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Tästä lähdettiin 

Paperiesite, mutta 
verkossa …. 



Mediakonvergenssi 







Median haasteet 
1.  Sisällön ja yleisön kohtaaminen 

 
2.  Sisällön relevanssi yleisölle 

 
(3. Ansiomalli) 



Pirstaloitunut verkko 

•  Etusivu on juuri nyt  
à tämän hetken virtaus, 
maailman meno 

•  Sisällön on täytettävä tehtävä 
kuluttajan elämässä 
 à jaetaan 

•  Long tail – löydettävyys 
(mukaan lukien uutiset, Google 
indeksoi alle 5 min) 

•  Long tail – serendipiteetti 
à löydät mitä et tiennyt etsiväsi 
(riippumatta siitä missä olet) 

Vierailut 

Etusivu 

SoMe 

Google 

Surffaaminen häviää.  
Kuluttaja ei mene sisällön luokse, vaan sisällön 
oletetaan tulevan kuluttajan luokse. 
Mutta hyvä sisältö löytyy aina! 



Tässä ollaan 

Areena: 
Audio / 
video 

Kaikki oranssit täplät 
lukijakommentteja 
(kommentit myös 
semanttisia, schema.org) 

KOKO-termeihin 
rakentuva 
aihekonteksti 

Semanttisiin termeihin 
rakentuvat suositukset 

Asiasanoja,  
KOKO & 
Freebase: 
•  Aiheita 
•  Henkilöitä 
•  Paikkoja 
•  Tapahtumia 
•  Medioita 
•  Ohjelmia 
•  Tekijä 
•  jne  Toimituksellisesti 

koottuja suosituksia 

Jokainen sivu on 
etusivu! 

Luetuimmat, tässä 
kategoriassa 

Perinteiseen hierarkiaan 
rakentuva uusimmat 
listaus 

RDFa + 
Schema.org 







”Synaptinen verkko” 
•  Etusivu: enemmän reaaliaikaista dataa kaikista tapahtumista ja interaktioista 

 
•  Yleisön klikkaukset, kommentit ja mielenkiinnot on oltava vuorovaikutuksessa sisältöjemme 

kanssa 
 

•  Semanttisen verkon tiedon on kohdattava parempien sensoreiden data ja työskenneltävä 
yhdessä big data-kaltaisen analyysien tulosten perusteella 
 

•  à aktiviteettivirta herättää semanttisia kytkentöjä à tarjoaa relevansssia 
 

•  Aggregointi: 
•  Niille jotka eivät tule meille datan on  

saatava liikkumaan (API JSON-LD) 
•  à ja mahdollistettava muille tekemään 

     yllä mainitun meidän sisällöillä!!! 
 

•  Etsijöille: 
•  SEO Schema.org 
•  dynaamisia tietokokonaisuuksia 

Datojen on oltava monipuolisia, älykkäitä ja ketteriä! 



Suunta näyttää olevan tämänkaltainen 

•  Metadata korvaa menut 

•  Atomistinen sisältö korvaa porttaalit 

•  Semanttiset suositukset korvaa 
personoinnin 

•  Sisällöntuotanto, -paketointi ja 
jakelu erottuu toisistaan 

•  Aggregointi korvaa surffaamisen 

•  Löytäminen korvaa etsimisen 



Kiitos! Kysymyksiä? 
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