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Pikafaktat meistä
● Perustettu vuonna 1926
● Toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila
● Läsnä 25 paikkakunnalla ympäri Suomen
● 4 tv-kanavaa kolmella kanavapaikalla, myös HD:na
● 6 FM-radiokanavaa ja 3 radiopalvelua
● Suomen suosituimmat palvelut verkossa
● Vakituisia yleläisiä 2 885 henkilöä, meistä 90 % 

tekee sisältöjä ja ohjelmia



Jokainen on yhtä tärkeä.
Tuotamme palveluja ja sisältöjä suomalaisille 
asuinpaikasta, varallisuudesta, iästä tai 
sukupuolesta riippumatta.



Tarkoitus
Lisäämme ymmärrystä toisistamme ja maailmasta, vahvistamme 
suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Arvot
● Olemme luotettavia ja vastuullisia – toteutamme 

tehtäväämme riippumattomasti.
● Innostamme luovuuteen – annamme rohkeasti tilaa uusille ideoille.
● Arvostamme ihmistä – yhdessä saamme aikaiseksi parempaa.

Suunta
Kohti julkisen palvelun median seuraavaa sataa vuotta: 
Uudistuva Yleisradio on kaikille yhteinen ja jokaiselle oma 
– suomalaisen yhteiskunnan parhaaksi.

Ylen strategian ytimessä ovat 
tarkoitus ja arvot



Henkilökohtaistamisen teknologiat: pyrkimyksenä 
kehittää ratkaisuja ja luoda uutta, ihmiset edellä

Tavoite: Jokaisen käyttäjän omat tarpeet ja 
käyttötavat huomiova taianomainen 
digitaalinen käyttäjäkokemus

● Mitä henkilökohtainen käyttäjäkokemus tarkoittaa 
käyttäjäryhmille ja -segmenteille erilaisissa 
käyttötilanteissa? Millaisia tarpeita ihmisillä on?

● Millaiset tekniset ratkaisut ja toiminnallisuudet 
luovat kokemusta ja tunnetta henkilökohtaisesta 
palvelusta?

● Miten näitä ratkaisuja ja toiminnallisuuksia 
kehitetään yhdessä, yksikkörajat ylittäen?

Riikka Lätti, domain owner, T&K



Miltä suosittelu näyttää?

areena.yle.fi

~2500 suositeltavaa nimikettä~100000 suositeltavaa nimikettä



Miltä suosittelu näyttää?

yle.fi/uutiset Yle-palvelu



Mitä dataa käytetään suositteluun

Käyttäjä
katseluhistoria
➢ Klikit
➢ impressiot
➢ “laatuklikit”

Sisältö
suosio
usein yhdessä katsotut
asiasanat
julkaisuaika
muu metadata

Konteksti
ajankohta
laite
lähtösivu (Yle, Facebook, Google yms)
Yle-konteksti (Uutisvahti, Areena yms)



Suosittelumalli

?
Suosittelumalli järjestää sisällöt “samankaltaisten” käyttäjien katseluhistorian perusteella



Miten tiedetään että suosittelumallit toimivat

A

B



Miten tiedetään että suosittelumallit toimivat

A/B-testeillä tutkitaan miten suosittelumallin muutokset vaikuttavat käyttäjien käytökseen

Mutta! Minkälaista käytöstä halutaan?

Klikkejä? CTR? Minuutteja? Etusivun pitoa?

Tavoitetila 2025: “Uteliaisuutta herättävää ja kuplia rikkovaa suosittelua”

Mitattavuus on kaikki kaikessa, ja mittarien täytyy myös värähdellä sidosryhmien tahtiin



Miten suositellaan uusille käyttäjille ja 
sisällöille?
Palveluissa vilisee käyttäjiä ja sisältöjä jotka ovat uusia

-> ei riittävästi katseluhistoriaa jonka perusteella suositella

Sisällöistä yleensä tiedetään jotain… Tekstisisältö, kuvaus, kesto, asiasanat, jne. Näitä voitaisiin 
käyttää suosittelussa enemmänkin

Käyttäjistä ei tiedetä yhtään mitään… Jos haluttaisiin maksimoida klikkejä tai konversiota, voitaisiin 
suositella trendaavia ohjelmia, mutta entä jos halutaankin jotain muuta?



Miten suositellaan uusille (naapurisivustolla)



Miten suositellaan uusille (naapurisivustolla)



Miten suositellaan uusille (Areenassa)



Miten suositellaan uusille (Areenassa)



Miten tehdään Ylen näköistä suosittelua?

❖ Kiinnostuksen herättäminen
❖ Kuplien rikkominen
❖ Käyttäjän toimijuus
❖ Sisällön saavutettavuus
❖ Yllätyksellisyys vs Imago?
❖ Exploration vs Exploitation?



Kiitos! Tack!


