
Media Tailor teetti kartoituksen 
mediatiedostojen hallinnoinnista ja 
käsittelystä suurissa ja keskisuurissa 
yrityksissä loppukeväällä 2019. 

Puhelinhaastatteluilla tehtyyn 
kartoitukseen osallistui eri aloilta 
36 yritystä Suomesta ja Ruotsista. 
Kartoituksen tavoitteena oli selvittää 
yritysten haasteet mediatiedostojen 
käsittelyssä ja hallinnassa.   
Kartoituksen toteutuksesta ja  
analyysista vastasi MRK Funnel Oy.

Mediatiedostojen  
haasteet kartoitettiin



Nykyiset toimintatavat  
mediatiedostojen hallinnassa  
syövät tehokkuutta
69 % vastaajista on tunnistanut vakavia haasteita 
nykyisissä toimintatavoissa ja työkaluissa hallinnoida 
ja käsitellä digitaalisia mediatiedostoja. Suurimmaksi 
haasteeksi koetaan järjestelmällisyyden ja 
systemaattisuuden puute, mikä syö merkittävästi 
tehokkuutta ja resursseja. Prosessien sujuvuus 
näyttää riippuvan pitkälti yksilön osaamisesta ja 
viitseliäisyydestä.

Digitaalinen murros on kasvattanut median tuotantoa lähes  
jokaisessa yrityksessä, mutta samaan aikaan digitaalisten aineistojen 
hallinnan toimintamalleissa ja prosesseissa on vielä erittäin paljon 
kehitettävää. Tutkimus vahvisti kokemuksiamme siitä, että työntehoa  
voidaan merkittävästi lisätä oikeanlaisilla toimintatavoilla ja työkaluilla.

– Markus Paul, toimitusjohtaja, Media Tailor Oy

”



Monet kokivat mediatiedostoihin käytetyn ajan 
kohtuuttomaksi, sillä yli 50 % vastaajista kertoo 
käyttävänsä yli viisi tuntia viikossa mediatiedostojen 
hallintaan ja käsittelyyn. Turhautuminen puutteellisiin 
prosesseihin kertaantuu, kun 39 % haastatelluissa 
yrityksissä mediatiedostoja käsittelee yli 20 henkilöä.

Haastateltavan mediatiedostojen 
hallintaan ja käsittelyyn käytetty 

tuntimäärä (h) viikossa

Mediatiedostoja käsittelevien 
henkilöiden määrä

alle 5

53 % 39 %

17 %

39 %

alle 10Meillä kaikilla on pääsy 
mediatiedostoihin; kaikki voivat 
käyttää hyväksyttyjä kuvia. 
Markkinointitiimissämme on 
20 henkilöä, jotka työstävät 
aineistoja.

– Digital Marketing Manager
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Eniten aikaa menee hukkaan mediatiedostoja 
etsittäessä. Kartoitus selvitti, että mediatiedostojen 
löydettävyydessä on vakavia puutteita johtuen sekä 
niiden määrästä että pirstaleisuudesta. Perusasiat, 
kuten tiedostojen tallentaminen ja nimeäminen, 
aiheuttavat haasteita silloin, kun useampi ihminen 
hallinnoi ja käsittelee mediatiedostoja. 

Vastaajat toivovat erityisesti mediatiedostojen 
parempaa organisointia sekä hakuominaisuuksien 
parantamista ajankäytön tehostamiseksi ja työnteon 
mielekkyyden lisäämiseksi. 

Mediatiedostojen  
löydettävyys suurin haaste

” Tiedostoja on hirveän paljon, eikä niiden fiksu nimeäminen 
tai hallitseminen ole ollut vuosiin järjestelmällistä.

– Digital Marketing Manager



Käytössä olevat useat järjestelmät ja toimintatavat  
tekevät mediatiedostojen hallinnoinnista ja ylläpidosta  
haastavaa. Tämä vaikeuttaa yhteistyötä yrityksen 
sisällä ja ulkopuolisten sidosryhmien kanssa. Yhteistyön 
virtaviivaistaminen ja hallittavuuden parantaminen yhteisen 
työalustan kautta toisi vastaajien mielestä eniten arvoa 
omaan työhön. Se yksinkertaisesti selkeyttäisi ja nopeuttaisi 
mediatiedostojen hallinnointiin ja käsittelyyn liittyvää työtä.

Toivotut ominaisuudet mediatietojen hallinnointiin ja käsittelyyn

Hakuominaisuuksien 
parantaminen

Tietojen organisointi

Jakaminen, julkaisut

Järjestelmien ja sovelluksien 
helppokäyttöisyys

Mediatiedostojen organisointi ja 
löydettävyys on universaali ongelma, 
joka koskettaa organisaatioita koosta ja 
toimialasta riippumatta. Uusin tuotteemme, 
Media Pocket, on saanut innoituksen juuri 
tästä haasteesta.

Tutkimuksen tulokset rohkaisivat 
meitä entisestään ratkaisemaan esteet 
tehokkaan ja sujuvan työskentelyn tieltä 
mediatiedostojen parissa. Ajan ja resurssien 
säästäminen on tärkeimpiä Media Pocketin 
tuottamia lisäarvoja.

– Patrik Björkenheim, Product Owner, Media Tailor Oy
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Media Pocket on pilvipohjainen työkalu 
mediatiedostojen tehokkaaseen käsittelyyn  
ja hallinointiin. Se nopeuttaa ja helpottaa  
työskentelyä niin organisaation sisällä  
kuin kumppaneiden kanssa. Media Pocket  
kerää yhteen käytössä olevat eri media- 
tiedostojen työkalut, verkkolevyt ja tiedostojaot. 

Media Pocketia kehittää Media Tailor Oy. 

Älykäs ja tehokas  
mediatiedostojen  
hallinta



Median murros ja monikanavaiset digitaaliset 
julkaisut haastavat kaikkien alojen toimijat 
mediatiedostojen hallinnan osalta, kun sisältöjä 
versioidaan ja julkaistaan nopeasti. Media Tailor 
tarjoaa kaikenkokoisille yrityksille skaalautuvia 
palveluita näihin tarpeisiin – räätälöityjen 
pilvipalveluiden avulla mediatiedostojen 
käsittelyn, arkistoinnin ja julkaisun tehostaminen 
helpottuu entisestään.

Lue lisää:
mediatailor.fi
mediapocket.io

Pyydä demo!

Find your media files – when you need them
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