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Kohti korkeaa viewabilityä  
Näin varmistamme, että mainonta oikeasti näkyy



Seuraavan 20 min. aikana

Määritelmä

Non-viewable-impressioiden syyt

Toimiston näkökulma

Median näkökulma

Mainostajan näkökulma

Ripaus teknisiä ohjeita



IAB:n määritelmä viewabilitylle

IAB:n määritelmä



70%

Mikä on hyvä viewability?

50%

IAB:n määritelmä



Non-viewabilitylle on useita eri syitä

Lähde: Dagmar 2017



Mittaamisen ongelmat

Measurement rate eli mittaamisaste oli esimerkin kampanjassa 83%. 

Mittaamisaste kertoo suhteen, monestako näytöstä viewability saadaan
mitattua vrt. koko kampanjan näytöt.

Yleisiä syitä mittauksen haasteisiin:

• Javascriptin latausongelmat. Esimerkiksi jotkin selaimet saattaavat estää 
seurantakoodien ajamista.

• Natiivisovellukset estävät usein kolmannen osapuolen seurannan.
• Pitkät järjestelmäketjut vaikeuttavat mittausta esimerkiksi ohjelmallisen 

ostamisen huutokaupassa.
• Järjestelmien mittauskutsut latautuvat eriaikaisesti.



MAINOSTAJA

• Aineiston paino
• Ensilatauksen paino
• Ladattavien resurssien määrä
• Seurantapikseleiden määrä
• Mainosaineiston luova toteutus

JULKAISIJA

• Mainospaikkojen määrä
• Mainospaikkojen sijoittelu
• Tägityypit
• Sivuston koko ja latausjärjestys
• Jakeluteknologia
• Ohjelmallisen waterfallin pituus

OSTAJA

• Aineiston  jakeluketju
• Ohjelmallisen exchange
• Ostojen optimointi viewabilityn 

mukaan

EI VOIDA VAIKUTTAA

• Päätelaite
• Verkkoyhteydet
• Käyttäjän selailutottumukset
• Teknologioiden toiminta

Mikä kaikki vaikuttaa viewabilityyn?



Mitä mediatoimisto voi tehdä

Ostaja



Median ja mainospaikan optimointi

• Suunnittelijoiden käytössä 
sisäiset benchmarkit media-
ja mainospaikkatasolla.

• Kampanjaa suunnitellessa 
otetaan tavoitteet huomioon 
ja valitaan mediat sen 
mukaan.

Ostaja



Mainosmuoto

• Kampanjaa suunnitellessa 
otetaan tavoitteet huomioon 
ja valitaan mainosformaatit 
tavoitteiden mukaisesti.

• Suomessa suurtaulu on 
selkeästi korostunut hyvällä 
viewabilityllä. Sticky-
ratkaisut suuressa roolissa. 

Ostaja



Julkaisija - kehitä ja mittaa

+10% +42% -35%

Julkaisija



Toimenpiteet - Lazy load
Above the fold

Below the fold – lazy 
load

Julkaisija



Toimenpiteet – Sticky ads

Aamulehden deskariparaati
(screen video capture)

Aamulehden 
mobiiliparaati

(screen video capture)

1 2 3



Toimenpiteet - Redesign

Iltalehden 
ylämobiiliparaati

Talouselämän 
keskimobiiliparaati

1 2 3

Julkaisija



Yksi mainospaikka – monta viewabilityä

MAINOS A

Dynaaminen banneri
Total load: 484 KT
Latausaika: 6,12 s
Requestien määrä: 36 kpl
Viewability: 29 %

MAINOS B

Staattinen banneri
Total load: 93 KT
Latausaika: 1,27 s
Requestien määrä: 6 kpl
Viewability: 80%



Oikein rakennettu aineisto avainasemassa

POLITE LOAD

=Lataa ensilatauksella 

ainoastaan tärkeimmät 

elementit, jotka kiinnittävät 

käyttäjän huomion!

ENSILATAUS

INITIAL LOAD

Ensilataus alkaa, kun mainos 

ladataan mainospaikalle. 

Jälkilataus alkaa 1 sekunnin 

kuluttua html-dokumentin 

siirtämisestä käyttäjän 

selaimelle.

JÄLKILATAUS

SUBLOAD

+  Vaikuttavat mainosratkaisut

KEVYT TOTAL LOAD

 Hyvä käyttökokemus

 Parempi mainonnan ROI



MAINOSTAJA

• Aineiston paino
• Ensilatauksen paino
• Ladattavien resurssien määrä
• Seurantapikseleiden määrä
• Mainosaineiston luova toteutus

JULKAISIJA

• Mainospaikkojen määrä
• Mainospaikkojen sijoittelu
• Tägityypit
• Sivuston koko ja latausjärjestys
• Jakeluteknologia
• Ohjelmallisen waterfallin pituus

OSTAJA

• Aineiston  jakeluketju
• Ohjelmallisen exchange
• Ostojen optimointi viewabilityn 

mukaan

EI VOIDA VAIKUTTAA

• Päätelaite
• Verkkoyhteydet
• Käyttäjän selailutottumukset
• Teknologioiden toiminta

100 % ?

Mikä kaikki vaikuttaa viewabilityyn?



Kiitos! Heräsikö kysymyksiä?

miikka.rahikainen@dagmar.fi johanna.vartiainen@almamedia.fi
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