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selvittää, kuinka voidaan tuottaa liiketaloudellisesti tuloksellista journalistista lifestyle-sisältöä
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työkaluna uudella tavalla sovellettua A/B-testausta. Opinnäytetyö tehtiin Aller Media Oy:lle
hankkeistettuna opinnäytteenä.
Tutkimuksen kohteena oli Aller Media Oy:n journalistista sisältöä tarjoava lifestyle-sivusto Idealista. Toimintatutkimus toteutettiin kuudessa syklissä, jossa jokaisessa tutkittiin yhtä aihetta.
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1

Johdanto

Journalismi on ollut myllerryksessä digitalisaation alusta asti, eikä se ole vieläkään täysin
löytänyt paikkaansa ja kannattavia toimintamalleja digiajassa. Robotisaatio ja keinoäly
ovat tulleet mukaan haastamaan perinteistä uutistuotantoa ja sisältömarkkinointi paitsi
tarjoaa uusia ansaintamahdollisuuksia, on myös tuonut kaupalliset markkinointi- ja mainostoimistot kilpailemaan mediatalojen kanssa sisältöjen tuottamisesta ja yleisöistä. Sosiaalinen media ja hakukoneet ovat vakiinnuttaneet paikkansa digitaalisten sisältöjen
pääjakelukanavina.
Journalismin sisältö on muuttunut samaan aikaan heppoisemmaksi ja syvällisemmäksi.
Klikkijournalismilla houkutellaan ihmisiä katsomaan kuvia yhdenpäiväisistä mutta kiinnostavista asioista, ja toisaalta taas uutistapahtumia analysoidaan ja taustoitetaan ehkä
enemmän kuin koskaan toimittajan kokemuksella ja ammattitaidolla, koska uutisointi ei
ole enää pelkästään journalistien varassa. Sosiaalinen media on osaltaan muuttanut ja
haastanut ajankohtaisraportointia, koska kuka tahansa voi tuottaa tekstiä, videota, kuvaa
ja ääntä uutistilanteista ja jaella sen tuhansille, jopa miljoonille ihmisille.
Kokonaisuus on haastava ja kiehtova. Aikakauslehtijournalismi hakee edelleen vakaata
ansainnan kivijalkaa digitaalisissa kanavissa. Sen sijaan uutismediat ovat vähitellen onnistuneet kääntämään kurssinsa: esimerkiksi New York Times kertoi printtimainonnan
tuovan enää 17 prosenttia yrityksen liikevaihdosta vuoden 2017 kolmannella vuosineljännekselle (Ember 2017). Myös Suomessa esimerkiksi Alma Media ilmoitti lokakuussa
2017 osavuosikatsauksessaan hyvän tuloskasvun takana olevan digitaalisen mainonnan
kasvu ja sisältömarkkinointi (Kauppalehti 2017). Hyvistä uutisista huolimatta on kiistatonta, että suuri osa ennen mediaan kohdennetuista mainosrahoista valuu yhä vuolaammin kansainvälisille jättiyhtiöille.
Siksi pureudun tutkimuksessani keinoihin, joilla olemassa olevalla tiedolla ja työkaluilla
optimoidaan journalististen sisältöjen liiketoimintaa. Liiketoiminnan kannattavuus on
edellytys sille, että laadukasta ja monipuolista journalismia tehdään myös tulevaisuudessa, sillä enemmistö mediataloista toimii kaupallisesti. Pohdin tutkimuksessani myös
liiketoiminnallisten ja journalististen arvojen suhdetta toisiinsa. Tavoitteeni on etsiä tietoa, jolla voidaan tuottaa journalistisesti arvokasta sisältöä entistä kannattavammin.
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1.1

Aiheen esittely ja työn merkitys

Tutkimukseni aihe on lifestyle-sivusto Idealista.fi:n verkkoartikkeleiden liiketaloudellisen
tuloksen, niiden löydettävyyden ja leviävyyden optimoiminen. Verkkoartikkeleilla viittaan
journalistisiin artikkeleihin, joita sivuilla julkaistaan. Löydettävyys puolestaan tarkoittaa
artikkeleiden näkyvyyttä hakukoneissa (tässä tutkimuksessa Google) ja leviävyydellä artikkeleiden leviämistä sosiaalisessa mediassa (tässä tutkimuksessa Facebook). Termistöä tarkennetaan luvussa 2.2.
Aihe on tärkeä Aller Medialle ja koko alalle, koska kaikki mediat haluavat saada sisällölleen mahdollisimman laajan lukijakunnan. Internetissä lukijakunta tulee erityisesti journalistisiin lifestyle-sisältöihin hakukoneista ja sosiaalisesta mediasta. Vastaavasti sisältöjä kulutetaan harvemmin suoraan kotisivun kautta. Esimerkiksi tunnetun amerikkalaisen lifestyle-sivusto Refinery29:n kävijöistä 54,45 prosenttia tulee hakukoneiden kautta,
25,17 prosenttia sosiaalisesta mediasta ja suoraa liikennettä on vain 16,05 prosenttia
(Similar Web 2017).
Työssäni sovellan verkkokehityksessä käytettyjä työkaluja, kuten A/B-testaukseen tarkoitettua Optimizelya sekä klikkitiheyttä ja skrollikarttaa mittaavaa Crazy Eggiä, journalistisen sisällön kehittämiseen. Lisäksi käytän Facebookin analytiikkatyökalua, Google
Analytics -sivustoanalytiikkaa, sosiaalisen median trendiseurantatyökalua Ezy Insightsia, hakukoneoptimoinnin työkalua Mozia ja yleisön analyysityökalu Rikastamoa. Työkaluja esitellään tarkemmin luvussa 2.3.
Tavoitteeni on testata yleisesti tunnettuja väittämiä toimivasta verkkosisällöstä ja sitä
kautta optimoida sisällöntuotantoa. Lisäksi kehitän ja mallinnan ideaalia digitoimituksen
työprosessia, koska mitä paremmin eri tuotantovaiheet tunnetaan, sen paremmin niitä
voidaan hallita ja hioa kannattavammaksi (Nieminen & Pantti 2012, 71). Haluan osoittaa,
mitä voidaan saavuttaa, kun hyödynnetään saatavilla olevaa dataa. Kuten de Swaan
Arons, van den Driest, ja Weed (2014) ovat tutkimuksessaan osoittaneet: yritykset jotka
käyttävät dataa edistyneesti kasvavat eniten.
Minua kiehtoo, kuinka analytiikka ja data voidaan valjastaa palvelemaan journalistisia
tarkoitusperiä, jolloin voidaan tuottaa yhä parempaa sisältöä ja tehdä sitä kautta parempaa liiketoimintaa. Kuten uusmedia Buzzfeedin toimitusjohtaja on todennut, paras tapa
saada kävijöitä, on tehdä hyvää sisältöä (Honan 2015).
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1.2

Tutkimuksen tavoitteet

Tutkimukseni ensisijainen tavoite on kehittää verkkoartikkelien sisällöntuotantoa siten,
että ne tuottavat liiketaloudellisesti parhaalla mahdollisella tavalla journalistisia tavoitteita
sivuuttamatta. Siksi tutkimus etsii keinoja, joilla voidaan esimerkiksi muotoilla sisältöä
yleisölle miellyttävimpään ja vetovoimaisimpaan muotoon.
Liiketoiminta perustuu Idealista.fi:ssä mainonnalle. Tässä tutkimuksessa journalistisen
sisällön joukkoon upotettu markkinointi eli natiivimainonta rajautuu ulos, koska tutkitaan
nimenomaan journalistisen sisällöntuotannon keinoja ja prosessia. Tällöin jäljelle jää
display-mainonta eli erilaiset sivulla näkyvät bannerit ja niiden tuottama liiketaloudellinen
arvo. Arvoa synnyttävät niin mainosnäytöt ja -klikkaukset kuin mainosten näkyvyys. Termejä tarkennetaan luvussa 2.2.
Liiketoiminnan edellytys mainosrahoitteisessa verkkomediassa on kävijävirrat, joilla tarkoitetaan eri kanavien kautta mediasisältöihin tulevia yleisöjä. Kävijävirrat muodostuvat
pääsääntöisesti hakukoneiden kautta tulevasta liikenteestä ja sosiaalisen median kautta
tulevasta liikenteestä. Sosiaalinen media on lifestyle-sisältöjen verkkopalvelulle kuin
posti oli aikakauslehdelle: sen kautta lopputuote jaellaan sen tilanneille kuluttajille, kuten
printtilehti jaettiin tilaajille. Hakukoneet ovat puolestaan kuin irtonumeromyynti kaupan
lehtihyllyssä: sisältö kilpailee rinta rinnan muiden sisältöjen kanssa. Osuvimmat ja vetävimmät nostot saavat asiakkaan valitsemaan tietyn sisällön.
Idealista.fi:ssä nämä kaksi väylää tuovat kaikista kävijöistä 70,2 prosenttia (Google Analytics, tarkastelujakso 1.10.2016–31.3.2017). Toimituksellisen sisällön osalta luku on
vielä suurempi, 82,7 prosenttia. Siksi keskityn tutkimuksessani arvioimaan menestystä
näiden kahden kanavan näkökulmasta.
Kun tavoitteena on liikevoiton kasvattaminen, se tarkoittaa mainosnäyttöjen laadullista
(näkyvyys) ja määrällistä kasvattamista (mainosnäytöt) sekä sivulla näytettävien mainosten klikkien kasvattamista.
Löydettävyydellä tarkoitetaan tutkimuksessa Idealista.fi:n sisältöjen näkyvyyttä hakutuloksissa ja löydettävyyttä hakukoneissa. Idealista.fi:n kaltaisilla lifestyle-sivustoilla on
paljon sisältöä, jonka ihmiset löytävät hakukoneen kautta etsiessään esimerkiksi tietoa
terveydestä tai resepteistä. Siksi löydettävyyden rakentamiseen eli hakukoneoptimointiin
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(myös SEO, engl. search engine optimization) on tärkeää panostaa verkkotoimituksessa.
Leviävyydellä viittaan tutkimuksessani sosiaalisessa mediassa saavutettuun yleisöön,
heidän sitoutumiseensa ja klikkauksiinsa. Sosiaalisessa mediassa lifestyle-sisältö tyypillisesti kerää lyhyessä ajassa yleisön ja sen jälkeen hiipuu nopeasti. Menestyneimmät
jutut saattavat elää sosiaalisessa mediassa jonkin aikaa, mutta nekin usein lopahtavat
muutamassa päivässä.

Kuvio 1. Digiartikkelin elinkaari kävijävirtojen kautta kuvattuna

Yllä olevassa kuviossa 1 näkyy kahden tyypillisen artikkelin kävijävirta. Karkeasti voidaan sanoa, että Idealista.fi:ssä juttujen elinkaari kävijävirtojen kautta kuvattuna on jommankumman mallin mukainen. Hittijutut nojaavat puhtaasti sosiaaliseen mediaan ja keräävät koko yleisönsä muutamassa päivässä. Hittijuttu kasvaa nopeasti suureksi, mutta
kuolee myös nopeasti lähes kokonaan pois. Esimerkkijuttuja ovat hyvin henkilökohtaiset
tositarinat.
Kestävät jutut sen sijaan ovat sisältöjä, jotka vetävät hakukoneista ihmisiä päivästä toiseen sivulle ja takaavat tasaisen kävijävirran. Esimerkkijuttuja ovat tehokkaasta vatsalihastreenistä kertova verkkoartikkeli tai pavlova-resepti. Hyvällä, pitkälle tähtäimelle tehdyllä suunnittelulla kestävät jutut voivat olla lypsylehmiä, jotka tuottavat tasaista kävijävirtaa sivustolle.
Lisäksi tuotetaan paljon sisältöä, joka ei sijoitu tällä hetkelle kumpaankaan kategoriaan,
vaan verkkoartikkeli saavuttaa koko yleisönsä heti alussa, kuten hittijuttu, mutta yleisö
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jää pieneksi. Jos juttu on keskinkertaisesti optimoitu, sinne löytää silloin tällöin joku hakukoneiden kautta myöhemmin. Tämän massan kehittäminen on opinnäytteessäni keskiössä. Pyrin löytämään säännönmukaisuuksia, joilla nettiartikkelia luetaan mahdollisimman paljon: sisältö kiinnostaa ja se kulutetaan keskittyneesti, se on löydettävä hakukoneista, ja se leviää sosiaalisessa mediassa. Näillä kaikilla kehitetään verkkoartikkelin liiketaloudellista kannattavuutta.
Unelmatilanteessa molempia juttuja tuotetaan tasaisesti, ja kestojuttujen alkupiikkiä kasvatetaan ja hittijuttujen häntää nostetaan.
Luon samalla myös ideaalia ja toimivaa työpolkua, workflow’ta, sisällöntuottajille. Työpolussa huomioidaan esimerkiksi suunnittelu, verkkoartikkelin toteutus kuten rakenne, kirjoittaminen ja kuvavalinnat, verkkoartikkelin optimointi ja jakelu sekä analyysi onnistumisesta. Tavoitteena on kasvattaa sisällöntuottajien ammattitaitoa ja osaamista.
On huomioitava, että merkittäviä tekijöitä yksittäisen verkkoartikkelin menestykseen on
sen aihe ja otsikointi. Mielestäni niiden osalta kyse on pitkälti toimittajan vainusta, ammattitaidosta ja osittain tuurista, joten tässä tutkimuksessa en keskity niihin, vaikka saatan ottaa niihin kantaa kirjoittamieni tutkimusartikkelien osalta. Verkkoartikkelien otsikointia on tutkinut muun muassa Nella Rahkonen (2016) omassa opinnäytteessään.

1.3

Tutkimuskysymys

Miten sisältöä tulee tuottaa Idealistaan liiketoiminnallisen tuloksen maksimoimiseksi?
Liiketoiminnallinen tulos Idealista.fi:n journalistisesta artikkelista koostuu monesta
osasta. Arvoa luovat ensisijaisesti mainosnäytöt, -lataukset ja -klikkaukset. Toissijaisesti
arvoa luovat mainosten näkyvyys (engl. viewability) sekä sivuilla käyvä kohderyhmä
(Kostilainen 2017). Näkyvyydellä tarkoitetaan, että mainossisältö on ladattu ja vähintään
60 prosenttia mainospinta-alasta näkyy kävijän selaimessa vähintään sekunnin ajan (Wikipedia 2017).
Sivuilla käyvä kohderyhmä puolestaan luo arvoa sen mukaan, kuinka arvokkaita kävijöitä
artikkelisivulla käy. Eri kohderyhmät ovat erihintaisia, jolloin tarkasteltaessa journalistisen artikkelin arvoa on myös syytä arvioida kohderyhmän arvoa mainostajille.
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Mitkä tekijät lisäävät Idealista.fi:n digiartikkeleiden löydettävyyttä ja leviävyyttä internetissä?
Digiartikkeleiden löydettävyyttä arvioidaan tutkimalla, kuinka usein artikkelit ovat näkyneet Google-hauissa, kuinka paljon kävijöitä artikkeliin on tullut hakukoneen kautta verrattuna keskivertoartikkeliin, kuinka haun kautta sivuille tulleet kävijät ovat kuluttaneet
artikkelia (sivuilla vietetty aika, selaussyvyys, muu toiminta).
Digiartikkeleiden leviävyyttä arvioidaan tutkimalla, kuinka paljon ne ovat tavoittaneet yleisöä Facebookissa (engl. reach), kuinka paljon artikkeli on luonut sitoutuneisuutta (engl.
engagement) kuinka paljon klikkauksia on tullut Facebookin mukaan, kuinka paljon klikkauksia on tullut Google Analyticsin sivuanalytiikan mukaan, kuinka paljon kävijöitä artikkeliin on tullut sosiaalisen median kautta verrattuna keskivertoartikkeliin (määritellään
luvussa 2.2), kuinka Facebookin kautta tulleet kävijät ovat kuluttaneet artikkelia (sivuilla
vietetty aika, selaussyvyys, muu toiminta).
Liiketoiminnalliseen tulokseen, leviävyyteen ja löydettävyyteen vaikuttavia tekijöitä arvioidaan tutkimalla yhtä tutkimuskohdetta per tutkimussykli A/B-testauksen avulla. Tutkimuskohteet ja tutkimuksen prosessi esitellään tarkemmin luvussa Tutkimusmenetelmät.

1.4

Toimeksiantajan esittely

Aller Media Oy on pohjoismaisen mediakonserni Aller Holdingin omistama suomalainen
sisältötalo, jonka tuotteita ovat journalistiset tuotteet kuten digitaalinen lifestyle-media
Idealista.fi ja Suomen suurin viikkolehti Seiska, yhteisöpalvelu Suomi24, sisältömarkkinointituotteet sekä erilaiset dataratkaisut.
Aller Median visiona on olla halutuin markkinointi- ja sisältökumppani (Aller 2017a). Painopiste on viime vuosina siirtynyt perinteisestä printtitoiminnasta mm. datan hyödyntämiseen, sisältömarkkinointiin ja kannattavien verkkomedioiden rakentamiseen. Sisältömarkkinointia tuottavan Aller Ideasin tärkeimpia asiakkaita ovat esimerkiksi K-Ruoka ja
Gasum.
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Maaliskuussa 2017 Aller Media julkaisi tiedon, että se on jatkossa autokonserni Laakkosen strateginen kumppani, joka tuottaa asiakkaalleen sisältömarkkinointia ja datapalveluita uusien asiakkaiden saamiseksi (Aller 2017b). Sen sijaan noin kuukautta aiemmin
Aller Media myi Fit-lehden painotuotteen Fokus Medialle (Aller 2017c) ja marraskuussa
2017 loput kuukausilehtensä samalle ostajalle (Aller Media 2017e).

Kuvio 2. Idealista.fi etusivu (22.8.2017)

Idealista.fi, joka on tämän tutkimuksen kohteena, on toukokuussa 2016 avattu elämysmedia, joka tarjoilee lifestyle-sisältöjä mm. Koti ja keittiö-, Oma aika-, Fit- ja Katso-lehdistä. Se vastaa siis hyvin vallalla olevaa median konvergenssi-ilmiötä, jossa kerran tuotetut sisällöt hyödynnetään monessa kanavassa (Seppänen ja Väliverronen 2015, 26).
Idealistaan yhdistettiin myös muodin ja kauneuden verkkomedia Costume.fi sekä blogisivustot Mamalife.fi ja Divaaniblogit.fi. Idealista.fi:n päätoimittaja on Aller Median sisältöjohtaja Elina Schüller ja toimituspäällikkö Inka Ikonen. Idealista.fi:n sisarsivusto on miehille suunnattu Baana.fi, ja sivustot käyttävät osittain samoja sisältöjä.
Idealista.fi koostuu journalistisista artikkeleista ja blogisisällöistä. Blogisisällöt ovat Julkisen sanan neuvoston mukaan katsottavissa toimitukselliseksi sisällöksi, koska ne ovat
toimituksen tilaamia (Journalistin ohjeet 2014, liite 2011). Blogeja koskevat yhtä lailla
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ohjeet, joissa erotetaan selvällä merkinnällä liiketoiminnallista hyötyä tuovat kaupalliset
blogipostaukset ja linkit.
Vaikka blogisisällöt katsotaan journalistisiksi sisällöiksi Julkisen sanan neuvoston mukaan, en huomioi niitä tässä tutkimuksessa niiden erityislaatuisuuden takia. Kukin bloggaaja toimittaa omaa blogiaan itsenäisesti ilman toimituksen aktiivista vaikutusta, joten
sisällöntuotannon prosessi poikkeaa toimituksen tuottamasta sisällöstä.
Sivustolla toteutetaan myös paljon kaupallisia sisältöyhteistöitä asiakkaiden kanssa.
Isoja sisältömarkkinointikumppaneita ovat olleet mm. Lääkärikeskus Aava ja autokonserni Laakkonen Mini-brändillä.
Puoli vuotta Idealista.fi:n julkaisun jälkeen Markkinointi ja Mainonta uutisoi sen toiminnan
olevan ”erittäin kannattavaa” (Markkinointi ja Mainonta 2017).
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2

Teoreettinen viitekehys

Tutkimukseni ymmärtämiseksi on tärkeää ymmärtää median tilaa tällä hetkellä. Mediatuotteet ovat yhä enemmän digitaalisia, jolloin journalismi ja teknologia ovat vahvasti kietoutuneet toisiinsa. Suomessa meidän on syytä kääntää katseemme ulkomaille ja hakea
sieltä malleja erityisesti uuden aallon mediataloista, joissa mediatuotteet ovat syntyneet
digitaalisina, jolloin niillä ei ole ollut vanhan säilyttämisen dilemmaa hidastamassa kehitystä.
Käsittelen teoriaosuudessa muuttuvaa mediamaailmaa ja myös toimittajuuden muutoksia. Journalismin ansaintamallit ja visiot niistä ovat tärkeitä ymmärtää, kun pohditaan
tämän tutkimuksen merkitystä alalle. Lisäksi esittelen tärkeimmät termit, joiden ymmärtäminen on oleellista tutkimuksen lukemisen kannalta.

2.1

Muuttuva media ja toimittajuus

Digitaalinen media edellyttää toimivia alustoja, joita on nopea, helppo ja miellyttävä käyttää. Lehdentekijöille sama on toki tuttua lehden sivuilta, mutta digitaalinen käyttöliittymä
on dynaamisempi ja elävämpi kuin printtipaperi. Digitaalisen mediasivuston pitää olla
jatkuvassa liikkeessä: sisältövirran pitää liikkua ja alustaa kehittää. Tyypillistä on medioiden konvergenssi eli mediasisältöjen pakkaaminen samalle alustalle (Seppänen & Väliverronen 2015, 26). Samalla sivulla voi olla uutistekstin ja kuvien lisäksi äänitteitä, videoita, animaatioita, blogeja ja keskustelufoorumeita. Alustojen pitää soveltua monenlaisen erilaisten mediatuotteiden kulutukseen. Konvergenssi-ilmiöön kuuluu myös se,
että tuottajien ja kuluttajien välinen ero kaventuu ja kuluttajat tuottavat sisältöä, jota he
jakavat ja kuluttavat. Taloudellisesta näkökulmasta konvergenssi näkyy siinä, että samat
tuottajat tekevät sisältöjä eri alustoille ja mediatalon sisällä läpi brändirajojen (Seppänen
& Väliverronen 2015, 26-27).
Digissä kehityksen tueksi löytyvät luvut ja analytiikka, ja muutoksia voidaan koko ajan
testata reaaliajassa. Lehti taas on tyypillisesti nojannut vahvasti toimituksen näkemykseen, viiveellä saataviin lukijatutkimuksiin ja satunnaisiin palautteisiin.
Digitaalisen journalismin edelläkävijä Buzzfeedin julkaisija Dao Nguyen sanoo Wiredin
haastattelussa, että Buzzfeed on yhtä lailla teknologiayhtiö kuin se on mediayhtiö, ja siksi
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dataan ja ohjelmistoihin investoidaan (Honan 2015). Onkin sanottu, että nykyaikaisessa
mediatalossa koodareita ja toimittajia pitäisi olla yhtä paljon.
Erot lehden ja digituotteen myymisessä kuluttajalle ovat myös erilaiset. Lehteä on myyty
hyvin perinteisillä kanavilla, kuten mainoksilla ja suoramarkkinoinnilla. Perinteinen markkinointi ei sen sijaan ole sopinut digitaalisen edelläkävijän pirtaan. Buzzfeedilla uskotaan,
että hyvällä ja toimivalla teknologialla tuote myy itsensä, eikä erillistä markkinointia siksi
tarvita. Buzzfeedin kustantaja Dao Nguyen on sanonut: “We talk about growth as a technology function — building tools and products, and making changes in your platform.
That’s more lasting than a marketing campaign.” (Honan 2015).
Sisällönsuunnittelussa on iso ero. Aikakauslehti on suunniteltu “täydelliseksi” kokonaisuudeksi, joka koostuu eri syvyisistä sisällöistä, eikä kaikkia sisältöjä ole tarkoitettu itsenäisesti täydellisiksi, vaan niiden tehtävä on saattanut olla tuoda helppoa ja keveää täytettä lehden sivuille. Digitaalisessa maailmassa jokainen juttu elää itsenäisenä ja jokaisen jutun on lunastettava yleisönsä. Yleisöjen käyttäessä yhä enemmän sosiaalista mediaa juttujen kuluttamiseen itsenäisyys korostuu entisestään, kun jutun pitää myydä itsensä kuluttajalle käyttäjän sosiaalisen median uutisvirrassa, jossa huomiosta taistelevat
kuluttajan lähipiiri, muut intressiryhmät ja mediat.
Aikakauslehtien, joista Idealistan.fi:n jutuista iso osa tulee, tulevaisuus nähdään heikkona Seppäsen ja Väliverrosen (2015, 151) Mediayhteiskunta-teoksessa. Lukijoiden kadotessa lehden tilaajista ja irtonumero-ostajista lehdet ovat haavoittuvaisempia kuin sanomalehdet. Mielestäni se ei silti tarkoita, että kiinnostus lifestyle-sisältöjä kohtaan katoaisi, mutta niiden on löydettävä uusi väylä sisällöntuottajalta kuluttajalle.
Toimitusjohtaja Jonah Peretti korostaa samassa Wiredin haastattelussa pitkän tähtäimen suunnittelua verkkojournalismissa, jossa ollaan Facebookin ja Googlen algoritmien
varassa (Honan 2015). Varmin tapa onnistua Perettin mielestä on tuottaa hyvää sisältöä:
We have a very long-term view, and the only way to succeed in the long run is to
make content people love to share with their friends, tell stories that are meaningful
to people’s lives, and break news stories that have an impact on the world. The
people who misunderstand our business usually have a very short-term perspective. (Honan 2015)
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Matkaa on siis Buzzfeedin jäljissä vielä kuljettavana, sillä suomalaisen median heikkous
on Niemisen ja Pantin mukaan (2012, 171) strateginen lyhytjänteisyys, joka on vain lisääntynyt vuonna 2008 alkaneen laman jälkeen.
Idealista.fi:n kaltaisten sivustojen haaste on, että vain pieni osa sisällöstä on suunniteltu
syntyjään digitaaliseksi. Sisältö on ensisijaisesti suunniteltu lehteen ja ikään kuin sivutuotteena se julkaistaan digitaalisella alustalla. Tällöin voidaan enää rajatusti vaikuttaa
esimerkiksi sisällön jaettavuuteen. Aikakauslehtimaailmassa on melko harvinaista, että
ensin tehtäisiin internet-sisältö, joka vasta sen jälkeen painettaisiin lehteen.
Koska sisällöt on tuotettu ensisijaisesti printtilehteen, ajankohtaisuutta ei voida huomioida sisällöissä, ja menetetään mahdollisuus saada sivuille kuluttajia ajankohtaisaiheiden perässä. Ainoa vaihtoehto hyödyntää ajankohtaisuutta on nostaa vanhoja verkkoartikkeleita aiheista, jotka nousevat uudelleen pinnalle.
Yleissisällöille viestinnän professori Esa Väliverronen povaa pilvistä tulevaisuutta Pekka
Hiltusen Journalisti-lehteen tekemässä haastattelussa. Hän uskoo, että jokaiselle jotain
tarjoavien sanomalehtien suosio hiipuu suurten ikäluokkien myötä, ja vain suurimmat
pärjäävät (Hiltunen 2016).
Yleissisällön vastakohta on niche-sisältö. Niche-ajattelua hyödynnetään menestyvässä
Buzzfeedissä, jossa ei yritetäkään tuottaa sisältöä kaikille, vaan osa sisällöstä on hyvin
tiukasti rajattu tietylle kohderyhmälle, kuten etnisille tai kulttuurisille ryhmille. Se saa ihmiset tuntemaan sisällön omakseen ja sitä kautta he jakavat sitä mielellään. (Honan
2015)
Myös Seppänen ja Väliverronen (2015, 133) kirjoittavat suuruuden ekonomian vaihtuneen niche-markkinoihin ja eriytyneisiin yleisöihin. Heidän mukaansa pienemmistä erikoisyleisöistä on tullut mainostajan näkökulmasta arvokkaampia, koska viesti voidaan
kohdentaa entistä tarkemmin.
Suomalaisen median haaste on pieni kielialue, jolloin hyvin kapean kohderyhmän tavoittaminen tarkoittaa pientä ihmisjoukkoa, ja harva media on uskaltanut kokeilla hyvin rajatun sisällön tuottamista suppeille kohderyhmille. Mainonnassa sen sijaan niche ja mahdollisimman tarkasti kohdentaminen ovat todella pinnalla.
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Väliverronen uskoo, että journalismi jakaantuu entistä selkeämmin eliittimediaan, josta
käyttäjät maksavat, ja mainosrahoitteiseen mediaan, jonka laatu heikkenee (Hiltunen
2016). Mielestäni tilanne on kuitenkin jo vallitseva, ja ehkä niin on jopa aina ollut. Eliitti
on kuluttanut omia medioitaan, ja osa kansasta on turvautunut ilmaiseksi saatavilla olevaan sisältöön. Pikemmin on ollut poikkeus, että digitalisaation myötä niin valtava kirjo
mediasisältöä on ollut kaikkien saatavilla.

2.1.1

Journalismin ansaintamallit

Media on perinteisesti tehnyt rahaa tilaus- ja irtonumeromyynnillä sekä mainostuotoilla,
joita on kerätty tv- ja printtimainoksista. Media on toiminut niin sanotusti kaksilla markkinoilla, myymällä kuluttajille ja kaupallisille toimijoille (Seppänen & Väliverronen 2015,
131). Digitalisaation myötä ja journalististen sisältöjen siirryttyä verkkoon perinteinen ansainta on heikentynyt. Tilaus- ja irtonumeromyyntiä rokottavat sisältöjen maksuttomuus
verkossa.
Wiredin päätoimittaja ja maksuttomuudesta Free-kirjan kirjoittanut Chris Anderson on
listannut kuusi tärkeintä syytä, miksi internetin maailmassa sisällöt ovat muuttuneet maksuttomiksi.
1) kysynnän ja tarjonnan muutos (tarjontaa enemmän kuin kysyntää)
2) käsin kosketeltavan materiaalisuuden katoaminen (konkreettisen katoaminen)
3) vähemmän vaivan ”laki” (netin kautta ostaminen ja kuluttaminen helpompaa)
4) mainosrahoitteisuuden yleistyminen verkossa (nettimainonnan määrä kasvaa)
5) laitevalmistajien strategiat (laitevalmistajat suosivat ilmaissisältöjä)
6) uuden sukupolven asenteet (ei ole totuttu maksamaan sisällöstä)
(Anderson 2009, Seppänen & Väliverronen 2015, 142-143)
Mainostuottoja syövät isot kansainväliset teknologiayritykset kuten Facebook ja Google.
Mainostajat sijoittivat Suomessa Facebookiin 41,3 miljoonaa euroa ja hakukonemainontaan (mm. Google) 100,2 miljoonaa euroa vuonna 2016 (IAB 2017). Yhdysvalloissa digimainonnan kasvusta 99 prosenttia satoi näiden samojen jättien laariin (Newman 2017,
3). Display-mainontaan (sisältäen natiivimainonnan), joka on median yleisin digitaalisen
mainonnan muoto, sijoitettiin mainosvuonna 2016 vastaavasti 97,1 miljoonaa euroa (IAB
2017). Markkinointitutkimusyritys eMarketers ennustaa, että Google ja Facebook saavuttavat 46,4 prosentin osuuden kaikesta digitaalisesta mainonnasta globaalisti vuoden
2017 aikana (PwC 2017, 11).
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Markkinat ovat kulttuuristuneet, joka tarkoittaa, että välttämättömiäkin kulutustavaroita
myydään hinnan ja käytännön ominaisuuksien sijasta yhä enemmän niihin ladattujen
mielikuvien ja niistä kerrottujen tarinoiden avulla (Nieminen & Pantti 2012, 68). Mediatalot ovat kääntäneet oman vahvuutensa tarinankerronnan osaajina kaupalliseksi tuotteeksi ja lähes jokaisella suomalaisella kaupallisella mediatalolla on jo oma sisältömarkkinointiyksikkönsä: Otava Medialla Otava Oma, Alma Medialla Alma 360, Aller Medialla
Aller Ideas, A-Lehdillä Dialogi ja Sanomalla Content Marketing -yksikkö. Asiakkaille tehtävät omat mediatuotteet, kuten asiakaslehdet ja verkkosisällöt yrityksen omiin kanaviin,
ovat jo merkittävä osa mediatalojen tulovirtaa.
Sosiaalisen median kanavien kaupallistaminen on toistaiseksi ollut vielä vaisua suomalaisissa mediataloissa. Somekanavien kaupallistamista on tehty lähinnä natiivimainonnan jakelussa. Facebookin säännöt tekevät siitä myös haastavaa.
Toisaalta yritysten panostukset sisältömarkkinointiin vievät perinteisesti mediataloille
kohdennettuja euroja. Yhä useammat yritykset ovat alkaneet tuottaa omaa mediaa eli
tehdä sisältömarkkinointia. Panostukset käytetään talon sisällä tai viestintä- tai sisältömarkkinointitoimistojen palveluihin mediaostojen sijaan. Tähän rakoon mediatalot yrittävät nyt iskeä tarjoamalla laajoja sisältöratkaisuja, jotka käsittävät sisältömarkkinointia,
natiivimainontaa sekä perinteistä display- ja printtimainontaa.
Miten journalismia sitten jatkossa rahoitetaan? Journalisti-lehden artikkelissa nostetaan
esiin säätiörahoitus, jolla esimerkiksi arvostettu brittiläinen The Guardian toimii. Tosin
säätiörahoituksessa ongelmaksi tulee, että harvan suomalaisen säätiön toimintaperiaatteet mahdollistavat kaupallisen journalismin rahoittamisen.
Aller Median toimitusjohtaja Pauli Aalto-Setälä (2015) on kirjoittanut journalismin mahdollisuuksista asiantuntijamedia Wau.fi:ssä. Hän nostaa esiin datan kaupallistamisen,
liittoutumisen, sisältömarkkinoinnin ja sosiaalisen median ja sisältöjen kuvallistamisen.
Datan kaupallistamisella tarkoitetaan esimerkiksi evästetiedoilla kerättäviä tietoja yleisöistä, joita verkkomediat keräävät. Tietoja keräämällä voidaan luoda ihmisistä yhä tarkempia ja moniulotteisempia segmenttejä ja kohdistaa heille kustomoituja viestejä. Aller
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Median tapauksessa kaupallistaminen voi tarkoittaa myös offline-datan, kuten lehtien tilaajatiedot, ja verkkodatan yhdistelmää, jossa voidaan luoda hyvinkin tarkkoja suoramarkkinointiryhmiä mediatalon btob-asiakkaille.
Liittoutumisella Aalto-Setälä viittaa yhteistyöhön perinteisesti kilpailijoina ajateltujen tahojen kanssa. Hän mainitsee, että esimerkiksi Huffington Post ei olisi onnistunut ilman
hyvää yhteistyötä sosiaalisen median jättien kanssa. Konkretiaa Aalto-Setälän sanoille
saatiin joulukuussa 2016, kun Aller Media ja MTV julkaisivat tekevänsä laajaa yhteistyötä
parempien kohderyhmien saavuttamiseksi (Markkinointi ja Mainonta 2016). Mallissa
kaksi media-alan toimijaa partneroituu pärjätäkseen isompia toimijoita vastaan.
Sisällön kuvantamisella Aalto-Setälä viittaa tiedon uudelleenmuotoiluun. Medialla on valtavasti hyödyntämättömiä ja julkaisemattomia datavarantoja, joista voisi kuvantamalla
tehdä ymmärrettävää ja luoda merkityksiä suurelle yleisölle. Suomessa interaktiivisia toteutuksia isojen tietomassojen uudelleenmuotoilusta on nähty toistaiseksi melko rajallisesti. Tunnetuimpia lienevät esimerkiksi HS:n ja Ylen kaltaisten toimijoiden dynaamiset
artikkelit, jotka muuttuvat lukijoiden valintojen mukaan, jolloin sisällöstä tulee kustomoitu.
Journalismin pelastus on se, että tiedolla, tarinalla ja analyysillä on aina merkitystä.
Paras journalismi muuttaa maailmaa, parantaa, paljastaa, itkettää ja ilahduttaa.
Parhailla jutuilla on merkitystä miljoonille ihmisille. (Aalto-Setälä 2015)

Vuodesta 2017 on ennustettu useissa lähteissä (mm. Newman 2017) sisältömarkkinoinnin vuotta. Kuten edellä mainittiin, isoimmissa mediataloissa on jo omat sisältömarkkinointiyksiköt. Natiivimainontaa kehitetään ja se kasvaa Suomessakin. Esimerkiksi Alma
Media raportoi sisältömarkkinoinnin, johon natiivimainonta kuuluu, olleen yksi tekijä sen
tuloskasvun paranemiseen (Kauppalehti 2017).
Ja niin kannattaakin, sillä jos jälleen katsotaan Atlantin yli Buzzfeedista mallia, niin sen
liiketoiminta perustuu natiivimainonnalle, eikä se ole siten riippuvainen display-mainonnan ratkaisuista. Sisältöjä tuottaa talon oma luova tiimi, joka noudattaa työssään samaa
menestysreseptiä kuin journalistiset toimittajat, mikä tekee Buzzfeedistä mielenkiintoisen
mainostajille. (Honan 2015.)
Myös Newmanin (2017) Reutersille tuottaman trendiraportin mukaan tilauksiin ja/tai natiivimainontaan ansainnassa keskittyvät mediatalot olivat kaikkein luottavaisimpia tulevaisuuteen. Sen sijaan mainontariippuvaiset mediatalot suhtautuivat tulevaisuuteen
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epäilevimmin. Newman mainitseekin, että vuoden 2017 iso teema mediataloissa tulee
olemaan ansainnan siirtäminen display-mainoksista natiivimainontaan.

2.1.2

Verotus suosii globaaleja toimijoita

Median tilan ymmärtämiseksi on tärkeä hahmottaa myös poliittinen toimintaympäristö.
Suomessa on pitkään puhuttanut digitaalisten mediatuotteiden verotus, jonka suomalaiset mediat kokevat syrjivän paikallista ja suosivan kansainvälisiä jättiyrityksiä.
Vuonna 2017 pohjoismaiset medialiitot teettivät PwC:llä raportin, jossa tutkittiin kansainvälisten teknologiayritysten verotusta verrattuna paikallisesti maatasolla toimiviin yrityksiin. Viesti oli selvä: nykyinen malli, jossa paikalliset yhteisöverot eivät kosketa globaaleja toimijoita, asettavat paikalliset ja kansainväliset toimijat eriarvoiseen asemaan. Raportti ehdottaa, että Suomessakin selvitettäisiin mahdollisuuksia tasa-arvoistaa paikallisten ja globaalien yritysten verotuskäytäntöjä. (PwC 2017.)
Mediakentän muutokset pitäisi siis huomioida myös poliittisessa päätöksenteossa, että
paikallinen ja laadukas journalistinen tuotanto pystytään säilyttämään. EU-alueella painotuotteet, kuten kirjat ja lehdet, ovat oikeutettuja alennettuun arvonlisäverokantaan,
jonka alaraja on 5 prosenttia. Suomessa arvonlisäveroksi on määritelty 10 prosenttia.
Sen sijaan digitaaliset mediatuotteet on sidottu yleiseen arvonlisäverokantaan, joka Suomessa on 24 prosenttia. Medialiitto ajaa verojen yhtenäistämistä siten, että kaikkien mediatuotteiden arvonlisäveroprosentti olisi sama 10 prosenttia (Kangas 2017). Tämä parantaisi digitaalisten mediatuotteiden kilpailukykyä.

2.1.3

Uusi teknologia haastaa toimittajat

Journalisti-lehden haastattelussa journalismin tutkija ja toimittaja Johanna Vehkoo uskoo, että yleispätevät toimittajat korvataan algoritmeillä, jotka kirjoittavat uutiset ihmisten
puolesta. Siksi toimittajien kannattaa erikoistua ja syventää osaamistaan. Samassa artikkelissa Väliverrosen mielestä journalismin on syvennyttävä ja kaiken journalismin tulisi
olla tutkivaa journalismia. Sitä ei voi automatisoida, eikä tutkivia toimittajia korvata roboteilla. (Hiltunen 2016.)
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Suomessa ainutlaatuinen robottikokeilu nähtiin kevään 2017 kuntavaaleissa. Ylen
Voitto-robotti kirjoitti jokaisesta kunnasta kuntavaalien tulosuutisen, kun kyseisen kunnan tulokset oli saatu. Tällä taattiin, että joka kunnasta oli uutinen heti tulostenlaskun
jälkeen ja ihmistoimittajat pystyivät keskittymään työssään syvällisempiin analyyseihin ja
näkökulmiin. (Blencowa 2017.)
Toinen esimerkki oli Aller Median maaliskuussa 2017 käymät yhteistoimintaneuvottelut,
jotka koskivat tv-toimitusta ja Katso-lehteä. Tavoitteena oli järjestää tulevaisuudessa osa
työstä automaation kautta. (Helsingin Sanomat 2017.) Vastaavasti Aller Media kertoi helmikuussa, että se alkaa hyödyntää keskustelufoorumi Suomi24:n moderoinnissa (sääntöjen ja lainvastaisten keskusteluviestien poisto) tekoälyä, joka oppii ihmismoderaattoreiden työstä ja kehittää omaa moderointiaan koko ajan vastaamaan ihmistyötä. Tiedotteen mukaan jo pilotoinnin alkuvaiheessa tekoäly ja moderaattorit olivat 90-prosenttisesti
samaa mieltä poistettavista viesteistä (Aller Media 2017d).

2.1.4

Digitaalisen journalismin deski: testaaminen ja buustaaminen

Digitaalisuuden suuri etu on sen mitattavuus. Datasta, eli kaikella saatavilla olevasta tiedosta, oppiminen on yksi mielenkiintoisimpia kriteerejä, miksi valitsin aiheeni ja työn tavoite on antaa siihen journalisteille työvälineitä sekä syventää ymmärrystä journalistiseen menestykseen verkossa. Kerron seuraavassa muutaman esimerkin, miten oppimista sitten tähän asti on toteutettu meillä ja muualla.
Otsikkojen testaaminen on tyypillisin testaamisen kohde, koska onhan se viehe, jolla
kuluttaja saadaan sivuille etusivulta, hakukoneesta tai sosiaalisesta mediasta. Suomessa otsikkojen A/B-testausta on tehnyt ainakin Kauppalehti (Nykänen 2017). Kauppalehti testasi alkuperäistä ja testiotsikkoa kokeillen, kumpi puree paremmin yleisöön.
Havainto oli, että lähes poikkeuksetta testiotsikko keräsi klikkejä paremmin. Erona oli,
että testiotsikot olivat verkkoartikkeleille tyypillisiä klikkiotsikoita, kuten ”Tällä alalla tienaat 6 900 euroa kuukaudessa” verrattuna alkuperäiseen ”Asianajaja tienaa 6 900 euroa
kuukaudessa”. Klikkiotsikko jättää vastauksen klikin päähän ja kiusoittelee lukijaa klikkaamaan vastauksen saamiseksi.
Journalistin analytiikkaoppaassa mainitaan lisäksi yhdysvaltalainen Upworthy, USA Today ja sveitsiläinen Blick otsikoiden A/B-testaajina (Nykänen 2017). Blick on testannut
myös esimerkiksi kuvan vaikutusta klikkaamiseen A/B-testillä (Urff 2015).
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Rapakon takana Buzzfeedissä tiedettiin, että naiset jakavat enemmän kuin miehet.
Senpä takia he keskittyivät naisten suosimaan Pinterestiin ja lisäsivat juttuihin Pinterestpainikkeet jakamisen helpottamiseksi. Lisäksi he perustivat osiot ruoalle, vanhemmuudelle ja muodille eli aihepiireille, jotka kiinnostavat naislukijoita. Pinterest-ystävällisyys
huomioitiin monessa muussakin asiassa, ja nykyisin Pinterest on toiseksi tärkein liikenteenlähde Facebookin jälkeen. (Honan 2015.)
Testaamisen lisäksi tämän hetken ilmiö on sisältöjen buustaaminen. Sillä tarkoitetaan
lisänäkyvyyden ostamista sisällölle jakelukanavasta, yleensä sosiaalisen median alustalta. Buustaaminen on arka aihe mediataloissa, jotka ovat ennen itse myyneet mainostilaa muille. Riippuvuus sosiaalisesta mediasta sisältöjen jakelukanavana on kääntänyt
tilanteen päälaelleen, ja mediatalot ovat alkaneet ostaa sisällöilleen lisänäkyvyyttä. Ostoja voi seurata tarkastelemalla jaettuja mediasisältöjä, sillä Facebook merkitsee sisällöt
sponsoroitu-maininnalla.
Buzzfeedissä toimitusjohto seuraa jutun kehitystä ja leviävyyttä. Jos jutussa on hittiaineksia, jutulle lisätään sosiaalisen median panostuksia. Jos ei, jutun annetaan kuolla
hitaasti itsestään. (Honan 2015.)
On selvää, että vahva riippuvuus sosiaalisesta mediasta tekee uuden aallon mediayhtiöistä haavoittuvaisia, koska joku muu omistaa jakelukanavat. Siitä huolimatta maailman
suurimmat mediatalot suunnittelevat jatkavansa Facebookiin sijoittamista myös vuonna
2017. 73 prosenttia pyrkivät tasapainoon Facebookin ja oman alusta kehittämisessä.
(PwC 2017, 11).

Kuvio 3. Tärkeimmät investointikohteet vuonna 2017 (PwC 2017, 11)
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2.2

Termit

Seuraavassa esittelen opinnäytteessäni käytetyt tärkeimmät termit ja niistä käytetyt rajaukset.
A/B-testaus (selitetty tarkemmin luvussa 3.2.2.)
A/B-testaus on verkkokehityksessä yleisesti käytetty menetelmä, jolla testataan esimerkiksi tietyn ominaisuuden toimivuutta. Testissä vastakkain laitetaan kaksi tai useampi
erilaista versiota, ja seurataan analytiikan avulla, kumpi versio palvelee tavoitetta paremmin.
Journalistinen sisällöntuotanto
Tässä työssä tarkastellaan journalistista sisällöntuotantoa. Se eroaa muusta sisällöntuotannosta, koska se noudattaa journalistin ohjeita. Journalistin ohjeissa määritellään periaatteet, joiden tulee toteutua journalistisessa sisällössä ja työprosessissa.
Esittelen lyhyesti pääperiaatteet, joilla journalistinen sisällöntuotanto eroaa muusta sisällöntuotannosta. Kohtien valinnassa olen pyrkinyt huomioimaan erityisesti lifestyle-media
Idealista.fi:tä koskettavat kohdat, koska painopisteet ovat hieman erilaiset, kuin esimerkiksi uutistuotannossa tai tutkivassa journalismissa.
Journalistin ohjeiden mukaan ohjeissa säännellään sananvapauden vastuullista käyttämistä joukkoviestimissä. Journalisti on ennen kaikkea vastuussa lukijoilleen ja kuulijoilleen, joilla on oikeus saada tietää mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Päätösvalta sisällöstä
on toimituksessa, eikä sitä saa antaa ulkopuolisille. Piilomainonta on torjuttava ja toimituksellinen ja ilmoitussisältö pidettävä toisistaan erillään. (Journalistin ohjeet 2014.)
Journalisti ei saa hyödyntää asemaansa esimerkiksi henkilökohtaisen hyödyn nimissä.
Tiedonvälityksen tulee olla totuudenmukaista ja tiedot on tarkistettava mahdollisimman
hyvin. Mielipiteet ja sepitteellinen aineisto on erotettava tosiasioista. (Journalistin ohjeet
2014.)
Idealista.fi:ssä julkaistaan journalistisen sisällön rinnalla blogisisältöä. Blogisisältöjä tuottavat bloggaajat, jotka eivät ole toimittajia. Toisaalta heitä koskevat yhtä lailla journalistin
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ohjeet, koska heidän tuottamansa sisällön katsotaan olevan toimituksen tilaamaa. Blogisisällöt eivät siitä huolimatta ole toimituksesta lähtöisin, vaan bloggaajat toimivat hyvin
itsenäisesti, joten tässä tutkimuksessa blogisisällöt on jätetty aineistosta pois.
Keskivertoartikkeli
Tutkimuksessani oli tärkeää, että tutkimuksessa saatuja arvoja voidaan heijastella myös
Idealista.fi:n yleisiin arvoihin, jotta ymmärretään yksittäisen artikkelin positio kokonaisuudessa ja voidaan tarkastella sen menestystä suhteessa muihin.
Keskivertoartikkelin määrittelin Google Analyticsin ja Facebookin tuloksista. Analytics
huomioi kaikki Idealistassa kautta aikojen julkaistut artikkelit ja Facebook puolestaan
vain Facebookiin jaetut artikkelit. Google Analytics tunnistaa toimitukselliseksi sisällöksi
Idealistasta yhteensä 5752 artikkelisivua (aikaväli 1.10.2016–31.3.2017). Yksi artikkelisivu on kerännyt keskimäärin 264 yksilöityä katselukertaa ja aikaa on vietetty 5 minuuttia
21 sekuntia. Välitön poistumisprosentti on ollut tarkastelujaksolla keskimäärin 7,67 prosenttia ja sivun poistumisprosentti on 66,83 prosenttia.
Facebook-leviävyyttä arvioitaessa vertailuarvot on mitattu erillisellä Facebook-tutkimuksella, jonka toteutin 3.6.–1.7.2017. Taulukoin 210 Facebook-postausta ja niiden arvot, ja
sitä kautta laskin vertailuarvot tälle tutkimukselle.
Facebookin puolella oleellista on katsoa artikkelijaon tavoittavuutta, sitoutuneisuutta ja
klikkauksia. Yksi Idealistan artikkeli tavoittaa keskimäärin 6 745 ihmistä ja sitä klikataan
293 kertaa. Reaktioita tuli keskimäärin 16 per jako, mutta on huomioitava, että hajonta
oli merkittävä. Muutama postaus keräsi satoja reaktioita, jotka vinouttavat keskiarvoa
merkittävästi. Siksi on tärkeää huomioida, että reaktioiden mediaani on viisi. Jakojen
keskiarvo on 0,5. Kommentteja oli niin vähän, ettei niitä huomioitu.
Näitä tuloksia vasten on hyvä peilata tutkimuksen aikana tehtyjen artikkeleiden menestystä. Huomioitavaa on, että arvot ovat muuttuneet jo useita kertoja tutkimuksen aikana
esimerkiksi Facebook- ja Google-algoritmien muuttuessa ja sisällöntuotannon prosessien kehittyessä. Siitä huolimatta ne ovat paras saatavilla oleva tieto, joten niiden käyttö
on perusteltua.
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Kävijävirrat
Kävijävirroilla tarkoitetaan eri kanavien kautta mediasisältöihin tulevia yleisöjä. Kävijävirrat muodostuvat pääsääntöisesti Idealista.fi:ssä hakukoneiden kautta tulevasta liikenteestä ja sosiaalisen median kautta tulevasta liikenteestä.
Leviävyys
Leviävyydellä viitataan tässä tutkimuksessa artikkelin leviävyyteen sosiaalisessa mediassa, ja vielä tarkennettuna Facebookissa. Tärkein mitta-asteikko on artikkelin tavoittavuus (engl. reach) Facebookissa. Leviävyyttä tutkitaan Facebookin oman analytiikkatyökalun avulla, jonka kautta näkee tavoittavuuden lisäksi esimerkiksi, kuinka artikkeli on
sitouttanut (sitoutuneisuus, engl. engagement) lukijoita. Sitoutuneisuus on merkittävä
arvo, koska mitä enemmän Facebookissa jaettu artikkeli sitouttaa yleisöä, sen paremmaksi sisällöksi Facebookin algoritmi sen arvottaa ja näyttää sitä yhä useammalle, jolloin
tavoittavuus kasvaa. Sitoutuneisuus pitää sisällään Facebook-postauksen reaktiot, kommentit, jaot ja klikkaukset.

Kuvio 4. Idealista.fi:n
kävijät
eri
lähteistä
(Google Analytics 1.10.2016-31.3.2017)

journalistiseen

sisältöön

Kuten yllä olevasta kuviosta 4 nähdään, sosiaalinen media tuo puolet Idealista.fi:n journalistiseen sisältöön kohdistuvasta liikenteestä (social). Facebookin osuus kaikesta sosiaalisesta mediasta tulevasta liikenteestä on 95,5 prosenttia. Siksi on oleellista ja perusteltua tutkia, mitkä tekijät vaikuttavat artikkelien leviävyyteen Facebookissa.
Löydettävyys
Löydettävyydellä viitataan tässä tutkimuksessa siihen, kuinka journalistisesti tuotetut
verkkoartikkelit löytyvät hakukone Googlesta. Löydettävyyden arvioinnissa käytän

21

Googlen työkalua Google Search Consolea, joka kertoo, kuinka monta kertaa tietty verkkosivu on näkynyt hakutuloksissa, millä sijoituksella se on eri hakusanoilla ja kuinka paljon sitä on klikattu.
Löydettävyyden rakentamisessa käytetään hakukoneoptimointia (myös SEO), jonka rakentamisessa käytän hakusanojen optimointiin tarkoitettua Moz Keyword Exploreria ja
Google Trends -trendityökalua. Työkaluja esitellään tarkemmin luvussa 2.3.
Kuten kuviosta 4 näkyy, hakukoneet (organic search) tuovat Idealista.fi:n liikenteestä
32,7 prosenttia, joten se on selvästi toiseksi tärkein liikenteenlähde sosiaalisen median
jälkeen. Tässä viitataan orgaaniseen eli luonnolliseen hakuun, joka tarkoittaa ei-maksettua. Näen, että hakukoneista tulevaa liikennettä on myös helppo kasvattaa, joten siksi
se on tärkeä osa tutkimusta.
Mainosnäytöt, -klikit ja mainosten näkyvyys
Mainosnäytöt kuvaavat, kuinka monta kertaa mainostajan bannerimainos näkyy. Mainosklikkaukset kertovat, kuinka monta kertaa mainostajan bannerimainosta on klikattu.
Mainosten näkyvyys kuvaa, kuinka hyvin mainos on näkynyt kohdeyleisölle. Näkyvyys
(engl. viewability) merkitys on kasvanut viime vuosina, koska mainokset saatetaan ohittaa tai niiden näkymistä estetään erilaisilla mainosten blokkausohjelmistoilla. Näkyvyyttä
mittaamalla mainostaja seuraa, kuinka hyvin hänen mainoksensa on todella nähty.
Sitoutuneisuus
Sitoutuneisuus kuvastaa, kuinka paljon vuorovaikutusta kohdeyleisö on kohdistanut
brändin sisältöön sosiaalisessa mediassa. Facebookissa sitoutuneisuutta mitataan sisällön jaoilla eteenpäin, reaktioilla ja kommenteilla.
SEO, SERP, hakukoneoptimointi
SEO, joka tulee sanoista search engine optimization, tarkoittaa hakukoneoptimointia.
Optimoinnilla pyritään tuottamaan sisältöjä siten, että hakukoneet, kuten Google ja Bing,
löytävät ne ja tarjoavat sisältöjä hakutuloksissaan mahdollisimman korkealla.
Hakukoneoptimoinnissa vaikuttavat muun muassa sivun otsikko, metatiedot, avainsanat,
sivun osoite, sivunavigaatio, väliotsikot, sisältö, hyperlinkit, kuvat ja web- ja mobiilikäytettävyys (Eftekhari 2017). Verkkojournalismin näkökulmasta hakukoneoptimointi on oleellista, koska sillä voidaan pidentää verkkoartikkelin käyttöikää merkittävästi (Asser 2017).
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Merkitys korostuu erityisesti Idealista.fi:n tyyppisissä medioissa, joissa monet jutut ovat
ajattomia. Hyvin optimoitu sisältö tuo kävijävirtaa sivuille tasaisesti.
SERP tulee sanoista search engine result pages, jolla viitataan hakukoneen tulossivuun.
Se on tärkeä mittari, kun arvioidaan hakukoneoptimoinnin tuloksia, sillä tavoitteena on
yltää hakukonetuloksissa mahdollisimman korkealle. Ammattilaisten kesken taajaan viljelty klisheinen vitsi kuuluukiin: ”Minne kannattaa piilottaa ruumis? Googlen kakkossivulle”. Sillä viitataan tosiasiaan, että harva käyttäjä jaksaa selata hakutuloksia ensimmäistä sivua pidemmälle.
Verkkoanalytiikka
Verkkoanalytiikka mittaa, kerää, analysoi ja raportoi verkosta kerättävää dataa, jolla voidaan ymmärtää ihmisten verkkokäyttäytymistä ja sitä kautta kehittää verkkosivuja. Verkkoanalytiikkaa voidaan hyödyntää paitsi perinteisessä kehitystyössä, myös myynnissä,
markkinoinnissa ja sisällöntuotannossa. Verkkoanalytiikkaa voidaan tehdä lukemattomilla erilaisilla ohjelmistoilla, joista osa on maksullisia ja osa maksuttomia. Suosituin
verkkoanalytiikan ohjelmisto on Google Analytics.

2.3

Työkalujen esittely

Artikkelien suunnittelussa erilaisia työkaluja käytetään Suomessakin jonkin verran. Merkittävimpiä ovat Google Trends, erilaiset SEO-työkalut ja Ezy Insights. Google Trends
on hakukoneyhtiö Googlen tuottama web-palvelu, joka näyttää Googlessa trendaavat
aiheet reaaliajassa. Sillä voi myös tutkia erilaisten hakusanojen hakuhistoriaa jopa viisi
vuotta taaksepäin. Tuloksia voi suodattaa maakohtaisesti. Tässä tutkimuksessa hakukoneptimointiin käytettiin Mozia, jonka Keyword Expolorer on avoimesti verkossa käytössä. Hakusanoja tutkivilla työkaluilla voidaan tutkia muun muassa hakusanojen potentiaalia, hakumääriä ja muita hakusanoja, joita on käytetty haun yhteydessä.
Ezy Insights on suomalainen start up -yritys, joka näyttää sosiaalisessa mediassa eniten
leviävät (jaetut) aiheet ja sitouttavimmat (kommentoidut, tykätyt) aiheet. Suomalaisesta
perspektiivistä sillä voi esimerkiksi katsoa, mitkä aiheet maailmalla ovat suosituimpia sosiaalisessa mediassa ja poimia joukosta suomalaisyleisölle sopivimmat. Vastaava palvelu on myös kansainvälisesti tunnettu Buzzsumo. Ezyä ei lopulta konkreettisesti käytetty artikkeleiden tuotannossa tässä tutkimuksessa, mutta halusin nostaa sen esiin,
koska toisenlaisessa tilanteessa se olisi voinut istua prosessiin erinomaisesti.
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Leiki on niin ikään suomalainen start up -yritys. Se pyrkii tuntemaan web-kuluttajan mahdollisimman hyvin keräämällä dataa. Leikin älyn kautta voidaan esimerkiksi suositella
kuluttajalle sopivia sisältöjä ja mainoksia. Samoin Leiki tunnistaa, mitä sisältöjä kuluttaja
haluaisi, mutta joihin ei ole vastaavuutta. Jälkimmäinen piirre voisi olla erinomainen työkalu suunnitellessa sisältöjä sivustolle. Leikiä ei käytetty tässä tutkimuksessa, mutta nostan sen esiin, koska samoin kuin Ezy, se olisi saattanut toimia toisessa tilanteessa erinomaisesti.
Hakukonemenestystä mitattiin Google Search Consolella, joka edellyttää tutkittavan sivun omistajuutta. Sillä voidaan mitata, kuinka monta kertaa tietty sivu on näkynyt hakutuloksissa, kuinka paljon sitä on klikattu ja mikä sivun keskimäärinen sijainti on hakutuloksissa. Se kertoo myös sivulle ohjaavat hakusanat ja niiden tilastot.
A/B-testauksessa käytettiin Optimizelya ja Crazy Eggia. Optimizely on kehitetty, jotta
A/B-testaus olisi helppoa toteuttaa ilman koodaustaitoja. Optimizely jakaa yleisön ja
näyttää eri versiota sivusta ennalta määrätyn jaon mukaisesti. Esimerkiksi tässä tutkimuksessa Idealista.fi:ssä julkaistusta jutusta näytettiin kahta eri versiota 50/50-jaolla, jolloin artikkelisivulla kävijöistä puolet näkivät version A ja puolet version B. Optimizely
mahdollistaa versiosivun muokkaamisen ja mittaa kahden eri version analytiikkaa. A/Btestaus on esitelty tutkimusmenetelmien esittelyssä kohdassa 3.2.2. Nykyään myös
Google tarjoaa omaa Google Optimize -työkalua, jossa on integraatio Google Analyticsiin. Integraation kautta Google Analyticsin monipuolinen data on mahdollista saada A/Btestauksessa käyttöön.
Optimizelyn integraation kautta on mahdollista käyttää myös toista analytiikka- ja käytettävyystyökalua Crazy Eggiä. Optimizelyn versiot A ja B siirtyvät Crazy Eggiin, ja niitä on
mahdollista tutkia ja vertailla keskenään myös Crazy Eggin mittareilla. Crazy Eggissä
voidaan mitata muun muassa sivuston kuumuuskarttaa (engl. heatmap), skrollikarttaa
(engl. scrollmap) sekä siitä, miten klikit jakautuvat eri tulotapojen kesken eli kuinka Facebookista tulleet kävijät klikkasivat sivua verrattuna Googlesta tulleisiin tai kuinka kauan
sivulla viihdyttiin ennen ensimmäistä klikkausta.
Sosiaalisen median eli leviävyyden arvioimisessa tärkein työkalu on Facebookin oma
analytiikka. Sen kautta on kerätty tiedot tavoittavuudesta, reaktioista, verkkoartikkeleihin
johtavista klikeistä ja päivitysten sisällöstä.
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Rikastamolla voidaan tutkia, millainen kohderyhmä on käyttänyt tiettyä sivua. Rikastamo
on Aller Median toteuttama palvelu. Se vertaa tietyn artikkeli- tai alasivun käyttäjiä sivuston yleisprofiiliin. Toisin sanoen tässä tutkimuksessa joka artikkelin kohdalla verrataan
juuri kyseisellä ajanjaksolla Idealistaa yleisesti käyttäneiden profiilia ja tutkimusartikkelia
käyttäneiden profiileja toisiinsa.
Edellä esitellyt ja tässä tutkimuksessa käytetyt työkalut valikoituivat käyttöön, koska niihin oli toimeksiantajalla valmiiksi lisenssi, jolloin tutkimuksen tekeminen ei vaatinut investointia. Tutkimuksen alussa kartoitin olemassa olevat lisenssit ja sovelsin tutkimusmenetelmän sellaiseksi, että se voidaan toteuttaa näillä työkaluilla. Tutkimuksen ulkopuolelle jäi työkaluja, joille en tässä tutkimuksessa löytänyt sopivaa käyttötarkoitusta tai
ne olisivat tuottaneet päällekkäistä dataa valikoitujen työkalujen kanssa. Jo nyt työkalut
tuottivat päällekkäisiä arvoja, mutta ratkaisin ongelman valikoimalla kuhunkin arvoon primäärisen lähteen, jota käytetään, jos pitää valita eri lähteiden väliltä.

2.4

Aiempi tutkimus aiheesta

Työni ytimessä on selvittää, kuinka journalismi voi hyödyntää digitaalisuuden ominaisuuksia niin laadun kuin kannattavuuden kehittämisessä. Olen löytänyt hyvin niukasti
lähteitä, joissa kerrottaisiin suomalaisten mediatalojen käytössä olevista tavoista, eikä
aiheesta ole juuri julkista keskustelua journalistien keskuudessakaan.
Sen sijaan sisällönlaadun analyysimenetelmillä on tutkittu esimerkiksi verkkoartikkelien
otsikointia. Esimerkiksi Nella Rahkonen (2016) on tutkinut opinnäytteessään matkailumedia Rantapallon luetuimpien juttujen otsikoita.
Parhaiten tätä tutkimusta vastaavista työtavoista on kerrottu Optimizelyn, eli A/B-testauksen mahdollistavan työkalun, asiakasreferenssiblogissa, jossa esiteltiin muun muassa sveitsiläisen Blick-lehden ja yhdysvaltalaisen Upworthyn tuloksia (Urff 2015).
Upworthy testaa jokaisella artikkelilla 25 otsikkoa, ja määrittää niistä klikatuimmat. Pitkäjänteinen testaamisen kautta se on kehittänyt kaavat, joilla luodaan menestysartikkeleita
verkkoon (Foer 2017).
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Aiemman tutkimuksen niukkuus johtunee siitä, että tässä työssä käytettyjä työkaluja hyödynnetään yleensä tutkimus- tai IT-osastolla, eikä toimituksissa sisältönäkökulmasta.
Niiden käyttö toimituksissa tai kaupallisissa tarkoituksissa ei ole toistaiseksi kovin yleistä.
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3

Tutkimusmenetelmät

Tutkimuksen toteuttamisessa on kaksi vaihetta: taustahaastattelut ja varsinainen tutkimus. Taustahaastatteluissa käytän avointa haastattelua ja varsinaisessa tutkimuksessa
toimintatutkimusta. Seuraavissa alaluvuissa esittelen valitsemani tutkimusmenetelmät ja
perustelen, miksi olen valinnut ne tutkimukseni toteuttamiseen.

Kuvio 5. Tutkimuksen eteneminen.

Yllä olevassa kuviossa 5 on kuvattu, kuinka tutkimus eteni. Ensivaiheessa määritin omat
uskomukseni ja tietoni työn tavoitteista, työkaluista ja oleellisista mittareista, joita työssä
tulisi käyttää. Sen jälkeen haastattelin toimeksiantajaa edustavia eri alojen asiantuntijoita, jotka auttoivat tarkentamaan ja määrittämään niitä. Sen jälkeen käynnistyivät tutkimussyklit. Joka syklin jälkeen tulokset arvioitiin yhdessä toimeksiantajan edustajien
kanssa, jolloin tuore tieto saatiin heti käyttöön ja tutkimusta voitiin tarvittaessa ohjata
tavoitteiden mukaiseen suuntaan. Tutkimussyklien jälkeen tulokset koottiin yhteen, analysoitiin ja niistä muodostettiin johtopäätökset.
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3.1

Taustahaastattelut

Ennen varsinaisen tutkimuksen aloittamista minun tuli haastatella talon sisältä useampaa asiantuntijaa. Valitsin haastatteluihin avoimen eli strukturoimattoman haastattelun.
Avoimessa haastattelussa keskustelu ei ole sidottu tiukkaan formaattiin, vaan se muistuttaa tavallista keskustelua, jossa keskustelun etenemistä ei ole lyöty lukkoon vaan se
etenee tietyn aihepiirin sisällä vapaasti (Hirsjärvi & Hurme 2001; Eskola & Suoranta
2000, 86-88.). Itselläni oli jo valmiiksi taustatietoa ja ehdotuksia esimerkiksi käytettävistä
työkaluista, joten avoimen formaatin kautta haastattelu oli pikemmin vuoropuheluna
käyty keskustelu kuin haastattelu.
Perustelu avoimen haastattelun käyttöön on, että sen avulla voimme haastattelussa antaa keskustelun edetä myös suuntiin, joita en ole haastattelun suunnitteluvaiheessa
osannut ennakoida. Haastateltavilla asiantuntijoilla on erikoisosaamista, jota en välttämättä ole osannut ennakoida ja tutkimuksen onnistumisen kannalta koin, että oli tärkeää
päästää heidät kertomaan näkemyksiään ja ideoitaan tutkimukseeni liittyen vapaasti.
Lisäksi asiantuntijat edustivat eri alojen asiantuntemusta, joten jokaiselle piti joka tapauksessa tehdä omanlaisensa kysymykset. Osa henkilöistä on sisällöntuotannollisia, osa
teknisiä ja osa liiketoiminnallisia asiantuntijoita. Näiden haastattelujen pohjalta loin tutkimuksen toimintamallin eli vaikuttamisohjelman ja mittariston, jolla tutkimuksen kohteita
arvioidaan. Vaikuttamisohjelma ja mittaristo myös muovautuivat ja kehittyivät joka tutkimussyklillä, kun havaitsin toisaalta puutteita ja toisaalta mahdollisuuksia tutkimus- ja mittaustyökaluissa. Tämän opin pyrin jalostamaan journalistisen työprosessin kehitystyössä.

3.2

Toimintatutkimus

Valitsin varsinaisen tutkimuksen toteutukseen toimintatutkimuksen (engl. action research). Kuulan (2006) mukaan toimintatutkimuksen tavoitteena ei ole ainoastaan kuvata tai selittää, vaan myös muuttaa sosiaalista todellisuutta. Toimintatutkimuksessa toteutetaan toiminta ja tutkimus samanaikaisesti, ja se sopii hyvin tilanteisiin, joissa toiminnan avulla pyritään muuttaman jotakin ja samanaikaisesti lisäämään sekä ymmärrystä
että tietoa muutosta kohtaan (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007). Toimintatutkimuksen
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lähtökohta on tieteellisyyden ja käytännöllisyyden yhdistäminen (Koppa 2005). Toimintatutkimus on sekoitus muita tutkimusmenetelmiä, sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia
(Kananen 2014, 13).
Toimintatutkimuksessa tutkija on osa tutkittavan ilmiön toimintaa ja tutkittavan yhteisön
jäsen. Toimintatutkimuksen toteuttaja toimii eräänlaisena muutosagenttina yrityksessä
ja toimenpidesuositukset testataan käytännössä. Toimintatutkimus vaatii tutkijalta enemmän tietoa ja perehtymistä itse ilmiöön kuin perinteinen tutkimus, sillä tavoitteena on
lopulta muutoksen läpivieminen. (Kananen 2014, 28.)

3.2.1

Tutkimuksen toteutus

Toimintatutkimus toteutetaan sykleissä. Uusien kierrosten aikana pyritään paraneviin tuloksiin. Tutkimus on iteroivaa, eli joka kierrokselta pyritään oppimaan jotain. Yleisenä
ideana on eteneminen spiraalimaisesti suunnittelu - toiminta - havainnointi - reflektointi kierroksina. Tutkimus alkaa ensimmäisellä kierroksella, ja tavallisesti jokaiseen toimintakierrokseen kuuluu useita lisäkierroksia sen mukaan, millaisia lisä- tai tukitoimintoja prosessiin liittyy. Syklin yksi kierros on perusta seuraavalle, ja tarkoituksena on jatkuvasti
tarkastella sitä suhdetta, joka muodostuu aikaisemman syklin havainnoinnista. (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007.)
Omassa tutkimuksessani yksi kierros koostui seuraavista osista: kartoitus ja sovellettavat ohjeet – artikkelien kirjoitus – artikkelien julkaisu – artikkelien webanalytiikan, hakutulosten ja sosiaalisen median leviävyyden analysointi. Jokaisella kierroksella pyrittiin
oppimaan lisää siitä, millaisia asioita journalististen artikkelien tuotantovaiheessa tulee
huomioida, että ne löytyvät parhaalla mahdollisella tavalla hakukoneista (löydettävyys)
ja ne leviävät mahdollisimman hyvin sosiaalisessa mediassa (leviävyys), ja sitä kautta
tuottavat parempaa liiketoimintaa. Kierroksia tehtiin yhteensä kuusi, jolloin tutkittavia artikkeleita on yhteensä 12, koska jokaisesta artikkelista tehtiin kaksi versiota, ja vähintään
yhtä monta analysoitavaa sosiaalisen median postausta.
Jokaiselle kierrokselle valittiin yksi kysymys, johon keskitytään. Näitä olivat esimerkiksi
artikkelin rakenne, kuvitus, linkitykset ja kertojamuoto. Kysymykset valittiin kierroksille
yhdessä Idealista.fi:n toimitusjohdon kanssa, ja ne esitellään tarkemmin luvussa 4. Pääkysymyksen lisäksi kirjaan ylös muut havainnot, joita käytettävillä työkaluilla voidaan havaita ja jotka voivat olla sisällöntuotannossa hyödyksi.
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Iteratiivisuus ja syklisyys takaavat sen, että tieto sekä lisääntyy että jalostuu. (Popper &
Eccles 1977; Popper 1982, 1990, 1995, Linturin 2003 mukaan) Muutos voi tapahtua tai
olla tapahtumatta, tai muutos voi olla myös aivan toisenlainen kuin oli alun alkaen tavoiteltu (Kuula 2006).
Iteroivuus näkyi erityisesti tutkimusprosessin jalostumisena sykli sykliltä selvemmäksi ja
syvällisemmäksi. A/B-testauksen luonteesta ja toimeksiantajan kanssa tehdyistä valinnoista johtuen edellisen syklin oppeja ei voitu suoraan siirtää seuraavalle kierrokselle,
mutta aiemmin tutkittuja asioita seurattiin. On tärkeää huomioida, että toimintatutkimus
kohdistuu yksittäiseen tapaukseen ja tulokset pitävät paikkansa vain tämän tapauksen
suhteen (Kananen 2014, 11).

3.2.2

A/B-testaus

Toimintatutkimus ei ole pelkkä tutkimusmenetelmä, vaan joukko tutkimusmenetelmiä.
Voisikin puhua tutkimusstrategiasta (Kananen 2014, 13). Tässä sen osana käytetään
A/B-testausta.
Kysymyksen todistamiseen käytetään A/B-testausta, jossa osalle yleisöstä näytetään artikkeli muodossa A ja toiselle osalle yleisöstä muodossa B. Ero kahden sivun välillä on
nimenomaan ja vain tutkittavassa kysymyksessä eli esimerkiksi artikkelin rakenteessa,
otsikon pituudessa, kuvituksessa tai linkityksissä.
A/B-testaus on alun perin syntynyt Piilaaksossa hakukoneyritys Googlella. Ensimmäinen
A/B-testi toteutettiin helmikuussa vuonna 2000. Kyseinen testi ei itse asiassa onnistunut
päätehtävässään, jonka tarkoitus oli arvioida, kuinka monta hakutulosta ihminen haluaa
nähdä yhdellä sivulla. Testi epäonnistui, koska verrokkisivut toimivat liian hitaasti. Sen
sijaan se todisti, että sivun nopeudella on suuri merkitys käyttökokemukseen. Verrokkisivulta poistuttiin välittömästi, koska sen latautuminen kesti liian kauan. (Christian 2012.)
Kaupallinen yritys Visual Website Optimizer (2017) määrittelee, että A/B-testaus koostuu: 1) taustatutkimuksesta, 2) havainnoinnista, 3) hypoteesin muodostamisesta, 4) datan analyysista, 5) johtopäätösten tekemisestä ja 6) raportoinnista. Malli on havainnollinen ja huomioi kaupallisen yrityksen tarpeet.
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A/B-testauksen taustatutkimuksessa tutkitaan käyttäjän polkua ja selvitetään ongelmakohtia. Havainnoinnissa tutkitaan käyttäjien käytöstä: mitä sivuilla klikataan, kuinka skrollataan, mikä estää konvertoimasta. Hypoteesin testissä luodaan alkuperäisestä versiosta variaatio, ja laitetaan nämä kaksi versiota vastakkain siten, että yleisö jaetaan tasan
molemmille versioille ja tutkitaan miten eroavaisuudet sivujen kesken vaikuttavat käyttäjien käyttäytymiseen. Kerätty testidata analysoidaan ja arvioidaan kumpi versioista konvertoi paremmin. Lopuksi johtopäätökset tiedotetaan kaikille sidosryhmille, kuten markkinoinnille, käyttöliittymäsuunnittelulle ja IT:lle. (Visual Web Optimizer 2017.)
Journalismissa A/B-testausta on käytetty erityisesti otsikoiden testauksessa. Yleisölle
näytetään kahta kilpailevaa otsikkoa, ja testin päätteeksi lopulliseksi otsikoksi valikoituu
se, kumpi on saanut ihmiset klikkaamaan enemmän. Tunnettuja A/B-testaajia ovat Buzzfeed ja Upworthy. Suomessa A/B-testausta otsikoille on tehty ainakin Kauppalehdessä
(Nykänen 2017).
Journalistisessa työssä A/B-testausta on mahdollista tehdä muun muassa tässäkin tutkimuksessa hyödynnetyllä Optimizelylla tai Wordpress-julkaisualustaan lisäosana saatavalla Nelio A/B Testingillä.

3.2.3

Tutkijan rooli

Tutkijan tehtävänä on myös välittää tietoa saaduista tuloksista muille projektin jäsenille,
jäsentää työskentelyä, esiin tulevia uusia ajatuksia ja ongelmanratkaisumalleja (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2005). Syklien jälkeen kokoonnuimme Idealista.fi:n toimitusjohdon
kanssa käymään läpi syklin tulokset ja tuloksista sekä muusta tutkimustyöstä kummunneet ideat. Vahvistimme myös seuraavan syklin aiheen ja toteutusaikataulun. Tällä metodilla toimitusjohto sai tulokset heti hyötykäyttöön päivittäiseen toimitustyöhön.
Tein työni hankkeistettuna opinnäytteenä työnantajalleni Aller Medialle. Olin kuitenkin
opinnäytteen tekemisen ajan poissa päivittäistyöskentelystä, joten pystyin asettumaan
paremmin ulkopuolisen tutkijan rooliin, kuin työssä ollessani. Työhöni on kuitenkin varmasti vaikuttanut ennakko-oletukseni ja -käsitykseni. Toisaalta Idealista.fi:n toimitusjohto, eli henkilöt joiden kanssa läheisimmin työstin opinnäytettä, olivat vaihtuneet vapaani alussa, joten yhteistyö vertautui monelta osin täysin erilliselle taholle työn tekemistä.
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3.2.4

Ongelmakohdat

Osa käytössä olevista työkaluista on tehty ensisijaisesti verkkokehityksen tarkoituksiin,
eikä suoraan sisällöntuotannon kehittämiseen, minkä takia niiden käyttö tässä tutkimuksessa vaati soveltamista ja kokeilua. Tutkimusprosessi jalostui sykli sykliltä tarkemmaksi
ja täsmällisemmäksi, kun ymmärrys puutteista ja mahdollisuuksista kasvoi. Tutkimuksen
tekemiseen liittyi paljon teknisiä yksityiskohtia ja tutkimus oli haavoittuvainen teknisille
virheille.
Työkalut tuottivat osittain päällekkäisiä arvoja, mutta ratkaisin ongelman valikoimalla kuhunkin arvoon primäärisen lähteen, jota käytetään, jos pitää valita eri lähteiden väliltä.
Primäärilähteet on lueteltu kohdassa 4.3 Mittaristo.
Valitettavin puute työkaluissa oli, ettei A/B-testausta pystytty suoraan hyödyntämään
mainosten toimivuuden arvioinnissa tai sivuilla käytetyn ajan mittaamisessa. Molemmat
olisivat olleet tutkimuksen tavoitteen kannalta tärkeitä arvoja. Nyt arvoa piti määrittää
välillisesti muiden arvojen kautta, joiden voidaan nähdä kuvastavan samanlaista toimintaa, jota mainostaja toivoo. Kuten esimerkiksi sivunäytöt heijastavat mainosnäyttöjä ja
sivulla tapahtuneet klikit mainosklikkejä. Sivulla vietetty aika ja skrollikartta kuvaavat mainosten näkyvyyttä.
On tärkeää huomioida, että joka tutkimussyklillä käsiteltiin vain yhtä artikkelia. Tulokset
osoittavat siis spesifisti vain tämän yhden artikkelin käyttötapaa, eikä niitä voi yleistää.
Otoksen pitäisi olla selvästi suurempi ja monipuolisesti eri teemoja kattava, että tulosten
voisi katsoa olevan yleistettävissä. Silti uskon, että artikkelit antavat merkittävää suuntaa
yleisistä lifestyle-sisältöjen kulutustavoista ja ohjaavat toimitusta kokeilemaan tulosten
mukaisia toimintamalleja sisällöntuotannossa.
Määriteltäessä mikä on arvoa verkossa julkaistavassa journalistisessa sisällössä näkökulma vaikuttaa jonkin verran. Jos puhutaan mainosten eli liiketoiminnan näkökulmasta,
eri asiat saavat merkitystä kuin puhuttaessa journalistisesti arvosta. Journalistisessa näkökulmassa artikkelia arvotetaan sen mukaan, kuinka paljon ja miten sitä on kulutettu.
Tällöin tärkein mittari on sivulla vietetty aika ja skrollikartta, koska artikkelin voidaan päätellä olevan lukijoiden mielestä relevantti, jos he käyttävät sivulla aikaa ja lukevat sisällön
tarkasti.
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Liiketaloudellisesta näkökulmasta tarkastellen tärkeimpiä arvoja ovat sivulataukset, mainosten näkyvyys, mainosnäytöt ja klikkaukset (Kostilainen 2017). Tällöin voidaan ajatella, että artikkelisisältö ei välttämättä saisi olla liian hyvä, koska silloin lukija ei halua
siirtyä mainosbannerista muualle. Mainosnäkökulmasta optimaalinen tilanne voisi olla,
että lukija tulisi sivulle, selailisi sen rauhassa pari kertaa läpi alusta loppuun siten että
mainokset ehtivät latautua kunnolla, ja lopuksi lukija klikkaisi mainostajan sivulle.
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4

Tutkimuksen toteuttaminen ja aineiston esittely

Tässä luvussa esittelen, kuinka tutkimus toteutettiin. Jokainen sykli esitellään omassa
luvussaan. Perusrunko joka syklin tulosten käsittelyyn on sama, mutta tietyllä syklillä
saatettiin syventää jotain osa-aluetta ja jättää joku toinen osa-alue pienemmälle painoarvolle tutkimusaiheesta riippuen. Esimerkiksi neljännessä syklissä tutkittiin pelkästään
linkkinostojen aiheiden vaikutusta klikkaamiseen, jolloin muilla kuin linkkien konversiolla
ei ollut merkitystä.

4.1

Haastattelut ja lähtötilanteen kartoitus

Ennen ensimmäistä sykliä oli toteutettava viisi henkilöä kattava haastattelukierros ja selvitettävä käytössä olevien työkalujen toiminnallisuutta sekä dokumentoitava lähtötilanne
laajasti. Halusin hyödyntää Aller Medialla olevan ammattitaidon tarpeista, työkaluista ja
niiden käytöstä sekä liiketaloudellisesta osaamisesta, jotta voisin itse keskittyä tutkimuksen toteutukseen. Haastateltavat henkilöt olivat tuotteen teknisestä kehityksestä vastaavat product ownerit Matti Vähätalo ja Annika Koli, vastaava päätoimittaja ja sisältöjohtaja
Elina Schüller, toimituspäällikkö Inka Ikonen sekä liiketoiminnallisesta toimivuudesta ja
kehityksestä vastannut online marketing services manager Jyrki Kostilainen.
Schüllerin ja Ikosen haastatteluissa määriteltiin tarpeita, joita Idealista.fi:n toimituksella
on ja valikoitiin syklien tutkimusaiheet, jotka tulevat esiin kunkin intervention esittelyssä.
Aiheita tarkennettiin ja arvioitiin toimitusjohdon kanssa halki tutkimuksen, koska tarkoitus
oli toimia ketterästi ja joustavasti toimituksen tarpeiden mukaan. Vähätalon ja Kolin
kanssa arvioitiin tutkimuksen toteutuksen tapaa ja työkaluja, koska heillä oli Aller Medialla paras tieto vastaavanlaisten testien tekemisestä ja tulosten arvioinnista. Heidän
avullaan käyttöön valittiin Optimizely ja Crazy Egg. Lisäksi sain heiltä tukea Google Analyticsin hyödyntämiseen. Kostilainen puolestaan valotti, mitkä tekijät Idealista.fi:ssä luovat liiketoiminnallista arvoa ja millä painotuksilla. Kostilainen nosti tärkeimmiksi seurattaviksi arvoiksi kokonaislukijamäärän, sivuilla vietetyn ajan, klikit sekä artikkelien näkyvyyden (engl. viewability). Näitä arvoja pyrin seuraamaan suoraan tai soveltaen liiketoiminnallista menestystä arvioidessani.
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Taustahaastattelut olivat minulle tutkijana tärkeitä tutkimusmetodin muodostamisessa,
mutta ne eivät ole keskiössä tutkimuksen tekemisessä, joka toteutettiin toimintatutkimuksen ja A/B-testauksen keinoin. Siksi taustahaastatteluja ei tässä tutkimuksessa avata
tämän tarkemmin.
Lähtötilanteen kartoitukseen kuului laajasti Idealista.fi:n kävijäanalytiikkaan perehtyminen Google Analytics -työkalulla ja Facebookin analytiikalla. Google Analyticsilla selvitin
suosituimpia sisältöjä, tulotapoja sivustolle, hakusanoja, joilla sivulle tullaan, kategorioiden suosiota ja käyttäjien demografiaa. Facebookin analytiikasta selailin tietoja suosituista postauksista sekä yleisön demografisista tiedoista.

4.2

Optimaalinen journalistisen verkkoartikkelin tuotantoprosessi

Optimaalinen tuotantoprosessi tarkoittaa vallitsevan tiedon ja osaamisen mukaista prosessia, joka kuitenkin monesti jää toteuttamatta perustoimitustyössä yleensä kiireestä
johtuen. Optimaalinen tuotantoprosessi on silti arvokas tiedostaa, ja sitä kohti voidaan
pyrkiä.
Koska tutkimuksen myötä minulla oli hyvä mahdollisuus pyrkiä optimaaliseen prosessiin,
päätin myös hyödyntää sen. Samalla se tuottaa tietoa, jonka pohjalta voidaan arvioida,
tuottaako optimaalinen prosessi menestyvämpää sisältöä, kuin perustyöprosessi, tai
mitkä osat siitä ovat edellytyksiä menestyvälle sisällölle ja mitkä vähemmän merkityksellisiä. Jos tutkimusartikkelit menestyvät, sen avulla voidaan nähdä, millaisia mahdollisuuksia Idealista.fi:llä on, jos tuotanto tehtäisiin optimaalisen prosessin mukaan. Sen sijaan, jos artikkelit eivät menesty tai menestyvät yhtä lailla, voidaan todeta, ettei prosessiin tarvitse välttämättä edes pyrkiä.
Mallinsin prosessia tutkimuksen edetessä, ja sovelsin siihen matkan varrella opittua.
Koin, että prosessin mallintaminen ja avaaminen ovat yhtä tärkeä osa tutkimustani, kuin
itse tutkimus, koska sen avulla voi konkreettisesti lähteä muuttamaan toimituskulttuuria.
Näen, että tästä voisi olla paitsi Idealistalle, myös koko alalle hyötyä.
Optimaalisen journalistisen työprosessin lähtötilanteen kartoittamiseksi tutkimukseen
haastateltiin Idealista.fi:n toimituspäällikkö Inka Ikosta ja teknisestä kehityksestä vastaavaa product owner Matti Vähätaloa.
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Analytiikka- ja julkaisutyökalut on esitelty luvussa 2.2. Seuraavassa kuvassa (kuvio 6)
esitellään työkalujen käyttö prosessin eri vaiheissa.

Kuvio 6. Työkalut optimaalisessa journalistisen digiartikkelin tuotantoprosessissa

Suunnitteluvaiheessa käytettävillä työkaluilla pyritään määrittelemään 1) kohderyhmää
ja sen kiinnostuksen kohteita 2) aiheita, jotka kiinnostavat internetissä. Toteutusvaiheessa teksti ja kuvat rakennetaan siten, että ne ovat muodoltaan paitsi käyttäjälle, myös
hakukoneille toimivia ja että niiden muotoilut sopivat sosiaaliseen mediaan levitettäviksi.
Julkaisuvaiheessa juttu julkaistaan Idealista.fi:ssä ja jaellaan sosiaalisessa mediassa,
joista ylivoimaisesti tärkein liikenteen lähde on Facebook, joka tuo sivulle 50 prosenttia
kävijöistä (Kuvio 3). Seurantavaiheessa arvioidaan jutun toimivuutta ennalta määriteltyjen menestysmittareiden (engl. KPI, key performance indicator) avulla, kerätään tietoa
epäonnistumisista ja onnistumisista sekä mahdollisesti kehitetään juttua paremmaksi
löydösten valossa.

4.3

Mittaristo

Ennen tutkimusta oli myös luotava listaus menestysmittareista, jolla tutkimusartikkeleiden menestystä seurattaisiin läpi tutkimuksen. Mittariston määrittelyssä tärkeintä oli valita mitta-arvoja, jotka vastaavat tutkimuskysymyksiin: liiketoiminnallinen tulos, leviävyys
ja löydettävyys.
Taulukko 1. Mitattavat ja seurattavat arvot

Leviävyys
Tavoittavuus
Klikit
Kommentit

Primääri tietolähde
Facebook
Facebook
Facebook
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Jaot
Reaktiot
Klikit/Tavoittavuus (CTR%)

Facebook
Facebook
Facebook

Löydettävyys
KA sijoitus hakutuloksissa
Hakutulosnäkyvyys yht
CTR %
Klikit
Osoittavat sanat

Google Search Console
Google Search Console
Google Search Console
Google Search Console
Google Search Console

Yleinen
Sivunäytöt
Uniikit kävijät
Sivulla vietetty aika
Välitön poistumis%

Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics
Google Analytics

Muita arvoja (A/B-testaus)
Aika ennen klikkausta
Klikit artikkelissa (summa)
Skrollikartta
Kuumuuskartta
Klikkimäärät eri lähteistä
Eteenpäin ohjaavat klikkaukset
CTR% eteenpäin ohjaavat (sisäiset) linkit

Crazy Egg
Crazy Egg
Crazy Egg
Crazy Egg
Crazy Egg
Crazy Egg
Crazy Egg

Lisäksi tutkimuksen aikana seurataan muutamia muita, tärkeäksi määriteltyjä arvioita,
jotka saattavat tuottaa lisäarvoa toimeksiantajalle. Sellaisia olivat muun muassa Crazy
Eggin tuottama tietoa ajasta ennen klikkausta, tiedot eri laitteiden käytöstä sekä Facebookin taustatutkimuksesta saadut tiedot postaustekstin pituuden vaikutuksella tavoittavuuteen tai emojien käytön vaikutus klikkeihin.
Sivulla vietetty aika on merkittävä mittari, kuten Honanin (2015) artikkelissa todetaan:
Your clicks are valuable, and your eyeballs are valuable, but to advertisers your
time is the most precious commodity of all — and publishers say they want to sell
ads based on the time readers spend on their sites. (Honan 2015)
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Se oli kuitenkin yksi niistä arvoista, joita ei suoraan päästy mittaamaan, koska käytössä
olevat työkalut eivät tarjonneet siihen mahdollisuutta. Tämä ominaisuus olisi ollut mitattavissa Google Optimize -työkalulla, mutta työkalu ei ollut toimeksiantajalla vielä käytettävissä.
Mainosklikkejä ei voitu suoraan mitata A/B-testauksessa, mutta käytin kuvaavana tietona
versioihin karttuneita klikkejä, koska voidaan olettaa artikkelin sisällä tapahtuneiden klikkien vertautuvan tapahtuneiden mainosklikkien määrään. Osa klikeistä tapahtuu artikkelin tekstikentässä ja osa kohdistuu linkitettyihin nostoihin. Huomioin nämä molemmat tutkimuksessa, koska niillä on liiketaloudellista merkitystä. Satunnaiset klikit tekstikentässä
kuvaavat tulkintani mukaan kiinnostusta artikkelia kohtaan ja ne heijastavat myös potentiaalia mainosten klikkaamiseen. Eteenpäin ohjaavien linkkien klikkaaminen puolestaan
on arvokasta, sillä se kuvaa lukijoiden eteenpäin siirtymistä sivustolla ja jokainen uusi
siirtymä sivuston sisällä synnyttää uusia mainosnäyttöjä.
Osa tarkasteltavista arvoista oli syklikohtaisia, jolloin vertailtiin vain alkuperäisen ja variaation arvoja toisiinsa. Osa arvoista oli osa kokonaisuutta, jossa kaikkien syklien arvoja
verrattiin toisiinsa. Koska arvoja kerättiin useasta eri lähteestä, seurattavat arvot koottiin
taulukkoon joka syklin jälkeen, jolloin niiden tarkastelu rinnakkain oli helpompaa. Kokonaisuutta mitattaessa tavoite oli havainnoida ja arvioida kehitysprosessia tutkimuksen
edetessä. Toimintatutkimus on iteroivaa, jolloin tavoite on kehittyä paremmaksi halki tutkimusprosessin (Virtuaaliammattikorkeakoulu 2007).

Kuvio 7. Tutkimuksen eteneminen

38

Tutkimuksessa haasteeksi nousivat käytössä olevat työkalut ja niiden rajoittavuus. A/Btestauksessa käytettävä Optimizely rajasi, millaisia arvoja A/B-tutkimuksessa oli mahdollista tutkia. Siksi tutkimuksessa seurattiin dataa myös muilla työkaluilla, jotka eivät
pystyneet seuraamaan A- ja B-versioita, vaan niillä tarkasteltiin lähtötilannetta, syklien
eroavaisuuksia ja tutkimuksen aikana syntyvää kehityskaarta.
Optimizelylla ja siihen integroidulla Crazy Eggillä seurattavat arvot:
-

sivunäytöt (engl. pageviews)

-

skrollikartta (engl. scrollmap)

-

kuumuuskartta (engl. heatmap)

-

eri elementtien klikkaukset sivulla (eteneminen sivustolla)

Näistä erityisesti skrollikartta on oleellinen, koska sen kautta voidaan arvioida, kuinka
paljon mainoksia käyttäjä on nähnyt ja mainosten näkyvyyttä (engl. viewability). Nykyään
puhutaankin yhä useammin sitoutuneisuudesta, kuin pelkästä yleisön koosta. Sitoutuneisuudella tarkoitetaan yleisön tapoja kiinnittyä ja ottaa omakseen erilaisia mediasisältöjä. Sitoutuneisuuden mittaamisessa relevanttia on mitata esimerkiksi sivulla vietettyä
aikaa (Seppänen & Väliverronen 2015, 137). Koska aikaa ei suoraan pystytä mittaamaan, käytetään tässä mittarina skrollikarttaa. Lisäksi Optimizelylla voi suodattaa tuloksia käytetyn laitteen, selaimen ja liikenteenlähteen mukaan.
A/B-testauksessa ei siis voitu erikseen laskea rahallista arvoa eri versioille, koska mainonnanhallinnanjärjestelmä ei ole synkronoitu A/B-testaustyökalu Optimizelyyn. Lisäksi
haastetta tulosten arviointiin toi Optimizelyyn yhdistetty työkalu Crazy Egg. Crazy Egg
kuvaa skrollikarttaa ja klikkikarttaa, eli juuri tutkimuksen kannalta oleellisimpia arvoja. Se
kuitenkin jättää taustakuvaksi alkuperäisen version arvioitavasta sivusta myös variaatiossa (joka on tosiasiassa erilainen sisällöltään). Sen takia taustalle piti itse hahmottaa
variaatio tuloksia vertailtaessa.
Skrollikartta, jota voidaan pitää tutkimuksen päämittarina, mittaa kuinka monta prosenttia
sivulla kävijöistä on lopettanut skrollaamisen tiettyyn kohtaan. Pysäytys kesken skrollauksen lasketaan aina yhdeksi. Mitä kirkkaampi alue, sen suurempi osa on pysähtynyt
tutustumaan sisältöön ja vastaavasti mitä tummempi alue, sen harvempi on pysähtynyt
sisällön kohdalla. Jos lukija siis skrollaa sivun suoraan loppuun pysähtymättä ja pysähtyy
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vasta sivun lopussa, vain sivun loppuosa saa merkinnän skrollikarttaan. (Crazy Egg
2017.)
Artikkelien löydettävyyden arviointia oli tarkoitus tehdä kahdessa erässä, koska hakukonenäkyvyydessä aika vaikuttaa tulokseen. Valitettavasti Google Search Console ei ollut
kerännyt analytiikkaa Idealista.fi:stä virheen takia viimeisiin sykleihin. Tästä syystä kaikkea suunniteltua tietoa ei saatu kerättyä.
Facebookin analytiikan toiminnallisuudet ovat rajattuja, joten taulukoin Idealistan Facebook-sivulla julkaistut postaukset neljän viikon ajalta 3.6.-1.7.2017. Tänä aikana julkaistiin 210 postausta, joista 133 oli journalistista sisältöä eli verkkoartikkeleiden linkkijakoja.
Jätin taulukoinnista pois muilta Facebook-sivuilta tehdyt videojaot, koska ne poikkeavat
muusta sisällöstä, eivätkä ole Idealistan ydinsisältöä.
Taulukoinnin avulla pystyin selvittämään keskiarvoja ja menestystekijöitä postauksissa,
ja sain määriteltyä perustan nykyiselle Facebookissa tapahtuvalle tekemiselle. Sitä
kautta minun on mahdollista tutkia leviävyyden kehittämistä.
Tarkastelin artikkeleita myös niiden keräämän yleisön laatunäkökulmasta. Mainostajat
haluavat nykyään saada entistä tarkempaa tietoa kuluttajien taustasta ja käyttäytymisestä ja millaisista kuluttajista yleisöt muodostuvat (Seppänen & Väliverronen 2015,
132). Rikastamo-työkalun kautta voidaan nähdä hyvin tarkasti analyysi sivulla käyneestä
yleisöstä.
Hahmottaakseni, kuinka tutkimusartikkelit menestyvät suhteessa Idealista.fi:ssä julkaistuihin muihin artikkeleihin, selvitin Google Analyticsin avulla, kuinka paljon Facebookista
tulee liikennettä keskimäärin per artikkeli. Keskimäärin yhteen artikkeliin tultiin puolen
vuoden jaksolla (1.10.2016–31.3.2017) 218 kertaa. Facebookissa julkaistut artikkelit
edustavat hyvin kaikkien journalististen artikkeleiden keskiarvoa, koska Facebookissa
jaetaan pääasiassa Idealistaan tuotettua tai sinne uudistettua aikakauslehtien vanhaa
sisältöä.
Aina kun tutkimuksessa puhutaan artikkelisivun vertailuarvoista, viitataan Google Analyticsissä ajalla 1.10.2016–31.3.2017 välillä mitattuihin arvoihin. Aina kun tutkimuksessa
puhutaan Facebook-jaon vertailuarvoista, viitataan 3.6.–1.7.2017 välillä mitattuihin arvoihin.
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4.4

Interventio 1: Pilkottu rakenne vs. yhtenäinen rakenne

Ensimmäinen tutkimusartikkeli oli ”Kuinka valita hyvä ravintola?”, ja se julkaistiin
16.3.2017 Idealistassa. Se jaettiin Idealistan Facebook-sivulla kaksi kertaa: 17.3.2017 ja
7.4.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 137 kertaa (yksilöidyt sivun katselut), joista 43 prosenttia alkuperäistä ja 57 prosenttia variaatiota. Tarkastelujakso eri työkaluilla oli 15.3.23.4.2017.
Tutkittava aihe ensimmäisessä tutkimussyklissä oli jutun pilkkominen väliotsikoilla ja tehostekeinoilla, kuten numeroinnilla ja tekstiä lihavoimalla. Yleisesti tunnettu hypoteesi
verkkokirjoittamisessa on, että pilkottu rakenne toimii paremmin kuin yhtenäinen tekstimassa, ja siksi verkkoartikkeleille onkin tyypillistä olla listamaisia: 10 syytä, 7 tapaa, 5
parasta.
Lähtökohtana oli rakentaa artikkeli, joka olisi ajaton ja asiasta haettaisiin tietoa
Googlesta. Se vastaisi yleiseen ongelmaan, jolloin monien olisi helppo samaistua siihen.
Painotus artikkelissa oli siis löydettävyydessä pikemmin kuin leviävyydessä.
Artikkelin arvioinnissa ongelmalliseksi koitui se, että aihe ei kiinnostanut lukijoita siten,
että tulokset olisivat täysin luotettava. Optimizelyn arvion mukaan luotettavuus on 90
prosenttinen. Lukukerrat jäivät tutkimusjaksolla 130 yksilöityyn sivun katseluun (Google
Analytics).
Artikkelin lähtökohtana oli rakentaa ajaton artikkeli, joka toisi sivulle kävijöitä tasaisesti
hakukoneiden kautta myös julkaisun jälkeen. Perinteisesti Idealista.fi:ssä artikkeli julkaistaan ja se jaetaan sen jälkeen Facebookissa ja Twitterissä. Kävijäpiikit tulevat näistä
jaoista. Jotkut artikkelit jäävät kestosuosikeiksi, jotka keräävät yleisöä tasaisena virtana
vielä pitkään julkaisunsa jälkeenkin
Tämän artikkelin suunnittelussa pyrittiin luoman sisältö, joka olisi hakukoneoptimoitu hyvällä ja käytetyllä sanalla, jolloin sillä olisi mahdollisuus nousta hakukonetuloksissa ja
kerätä yleisöä. Siksi on tärkeää arvioida artikkelin keräämä yleisö vielä tutkimuksen lopussa yhteenvedon yhteydessä. Hakukoneoptimointi on pitkäjänteistä työtä, eivätkä tulokset näy välttämättä vielä kuukaudessa, joka tässä tutkimuksessa on yhden artikkelin
tutkimussyklin pituus.
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Taustatyöhön kuului siis aiheen valinta oikean avainsanan löytäminen. Aiheen valinta
lähti ideasta sisällöstä, jollaista ei ehkä suomeksi internetistä löytyisi, mutta ihmiset saattaisivat etsiä aiheesta tietoa. Aloitin tutkimalla aihetta Google Trendsissä, joka kertoo
juuri nyt trendaavista ilmiöistä, mutta sillä voi myös tarkastella hakujen historiaa. Määrittelin, että avainsanalla pitää olla tasainen hakuhistoria pitkältä aikaväliltä, jolloin voidaan
päätellä sen olevan kestävä hakusana. Hakuja pitää olla viikkotasolla riittävästi. Eri hakusanoja kokeilemalla määrittelin, että 50-100 hakua viikossa on suomenkieliselle sanalle riittävä volyymi. Sitä suositummat hakusanat ovat yleensä hyvin yleisluontoisia tai
hyvin kilpailtuja.
Hakusanan määrittelyssä käytettiin apuna Moz Keyword Exploreria, jolla voi tutkia esimerkiksi sanojen potentiaalista menestystä, sanojen yleisyyttä hauissa ja aiheeseen liittyviä muita hakutermejä. Termiksi määräytyi hyvä ravintola. Mozin mukaan sen potentiaali on hyvä ja sitä haetaan säännöllisesti suomalaiseksi hakutermiksi.
Hakukonelöydettävyyttä pyrin rakentamaan tietoisesti. Huomioin avainsanan käytön otsikossa, otteessa eli tekstin alussa, metatiedoissa, tägeissa, käytin sitä tekstissä, nimesin kuvan käyttäen avainsanaa, huomioin avainsanan sivun url:issa ja tietysti ennen kaikkea yritin kirjoittaa hyvää sisältöä, jolloin se on myös hakukoneiden silmissä hyvää sisältöä.
Käyttö
A/B-testauksen tulos oli mielenkiintoinen. Sen mukaan selaimella luettaessa yhtenäinen
tekstimassa keräsi keskittyneemmin ihmisten huomion, kuin alkuperäisen version pilkottu muoto. Tämä selviää Crazy Eggin skrollikarttoja vertailtaessa. Suurin osa (75-100
prosenttia) kaikista kävijöistä on lukenut variaation tekstin selaimella kokonaan alusta
loppuun, kun taas pilkotun version kohdalla mielenkiinto lopahtaa muutaman ensimmäisen kappaleen jälkeen. Puolen välin jälkeen enää alle 25 prosenttia on jatkanut lukemista.
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Kuvio 8. Skrollikartat selaimella alkuperäinen (vas.) vs. variaatio (oik.)

Mobiilissa, jossa on tässä laskettu yhteen matkapuhelimella ja tabletilla tapahtunut selailu, tulokset kääntyvät päälaelleen. Siellä 75–100 prosenttia lukee variaatiosta, eli yhtenäisestä tekstimassasta, ensimmäisen kolmanneksen, jonka jälkeen kiinnostus lopahtaa nopeasti asteittain. Yhtenäisen tekstimassan version lukee loppuun mobiilikäyttäjistä
vain 25–50 prosenttia.
Sen sijaan pilkottu versio toimii mobiilissa yhtä hyvin kuin yhtenäinen tekstimassa selaimella. Noin 75 prosenttia lukijoista on lukenut artikkelin toiseksi viimeiseen kappaleeseen asti.

Kuvio 9.

Skrollikartat mobiilissa alkuperäinen (vas.) vs. variaatio (oik.)
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Verkkosisältöjä tehdään lähes aina mobiilia käyttöliittymää ajatellen. Siksi on mielenkiintoista katsoa, kuinka iso osa artikkelin lukijoista on mobiilikäyttäjiä. Artikkelin lukeneista
49 prosenttia luki artikkelin selaimella ja älypuhelimella tai tabletilla 51 prosenttia (Google
Analytics). On huomioitavaa, että vaikka aikaa vietettiin selaimella 3,11 minuuttia ja älypuhelimella 3,43 minuuttia, poistumisprosentti on selaimella huomattavasti alhaisempi
(47,95 %) kuin mobiililaitteilla (älypuhelin 83,3 ja tabletti 86,6). Se tarkoittaa, että merkittävästi useampi jatkaa selaimella Idealistan selailua eikä poistu sivulta.
Tabletin keskimäärinen sivulla vietetty aika on tässä jätetty pois, koska luku on poikkeuksellisen korkea 17,58 minuuttia. Koska yksilöityjä kävijöitä on yhteensä 15, korkea aika
viittaa tilastoharhaan, jossa keskiarvo on vinoutunut esimerkiksi yhden käyttäjän jätettyä
artikkelinäkymän auki tabletille. Valitettavasti Optimizelyn rajallisuus ei mahdollistanut
tulosten tarkastelua A/B-testauksen valossa, vaan alkuperäinen ja variaatio lasketaan
tässä yhteen.

Kuvio 10. Klikit kuumuuskartalla alkuperäinen (vas.) vs. variaatio (oik.)

Koska emme voi mitata mainosten toimivuutta A/B-testauksella, sovellan kerättyjä arvoja
mainosnäyttöjen arviointiin. Yhteistuloksia arvioitaessa klikkejä tuli alkuperäiselle 22 ja

variaatiolle 94. Mainosklikit ovat merkittävä asia, joten jos oletetaan, että artikkelin sisäiset klikit kuvaavat myös mainosklikkien määrää, on selvää, että variaatio on liiketoiminnallisesti tässä menestyneempi. Tosin on huomioitavaa, että ero syntyy nimenomaan
selaimella. Mobiilissa klikit ovat lähes tasan: klikkejä on alkuperäisellä 15 ja variaatiolla
16.
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Tarkasteltaessa eteenpäin Idealistassa ohjaavia linkkejä, eli tekstin lomassa olevia Lue
lisää -linkkinostoja, loppuun tehtyjä artikkeliin liittyviä linkkinostoja sekä automatisoituja
linkkinostoja (kts. Kuvio 13) variaatio päihittää alkuperäisen kuten alkuperäisessäkin.
Kaikista eteenpäin ohjaavista klikeistä 76,5 prosenttia on klikattu variaatiossa ja 23,5
prosenttia alkuperäisessä. Luku on merkittävä, sillä se kuvaa lukijoiden eteenpäin siirtymistä sivustolla ja jokainen uusi siirtymä sivuston sisällä synnyttää uusia mainosnäyttöjä.
Kohderyhmä
Kohderyhmän arvoa mitattiin Allerin kohderyhmätyökalu Rikastamon avulla. Sillä voi verrata
yhden sivun kohderyhmää Idealistassa koko Idealistan tuloksiin. Poimin Rikastamon keräämästä datasta tutkimusartikkelin yleisöä rajaavat arvot ja vertasin niitä Idealistan yleiseen
kohderyhmädataan.
Artikkelin kohderyhmä vrt. Idealistan kohderyhmä

Sarake1
Miehet
Varakkaiden ydinkeskustat
30-49
Terveystietoiset
Hedonistit

Idealista Artikkeli
11,5
29,7
22,5
77,9
61,8
15

77,8
78,8
80
80

Tulosten mukaan artikkelia luki selvästi enemmän miehiä (29,7 prosenttia) kuin mitä Idealistassa yleensä (11,5 prosenttia). 77,8 prosenttia lukijoista asui varakkaiden ydinkeskustoissa,
kun keskimäärin tätä kohderyhmää on Idealistassa 22,5 prosenttia. Ikäryhmä 30-49-vuotiaita
lukijoista oli 78,8 prosenttia (Idealista.fi 77,9 prosenttia). Terveystietoisia artikkelin lukijoista
oli 80 prosenttia verrattuna Idealistan 61,8 prosenttiin. Hedonisteja oli 80 prosenttia, kun
Idealistassa yleisesti 15 prosenttia. Yhteenvetona tulosten perusteella voidaan sanoa, että
kohdeyleisö olisi erittäin kiinnostava esimerkiksi isoissa kaupungeissa toimivalle terveellistä
ruokaa tarjoavalle ravintolaketjulle ja Idealistan kautta voi sopivalla sisällöllä hyvin löytää juuri
oikeat henkilöt.
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Leviävyys
Facebookissa artikkelin tavoittavuus jäi vaatimattomaksi. Kun Idealistan jakamat postaukset keskimäärin tavoittavat 6745 silmäparia, tämän jaon tavoittavuus oli ensimmäisellä kerralla 2454 ja toisella kerralla 3099. Klikkejä artikkelijako keräsi yhteensä 61, kun
keskiarvo Idealistan Facebook-sivulla on 293.
Leviävyyden kannalta tutkimussyklillä oli mielenkiintoista, että tehdyt kaksi jakoa tavoittivat lähes saman verran yleisöä. Yleisesti tunnettu käsitys on, että samaa postausta ei
kannata jakaa uudelleen lyhyen ajan sisällä. Täten kaksi kertaa jaettuna ja tavoittavuus
yhteenlaskettuna juttu ylsi lähemmäs keskiarvotavoitavuutta.
Postauksen tekstissä kokeilin kahta erilaista lähestymistapaa. Ensimmäisessä huomioin
jaon ajankohdan perjantain ja pyysin yleisöä suoraan reagoimaan postaukseen. Käytin
myös peukku-emojia. Erilaisia tunteita ilmaisevia emojeita käytetään Idealistassa keskimäärin 87 prosentissa kaikista postauksista (Facebook-kävijätiedot). Jälkimmäisessä
postauksessa puolestaan käytin sanaa vinkki, koska internetissä jutuille tyypillistä on olla
vinkkimuodossa. Jätin tästä postauksesta emojin pois. Kuten edellä todettua, suurta
eroa tavoittavuudessa tai reaktioissa ei ollut, joten itse postaustekstistä ei voi tehdä mitään johtopäätöstä.
Yleistäen voi ajatella, että jos joku juttu ei vedä ensimmäisellä kerralla, sille voi antaa
vielä uuden mahdollisuuden sosiaalisessa mediassa. Toisaalta kokonaisuuden kannalta
on tietysti järkevintä jakaa mahdollisimman hyvin leviävää sisältöä.
Löydettävyys
Hakutuloksissa näkyminen ja sitä kautta kävijöiden saaminen olivat syklin ykköstavoite.
Tulokset on otettu 25. heinäkuuta 90 päivän tarkastelujaksolta Google Search Consolesta. Mielestäni lyhyempi ajanjakso ei anna yhtä hyvää kuvaa todellisesta tuloksesta.
Lisäksi on etu, että aikaa on kulunut jonkin verran artikkelin julkaisusta, koska silloin ollaan lähempänä tulosta, joka kuvaa kestävää vaikutusta.
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Tarkastelujaksolla näyttöjä hakutuloksissa oli yhteensä 405, jotka olivat saaneet klikkaamaan neljä kertaa. Sijoitus hakutuloksissa oli keskimäärin 30, ja älypuhelimella keskimäärin 11. ja tabletilla kymmenes. Jostain syystä näyttöjä hakutuloksissa oli silti eniten
selaimella (356). Hakusanoissa selkeäsi muita paremmin impressioita keräsivät sanat
libanonilainen ravintola (120) ja libanonilainen ravintola helsinki (104). Avainsanana käytetty hyvä ravintola oli saanut 11 näyttöä ja yhden klikin.
Tulokset olivat heikot suhteessa odotuksiin. Vaikka artikkeli oli hyvin säntillisesti ja kaikkien oppien mukaan optimoitu, ei sen kävijävolyymi selkeästi riittänyt Googlen algoritmille, että artikkeli nousisi hakutuloksissa. Mielenkiintoista onkin pohtia, kuinka paljon
aikaa kannattaa käyttää artikkelin optimoimiseen, jos lopulta kuitenkin volyymi ratkaisee
sijoituksen hakutuloksissa.
Keskeiset tulokset
•

Artikkeli klikattiin selaimella selvästi ahkerammin kuin mobiilissa

•

Selaimella variaatio eli yhtenäisellä rakenteella kirjoitettu artikkeli luettiin selvästi
intensiivisemmin kuin pilkotulla rakenteella kirjoitettu artikkeli

•

Mobiilissa pilkottu versio, eli alkuperäinen, toimi selvästi paremmin

•

Pieni kohdeyleisö voi koostaan huolimatta olla kaupallisesti kiinnostava oikealle
mainostajalle

•

Artikkelin tavoittavuus Facebookissa oli vaatimaton, mutta huomionarvoista oli,
että molemmat jaot tavoittivat tasaisesti yleisöä

•

Huolimatta artikkelin tarkasta hakukoneoptimoinnista tulokset hakukoneissa jäivät heikoiksi

4.5

Interventio 2: Kuvien määrän merkitys lukukokemukseen

Toinen tutkimusartikkeli oli ”Näin löytyy halpa kesälomamatka kesälle 2017”, ja se julkaistiin 13.4.2017 Idealistassa. Se jaettiin Idealistan Facebook-sivulla kolme kertaa:
16.4.2017, 28.4.2017 ja 8.5.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 2353 kertaa, joista 50,2
prosenttia alkuperäistä ja 49,8 prosenttia variaatiota.
Tutkittava aihe toisessa tutkimussyklissä oli kuvien vaikutus sisällön kuluttamiseen. Alkuperäisessä käytettiin runsaasti värikkäitä ja näyttäviä kuvia. Variaatiossa puolestaan
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ei ollut muita kuvia, kuin jutun pääkuva. Erityisesti matkajutussa hypoteesi oli, että kuvat
saisivat ihmiset kiinnostumaan sisällöstä enemmän.
Toisessa syklissä haasteeksi koitui se, että Crazy Egg -ohjelma, jolla mitataan artikkelin
skrollikarttaa ja klikkauksia, ei ollut kytkeytynyt päälle ensimmäisen kuuden päivän aikana. Tästä syystä valtaosa kävijöistä jäi tarkastelematta Crazy Eggin työvälineillä, joilla
mitataan skrollikarttaa, klikkauksia ja heatmapia. Optimizelyn tuloksissa nämä käyttäjät
on huomioitu.
Käyttö
Kun tarkastellaan Crazy Eggin skrollikarttaa selaimella, voidaan selvästi nähdä, että ensimmäinen kuva lukitsee lukijan jutun äärelle. Kuvitetussa alkuperäisessä versiossa ensimmäinen kappale on skrollattu nopeammin läpi kuin kuvattomassa variaatiossa, ja ensimmäisen kuvan jälkeen lähdetty lukemaan tarkemmin.

Kuvio 11. Alkuperäisen version skrollikartta selaimella

Kuvattoman variaation lukijat vähenevät selkeästi jo puolivälistä alkaen. On erityisen
mielenkiintoista, että variaatiossa eli kuvattomassa jutussa 25–50 prosenttia skrollaa artikkelin lopusta löytyviin kuvallisiin artikkelinostoihin, vaikka jättääkin välistä osia lukematta. Kuvattomassa variaatiossa kuvalliset artikkelinostot saavat siis suhteessa suuremman painoarvon.
Älypuhelimella ja tabletilla tilanne muuttuu. Alkuperäisen ja variaation skrollikartat ovat
hyvin samanlaiset keskenään. Alkuperäisessä kuvitetussa kappale Montenegron hinnoista on asteen luetumpi, kuin kuvattomassa variaatiossa. Kuvattomassa sen sijaan
konkarimatkaajan neuvot saavat lukijat pysähtymään ja lukemaan tarkemmin. Kuvaton
keräsi jonkin verran enemmän (57) klikkejä kuumuuskartalla kuin kuvallinen (44).
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Kuvio 12. Skrollikartta mobiilikäyttäjistä alkuperäinen (vas.) vs. variaatio (oik.)

Yksittäisenä asiana oli mielenkiintoista huomata, että artikkelitekstin lomassa tehdyissä
tekstinostoissa oli klikattu kuvailevia sanayhdistelmiä erottuvasti. Esimerkiksi ”Turistien
unohtama vehreä paratiisi – Kreikan Zakynthos” -otsikosta oli klikattu sanaparia vehreä
paratiisi. ”Montenegro – matkalla henkeäsalpaavan täydellisiin maisemiin” -otsikosta
puolestaan klikattiin ’henkeäsalpaavan täydellisiin maisemiin’. Molemmissa versioissa
lopun juttunostoista kiinnostivat lentoemännän vinkit pelkillä matkatavaroilla matkustamiseen (Lentoemännän vinkit: Näin matkustat pelkillä käsimatkatavaroilla).

Kuvio 13. Kuumuuskartta, Crazy Egg. Alkuperäinen (vas.), joka oli runsaasti kuvitettu vs. variaatio
(oik.), jossa ei ollut lainkaan kuvia.
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Tuloksia eri työkaluista katsoessa on tärkeää pitää tavoitteet mielessä koko ajan. Optimizely antaa myös tuloksia esimerkiksi itse valikoiduista linkkiklikkauksista, mutta kahden tutkimuskierroksen kokemuksen perusteella en nähnyt sen tuottamia tuloksia tutkimukseni kannalta relevantteina. Crazy Egg keräsi tietoa tämän tutkimuksen tavoitteista
huomattavasti täsmällisemmin. Optimizelyn tärkein rooli on toteuttaa yleisön jakaminen
A/B-testaukseen.
Crazy Egg tuottaa tuloksia kaikista sivun sisällä tapahtuneista klikeistä. Jos ajatellaan
yleisen klikkausmäärän heijastelevan myös mainosten klikkejä, joita ei tässä tutkimuksessa pystytty erittelemään alkuperäiselle ja variaatiolle, klikkien seurannalla on arvo.
Crazy Eggin mukaan alkuperäinen keräsi 104 klikkiä ja variaatio 271. Ero syntyy jälleen
selaimella, jolla alkuperäinen on kerännyt 60 ja variaatio 214. Mobiililaitteille ero on vain
44 vastaan 57 variaation hyväksi. Huomioitavaa on, että yleisesti ottaen parhaiten klikkaavat sivuston sisällä liikkuvat, sen jälkeen mobiili-Facebookista ja Suomi24:n kautta
tulleet käyttäjät. Eteenpäin ohjaavia klikkauksia tarkasteltaessa variaatio (58,7 %) on
hieman ohjaavampi kuin alkuperäinen (41,3 %).
Yleisesti käytetty kuvaava arvo sisällön mittaamiseen on sivulla käytetty aika. Tämä tieto
ei ollut suoraan saatavilla, mutta Crazy Eggistä saa tiedon, kuinka kauan kävijällä kestää,
ennen kuin hän klikkaa. Ero oli merkittävä: alkuperäisessä kuvitetussa 80 prosenttia klikkasi alle kahden minuutin sisällä. Variaatiossa sen sijaan 58 prosenttia vietti sivulla yli
kaksi minuuttia. Muun muassa mainosten näkyvyyden arvioinnin kannalta on ehdottomasti etu, että sivulla viihdytään.
Leviävyys
Ensimmäinen postaus oli menestys, sillä se tavoitti 20 868 käyttäjää, ja juttuun klikattiin
1 521 kertaa Facebookista. Se keräsi myös 35 tykkäystä, joka osaltaan avitti sen menestystä Facebookissa.
Artikkeli on hyvä esimerkki, kuinka Idealistassa menestynytkään artikkeli ei kuitenkaan
innosta ihmisiä kommentoimaan. Siinä tiivistyy median dilemma: mielenkiintoinen sisältö
ohjaa kävijän poistumaan päivityksestä, jolloin kommentoinnin todennäköisyys tipahtaa
merkittävästi. Liiketaloudellisesti tilanne on tietysti hyvä, koska kävijä siirtyy omalle alustalle, mutta Facebook-näkyvyyden kehityksen kannalta ei pystytä täysin hyödyntämään
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menestyneen sisällön arvoa. Myös sisällönjaot jäivät nolliin. Idealistan lifestyle-sisällöissä harvoin syntyy niin vahvaa paloa itse aiheeseen verrattuna esimerkiksi Helsingin
Sanomien uutisartikkeleihin, että kävijä palaisi postaukseen kommentoimaan tai jakamaan. Tämä on hyvä tiedostaa uusia sisältöjä suunniteltaessa, ja pohtia miten Idealistan
sisällöt herättäisivät enemmän tunnereaktioita.
Menestyksestä innostuneena päätin kokeilla julkaisun jakamista poikkeuksellisesti kaksi
kertaa. Niinpä artikkeli jaettiin uudelleen kahden viikon välein. Oppi oli selvä: artikkeli oli
saavuttanut leviävyydessä saturaatiopisteensä, joten tavoittavuus jäi kahdella seuraavalla kerralla tuhannen tuntumaan, mikä on selvästi alle vertailuarvon (6 745).
Menestyneen artikkelijaon kanssa kannattaa siis vähintään odottaa tovi, ennen kuin sen
jakaa uudelleen. Ensimmäisellä kierroksella luvut eri jakokerroille sen sijaan pysyivät
melko samoina, kun yhden tavoittavuus oli selvästi alle keskiverron.
Löydettävyys

Kuvio 14. Google Search Consolen hakuanalyysi Näin löytyy halpa lomamatka kesälle 2017

Googlen hakukoneessa artikkelin näkyvyys on ollut syklin keston ajan hyvä. Artikkeli on
näytetty hakutuloksissa yhteensä 1520 kertaa. Sen sijoitus avainsanana toimineella
’halpa lomamatka’ on ollut keskimäärin Googlen hakutulossivulla sijalla seitsemän, joten
tulosta voidaan pitää onnistuneena, varsinkin kun hakusana on kilpailtu.
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Vaikuttaa, että artikkelin 2 141 yksilöityä sivulatausta (Google Analytics) on riittävä
määrä nostamaan hyvin hakukoneoptimoitu Googlen etusivulle. Verrattuna edellisen
syklin artikkeliin ”Kuinka valita hyvä ravintola?” merkittävin ero kahden jutun välillä oli
nimenomaan yleisön koossa.
Kohderyhmä
Rikastamon analytiikan mukaan artikkelia kuluttivat eniten varakkaiden keskusta-alueilta
tulevat 30–39-vuotiaat naiset, jotka ovat todella kiinnostuneita työstä. Idealistan keskivertokuluttajaan verrattuna kohderyhmä on nuorempaa, kuin enemmistö käyttäjistä
(Idealistassa 40–49-vuotiaat) ja selvästi urbaanimpaa (varakkaiden ydinkeskustat 44,3
prosenttia artikkelin lukijoista vs. Idealista 23,5 prosenttia). Idealistan keskivertokäyttäjistä lähiöissä asuvat korostuvat enemmän verrattuna artikkelin lukijoihin. Kolme suurinta ajanviettoluokkaa ovat artikkelia kuluttaneissa ajanviettäjät (18,6 prosenttia), arjessa viihtyjät (20,7 prosenttia) ja trenditietoiset shoppailijat (37,6 prosenttia). Työ on
Idealistan kävijöiden kiinnostuksissa kolmas, mutta artikkelia kuluttaneiden kiinnostuksenkohteista tärkein.

Lähiöarkea
trendimaustein;
13,4 %
Ajanviettäjät;
18,6 %

Urbaanit elämyshakuiset; 4,8 %

Trenditietoiset
shoppailijat; 37,6 %

Teknologian
edelläkävijät; 1,1 %

Arjessa viihtyvät;
20,7 %

Perinteitä arvostavat;
2,6 %
Vakiintuneet
asiakeskeiset; 1,1 %

Kuvio 15. Verkkokäyttäymisluokitus artikkelissa ”Näin löydät halvan lomamatkan kesälle 2017”
(ajalta 13.4.-22.5.2017), Rikastamo

Voidaan arvioida, että artikkelia kuluttaneiden kohderyhmä on varmasti mielenkiintoinen
mainostajille, koska he ovat kulutuskykyisiä ja valmiita tekemään ostopäätöksiä.
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Keskeiset tulokset
•

Selaimella ensimmäinen kuva lukitsi artikkelin äärelle ja ensimmäiseen kuvaan
skrollattiin nopeasti

•

Selaimella kuvattomassa artikkelissa (variaatio) lopun kuvalliset artikkelinostot
saivat suuremman huomion kuin kuvitetussa alkuperäisessä artikkelissa

•

Kuvatonta artikkelia (variaatio) klikattiin selvästi enemmän kuin kuvitettua alkuperäistä, mutta ero syntyi selaimessa. Mobiilissa klikit ovat lähes tasan.

•

Idealista-sivuston toiselta sivustolta artikkeliin tulleet klikkaavat todennäköisemmin, kuin sivuston ulkopuolelta artikkeliin tulleet.

•

Runolliset ja kuvailevat sanayhdistelmät kiinnittävät linkeissä huomion ja houkuttelevat klikkaamaan

•

Kuvattoman artikkelin (variaatio) ääressä vietettiin pidempi aika kuin kuvitetun
alkuperäisen.

•

Laaja tavoittavuus Facebookissa synnytti reaktioita, mutta ei kommentointia eikä
jakoja.

•

Laaja tavoittavuus ensimmäisellä postauksella aiheutti sen, että seuraavat jaot
saavuttivat selvästi keskiarvoa heikomman tavoittavuuden, kun jakosykli oli kaksi
viikkoa.

•

4.6

Artikkeli sijoittui Googlen hakutuloksissa hyvin ja näkyy monilla eri hakusanoilla.

Interventio 3: Puhuttelu

Kolmas tutkimusartikkeli oli ”Epäreilu pomo tai työhyvinvointi vaarassa – koska on syytä
huolestua?”, ja se julkaistiin 8.6.2017 Idealistassa. Se jaettiin Idealistan Facebook-sivulla
kaksi kertaa: 14.6.2017 ja 12.7.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 291 kertaa, joista 49,1
prosenttia alkuperäistä ja 50,9 prosenttia variaatiota.
Tutkittava aihe kolmannessa tutkimussyklissä oli puhuttelu: alkuperäisessä käytettiin
sinä-muotoa ja variaatiossa passiivia. Yleisesti tunnettu hypoteesi verkkokirjoittamisessa
on, että sinä-muoto toimii tehokkaammin.
Olettamukseni oli, että aihe kirvottaisi lukemaan, koska moni varmasti kokee tulleensa
joskus väärinkohdelluksi töissä tai pomon olevan epäreilu. Yritin käyttää tätä emootiota
hyväkseni artikkelin kirjoittamisessa, otsikoinnissa ja tehdyissä nostoissa.
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Käyttö
Erityisesti mobiililaitteilla artikkelien ero korostui. Sinä-muotoinen puhuttelu toimi merkittävästi paremmin. 75–100 prosenttia luki artikkelin lähes kokonaan, kun vastaavasti passiivi-muotoisessa artikkelissa oli luettu kysymyspatteristosta neljä kysymystä ja skrollattu
sen jälkeen artikkelin loppuun.

Kuvio 16. Alkuperäinen: Sinä-muoto (vas.) vs. Variaatio: passiivi (oik.). Mobiilikäyttäjät Crazy Eggin skrollikartalla.

Sen sijaan passiivi-artikkelin lopusta luettiin eteenpäin ohjaavat linkkinostot ja niitä klikattiin merkittävästi ahkerammin (41 kertaa) kuin sinä-muotoisessa alkuperäisessä versiossa (19 kertaa).

Kuvio 17. Sinä-muoto vs. passiivi. Mobiilikäyttäjien klikit Crazy Eggin kuumuuskartalla.

Selaimella ero oli vain kaksi klikkausta kuumuuskarttaa vertailtaessa. Skrollikartallakaan
ero ei ollut yhtä selvä kuin mobiilissa, ja useampi selasi syvemmälle artikkelin loppuun
asti passiivimuotoisen version.
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Klikkejä kertyi alkuperäiselle sinä-muotoiselle 36 ja variaatiolle 56. Tällä syklillä ero näkyi
nimenomaan mobiililaitteilla: alkuperäistä oli klikannut 19 ja variaatiota 41. Iso osa klikeistä tuli jälleen Idealistan sisällä liikkuneilta käyttäjiltä. Eteenpäin ohjaavissa klikeissä
tulokset ovat melko tasaiset: 14 klikkiä sinä-muotoisessa ja 19 klikkiä passiivimuotoisessa. Ennen klikkausta sinä-muotoisessa alkuperäisessä vietti yli minuutin vain 27 prosenttia, kun passiivissa vastaava luku oli 48 prosenttia. Jos oletetaan näiden tulosten
kuvastavan myös mainosten näkyvyyttä ja mainosklikkejä, on passiivimuotoinen variaatio selvästi toimivampi.
Johtopäätöksenä voi todeta, että se mikä palvelee ja miellyttää lukijaa, ei välttämättä
ohjaa eteenpäin yhtä tehokkaasti kuin vähemmän kiinnostava artikkeli. Liiketoiminnallisesti näkökulmasta vähemmän kiinnostava (tässä: passiivi-muotoinen) on tehokkaampi,
koska se saa käyttäjän todennäköisemmin klikkaamaan, ja sovellettaessa tuloksia mahdollisesti jatkamaan matkaansa mainostajan sivulle. Journalistisesti perspektiivistä tämä
ei tietenkään ole ideaalia, koska tavoite on tehdä mahdollisimman hyvää ja lukijoita kiinnostavaa sisältöä.
Leviävyys
Facebookissa tehdyt postaukset tavoittivat yhteensä 8 352 ihmistä, joista 2,5 prosenttia
klikkasi juttuun. Ensimmäinen jako sai 2,4 prosenttia postauksen nähneistä klikkaamaan
ja toinen jako 2,7 prosenttia. Jakojen välillä oli noin kuukausi. Vaikka toinen jako ei saavuttanutkaan yhtä isoa tavoittavuutta, klikkiprosentti oli parempi kuin ensimmäisellä kerralla.
Työ ja raha -sisältöjä julkaistaan Idealistassa melko vähän. Esimerkiksi tämän tutkimuksen taustoittamiseksi tehdyn taulukoinnin seuranta-ajalla neljän viikon aikana julkaistiin
vain neljä työ ja raha -aiheista sisältöä mukaan lukien yksi tutkimusartikkelin jako.
Löydettävyys
Googlen Search Consolen mukaan näyttökertoja 90 päivän aikana kertyi Googlen hakutuloksissa 38, ja keskimääräinen klikkausprosentti oli 13,16. Suhteellisesti hakutuloksissa artikkelin nähneistä siis poikkeuksellisen moni klikkasi, vaikka määrä oli pieni.
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Keskimäärin artikkeli oli sijoittunut sijalle 25. hakutuloksissa. Artikkeliin haastatellun henkilön nimellä artikkeli oli näytetty kaksi kertaa, joista kolme oli klikannut. Myös aiempiin
artikkeleihin on tultu nimeä hakemalla. Nimien mahdollisuus löydettävyyden parantamisessa kannattaa huomioida.
Kohderyhmä
Artikkelin aihe näkyi selvästi kohderyhmän kiinnostuksenkohteita tarkasteltaessa. Kolme
erottelevinta kiinnostuksenkohdetta tutkimusartikkelin lukeneissa (verrattuna koko Aller
Median verkoston käyttäjiin) olivat työpaikka, työllisyys ja työhyvinvointi. Trenditietoisia
shoppailijoita oli yli puolet artikkelin lukeneista (53,8 prosenttia) ja 77,8 prosenttia kaikista
lukeneista asui varakkaiden ydinkeskustoissa. Yllättävää on, että 11,1 prosenttia artikkelin lukijoista tuli hiljenevältä maaseudulta, kun Idealistassa vastaava arvo on 1,8 prosenttia.
Artikkelia lukivat hieman enemmän 50–59-vuotiaat (20 prosenttia) kuin mitä Idealistaa
yleisesti tarkasteluajanjaksolla (15,3 prosenttia). Jopa hieman yllättävää on, että työaiheista artikkelia, joka ei varsinaisesti ole sukupuolisidonnainen, kuluttivat naiset enemmän (95,1 prosenttia) kuin Idealistan sisältöjä yleensä (90,5 prosenttia).
Keskeiset tulokset
•

Mobiilissa alkuperäistä sinä-muotoinen artikkelia luettiin ylivoimaisesti tarkemmin
kuin passiivimuotoista.

•

Mobiilissa passiivi-muotoisen variaation, joka ei muuten kiinnostanut mobiilikäyttäjiä, lopusta löytyvät linkit katsottiin huolellisesti ja niitä klikattiin merkittävästi ahkerammin kuin sinä-muotoisessa artikkelissa.

•

Sellaimella artikkelien kulutus oli keskenään hyvin samanlaista.

•

Klikeissä ero alkuperäisen ja variaation välillä syntyi nimenomaan mobiilissa, variaation eduksi.
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4.7

Interventio 4: Linkkinostojen aiheiden kiinnostavuus

Neljäs tutkimusartikkeli oli ”Vältä ientulehdukset ja muut riesat hoitamalla hampaita
näin”, ja se julkaistiin 10.7.2017 Idealistassa. Poikkeuksellisesti artikkeli tuli suoraan toimitukselta, koska syklin tutkimusaihe oli hyvin tarkasti rajattu vain linkkien tutkimiseen.
Artikkeli jaettiin Idealistan Facebook-sivulla 11.7.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 506
kertaa, joista 51,8 prosenttia alkuperäistä ja 48,2 prosenttia variaatiota.
Tehdessäni edellistä tutkimussykliä kiinnostuin eteenpäin ohjaavista linkeistä. Linkkejä
on Idealista.fi:n artikkeleissa verkkoartikkelin tekstin lomassa, tekstinostoina lopussa
sekä automatisoituina suosituksina artikkeliosion jälkeen. Jo edellisiltä kierroksilta on
nähty, että artikkelin jälkeen tulevat automatisoidut linkit kiinnostavat heikosti lukijoita ja
eivät juuri ohjaa liikkumaan eteenpäin sivulla. Siksi halusin tutkia artikkeliosiossa olevia
linkkejä ja niiden vaikutusta.
Edellisellä kierroksella huomasin, että matka-artikkelin yhteydessä nostettu ”Lentoemännän vinkit: Näin pakkaat käsimatkatavarat” kiinnosti matka-artikkelin lukeneita. Kyseinen
juttu kuuluu kautta aikain suosituimpien juttujen joukkoon, joten muodostin hypoteesin,
että suositut artikkelit saavat klikkaamaan eteenpäin sivustolla suuremmalla todennäköisyydellä myös linkkinostoissa kuin nostetut historialtaan vähemmän suositut artikkelit.
Päätin toteuttaa tästä hypoteesista alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen ylimääräisen
tutkimussyklin.

Kuvio 18. Artikkelin rakenne Idealista.fi:ssä
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Originaalissa linkit tehtiin kuten Idealista.fi:ssä yleensä on tapana: linkkinostot ovat aihepiiriin liittyviä, saman tyyppisiä artikkeleita kuin parhaillaan luvussa oleva artikkeli. Tässä
tapauksessa tutkimusartikkeli käsitteli hampaiden hoitoa, joten linkkinostot liittyivät kaikki
hampaiden hoitoon.
Variaatiossa linkkinostoihin valittiin saman aihepiirin suosituimpia artikkeleita, jotka eivät
suoraan liittyneet parhaillaan luvussa olevaan artikkeliin. Tässä tapauksessa aiheet olivat terveyteen liittyviä, mutta eivät suoraan hampaiden ja suun hoitoon, vaan esimerkiksi
rytmihäiriöihin, penikkatautiin, sokerittomuuteen, päänsärkyyn ja ihonhoitoon liittyviä artikkeleita.
Käyttö
Tämän syklin tuloksissa keskityin ainoastaan linkkien toimivuuteen. Tästä syystä en
poikkeuksellisesti arvioi leviävyyttä tai löydettävyyttä sen tarkemmin.
Tarkastelin tuloksia Optimizelyn tulosten ja Crazy Eggin kuumuuskartan (engl. heatmap)
kautta. Tulokset ovat yksiselitteiset. Aihepiiriin mahdollisimman tarkasti liittyvät (tässä:
hampaat ja suunhoito) linkkinostot toimivat selvästi paremmin kuin artikkelin teemaan
(tässä: terveys) löyhästi liittyvät historialtaan suositut linkkinostot.

Kuvio 19. Hampaiden hoitoon liittyvät nostot (vas.) ja yleisesti terveyteen liittyvät nostot (oik.)
Crazy Eggin kuumuskartalla kuvattuna.
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Mielenkiintoista on, että Crazy Eggin mukaan klikkauksia artikkelialueelle tuli alkuperäiselle 104 ja variaatiolle 153. Variaatiota siis klikattiin enemmän, mutta oleellista on tällä
syklillä oli tietää, mitä klikataan eli kohdentuvatko klikit halutulla tavalla. Tätä arvoa seurattiin Crazy Eggin kuumuuskartalla, joka näyttää, mihin klikit sivulla kohdentuvat.
Eteenpäin ohjaavien linkkien klikkimäärät 4. syklillä
Linkin otsikko

A

B

Näillä harjausvinkeillä saat hohtoa hymyyn!

11

0

Näin puuttuva hammas korjataan

10

0

7 terveellistä tapaa, jotka tuhoavat hampaasi

10

0

Näin saat valkoiset hampaat turvallisesti

9

0

Näillä meikkikikoilla saat hampaat näyttämään valkoisemmilta

8

0

Näin et liho lomalla - 5 vinkkiä rentoon painonhallintaan

3

0

Hoidettu hammas kestää

3

0

Punnerrus hioo yläkropan kuosiin

2

3

Yhteensä
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3

heti

Verrattaessa myös aiempien artikkeleiden linkkinostoihin, tämän artikkelin linkkinostot
toimivat poikkeuksellisen hyvin. Huomioitavaa on, että klikit kohdentuivat nimenomaan
alkuperäiseen versioon. Siinä linkkien klikkausta kuvaava click through rate oli 19,7 prosenttia, eli lähes joka viides alkuperäisen artikkelin lukeneista klikkasi sivulla eteenpäin
vievää linkkiä. Variaatiolla vastaava luku oli 1,2 prosenttia, joka taas oli poikkeuksellisen
huono. Aiemmilla sykleillä vastaavat luvut vaihtelivat 8,5–17,1 prosenttiin.
Oma arvioni poikkeuksellisen hyvistä klikkiprosenteista on, että alkuperäisessä artikkelissa linkkinostot olivat hyvin tiukasti, poikkeuksellisen tarkasti rajattu artikkelin aiheeseen, ja siitä syystä ne toimivat. Seuraava hypoteesi voisikin olla, että mitä tarkemmin
linkkinostot liittyvät luvussa olevan artikkelin aiheeseen, sen paremmin ne toimivat eli
saavat lukija klikkaamaan eteenpäin sivustolla. Hypoteesini osoittautui siis täysin vääräksi, mutta tulokset olivat merkitykselliset.
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Tulosta voidaan hyödyntää sivuston kehityksessä. Automatisoidut nostot toimivat tällä
hetkellä kävijästä evästeiden kautta luodun profiiliin mukaan. Leiki-ohjelmisto pyrkii tarjoamaan sisältöä, josta se kuvittelee kävijän olevan kiinnostunut. Linkkinostot voivat olla
käytännössä mitä vaan sisältöä, mistä tahansa aihekategoriasta.
Kuten jo edellä todettua, nämä nostot eivät nykyisellään kuitenkaan saa kävijöitä juurikaan etenemään sivustolla. Siksi kannattaisi tutkia tarkemmin, kannattaisiko automaattisia suosituksia muuttaa pikemmin siihen suuntaan, että ne liittyisivät mahdollisimman
tarkasti luvussa olevan jutun aihepiiriin.
Liiketoiminnallisesta näkökulmasta havainto on merkittävä. Voidaan olettaa, että jos
mahdollisimman tiukasti artikkelin aihepiiriin liittyvät nostot saavat klikkaamaan paremmin kuin löyhemmin aihepiiriin liittyvät nostot, sama pätee myös mainoksissa. Siksi tuloksen perusteella olisi järkevää näyttää artikkelin yhteydessä mainoksia, jotka liittyvät
mahdollisimman läheisesti artikkelin aihepiiriin.
Mielenkiintoinen huomio oli, että kun artikkelista ei muutettu muuta kuin linkit, skrollikartta
pysyi lähes identtisenä. Tämä tarkoittaa, että kun sisältö on sama, ihmiset käyttävät sisältöä saman lailla. Mielestäni se vahvistaa, että A/B-testauksella voidaan saada sisällöstä todellisia tuloksia.
Keskeiset tulokset
•

Tarkasti artikkelin aihepiiriin liittyvät linkkinostot saavat ihmiset klikkaamaan huomattavasti paremmin kuin löyhästi aihepiiriin liittyviä linkkejä.

•

Klikkejä tuli molempiin versioihin lähes yhtä paljon, mutta kuumuuskartalta nähdään, että vain alkuperäisen kohdalla klikkaukset kohdentuivat halutusti linkkinostoihin.

4.8

Interventio 5: Kuvien aihe

Viides tutkimusartikkeli oli ”Mikko seurusteli väkivaltaisen naisen kanssa: ”Kaverit sanoivat, että pääsen hengestäni”, ja se julkaistiin 8.9.2017 Idealistassa. Se jaettiin Idealistan
Facebook-sivulla kaksi kertaa: 10.9.2017 ja 27.9.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 1921
kertaa, joista 48,4 prosenttia alkuperäistä ja 51,2 prosenttia variaatiota.

60

Tutkittava aihe oli kuvituksen aiheen merkitys ja vaikutus artikkelin käyttöön. Hypoteesi
oli, että artikkeli, joka on kuvitettu ihmisaiheisilla kuvilla, toimii paremmin ja saa lukijat
paremmin sitoutumaan.
Alkuperäinen kuvitettiin symbolisilla kuvilla. Pääkuvassa oli rikkoutunut viinilasi, ja kahdessa muussa kuvassa yhteen puristetut naisen nyrkit ja myrskypilvet. Variaation ihmiskuvissa oli dramaattinen ja tummasävyinen vähäpukeinen nainen, ylhäältä päin kuvattu
huutava nainen ja viimeisessä tumma kuva miehestä varjoissa. Teksti oli tismalleen
sama, ja kuvien paikat olivat myös samat. Huomioitavaa on, että kuvat ovat Fotolia-kuvapankista, joten ne eivät olleet varta vasten artikkeliin kustomoituja.
Syklin 5 kuvitukset vertailussa
Alkuperäinen (symbolinen kuvitus)

Variaatio (ihminen kuvassa
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Käyttö
Yllättävää oli, että artikkeleita klikattiin hyvin tasaisesti. Alkuperäisessä klikkejä oli 624 ja
variaatiossa 655. Selaimella syntyi jonkin verran eroa: symbolisilla kuvilla kuvitettua klikattiin 267 kertaa ja ihmiskuvilla kuvitettua 124 kertaa. Mobiililla tulokset kääntyivät jälleen päinvastoin: 357 klikkiä alkuperäiselle ja 531 klikkiä variaatiolle.
Selaimella versioiden välillä on selvä ero, koska symbolinen kuva on huomattavasti klikatumpi ja klikkikartat ovat kahden eri version välillä selvästi erilaiset. Vaikka mobiililla
versioilla on myös jonkin verran eroa, klikkikartalla klikkien sijainnit symboli- ja ihmiskuvan kesken ovat lähes identtiset. Mobiilissa klikit keskittyvät selvästi näkymän oikealle
puoliskolle, mikä selittyy oikean peukalon käytöllä mobiilia käytettäessä.

Kuvio 20. Syklin 6 kuumuuskartta selaimella alkuperäinen (vas.) vs. variaatio (oik.)

Skrollikarttoja vertaillessa tulokset ovat hyvin samanlaiset. Ainoa poikkeavuus näkyy selaimella artikkelin toisen väliotsikon jälkeisessä osassa. Ihmiskuvalla kuvitettu variaatio
on luettu hieman huolellisemmin kuin symbolisilla kuvilla kuvitettu alkuperäinen. Erikoista
on, että tässä näkymässä ei edes näy kuvaa, jolloin edellinen nähty kuva on otsikkokuva.
Alkuperäisessä kuvassa on rikkoutunut viinilasi ja variaatiossa vähäpukeinen nainen
tummasävyisessä kuvassa.
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Kuvio 21. Selainnäkymä alkuperäinen (oik.) vs. variaatio (vas.)

Leviävyys
Liikenteestä 66,61 prosenttia (yksilöidyt sivunkatselut) tuli Facebookista. Seuraavaksi
tärkein määritelty lähde oli Suomi24, josta tuli 9,61 prosenttia uniikeista kävijöistä. Kokonaisuudessa kävijöistä 77,05 prosenttia tuli sosiaalisen median kanavia käyttäen.
Ensimmäinen Facebook-jako oli onnistunut. Se tavoitti 11 572 ihmistä ja sitä klikattiin
936 kertaa. Reaktioita tuli yhteensä 11, joka on tässä tutkimuksessa mukana olleelle
artikkelilla oikein hyvä arvo. Kaikki arvot ovat yli Idealistan keskivertoartikkelin Facebookjaon.
Sen sijaan toinen artikkelijako tavoitti 2 753 ihmistä, ja klikkejä tuli vain 104. Tuloksissa
on yhtymäkohtia 2. syklin tuloksiin. Kerran suosion saavuttanut linkkijako ei tavoita lyhyen ajan sisällä toista kertaa jaettuna läheskään yhtä tehokkaasti.
Tarkoitus oli testata myös linkkijaon toimivuutta Facebookissa muokkaamalla otsikkoa ja
nostokuvaa, mutta koska tavoittavuus jäi niin pieneksi, en nähnyt merkitykselliseksi arvioida tuloksia tästä näkökulmasta.
Löydettävyys
Google Search Console ei ollut käytössä tälle tutkimussyklille, joten löydettävyyden arviossa käytettiin vaihtoehtoista menetelmää tekemällä haku suoraan Chrome-selaimen
incognito-ikkunalla. Incognito-asetuksella selain ei huomioi hakuhistoriaa, joten tulokset
ovat riippumattomia selaajan hakuprofiilista.
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Avainsanana oli ’väkivaltainen nainen’. Sanassa poikkeuksellista oli, että sille oli tehty
myös mainontaa, joten näkyvyys hakutuloksissa oli kilpaillumpaa kuin aiemmilla sykleillä. Artikkeli löytyi kolmannelta tulossivulta ja sen sijoitus oli ilman maksettua mainontaa 22., ja 27. mainosten kanssa. Artikkeliin tulleesta liikenteestä 9,71 prosenttia oli tullut
hakukoneen kautta.
Kohderyhmä
Viidennen syklin artikkeli houkutteli selvästi erilaista kohderyhmää kuin aiemmat. Erottelevissa kiinnostuksenkohteissa näkyivät kiinnostus perhe- ja ihmissuhdeasioita kohtaan.
Samaan aikaan Idealistan kävijät olivat kiinnostuneita lasten lisäksi hiustenhoidosta, lasten terveydestä, tyylistä, muodista ja vaatteista.
Perhearvot korostuivat myös verkkokäyttäytymisessä: 54,5 prosenttia lukijoista oli perhearjen ystäviä (vs. Idealista 39,5 prosenttia). Toisella verkkokäyttäytymisluokituksella
tarkasteltuna arjessa viihtyvät (27,8 prosenttia) ja ajanviettäjät (37,4 prosenttia) korostuivat. Artikkeli tavoitti myös enemmän miehiä (12,6 prosenttia) kuin Idealista (6,5 prosenttia) tarkasteluajanjaksolla keskimäärin.
Asuinalueissa erottuivat suurituloisten perheiden ja parien lähiöt (34,4 prosenttia) ja
pienten kaupunkien taajamat (31,4 prosenttia). Verrattuna Idealistaan varakkaiden ydinkeskustat (artikkeli 9,5 prosenttia vs. Idealista 22,3 prosenttia) ja pienempituloisten nuorten elementtilähiöt (artikkeli 18,1 prosenttia vs. Idealista 22,1 prosenttia) olivat Idealistan
lukijoiden keskuudessa suositumpia asuinalueita.
Mainostajan näkökulmasta artikkeli tavoitti tehokkaasti tavallisia, perhekeskeisiä suomalaisia. Kohderyhmä voisi olla mielenkiintoinen esimerkiksi lääke- tai lastentarvikejälleenmyyjille.
Muita huomioita
Pitkä artikkeli kannattaa. Sivua oli käytetty keskimäärin 12:20 minuuttia, kun keskiarvo
Idealistassa tarkkailujakson (4.9.–6.10.2017) aikana oli 4:45 minuuttia.
Artikkelin aihe kiinnosti myös selvästi keskivertoa enemmän Suomi24:n lukijoita. Suomen suurin keskustelufoorumi on osa Aller Mediaa, ja siellä nostetaan lukusuosituksia
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Idealista.fi:stä. Sivuston kautta tulleet ovat viettäneet artikkelin parissa yli 30 minuuttia
(36:44), mutta ovat silti enemmistö poistuneet Idealistasta suoraan artikkelin lukemisen
jälkeen (92,02 prosenttia). Keskimäärin Idealistaan (1.10.2016–31.3.2017) tulleet
Suomi24-käyttäjät ovat viettäneet Idealistassa 1:40 minuuttia ja he ovat lukeneet 1,18
sivua.
Sen sijaan Googlen kautta tulleista vain 31,38 prosenttia on poistunut suoraan. He ovat
löytäneet sivustolta muuta mielenkiintoista, ja jatkaneet Idealistan selailua. Liiketaloudellisesti arvioituna se on merkittävää, koska käyttäjä tuottaa mainosnäyttöjä jo pelkästään
liikkumalla sivustolla. Tämä on myös hyvä tulos huomioiden, että Googlen kautta tulleista
kävijöistä 76,87 prosenttia selaa vain yhden sivun Idealistassa.
Keskeiset tulokset
•

Symbolisen ja ihmiskuvan välillä ei ollut käyttöintensiivisyyden osalta suurta eroa,
sillä skrollikartat olivat lähes identtiset niin selaimella kuin mobiilissa.

•

Klikkejä vertailtaessa eroa sen sijaan oli. Symbolisilla kuvilla kuvitettu alkuperäinen toimi paremmin selaimella, kun taas mobiilissa klikattiin enemmän ihmiskuvilla varustettua variaatiota.

•

2. syklillä tehty huomio suositun artikkelin uudelleenjakamisesta sai vahvistusta.
Suosittu artikkelijako ei yllä toista kertaa hyvään tavoittavuuteen, jos jakojen välillä on 2–4 viikkoa.

•

Jos saman artikkelin Facebook-jakoja haluaa testata lyhyellä aikavälillä, kannattaa käyttää testiartikkelina sellaista, joka ei menesty erityisen hyvin ensimmäisellä jakokerralla. Tällöin tavoittavuus on todennäköisemmin samaa luokkaa ja
saadaan vertailukelpoisia tuloksia.

4.9

Interventio 6: Ajankohtaisuus

Kuudes tutkimussykli käsitteli ajankohtaisuutta, ja menettely oli poikkeuksellinen verrattuna aiempiin sykleihin. Alkuperäinen artikkeli oli ”Muotitrendit 2017: Hauskoja ideoita
taviksille New Yorkin muotiviikoilta”, ja se julkaistiin 14.9.2017 Idealistassa. Se jaettiin
Idealistan Facebook-sivulla julkaisupäivänä ja 3.10.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 970
yksilöityä kertaa.
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Variaatioartikkeli oli ”Näin löysin oman tyylin”, ja se julkaistiin 20.9.2017. Se jaettiin Facebookissa 21.9.2017 ja 6.10.2017. Yhteensä artikkelia luettiin 173 yksilöityä kertaa.
Tutkittava aihe kuudennessa tutkimussyklissä oli ajankohtaisuuden merkitys artikkelin
menestyksessä. Hypoteesi oli, että ajankohtainen herättää enemmän kiinnostusta kuin
yleisjuttu samasta aiheesta.
Alkuperäisen artikkelin aihe päätettiin julkaisupäivän aamuna, ja se toteutettiin ja julkaistiin heti. Aihe sidottiin käynnissä olleisiin New Yorkin muotiviikkoihin. Sitä vastoin, variaatiosta tehtiin yleisjuttu, jonka voisi julkaista koska tahansa, eikä sillä ole minkäänlaisia
aikasidoksia. Molemmissa oli yhdistävänä tekijänä tyyliaihepiiri ja kohderyhmänä tavalliset suomalaiset naiset, jotka hakevat helposti sovellettavia ideoita ja varmuutta omaan
tyyliinsä. Molemmissa käytettiin runsaasti kuvia.
Tutkimustapa valittiin yhdessä toimeksiantajan kanssa, ja sen arvioitiin tuottavan relevanteinta tutkimustietoa valitusta tutkimussyklin aiheesta käytettävissä olevilla työkaluilla
ja resursseilla.
Toisin kuin aiemmilla sykleillä, Optimizelya ei käytetty lainkaan, koska artikkelit olivat
toisistaan erillisiä aihetta myöten. Poikkeuksellista tutkimustapaa ja -prosessia käytettäessä tuli huomioida, että tuloksia tarkasteltaessa pitää olla erityisen tarkka arvioidessa
artikkeleiden vertailtavuutta. Ajankohtaisuus ei ollut ainoa muuttuja artikkelissa, joten se
ei vastaa perinteisen A/B-testauksen periaatteita. Aihe oli kuitenkin toimeksiantajalle tärkeä, joten päätimme siitä huolimatta tutkia, saako tuloksista hyödyttävää tietoa aihepiiristä tiedostaen, että tuloksia on tarkasteltava poikkeuksellinen menetelmä tiedostaen.
Käyttö
Koska viimeisessä syklissä ei käytetty Optimizelya, oli mahdollista valita Crazy Eggista
tarkkailuun mobiilinäkymä. Optimizely-integraation kautta tutkimusta toteutettaessa asiaan ei voinut vaikuttaa, vaan näkymä oli automaattisesti selainnäkymä.
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Kuvio 22. Ylin mainospaikka alkuperäisessä artikkelissa

Ensimmäinen asia, johon kiinnitin huomiota alkuperäistä artikkelia tarkasteltaessa, oli
ensimmäisen mainoksen näkyvyys. Vaikka mainos on ylimmäisenä sivulla, sen on harva
nähnyt. Syy lienee todennäköisesti mainoksen latausajassa: jos mainos ei ole heti latautunut, käyttäjä ehtii selata artikkelisisältöön ennen mainoksen näkymistä. Liiketaloudellisesti arvioituna tämä on tietysti erittäin huono asia, ja siksi mainosten latausajan tulisi
olla sama sivun latausajan kanssa.

Kuvio 23. Selain- (vas.) ja mobiilinäkymä (oik.) 6. syklin alkuperäisestä artikkelista

Mobiilia ja selainta vertailtaessa ovat tulokset häkellyttäviä ja viestivät näiden kahden
lukutavan erilaisuudesta. Ensiksi, New Yorkin muotiviikoista kertova alkuperäinen oli selvästi mobiilikäyttäjille mieleen. Kaikista lukijoista 81,22 prosenttia (930/1145) oli lukenut
jutun mobiililla ja he lukivat sen todella huolellisesti. Selainkäyttäjät olivat puolestaan artikkelista harvinaisen vähän kiinnostuneita.
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Variaatioartikkeli sen sijaan kiinnosti selaimella lukeneita otsikon, ingressin ja ensimmäisen kappaleen verran. Sen jälkeen enemmistö skrollasi jutun loppuun, tosin pieni pysähdys tapahtui Tyyliteesit-kappaleen kohdalla. Siinä viitataan haastatellun suhtautuvan
kriittisesti vartalotyypeille suositeltuun pukeutumiseen.
Samanlainen ilmiö näkyi myös alkuperäisessä New Yorkin muotiviikoista kertovassa artikkelissa: artikkelin lukeneet skrollasivat sosiaalisen median nostossa ja otsikon taustalla näkyvään katumuotikuvaan, josta kertova kappale oli artikkelissa otsikoitu Tyylisiskot-otsikolla.

Kuvio 24. Sosiaalisen median nostot ja otteet Crazy Eggin skrollikartalta alkuperäisestä (vas.) ja
variaatiosta (oik.).

Näiden kahden artikkelin perusteella, voi päätellä, että artikkelia lukemaan tuleva pyrkii
löytämään artikkelista sen sisällön, jota hän otsikon ja sosiaalisen median noston perusteella on tullut etsimään. Alkuperäisessä se oli katumuotikuva, jossa on kaksi samanlaisiin vaatteisiin pukeutunutta nuorta naista ja variaatiossa kyse oli haastatellun vartalotyyppiajattelun uhmaamisesta.
Huomionarvoista on, että kuten toisella syklillä, myös molemmissa runsaasti kuvitetuissa
artikkeleissa lukijat skrollasivat herkästi alusta ensimmäisen kuvan tai kuvien jälkeen alkavalle tekstialueelle.

68

Alkuperäistä artikkelia klikattiin 511 kertaa ja variaatiota 381 kertaa Crazy Eggin mukaan.
Klikit suhteutettuna käynteihin saadaan klikkitiheys, joka on alkuperäisessä 44,62 prosenttia ja variaatiossa 57,72 prosenttia. Tässä luvussa on yhteenlaskettu mobiili ja selain.
Kun tarkastellaan, minne klikit osoittavat, on huomioitavaa, että molemmissa artikkeleissa merkittävä osa klikeistä kohdistuu evästeitä koskevaan varoitukseen ja sen hyväksymiseen. Alkuperäisessä artikkelissa luku on 17,1 prosenttia kaikista klikeistä ja variaatiossa 17,9 prosenttia klikeistä. Mielestäni olisi hyvä arvioida, voisiko sivusto muistaa
kerran klikatun luvan, jolloin varoitusta ei tarvitsisi näyttää uudelleen. Nyt iso osa klikeistä
menee ”hukkaan”, ja käyttäjän yksi toiminta hukattu. Toisaalta ei ole varmuutta, vaikuttaako hyväksyntä muiden klikkien vähenemiseen.
Eteenpäin sivustolla ohjaamisessa alkuperäinen on ylivoimainen: pelkästään 23,2 prosenttia on klikannut artikkelista ”Syksyn parhaat kampaukset – näitä hiustrendejä haluat
kokeilla heti!” -artikkeliin ja 10,8 prosenttia jatkoi ”Tässä ovat syksyn 2017 trendikkäimmat hiusmallit”-artikkeliin.
Lisäksi siirryttiin bloggaajien postauksiin, joista toinen kertoi Heidi Klumin Lidlille suunnittelemasta mallistosta, joka oli tulossa artikkelin julkaisusta viikon päästä kauppoihin ja
toisessa kerrottiin väristä, joka näkyy kohta kaikkialla. Summattuna eteenpäin tehdyt
klikkaukset kohdistuivat pääasiassa linkkeihin, jotka olivat ajankohtaisia ja käsittelivät
syksyn muotitrendejä. Tämä tulos tukee syklillä neljä havaittua tulosta, että mitä tarkemmin linkin aihe liittyy luettuun artikkeliin, sen helpommin sitä klikataan.
Leviävyys
Facebook-tavoittavuudessa alkuperäinen ajankohtaiseen teemaan sidottu artikkeli keräsi suuremman yleisön kuin ajaton variaatio. Alkuperäinen tavoitti kahdella jakokerralla
8 545 käyttäjää ja variaatio kahdella jakokerralla yhteensä 7 397. Huomioitavaa on, että
jo aiemmilla sykleillä havaittu ilmiö toistui: kerran suuren suosion saanut artikkeli ei kerää
enää toisella jakokerralla suurta yleisöä. Sen sijaan vähemmän ensimmäisellä jakokerralla tavoittanut (tässä variaatio) kiri toisen sosiaalisen median jaon avulla välimatkaa
alkuperäiseen, koska toinen jako tavoitti paremmin yleisöä kuin alun perin suositumman
artikkelin jako.
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Alkuperäiseen artikkeliin tulleista 78,31 prosenttia tuli artikkeliin Facebookin kautta. Variaatioon tuli 43,33 prosenttia Facebookin kautta ja 7,78 prosenttia Suomi24:stä. Tosian
variaation lukijoista määrittelemättömästä lähteestä tuli 40 prosenttia kävijöistä, joten Facebookin osuus voi todellisuudessa olla suurempi.
Löydettävyys
Koska aiemmilla kierroksilla käytössä ollut Google Search Console ei ollut käytössä 6.
syklillä, toteutettiin hakukonelöydettävyyden arviointi eri metodilla tutkimalla hakutuloksia suoraan Googlesta. Haut tehtiin Chrome-selaimen incognito-ikkunalla, jolloin aiempi
selaushistoria ei vaikuta tuloksiin ja sen pitäisi olla luotettavaa.
Alkuperäisen ajankohtaiseen aiheeseen sidotun artikkelin avainsana oli muotitrendit.
Vastaavanlaisten sanojen on todettu tuovan sivulle liikennettä, ja siksi päädyin sanan
valintaan. Valinta osoittautui oikeaksi, sillä alkuperäinen artikkeli listautuu 5. Googlen
hakutuloksissa, mitä voidaan pitää erinomaisena tuloksena. ’Muoti-ideoita’-sanahaulla
artikkeli sijoittuu kuvahaussa ensimmäiseksi. ’New Yorkin muotiviikot 2017’-haulla sijoitus on 14. Googlen hakutuloksissa.

Kuvio 25. Hakutulokset Googlessa Chromen incognito-ikkunalla sanalla ’muoti-ideoita’

Esitin jo aiemmin, että hakutuloksissa menestyminen edellyttää artikkelille tietyn asteen
menestystä. Jos artikkelissa ei ole kävijöitä, ei Google arvota sitä riittävästi, että artikkeli
menestyisi hakukoneessakaan. Alkuperäisessä artikkelissa uniikkeja kävijöitä oli Google
Analyticsin mukaan 970. Voidaan päätellä, että tämä määrä on riittävä nostamaan artikkelin hakutuloksissa hyville hakutulossijoituksille.
Variaation, eli ajattoman tyyliartikkelin, sijoitus oli avainsanalla ’oman tyylin’ 12. Googlen
hakutuloksissa. Artikkeliin haastateltu Tytti Shemeikka on julkisesti esillä oman työnsä
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takia, ja saattaa siksi kiinnostaa hakujen tekijöitä. Hänen nimellään haettaessa artikkeli
sijoittuu Googlen ensimmäiselle tulossivulle paikalle 9. Tulokset ovat siis myös variaation
osalta hyvät.
Ajankohtaiseen tapahtumaan sidottu artikkeli päihitti variaation silti niukasti. Uskon sen
menestyksen johtuvan ennen kaikkea siitä, että artikkelia on luettu jo enemmän kuin
variaatiota.
Kohderyhmä
Alkuperäisen artikkelin yleisöä tarkasteltaessa erottavia tekijöitä Idealistan peruskäyttäjästä tutkimusjaksolla (14.9.-7.10.2017) oli jonkin verran. Erottelevia tekijöitä olivat asuinalue ja verkkokäyttäytymisluokitus. Idealistan keskivertokäyttäjään verrattuna suurempi
osa (40,9 %) asui pienempituloisten nuorten elementtilähiöissä, kun taas Idealistan keskiverokäyttäjistä enemmistö asui suurituloisten perheiden ja parien pientalolähiöissä.
Verkkokäyttäytymisluokituksessa korostuivat trenditietoiset shoppailijat (36,1 %), kun
taas Idealistan käyttäjistä yleensä alle neljäsosa kuului tähän luokkaan.
Variaatiossa, eli ajattomassa tyyliartikkelissa, korostui lukijoiden ikä ja asuinpaikka. Artikkelin lukeneet olivat yli 30-vuotiaita, jotka asuivat joko pienempituloisten nuorten elementtilähiöissä tai varakkaiden ydinkeskustoissa. Idealistassa ikä- ja asuinalue jakauma
ovat laajemmat kuin artikkelin lukeneissa. 37,5 prosenttia artikkelin lukeneista kuului
trenditietoisiin shoppailijoihin. Jopa yllättäen ajatonta tyylijuttua lukeneet olivat keskivertoa enemmän kiinnostuneita muodista, hiuksista, tyylistä ja kosmetiikasta. Alkuperäisessä artikkelissa lukijat olivat hyvin samanlaisia kuin Idealistan lukijoista enemmistö, ja
heitä kiinnostivat lapset, perhe ja ihmissuhteet.
Mainostajaa ajatellen voisi nähdä, että ajattoman variaation kohderyhmä oli tarkemmin
rajattu kuin ajankohtaisen alkuperäisen artikkelin.
Keskeiset tulokset
•

Ajankohtainen muotijuttu, jossa luvattiin konkreettisia vinkkejä, oli mobiilihitti. Sitä
luettiin pääsääntöisesti mobiililla ja se kulutettiin intensiivisesti sisältöön perehtyen. Sama artikkeli oli selaimella lähes floppi.
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•

Ajankohtaisuus toimii tämän A/B-testin perusteella paremmin Idealistan muotijutussa kuin ajaton sisältö. Väitteen vahvistamiseksi asiaa kannattaisi tutkia vielä
lisää.

•

Artikkelia lukemaan tuleva pyrkii löytämään artikkelista sen sisällön, joka on herättänyt hänen kiinnostuksensa sosiaalisessa mediassa tai otsikossa.

•

Sykli vahvistaa, että kerran keskimääräistä selvästi suuremman suosion saanut
artikkeli ei tavoita Facebookissa toisella jakokerralla yleisöä yhtä paljon kuin ensimmäisellä jakokerralla vähemmän yleisöä tavoittanut artikkeli.

•

Sykli vahvistaa, että artikkeliin mahdollisimman tiukasti liittyvät linkkinostot toimivat tehokkaasti.

•

Sykli vahvistaa, että luettu artikkeli sijoittuu Googlen hakutuloksissa paremmin
kuin vähemmän luettu artikkeli. Mikä on riittävä kävijämäärä, on vielä selvittämättä.
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5

Tulosten arviointi

Tässä kappaleessa esittelen tutkimussyklien tulokset kootusti ja analysoin niiden merkitystä sekä ehdotan toimintamalleja sekä jatkotutkimusta tulosten pohjalta. Pohdin myös
tutkimuksen reliabiliteettiä ja validiteettiä. Loppuun olen koostanut tutkimusprosessin innoittamia ajatuksia ja arvioinut tutkimuksen vaikutusta kehitykseeni asiantuntijana.

5.1

Interventioiden yhteenveto

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, miten sisältöä tulee tuottaa Idealistaan liiketoiminnallisen tuloksen maksimoimiseksi. Koska mainoksia ei päästy tässä tutkimuksessa
A/B-testaamaan, liiketoiminnan arviointiin sovellettiin tuloksia sisällön kulutuksesta ja
siinä tapahtuvasta toiminnasta. Kulutusta kuvasivat skrollikartalla näkyvä selausintensiteetti ja toimintaa artikkelissa tehdyt klikkaukset.
Tuloksia tarkasteltaessa keskeiseksi asiaksi muodostui mobiilikäytön ja selainkäytön
erottelu. Tulokset olivat monesti jopa päinvastaiset, kun tulokset erotti toisistaan. Erottelu
on tärkeää, koska käyttöliittymien oletettuna näytetty yhteistulos oli päinvastaisuuden takia keskiarvo kahdesta ääripäästä, eikä sen perusteella ole järkevää tehdä kehitystyötä.
Palvelun ja sisällön kehitystyössä on keskeistä määrittää, kumpi käyttö on ensisijaista,
ja suodattaa tulokset sen mukaan. Mobiili ensin -ajattelu (engl. mobile first) on vallitsevaa, mutta kannattaa huomioida, että selaimen käyttäjät ovat yleensä sisältöön sitoutuneempia kuluttajia kuin mobiilikäyttäjät.
Kielellä on merkitystä. Toisella syklillä huomattiin, että runolliset ja kuvailevat sanaparit
houkuttelivat ihmisiä klikkaamaan. Tällaisia sanayhdistelmiä olivat esimerkiksi henkeäsalpaavan kaunis ja vehreä paratiisi. Kuudennella syklillä havaittiin, että lukijat hakivat tekstin joukosta otsikolle vastinetta, ja se osa tekstistä luettiin huolellisesti.
Verkkokirjoittamisessa pitkään suosittu tekstiä paloitteleva tyyli ei ole yksiselitteisesti liiketaloudellisesti arvioituna paras. Selaimella yhtenäisellä rakenteella kirjoitettu artikkeli
luettiin intensiivisemmin kuin pilkotulla rakenteella, kun taas mobiilissa pilkottu rakenne
toimi paremmin.
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Kuvio 26. Ensimmäinen kuva sykleillä 2 ja 6.

Kuvitusta tutkittiin kahdella tutkimussyklillä. Toisella syklillä tutkittiin kuvien olemassaolon merkitystä artikkelin käyttöön ja viidennellä syklillä kuvituksen aiheen merkitystä artikkelin käyttöön.
Ensimmäinen kuva tai ensimmäiset kuvat, jos kuvia on peräkkäin, ja sen tai niiden sijoittaminen ovat tärkeitä suunnitella. Lukija skrollaa helposti ensimmäisen kuvan tai kuvajoukon ohi ja aloittaa lukemisen sieltä. Päinvastoin kuin oletettiin, kuvaton artikkeli keräsi
enemmän klikkejä kuin runsaasti kuvitettu. Ero syntyi selainkäytöstä, koska mobiilissa
klikkaukset kuvitetun ja kuvattoman artikkelin kesken olivat tasaiset. Kuvatonta artikkelia
luettiin pidempään kuin kuvitettua.
Artikkelikuvituksessa symbolisilla kuvilla kuvitetulla ja ihmisillä kuvitetulla artikkelilla ei
ollut skrollikartan mukaan käyttöintensiivisyydessä eroa, vaan artikkeleja luettiin hyvin
saman lailla. Kuvat hankittiin kuvapankista. Sen sijaan klikkejä vertailtaessa oli eroja.
Symbolisilla kuvilla kuvitettu alkuperäinen toimi paremmin selaimella, kun taas mobiilissa
klikattiin enemmän ihmiskuvilla varustettua variaatiota.
Sinä-muotoinen puhuttelu on verkkoartikkeleille tyypillistä. Tutkimuksessa passiivimuotoinen toimi paremmin selaimella ja sinä-puhuttelu mobiilissa. Klikkejä tuli passiivimuotoisessa enemmän kuin sinä-muotoisessa. Jos klikkien ajatellaan kuvastavan mainosklikkauksia, voidaan nähdä passiivin olevan tehokkaampi mainosohjaavuuden näkökulmasta kuin sinä-muotoisen puhuttelun.
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Passiivimuotoisen (3. sykli) ja kuvattoman artikkelin (2. sykli) yhteydessä lopun kuvalliset
linkit saivat enemmän huomioita kuin verrokeissa. Tulosten voidaan olettaa heijastavan
mainosten saamaa näkyvyyttä: mainokset erottuvat paremmin passiivimuotoisessa ja/tai
kuvattomassa artikkelissa. Kysymys kuuluu, johtuuko huomioarvo sisällön epäkiinnostavuudesta, jolloin on syytä miettiä, mikä on sisällön journalistinen arvo lukijalle. Tuotetaanko vähemmän kiinnostavaa sisältöä, jolloin mainokset saavat enemmän huomioarvoa vai pyritäänkö tuottamaan lukijaa mahdollisimman hyvin palvelevaa sisältöä? Pitkällä aikavälillä voidaan nähdä, että jälkimmäinen lienee järkevintä, sillä vähemmän lukijaa kiinnostavaa sisältöä tuottamalla menetämme lukijat ennen pitkää.
Artikkelin keskellä ja lopussa olevissa linkkinostoissa tarkasti artikkelin aihepiiriin liittyvät
linkkinostot saavat ihmiset klikkaamaan huomattavasti paremmin kuin löyhästi aihepiiriin
liittyviä linkkejä. Aihetta tutkittiin neljännellä syklillä, ja sille saatiin vahvistusta kuudennella syklillä. Linkkinostot kannattaa siis valita mahdollisimman tarkasti artikkelin aiheeseen liittyviksi, jolloin ne ohjaavat lukijaa sivustolla eteenpäin tehokkaammin ja generoivat mainosnäyttöjä.
Kohderyhmien tutkiminen on mielekästä paitsi bannerimainonnan, mutta erityisesti natiivimainonnan näkökulmasta. On tärkeää voida näyttää mediaostajalle saavutettu kohderyhmä. Rikastamon kaltaisten palveluiden avulla voidaan osoittaa mainonnan laatutekijöiden merkitys, kun perinteisesti mainonnan onnistumista on mitattu määrillä.
Yhteenveto tuloksista (Huom. löydettävyyttä ei voitu mitata viimeisillä sykleillä)

Toinen tutkimuskysymykseni kysyi, mitkä tekijät lisäävät Idealista.fi:n digiartikkeleiden
löydettävyyttä ja leviävyyttä internetissä. Kysymystä tutkittiin erityisesti ensimmäisellä ja
kuudennella syklillä, ja lisäksi sitä havainnoitiin halki tutkimuksen.
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Facebookissa toista kertaa artikkelia jaettaessa merkitystä oli ensimmäisen jakokerran
tavoittavuudella. Jos artikkelijako oli menestynyt ensimmäisellä jakokerralla keskivertoa
paremmin, se ei enää toisella jakokerralla yltänyt hyviin tavoittavuustuloksiin. Sen sijaan,
jos artikkeli oli tavoittanut keskimääräisesti tai sitä vähemmän, toinen jakokerta saattoi
olla tavoittavuudeltaan jopa parempi kuin ensimmäinen jakokerta. Keskinkertaisesti Facebookissa tavoittaneen artikkelin voi siis jakaa uudelleen, jos sen tavoittavuutta haluaa
kasvattaa.
Facebook-sivulla julkaistaan paljon sisältötyyppejä, joiden osuus suhteessa niiden vetovoimaan on pieni. Tällaisia ovat esimerkiksi reseptit. Yksi mahdollisuus on vähentää Facebookissa vähemmän suosittujen sisältöjen osuutta julkaisuista ja keskittyä julkaisemaan vetovoimaiseksi oletettuja artikkeleja. Tällä keinolla voitaisiin parantaa keskimääräisen linkkijaon arvoa Facebookin algoritmin silmissä, jolloin Facebook saattaisi näyttää
sisältöjä entistä laajemmalle yleisölle arvioidessaan sisällön kiinnostavaksi.
Hakukonenäkyvyys on sidonnainen ennen kaikkea artikkelin lukijamääriin. Hyvä ja huolellinen hakukoneoptimointi on toissijaista. Täten kannattaa ensisijaisesti panostaa artikkelin kiinnostavuuteen yleisölle, ja toissijaisesti viilaamaan sisältöä hakukoneille. Hakukoneoptimoinnin on oltava toimittajan perustaito, jolloin se sujuu olennaisen eli kiinnostavan sisällön luomisen ohessa.
Ajankohtaan sidottu alkuperäinen artikkeli menestyi tässä tutkimuksessa paremmin kuin
samaa aihepiiriä käsittelevä ajaton artikkeli. Siksi suosittelen Idealista.fi:n toimitusta jatkossakin jatkamaan asian tutkimista sitomalla ajattomia artikkeleja ajankohtaisiin tapahtumiin, henkilöihin ja ilmiöihin.

5.2

Ohjeistus journalisteille

Tutkimukseni on kietoutunut yhden tiiviin kysymyksen ympärille: miten mainosrahoitteisella lifestyle-sisällöillä tehdään rahaa? Tutkimukseni ei ehkä anna siihen suoraa ratkaisuja, mutta monien kokeiltavien ideoiden lisäksi pohdin tutkimukseni tekemisen aikana
paljon toimituksen kehittämistä, ja millaisia tarpeita menestyvällä digitoimituksella on.
Menestyvä digitoimitus tarvitsee analytiikkaa. Analytiikka ei ole uusi asia, koska mediasisältöjen kulutusta on seurattu jo pitkään. Tällä hetkellä meillä on kuitenkin mahdollisuus tietää yhä tarkemmin, ketä yleisömme on, kuinka paljon heitä on ja mikä heitä
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kiinnostaa. On tärkeää löytää relevantit mittarit, sillä analytiikkaan on myös helppo hukkua, sillä sisällöstä on mahdollista saada valtavasti erilaista tietoa.
Iteroivalla työtavalla tekeminen kehittyy koko ajan. Toimittajan tärkeimpiin ominaisuuksiin kuuluu uteliaisuus. Sitä uteliaisuutta kokeilunhalulla maustettuna voisi soveltaa
myös analytiikkaan perehtymisessä. Uteliaisuutta ja kokeilunhalua katsoa oman työn tuloksia silmiin ja oppia. Esimerkiksi relevanttien mittarien löytäminen voi olla jatkuva prosessi, jossa hyväksi havaitut toimintamallit jäävät käyttöön, huonot karisevat ja uusia
otetaan testikäyttöön.
Pääsy analytiikkaan on jokaisen tekijän perusoikeus ja sen käyttäminen velvollisuus. Halu kehittyä sisällöntuottajana on menestyksen edellytys, ja analytiikan avulla ei
tarvitse odottaa kehityskeskustelua pomon kanssa tai satunnaisia lukijapalautteita. Analytiikan avulla jokainen toimittaja voi ottaa oppia tehdystä ja kehittää omaa työtään. Analytiikka ei ole IT-osaston tai tutkimusosaston yksinomaisuutta, vaan jokaisella pitää olla
siihen pääsy ja osaaminen sen käyttöön.
Algoritmit ajattelevat lukijaa. Niin pitäisi toimittajankin. Kun tehdään uutta sisältöä,
keskiössä pitää edelleen pitää lukija eli sisällön käyttäjä ja kuluttaja. Siksi liiketulos silmissä kiiluen ei kannata yrittää tehdä artikkelia hakukoneelle tai Facebookissa leviäväksi
– niin kuin itse välillä sorruin tekemään. Parhaat tulokset tulivat niistä artikkeleista, jotka
tein ensisijaisesti lukijalle ja joita itse pidin hyödyllisinä, tärkeinä, kiinnostavina ja merkityksellisinä. On hyvä muistaa, että algoritmit pyrkivät jäljittelemään mahdollisimman tarkasti ihmistä. Siksi ihmistä ei saa unohtaa sisältöä tehdessä.
Analytiikka ei korvaa journalistin ammattitaitoa ja sen mukanaan tuomaa vaistoa.
Neljännen syklin kohdalla ymmärsin, että minun kannattaa hyödyntää toimeksiantajan
näkemystä toimivasta sisällöstä syvällisemmin. Vaikka perehtyisin mihin teorioihin, se ei
korvaa toimituksen näkemystä omasta lukijakunnasta ja sen kiinnostuksesta. Journalistinen vaisto on ripaus taikaa, jota jokainen menestyvä artikkeli tarvitsee. Paras tulos tulee
yhdistelemällä journalistin rautaista ammattitaitoa ja analytiikan tuomaa tuoretta tietoa.
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5.3

Journalistinen työprosessi tutkimuksen valossa

Tämän tutkimuksen toteuttaminen oli todella opettavainen matka. Alkutilanteessa oli hyvin epäselvää, mitkä mitattavat arvot ovat tärkeitä ja kuinka liiketoiminnallisesti merkittäviä asioita voi mitata. Prosessi on ollut vaativa. Työskentely on ollut iteroivaa, itseään
jatkuvasti kehittävää. Mielestäni mittaamis- ja arviointiprosessin luominen sisällön liiketaloudellisen arvon mittaamiseen oli jopa tärkein osa tutkimustani. Toivon, että se hyödyttää alaa yleisesti ja rohkaisee jalostamaan prosessia sekä kokeilemaan erilaisia mittaus- ja analytiikkatyökaluja eri tavoin.
Tutkimuksen alussa esittelin kuvion sen hetkisestä arviostani, millainen olisi optimaalinen journalistinen työprosessi.

Kuvio 27. Journalistinen työprosessi

Periaatteessa näkemykseni ei ole muuttunut. Kaikki esitellyt työkalut prosessin eri vaiheissa ovat mahdollisuuksia päästä kiinni johonkin mielenkiintoiseen. Vastaavia työkaluja on toki rutkasti enemmän kuin tässä esitellyt. Esimerkiksi Ezy Insightsin sijasta nopeasti sosiaalisessa mediassa trendaavaa sisältöä voisi seurata Buzzsumolla ja hakusanoja arvioida lukuisilla Mozia vastaavilla työkaluilla.
Tärkeimpänä oppina pidän, että työkaluihin kannattaa tutustua ja niitä kannattaa kokeilla.
Sitä kautta löytyvät itselle sopivat ja palvelevat työkalut. Ja mikä oleellisinta: ottaa päivittäiseen käyttöön. Haluan korostaa, että toimituksissa kannattaa kokeilla monenlaisia eri
asioita mittaavia ja analysoivia työkaluja, ei pelkkää sivustostatistiikkaa Google Analyticsista. Esimerkiksi Crazy Eggin skrolli- ja kuumuuskartta olivat loistavia välineitä artikkelisivun kulutuksen tutkimiseen.
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Työkaluihin ei kannata hirttäytyä, vaan pitää oma ja toimituksen journalistinen vaisto mukana sisällön rakentamiseen liittyvissä valinnoissa. Itse hirttäydyin ensimmäisellä syklillä
hakukoneoptimointiin, jolloin se vei liikaa huomioni ja varasti kohtuuttomasti aikaani.
Työkaluihin voi myös hukkua, koska niiden tarjoama tiedon määrä on valtava. Tutkimuksen aikana olen ollut lukuisia kertoja syvällä uppeluksissa kaikesta saatavilla olevasta
tiedosta haltioituneena – ja kuluttanut tunteja ja päiviä sen ihailuun. Tutkijan tilanteessa
se saattaa olla mahdollista, mutta hektisessä työelämässä harvemmin. Siksi on tärkeää
hahmottaa oman työn kannalta relevantit mittarit, joista voi saada osviittaa tästä tutkimuksesta. Mittareita pitää osata käyttää ja tulkita oikein sekä löytää syys-seuraussuhteita, eikä vain tuijottaa mekaanisia numeroita. Esimerkiksi oivallukseni mobiili- ja selainkäyttäjien erottelusta oli ratkaiseva, ja se muutti monen syklin osalta tuloksia radikaalisti.
Ilman tätä havaintoa olisin esitellyt hyvin erilaisia tuloksia, jotka ovat ihan yhtä totta,
mutta eivät anna yhtä moniulotteista tulosta kuin erotellut tulokset.

5.4

Edut toimeksiantajalle ja alalle

Aller Media ja Idealistan toimitusjohto olivat tiiviisti mukana prosessissa. Joka syklin tulokset kerrottiin tuoreeltaan toimitukselle, ja tuloksia ja niiden merkitystä arkityöhön arvioitiin yhdessä. Saadun palautteen mukaan oli arvokasta saada tieto heti käyttöön. Tutkimus rikkoi monta hypoteesia, joita verkkokirjoittamiseen on liittynyt, joten se tuotti toimeksiantajalle, niin kuin alallekin uutta tietoa, jonka tutkimista kannattaa jatkaa ja jalostaa.
Tutkimusprosessin alussa ja lopussa kirjoitin asiantuntija-artikkelit Aller Median asiantuntijasivusto Wau.fi:hin. Artikkeli ”Parasta journalismia ikinä?” julkaistiin 3.5.2017. Siinä
esiteltiin tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusvälineitä. Tutkimuksen julkistamisen jälkeen
julkaistaan Wau.fi:ssä toinen artikkeli, jossa avattiin tutkimustuloksia ja tutkimuksen
kautta opittua.
Artikkeleiden tarkoitus oli lisätä tietoisuutta tutkimuksesta, jakaa tuloksia helposti käsiteltävässä muodossa laajalle yleisölle ja mahdollisesti herättää keskustelua. Samalla ne
vahvistavat toimeksiantaja Aller Median roolia digitaalisten mediasisältöjen edelläkävijänä.
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Toimialalle toivon tutkimukseni tuovan uutta tietoa ja kipinää mittaamisen kehittämiseen.
Erityisesti haluaisin tutkimuksella innostaa journalisteja kehittämään omaa osaamistaan
sekä tuottamiaan sisältöjä analytiikkaa ja mittaamista hyödyntäen. Toivon sen poikivan
jatkotutkimusta, ja sitä kautta yhä syvällisempää ymmärrystä digitaalisten mediasisältöjen menestystekijöistä juuri tällä hetkellä. Toisaalta mielelläni näkisin sen myös herättävän keskustelua journalististen arvojen ja datapohjaisen tekemisen suhteesta.

5.5

Tutkimusmetodin arviointi

Toimintatutkimus toimi mielestäni erittäin hyvin runkona tutkimuksen tekemiselle. Sen
suomat vapaudet, iteroivuus ja toiminnanmuutoslähtöisyys palvelivat tutkimuksen tavoitetta.
Alussa ajattelin vahvasti, että siirrän oppeja edellisiltä kierroksilta säännönmukaisesti
seuraavaan artikkeliin, jolloin lopputuloksena on ’täydellinen nettiartikkeli’. Lopulta koin
sen tutkimuksen edetessä liian monimutkaiseksi, enkä toteuttanut alkuperäistä suunnitelmaa.
Suurimmat haasteet tutkimuksessani liittyivät tutkimuksen alkuun, jossa perehdyin työkalujen käyttöön. Tutkimuksen kannalta relevanttien ja mahdollisten mittareiden löytäminen vei aikaa, ja tutkimuksen edetessä opin lisää työkalujen käytöstä ja pystyin käyttämään niitä monipuolisemmin. Siksi jouduin palaamaan aiempiin tutkimustuloksiin joitakin
kertoja ja tarkentamaan, ja jopa kokonaan muuttamaan analyysejäni tuloksista. Alussa
olisi ollut hyvä olla enemmän aikaa perehtyä työkalujen käyttöön, koska vain oikein käytettyinä niistä saa relevanttia tietoa.
A/B-tutkimus oli mielenkiintoinen tapa tutkia sisältöä ja sen toimivuutta. A/B-tutkimus on
tekemisen optimointia (Christian 2012), ja siksi se sopi tutkimukseeni, jossa tutkittiin sisällöntuotannon optimointia liiketoiminnan näkökulmasta. Kuitenkin pitää huomioida,
että puhtaassa A/B-testauksessa on vastakkain vain kaksi erilaista vaihtoehtoa. Entä jos
paras vaihtoehto olisi kolmas vaihtoehto? Siksi olisi tärkeää, että A/B-testaus olisi osa
jatkuvaa tekemistä, eikä vain satunnainen koepala. Monet jättiyritykset, kuten Google,
Amazon ja Netflix ovat luoneet menestyksensä A/B-testauksella (Christian 2012). Uskon, että testausta hyödyntämällä voidaan kehittää sisältöä – muutakin kuin otsikoita,
joissa A/B-testausta on hyödynnetty pidempään – kunhan muistetaan, ettei sisältö saa
kärsiä loppukäyttäjän silmissä optimoinnin kustannuksella.
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Tässä tutkimuksessa haastetta loi riittävän suuren kävijämäärän kerääminen jokaiseen
artikkeliin tuloksen varmentamiseksi. Nyt artikkelin suosio vaihteli. Mitä tahansa testausta tehdessä kannattaa huomioida, että sisäiset käyttäjät kannattaa sulkea tutkimuksen ulkopuolelle, että saadaan mahdollisimman luotettavia tuloksia.
Erittäin mielenkiintoista olisi ollut saada artikkeleiden yhteydessä näytettävät displaymainokset mukaan A/B-tutkimukseen. Valitettavasti käytössä olevat työkalut eivät pystyneet jäljittämään mainosklikkejä, vaan ainoastaan artikkelin sisältöosiota. Mainoksia
A/B-testauksella mittaamalla oltaisiin päästy vielä tarkemmin arvioimaan liiketaloudellista merkitystä, sillä Idealista.fi:n liiketoiminta perustuu mainoksille. Nyt liiketaloudellisen
onnistumisen arviointi tapahtui sisällönmittareista tuloksia soveltamalla ja päättelemällä,
että kävijän sisältöä kohtaan ilmentämä toimina on ilmentää myös toimintaa mainoksia
kohtaan.

5.6

Validiteetti ja reliabiliteetti

Tutkimuksessani oli tärkeää pohtia, kuinka hyvin mittausmenetelmät pystyivät vastaamaan kullakin syklillä esitettyyn hypoteesiin. Koska tutkimuksessa sovellettiin sisällön
mittaamiseen työkaluja, joista osa on ensisijaisesti suunniteltu webkehityksen tarkoituksiin, oli kokeiltava ja testattava, kuinka työkalut pystyvät mittaamaan haluttuja asioita.
Validiteetti ilmaisee, kuinka hyvin tutkimuksessa käytetty mittausmenetelmä mittaa juuri
sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä on tarkoituskin mitata (Tilastokeskus 2017).
A/B-testauksessa oleellista on, että vain tutkittavaa asiaa muutetaan. Siksi joka syklillä
alkuperäisen ja variaation erona oli vain tutkittu asia. Näin toimiessani huomioin validiteetin merkityksen tutkimuksessani.
Toisaalta menettely ei ollut aukotonta, sillä on huomioitava, että esimerkiksi 2. syklillä
kuvien merkitystä tutkiessani myös artikkelin pituus muuttui, kun variaatiosta poistettiin
kuvitus. 5. syklillä, jossa vertailtiin symbolisten kuvien ja ihmiskuvien välistä eroa, artikkelin tunnelma saattoi lukijan näkökulmasta olla erilainen erityylisten kuvien johdosta.
Lisäksi joka kerta piti tehdä journalistista valintaa, kuinka muutoksen toteuttaa, kun mahdollisia vaihtoehtoja olisi ollut useita.
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Reliabiliteetti ilmaisee, kuinka luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittari mittaa haluttua ilmiötä. Reliabiliteettia voidaan arvioida esim. toistomittauksilla (Tilastokeskus 2017).
Tässä tutkimuksessa toistoa saatiin käyttämällä samoja mittaustyökaluja ja menetelmiä
sykleillä. Tällöin saatiin myös keskenään vertailtavia tutkimustuloksia.
Neljäs sykli oli ratkaisevaa luotettavuuden arvioinnin kannalta, sillä se osoitti, että artikkelin käyttö oli A- ja B-versioissa täysin toisiaan vastaavaa, kun suuri osa tekstistä ja
näkymästä oli täsmälleen sama. Kyseisellä syklillä vain linkkinostojen teksti oli muutettu
ja ainoastaan se osa muuttui versioita vertailtaessa.

Kuvio 28. Neljännen syklin A/B-vertailu Crazy Eggin skrollikartalla

Silti on huomioitavaa, että reliabiliteetin ja validiteetin näkökulmasta tutkimusta tulisi jatkaa merkittävästi pidempään ja mahdollisesti vain yhteen artikkeleiden teema-alueeseen
keskittyen, kuten esimerkiksi terveysaiheiset artikkelit. Nyt saatuja tuloksia tulee soveltaa
tiedostaen, että tulokset ovat totta vain yhdestä tutkitusta artikkelista per sykli. Vaikuttavia tekijöitä, joiden merkitystä yksittäistapausten perusteella on yleistettäväksi vaikea todentaa, ovat muun muassa artikkelin aihe, teema, vetovoima ja julkaisu- sekä jakeluajankohta. Siksi tutkimuksen tärkein arvo pohjimmiltaan onkin tarjota työvälineitä ja prosessi
digitoimitukselle oman sisällön analyysiin ja sisällöntuotannon kehittämiseen.

5.7

Jatkotutkimus

Tutkimus on ollut kokeilua ja opettelua. Työn kautta prosessi on kuitenkin selkiytynyt,
joten itse koen, että sen tuottama pohjatyö helpottaisi jatkotutkimusta ja mahdollistaisi
keskittymisen enemmän itse tutkimusaiheeseen kuin prosessiin. Toivon, että tämä tutkimus on vasta alku ja sen tuottamaa tietoa etenkin prosessista hyödynnettäisiin uuden
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tutkimuksen teossa. Parhaimmillaan se auttaisi myös toimituksia kehittämään omaa jatkuvaa kehitystään ja työprosessiaan, sekä auttaisi hyödyntämään tarjolla olevaa dataa
paremmin päivittäistyössä. Toivon, että tutkimus innostaa muita tutkijoita jatkamaan journalistisen sisällön liiketaloudellisen menestyksen tutkimusta olemassa olevilla työkaluilla.
Kuten tutkimuksen ongelmakohdissa jo avasin, tässä tutkimuksessa tutkittiin monen eri
aihepiirin artikkeleita ja kustakin aihepiiristä vain yhtä artikkelia, ja siinä vain yhtä muuttujaa. Siksi näkisin, että tärkein jatkokohde olisi rajata tutkimus käsittelemään tiettyä aihepiiriä ja vain yhtä kysymystä, jota varmennettaisiin useilla toistoilla. Tutkimus voisi olla
esimerkiksi terveysaiheisten artikkelien kuvituksen aiheen merkitys liiketoiminnallisiin
menestystekijöihin. Tällöin saataisiin tarkempaa tietoa tarkasti rajatusta aiheesta.
4. syklillä ehdotin tulosten esittelyn yhteydessä, että linkkinostojen aiheen tutkintaa olisi
mielenkiintoista jatkaa. Uusi hypoteesi oli, että mitä tarkemmin linkkinostot liittyvät luvussa olevan artikkelin aiheeseen, sen paremmin ne toimivat eli saavat lukija klikkaamaan eteenpäin sivustolla.
Toisaalta jatkotutkimus voisi keskittyä jakojen A/B-testaukseen Facebookissa. Jos saman postauksen jakaa esimerkiksi kahden viikon tai kuukauden välein 1. eri kuvalla, 2.
eri postaustekstillä, 3. eri otsikolla 4. eri metatekstillä jne.
Vastaavasti jatkotutkimus voisi keskittyä pelkästään hakukonenäkyvyyden arviointiin esimerkiksi tutkimalla kuukauden ajalta julkaistujen artikkelien hakukonejälkeä, jolla tarkoitan artikkelin ympärilleen rakentamaa hakutermistöä, sijoitusta hakutuloksissa ja näkyvyyttä hakukoneessa. Tässäkin voisi tehdä rajauksen tietyn aihepiirin artikkeleihin.
Itse halusin keskittyä työssäni pelkästään mittaus- ja analyysityökaluilla kerättävän aineiston käsittelyyn. Vaihtoehto olisi ollut ottaa mukaan lisäksi kysely, jossa oltaisiin selvitetty yleisön mielipiteitä laadullisesti A- ja B-versiosta. Kysely olisi voinut avautua käyttäjälle siinä vaiheessa, kun hän on poistumassa artikkelista. Tällainen tutkimusote tarjoaisi varmasti myös mielenkiintoisia tuloksia, ja niitä olisi mielenkiintoista verrata numerodataan.
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Mielelläni näkisin tulevaisuudessa myös tutkimusta, jossa pystyttäisiin todentamaan A/Btestauksella euromääräisesti, millaiset sisällöntuotannon mallit ja prosessit tuottavat parasta liiketoimintaa. Se oli tavoitteeni alun perin tässä tutkimuksessa, mutta käytössäni
ei ollut työkaluja, joilla olisin voinut todentaa menestystä euroissa.
Jatkotutkimusta tehdessä saattaisi olla järkevää rajata tutkimus mobiilikäyttöön. Kuten
tästä tutkimuksesta ilmenee, on ero mobiili- ja selainkäyttäjien kesken merkittävä, jopa
päinvastainen. Nykyaikainen suunnittelu keskittyy mobiiliin, joten rajaus siihen selkiyttäisi varmasti tutkimustyötä.
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6

Pohdintaa

Tutkimus on saanut minut pohtimaan paljon journalististen ja liiketaloudellisten arvojen
suhdetta. Ei, ne eivät ole toisiaan poissulkevia, mutta tietyllä tavalla työni lähtökohta leikitteli ajatukselle, voidaanko sisältöä tuottaa datan avulla mekaanisesti liiketaloutta optimoiden. Asettelun äärimmäisenä tavoitteena voisi olla kyse siitä, voiko datan avulla löytyä säännönmukaisuuksia, joiden avulla voidaan luoda algoritmeja, jotka voisivat tuottaa
liiketaloudellisesti kannattavaa journalistista sisältöä.
Kerroin luvussa 2, kuinka robotteja käytetään onnistuneesti urheilu- tai vaaliuutisten raportoinnissa. Tällaiselle automatisoidulle uutistuotannolle on mielestäni paikkansa, ja
sen hyödyntäminen on pelkästään järkevää ja taloudellista. Sen sijaan puhuttaessa lifestyle-journalismista, tilanne muuttuu. Voidaan pohtia, onko jokainen tuotettu artikkeli
luova teos, vai olisiko artikkelin sijasta voitu tehdä vaikkapa makkaraa. Työn taustalla on
journalistista valintaa niin aiheen, rajauksen, kielen kuin näkemyskulman osalta, ja näiden valintojen taustalla on journalistinen ammattitaito.
Journalismissa tarinallisuus on ollut viime vuosikymmenen ajan pinnalla. Tarinallisen
journalistisen sisällön synnyssä kahden ihmisen kohtaaminen tai kokemus mielenkiintoisessa ympäristössä tallennetaan tarinaksi. Itse näen, että tulevaisuudessakin journalismissa tarvitaan ihmistä, joka kokee, antaa tulkintansa ja välittää pienet nyanssit, joiden
toistamiseen kiehtovasti robottien ja tekoälyn avulla on vielä pitkä, ehkä jopa mahdoton
matka.
Klikkijournalismilla pursotettu todellisuutemme saa miettimään, takaako ihmisen kädenjälki luovalle teokselle laadun. Ei, mutta ammattitaitoisen ja työhönsä kunnianhimoisesti
suhtautuvan journalistin kädenjälki vie sen suuremmalla todennäköisyydellä ainakin lähemmäs laadukasta.
Franklin Foer (2017) kirjoittaa The Atlanticin artikkelissa ”When Silicon Valley Took Over
Journalism” päätoimittamansa lehden New Republicin kohtalosta. Lehden osti yhtenä
Facebookin perustajina tunnettu Chris Hughes. Artikkelissa Foer pohtii ansiokkaasti,
kuinka digitaalisuus on vaikuttanut journalismiin.
Kyse ei ole vain liikenteenohjauksesta, vaan kuinka jättiyhtiöiden algoritmit alkavat vaikuttaa toimittajuuteen, madaltavat laadun standardeja ja rapauttavat etiikkaa. Ajatus
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siitä, että journalistinen menestys on insinööritaitojen takana. The Vergen perustaja Joshua Topolsky on maalannut kauhukuvaa, kuinka klikkien toivossa kaikki journalismi
muuttuu samanlaiseksi: “Everything looks the same, reads the same, and seems to be
competing for the same eyeballs” (Foer 2017).
Tutkimani Idealistan kohdalla tilanne on hieman erilainen. Idealista on lifestyle-media, ja
suurin osa sen sisällöstä on tarkoitettu viihteeksi ja hyötysisällöksi. Siksi en näe, että
Idealistalla olisi samanlaista journalistista velvollisuutta toimitettavanaan, kuin uutismedialla. Sen sijaan todellinen riski on, että sisältöjen aihevalikoima yksipuolistuu, koska
halutaan tuottaa mahdollisimman vetävää sisältöä, joka generoi eniten mainoseuroja.
Analytiikka ja mittaaminen ovat journalistin työtä rikastuttavia, ja ne voivat avata näkökulmia ja rikkoa myyttejä, niin kuin tässä tutkimuksessa on havaittu. Journalismin tekemisessä luotetaan mielestäni edelleen liikaa vaistoon asioissa, joissa olisi tietoa saatavilla. Minusta oman työn analytiikan ja mittaamisen tulosten tulkitsemisen pitäisi kuulua
journalistin peruskoulutukseen, koska ne antavat tulevaisuuden journalisteille eväät
oman tekemisen jatkuvaan kehittämiseen. Tulevaisuuden journalisti kehittää omia dataanalyysitaitojaan, jolloin hänen ei tarvitse luovuttaa journalistisia päätöksiä data-analyytikoille tai insinööreille, vaan hän voi itse soveltaa dataa journalistisessa työssä sovittaen
sen journalistisiin periaatteisiin.
Itse näen, että on entistä tärkeämpää, että toimittajilla on hyvä journalistinen koulutus ja
journalistin periaatteet hallussa. Journalistinen ammattitaito tulee erottamaan jatkossa
toimittajat myös muista sisällöntuottajista entistä painokkaammin.
Osa tuloksista antoi kuvan, että epäkiinnostavaksi tulkittava sisältö saattaisi itseasiassa
tuottaa enemmän liiketaloudellista arvoa kuin kiinnostava sisältö. Lukija klikkaili enemmän, potentiaalisesti siirtyisi ehkä myös helpommin mainostajan sivuilla ja liikkui sivustolla eteenpäin, jolloin syntyy mainosnäyttöjä. Pitäisikö siis tuottaa kuoreltaan houkuttelevaa, mutta sisällöltään epäkiinnostavaa sisältöä? Vastaus on ei. Ratkaisu voisi tuoda
korkeintaan pikavoittoja, mutta ei olisi järkevää pitkän aikavälin näkökulmasta. Jos sisältö ei olisi aidosti kiinnostavaa, lukija menettäisi vähitellen luottamuksensa brändiin,
ehkä lakkaisi tulemasta sivulle kokonaan ja lopettaisi seuraamisen Facebookissa, jolloin
yhteys lukijaan katoaisi.
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Datan avulla eri tavoin määriteltävistä kohderyhmistä puhutaan tällä hetkellä paljon. Tässäkin tutkimuksessa nähtiin, että tietyt artikkelit houkuttelivat hyvin rajatun ja esimerkiksi
tietylle mainostajatyypille kiinnostavan profiilin lukijoita. Silti tosiasia on, että tarkasti rajattu kohderyhmä voi jäädä Suomen kokoisella kielialueella hyvin pieneksi. Olisi hienoa
nähdä Suomessa liiketaloudellisesti onnistunutta niche-journalismia, jota esimerkiksi lokakuussa 2017 toimintansa aloittanut MustRead tavoittelee (Toivonen 2017). Toivon,
että mainostajat lakkaavat katsomasta pelkkiä numeroiden arvoja, vaan kiinnostuvat aidosti profiilimarkkinoinnista. Se mahdollistaisi myös monipuolisemman mediatarjonnan
suomalaisille, kun myös kapeita kohderyhmiä tavoittelevilla medioilla ja sisällöillä olisi
mahdollisuus menestyä liiketaloudellisesti. Tällöin vältyttäisiin Väliverrosen ja Vehkoon
(Hiltunen 2016) sekä Foerin (2017) maalaamilta skenaarioilta median yksipuolistumisesta.
Tästä näkökulmasta kiinnostavia ovat mahdollisuudet journalististen sisältöjen automaattiseen kääntämiseen eri kielille. Esimerkiksi Googlen maksuton Translator kehittyy
koko ajan paremmaksi. Voisiko se tai joku muu väline kääntää sisällöt eri kielille, jolloin
ne voisivat tavoittaa yhä suurempia yleisöjä? Valitettavasti tällaisia keinoja käyttävät suomeksi tällä hetkellä oman arvioni mukaan lähinnä valemedioiksi tai vähintäänkin epäilyttäviksi uutissivustoiksi katsotut tahot.
Riippuvuus sosiaalisesta mediasta ja hakukoneista sisältöjen jakelijoina kauhistuttaa
mediataloja. Sisällön sponsoroiminen niissä tuntuu nurinkuriselta, koska ennen mediatalot itse myivät mainostilaa. Näin ajatteleva ei kuitenkaan huomioi, että eivät (ainakaan
kaikki) mediatalot ole omistaneet jakelukanaviaan ennenkään. Lehtitilauksia on markkinoitu mainoksin televisiota myöten. Miksi siis olisi eri asia ostaa Facebookilta tai
Googlelta näkyvyyttä sisällöille? Se tekee mediataloista haavoittuvaisia, mutta yhtä haavoittuvaisia ne olivat ennenkin esimerkiksi Postin hintojen noususta tai painotehtaan palamisesta.
Ymmärrän toki pelon, sillä Facebook ja Google ovat kaukaisempia kuin tuttu yhteyshenkilö Suomen Postilta. Istuessani Journalistiliiton seminaarissa opiskelemassa Googlen
työkaluja journalisteille (Journalistiliitto 2017), en voi olla miettimättä, ovatko Google ja
Facebook eettisiä yhtiöitä? Molemmat ilmoittavat haluavansa olla edistämässä journalismia, ja ainakin Google investoi paljon journalismin kehittämiseen ja journalistien kouluttamiseen. Siksi paras keino olisi luoda näihin tahoihin hyvät ja läheiset yhteydet, niin
kuin ennen vanhaan luotiin painotalon johtajaan tai edellä mainittuun Suomen Postin
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yhteyshenkilöön. Mediatalojen kannattaisi rohkeasti hyödyntää journalisteille tarkoitettuja palveluita, mahdollisuuksia ja apurahoja, joita nämä jättiyritykset tarjoavat. Aiemmin
tutkimuksessa mainittiin, että Huffington Post ei olisi luonut menestystään ilman yhteyksiä Facebookiin (Aalto-Setälä 2015).
Seppänen ja Väliverronen (2016, 145) pohtivat, onko sisältö sittenkään enää kuningas.
Sisältöjen merkitys mediankäyttäjien arjessa näyttää vähentyneen ja keskeiseksi ovat
nousseet yhteydenpito, vuorovaikutus ja jakaminen. Sisällöt ovat vuorovaikutuksen välineitä, joilla ilmennetään omaa identiteettiä.
Idealista.fi:ssä ja vastaavissa medioissa halu ilmentää omaa identiteettiä tulisi huomioida
uutta sisältöä suunnitellessa. Millaisia sisältöjä ihmiset haluavat jakaa tai mistä aiheista
he haluavat keskustella? Oikeassa mixissä osa sisällöstä olisi niche ja samaistuttavaa
tarpeeksi monelle – ei massoille. Geneeriset sisällöt eivät innosta jakamaan ja reagoimaan, jolloin vuorovaikutus ja sitoutuminen jäävät vähäisiksi tai kokonaan puuttumaan.
Sitoutumisen puute Facebookissa puolestaan heikentää verkkoartikkelin mahdollisuuksia levitä.
Seppänen ja Väliverronen (2015, 38) kirjoittavat, että suosituimpia sosiaalisen median
sivuja yhdistää sisältöjen omaehtoinen tuottaminen, jakaminen ja vuorovaikutus. Idealista.fi:n leviävyydessä ongelma on, että aktiivisia Facebook-yhteisön jäseniä on vähän.
Enemmistössä ovat seuraajat, jotka eivät reagoi, kommentoi tai jaa sisältöjä.
Olen pohtinut halki tutkimuksen, kuinka yhteisöä saisi aktivoitumaan ja millainen sisältö
rohkaisisi siihen. Taustoitukseksi tekemäni Facebook-tutkimus osoittaa, että suurinta
huomiota nauttivat tunnepohjaiset tositarinat ja ihmissuhdejutut. Selkeä reitti suositumpaan sisältöön on tuottaa enemmän sellaista sisältöä.
Lisäksi toimituksen toivotukset ovat olleet erityisen suosittuja. Uskon niiden tehon perustuvan henkilökohtaisuuden tuntuun: toimitus tervehtii itsenään lukijoitaan ja haluaa heille
jotain hyvää, eikä pelkästään jaa artikkelia lukijoiden saamiseksi. Siksi olisi tärkeää pyrkiä tuomaan toimitus lähemmäs lukijaa ja tuoda ihmiset artikkelien takaa esiin. Voisiko
sosiaalisen median jaossa paljastaa sattumuksen kulissien takaa tai kertoa, mikä itselle
oli tärkein asia kyseisessä artikkelissa? Uskon, että itsenäiset sisällöntuottajat kuten
bloggaajat ja tubettajat viehättävät yleisöä juuri siksi, että he ovat oikeita, aitoja ihmisiä.
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Toimittajat ovat perinteisesti verhoutuneet edustamansa median taakse, jolloin lukijasuhde jää etäiseksi.
Millainen sitten olisi yksi täydellinen nettiartikkeli liiketoiminnallisesta näkökulmasta tämän tutkimuksen perusteella? Mobiilikäyttäjille artikkeli olisi listamainen ja sinä-muotoinen, selainkäyttäjille passiivimuodossa kirjoitettu ja rakenteeltaan yhtenäinen, ei pilkottu.
Selainkäyttäjille artikkeliin ei laiteta kuvia, tai jos laitetaan, mieluiten symbolisia. Mobiilissa taas kannattaa laittaa kuvia, mieluiten ihmisistä. Siinä olisi mahdollisimman tarkasti
artikkelin aihepiiriin liittyviä eteenpäin ohjaavia linkkejä runollisesti ja kuvailevasti muotoiltuina.
Kuvittelin, että tutkimussyklien myötä olisi mahdollista jalostaa täydellisen nettiartikkelin
kaava. Enää en usko, että sellainen on mahdollista tehdä. Uskon vakaasti tiedon ja analytiikan hyödyntämiseen ja siitä oppimiseen, mutta en siihen, että laadukasta lifestylejournalismia voitaisiin tehdä konemaisesti tiettyä kaavaa toistamalla. Toivottavasti tutkimus kuitenkin tarjoaa eväitä, ideoita ja huomioita, joilla voidaan saavuttaa parempia liiketaloudellisia tuloksia laadukkaalla lifestyle-journalismilla. Vastaava tieto yhdistettynä
ammattitaidon mukanaan tuomaan journalistiseen intuitioon on mielestäni avain liiketaloudellisesti menestyksekkääseen journalismiin.
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Liitteet
Seuraaville sivuille on liitetty yhtenä liitteenä kaikki julkaistut artikkelit, joita on tutkittu
tässä tutkimuksessa.
Julkaistut verkkoartikkelit:
1. sykli:
a. alkuperäinen: Kuinka valita hyvä ravintola?
b. variaatio: Kuinka valita hyvä ravintola?
2. sykli:
a. alkuperäinen: Näin löytyy halpa lomamatka kesälle 2017
b. variaatio: Näin löytyy halpa lomamatka kesälle 2017
3. sykli:
a. alkuperäinen: Epäreilu pomo tai työhyvinvointi vaarassa – koska on syytä
huolestua?
b. variaatio: Epäreilu pomo tai työhyvinvointi vaarassa – koska on syytä huolestua?
4. sykli:
a. alkuperäinen: Vältä ientulehdukset ja muut riesat hoitamalla hampaita
näin
b. variaatio: Vältä ientulehdukset ja muut riesat hoitamalla hampaita näin
5. sykli:
a. alkuperäinen: Mikko seurusteli väkivaltaisen naisen kanssa: ”Kaverit sanoivat, että pääsen hengestäni”
b. variaatio: Mikko seurusteli väkivaltaisen naisen kanssa: ”Kaverit sanoivat,
että pääsen hengestäni”
6. sykli:
a. alkuperäinen: Muotitrendit 2017: Hauskoja muoti-ideoita taviksille New
Yorkin muotiviikoilta
b. variaatio: Näin löysin oman tyylin: Tytti Shemeikka uhmaa vartalotyyppiajattelua

