Mitä on media?

MEDIA JA YHTEISKUNTA
Media voidaan määritellä suppeasti ja laveasti.

Lavean määritelmän mukaan media (monikko lat. sanasta medium, väline) on mikä tahansa kommunikaatioväline, joka korvaa ihmisten välisen suoran vuorovaikutuksen (kirja, tori, televisio, lähetin jne). Teknologiana media mahdollistaa vuorovaikutuksessa sellaista mikä muuten ei olisi
mahdollista.
Suppean määritelmän mukaan medialla tarkoitetaan joukkotiedotusvälineitä eli massamediaa (televisio, radio, sanomalehdet). Median suppea määritelmä sulkee pois henkilökohtaisen viestinnän välineet, kuten puhelimen, ja vuorovaikutteisen median, kuten internetin.
Joukkotiedotusväline ja massamedia ovat historiallisesti uusia käsitteitä ja kuvaavat teollisen ja tietoyhteiskunnan kommunikaatiojärjestelmää.
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HYVÄÄ KALEVALAN PÄIVÄÄ JA TERVETULOA
kokemaan kolme historiallista hetkeä!
1. Top Ten X –juhlaseminaari
2. Media aihe
3. Seminaari juhlistaa samalla
huomista kv Tulevaisuuspäivää
ensi kertaa Suomessa
Futurists’ Worldwide 24-Hour Discussion
to Celebrate World Future Day March 1st
to be Hosted Online by The Millennium
Project
Six international futurist organizations
have joined forces to invite their
members and the public to come online
at 12 noon in their timezone to explore
how they can help build a better future.

“Wherever you are in the world, you are
invited at 12:00 noon in your timezone to
click on the Future Day button at
http://www.millennium-project.org or
http://www.themp.org to join this global
conversation about the future", says
Jerome Glenn.

Mitä on media?
Internetin myötä media sulautuu kaikkialle yhteiskuntaan
-> yhteiskunnan kommunikaatiokudos
(the connective tissue of society) (Shirky 2010)

Media on elämän ja yhteiskunnan eri osa-alueita yhdistävä
väline (Helsingin Sanomat, pääkirjoitus, 28.8.2013)
Internetin myötä jako yksityiseen (esim. puhelin, kirje) ja
julkiseen mediaan (esim. televisio, radio) poistuu.
Kommunikaatiosta tulee julkaisemista, ja julkaisemisesta
kommunikaatiota
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Median ekosysteemikartta
Prosessit -> käytännöt, tuotantotavat, toimintamallit
Partneriudet -> asiakkuudet, kumppanuudet, verkostot
Palvelukokonaisuudet -> tuotteet, palvelut, design

MEDIA = Viestinnän ekosysteemi - kommunikaatiokudos

Kattaa eri viestinnän kanavat, tekniikat, muodot, sisällöt (tieto, taide, viihde, kulttuuri), prosessit, alustat ja
toimijat. Sisältää niin joukkoviestinnän kuin prosumeristisen internetin ja sosiaalisen median.

Sisällöt

ja muodot

luomiset – muokkaamiset – jakamiset –
tulkinnat - merkitykset

Toimijat

tarpeet ja taidot, arvot ja tavoitteet

Motiivit ja mahdollisuudet
Valta
Tekniikat, välineet, kanavat, alustat, pääsy,
ohjelmistot (open source vs. proprietary)

Uusi uljas mediayhteiskunta
Yksilöiden, yritysten ja koko yhteiskunnan toiminta on yhä
enemmän median varassa. Digitaalinen media muuttaa
yhteiskunnan valtarakenteita, elämäntapoja ja yritysten
liiketoimintamalleja ja arvoketjuja.
Tulevaisuudessa niin talous kuin koko yhteiskunta rakentuvat
avoimille informaatioekosysteemeille, aineettomille sisällöille ja
alhaalta ylös nousevalle toiminnalle.
Vapaasti (edullisesta tai liki ilmaisesta ) liikkuvasta informaatiosta
tulee vastaava tuotannon perusta kuin halpa sähkö oli
teollisessa yhteiskunnassa (Jeremy Rifkin 2011)

MEDEIA-HANKE
Mitä uusia muotoja ja mahdollisuuksia medialle
avautuu?
Mikä on median rooli tulevaisuuden
yhteiskunnassa ja taloudessa?
Mitä uusia mahdollisuuksia median kehitys avaa
yrityksille, työntekijöille ja kansalaisille?
VTS, LVM, RTS, TeliaSonera

MEDEIA-HANKE
1) Taustatutkimus: luonteeltaan ”teoreettinen” ja
hahmottaa yleistä yhteiskunnallista ja taloudellista
muutosta, sekä median suhdetta tähän kehitykseen.
2) Tulevaisuusklinikka-osio, jossa eri toimijat luotaavat
yhdessä median ja viestinnän muutostekijöitä (trendit,
heikot signaalit ja mustat joutsenet), median uusia
toimintamalleja sekä median ja muiden toimialojen suhteita
tulevaisuudessa.
Kysely Top Ten –seminaarin osallistujille!

KULUTTAJANÄKÖKULMA?
Mitä levottomat, kiireiset kuluttajat medialta nykyään haluavat?
Sisältöä, joka kaappaa heidän mielenkiintonsa. Kilpailu kuluttajien huomiosta valtavaa

TOIMIALAN NÄKÖKULMA
Media on murroksessa
Voittajina selviävät sellaiset mediayhtiöt, jotka panostavat verkkojournalismiin,
erikoistuvat, tekevät rohkeita kokeiluja, laajentavat liiketoimintaansa uusille alueille ja
tuottavat laadukasta, ainutlaatuista journalismia.
Laadukas – autenttinen ja hyvin argumentoitu – sekä merkityksellinen sisältö ovat
avainaskeleita.
Median kannattaisi hyödyntää tulevaisuudentutkimusta alan näkymiä pohtiessa, ja koko
toimialan olisi laadittava itselleen tulevaisuusstrategia!

TIETOYHTEISKUNNASTA DIGITAALISEEN
MERKITYSYHTEISKUNTAAN
Median rooli ja toimintakenttä monipuolistuu ja
levittäytyy yhteiskunnan toimintoihin nykyistä syvällisemmin.
Hypoteesi: tietoyhteiskunta on muuttumassa digitaaliseksi
merkitysyhteiskunnaksi, jossa media on nousemassa yhdeksi tärkeimmistä
instituutioksi, joiden avulla ihmiset rakentavat identiteettinsä ja elämänsä
merkityksellisyyden.
Tällaisessä yhteiskunnassa mediatoimiala voi löytää uusia
liiketoimintamahdollisuuksia tarjoamalla perinteisen sisällöntuotannon ohella
informaatiopalveluita, kuten koulutusta ja verkon sisältövirtojen kuratointia,
jäsentelyä ja kommentointia.

KOLLEKTIIVINEN TEESI: Media (..internet) on ottamassa
sellaista paikkaa, joka kansallisvaltiolla, uskonnolla, koululla,
perheellä yms. yhteiskuntaa ja yksilöiden identiteettiä yllä
pitävillä instituutioilla oli aiemmin.
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