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Jatkoaika.com on vuonna 2001 perustettu jääkiekkoon keskittyvä verk-
kolehti. Jatkoaika on noussut yhdeksi Suomen luetuimmista verkko-
lehdistä. Sivuston julkaisijana toimii voittoa tavoittelematon yhdistys 
Jatkoaika ry.

Jatkoajan verkkolehdessä vierailee kiekkokauden aikana säännöllisesti 
yli 200 000 eri kävijää, parhaina viikkoina eri kävijöitä kertyy yli 250 000.

Jatkoaika tarjoaa suomalaisille jääkiekon ystäville kattavan ja ajankoh-
taisen kattauksen SM-liigan, Mestiksen, maajoukkueen, NHL:n ja mui-
den sarjojen maailmasta.

Verkkolehteä on mukana toimittamassa yhteensä kolmatta sataa avus-
tajaa, joiden joukossa on niin toimittajia, kolumnisteja, valokuvaajia 
kuin teknistä ylläpitoakin. Kaikki sisällöntuottajat toimivat mukana va-
paaehtoispohjalla.

Sivusto oli ehdolla Vuoden urheilujournalismi -palkinnon saajaksi Suo-
men urheilugaalassa vuonna 2011. Jatkoaikaa on aikoinaan käytetty 
useissa yhteyksissä esimerkkinä verkon tulevaisuutena sen harjoitta-
man kansalaisjournalismin vuoksi.

Matti Liljaniemi, 050 349 2130, matti.liljaniemi@jatkoaika.com
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Verkkolehden taiton tuominen 2010-luvulle
Suomalaisten verkkolehtien taitto on yksinkertaisesti heikkoa. Tämä osaltaan heikentää 
kotimaisen median mahdollisuuksia muuttaa verkkopalveluitaan kuluttajille maksullisiksi. 
Perinteisesti printtijulkaisuissa on panostettu todella suuresti sekä koko julkaisun ulko-
asuun että yksittäisten artikkeleiden taittoon, sillä nämä on nähty tärkeinä tekijöinä luki-
joiden lukukokemuksen kannalta.

Verkossa ulkoasun ja taiton merkitys on kuitenkin 
unohdettu. Joko taitto tehdään julkaisujärjestel-
mien teknisten rajoitteiden ehdoilla tai yritetään 
siirtää printin ulkoasuja ja taittoa sellaisenaan 
verkkoon. Tuloksen näemme liki kaikissa suoma-
laisissa verkkomedioissa: tilkkutäkkejä, kuponkiuu-
tisia, amatöörimäistä leikkaa & leimaa -askartelua 
ja verkon mahdollisuudet täysin unohtavia ”näköis-
lehtiä”.

Jotta suomalainen lukija on valmis maksamaan 
mediasisällöistä verkossa, täytyy niiden sisältöjen 
ulkoasun olla yhtä laadukasta kuin kirjoitettu sisäl-
tö.

Me Jatkoajassa olemme pilotoineet uudenlaista 
verkkomedian taittoa, siinä määrin kuin se rajallisil-
la resursseillamme on mahdollista. Onnistumisista 
huolimatta haasteena on taiton vaatiman manuaa-
lisen työn määrä, minkä vuoksi skaalaaminen ei ole 
mahdollista.

Hankkeemme tähtää siihen, että upeat sisällöt 
saavat helpommin tuekseen veroisensa ulkoasun 
ja taiton myös verkossa - ja tämä on mahdollista 
vähemmällä käsityöllä. Samalla hankkeemme tar-
koituksena on myös inspiroida muita suomalaisia 
verkkomedioita huomaamaan verkon taiton todel-
liset mahdollisuudet.

Esimerkkejä Jatkoajan pilottitoteutuksista:

NHL:n jo nähnyt Komarov palasi takaisin:  
http://www.jatkoaika.com/Haastattelu/nhln-jo-n%C3%A4hnyt-komarov-palasi-takaisin/164154

Mosesin tie luvattuun maahan:  
http://www.jatkoaika.com/Haastattelu/mosesin-tie-luvattuun-maahan/164026
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Maksullisuus, lukukokemus, mainosmahdollisuudet
Kuten edellä jo kuvattiin, on suomalaisen verkkomedian ulkoasun ja taiton nykytila varsin 
huono.

Median tavoitteina on saada lukijansa maksamaan sisällöistään myös verkossa, saada lu-
kijansa viettämään enemmän aikaa sisältöjensä parissa ja saada mainostaja-asiakkailtaan 
mahdollisimman paljon tuottoja.

Laadukas ulkoasu ja taitto mahdollistaisivat huomattavan paljon paremmin kaikkien näi-
den tavoitteiden täyttymisen.

Haasteet tällä saralla ovat kahdenlaiset. Toisaalta verkon taitossa ei nähdä niitä mahdolli-
suuksia, mitä se voi tuoda tullessaan - verkkomedian kehityksessä ajetaan laput silmillä ja 
mietitään vain, miten tilkkutäkin eri palasia siirrellään. Toisaalta verkkolehtien laadukkaa-
seen taittoon kykenevät henkilöt ovat vähissä, eivätkä he ole median palveluksessa.

Käsityöstä automatisointiin, laadusta tinkimättä
Me Jatkoajassa kykenemme jo tuottamaan haluamamme kaltaista taittoa verkossa, mutta 
se on nykyisellään hyvin työintensiivinen prosessi. Tämän prosessin suurempi automati-
sointi mahdollistaisi suurempaan osaan sisällöistä mittavasti miellyttävämmän ulkoasun, 
mutta meillä itsellämme ei ole tällä hetkellä rahaa tämän toteuttamiseen yksin.

Hankkeen tuloksena syntyvät julkaisujärjestelmän komponentit ja verkkotaiton mallipoh-
jat, templatet, olisivat avoimesti kaikkien niitä hyödyntää haluavien tahojen käytettävissä.

Lukijoille hyödyt ovat itsestäänselvät, mikäli heille kyetään tarjoamaan visuaalisesti miel-
lyttäviä, jopa innostavia, sisältöjä.

Myös verkossa mainostaville yrityksille hanke toisi uusia mahdollisuuksia. Nyt ne ovat si-
dottuja IAB:n standardeihin bannerikokoihin, jotka päivä päivältä menettävät tehojaan. 
Yhtenä osana hanketta selvittäisimme mainostajien kanssa yhteistyössä, minkälaisilla uu-
silla mainosmuodoilla voimme palvella heitä jatkossa parhaiten.

Ei vain Jatkoajalle, vaan koko suomalaiselle 
mediakentälle

Suurin haaste on siinä, miten Jatkoajan tekemä työ saadaan levitettyä mahdollisimman 
laajalle ja mahdollisimman moni media miettimään omaa verkon taittoaan uusiksi. Tätä 
riskiä lievittää se, että hankkeen johdossa Jatkoajan osalta toimii Matti Liljaniemi, jolla on 
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Alma Median digitaalisen liiketoiminnan työtehtäviensä kautta verkosto ja kontaktit eri 
mediataloihin Suomessa.

Teknisellä puolella ja itse hankkeen toteutuksessa suurin haaste on median kulutuksen 
jatkuvasti kasvava laitteiden kirjo. Tehtävien ratkaisujen täytyy toimia ilman lisätyötä niin 
isolla työpöytänäytöllä, tabletin näytöllä kuin mobiililaitteen pienellä ruudulla.

Maksavissa verkkolehden tilaajissa miljoonien  
potentiaali

Suomalaisen verkkomedian maksullisten asiakkuuksien lukumäärät ovat vielä hyvin pie-
niä. Pelkkä nätti ulkoasu ei tässä yhtäkään mediaa pelasta, mutta tarjoaa mahdollisuuden 
konvertoida selvästi suurempi osa lukijoista maksaviksi asiakkaiksi.

Samoin tyylikkäästi taitetussa verkkomediassa on mahdollista myydä mainontaa erilaisilla 
huomioarvoilla kuin nykyiset mainosbannerit. Lukijat ovat valmiita sietämään mainontaa 
paremmin, kun he tietävät, että molemmin puolin on tarjolla laadukasta sisältöä - tämä 
toteutuu niin printissä kuin televisiossakin.

Euroina mitattuna tämän kaltaisen hankkeen vaikutuksia on suoraan mahdolllista arvioi-
da vain Jatkoajan itsensä kannalta. Mikäli kykenemme julkaisemaan merkittävästi enem-
män laadukkaasti taitettuja sisältöjä, lisääntyneiden lukijoiden, pidempien sisältöjen pa-
rissa vietetyn ajan ja toteutuneilta hinnoiltaan kalliimpien mainosmuotojen seurauksena 
pystymme vuositasolla kasvattamaan liikevaihtoamme useita kymmeniätuhansia euroja.

Mikäli suuret suomalaiset verkkomediat tarttuvat paremman taiton mahdollisuuksiin kiin-
ni, on maksavien asiakkaiden paremmassa konvertoinnissa jopa kymmenien miljoonien 
eurojen potentiaali. Tähän eivät tietystikään johda pelkästään Jatkoajan hankkeen tulok-
set, vaan se vaatii kultakin medialta uutta asennetta ja investointeja. Kuitenkin Jatkoajan 
hanke voi johtaa näiden mahdollisuuksien pilotointiin pienemmällä kynnyksellä.

Neitseellinen pelikenttä - tarpeeseen ei ole vielä 
havahduttu

Tiedossamme ei ole, että muilla suomalaisilla media-alan toimijoilla olisi tähän liittyviä 
suurempia hankkeita meneillään tai suunnitteilla. IT-alan suunnittelupalvelujen tarjo-
avat yritykset voisivat tarjota teknisiä ratkaisuja, mutta valmiita sellaisia ei ole kotimaisilla 
markkinoilla, ja heidän haasteenaan on tuntemuksen puute mediasta itsestään.

Eri julkaisujärjestelmiä kehittävät yritykset voisivat tarjota myös ratkaisuja näihin haastei-
siin, mutta verkkomedialle ja sen ulkoasulle sekä taitolle ei ole muodostunut samanlaisia 
yleisiä standardeja kuin esimerkiksi printin aikakauslehdillä ja sanomalehdillä.
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Jatkoajan hanke tarjoaa konkreettisia työkaluja Drupalia julkaisujärjestelmänään käyttävil-
le tahoille, mutta myös helposti hyödynnettäviä, pilotointiprojekteja mahdollistavia työka-
luja minkä tahansa julkaisujärjestelmän käyttäjille.

Kokenut, osaava ja ammattitaitoinen tiimi takana
Hanketta Jatkoajan osalta johtaa Matti Liljaniemi. Liljaniemi on toiminut media-alalla liki 
15 vuotta ja on yksi Jatkoajan perustajista. Hän on päivätyössään vastuussa Alma Median 
digitaalisen liiketoiminnan kehittämisestä, mikä tarjoaa meille käyttöömme laajan kontak-
tiverkoston, osaamisen ja tietämyksen media-alasta.

Jatkoajan nykyisistä teknisistä toteutuksista on vastannut Jussi Kivimäki, jonka osaami-
nen verkon taitosta on erinomaisella tasolla. Kivimäki pystyy tekemään sellaisia luovia 
ratkaisuja, joihin hyvin harva tässä maassa pystyy.

Julkaisujärjestelmämme kehittämisen kumppanina on kolmen vuoden ajan toiminut  
Exove Oy, joka on Suomen johtavia avoimen lähdekoodin järjestelmien kehityksen IT-ta-
loja. Exove on tehnyt projekteja myös laajasti muille mediataloille Suomessa, kuten Sano-
ma, Aller ja A-lehdet.

•	 Matti Liljaniemi: https://www.linkedin.com/in/liljaniemi

•	 Jussi Kivimäen työnäytteet: http://www.jatkoaika.com/Haastattelu/nh-
ln-jo-n%C3%A4hnyt-komarov-palasi-takaisin/164154 & http://www.jatkoaika.com/Haas-
tattelu/mosesin-tie-luvattuun-maahan/164026

•	 Exove yrityksenä: http://www.exove.com/lyhyesti-exovesta

Pienellä investoinnilla piloteiksi
•	 Projektin kokonaiskustannus 60 000 EUR

•	 Exovelta tilattava projektityö 45 000 EUR

•	 Projektin johtaminen 3 500 EUR

•	 Oman henkilöstön käytön lisäkustannukset 3 500 EUR

•	 Mainosmahdollisuuksien kartoittaminen 2 500 EUR

•	 Erinäiset lisenssit ja pienhankinnat 5 500 EUR

•	 10 000 euron omavastuuosuuden Jatkoaika pystyy rahoittamaan normaalisti tulora-
hoituksellaan.


