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1 Johdanto 
 

Ensin julkisuuteen nousivat blogaajat: nuoret naiset ja miehet, jotka kirjoittivat 

omissa blogeissaan elämästään, ostoksistaan, tulevaisuuden suunnitelmistaan, 

syömästään ruuasta ja kaikesta muusta arkielämään kuuluvasta. He kuvittivat 

tekstejään kuvilla itsestään, asunnostaan ja ystävistään. Yhtäkkiä näillä täysin 

tavallisilla nuorilla oli kymmeniätuhansia seuraajia, yleisö, joka palasi blogin pariin 

päivittäin lukemaan blogaajan uusimmat kuulumiset. Muutamassa vuodessa monista 

suosituista blogaajista kasvoi ammattilaisia, joista osa tienaa elantonsa blogillaan ja 

sen sivutuotteilla, ja moni muu löysi uransa blogin kautta siirtymällä esimerkiksi 

perinteisen median palvelukseen tai yritysten viestinnän pariin (ks. esim. 

Maksimainen 2014 ja Karhunen 2016). Mutta yhä nämä blogaajat lähes päivittäin 

jakavat elämäänsä yleisölle, jota eivät tunne, mutta joka kuvittelee tuntevansa 

heidät. 

Viime vuosina taas uudet sosiaalisen median julkkikset ovat nousseet koko kansan 

huomion kohteeksi: vlogaajat eli videoblogeja pitävät nuoret, jotka kuten 

blogaajatkin, jakavat elämäänsä ja yksityisyyttään videoilla kymmenientuhansien, 

jopa satojentuhansien yleisöille. Videoblogien aiheet kattavat kaikki elämänosa-

alueet: videoilla puhutaan opiskeluista, matkoista, lemmikeistä, peloista, 

ruokavalioista ja ihmissuhteista. Ja jälleen kerran, kymmenettuhannet katsojat 

seuraavat vlogaajien elämää päivittäin. Blogin muoto ja media on siis muuttunut, 

mutta onko mikään sisällössä muuttunut siirtymässä tekstimuotoisista blogeista 

videoblogeihin?   

Erilaisten blogien suosion kasvun voi nähdä kytkeytyvän kiinteästi mediatekstien, 

yleisöyden ja tekijyyden välisten suhteiden muutokseen, joka on ollut yksi 

mediatutkimuksen pääteemoista viime vuosina (Noppari & Hautakangas 2012, 13). 

Erityisesti nuorten on havaittu ottavan uudenlaiset mediateknologiat nopeasti osaksi 

sukupolvensa sosiaalista vuorovaikutusta. Nuorten mediakulttuurin on todettu myös 

olevan pääasiassa luonteeltaan osallistumisen kulttuuria, jossa itse tehtyjen 

tuotosten julkaisemisen kynnys on huomattavasti matalampi kuin aikuisilla median 
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käyttäjillä. (Noppari ym. 2008, 5-11.) Nuoret tuottavat ja julkaisevat tekstejä, videoita 

ja kuvia, osallistuvat verkkokeskusteluihin ja linkittävät sisältöjä eteenpäin verkossa. 

Tämä kaikki on osaltaan mukana rakentamassa minän julkista representaatiota, jota 

tuotetaan niin itselle kuin muillekin. (Noppari&Hautakangas 2012, 13.) 

Blogit voidaan jakaa karkeasti kahteen kategoriaan: harraste- eli asiablogeihin sekä 

henkilökohtaisiin eli päiväkirjablogeihin. Tässä tutkimuksessa keskitymme 

tarkastelemaan niin sanottuja lifestyle-blogeja. Lifestyle-blogi -käsitteellä kuvataan 

blogia, jossa blogaaja kuvaa elämäänsä erityisesti ajanvieton ja kuluttamisen kautta. 

Lifestyle-blogit voidaan laskea sisältöjensä puolesta henkilökohtaisiksi 

verkkopäiväkirjoiksi, joka on yksi blogien varhaisimpia muotoja. Alunperin tosin 

harrasteblogit olivat selkeästi päiväkirjablogeja suositumpia. Vielä vuonna 2004 

Herring et al. totesi blogitutkimuksessaan, että tavallisten ihmisten, jotka eivät ole 

julkisuuden henkilöitä, kirjoittamat henkilökohtaiset päiväkirjablogit ovat harvoin 

toisiin blogeihin linkittyneitä, eristyksissä ja keräävät vain hyvin pienen ulkopuolisen 

yleisön (Herring et al. 2004.) Tämä kuvaa hyvin blogikulttuurin nopeaa muutostahtia: 

nykyään henkilökohtaiset päiväkirjamaiset blogit ovat blogimaailman suosituinta 

sisältöä (ks. esim. Suuri blogitutkimus 2014), jotka keräävät yksin Suomessa 

kymmeniätuhansia lukijoita päivässä.  

Blogien suosion kasvaessa tätä "yksityistä päiväkirjaa” tuotetaan siis yhä laajemman 

yleisön luettavaksi. Tämä kehitys näkyy entistä harkitummassa henkilökohtaisessa 

”brändäyksessä” ja maineenhallinnan kehittymisenä. Samaan aikaan myös verkon 

kulttuuri on muuttunut vähemmän anonyymiksi (Kupiainen ym. 2011) ja tämä näkyy 

blogeissakin. Kuten blogien alkuaikoina, kirjoittajat eivät enää esiinny nimimerkkien 

takana eikä kuvista ole häivytetty kasvoja pois näkyvistä. Lukijalle tulee helposti 

tunne siitä, että hän tuntee blogin julkaisijan ja tietää millaista hänen elämänsä on. 

Näin ei kuitenkaan todellisuudessa ole, vaan blogirooleja rakennetaan yhä 

tarkemmin ja hienovaraisemmin. Tämä yleisölle muodostuva tuntemisen tunne 

saattaa osaltaan selittää blogien suosiota: blogimaailmassa julkaisijoilta odotetaan 

minän likoon laittamista, ja tältä osin blogit eroavatkin perinteisestä journalistisesta 

ilmaisusta, jossa tekstintuottajan persoona pyritään häivyttämään teksteistä. 
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Blogeissa nimenomaan blogaajan persoonan läsnäolo tuottaa lisäarvoa verrattuna 

ammattijournalistien kirjoituksiin. (Noppari & Hautakangas 2012, 26.) 

Nyt, 2010-luvun puolessa välissä, olemme tilanteessa, jossa tekstiblogit ovat selkeästi 

ottaneet oman paikkansa suomalaisella mediakentällä. Tilastokeskuksen 

tutkimuksen mukaan 16-44 -vuotiaista suomalaisista yli 50% on lukenut blogeja 

viimeisen 3 kuukauden aikana (Tilastokeskus 2015). Tekstiblogit voidaan siis 

perustellusti nähdä jo perinteisen aikakauslehtimedian haastajana. Tätä 

kilpatilannetta on tutkinut esimerkiksi Airaskorpi pro gradu -työssään (2014). Mutta 

muutoksia tällä kentällä on jo nähtävissä: tuoreen tutkimuksen mukaan 12-19 -

vuotiaista tytöistä jo selvästi suurempi osa seuraa videoblogeja kuin tekstiblogeja. A-

lehtien tuottaman tutkimuksen mukaan jopa 60% ikäluokasta seuraa videoblogeja, 

kun enää 41% tästä ikäryhmästä seuraa tekstiblogeja säännöllisesti. (Markkinointi & 

Mainonta, 2016.) Nuorten mediakäyttäytymiseen erikoistunut tutkija selittää tätä 

muutosta ennen kaikkea tekstiblogien ja videoblogien eroilla visuaalisuudessa sekä 

kerronnan persoonallisuudessa. Videoblogeissa blogaaja on myös tavallaan 

enemmän läsnä fyysisesti kuin tekstiblogeissa. (Korhonen, 2013.) Kaikki nämä ilmiöt 

ja tutkimustulokset kertovat siitä, että blogikenttä on yhä nopeassa muutoksessa ja 

tarkempi tutkimus aiheesta on tarpeen. Tutkimusta, joka yhdistää ja vertailee 

tekstiblogeja ja videoblogeja ei ole varsinkaan Suomessa tehty juuri yhtään, vaikka 

nämä blogimediat selkeästi nousevat samasta perinteestä ja näin ollen linkittyvät 

tiiviisti toisiinsa.  

Muutama sana tässä tutkimuksessa käytetyistä käsitteistä. Termiä blogi käytetään 

tässä työssä viittamaan kaikkiin blogimedioihin yleisesti eli se pitää sisällään niin 

perinteiset (teksti)blogit, videoblogit kuin mikroblogit. Yleiskielessä blogi-sana viittaa 

sekä tähän kattokäsitteeseen että perinteisiin (teksti)blogeihin, joita tulen tässä 

tutkimuksessa selkeyden vuoksi kutsumaan tekstiblogi-termillä. Tekstiblogit ovat siis 

blogeja, joiden julkaisut sisältävät pääasiassa vain kirjoitettua tekstiä sekä valokuvia 

ja muita kuvia. Videoblogi-termillä viittaan videomuotoisiin blogeihin, joiden 

julkaisut koostuvat videoista, joissa blogaaja puhuu kameralle. Blogaaja-termi viittaa 

blogin tekijään, tekstiblogeissa siis kirjoittajaan ja videoblogeissa kuvaajaan. 
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1.1 Tutkimustehtävän asettaminen 
 

Tässä työssä tarkoituksena on perehtyä tarkemmin tekstiblogien ja videoblogien 

minäesityksiin ja tutkia sitä, miten, jos mitenkään, nämä eroavat toisistaan. Aihe on 

kiinnostava ja ajankohtainen, koska olemme tällä hetkellä vaiheessa, jossa 

tekstiblogit ovat vakinaistaneet paikkansa medioiden joukossa ja tavallaan löytäneet 

oman muotonsa, jota lähes kaikki lifestyle-aiheiset tekstiblogit noudattavat. Samaan 

aikaan kuitenkin videoblogit ovat nousemassa uudeksi blogimediaksi, jossa 

blogaajien esitykset tuntuvat toimivan erilaisista lähtökohdista käsin ja pyrkivän 

toisenlaisiin päämääriin kuin tekstiblogeissa. Aika näyttää, mihin kehitys vie 

videoblogeja ja löytävätkö ne pysyvän paikkansa mediakentällä. 

Lähtiessäni rakentamaan tätä tutkimusta aloitin tutustumalla niin nykyiseen 

tekstiblogi- kuin myös videoblogikenttään. Lisäksi tutustui aiheesta kirjoitettuihin 

tutkimuksiin ja artikkeleihin. Varsin nopeasti huomasin kaksi tämän tutkimuksen 

kannalta merkittävää seikkaa: ensinnäkin tekstiblogien ja videoblogien aiheet ja 

teemat olivat hyvin samankaltaisia. Molemmissa blogimedioissa puhuttiin elämästä, 

arjesta, ruuasta, ystävistä ja vapaa-ajasta. Toiseksi tekstiblogien ja videoblogien tyyli 

niin verbaalisesti kuin kuvallisesti erosi toisistaan hyvin selkeästi. Kun tekstiblogit 

olivat ammattimaisia, siloteltuja ja näyttivät blogaajan elämän täydellisenä ja 

kauniina, löytyi videoblogeista epäsiistejä tiskipöytiä, heiluvaa videokuvaa ja 

meikittömiä aamuja. Nämä kaksi huomiota saivat minut pohtimaan tekstiblogien ja 

videoblogien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia, joiden varaan päätin lopulta perustaa 

koko tutkimukseni. 

Tutkimukseni lähtökohtana on ajatus siitä, että kaikissa blogeissa esitetään 

tietynlaisia rooleja ja nämä roolit rakentuvat osittain blogaajan henkilökohtaisten 

ominaisuuksien ja ajatusten varaan, mutta osittain myös blogikulttuurin asettamien 

odotusten varaan. Näen sekä tekstiblogien että videoblogien kuuluvan samaan 

blogikulttuuriin, jolloin niitä yhdistää samanlaiset kulttuuriset odotukset. Kuitenkin 

on mahdollista, että videoblogien kulttuuri on jo alkanut irtaantua yleisestä 

blogikulttuurista ja näin ollen videoblogaajat toimisivat erilaisista lähtökohdista käsin 

pyrkien erilaisiin päämääriin kuin tekstiblogaajat. Tutkimuksen tavoitteena onkin 
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tarkastella tätä mahdollisuutta ja selvittää, onko blogirooleissa eroavaisuuksia 

tekstiblogien ja videoblogien välillä. Blogirooleja on mahdollista tutkia 

tarkastelemalla itsen esittämisen tapoja blogeissa.  

1.2 Tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tarkemmin perehtyä itsen esittämisen tapoihin 

tekstiblogeissa ja videoblogeissa sekä tutkia näitä keskenään vertailemalla, onko 

näissä blogimedioissa selkeitä eroavaisuuksia itsen esittämisen tavoissa. 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millä tavoin itseä esitetään tekstiblogeissa ja videoblogeissa? 

2. Löytyykö näistä itsen esittämisen tavoista eroavaisuuksia tekstiblogien ja 

videoblogien välillä? 

Lähtöoletukseni on, että sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa blogaajat esittävät 

itseään erilaisten tekniikoiden ja taktiikoiden avulla. Perustan analyysini Erwing 

Goffmanin (1971) dramaturgiseen teoriaan ja esitän, että julkaistessaan aineistoa 

blogissaan blogaaja on näyttämöllä, jossa hän esittää haluamaansa esitystä 

yleisölleen. Esittäessään rooliaan yleisölle blogaaja pyrkii samalla vakuuttamaan 

yleisön roolin todellisuudesta. Tärkeä osa itsen esittämistä on myös yksityisen tiedon 

paljastaminen yleisölle. Yksityisen tiedon paljastamisella blogaajat voivat pitää 

yleisön mielenkiintoa yllä ja luoda heihin vahvemman suhteen. Tätä osa-aluetta itsen 

esittämisestä käsittelen Sandra Petronion (2002) yksityisyyden hallinnan teorian 

kautta. 

Eriteltyäni niitä tapoja, joilla blogaajat teksti- ja videoblogeissa itseään esittävät, 

tarkastelen näitä tapoja suhteessa toisiinsa ja tutkin, löytyykö itsen esittämisen 

tavoista eroavaisuuksia tekstiblogien ja videoblogien välillä. Oletukseni on, että 

vaikka blogien aiheet ovat hyvin samankaltaisia molemmissa blogimedioissa, löytyy 

itsen esittämisen tavoista eroja näiden välillä. Tutkimukseni lopuksi pohdin vielä 

syitä, miksi näitä eroavaisuuksia löytyy ja miten ne vaikuttavat tekstiblogien ja 

videoblogien yleisöihin. 



 
 

6 
 

Seuraavassa luvussa luon katsauksen tutkimuksen taustaan. Esittelen siinä sosiaalista 

mediaa sekä blogeja osana sitä. Lisäksi avaan tarkemmin blogien historiaa ja 

kehitystä. Luvussa 3 esittelen aiempaa tutkimusta koskien tekstiblogeja ja 

videoblogeja. Tutkimukseni teoreettisen viitekehyksen avaan luvussa 4 ja 

tutkimukseni aineiston sekä analyysimenetelmät esitän luvussa 5. Luku 6 sisältää 

aineiston analyysin ja lopuksi luvussa 7 esitän johtopäätökseni tutkimuksesta. 
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2 Tutkimuksen tausta 
 

Sosiaalinen media nousi käsitteeksi 2000-luvun alkupuolella Web 2.0 -ilmiön rinnalle. 

Itse Web 2.0. on käsitteenä laaja ja rajaamaton ja se viittaa enemmänkin online-

palveluihin ja uuteen teknologiaan, jotka ovat mahdollistaneet uudenlaisen 

internetin käytön ja sisällöntuotannon.  Sosiaalinen media taas on yläkäsite laajalle 

joukolle erilaisia kulttuurisia käytäntöjä, jotka kaikki kuitenkin liittyvät 

sisällöntuotantoon verkossa, ja ihmisiin, jotka tätä sisältöä tuottavat ja kuluttavat. 

(Lietsala & Sirkkunen 2008, 17-19.) 

Sisältö onkin yksi sosiaalisen median keskeisimpiä käsitteitä: vaikka usein sosiaalinen 

media saatetaan mieltää niiksi alustoiksi ja sivustoiksi, joilla sitä harjoitetaan, eli 

teknologiaksi, joka tämän mahdollistaa, on sosiaalisen median pääpaino 

ehdottomasti käyttäjiensä tuottamassa ja käyttämässä sisällössä. (Lietsala & 

Sirkkunen 2008, 17-19.) Tämä kuluttajan, tuottajan ja käyttäjän roolin yhdistymistä 

kuvaava ilmiö sai vuonna 2008 nimekseen produsage. Termillä viitattiin erityisesti 

ajatukseen siitä, että tulevaisuudessa kaikki tieto voitaisiin jakaa ja tuottaa 

yhteisöllisesti ja reaaliaikaisesti. Toinen samaan aikaan esille noussut ilmiö oli 

crowdsourcing eli yleisöosallisuus. Tällä viitattiin taas uusiin, usein kaupallisiin 

liiketoimintamalleihin, joissa kaupallisten toimijoiden toimesta hyödynnettiin 

käyttäjien verkkoon vapaaehtoisesti tuottamaa sisältöä. Crowdsourcing nähtiin 

yleensä negatiivisena ilmiönä, jossa markkinat hyödyntävät verkon ilmaista 

työvoimaa omiin tarpeisiinsa. (Saarikoski 2013, 156-157.) 

Sosiaalisen median toinen keskeinen ominaisuus on sosiaalisten verkostojen synty. 

Tällä viitataan usein näkyviin sosiaalisiin verkostoihin eli erilaisiin ystävälistauksiin, 

jaettuihin yhteisöihin ja muihin tämän kaltaisiin tutkittavissa oleviin verkostoihin. 

Sosiaalisen median luomat sosiaaliset verkostot voivat olla todellisia, tiiviitä 

kontaktiverkostoja; löyhiä, juuri ja juuri verkostoiksi miellettäviä listauksia tai mitä 

tahansa tästä väliltä. Esimerkiksi blogeissa hyvin yleinen ominaisuus, blogroll eli 

blogilistaus, joka listaa blogin tuottajan omat suosikkiblogit, voidaan lukea yhdeksi 

esimerkiksi erittäin löyhästä sosiaalisesta verkostosta. (Lietsala & Sirkkunen 2008, 20-
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21.) Toisaalta blogeissa voidaan nähdä syntyvän myös varsin tiiviitä sosiaalisia 

verkostoja blogiin kommentoivan yleisön kautta. Blogit ovat yleensä pitkäikäisiä ja 

jatkuvia projekteja, joihin yleisö sitoutuu useiksi vuosiksi. Blogit pitkälti rakentuvatkin 

tämän jatkuvan vuorovaikutussuhteen varaan: ilman blogia ei ole yleisöä, mutta 

ilman yleisöä ei synny blogiakaan (Noppari & Hautakangas 2012, 58). Sosiaalinen 

media käsitteenä viittaakin juuri tähän vuorovaikutukseen, joka johtaa 

sisällöntuotantoon ja koko median olemassaoloon (Lietsala & Sirkkunen 2008, 21). 

2.1 Blogit sosiaalisen median osana 
 

Tutkimuksessaan Lietsala & Sirkkunen (2008, 26) jakavat sosiaalisen median kuuteen 

eri genreen: 

 sisällön tuottaminen ja julkaiseminen (blogit, wikit, podcastit) 

 sisällön jakaminen (YouTube, Flickr) 

 verkostoitumis- ja yhteisöpalvelut (Facebook, LinkedIn) 

 yhteistuotanto (Wikipedia) 

 virtuaalimaailmat (Second Life, Habbo) 

 liitännäiset (GoogleMaps) 

Tästä jaottelusta voi helposti nähdä, miten laaja ja monipuolinen sosiaalisen median 

kenttä on ja miten erityyppisiä palveluita ja sisältöjä sen alta löytyy. Kukin näistä 

genreistä on oma tutkimusalansa ja näin myös tässä tutkielmassa tarkastellaan 

ainoastaan yhtä sosiaalisen median osa-aluetta, blogeja.  

Blogien määritteleminen ei tunnu olevan sen helpompaa kuin sosiaalisen 

mediankaan määrittely. Kilpi (2006) määrittelee blogit seuraavasti: 

”Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon tuotetaan ajankohtaista, 

päivämäärällä varustettua sisältöä. Luonteenomaista blogeille on, että 

vanhat merkinnät säilyvät muuttumattomina ja luettavissa. Useimpia 

blogeja voi myös kommentoida, ja tyypillinen bloggaaja linkittää 

ahkerasti toisille nettisivuille – etenkin muihin blogeihin.” 
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Myös muissa lähteissä nähdään blogin määrittelyssä tärkeänä samankaltaisia 

ominaisuuksia: tietyn muotoinen julkaisualusta, julkaisuiden aikajärjestys, 

kommentointimahdollisuus (Alasilta 2009) sekä julkaisuiden kertyminen kenen 

tahansa käytettävissä olevaksi arkistoksi (McCullagh 2008). Lisäksi merkittävänä 

erona erityisesti perinteiseen mediaan verratessa on blogijulkaisuiden tulkitseva tyyli 

ja subjektiiviset näkökulmat (Domingo & Heinonen 2008, 5). Kuitenkin lähes kaikki 

blogien määritelmiä pohtineet muistavat mainita, etteivät kaikki blogit täytä kaikkia 

näitä määritelmiä vaan eroja blogien väliltä löytyy paljon (Matikainen 2009).  

Domingo & Heinonen (2008) ovat jaotelleet blogit neljään kategoriaan sen mukaan, 

kuka ja miten blogia tuotetaan. Kansalaisblogi on täysin virallisten medioiden 

ulkopuolella tuotettu blogi, jota tuottaa kuka tahansa kansalainen. Se voi olla 

asiapitoinen, päiväkirjamainen tai pelkkä mielipidefoorumi. Yleisöblogia taas tuottaa 

kuka tahansa yksityishenkilö, mutta sitä julkaistaan jonkin median alla, sen 

verkkosivuilla. Tällaista palvelua lukijoilleen tarjoavat muun muassa Kauppalehti ja 

Uusi Suomi. Journalistiblogi on nimensä mukaan ammattijournalistin tuottama, 

mutta blogi itsessään saattaa sisältää laajempaa ja vapaampaa pohdintaa kuin 

perinteiset mediajulkaisut. Mediablogi taas on jonkin median ylläpitämä blogi, jonka 

tarkoituksena on usein täydentää median uutistarjontaa avaamalla uusia, syvempiä 

näkökulmia aiheisiin. Mediablogeja voidaan perustaa esimerkiksi vaalien kaltaisten 

yksittäisten tapahtumien yhteyteen.  

Tästä jaottelusta näkee ennen kaikkea sen, miten akateeminen tutkimus on aiemmin 

vahvasti rinnastanut blogit perinteiseen mediaan ja nostanut ne usein sen 

haastajaksi. Vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä blogitutkimus 

keskittyikin lähinnä journalistisia tai poliittisia pyrkimyksiä ilmentäviin blogeihin (mm. 

Wall 2006, Domingo & Heinonen 2008, Matikainen 2009). Muutos asiassa lähti 

liikkeelle vasta vuoden 2005 aikana: blogit alkoivat saada uusia merkityssisältöjä ja 

niitä alettiin tarkastella erityisesti verkkopäiväkirjojen näkökulmasta (Östman 2013, 

73). Tänä päivänä suurin osa suomalaisista blogeista onkin henkilökohtaisia blogeja, 

jotka voidaan luokitella harrastus- tai päiväkirjablogeiksi, ja joilla ei ole pyrkimyksiä 

vaikuttaa yleisöönsä (Matikainen 2009, 22-25). Vasta viime vuosien aikana nämä 

harrastus- ja päiväkirjablogit ovat nousseet myös Suomessa akateemisen 
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tutkimuksen kohteeksi niin opinnäytetöissä (mm. Kulmala 2011, Laatio 2012) kuin 

laajemmissakin tutkimuksissa (Noppari & Hautakangas 2012).  

2.2 Blogi muuntuu moneksi 
 

Edellä kuvattu blogin määritelmä tuottaa useimmiten mielikuvan perinteisestä 

tekstimuotoisesta blogista, jota voidaan kuvittaa valokuvilla, piirroksilla tai muilla 

kuvilla. Blogi-käsite kuitenkin pitää sisällään huomattavasti monimuotoisemman 

joukon erilaisia julkaisumuotoja. 

Tekstiblogit syntyivät 1990-luvun alkupuolella, tosin nimistystä web log eli blogi 

alettiin käyttää vasta vuonna 1997. Ensimmäiset tekstiblogit olivat lähinnä 

linkkilistoja, joihin tekstiblogin kirjoittaja keräsi kiinnostavia linkkejä omine 

kommentteineen. (Vallivaara 2009, 14.) Tekstiblogien yleistymiseen suurin syy oli 

vuosituhannen vaihteessa ilmestyneet verkkojulkaisujärjestelmät eli blogialustat, 

jotka mahdollistivat tekstiblogin kirjoittamisen ilman koodaustaitoja. 

Yksinkertaistunut julkaiseminen yhdessä tekstiblogien saaman mediahuomion 

kanssa nosti tekstiblogit yhä suuremman ja monipuolisemman julkaisijajoukon 

saataville. (Suominen 2013a, 32.)  

2000-luvun alkupuolella verkkopäiväkirjamaiset tekstiblogit määriteltiin yhä 

pääasiassa poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden pitämiksi. Tavallisten 

ihmisten kirjoittamia tekstiblogeja ei nähty merkittävinä. Samaan aikaan kuitenkin 

näiden tavallisten ihmisten pitämien verkkopäiväkirjojen määrä kasvoi ja toiminta 

laajeni vähitellen. Tekstiblogit olivat yhä tekstimuotoisia, mutta sisälsivät yhä 

enenevässä määrin myös kuvia. (Suominen 2013a, 33-37.) Todellinen muutos 

tekstiblogimaailmassa tapahtui vuoden 2005 aikana, jolloin tekstiblogipalveluiden 

käyttäjä- ja kävijämäärät kasvoivat räjähdysmäisesti. Kiivaimmillaan tekstiblogien 

määrä maailmassa kaksinkertaistui alle puolessa vuodessa. Samaan aikaan myös 

tavalliset ihmiset nousivat poliitikkojen ja muiden julkisuuden henkilöiden ohi 

tekstiblogikirjoittajien suurimmaksi ryhmäksi. (Östman 2013, 72-74.)  
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Tutkimuksessa ja teoriassa blogit haluttiin nähdä kansalaisjournalismin ja 

verkkodemokratian välineenä. Todellisuudessa blogit kehittyivät ennen kaikkea 

minä-mediana, jossa pääosassa oli subjektiiviset ja koetut näkemykset asioista. 

(Sirkkunen 2006, 152.) Osa tutkijoista alkoikin nähdä blogit jonakin muuna kuin 

perinteisen median haastajana tai uutena median muotona: Geert Lovink (2008) 

esitti, että blogit ovat ennemminkin traditionaalisen suullisen perinteen jatkajia, 

joiden tavoitteena on subjektiivisesta näkökulmasta kertoa maailmasta ja sitä kautta 

luoda keskustelua (mt. 17-18). Riippumatta siitä, mistä perinteestä blogien tulkitaan 

kehittyneen, on blogien yhteisöllisestä ja kanssakäymiseen ohjaavasta luonteesta 

vahva yksimielisyys. Blogi ei ole vain kirjoittajansa yksityinen päiväkirja tai 

esiintymislava vaan vuorovaikutuskanava kirjoittajan ja yleisön välillä. (Noppari & 

Hautakangas 2012, 58.) 

Henkilökohtaisten päiväkirjablogien rinnalla myös niin kutsutut asia- eli 

harrasteblogit nousivat 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana 

kansansuosioon niin niiden tuottamisen kuin kuluttamisen näkökulmista. Myös 

harrasteblogit lasketaan kuuluvaksi niin kutsuttuihin minä-blogeihin, eli huolimatta 

siitä, että blogin aihe ei suoranaisesti käsittele blogaajaa itseään, ovat harrasteblogit 

kuitenkin henkilökohtaisia projekteja, jotka kumpuavat blogaajan henkilökohtaisista 

mielenkiinnon kohteista ja esittävät blogaajan subjektiivisia näkemyksiä aiheistaan. 

Harrasteblogit keskittyvät mihin tahansa harrasteisiin, mutta suosituimpia 

harrasteblogien aiheita ovat ruoka, käsityöt ja sisustus. (Saresma 2015.) 

Samaan aikaan, kun perinteiset tekstiblogit vähitellen arkipäiväistyivät ja alkoivat 

asteittain institutionalisoitua, lanseerattiin vuonna 2005 YouTube, josta nopeasti 

muutamassa vuodessa kasvoi videomuotoisen sisällöntuotannon ja sisällönjaon 

pääkanava. (Suominen 2013b, 88-91, 96.) Tämä kehitys johti myös uudenlaisen 

blogimuodon, videoblogin eli vlogin, merkittävään yleistymiseen ja kasvuun.  

Ensimmäinen videoblogi oli julkaistu jo vuoden 2000 ensimmäisinä päivinä, mutta 

kului lähes kahdeksan vuotta ennen kuin videoblogit todella nousivat suuren yleisön 

tietoisuuteen ja suosioon. Videoblogien kehityskulku seurasi samoja kaavoja kuin 

tekstiblogien muutamia vuosia aiemmin: videoblogit syntyivät ensin tavallisten 

ihmisten julkaisuina, jotka tavoittivat lähinnä vain julkaisijan lähipiirin, nousivat 
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kunnolla julkisuuteen poliitikkojen ja julkisuuden henkilöiden kautta ja lopulta 

palasivat takaisin tavallisten käyttäjien hallitsemaksi alueeksi. (Kaminsky 2010, 37-

39.) 

Kun tekstiblogit pyrittiin näkemään kansalaisjournalismina ja perinteisen median 

haastajana, on videoblogien tutkimus keskittynyt alusta asti toisenlaisiin 

näkökulmiin. Videoblogit on nähty ennen kaikkea tunnustuksellisuuden ja 

autenttisuuden välineinä, kanavina, joiden kautta videoiden tekijät voivat jakaa 

elämäänsä ja yksityisyyttään yleisölle. Videoblogit rinnastettiin tutkimuksessa usein 

päiväkirjoihin ja näiden päiväkirjojen perinnettä jatkavien tunnustuksellisten 

videoiden ymmärrettiin muuttavan koko päiväkirjan yksityisen konseptin. Lisäksi 

videoblogien ja videopäiväkirjojen nähtiin haastavan yhteiskunnallisia, vakiituneita 

normistoja eri rooleille ja identiteeteille kuten homoille, tummaihoisille ja eri 

sukupuolirooleille. (Strangelove 2010, 68-73.)  

Verrattuna tekstiblogeihin, joissa varsinkin niiden alkuaikoina kirjoittajat esiintyivät 

anonyymeinä nimimerkkien ja huolellisesti tunnistamattomiksi rajattujen kuvien 

takana, videoblogit olivat alusta asti paljastavan henkilökohtaisia paikkoja, joissa 

yksilö pystyi kasvottomalle yleisölle paljastamaan itsestään asioita, joita ei vielä 

reaalielämässään halunnut tai pystynyt paljastamaan. Tämä jo lähtökohdiltaan 

erilainen kehitys videoblogeissa on yksi niistä syistä, miksi autenttisuuden vaatimus 

on aina ollut tärkeämpi videoblogeissa kuin tekstiblogeissa. 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen kuluessa blogit siis muovautuivat 

anonyymeista linkkilistoista ensin henkilökohtaisiksi päiväkirjoiksi, siitä 

harrasteblogeiksi ja lopulta aina videoblogeiksi asti. Sosiaalisen median kehitys 

kuitenkin jatkui yhä ja blogit syntyivät jälleen kerran uudestaan mikroblogien 

muodossa. Käsite otettiin käyttöön vuonna 2007, kun mikroblogit eli lyhyet, 

tekstiviestin mittaiset julkiset viestit nousivat suosioon. Suurin ja suosituin 

mikroblogialusta on Twitter, jossa käyttäjät voivat julkaista maksimissaan 140 merkin 

pituisia viestejä, joita heidän seuraajansa voivat kommentoida ja jakaa eteenpäin. 

(Suominen 2013b, 100.)  
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Kaikista blogimuodoista lopulta mikroblogeista muodostui kansalaisjournalismin ja -

vaikuttamisen kanava: mikroblogit keskittyvät pääasiassa jakamaan, 

kommentoimaan ja haastamaan perinteisen median ja sosiaalisen median tuottamia 

sisältöjä, mutta niitä on käytetty myös kriisitilanteissa nopeassa ja tehokkaassa 

viestinnässä (ks. esim. Kokkonen 2015), paikallisen ja kansallisen tason poliittisessa 

vaikuttamisessa (ks. esim. Vainikka & Huhtamäki 2015) sekä raportoimaan asioista ja 

paikoista, joihin perinteinen media ei pääse, kuten Suomen itsenäisyyspäivän 

presidentinlinnanjuhlien jatkoilta (ks. esim. Saarikoski 2013, 165). 
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3 Aiempi tutkimus 
 

Seuraavassa esittelen aiempaa tutkimusta liittyen tekstiblogeihin, videoblogeihin 

sekä erityisesti itsen esittämiseen ja yksityisyyden hallintaan liittyvää tutkimusta 

näiden kahden median osalta. Sosiaalisen median ja erityisesti tekstiblogien ja 

videoblogien tutkimus on Suomessa alkanut yleistyä vasta viime vuosina, mutta 

kansainvälisesti tutkimusta on jo tehty paljon. Suomalainen blogikenttä on 

mielenkiintoinen tutkimuskohde johtuen kielialueemme pienuudesta: vaikka 

suomenkieliset blogit ovat jatkuvasti kasvattaneet suosiotaan ja uusien blogien 

ilmestymistahti ei näytä hidastuvan, on kyseessä kuitenkin yhä varsin pieni ja tiivis 

joukko blogaajia. Uskonkin, että tämä kotimaisen blogikentän tiiviys saattaa olla yksi 

niistä selittävistä tekijöistä pohdittaessa sitä, miksi blogit tuntuvat usein rakentuvan 

saman muotin mukaan. 

3.1 Tekstiblogit tutkimuksen kohteena 
 

Tekstiblogien tutkimus keskittyi vielä 2000-luvun alussa pääasiassa asia- eli 

harrasteblogien tutkimukseen ja silloin tutkimuksen painopisteenä oli ennen kaikkea 

tekstiblogien suhde perinteiseen journalismiin. Kun päiväkirjamaiset tekstiblogit 

alkoivat yleistyä vuoden 2005 tienoilla, muuttui vähitellen myös blogitutkimuksen 

suunta. Tällä hetkellä blogitutkimuksen suurimpia suuntauksia on blogaajan roolin ja 

identiteetin tutkimus ja esimerkiksi tämän online-identiteetin vertaaminen blogaajan 

niin sanottuun offline-identiteettiin. 

Erwing Goffmanin dramaturgista sosiologiaa on käytetty usein tekstiblogien 

tutkimuksessa, kun on haluttu tutkia ja määritellä sitä, miten blogaajat itseään 

tekstiblogeissa esittävät. Tästä esimerkkinä kaksi kansainvälistä tutkimusta. Trammell 

& Keshelashvili (2005) tutkivat amerikkalaisia tekstiblogeja keskittyen 

tutkimuksessaan 200 suosituimpaan tekstiblogiin ja niiden julkaisuihin. Heidän 

kvantitatiivisen tutkimuksensa tutkimuskysymykset olivat seuraavat: Kuinka paljon 

suositut tekstiblogit paljastavat kirjoittajastaan? Mitä vaikutelman hallinnan keinoja 

bloggaajat käyttävät? Tutkimus pohjasi hyvin vahvasti Goffmanin teoriaan ja tutkijat 
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totesivatkin, että ”itsen esittämisen tarkastelu [teksti]blogeissa antaa erinomaisen 

mahdollisuuden tutkia Goffmanin esittämiä perinteisiä rakenteita” (mt., 972.) 

Tulosten mukaan erityisesti suositut tekstiblogit toisaalta paljastavat kirjoittajistaan 

paljon, mutta samalla antavat kirjoittajalle mahdollisuuden hallita tekstiblogissaan 

antamaansa kuvaa itsestään. Tutkijoiden mukaan tässä hallinnassa käytetään hyväksi 

perinteisiä vaikutelman hallinnan strategioita, vaikka media onkin uusi.  

Samankaltaisista teoreettisista ja menetelmällisistä lähtökohdista käsin tutki Chen 

(2010) itsen esittämisen ja vaikutelman hallinnan taktiikoiden eroja amerikkalaisissa 

ja taiwanilaisissa tekstiblogeissa. Tutkimuksessa havaittiin selviä eroja eri 

kulttuuripiireistä tulevien tekstiblogien välillä: amerikkalaiset blogaajat paljastivat 

enemmän itsestään ja persoonastaan, mutta piilottivat ihmissuhteensa 

tekstibloginsa ulkopuolelle, kun taas taiwanilaiset kirjoittivat tekstiblogeissaan 

ihmissuhteistaan, mutteivät juurikaan paljastaneet tietoja itsestään. Tuloksen 

voidaan nähdä osoittavan, että tekstiblogit noudattavan kulttuuristen taustojensa 

tyypillisiä piirteitä. (Chen 2010.) 

Viime vuosina myös suomalainen tutkimus tekstiblogeista on yleistynyt. Noppari ja 

Hautakangas (2012) tutkivat tekstiblogeja tutkimuksessaan ”Kovaa työtä olla minä – 

muotibloggaajat mediamarkkinoilla”, joka voidaan nähdä ensimmäisenä laajana 

suomalaisena muotiblogitutkimuksena. Tosin tutkijat itse määrittävät 

tutkimuskohteensa olleen päiväkirjamaiset lifestyle-blogit, joita yleisesti kutsuttiin 

muotiblogeiksi vielä neljä vuotta sitten. Nykyään tämä nimityskäytäntö 

blogimaailmassa on muuttunut ja käsite muotiblogi on lähes täysin korvautunut 

käsitteellä lifestyle-blogi. Tutkimuksessa tekstimuotoisia muotiblogeja tarkastellaan 

laaja-alaisesti muun muassa minätyön, yhteisöllisyyden, kaupallisuuden ja median 

osallisuuden näkökulmista. Tutkimuksen aineisto koostui niin blogaajien 

haastatteluista, kaupallista yhteistyötä tekevien tahojen haastatteluista kuin myös 

tekstiblogien lukijoille tehdystä kyselystä. Tutkimuksen tulokset ovat mielenkiintoisia 

ja merkittäviä tämänkin tutkimuksen kannalta. Tutkimuksen tuloksissa 

päiväkirjamaisia tekstiblogeja luonnehditaan "henkilökohtaisuudesta ponnistavaksi 

tarinoinniksi, joka erilaisten esityksellisten valintojen avulla tuotetaan julkisuuteen" 

(mt. 156). Tutkimuksessa selvisi myös miten blogaajat tasapainoilevat yksityisen ja 
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julkisen välillä: Tekstiblogeissa pyritään julkaisemaan riittävästi henkilökohtaista, 

jotta yleisö pysyy kiinnostuneena, mutta samalla itsestä välittyvää kuvaa pyritään 

kontrolloimaan tarkasti. (mt. 157.) 

Suomalaisia tekstiblogeja on tutkittu monissa opinnäytetöissä viime vuosina. Maria 

Laation (2012) pro gradu -tutkielma tarkastelee tekstimuotoisia muotiblogeja ja 

niissä rakennettuja esityksiä itsestä Goffmanin teorian avulla. Laation työ lähestyy 

aihetta muodin ja kulutuksen kautta ja hänen laadullinen analyysinsä keskittyy 

pääasiassa muotiblogien kuvamateriaaliin. Tutkimuksen tulokset ovat kuitenkin 

samassa linjassa omien oletusteni kanssa: bloggaajat rakentavat tekstiblogiin 

itsestään tietynlaista kuvaa pyrkien luomaan illuusion, että lukijat pääsevät 

näkemään bloggaajan koko elämän vaikka suuri osa siitä jätetäänkin piiloon kulissien 

taakse. Myös Saara Jänkälän (2013) pro gradu -tutkielma käsitteli tekstiblogeja 

keskittyen kuluttajaidentiteetin rakentamiseen blogeissa. Jänkälä toteutti 

tutkimuksensa haastattelututkimuksena ja hänen tutkimuskysymyksensä käsittelivät 

blogaamisen motivaatiota, kulutuksen roolia itsen esittämisessä sekä yksityisyyden 

hallintaa tekstiblogeissa. Kiinnostavin tulos tutkimuksessa oli huomio siitä, että 

blogaajat jakautuivat yksityisyyden hallinnan suhteen kahteen osaan: toisille 

yksityisyyden hallinta oli strateginen toimi, jolla pyrittiin hankkimaan ja sitouttamaan 

blogiyleisöä, ja toisille puhtaasti kontrollia omasta julkisesta kuvasta.  

Kolmas tässä esiteltävä pro gradu, joka käsitteli tekstiblogeja, on Aurora Airaskorven 

(2014) tutkimus lifestyle-blogien ja naistenlehtien välisestä suhteesta tarkasteltuna 

erityisesti yleisön näkökulmasta. Airaskorpi esittää, että yleisön siirtymistä 

naistenlehtien ja tekstiblogien välillä määrittää pääasiassa yleisön motivaatio: 

naistenlehtiä luetaan niiden ammattimaisuuden vuoksi ja tekstiblogeja taas luetaan 

niiden aitouden ja autenttisuuden vuoksi. Tulos on mielenkiintoinen, kun sitä taas 

vertaa teorioihin tekstiblogien ja videoblogien eroista: niissä usein korostetaan juuri 

videoblogien autenttisuutta verrattuna tekstiblogeihin (Korhonen, 2013). Näyttää siis 

siltä, että autenttisuuden määrä kasvaa siirryttäessä naistenlehdistä tekstiblogeihin 

ja siitä edelleen videoblogeihin. 
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3.2 Videoblogit tutkimuksen kohteena 
 

Jos tekstiblogeista alkaa vähitellen jo löytyä kattavaa tieteellistä tutkimusta, on 

videoblogien suhteen tilanne toinen. Kansainvälisesti tutkimusta videoblogeista 

löytyy jo jonkin verran, mutta Suomesta ja suomalaisesta videoblogimaailmasta 

tehtyä tutkimusta on yhä erittäin vähän. 

Videoblogit ja niiden myötä myös videoblogien tutkimus on viime vuosina keskittynyt 

YouTube-sivustoon, joka tällä hetkellä on ylivoimaisesti suurin ja kattavin 

videosivusto maailmassa. Ensimmäisiä koko YouTube-ilmiötä kartoittavia 

tutkimuksia on Michael Strangeloven (2010) "Watching YouTube. Extraordinary 

Videos by ordinary people", joka pyrkii kuvaamaan mahdollisimman laajasti 

YouTuben kulttuuria ja toimintaa. Tässä tutkimuksessa käsitellään myös 

päiväkirjamaisia videoblogeja, jotka nähdään erityisesti tunnustuksellisuuden ja 

autenttisuuden ilmentyminä. Verrattaessa YouTuben videoblogeja muihin, 

aikaisempiin viedopäiväkirjamuotoihin, korostuu Strangeloven mukaan seuraavat 

eroavaisuudet: YouTuben videoblogit ovat aiempaa laajemmin yleisön saatavilla, 

niiden vuorovaikutus ja jopa keskustelevuus yleisön kanssa on täysin uusi ilmiö ja 

videoblogit ovat muuttuneet yhä suoremmiksi ja intiimimmeiksi kuvauksiksi 

arkielämästä (mt., 73).  

Griffith & Papacharissi (2010) tutkivat videoblogeja varhaisessa vaiheessa, kun niistä 

oli maailmanlaajuisestikin tehty vasta hyvin vähän tutkimusta. He tarkastelivat 

kymmenen videoblogin julkaisuja ja analysoivat niiden pohjalta blogaajien 

itseilmaisua ja esitystä käyttäen analyysissa apuna Goffmanin dramaturgista teoriaa. 

Griffith & Papacharissi esittävät, että videoblogit on mahdollista jakaa kolmeen 

erilaiseen teemaan sen perusteella, miten ja millaisia kommunikaatiomuotoja ja itsen 

esittämisen tapoja niiden julkaisuissa käytetään. Nämä kolme teemaa olivat: 

videoblogin pitäminen päiväkirjana, jossa julkaisijan esitys vaikuttaa intiimiltä mutta 

on loppuun asti kontrolloitu; videoblogi jatkuvana identiteetin selvittämisen tilana; 

sekä videoblogi narsistisen ilmaisun alustana. Tutkimuksen mukaan monet 

analysoidut videoblogit käyttivät kaikkia kolmea teemaa julkaisuissaan. (Griffith & 

Papacharissi 2010.) 
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Stoeckl et al (2007) julkaisivat tutkimuspaperin, jossa tutkittiin blogaajien 

motivaatiota blogaamiseen sekä tehtiin vertailua tekstiblogien ja videoblogien 

motivaatiotekijöiden välillä. Tutkimus toteutettiin verkkolomakkeella, jossa 

tekstiblogia tai videoblogia julkaisevia pyydettiin arvioimaan tärkeimpiä syitä blogin 

pitämiseen. Lisäksi blogeja seuraavilta yleisön edustajilta kysyttiin syitä siihen, 

mikseivät he itse julkaise blogia. Tulosten mukaan sekä tekstiblogien että 

videoblogien tekemisen syyt löytyvät pääasiassa sisäisestä motivaatiosta eikä 

esimerkiksi rahan tai muun materian ansaitsemismahdollisuuksista. Verrattaessa 

tekstiblogien ja videoblogien pitäjien motivaatiota nousi suurimmaksi eroksi se, että 

videoblogin pitoa motivoi eniten viihdyttävyys ja ajanviete, kun taas tekstiblogien 

tärkein motivaattori oli tiedon levitys. Videoblogit siis nähdään tämän tutkimuksen 

perusteella kevyempinä ja viihteellisempinä kuin tekstiblogit. (mt., 398.) Tulosta 

saattaa osaltaan selittää se, että yhä tänäkin päivänä suurin osa videoblogeista on 

puhtaasti päiväkirjamaisia blogeja, kun taas tekstiblogien jakautuminen 

päiväkirjamaisiin ja toisaalta asiapitoisiin harrasteblogeihin on selkeämpi. 

Asiapitoisissa harrasteblogeissa tiedon levittäminen varmasti on tärkeimpiä 

motivaatiotekijöitä. 

Suomalaista tutkimusta videoblogeista on, kuten aiemmin todettua, varsin vähän. 

Karoliina Talvitie-Lamberg (2014) on kirjoittanut väitöskirjatutkimuksensa 

videomuotoisista tunnustuksellisista minäkertomuksista eli videoblogeista. Hänen 

kiinnostuksen kohteenaan oli se, miten tunnustus toimii viestinnän välineenä ja 

vuorovaikutuksen tapana sosiaalisessa mediassa. Johtopäätöksissään Talvitie-

Lamberg esittää, että videoblogit voidaan nähdä vapaaehtoisina itsensä esittämisen 

areenoina, joissa esittäjä eli blogaaja luo kuvaa itsestään vuorovaikutuksessa 

kanssaviestijöiden kanssa. Talvitie-Lamberg käyttää tutkimuksensa aineistona 

englanninkielisiä videoblogijulkaisuja, joten tätäkään tutkimusta ei voida pitää 

suomalaisen videoblogimaailman tutkimuksena.  

Suomalaista videoblogimaailmaa onkin tähän mennessä tutkittu lähinnä 

opinnäytetöissä. Olka Helminen (2015) tutki pro gradu -työssään suosittuja 

suomenkielisiä videoblogeja ja sitä, miten niiden videojulkaisuissa rakennetaan ja 

esitetään autenttisuuden vaikutelmia. Helminen esittää, että aineiston perusteella 
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voidaan eritellä tapoja, joilla autenttisuutta videoblogeissa pyritään esittämään. 

Näitä tapoja ovat muun muassa: esityksen luonnollisuus ja epätäydellisyys; 

puheenaiheiden arkisuus ja esiintyjän nöyryys; yhteisöllisyys sekä katsojien 

huomioiminen. Lisäksi kuvausympäristöt sekä esittäjän ulkoinen olemus kuvastivat 

samoja piirteitä eli luonnollisuutta, epätäydellisyyttä ja arkisuutta. Toinen pro gradu 

-tutkimus videoblogeista on Anna Kurténin (2014) ja se käsittelee videoblogin 

suhdetta TV-lähetyksiin. Tutkimuksen tavoitteena on vertailla TV-uutistenlukijan ja 

videoblogaajan esiintymis- ja kerrontatekniikoita. Kurtén tutkii näitä tekniikoita 

Goffmanin itsensä esittämisen teorian käsitteiden avulla ja käyttää tutkimuksessaan 

erityisesti käsikirjoituksen, henkilökohtaisen julkisivun ja esityksen kehyksen eli 

lavasteiden käsitteitä. Johtopäätöksissään Kurtén esittää, että kun TV-uutistenlukija 

käyttää esityksessään perinteisiä journalistisia tekniikoita, hyödyntää videoblogaaja 

paitsi näitä samoja journalistisia tekniikoita, lisäksi myös muita tekniikoita, kuten 

henkilökohtaisia paljastuksia, huumoria ja ironiaa sekä keskustelevaa 

vuorovaikutusta videon sisällöstä. 
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4 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 
 

Kulttuurintutkimuksessa teoriaa käytetään tutkimuksen viitekehyksenä, joka voi 

täsmentää tutkittavan ilmiön ymmärtämistä ja avata uusia näkökulmia sen 

tutkimiseen. Teorian ei kuitenkaan oleteta toimivan suoraan tutkimusongelman 

analyyttisen käsittelyn välineenä tai sen selittäjänä. (Alasuutari 2011, 261-263.) 

Teoreettisen viitekehyksen tarkoitus on mahdollistaa ilmiön analyyttinen 

lähestymistapa ja ohjata ymmärtämisen prosessia tutkimuksen aikana (Silverman 

2006). 

Tässä tutkimuksessa lähestyn aineistoani pääasiassa kahden teorian kautta. 

Ensimmäiseksi esittelen Erwing Goffmanin (1971) dramaturgisen sosiologian teorian, 

joka käsittelee ihmisten välistä vuorovaikutusta ja sosiaalisissa tilanteissa esitettäviä 

rooleja monipuolisesti ja soveltavasti. Goffmanin teoria käsittelee alunperin 

pääasiassa kasvokkaista vuorovaikutusta, mutta hänen sosiaalista vuorovaikutustaan 

kuvaava teoriaansa on viime vuosikymmeninä käytetty myös useiden internet-

ilmiöiden, kuten henkilökohtaisten kotisivujen (Papacharissi 2002), muotiblogien 

(Noppari & Hautakangas 2012) ja virtuaalimaailmojen (Gottschalk 2010) 

tutkimuksessa. Toiseksi esittelen Sandra Petronion yksityisyyden hallintaa 

käsittelevän teorian, joka pyrkii määrittämää sitä, miten ja mistä syistä yksilöt jakavat 

yksityistä tietoa itsestään ja elämästään. Myös Petronion teoriaa on aiemmin 

sovellettu sosiaalisen median tutkimuksessa: Lampinen (2014) on tutkinut sen avulla 

sosiaalisia verkostosivuja (social network services, SNSs) ja Koskelo (2011) Facebook-

käyttäjien yksityisyyskäsityksiä ja -taktiikoita. 

4.1 Dramaturginen sosiologia  
 

Keskeisimpiä teoreettisia käsitteitä tutkimuksessani on itsen esittäminen (self-

presentation), jota lähden avaamaan Erving Goffmanin (1971) sosiaalista 

vuorovaikutusta ja vaikutelmien hallintaa käsittelevän dramaturgisen sosiologian 

teorian kautta. Goffmanin teoria perustuu siihen lähtöoletukseen, että aina 

saapuessaan sosiaaliseen tilanteeseen yksilö joutuu muiden läsnäolijoiden eli yleisön 
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tarkkailun kohteeksi. Yleisön pyrkii keräämään yksilöstä mahdollisimman paljon 

informaatiota pystyäkseen arvioimaan niin yksilöä itseään kuin sosiaalista tilannetta, 

joka on syntynyt. (mt., 11.) 

Sosiaalisissa tilanteissa yksilö pyrkii ilmaisemaan itseään ja luomaan tietynlaisia - 

usein omalta kannaltaan suotuisia - vaikutelmia yleisölle. Näiden vaikutelmien 

luomiseen yksilö käyttää erilaisia vaikutelman hallinnan keinoja, jotka yhdessä 

muodostavat yksilön esityksen. Nämä esitykset ovat aina tilannesidonnaisia ja niitä 

esitetään tietyillä, juuri tähän esitykseen varatuilla näyttämöillä. Esityksellään yksilö 

pyrkii luomaan tietynlaisen kuvan itsestään yleisölle ja samalla saamaan yleisönsä 

uskomaan, että hänellä todella on niitä piirteitä, joita hänen esityksensä ilmentää. 

Esityksen on siis tarkoitus vakuuttaa yleisö siitä, että asiat todella ovat sitä, miltä ne 

näyttävät. (Goffman 1971, 26-27.) 

4.1.1 Esityksen näyttämö 
 

Esitys sisältää kaiken yksilön toiminnan silloin, kun hän on tietyn yleisön 

havainnoinnin alaisena ja pystyy toiminnallaan jollain tavoin tähän yleisöön 

vaikuttamaan. Esitykset esitetään aina tietyillä, juuri näihin esityksiin sidotuilla 

näyttämöillä. Goffman kutsuu tätä näyttämöä julkisivuksi (front), joka määritellään 

”vakioluonteiseksi viestintävälineistöksi”. Julkisivu voidaan tarkemmin jakaa kahteen 

osaan: lavastukseen (setting) ja henkilökohtaiseen julkisivuun (personal front). 

Lavastuksella viitataan kiinteään paikkaan ja sen sisältämiin kalustuksiin tai 

rakennelmiin, joiden edessä tai lomassa esitystä esitetään. (Goffman 1971, 32.) 

Internetin erilaisten julkaisualustojen, kuten blogien, voidaan nähdä täyttävän 

näyttämön tunnusmerkit, jolloin esimerkiksi blogin ulkoasu toimii näyttämön 

lavastuksena.  

Henkilökohtaisella julkisivulla kuvataan niitä henkilöön liittyviä tunnuksia, jotka 

seuraavat häntä esityspaikasta riippumatta. Näitä tunnusmerkkejä ovat muun 

muassa ikä, sukupuoli, vaatteet ja puhetavat. Osaa näistä tunnuksista yksilö voi 

muokata, mutta osa tunnuksista on pysyviä ja muuttumattomia riippumatta siitä, 

millaista esitystä yksilö pyrkii rakentamaan. Henkilökohtaisen julkisivun viestimet 

jaetaan vielä kahteen pääryhmään: ulkonäköön (appearance) sekä esiintymistapaan 
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(manner). Ulkonäkö kertoo yleisölle esiintyjän sosiaalisesta asemasta sekä 

meneillään olevan esityksen luonteesta. Esiintymistapa puolestaan kertoo yleisölle 

minkälaista roolia yksilö tilanteessa esittää. Näiden kahden, ulkonäön ja 

esiintymistavan, odotetaan vastaavan toisiaan eli olevan yhdenmukaisia. (Goffman 

1971, 33-34.)  

Henkilökohtainen julkisivu rakentuu erilaisesti eri julkaisualustoilla. Tekstiblogeissa, 

jotka sisältävät vain tekstiä ja kuvia, ei yleisö pysty arvioimaan esiintyjän välitöntä 

esiintymistapaa. He joutuvat tekemään arvionsa esitystavasta perustuen ainoastaan 

esityksen lavastukseen ja esiintyjän ulkonäköön. Toki voidaan ajatella, että 

kirjoitustyyli ja kirjoittajan esiintyminen kuvissa voidaan tulkita esiintymistavaksi, 

mutta tästä esiintymistavasta on voitu karsia kaikki esitystä rikkovat piirteet pois jo 

ennen esityksen julkistamista. Videoblogeissa taas yleisö pääsee arvioimaan sekä 

esittäjän ulkonäköä että esiintymistapaa. Video esityksen näyttämönä mahdollistaa 

tämän. Kuitenkin tulee muistaa, että myös videoblogeissa esittäjä on lopulta se, joka 

päättää, minkälaista sisältöä esityksestä julkaistaan.  

Noppari ja Hautakangas (2012) totesivat muotiblogeja käsitelleessä tutkimuksessaan, 

että blogaajat jakavat käsityksen siitä, miten muotiblogaajan roolia visuaalisesti ja 

sanallisesti esitetään (Mt. 49). Sekä tekstiblogit että videoblogit voidaan siis nähdä jo 

”vakiintuneina sosiaalisina rooleina”. Tämä tarkoittaa, että saapuessaan näyttämölle 

yksilö ei voi täysin mielivaltaisesti itse määrittää julkisivuaan, vaan hänen on 

omaksuttava esitykselle jo vakiintunut julkisivu. Vaikka sosiaaliset esitykset ja roolit 

voivat olla hyvinkin erikoistuneita ja ainutlaatuisia, on erilaisia sosiaalisesti 

rakentuneita julkisivuja vain rajallinen määrä. (Goffman 1971, 36-37.) Tämä osaltaan 

selittää tekstiblogien ja toisaalla videoblogien keskinäisiä yhteneväisyyksiä: yksilö voi 

rakentaa esitystään omien halujensa mukaan, mutta esityksen näyttämö määrittyy 

pitkälti vakiintuneen sosiaalisen julkisivun kautta. Näin ollen esimerkiksi tekstiblogien 

kuvamateriaali muotoutuu tietynlaiseksi ja videoblogien videot noudattavat 

samankaltaisia säännönmukaisuuksia. 
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4.1.2 Esityksen hallinnan keinot 
 

Esiintyessään tietyssä roolissa yksilöllä on käytössään keinoja, joiden avulla hänen on 

mahdollista rakentaa esityksestään haluamansa kaltainen. Näiden elementtien avulla 

yksilö pyrkii vaikuttamaan siihen kuvaan, jonka yleisö esityksestä saa. Goffman 

määrittelee neljä esityksen hallinnan keinoa: dramatisoiminen, idealisoiminen, 

ilmaisujen jatkuva säätely ja salaperäistäminen. (Goffman 1971, 40-81.) 

Dramatisoidessaan itsestään antamaansa esitystä yksilö pyrkii sävyttämään 

esitystään tietyin dramaattisin keinoin ja viestein, jotka tukevat hänen esitystään 

tuoden sen esiin selkeämmin ja varmemmin. Dramatisointiin kuuluu erityisesti tuoda 

esiin ja selventää muuten ehkä huomaamatta tai hämäriksi jääviä seikkoja. (Goffman 

1971, 40-42.) Blogeissa tämä voi ilmetä esimerkiksi julkaisuiden pitkällisessä 

hiomisessa, jotta ne saadaan vaikuttamaan sopivan epämuodollisilta ja välittömiltä 

eikä liian valmistelluilta ja suunnitelluilta.  

Idealisoinnissa on sanan mukaisesti kyse esittäjän pyrkimyksestä luoda yleisölle 

ihannekuvaan viittaava mielikuva esityksestä. Idealisoinnissa esittäjä pyrkii tuomaan 

esiin yhteisön virallisesti tunnustamia arvoja tai toisaalta esittämään ”huonompaa” 

kuin todellisuudessa onkaan, jotta saisi hyväksyntää yleisöltään. Esittäjä pyrkii usein 

myös häivyttämään ja salaamaan tosiseikkoja, jotka eivät sovi ihannekuvaan, jota hän 

esityksellään rakentaa. Idealisoinnissa tärkeää on se, millaiselle yleisölle roolia 

esitetään: yleisö määrittää sen, mikä kulloinkin on tavoiteltu ihannekuva. (Goffman 

1971, 45-59.) Aiemmissa tekstiblogeja käsitelleissä tutkimuksissa on havaittu, että 

esimerkiksi muotiblogit noudattavat samanlaisia kaavoja ja esitysmalleja riippumatta 

tekstiblogin suosittuudesta tai sen iästä (Laatio 2012, 5). Tämä voidaan osittain 

selittää sillä, että muotiblogeja lukeva yleisö odottaa blogaajalta tietynlaista esitystä 

ja toisaalta myös uusi blogaaja aloittaessaan helposti sulautuu jo olemassa olevaan 

kulttuuriin, joka pitkälti määrittää tekstiblogin rakenteen ja esitystavat. 

Ilmaisujen jatkuva sääntely pyrkii karsimaan esityksestä tahattomat lipsahdukset ja 

muut ristiriitaisuudet, jotka saattavat vaarantaa esityksen uskottavuuden. Erityisesti 

julkaisuissa, joissa esityksen tiedetään olevan tarkkaan harkittu ja valmisteltu, 

tulkitsee yleisö esityksen pienimpiäkin piirteitä tarkoin ja merkityksellisinä. Tästä 
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johtuen esitystä rakentaessaan yksilöt pyrkivät mahdollisuuksien mukaan karsimaan 

julkaisuista pois elementit, jotka saattaisivat olla monitulkintaisia tai ristiriidassa 

halutun esityksen kanssa. Jos yleisö epäilee esityksen todenmukaisuutta, se 

todennäköisesti tarraa kiinni pienimpiinkin epäjohdonmukaisuuksiin ja tulkitsee ne 

todisteeksi valheellisesta esityksestä. (Goffman 1971, 61-64.) Tekstiblogeissa 

blogaajalla on täysi valta muokata ja hioa julkaisua niin pitkään, ettei siinä esiinny 

juuri yhtään ristiriitaisuutta tai lipsahduksia. Videoblogeissa taas näiden esiintyminen 

on täysin mahdollista, koska usein videojulkaisut kuvataan ilman käsikirjoitusta tai 

suurempaa valmistelua.  

Neljäs keino muokata esitystä itsestä on salaperäistäminen: tällöin esittäjä rajaa ja 

säännöstelee kosketustaan muihin yksilöihin eli yleisöön. Etäisyyden säilyttäminen 

yleisöön johtaa ideaalitapauksessa pelonsekaiseen kunnioitukseen esittäjää kohtaan 

yleisön joukossa. Usein myös yleisö itse auttaa esittäjää ylläpitämään tätä etäisyyttä. 

(Goffman 1971, 78-80.) Blogeissa tätä etäisyyttä pidetään yllä esimerkiksi 

rajoittamalla yleisön mahdollisuutta kommentoida tai muuten ottaa yhteyttä 

blogaajaan. Myös suorat muistutukset siitä, ettei yleisö tiedä kaikkea esittäjän 

elämästä, voidaan nähdä keinona etäännyttää yleisöä.   

4.2 Yksityisyyden hallinnan teoria 
 

Toinen keskeinen teoreettinen lähtökohta tutkimukselleni on itsestäkertominen 

(self-disclosure), jota avaan erityisesti Sandra Petronion (2002) yksityisyyden 

hallinnan teorian (Communication Privacy Management) kautta. Teoria kuvaa 

ihmisten tasapainoilua yksityisen ja julkisen välillä ja näkee yksityisyyden hallinnan 

jatkuvana prosessina, jossa yksilön tulee toistuvasti punnita yksityisten asioiden 

kertomisen tuomia etuja ja haittoja. 

Alunperin itsestäkertominen on Altmanin ja Taylorin (1973) sosiaalisen läpäisyn 

teoriaan (Social Penetration Theory) kuuluva käsite. Sosiaalisen läpäisyn teoria 

käsittelee yksilöiden välistä vuorovaikutusta ja tämän vuorovaikutuksen kautta 

kehittyvää suhdetta yksilöiden välillä. Altmanin ja Taylorin teorian mukaan yksilöiden 
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välinen suhde voi syventyä ja muuttua intiimiksi ainoastaan itsestäkertomisen kautta. 

Ihmissuhteessa tätä itsestäkertomista harjoitetaan vähitellen ja järjestäytyneesti.  

Tästä Altmanin ja Taylorin teoriasta Petronio lähti kehittämään yksityisyyden 

hallinnan teoriaa. Teoriassaan Petronio halusi korostaa erityisesti seuraavia seikkoja: 

ensinnäkin, aiemmat teoriat keskittyivät itsestäkertomisen prosessiin eikä niinkään 

sen sisältöön. Petronion teoria nostaa itsestäkertomisen sisällön, sen yksityisen 

tiedon, jota jaetaan, tutkimuksen keskiöön. Korostaakseen tätä eroa aiempaan, 

Petronio nimeää käsitteen yksityisen tiedon kertomiseksi (private disclosure). 

Toiseksi, Petronion teorian mukaan yksityisen tiedon kertominen ei automaattisesti 

johda suhteen kehittymiseen vaan yksityisen tiedon kertomisella voidaan tähdätä 

muihinkin päämääriin, kuten käyttää sitä välineenä itseilmaisuun, asioiden 

käsittelyyn tai kontrollin saavuttamiseen. (Petronio 2002, 2-6.) Tutkittaessa blogeja 

on varsinkin jälkimmäinen seikka tärkeä: blogaaja ei lähtökohtaisesti paljasta 

itsestään yksityisiä asioita luodakseen intiimimmän ja syvemmän suhteen yleisöönsä 

vaan muiden päämäärien vuoksi. Nopparin ja Hautakankaan (2012, 46) 

blogitutkimuksessa blogaajat itse määrittivät blogin olevan heille paitsi itseilmaisun 

alusta, myös tila joka mahdollistaa minätyön ja tavoitteellisen identiteetin 

kehittämisen. 

Petronion (2002, 5-13) teoria voidaan esittää viiden osa-alueen kautta, jotka yhdessä 

kuvaavat yksityisyyden hallinnan prosessia: 

1. Omistus: Yksilö kokee omistavansa yksityisen tietonsa. 

2. Hallinta: Koska yksilö omistaa yksityisen tietonsa, on hänellä oikeus säädellä 

pääsyä tähän tietoon ja oikeus hallita yksityisyytensä rajoja. 

3. Osaomistus: Kun yksityisiä asioita kerrotaan muille, voi yksityisestä tiedosta 

tulla osaomisteista eli niin sanottu yhteinen salaisuus. Tällaista osaomisteista 

tietoa on esimerkiksi perheissä. 

4. Yksityisyyden säännöt: Yksilöt käyttävät yksityisyyden sääntelyyn sekä 

henkilökohtaisia että kollektiivisia sääntöjä, joiden perusteella yksityisen 

tiedon rajoja säädellään. 
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5. Rajojen kuohunta (boundary turbulence): Yksityisyyden raja saattaa jossain 

tilanteissa häiriintyä, jolloin syntyy kouhuntaa ja yksityisyyden raja on 

määriteltävä uudestaan. 

Seuraavaksi esittelen tarkemmin näistä yksityisyyden hallinnan teorian osa-alueista 

kaksi tälle tutkimukselle keskeisintä: yksityisyyden raja (privacy boundary) ja 

yksityisyyden säännöt (privacy rules).   

4.2.1 Yksityisyyden raja 
 

Yksityisyyden raja on käsite, jolla Petronio kuvaa sitä kuvitteellista rajaa, joka ympäröi 

yksityistä tietoa. Tämän rajan avulla yksilöt säätelevät yksityisyyttään ja julkisuuttaan 

sekä sitä yksityisen tiedon määrää, joka kerrotaan ulospäin. Nämä yksityisyyden rajat 

eivät ole pysyviä tai ennaltamäärättyjä vaan yksilöt voivat luoda yksityisyyden rajansa 

itse tai ottaa käyttöön kollektiivisesti luotuja rajoja. Rajat myös muuttuvat ja 

kehittyvät jatkuvasti, esimerkiksi lapsuudessa kaivattu yksityisyys on yleensä 

vähäisempää kuin aikuisuudessa kaivattu yksityisyys. (Petronio 2002, 6-9.) 

Yksilö hallinnoi samanaikaisesti monia yksityisyyden rajoja. Paitsi omaa 

yksityisyytensä rajaa, yksilö hallinnoi yleensä myös useita kollektiivisesti omistettuja 

yksityisyyden rajoja. Tällaisia syntyy esimerkiksi parisuhteessa, perheessä tai 

erilaisissa organisaatioissa. Erilaisia yksityisyyden rajoja hallinnoidaan eri tavoin: 

säännöt, jotka koskevat yksilön omia yksityisyyden rajoja, eivät todennäköisesti päde 

käsiteltäessä kollektiivisia yksityisyyden rajoja. Esimerkiksi jos pariskunnalla on 

yksityisiä asioita, joista he eivät puhu kuin toisilleen, tulee pariskunnan osapuolten 

samanaikaisesti hallinnoida sekä omia rajojaan että pariskunnan yhteisiä rajoja. 

(Petronio 2002, 85-87.) Blogaajat joutuvat blogeissaan usein pohtimaan monia 

erilaisia rajoja: päätettävänä ei ole vain se, paljonko omasta yksityisyydestä paljastaa 

vaan myös lähimmäisten ja ystävien kanssa jaetut rajat voivat joutua koetukselle 

blogissa. 

Yksityisyyden rajojen hallinta tapahtuu lähes aina jännitteiden kautta. Yksilö joutuu 

jatkuvasti pohtimaan, miten yksityisen kertominen vaikuttaa häneen ja millaisia 

hyötyjä ja haittoja kertomisesta saattaa olla. Yksityisyyden hallinta onkin dialektinen 
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ilmiö. Samaan aikaan yksilöt haluavat säilyttää yksityisyytensä, mutta myös jakaa sen 

muodostaakseen uusia suhteita, pitääkseen yllä jo olemassaolevia suhteita ja 

ilmaistakseen itseään. Näiden kahden ääripään välillä yksilö joutuu jatkuvasti 

tasapainoilemaan ja tämä tasapainoilu tekee yksityisyyden hallinnan prosessista 

dialektisen. Pitää kuitenkin muistaa, että vaikka yksityisyyden hallinta esitetään 

teoriassa täysin yksilön hallittavissa olevana prosessina, vaikuttavat myös muut 

ihmiset ja sosiaalinen ympäristö yksilön valintoihin yksityisen tiedon kertomisessa. 

(Petronio 2002, 12-23.) 

4.2.2 Yksityisyyden säännöt 
 

Yksityisyyden hallinnan teorian mukaan yksityisyyden säännöt ovat taustalla kaikissa 

valinnoissa, joita yksilö tekee yksityisen tiedon kertomisen tai kertomatta jättämisen 

suhteen. Säännöt voivat liittyä sekä yksityisiin että kollektiivisiin yksityisyyden 

rajoihin ja ne muodostuvat yksilön henkilökohtaisten tekijöiden ja sosiaalisen 

ympäristön yhteisvaikutuksesta. Yleisimmin säännöt omaksutaan 

sosialisaatioprosessin kautta eli sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden yksilöiden 

kanssa. Yksilö arvoi tietoisesti ja tiedostamattaan ympärillään olevia muita yksilöitä 

ja tarkkailee heidän yksityisyytensä rajoja ja sääntöjä, joilla he näitä rajoja 

hallinnoivat. Tämän lisäksi sääntöjen kehittymiseen voivat vaikuttaa ainakin 

kulttuuriset tekijät, sukupuoli, motivaatio, tilanteen konteksti sekä riskiarvio 

kertomisen haitoista ja hyödyistä. (Petronio 2002, 23.) 

Sosialisaation kautta yksilö omaksuu tiettyjä kulttuurisia normeja, jotka usein 

toimivat perustana sille, miten yksilö mieltää yksityisyyden. Eri kulttuureissa 

yksityisyydelle annetaan erilaisia merkityksiä ja tämä vaikuttaa yksilön käsityksiin 

yksityisestä ja julkisesta. Vaikka yksityisyyden merkitys eri kulttuureissa vaihteleekin, 

on lähes kaikissa kulttuureissa jonkin asteinen tarve yksityisyydelle. Myös 

sukupuolella on havaittu olevan vaikutusta yksilön yksityisyyskäsitykseen ja tätä 

kautta yksityisyyden sääntöjen määrittelyyn. (Petronio 2002, 24.) Tutkimuksessa on 

esimerkiksi havaittu, että tytöt ovat tietoisempia ja tarkempia yksityisyydestään 

Facebookissa kuin pojat (Youn 2005, 105). 
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Yksilöiden erilaiset motiivit vaikuttavat sääntöjen kehittymiseen. Yksilöllä saattaa olla 

vahva motivaatio yksityisen kertomiseen ja tunteiden esittämiseen, kun taas toinen 

yksilö parhaansa mukaan välttää tilanteita, joissa yksityistä tietoja joutuisi jakamaan. 

Samat motiivit voivat myös johtaa erilaisiin lopputuloksiin. Yksilöiden tarpeet ja 

tavoitteet eli motivaatio kuitenkin muodostaa pohjan sille, minkälaisia sääntöjä yksilö 

päätyy noudattamaan päätöksissään. Tärkeä tekijä sääntöjen muodostumisessa ja 

valinnassa on myös tilanteen konteksti, joka voidaan vielä jakaa sosiaaliseen 

ympäristöön ja fyysiseen kontekstiin. Sosiaalinen ympäristö vaikuttaa esimerkiksi 

siihen, millaisia asioita on soveliasta tuoda esiin tietyissä, mahdollisesti yksilölle 

uusissa tilanteissa. Tällöin yksilö joutuu uudelleenarvioimaan sääntöjä, joiden 

perusteella yksityisyyttään hallinnoi. Myös fyysinen konteksti voi vaikuttaa 

merkittävästi siihen, mitä ja miten yksilö kertoo yksityisestä. (Petronio 2002, 24-25.) 

Tästä esimerkkinä useat tutkimukset, joissa on todettu ihmisten olevan avoimempia 

ja jakavan enemmän tietoa itsestään tietokonevälitteisesti kuin kasvokkain (ks. esim. 

Schouten ym. 2009, Noppari ym. 2008). 

Lopuksi, yksityisyyden sääntöjen valintaan ja käyttöön vaikuttaa kaikkein 

perustavimmin yksilön tilannekohtainen riskianalyysi siitä, mitkä ovat yksityisen 

tiedon kertomisen hyödyt ja haitat. Yksilön tavoite on kuitenkin hyötyä yksityisen 

tiedon kertomisesta ja riskiarvio siitä, että tilanteessa yksilö joutuisi liiallisen 

paljastamisen vuoksi haavoittuvaksi määrittää hyvin pitkälti sitä, mitä sääntöjä ja 

millä tavoilla näitä sääntöjä käytetään. (Petronio 2002, 26.) 
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5 Tutkimusaineisto ja 
analyysimenetelmät 
 

Tutkimukseni aineisto koostuu neljän tekstiblogin ja neljän videoblogin julkaisuista 

loppuvuodesta 2015. Tekstiblogijulkaisut keräsin marraskuun kahdelta viimeiseltä 

viikolta, kun taas hieman harvemmin päivittyvissä videoblogeissa pidensin 

keräysjakson koko marraskuun mittaiseksi. Näin sain varsin laajan ja paljon erilaisia 

julkaisuja sisältävän aineiston, joka mahdollistaa tekstiblogien ja videoblogien 

vertailevan tutkimuksen. Aineistoni ulkopuolelle jätin julkaisuiden saamat 

kommentit. Niiden merkitys on tämän tutkimuksen kysymyksenasettelun kannalta 

toisarvoista, vaikkakin muussa yhteydessä jo pelkästään julkaisuiden saamista 

kommenteista voisi rakentaa mielenkiintoisen tutkimuksen. 

Toteutin tutkimukseni analysoimalla blogaajien tuottamaa sisältöä, enkä tehnyt 

tutkimusta varten haastatteluita. Tutkimukseni tavoitteena on vertailla 

tekstiblogeissa ja videoblogeissa esiintyviä itsensä esittämisen tapoja ja löytää näiden 

väliltä niin yhtäläisyyksiä kuin eroavaisuuksia. Nämä itsensä esittämisen tavat ovat 

usein ainakin osittain tiedostamattomia ja tahattomia, joten en uskonut saavani 

haastatteluilla vahvistusta ennakko-oletuksilleni itsen esittämisen tavoista ja 

taktiikoista tekstiblogeissa ja videoblogeissa. Tästä syystä näen, että tekstiblogien ja 

videoblogien sisältö eli julkaisut ovat olennaisin tutkimuskohteeni ja riittävä tämän 

tutkimuksen toteuttamiseksi. 

Tutkimuksessani tehdään vertailevaa tutkimusta tekstiblogaajien ja videoblogaajien 

tavoista esittää itseään yleisölle. Pyrin löytämään niin samankaltaisuuksia kuin 

eroavaisuuksia sekä kummankin genren sisältä että niiden väliltä. Analyysissani 

tarkastelen sekä aineistoni verbaalista materiaalia eli tekstiä ja puhetta että 

aineistoni kuvallista materiaalia eli valokuvia ja videokuvaa. Tutkimuskohteenani on 

se, miten blogaajat kuvailevat itseään, millaisia asioita he kertovat itsestään ja 

elämästään sekä miten he näitä asioita tekevät. Kuvamateriaalista kiinnostavaa on 

erityisesti se, millaista materiaalia valitaan julkaistavaksi ja millaista kuvaa itsestä 
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näin kuvamateriaalin kautta tuotetaan. Lopuksi peilaan analyysini tuloksia 

teoreettiseen viitekehykseeni sekä tutkimuskysymyksiini ja pyrin vastaamaan niihin. 

Tämä tutkimus liittyy kulttuurintutkimuksen perinteeseen. Kulttuurintutkimukselle 

on ominaista, että se perustuu asioiden ja ilmiöiden ymmärtävään selittämiseen eikä 

näiden selitysmallien oleteta olevan universaaleja lainalaisuuksia vaan tärkeämpää 

tutkimuksessa on ilmiön paikallinen selittäminen. (Alasuutari 2011, 55.) Tutkimukseni 

tavoite onkin tarkastella näitä kahta yhä varsin uutta blogimediaa tuoreesta, mutta 

hyvin perustellusta näkökulmasta käsin. Kuten kvalitatiiviseen 

kulttuurintutkimukseen olennaisesti kuuluu, ei tavoitteena ole tutkimustulosten 

yleistettävyys kattamaan koko ilmiötä vaan enemminkin ilmiöiden 

kyseenalaistaminen ja tarkastelu uudella tavalla. Tutkimus on onnistunut, jos pystyn 

selittämään tutkimani ilmiön ja tekemään sen ymmärrettäväksi tutkimuksen lukijalle. 

(mt., 234-237.) 

5.1 Tutkimusaineiston valinta ja esittely 
 

Valitessani aineistoani ohjasi valintaani pääasiassa kaksi kriteeriä: ensinnäkin halusin 

aineistoni koostuvan tekstiblogeista ja videoblogeista, joiden pääasiallisena aiheena 

on lifestreaming (Kozinets 2010, 179) eli oman elämän päiväkirjamainen kuvaaminen 

ja arjesta kertominen. Herring ym. (2004) on luokitellut blogit kolmeen kategoriaan: 

1. Arkipäivän tapahtumiin ja blogaajan ajatuksiin keskittyvät blogit 

2. Julkisia tapahtumia kommentoivat ja linkkejä sisältävät filtteriblogit 

3. Tiettyihin aiheisiin tai tuotteisiin keskittyvät asia- ja harrastusblogit 

Koska tarkoituksenani on tässä tutkimuksessa tutkia sitä, miten itsen esittämisen 

keinot ja taktiikat eroavat tekstiblogeissa ja videoblogeissa, eivät harrastusblogit 

pysty rajatun aihealueensa vuoksi tutkimuskysymyksiini vastaamaan. Aineistooni 

valitsin siis tekstiblogeja ja videoblogeja, jotka kuuluvat yllä esitellyn kategorisoinnin 

ensimmäiseen kategoriaan.  

Toinen aineiston valintaa ohjannut kriteeri oli sekä tekstiblogien että videoblogien 

kohdalla yleisön suuruus eli seuraajamäärä, koska uskon suosion olevan yksi 

merkittävimmistä blogaajan toimintaa ohjaavista tekijöistä. Valitsemalla 
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yleisömääriltään mahdollisimman samankaltaisessa tilanteessa olevia tekstiblogeja 

ja videoblogeja voin poissulkea vaihtelevat yleisömäärät eroja selittävänä tekijänä. 

Valinnassa käytin hyväkseni kahta vuoden 2015 aikana järjestettyä palkintogaalaa, 

tekstiblogien osalta Blog Awards -gaalaa ja videoblogien osalta TubeAwards -gaalaa. 

Näissä gaaloissa palkitaan vuosittain suosituimpia ja menestyneimpiä tekijöitä 

kummaltakin kentältä. Ehdokkaat kuhunkin palkintokategoriaan valitsee 

ulkopuolinen, kenttään hyvin perehtynyt raati. Aineistoni neljä tekstiblogia valitsin 

Vuoden lifestyle-blogi -kategorian ehdokkaista. Lifestyle-blogi -nimitys on viime 

vuosina yleistynyt kuvaamaan henkilökohtaisia, päiväkirjamaisia blogeja (Noppari & 

Hautakangas 2012, 18). Kaikki neljä blogaajaa myös itse määrittelevät kirjoittavansa 

elämästään ja arjestaan, joten molemmat valintakriteerini täyttyivät. Aineistoni neljä 

videoblogia taas valitsin sekä vuoden 2015 että vuoden 2014 TubeAwards-gaalan 

Vuoden vloggaaja -ehdokkaista. Jouduin laajentamaan hakuani edellisen vuoden 

ehdokkaisiin, koska kaikki vuoden 2015 ehdokkaat eivät mielestäni täyttäneet 

päiväkirjamaisuuden vaatimusta tai heidän julkaisutahtinsa oli aivan liian 

satunnainen muihin videoblogeihin verrattuna. Lopulta löysin neljä videoblogia, jotka 

ovat päiväkirjamaisia ja jotka ovat seuraajamääriltä Suomen kärkikastissa. 

Seuraavissa taulukoissa esittelen aineistooni valitut tekstiblogit ja videoblogit sekä 

julkaistujen postausten määrät ja kuvamateriaalin määrän tarkastelujaksolla. 

Taulukoista näkee nopeasti, että kuten jo todettua, on tekstiblogien päivitystahti 

selkeästi videoblogeja tiiviimpi: tekstiblogit päivittyivät noin kerran päivässä, yksi 

tarkastelluista tekstiblogeista jopa kahdesti päivässä, kun taas videoblogien 

postaustahti vaihteli noin kahdesta videosta viikossa aina yhteen videoon joka toinen 

päivä. Todellisuudessa kaikkien neljän aineistoon valitun videoblogin päivitystahti on 

noin kaksi videota viikossa, mutta sattumalta tähän tarkastelujaksoon osui kahdessa 

videoblogissa (vlogi 1 ja vlogi 3) blogaajan järjestämä tempaus, jossa hän tietoisesti 

ja tavoistaan poiketen pyrki postaamaan uuden videon joka päivä tietyn jakson 

aikana (vlogissa 1 päivittäin viikon ajan ja vlogissa 3 päivittäin kahden viikon ajan.) 

Erilaiset tempaukset ja kampanjat ovat kuitenkin olennainen osa niin tekstiblogi- kuin 

videoblogikulttuuria, joten en näe niiden esiintymisen tarkastelujaksolla mitenkään 

laskevan aineistoni arvoa. 
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Kirjoittajan 

sukupuoli 

Kirjoittajan 

ikä 

Postausten 

määrä 

17.-30.11.2015 

Valokuvien 

määrä 

aineistossa 

Blogi 1 nainen 30 10 35 

Blogi 2 mies 25 12 32 

Blogi 3 nainen n/a 11 81 

Blogi 4 nainen 26 23 121 

Taulukko 1. Ainestoon valitut tekstiblogit. 

Taulukko 2. Aineistoon valitut videoblogit. 

Tekstiblogien ja videoblogien käyttäminen tutkimusaineistoina herättää aina 

tutkimuseettisiä kysymyksiä. Vaikka tekstiblogit ja videoblogit ovat julkisesti jaossa 

internetissä, josta kuka tahansa ne voi löytää, ei niitä kuitenkaan ole tehty ajatellen 

niiden päätyvän tutkimusaineistoksi. Tästä syystä päätin esittää aineistoni ja siitä 

tehdyt lainaukset anonyymeina. Kuten Noppari ja Hautakangas (2012, 17-18) 

toteavat, ei tämän kaltaisessa tutkimuksessa ole tarkoitus analysoida blogaajia 

henkilöinä vaan enemminkin lähestyä blogaamista ilmiönä, jolloin sekä aineiston 

esittäminen anonyymina että blogijulkaisuiden käyttäminen aineistona on 

perusteltua.  

 

 

 

 
Vlogaajan 

sukupuoli 
Vlogaajan ikä 

Videoiden 

määrä 

1.-30.11.2015 

Aineiston 

videoiden 

kesto yhteensä 

Vlogi 1 nainen 24 12 47 min 18 sek 

Vlogi 2 nainen 20 7 39 min 48 sek 

Vlogi 3 nainen 13 15 80 min 2 sek 

Vlogi 4 mies 24 7 64 min 32 sek 
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5.2 Analyysimenetelmät 
 

Aineistoni monimuotoisuus asettaa haasteita analyysimenetelmille. 

Tekstiblogiaineisto koostuu julkaisuista, joissa niiden tekijä yhdistää tekstiä, itse 

ottamiaan kuvia sekä muualta lainattua kuvamateriaalia. Videoblogiaineisto taas 

koostuu videoista, joista osa on kuvattu käsivaralla ilman mitään editointia ja osaa 

taas on työstetty pitkään ja videoon on lisätty useita erilaisia elementtejä, kuten 

musiikkia, linkkejä ja kuvia videon päälle. Tällaisten multimodaalisten (Lehtonen 

1999, 6-8) nettiaineistojen tulkinnassa ja analyysissa on parhaaksi menetelmäksi 

osoittautunut useiden eri tulkintamenetelmien yhdistäminen ja aktiivinen 

liikkuminen näkökulmasta toiseen analyysin aikana. (Paasonen 2013, 41.)  

Näin ollen olen yhdistänyt aineistoni analyysissa sekä sisällönanalyysia että laadullista 

lähilukua. Näitä kumpaakin olen soveltanut niin tekstien kuin kuvallisen materiaalin 

analysointiin. Sisällönanalyysi toimi erityisen hyvin varsinkin analyysin alkuvaiheessa, 

jolloin sen avulla pystyin helpommin luokittelemaan aineistoani sekä nostamaan siitä 

esiin toistuvia teemoja ja tyylejä ja näin luomaan yleiskuvan aineistostani. 

Sisällönanalyysin ongelmana voi kuitenkin olla yksittäisten eroavaisuuksien 

häivyttäminen. Tässä taas laadullinen lähiluku toimii paremmin. Lähiluvussa tekstejä 

ja kuvia tulkitaan huolellisen erittelyn kautta ja näin on mahdollista nostaa aineistosta 

esiin myös yksittäisiä poikkeamia ja merkityksiä. Lähiluku toimi hyvin 

analyysimenetelmänä tässä tutkimuksessa, koska tutkimuksen aineisto ei ole liian 

suuri. Aineiston kasvaessa huomattavan suureksi, on tutkimusta lähes mahdotonta 

toteuttaa lähiluvun menetelmin. (Paasonen 2013, 40.) 

Myös analyysini suhde teoriaan on liikkuva ja vuorovaikutteinen. Eskolan ja 

Suorannan (1998, 153-157) mukaan laadullisen tutkimuksen sisällönanalyysi voidaan 

tehdä kolmesta erilaisesta lähtökohdasta käsin. Nämä ovat aineistolähtöinen 

analyysi, teorialähtöinen analyysi sekä näiden kahden välimaastoon sijoittuva 

teoriasidonnainen analyysi. Tässä tutkimuksessa käytän viimeksi mainittua eli 

teoriasidonnaista analyysitapaa.  

Teoriasidonnainen analyysi ei suoraan nojaa tiettyyn teoriaan vaan tutkimuksen 

taustalla oleva teoria vain ohjaa aineiston analyysia ja teemoittelua jättäen tilaa myös 
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aineistosta itsestään esiin nouseville aiheille ja teemoille. Tämä lähestymistapa 

korostaa teoreettisten lähtökohtien ja aineistosta esiin nousevien teemojen 

vuorovaikutusta. Tehdessäni aineiston analyysia osoittautui tämä lähestymistapa 

onnistuneeksi: analyysin pohjana ollut teoria ohjasi ja helpotti aineiston 

teemoittelua, mutta analyysin aikana huomasin myös, miten aineistosta nousi esiin 

muita, teorian ulkopuolisia teemoja. Teoriasidonnaisen lähestymistavan ansiosta 

pystyin ottamaan myös nämä uudet teemat huomioon analyysissani. 
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6 Analyysi 
 

Analyysissa osoittautui aineistoni valinta onnistuneeksi: sekä tarkastelemani 

tekstiblogit että videoblogit käsittelivät tarkastelujakson aikana hyvin samankaltaisia 

aiheita hyvin laajalla kirjolla. Pääasiassa julkaisut liittyivät eri tavoin arkielämään: 

työhön, vapaa-ajan harrastuksiin, matkoihin, ostoksiin, ruokaan ja ihmissuhteisiin. 

Näin sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa yleisölle annettaan mahdollisuus 

muodostaa kokonainen - tai ainakin valikoiduilta osiltaan kokonainen - kuva 

henkilöstä blogin takana.  

Yleisin aihe julkaisuissa tarkastelujakson aikana oli päivän tai viikon tapahtumista 

kertominen; kuvaus siitä, millaista elämää kirjoittaja tai kuvaaja oli viime aikoina 

elänyt. Sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa tällaisia julkaisuja oli hieman yli 

puolet kaikista julkaisuista. Näissä julkaisuissa kerrottiin enimmäkseen jollain tapaa 

erikoisemmista tapahtumista elämässä kuten illallisvieraista, syntymäpäiväjuhlista ja 

jalkapallopeleistä. Toisaalta välillä kerrottiin myös yksinäisistä koti-illoista TV:n 

äärellä, päiväunista arkipäivänä ja kouluaamun kiireistä. Vaikka julkaisuiden 

painopiste selkeästi oli aktiviteeteissa ja tapahtumissa, tuotiin sekä teksti- että 

videoblogeissa esiin myös tätä hidasta arkea. 

"Eilen oltiin tosiaan Bankin bileissä Annikan, Mariannan ja Jennin 

kanssa, ja vaikka alkuperäinen tarkoitus olikin mennä ihan vaan 

"piipahtamaan" niin meillähän oli niin hauskaa, että neljäänhän tämä 

ilta sitten kuitenkin venyi :D Jooh tämä päivä mennyt siis aika pitkälti 

sohvalla poikaystävän kainalossa, HBO Nordicin ja kotitekoisen pitsan 

parissa - ei huono sekään ;)" (blogi 4, 29.11.2015) 

Toinen selkeästi esiin noussut aihe oli ruoka. Jokainen blogaaja käsitteli ruokaa 

julkaisuissaan jollain tapaa: julkaisuissa jaettiin reseptejä, kuvattiin ateroita, puhuttiin 

ruokavalioista ja pyydettiin vinkkejä uusiin ruokaideoihin. Ruuasta tehtiin julkaisuja 

niin kotoa kuin ravintoloistakin. Kuten arjesta ja elämästä kerrottaessa, myös ruuan 

kohdalla näkyi selkeä jako korkealaatuiseen ja hienompaan syömiseen, josta 
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kerrottiin julkaisuissa useammin ja toisaalta taas arkisen aamupuuron kaltaiseen 

tavalliseen ruokaan, johon julkaisuissa välillä myös viitattiin. 

"Iso padallinen sinisimpukoita herättää vieraissa kuitenkin 

enemmän ihastuneita huokauksia kuin Pizzataksin laatikko. (Tiedän, 

koska olen kokeillut kumpaakin.)" (blogi 1, 30.11.2015) 

Kaikki aineistooni kuuluneet blogaajat tekivät ja julkaisivat kaupallisia 

yhteistyöpostauksia. Näiden aiheet ja muodot vaihtelivat paljon jopa yksittäisen 

blogin sisällä. Perinteisimpiä yhteistyöjulkaisuja olivat erilaiset tuote-esittelyt, jossa 

blogaaja oli saanut tietyn tuotteen kokeiluun ilmaiseksi ja tuotearvostelun lisäksi 

yleisölle tarjottiin mahdollisesti alennuksia tai muita etuja yhteistyöyritykseltä. 

Tämän kaltaisia julkaisuja esiintyi erityisesti tekstiblogeissa.  

"Joku onnekas teistä saa itselleen myös Marc By Marc Jacobsin 

unelmakellon! Valitse suosikkisi TÄÄLTÄ, linkkaa se kommenttikenttään 

ja olet mukana arvonnassa! Osallistumisaikaa 3.12 asti!" (blogi 4, 

27.11.2015)  

Videoblogeissa yhteistyöjulkaisut olivat monipuolisempia: blogaajia kutsuttiin 

mukaan elokuvien kutsuvierasnäytöksiin ulkomaille tai heitä pyydettiin tekemään 

videopostaus itse valitsemastaan aiheesta yhteistyötahon nettisivuille. Tietysti myös 

videoblogaajat saivat tuotelähetyksiä yrityksiltä ja tekivät niistä esittelyvideoita, 

kuten tekstiblogeissakin.  

"Me ollaan menossa Kööpenhaminaan ja tota, me mennään James 

Bondin uuden Spectre-elokuvan kutsuvierasnäytökseen sinne. 

Kuumotukset on aika korkealla kun siellä astellaan ihan punaista 

mattoa pitkin." (vlogi 2, 1.11.2015) 

Joka tapauksessa yhteistyöjulkaisuiden esiintyminen kaikissa tarkastelluissa blogeissa 

kertoo ennen kaikkea siitä, miten olennainen ja kiinteä osa blogaamista siitä on tullut. 

Tässä tutkimuksessa en kuitenkaan keskity blogien kaupallistumisen tutkimiseen, 

koska aiheesta on viime aikoina tehty jo useita tutkimuksia (ks. esim. Noppari & 

Hautakangas 2012, Härkönen 2011 ja Kääriäinen 2014).  
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Tarkasteltujen blogijulkaisuiden aiheista voidaan todeta, että niissä käsitellään ennen 

kaikkea blogaajan elämässä tapahtuvia asioita, eikä esimerkiksi suoraan paneuduta 

blogaajan mielipiteisiin, tunteisiin tai identiteettiin. Näin ollen myös kuvaa itsestä 

rakennetaan erityisesti toiminnan ja siitä kertomisen kautta sekä sen kautta, 

minkälaisista elämänalueista julkaisuissa kerrotaan ja miten näistä kerrotaan.  

6.1 Itsen esitys  
 

Itsen esittämisen tavat ja keinot eroavat toisistaan vertailtaessa tekstiblogeja ja 

videoblogeja. Kummassakin mediassa käytetään monia keinoja, joilla esitystä itsestä 

tehostetaan ja tuodaan selkeämmin esiin, mutta näitä keinoja käytetään eri tavoin 

tekstiblogeissa ja videoblogeissa. Näyttää myös siltä, että itsen esittämisen keinoilla 

pyritään rakentamaan erilaista kuvaa esittäjästä tekstiblogeissa kuin videoblogeissa. 

Itseä esitetään niin blogien verbaalisen materiaalin kuin kuvamateriaalin kautta.  

6.1.1 Itsen esittämisen verbaaliset tekniikat 
 

"Kaneli kuiskii ja sitruunaruoho tuoksuu... se on sellainen bloggarin 

lauantai." (blogi 1, 28.11.2015) 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että tekstiblogeissa tärkeimpiä itsen esittämisen 

ja roolin rakentamisen keinoja on kerronnan dramatisointi ja idealisointi niin, että 

yleisölle luodaan korostetusti mielikuvia halutun kaltaisesta elämästä sekä 

synnytetään tunnelmia, joiden kautta yleisö voi päästä mukaan tähän kokemukseen. 

Tekstiblogeissa käytetty kieli on usein hyvin kuvailevaa ja monipuolista ja se toimiikin 

tekstiblogien tärkeimpänä esityksen rakentamisen osana.  

Tekstiblogeissa dramatisointia ja idealisointia käytetään pääasiassa esityksen 

korostamiseen positiivisessa mielessä. Blogaajan elämästä nostetaan esiin asioita, 

joiden uskotaan sopivan yleisön mielikuvaan ideaalielämästä. Näillä keinoilla siis 

paitsi korostetaan elämän hyviä ja hienoja hetkiä, samalla myös piilotetaan ja 

häivytetään tavallista arkea ja puurtamista. Viitteitä tähän on huomattu myös 

aiemmissa blogitutkimuksissa: Noppari ja Hautakangas totesivat 

muotiblogitutkimuksessaan, että blogaajat esittivät tekstiblogeissaan pääasiassa vain 
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parhaita paloja elämästään, valikoiden esityksen sisällöksi positiiviset puolet 

arjestaan (2012, 38-39).  

"Joululomalla haluan vatkata täydellisiä taikinavaahtoja, tehdä 

täydellisen kauniita kakkuja. Melkein yhtä kauniita kuin ystäväni." (blogi 

3, 18.11.2015) 

Videoblogeissa käytetty kieli eroaa tekstiblogien kielestä hyvin paljon. Videoblogeissa 

kieli on suorempaa ja vähemmän kuvailevaa. Tämä selittyy pitkälti varmasti 

videoblogin muodolla eli mielikuvia ja tunnelmia välitetään ennemmin itse videon 

kuin käytetyn kielen kautta.  

Videoblogeista tuntuu myös puuttuvan esityksen dramatisointi ja idealisointi samalla 

tavalla kuin tekstiblogeissa sitä esiintyy. Videoblogeissa ei nosteta esiin elämän 

huippukohtia ja korosteta vain arjen positiivisia puolia. Pääasiassa elämästä 

kerrotaan hyvin realistisesti ja mitään poissulkematta. Aineistoa tutkiessa jopa 

näyttää siltä, että asiat, joita videoblogeissa korostetaan ja nostetaan esille ovat 

yleensä blogaajan inhimillisiä piirteitä ja heikkouksia. Videoblogeissa korostetaan 

positiivisen, siloitellun kuvan sijaan esittäjän aitoutta ja tavallisuutta. 

"Ja sit tsiigatkaa: mulla on aina noin paljon dödöjä, ettei ne 

vahingossakaan lopu, koska mä en voi kuvitella mun elämää ilman 

dödöä. Ni mä ostan niitä aina tarjouksesta silleen paljon kerralla. Vitsi 

mä oon oikeesti urpo." (vlogi 1, 12.11.2015) 

"Voi että, mä pilasin nyt mun suorituksen. Jotkut kokit kattoo nyt 

kauhulla mein suorituksia." (vlogi 2, 6.11.2015) 
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Joskus myös tekstiblogeissa halutaan korostaa blogaajan esityksen aitoutta ja 

tavallisuutta. Tämä kuitenkin tehdään tyylillisesti eri tavalla kuin videoblogeissa, jossa 

esittäjän tavallisuuden ja autenttisuuden esitys on jo lähellä itselle nauramista. 

Tekstiblogeissa esittäjän tavallisuutta korostetaan tyylikeinona, ironisesti 

ylikorostaen sitä: 

"Ihan tavallinen brunssi, ihan tavallisten ystävien kanssa, ihan 

tavallisena päivänä." (vlogi 2, 30.11.2015) 

Paitsi dramatisointia ja idealisointia, itsen esittämiseen blogeissa käytetään 

luonnollisesti myös ilmaisujen säätelyä. Goffmanin teorian mukaan ilmaisujen 

jatkuvalla säätelyllä karsitaan esityksestä lipsahduksia ja pyritään luomaan tasainen 

ja jatkuva esitys (1971, 61-64). Tätä keinoa käytetään sekä teksti- että videoblogeissa, 

mutta jälleen eri tavoin ja pyrkien erilaiseen lopputulokseen.  

Aineiston tekstiblogijulkaisuista oli lähes mahdotonta löytää ilmaisuiden säätelyyn 

viittaavia kohtia. Teksteissä ei ole tahattomia lipsahduksia ja blogaajan esitys pysyy 

yhtenäisenä ja ehjänä läpi julkaisuiden. Ainoastaan yksi tarkastelluista blogaajista 

käytti julkaisuissaan puhekielisyyttä, joka rikkoi muuten yhtenäistä kaavaa 

julkaisuissa. Kuitenkin nämäkin julkaisuissa käytetyt puhekieliset ilmaisut voidaan 

nähdä tehokeinona, jolla korostetaan blogaajan omaa tyyliä ja tuodaan tälla tavalla 

itsen esitystä selkeämmin esiin yleisölle. Tämä lipsahdusten puuttuminen 

tekstiblogien julkaisuista viittaa todennäköisesti siihen, että tekstiblogeissa ilmaisuja 

säädellään tarkkaan ja paljon ennen tekstin julkaisua, eikä blogiin asti pääse juuri 

mitään, mikä vahingossa rikkoisi blogaajan esityksen.  

Videoblogeissa tilanne on täysin toinen. Kaikki tarkastellut videoblogijulkaisut 

sisälsivät huomattavan määrän lipsahduksia kuten sanoissa sekoilua, itsekseen 

mutinaa, huutelua kuvan ulkopuolelle ja yllättyneitä huudahduksia. Kuitenkin kaikkia 

aineistossa olleita videoblogeja jälkieditoidaan eli blogaajat leikkaavat videot 

kuvaamisen jälkeen julkaistavaan muotoon. Tässä editoinnissa kuvatusta videosta 

leikataan turhia kohtia pois, mutta silti videolle jätetään näitä lipsahduksia. Vaikuttaa 

siltä, että videoblogien kulttuuriin kuuluu se, että blogaajan esitys ei ole loppuun asti 

hiottu ja siloiteltu kuten usein tekstiblogeissa on, vaan videoilla odotetaankin 
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nähtävän mahdollisimman autenttinen ja vähän säädelty esitys. Tämän kaltainen 

esitys korostaa videoblogaajien aitoutta verrattuna tekstiblogaajiin. 

"Heippa! Tänään mä ajattelin kuvata teille blogiputkeen semmoisen, ja 

sori kun nuo puhuu tuolla [taustalla perheen ääniä] ... Hei voittekste olla 

hiljempaa!" (vlogi 2, 26.11.2015) 

Aineiston perusteella näyttää siltä, että sekä teksti- että videoblogeissa itseä 

esitetään monien keinojen avulla, mutta tätä itsen esitystä rakennetaan eri tavoin ja 

eri päämäärin kummassakin mediassa. Tekniikat ja taktiikat, joita tekstiblogeissa 

käytetään, pyrkivät ennen kaikkea rakentamaan esittäjästä positiivisen ja ideaalin 

kuvan, jossa kaikki esityksen osat sopivat yhteen ja luovat selkeän ja ihaillun kuvan 

blogaajasta. Videoblogeissa taas näyttää itsen esittämisen päämääränä olevan 

mahdollisimman autenttisen ja aidon kuvan luominen blogaajasta. Erilaisia itsen 

esittämisen tekniikoita käytetään korostamaan tätä autenttisuutta ja luomaan 

yleisölle mielikuva esityksestä, joka ei olekaan esitystä. Kuitenkin pitää muistaa, että 

myös videoblogeja editoidaan ja myös niissä blogaaja valitsee aiheet, joista 

videoillaan kertoo. Esitys itsestä on siis molemmissa blogimuodoissa ennen kaikkea 

esitystä. 

6.1.2 Kuvallinen ilmaisu itsen esittämisen keinona 
 

Kuvallisuus on tärkeä osa blogien itsen esitystä niin teksti- kuin videoblogeissakin. 

Videoblogeissa luonnollisesti jokainen julkaisu on hyvin visuaalinen, mutta myös 

tekstiblogit sisältävät erittäin paljon kuvamateriaalia ja osassa julkaisuista 

kuvamateriaalia on jopa selkeästi tekstiä enemmän. Valokuva ja videokuva 

mielletään yleensä realistisena ja objektiivisena kuvauksena todellisuudesta (Hietala 

1993, 43), vaikka oikeasti kuva on aina vain todellisuuden representaatio, jonka kuvan 

ottaja haluaa meille näyttää. Johtuen kuvien luomasta objektiivisuuden illuusiosta 

katsoja helposti unohtaa, että kuvat ovat rajattuja ja ennalta järjestettyä kuvauksia, 

joiden tarkoitus on suunnata katsojan katsetta kuvan ottajan tarkoitusperien 

mukaisesti ja samalla häivyttää toisia kohtia todellisuudesta. (mt. 12.) Lisäksi kuvat 

vaativat sanallisen kontekstin, joka täydentää niiden väiteluonnetta ja jota ilman 

kuvat jäisivät monitulkintaisiksi (mt. 69). Tekstiblogeissa tekstit ja kuvat liittyvät 
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tiiviisti yhteen ja täydentävät ja tukevat toisten kerrontaa. Kuvilla vahvistetaan 

tekstissä kerrottuja asioita, mutta myös suunnataan yleisön katsetta haluttuihin 

yksityiskohtiin ja painotuksiin. 

Tekstiblogeissa kuvat ovat tärkeässä roolissa. Jokainen tutkimusaineiston julkaisuista 

sisälsi vähintään yhden kuvan ja keskimäärin julkaisuissa oli noin viisi kuvaa (ks. 

taulukko 1, luku 5). Tekstiblogien julkaisuiden sisältämät kuvat voidaan jakaa 

karkeasti kahteen osaan: blogaajan omakuviin sekä yleiskuviin muista ihmisistä tai 

asioista. Omakuvien osuus kaikista kuvista vaihteli tarkasteltujen tekstiblogien välillä 

paljon: vähiten niitä löytyi blogista 1, jonka 35 kuvasta vain viisi oli omakuvia. Eniten 

omakuvia taas oli blogissa 4, jonka 121 kuvasta lähes puolet eli 54 kappaletta oli 

omakuvia.  

Riippumatta tekstiblogien kuvien aiheista yhdistää niitä kaikkia yksi selkeä piirre: 

lähes kaikki aineistoon kuuluneet valokuvat ovat erittäin hyvälaatuisia ja tarkkaan 

suunnitellun näköisiä. Valokuvat esimerkiksi sisustuksesta ovat harkittuja asetelmia, 

joissa pienimmätkin yksityiskohdat on tarkkaan aseteltu ja kuvaan soveltuvat valot 

mietitty. Ruokakuvissa annokset on laitettu kauniisti esille, pöydälle on ripoteltu 

yrttejä ja kankaisen lautasliinan kulma on huolettomasti rutussa. Tekstiblogien 

valokuvat ovatkin yksi selkeimmistä merkeistä tekstiblogien yhä kasvavasta 

kaupallistumisesta ja sitä myötä ammattimaistumisesta: tekstiblogien valokuvilta 

odotetaan lähes aikakauslehtien tasoista kuvitusta ja blogaajat pyrkivät tähän 

vaatimukseen myös vastaamaan (Noppari & Hautakangas 2012, 30). 

Myös tekstiblogien omakuvissa mallia tunnutaan haettavan enemmin muotilehdistä 

kuin kotialbumeista. Pääasiassa tekstiblogien omakuvissa on tarkoitus näyttää 

blogaajan päällä olevia vaatteita ja asusteita tai esitellä paikkoja ja tapahtumia, joissa 

blogaaja on käynyt. Omakuvia otetaan pääasiassa vain silloin, kun päällä on jokin 

erityinen asu tai ympärillä tapahtuu jotain mielenkiintoista tai erikoista. Erityisesti 

asukuvia julkaistaan useita kerralla, jotta yleisö näkee blogaajan ulkoasun kaikista 

mahdollisista kulmista ja kaikkine mahdollisine yksityiskohtineen. Näiden omakuvien 

taustat vaihtelevat kuvaustilanteesta toiseen, mutta ovat silti selkeästi tietoisesti 

valittuja kuvauksellisia paikkoja. Omakuvien taustalla ei näy ihmisiä tai muita kuvaa 

häiritseviä tekijöitä. Tekstiblogeissa omakuvia ei myöskään oteta itse vaan lähes 
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kaikissa omakuvissa kuvan ottajana on toiminut joku toinen. Merkittävää on myös se, 

että omakuvissa kuvattava ei katso suoraan kameraan vaan katse on yleensä 

käännetty alas tai sivulle. Näin blogaaja ei katso yleisöään vaan antaa yleisölle tilaa 

katsoa häntä.   

Videoblogien kuvallinen ilmaisu eli itse videomateriaali on hyvin erilaista kuin 

tekstiblogien valokuvat. Veijo Hietala (1993, 138-141) on määritellyt videokuvaan 

liittyviä piirteitä, jotka viittaavat videokuvan aitouteen ja korostavat videomedian ja 

sen yleisön suhteen tasa-arvoisuutta. Näitä merkkejä ovat: 

 suora puhuttelu 

 henkilön puolilähikuva eli ns. puhuva pää 

 kuvan liikkuvuus 

 hiomattomuus 

 häiriöt 

 käsivaralla kuvaaminen 

 huono kuvanlaatu 

Kaikkia näitä piirteitä löytyy tarkastellun aineiston kaikista videoblogeista. Aineiston 

videojulkaisut voidaan jakaa kahteen kategoriaan: joko blogaaja istuu paikallaan 

tietyssä "lavastuksessa" yleensä kotonaan ja puhuu suoraan kameralle tai blogaaja 

pitää videokameraa kädessään ja liikkuu kameran kanssa samalla puhuen sille. 

Kaikista neljästä tarkastellusta videoblogista löytyi kumpaakin näistä 

kuvaustyypeistä.  

Videoblogeissa yleisölle puhutaan koko ajan suoraan ja heitä katsotaan suoraan 

kameran läpi. Tämä on selkeä ero verrattaessa tekstiblogien valokuviin, joissa 

kuvattava kääntää katseensa pois kamerasta. Suoralla puhuttelulla ja lähikuvalla 

blogaajasta pyritään yleisölle luomaan vaikutelmaa arkisuudesta ja tasa-arvosta 

(Hietala 1993, 126).  

Blogaajien esiintyminen videoilla on spontaanin oloista ja välitöntä: kameralle 

puhutaan ilman käsikirjoitusta, ilmeet ja pienet eleet kuuluvat esitykseen eikä 

taustan häiriöistä kuten huoneen sotkuisuudesta tai taustameluista välitetä. 

Videoblogien kuvallinen ilmaisu näyttääkin tähtäävän samoihin päämääriin kuin 
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verbaalinen itsen esitys: tavallisuuden ja autenttisuuden korostamiseen. Kuten 

Hietala (1993, 138) asian esittää, on tavoitteena luoda vaikutelma siitä, että video ei 

luo todellisuutta vaan välittää sitä. 

Voidaan siis todeta, että blogien kuvallinen ilmaisu jatkaa verbaalisen itsen 

esittämisen linjaa. Toki tekstiblogeista löytyy kuvia, joissa kaikki ei ole siloiteltua ja 

paikoilleen aseteltua vaan mahdollisimman autenttista ja lavastamatonta, ja 

videoblogeista löytyy videoita, joiden lopussa esitetään TV:stä tuttuja 

"epäonnistuneita otoksia" ja näin rikotaan illuusiota spontaanista ja välittömästä 

esiintymisestä. Mutta pääasiassa tekstiblogien kuvat ovat ammattimaisia, 

hyvälaatuisia ja kuvaavat kohdettaan, oli se sitten blogaaja itse tai asiat hänen 

elämässään, parhaassa mahdollisessa valossa, ihannekuvan kaltaisena. Videoblogien 

videoilla taas tingitään kuvanlaadusta ja ennakkovalmisteluista, jotta yleisöllä säilyy 

vaikutelma autenttisuudesta ja tavallisuudesta.  

6.2 Yksityisen tiedon kertominen  
 

"Mä haluan että te tiiätte musta mahollisimman paljon, niinku että, 

moni tulee sanomaan mulle että ou my god sä oot niin positiivinen ja 

sun elämä on jotenkin tosi ihanaa. Niin mä ajattelin, että mä haluan 

näyttää teille paljon mun elämää, etten mä ole mikään ihmeellinen." 

(vlogi 3, 16.11.2015) 

Yksityisen tiedon kertominen on yksi keskeisimpiä keinoja rakentaa kuvaa henkilöstä 

blogin takana ja samalla pitää yllä yleisön mielenkiintoa blogia kohtaan. Kuten 

Noppari ja Hautakangas (2012, 157) toteavat blogitutkimuksessaan, on yksityisestä 

tullut verkonkäyttäjille resurssi. Blogaajat tiedostavat, että tasapainoilu yksityisen ja 

julkisen välillä on jatkuvaa ja pyrkivät tuottamaan erilaisiin tilanteisiin sopivia 

yksityisyyden ja avoimuuden vaikutelmia. Omaa "julkista yksityistä" tuodaan esille 

tarpeen vaatiessa, mutta sitä pyritään mahdollisimman pitkälle kontrolloimaan ja 

säätelemään oman edun mukaisesti. 
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Blogaajat kertovat itsestään monia asioita jo ennen kuin yleisön tarvitsee lukea tai 

katsoa yhtäkään julkaisua. Tekstiblogisivuistojen peruspiirteisiin kuuluu usein 

sivuston sivupalkista löytyvä lyhyt esittely blogaajasta. Samankaltainen esittely löytyy 

myös videoblogisivuilta. Yleensä esittely sisältää blogaajan nimen, iän ja 

paikkakunnan lisäksi lyhyen kuvauksen esimerkiksi blogin aiheista, blogaajan 

kiinnostuksen kohteista tai blogaajasta itsestään. Tämä esittely toimii yleisön 

ensimmäisenä kosketuksena blogaajaan ja blogiin. Blogijulkaisuissa näitä arkisia 

minän määreitä sitten jaetaan lisää: koska aineistoon kuuluneet blogit käsittelivät 

pääasiassa blogaajien elämää, selviää julkaisuja lukemalla varsin nopeasti blogaajien 

siviilisääty, työ- tai opiskelupaikka sekä muita perustietoja, joiden muodostamalle 

perustalle yleisö voi alkaa rakentaa kuvaa blogaajasta. 

"Parikymppinen turkulaispoika bloggaa sateenkaarilasit silmillä." (blogi 

2, esittelypalkki) 

"Spontaania vlogausta mistä milloinkin, puhelimen etukameralla tai 

kunnon kalustolla. Videoita tulee ainakin kerran viikossa! :)  Taktiset 

speksit: - lyhyt - pullee - lepposa" (vlogi 4, esittelysivu) 

 Vertailtaessa yksityisen paljastuksia aineiston tekstiblogeissa ja videoblogeissa käy 

selväksi, että sekä paljastusten aiheet että paljastusten tapa ja tyyli ovat hyvin 

samanlaisia kummallakin julkaisualustalla. Vaikuttaa siltä, että yksityisen tiedon 

paljastaminen on vakiintunut muodoltaan läpi blogimuotojen: sekä 

tekstimuotoisessa blogissa että videojulkaisuissa on tarve paljastaa yksityistä tietoa 

ja tämä tehdään vakiintuneiden tapojen eli sääntöjen kautta. Kuten jo aiemmin 

todettiin, olivat aineiston tekstiblogit ja videoblogit teemoiltaan ja julkaisuidensa 

aiheiltaan hyvin lähellä toisiaan. Tämä saattaa osaltaan selittää tätä yhtäläisyyttä 

myös yksityisen tiedon paljastamisen kohdalla: kulttuuri määrittää yksityisen rajoja 

sekä näitä rajoja sääteleviä sääntöjä (Petronio 2002, 24) ja tässä tutkimuksessa 

tarkastellut tekstiblogit ja videoblogit kuuluvat samaan kulttuuriin, päiväkirjamaisten 

blogien kulttuuriin. 
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Millaista yksityistä tietoa tekstiblogeissa ja videoblogeissa sitten paljastetaan? Paitsi 

jo aiemmin mainittuja arkisia minän määreitä, kerrotaan blogeissa esimerkiksi 

tulevaisuuden suunnitelmista ja tulevista tapahtumista blogaajan elämässä; 

terveydentilasta ja muutoksista siinä; sekä blogaajan luonteenpiirteistä ja niiden 

vaikutuksesta hänen elämäänsä. 

" Avokado ja paahtoleipä ovat molemmat kiellettyjen listalla fodmap-

ruokavaliossa, mutta en enää jaksa kieltää itseltäni mitään. Jos ihminen 

himoitsee avokadoa, kai siihen on syy…? Ehkä rakkaus (avokadoihin) 

parantaa tämänkin (vatsa)haavan." (blogi 1, 19.11.2015) 

"Mä oon loppujen lopuks aika helposti stressaava ihminen ja mä en 

mielelläni mee mun epämukavuusalueelle. Tän lisäks mä myös jännitän 

aika paljon tiettyjä tilanteita." (vlogi 1, 21.11.2015) 

Kuitenkin huolimatta siitä, että tekstiblogeissa ja videoblogeissa esiintyvät yksityisen 

tiedon paljastukset käsittelevät elämän eri osia laajasti ja sisältävät välillä hyvinkin 

yksityistä tietoa, ovat lähes kaikki näistä paljastuksista luokiteltavissa joko 

positiivisiksi tai vähintään neutraaleiksi paljastuksiksi. Negatiivisia asioita, vaikeuksia 

ja ongelmia ei yksityisistä paljastuksista juurikaan löydy. Tässä voidaankin nähdä 

selkeä yksityisen ja julkisen välinen raja, jota blogaajat pitävät yllä hyvin vahvasti ja 

tiukoin säännöin. Joskus tätä rajaa kuitenkin raotetaan hieman. Tämä tapahtuu 

yleensä siinä vaiheessa, kun vaikeuksista ollaan päästy yli ja asiat ovat taas hyvällä 

mallilla.  

"Vuoden ehkä haastavin kuukausi alkaa kuitenkin olemaan ihan kohta 

takana ja huomenna ollaan jo vahvasti joulukuun puolella, jihaa!!"  

(blogi 4, 30.11.2015) 

Edeltävässä lainauksessa voidaan nähdä myös toinen blogien yksityisen tiedon 

paljastukselle ominainen piirre: tietoa kyllä paljastetaan, mutta hyvin vähän ja 

epämääräisesti. Blogaaja ei mitenkään tarkemmin avaa, miksi tai miten kuukausi on 

ollut haastava. Samankaltaista paljastamista esiintyy myös muissa tekstiblogeissa ja 

videoblogeissa. Useimmiten tällaisen paljastamisen kohteena ovat tunteet, 

ihmissuhteet ja muut ihmiset. Tätä tapaa voidaan tulkita paitsi yksityisyyden rajojen 
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hallinnan kautta, myös Goffmanin esityksen hallinnan keinojen kautta. Goffmanin 

esittämä salaperäistäminen esityksen hallinnan keinona liittyy vahvasti yksityisen 

tiedon hallintaan. Salaperäistäessään esitystään yksilö rajaa ja säännöstelee 

kosketustaan yleisöön eli rajaa antamaansa tietoa yleisölleen. Tällä pyritään 

säilyttämään tietty etäisyys yleisöön ja luomaan heille mielikuva siitä, etteivät he 

sittenkään tiedä kaikkea esittäjästä. (Goffman 1971, 78-80.)  

Pääasiassa yksityisyyden rajat, joita blogaajat blogissaan ylläpitävät, ovat 

huomaamattomia ja vain blogaajan itsensä tiedossa. Niitä hallinnoidaan ja 

säännöstellään aina tilanteesta riippuen. Välillä kuitenkin rajat tuodaan myös yleisön 

näkyville ja niiden olemassaoloa jopa korostetaan. Näin käy esimerkiksi tilanteissa, 

jossa blogaaja on rajannut jonkin elämänalueen täysin blogin ulkopuolelle, mutta 

yleisö haluaisi tietää tästä alueesta enemmän ja esittää siitä kysymyksiä ja 

vaatimuksia blogaajalle. Esimerkiksi vlogissa 3 blogaaja lähes suuttuu yleisölleen, joka 

esittää kysymyksiä siitä, miksei blogaajan isä näy hänen videoillaan. 

"Onko se niin vaikee ymmärtää? Ja mitä sitten vaikkei se näkyiskään? Ei 

kaikkien isien tarvi näkyä videolla. Ei varmaan monen muunkaan 

youtubettajan vanhemmat oo niillä videoilla." (vlogi 3, 20.11.2015) 

Yksityisen tiedon paljastaminen tekstiblogeissa ja videoblogeissa on jatkuvaa 

tasapainoilua kertomisen ja kertomatta jättämisen välillä. Molemmilla on hyvät ja 

huonot puolensa, joiden välillä blogaajan pitää tehdä valintoja aina tilanteesta 

riippuen. Kuten aineistosta hyvin näkee, ei yksityisen tiedon paljastamiselle 

kuitenkaan ole vaihtoehtoa: päiväkirjamaista blogia on mahdotonta pitää ilman, että 

paljastaan itsestään mitään. Niinpä yksityisen tiedon paljastaminen on vakiintunut 

selkeäksi osaksi päiväkirjamaisten blogien kulttuuria, sekä tekstiblogien että 

videoblogien joukossa. 
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6.3 Yleisön puhuttelu itseilmaisun keinona 
 

"Terveisiä myrkyisestä Helsingistä ja onpa ilo, että luet. Minä niin 

mielelläni kirjoitan." (blogi 3, 28.11.2015) 

Blogit ovat useimmiten ajallisesti pitkiä projekteja, joissa yleisölle rakennetaan 

vähitellen kuvaa blogaajasta ja hänen elämästään. Yleisöt saattavat pysyä suurilta 

osin muuttumattomina vuosikausia ja tämä asettaa vaatimuksia myös blogaajalle. 

Blogissa esitetyn esityksen tulee olla yhteinäinen ja looginen, ja yleisön mielenkiintoa 

on pidettävä yllä paljastamalla aina uusia piirteitä ja puolia blogaajasta vähän 

kerrallaan. Jossain vaiheessa yleisön ja blogaajan välille muodostuu suhde, jossa 

yleisö kokee tuntevansa blogaajan ja blogaaja tiedostaa olevansa tietynlaisessa 

vastuussa yleisölleen esityksen jatkumisesta. (Noppari & Hautakangas 2012, 161.) 

Blogien yleisösuhde on yksi mielenkiintoisimmista piirteistä blogeissa ja 

tarkastelemme sitä tässä lyhyesti erityisesti siitä näkökulmasta, miten blogaajat itse 

puhuttelevat yleisöään ja ottavat yleisön huomioon julkaisuissaan. Näen tämän 

seikan olevan olennainen osa blogaajan esitystä blogissaan. Aineistoa lukiessa nousi 

selkeästi esiin, että tekstiblogien ja videoblogien välillä on paljon yhteisiä käytäntöjä 

yleisön puhuttelussa, mutta myös selkeästi erilaisia tapoja toteuttaa puhuttelua. Siksi 

on mielestäni perusteltua lyhyesti sivuta aihetta. Oma tutkimuskohteensa olisi tutkia 

blogaajan ja yleisön vuorovaikutusta julkaisuiden kommenttikeskusteluissa, mutta 

siihen ei tässä tutkimuksessa paneuduta. Yleisön ja blogaajan välisiä 

kommenttikeskusteluita videoblogeissa on aiemmin tutkinut esimerkiksi Sneath 

(2012) ja blogaajien käyttämiä keinoja sitouttaa ja aktivoida yleisöään on tutkinut 

esimerkiksi Frobenius (2014). 

Aineistoa lukiessa selkein esille noussut ero tekstiblogien ja videoblogien väillä oli 

yleisön puhuttelun määrä: kun tekstiblogeissa yleisöä puhutellaan suoraan noin joka 

neljännessä julkaisussa, videoblogeissa käytännössä kaikki videot sisältävät puhetta 

suoraan yleisölle. Osaltaan tätä eroa varmasti selittää kirjoitetun tekstin ja videon 

erilaisuus mediana; ääneen videolle puhuminen on helpompaa, kun videota katsovan 

yleisön mieltää puheen kohteeksi, vastapariksi puheelle. Kirjoitettua tekstiä taas on 
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luonnollisempaa tuottaa ilman määriteltyä kohdetta jolle kirjoittaa, kuten 

päiväkirjateksteissä. 

Tekstiblogeissa yleisöä puhutellaan yleisemmin kahdella tapaa: kun blogaajalla on 

ilmoitusluonteista asiaa yleisölle tai kun yhteistyökumppanin kanssa järjestetään 

kilpailu, arvonta tai tarjous yleisölle. Ilmoitusluonteisia asioita tutkittavassa 

aineistossa olivat esimerkiksi se, kun blogaaja toivottaa lukijoilleen hyvää 

viikonloppua ja kertoo olevansa lentokentällä lähdössä matkalle. Samalla kerrotaan, 

ettei yleisön tule huolestua vaan julkaisuja on tehty valmiiksi ja ajastettu julkaisut 

ilmestymään myös blogaajan matkan aikana. Puhutellessaan näin yleisöään blogaaja 

samalla myös vahvistaa käsitystä siitä, että blogaaja on vastuussa yleisölleen 

esityksen eli blogin jatkuvuudesta.  

"Olen nakutellut jotain postauksia ensi viikoksi, ja saatan reissun 

päältäkin päivitellä kuulumisia, jos tämä kännykällä bloggaaminen 

onnistuu. Hyvää adventtia kaikille, onhan joulukalenteri valmiina?" 

(blogi 1, 29.11.2015) 

Kaupallisiin yhteistyökumppaneihin liittyvät puhuttelut pyrkivät eri tavoin 

aktivoimaan yleisöä ja saamaan heidät tutustumaan tarkemmin yhteistyökumppanin 

tarjoamiin asioihin. Nämä yleisön puhuttelut eivät ole kovinkaan luonnollisia vaan 

alkavat tyyliltään ja merkityksiltään lähestyä perinteisen, kaupallisen median 

yleisösuhdetta (ks. esim Airaskorpi 2014). 

Videoblogeissa yleisöä puhutellaan paljon ja hyvin suoraan. Lähes kaikki aineistossa 

tarkastellut videot alkoivat blogaajan tervehdyksellä yleisölleen. Jo tässä kohtaa 

yleisöä puhuteltiin kuin pitkästä aikaa tavattua tuttavaa. Videoblogeissa yleisölle 

myös puhutaan läpi videoiden, esimerkiksi yleisö voi toimia kotiesittelyn kohteena 

kuin olisi itse paikalla: 

"Tervetuloa opiskelijaboksiin! Eli tästä heti oikealta löytyy vessa, 

kylppäri ja sauna, johon voitte pikaisesti vilkaista." (vlogi 2, 13.11.2015) 

Usein videoiden lopuksi yleisöä vähintään kiitetään videon katsomisesta, mutta 

yleensä myös pyydetään jättämään kommentti tai painamaan tykkää-nappia, jolla 

lasketaan videoiden suosittuuksia. Näin yleisöltä suorastaan odotetaan aktiivisuutta 
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ja vuorovaikutusta blogaajan kanssa. Aktiivinen vuoropuhelu blogaajan ja yleisön 

välillä toimii myös toiseen suuntaan: hyvin yleinen videojulkaisun aihe on vastata 

yleisön esittämiin kysymyksiin, jotka pääasiassa liittyvät blogaajan yksityiselämään ja 

persoonaan. Tämän kaltaisten julkaisuiden kautta blogaajien voidaan nähdä 

vastaavan yleisön tarpeeseen kerätä lisätietoa esiintyjästä sekä pitävän yllä läheistä 

suhdetta yleisöönsä. 

Tässä aineistossa tekstiblogit ja videoblogit erosivat hyvin perustavanlaatuisesti 

julkaisuidensa muodossa, kun niitä tarkasteltiin yleisön puhuttelun näkökulmasta 

käsin: videoblogeissa julkaisut rakennetaan eräänlaiseksi vuoropuheluksi yleisön 

kanssa, kun taas tekstiblogeissa muoto on lähempänä kolumnia tai lyhyttä artikkelia. 

Tämä muodon vaihtelu on mielenkiintoista, koska aineiston tekstiblogien ja 

videoblogien julkaisuiden aiheet sekä tavat kertoa näistä aiheista eivät juurikaan 

vaihdelleet tekstiblogien ja videoblogien välillä. 

Toki kaikki tekstiblogit ja videoblogit eivät jakaudu näin selkeästi kahtia yleisön 

puhuttelun suhteen ja myös tämän tutkimuksen aineistosta löytyi poikkeuksia. 

Tekstiblogissa 3 yleisöä puhuteltiin paljon useammin kuin muissa tekstiblogeissa ja 

myös monipuolisemmilla tavoilla. Yleisöä kiitettiin avusta, jota aiemmin oli pyydetty; 

heitä kerrottiin ajatellun kiireen keskellä ja kirjoittajan suhdetta yleisöön pohdittiin 

avoimesti. Toisaalta taas videoblogissa 2 niin julkaisuiden muoto ja sitä myötä myös 

yleisön puhuttelu oli erilaista kuin muissa tarkastelluissa videoblogeissa. Videoiden 

alussa yleisöä kyllä tervehdittiin, mutta tämän jälkeen yleisölle ei juuri enää puhuttu. 

Vuoropuhelua blogaajan ja yleisön välille ei syntynyt eikä blogaaja pyrkinyt aktiivisesti 

huomioimaan yleisöään julkaisuissaan. Videoblogi 2 siis lähentyi puhuttelutyylissään 

tekstiblogeja. Voidaankin todeta, että tarkasteltaessa yleisön puhuttelua blogeissa 

voidaan tekstiblogit ja videoblogit asettaa janalle, jonka toisessa päässä on 

tekstiblogeille tyypillisempi tapa puhutteluun ja toisessa päässä videoblogeille 

tyypillisempi tapa. Suurin osa tekstiblogeista asettuu omaan päähänsä janalla, mutta 

siirtymää janan toista päätä kohti on nähtävissä. Sama pätee myös videoblogeihin. 
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Yhteisiä piirteitä tekstiblogien ja videoblogien yleisösuhteessa oli se, miten sekä 

tekstiblogeissa että videoblogeissa tuotiin julki jo puhutteluissa se, että yleisö 

nähdään paitsi pitkäaikaisena ja pysyvänä, myös mediasta toiseen siirtyvänä eli koko 

ajan läsnaolevana. 

"Tästä olette kuulleet intoilua jo liikaakin." (blogi 3, 30.11.2015) 

"Mä kerroin tästä teille Instassa ja Snapchatissa, mutten tääl 

Youtubessa oo kertonut." (vlogi 3, 16.11.2015) 

Tähän seikkaan on syytä kiinnittää huomiota, koska se varmasti vaikuttaa blogaajan 

esitykseen blogissa: kun yleisö ymmärretään jatkuvaksi ja mediasta toiseen 

siirtyväksi, pitää myös blogaajan esityksen mukautua tähän eli esitys pitää rakentaa 

yhtenäiseksi ja pitkään jatkuvaksi, mutta kuitenkin yleisön mielenkiintoa tulee pitää 

yllä jollain keinolla. Usein tämä keino on, kuten jo todettua, uusien ennen 

kertomattomien asioiden paljastaminen vähitellen, jolloin samalla luodaan yleisölle 

tunne tutustumisesta ja tuttuudesta. Blogaajat saattavat myös korostaa tätä uuden 

paljastamista, tehdä siitä entistä merkityksellisempää ja ainutlaatuisempaa 

yleisölleen: 

"Tää on oikeastaan eka kerta, kun mä näytän julkisesti mun piirustuksia 

ja mua jännittää vähän." (vlogi 1, 10.11.2015) 

"Mut nyt te tiedätte taas yhden asian musta, jota en ole ikinä 

paljastanut videoilla." (vlogi 1, 10.11.2015) 

Tällaista suhdetta, joka pitkän vuorovaikutuksen aikana syntyy blogaajan ja yleisön 

välille voidaan kutsua parasosiaaliseksi suhteeksi. Parasosiaalinen suhde tarkoittaa 

katselijoiden ja kuuntelijoiden affektiivista suhtautumista mediassa esiintyvään 

persoonaan. Tarpeeksi pitkään jatkunut seuranta tuo väistämättä hyvinkin 

henkilökohtaisia piirteitä esiin esiintyjästä, jolloin yleisö oppii tuntemaan esiintyjän 

kenties paremmin kuin monet reaalielämän vuorovaikutuskumppaninsa. Esimerkiksi 

blogeissa blogaajan ja yleisön suhde voi muodostua hyvinkin intiimiksi, vaikkei 

blogaaja itse sitä näin kokisikaan. (Vallivaara 2009, 59-60.) 
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Kuitenkin yleisö ja suhde yleisöön on tärkeä myös blogaajalle. Ilman blogia ei olisi 

yleisöä, mutta ilman yleisöä ei ole blogiakaan (Noppari & Hautakangas 2012, 58.) 

Tämä seikka voidaan nähdä myös tutkimalla blogijulkaisuja tarkemmin. Edellä on jo 

tullut selväksi, että sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa yleisö otetaan huomioon 

ja yleisön tarpeisiin ja vaatimuksiin pyritään vastaamaan. Mutta mitä yleisö antaa 

blogaajalle? Julkaisuiden perusteella yleisöltä haetaan vastauksia vaikeisiin 

kysymyksiin ja inspiraatiota uusiin asioihin. Yleisön aktiivisuus ja vuorovaikutus 

kertovat blogaajalle blogin suosiosta ja suosiota myös haetaan esimerkiksi lupaamalla 

yleisölle palkintoja, kun tietty seuraajamäärä täyttyy. Mutta ennen kaikkea yleisö on 

blogaajalle tuki ja turva, kuuntelijoita, jotka jaksavat aina kuunnella.  

" Blogi on myös ollut minulle se turva niinä hetkinä kun olen tuntenut 

oloni hetkittäin yksinäiseksi, ja tästä haluankin kiittää teitä siellä <3" 

(blogi 4, 24.11.2015) 
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7 Yhteenveto 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli tarkastella itsen esittämisen tapoja ja tekniikoita 

tekstiblogeissa ja videoblogeissa sekä vertailla näitä tapoja keskenään. 

Lähtöoletukseni oli, että vaikka tekstiblogit ja videoblogit kumpuavat samasta 

blogikulttuurista ja näin ollen osittain toimivat samojen kulttuuristen lainalaisuuksien 

mukaisesti, on silti havaittavissa selkeitä eroavaisuuksia niissä blogirooleissa, joita 

blogaajat näissä kahdessa blogimediassa esittävät.  

Tässä luvussa kokoan yhteen analyysini tulokset ja pyrin niiden pohjalta vastaamaan 

alussa esittämiini tutkimuskysymyksiin. Pohdin myös yleisemmin, mitä 

tutkimustulokseni kertovat blogikentästä ja luvun lopuksi erittelen mahdollisia 

jatkotutkimuskohteita aiheesta. 

7.1 Tutkimuksen tuloksista 
 

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni kuului yksinkertaisesti: Millä tavoin itseä 

esitetään tekstiblogeissa ja videoblogeissa? Vastausta tähän lähdin etsimään 

tutkimalla blogijulkaisuja ja erittelemällä niistä erilaisia keinoja itsen esittämiseen. 

Teoreettisena pohjana tässä käytin Goffmanin (1971) dramaturgisen sosiologian 

esittelemiä esityksen hallinnan keinoja sekä Petronion (2002) yksityisyyden hallinnan 

keinoja. Tavoitteeni oli lukea aineistoa teoriasidonnaisesti (Eskola & Suoranta 1998, 

153-157), jolloin valittu teoria ohjaa analyysiä mutta jättää tilaa myös aineistosta 

itsestään nouseville teemoille. Tämä osoittautui onnistuneeksi valinnaksi, koska 

edellä esitettyjen teoriapohjaisten itsen esittämisen tapojen lisäksi huomasin varsin 

nopeasti, että aineistossa toistui myös kolmas roolin rakennukseen ja itsen 

esittämiseen liittynyt teema: yleisön puhuttelu blogijulkaisuissa ja blogaajan suhde 

yleisöön.  

Sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa itseä esitetään blogijulkaisuiden kautta 

monin tavoin. Blogijulkaisut eivät juurikaan sisältäneet suoraa kerrontaa blogaajan 

luonteesta tai identiteetistä. Esitys itsestä rakennetaankin ennen kaikkea arkisen 

toiminnan kuvailun kautta. Blogijulkaisut käsittelivät blogaajien elämää ja arkea, ja 
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nostamalla esiin tai häivyttämällä piiloon tästä kerronnasta valitsemiaan osia 

pystyivät blogaajat hallinnoimaan yleisölle esitettävää esitystään itsestä.  

Tekstiblogeissa tärkein itsen esittämisen keino on loppuun asti hiottu, hyvin kuvaileva 

ja kieliopillisesti oikea kieli, joka muodostaa tekstiblogien perustan. Tekstiblogeissa 

käytetään erityisesti dramatisointia ja idealisointia korostamaan itsen esitystä 

blogissa ja nostamaan esiin haluttuja piirteitä roolissa. Lisäksi yksityisen tiedon 

paljastamista käytetään tekstiblogeissa osana itsen esitystä, erityisesti pitämään yllä 

yleisön mielenkiintoa sekä luomaan yleisölle kuvaa todellisesta suhteesta blogaajan 

ja yleisön välillä.  

Videoblogeissa itsen esittämisen keinot erosivat jonkin verran tekstiblogien 

keinoista. Sanallista ilmaisua jopa tärkeämpää videoblogeissa oli itse videot, joissa 

käytettiin monia jo aiemmissa videotutkimuksissa määriteltyjä esityksen hallinnan 

keinoja. Näillä esityskeinoilla, joita olivat muun muassa suora puhe kameralle, 

käsivaralla kuvaaminen ja kameran liikkuvuus, pyrittiin videoblogeissa luomaan 

yleisölle kuvaa autenttisesta ja yleisön kanssa tasa-arvoisesta esityksestä. Muutenkin 

videoblogeissa korostui yleisön rooli blogaajan esityksen rakennuksen osana: 

videoblogeissa blogaajan esitys perustuu hyvin paljon vuorovaikutussuhteeseen 

blogaajan ja yleisön välillä. Yksintyisen tiedon paljastamista itsen esityksen keinona 

videoblogeissa käytettiin samaan tapaan kuin tekstiblogeissakin ja myös 

videoblogeissa yksityisen tiedon paljastaminen palveli ennen kaikkea yleisön 

mielenkiinnon ylläpitämisen välineenä. 

Toinen tutkimuskysymykseni kysyi: Löytyykö näistä itsen esittämisen tavoista 

eroavaisuuksia tekstiblogien ja videoblogien välillä? Aineiston analyysini perusteella 

voin vastata kysymykseen kyllä. Vaikka sekä tekstiblogeissa että videoblogeissa 

käytettiin monia, osittain kummassakin blogimuodossa toistuvia itsen esittämisen 

tapoja, oli aineistossani selkeästi nähtävillä myös eroavaisuuksia. Osa näistä eroista 

on vähäpätöisiä ja selittyy pitkälti vain tekstin ja videon eroilla mediana, mutta osa 

aineistosta löytyneistä eroista itsen esittämisen keinoista on merkittäviä. 
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Tekstiblogeissa koko esitys ja kaikki sen osat pyrkivät esittämään blogaajan 

ihanteellisessa valossa, eräänlaisena ideaaliminänä. Tätä kuvaa korostetaan niin 

viimeiseen asti hiotuilla blogiteksteillä kuin myös ammattimaisilla valokuvilla 

blogaajasta ja hänen elämästään. Tärkeimmät esityksen hallinnan keinot ovat 

esityksen dramatisointi sekä esityksen idealisointi. Kaikki mahdollinen esityksen 

yhtenäisyyttä vahingoittava materiaali pidetään tiukasti näyttämön eli blogisivuston 

ulkopuolella.  

Aineistoni videoblogeissa tällaista itsen esitystä ei esiintynyt juuri lainkaan. 

Videoblogien tärkeimmät itsen esittämisen keinot olivat yleisön puhuttelu, joka 

muistutti lähes vuoropuhelua yleisön kanssa; sekä videoiden kuvaustapa, joka kaikilla 

mahdollisilla keinoilla korosti blogaajan esityksen aitoutta ja tasa-arvoisuutta yleisön 

kanssa. Videoblogeissa esityksen hallinnan keinoin pyritäänkin vahvistamaan 

esityksen autenttisuuden ja aitouden vaikutelmaa.  

Aiempaan suomalaiseen tekstiblogien ja videoblogien itsen esittämiseen liittyvään 

tutkimukseen verraten voin todeta tutkimukseni tulosten olevan hyvin samoilla 

linjoilla kuin nämä aiemmat tutkimukset. Maria Laatio (2012) totesi  tekstimuotoisia 

muotiblogeja tutkineessa pro gradu -tutkimuksessaan, että muotiblogeissa blogaajat 

pyrkivät tuottamaan esityksen ideaaliminästä kontrolloimalla hyvin tarkasti sitä, 

minkälaista teksti- ja kuvasisältöä blogiin tuotetaan. Olka Helminen (2015) taas totesi 

videoblogeja tutkineessa pro gradu -tutkimuksessaan, että videoblogeissa pyritään 

esittämään autenttisuutta erilaisin keinoin, joita ovat muun muassa esityksen 

luonnollisuus, katsojien huomioiminen sekä kuvausympäristöjen epätäydellisyys. 

Omassa tutkimuksessani löysin näitä samoja piirteitä niin tekstiblogien ideaaliminän 

esityksestä kuin videoblogien autenttisen ja luonnollisen minän esityksestä.  

7.2 Lopuksi 
 

Tutkimukseni kuuluu osaksi kulttuurintutkimuksen perinnettä ja näin ollen sen 

pyrkimys on ollut ennen kaikkea tarkastella blogi-ilmiötä uudenlaisesta 

näkökulmasta. Tämän tarkastelun kautta pyrin myös paikallisesti selittämään ilmiötä, 

mutten edes aineistoni rajatun koon vuoksi esitä, että tässä tutkimuksessa esittämäni 
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johtopäätökset olisivat yleistettävissä koko blogikenttään. Ennemminkin tämän 

tutkimuksen pohjalta on mahdollista siirtyä eteenpäin tekstiblogien ja videoblogien 

yhtäläisyyksien ja eroavaisuuksien tutkimuksessa, kun ilmiötä on nyt alustavasti 

kartoitettu. 

Tutkimukseni vastasi mielestäni onnistuneesti johdannossa sille asettamiini 

tutkimuskysymyksiin ja tavoitteisiin. Analyysissä erittelin itsen esittämisen tapoja 

teksti- ja videoblogeissa sekä vertailin näistä tavoista löytyviä eroavaisuuksia 

keskenään. Tiivistetysti voidaan todeta, että itsen esittämisen tavat teksti- ja 

videoblogeissa ovat osittain samoja, mutta jo pääosin erilaisia. Tätäkin merkittävämpi 

havainto oli se, että teksti- ja videoblogeissa pyritään rakentamaan täysin erilaisia 

blogirooleja. Tämä myös osaltaan selittää miksi tekstiblogeissa käytetään eri itsen 

esittämisen keinoja kuin videoblogeissa. 

Tässä tutkimuksessa käytin aineistonani ainoastaan blogijulkaisuja. Mielenkiintoista 

olisi laajentaa tutkimusaineistoa erityisesti videoblogeissa kattamaan myös 

blogijulkaisuiden kommenttikeskustelut ja näin tutkia tarkemmin blogaajan ja yleisön 

välistä vuorovaikutusta videoblogissa. Muutenkin yleisön suhdetta blogeihin olisi 

hyvä tutkia enemmän. Odotin tämän tutkimuksen myötä pystyväni sanomaan jotakin 

myös tekstiblogien ja videoblogien erilaisesta yleisösuhteesta, mutta voin ainoastaan 

todeta sen, että videoblogaajat huomioivat yleisönsä huomattavasti tekstiblogaajia 

enemmän. Tämän tutkimuksen perusteella ei voi kuitenkaan vetää minkäänlaisia 

johtopäätöksiä esimerkiksi siitä, minkälaista yleisöä eri blogit keräävät tai miten 

blogiroolit vaikuttavat yleisön mielenkiintoon seurata blogia. 

Tekstiblogit ovat reilussa kymmenessä vuodessa vakiinnuttaneet paikkansa 

mediakentällä ja löytäneet yleisönsä, ja näyttää siltä, että seuraavaksi tämän saman 

tekevät videoblogit. Nämä kaksi blogimuotoa eivät samankaltaisista aiheistaan ja 

lähtökohdistaan huolimatta kilpaile samoista yleisöistä, vaan blogien erilaiset 

rooliesitykset eriyttävät myös yleisöjä. 

 

 

 



 
 

56 
 

Lähteet 
 

Alasilta, Anja (2009): Blogi tulee töihin. Helsinki: Infor. 

Alasuutari, Pertti (2011): Laadullinen tutkimus 2.0. Riika: InPrint.  

Altman, Irwin & Taylor, Dalmas (1973): Social penetration: The development of 

interpersonal relationships. New York: Holt. 

Chen, Yi-Ning Katherine (2010): Examining the presentation of self in popular blogs: 

a cultural perspective. Chinese Journal of Communication, Vol. 3, No. 1, March 2010, 

28–41.   

Domingo, David & Heinonen, Ari (2008): Weblogs and journalism: A typology to 

explore the blurring boundaries. Nordicom Review. Vol 29, No 1; s. 3–15. 

Eskola, Jari & Suoranta, Juha (1998): Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: 
Vastapaino. 

Goffman, Erving (1971): Arkielämän roolit. Oikeille jäljille rooliviidakossa. Porvoo: 

Werner Söderström Osakeyhtiön kirjapaino. 

Gottschalk, Simon (2010): The Presentation of Avatars in Second Life: Self and 

Interaction in Social Virtual Spaces. Symbolic Interaction. Vol 33, issue 4, s. 501-525. 

Griffith, Maggie & Papacharissi, Zizi (2010): Looking for you: An analysis of videoblogs. 

First Monday - Peer-reviewed journal on the internet. Vol 15, No. 1, January 2010. 

Helminen, Olka (2015): Autenttisuuden vaikutelmaa rakentavat ominaisuudet 

suosituissa suomenkielisissä vlogeissa. Pro gradu -tutkimus, valtiotieteellinen 

tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Herring, Susan; Kouper, Inna; Scheidt, Lois Ann & Wright, Elijah L. (2004): Women 

and Children Last: the Discursive Construction of Weblogs. Teoksessa Gurak, Laura; 

Antonijevic, Smiljana; Johnson, Laurie; Ratliff, Clancy & Reyman, Jessica: Into the 

Blogosphere: Rhetoric, Community and Culture of Weblogs. Online: 

http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/women_and_children_pf.html 

Hietala, Veijo (1993): Kuvien todellisuus - Johdatusta kuvallisen kulttuurin 

ymmärtämiseen ja tulkintaan. Helsinki: Kirjastopalvelu Oy. 

Jänkälä, Saara (2013): Remarks from the Backstage: Blogging Performances, Blogger 

Identity and Privacy Strategies. Pro gradu -tutkielma, markkinoinnin laitos. Helsinki: 

Aalto University School of Business. 

Kaminsky, M. S. (2010): Naked Lens: Videoblogging and Video Journaling to Reclaim 

the You in YouTube. New York: Organik Media Inc. 

http://blog.lib.umn.edu/blogosphere/women_and_children_pf.html


 
 

57 
 

Karhunen, Maija (2016): Suosittu bloggaaja aloittaa Savon Sanomien kolumnistina. 

Savon Sanomat, 18.3.2016. 

Kilpi, Tuomas 2006: Blogit ja bloggaaminen. Helsinki: Readme.fi. 

Kokkonen, Lauri (2015): Sosiaalinen media viranomaisen kriisiviestinnän välineenä. 

Pro gradu -tutkielma, Viestinnän, median ja teatterin yksikkö. Tampere: Tampereen 

yliopisto. 

Korhonen, Iida (2013): Tutkija: Vlogit blogeja persoonallisempia. YLE Uutiset, 

6.11.2013. 

Koskelo, Aino (2011): "Ei sinne halua ihan syvimpiä tuntojaan vuodattaa" : Nuorten 

aikuisten käsityksiä yksityisyyden hallinnasta Facebookissa. Pro gradu –tutkielma, 

valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto.  

Kozinets, Robert (2010): Netnography. Doing Ethnographic Research Online. Lontoo: 

SAGE Publications Ltd. 

Kulmala, Marianne (2011): Electronic word-of-mouth in consumer fashion blogs. A 

netnographic study. Pro gradu -tutkielma, School of Management. Tampere: 

Tampereen yliopisto. 

Kupiainen, Reijo; Uusitalo, Niina & Vehmas, Susanna (2011): Naamatusten verkossa: 

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos, osa 2. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Verkkojulkaisu. 

Kurtén, Anna (2014): Från TV-nytt till Youtube- en dramaturgisk analys av 

programledarskap i television och på nätet. Pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen 

tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Laatio, Maria (2012): Pääosassa minä. Muotiblogit itsensä esittämisen näyttämöinä. 

Pro gradu –tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: 

Helsingin yliopisto.  

Lampinen, Airi (2014): Interpersonal Boundary Regulation in the Context of Social 
Network Services. Väitöskirja-tutkimus, valtiotieteellinen tiedekunta, 
sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Lehtonen, Mikko (1999): Ei-kenenkään maalla: Teesejä intermediaalisuudesta. 

Tiedotustutkimus 22(2): s. 4-21. 

Lietsala, Katri & Sirkkunen, Esa (2008): Social media. Introduction to the tools and 

processes of participatory economy. Tampere: Yliopistopaino.  

Lovink, Geert (2008): Zero comments. Blogging and critical Internet culture. New 

York: Routledge. 

Maksimainen, Heini (2014): Suomen parhaat bloggaajat tienaavat kuin lääkärit. 

Helsingin Sanomat, 6.9.2014. 



 
 

58 
 

Markkinointi & Mainonta (2016): Vlogit päihittävät blogit - "Jopa 60% tytöistä seuraa 

vlogeja". Markkinointi&Mainonta, 6.3.2016.  

Matikainen, Janne (2009): Sosiaalisen ja perinteisen median rajalla. Viestinnän 

laitoksen tutkimusraportteja 3/2009. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

McCullagh, Karen (2008): Blogging: Self presentation and privacy. Information & 

Communications Technology Law 17: 1, s. 3–23. 

Noppari, Elina & Hautakangas, Mikko (2012): Kovaa työtä olla minä – Muotibloggaajat 

mediamarkkinoilla. Tampere: Tampere University Press. 

Noppari, Elina; Uusitalo, Niina; Kupiainen, Reijo; Luostarinen, Heikki (2008): ”Mä oon 

nyt online!” Lasten mediaympäristö muutoksessa. Tampere: Cityoffset. 

Paasonen, Susanna (2013): Ihmisiä, kuvia, tekstejä ja teknologioita. Teoksessa 

Laaksonen, Salla-Maaria; Matikainen, Janne & Tikka, Minttu (toim.): Otteita verkosta. 

Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät. Tampere: Vastapaino. 

Papacharissi, Zizi (2002): The Presentation of Self in Virtual Life: Characteristics of 

personal home pages. Journalism & Mass Communication Quarterly 79: 3, s. 643-660. 

Saarikoski, Petri (2013): 2008 - Kaiken kansan Facebookista Obaman twiitteihin. 

Teoksessa Suominen, J., Östman, S., Saarikoski, P. & Turtiainen, R. (2013): Sosiaalisen 

median lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus. 

Saresma, Tuija (2015): Blogit teksteinä ja erojen lukeminen. Metodifestivaalit 

19.8.2015. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Schouten, Alexander, Valkenburg, Patti & Peter, Jochen (2009): An Experimental Test 

of Processes Underlying Self-Disclosure in Computer-Mediated Communication. 

Cyberpsychology: Journal of Psychosocial Research on Cyberspace 3 (2), s. 1-13. 

Silverman, David (2006): Interpreting Qualitative Data. London: Sage Publications. 

Sirkkunen, Esa (2006): Vertaismedia haastaa perinteisen journalismin. Teoksessa 

Aula, P., Matikainen, J. & Villi, M. (toim.) (2006): Verkkoviestintäkirja. Helsinki: 

Yliopistopaino. 

Stoeckl, Ralph; Rohrmeier, Patrick; and Hess, Thomas (2007): Motivations to Produce 

User Generated Content: Differences Between Webloggers And Videobloggers. BLED 

2007 Proceedings. Paper 30. http://aisel.aisnet.org/bled2007/30 

Strangelove, Michael (2010): Watching YouTube. Extraordinary Videos by ordinary 

people. Toronto: University of Toronto Press Inc. 

Suominen, J., Östman, S., Saarikoski, P. & Turtiainen, R. (2013): Sosiaalisen median 

lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus. 



 
 

59 
 

Suominen, Jaakko (2013a): 2003 - Tyyntä myrskyn edellä. Teoksessa Suominen, J., 

Östman, S., Saarikoski, P. & Turtiainen, R. (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. 

Helsinki: Gaudeamus. 

Suominen, Jaakko (2013b): 2006 - Verkkovideoita joka tuubista. Teoksessa Suominen, 

J., Östman, S., Saarikoski, P. & Turtiainen, R. (2013): Sosiaalisen median lyhyt historia. 

Helsinki: Gaudeamus. 

Suuri blogitutkimus (2014). Helsinki: Aller Media. 

Talvitie-Lamberg, Karoliina (2014): Confessions in Social Media – Performative, 

Constrained, Authentic and Participatory Self-Representations in Vlogs. Väitöskirja-

tutkimus, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin 

yliopisto. 

Tilastokeskus (2015): Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu]. 

ISSN=2341-8699. Helsinki: Tilastokeskus. 

Trammell, Kaye D. & Keshelashvili, Ana (2005): EXAMINING THE NEW INFLUENCERS: 

A SELF-PRESENTATION STUDY OF A-LIST BLOGS. Journalism & Mass Communication 

Quarterly Vol. 82, No. 4 Winter 2005.  

Vainikka, Eliisa & Huhtamäki, Jukka (2015): Tviittien politiikka - poliittisen viestinnän 

sisäpiirit Twitterissä. Media ja Viestintä, vuosikerta 38, nro 3, s. 165- 183. 

Wall, Melissa 2006: Blogging Gulf War II. Journalism Studies, 7 (1), s. 111–126. 

Vallivaara, Mikko (2009): Blogi – tekniikka, yhteisö, media. Pro gradu –tutkielma, 

tietojenkäsittelytieteiden laitos. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto. 

Youn, Seounmi (2005): Teenagers' Perceptions of Online Privacy and Coping 

Behaviors: A Risk–Benefit Appraisal Approach. Journal of Broadcasting & Electronic 

Media 49 (1), s. 86-110. 

Östman, Sari (2013): 2005 - Tietoyhteiskunnasta kansalaisjournalismiin. Teoksessa 

Suominen, J., Östman, S., Saarikoski, P. & Turtiainen, R. (2013): Sosiaalisen median 

lyhyt historia. Helsinki: Gaudeamus. 

Petronio, Sandra (2002): Boundaries of Privacy. Dialectics of Disclosure. Albany: State 

University of New York Press.  

Frobenius, Maximiliane (2014): Audience design in monologues: How vloggers in-

volve their viewers. Journal of Pragmatics, vol 72, pages 59-72. 

Airaskorpi, Aurora (2014): Authentic and professional. A comparative study of the 

readers’ relationship with lifestyle blogs and women’s magazines. Pro gradu -

tutkielma, valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin 

yliopisto. 

 



 
 

60 
 

Härkönen, Susanna (2011): ”Ihanan överi ja juhlallinen jakku olisi kyllä kiva lisä 

vaatekaappiin” – tutkimus kuluttamisesta ja professionalisoitumisesta 

elämäntyyliblogeissa. Pro gradu -tutkielma, maatalous-metsätieteellinen 

tiedekunta, taloustieteen laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Kääriäinen, Salla (2014): Bloggaajan etiikka – Vapaus, vuorovaikutus ja vastuu 

Suomen luetuimmissa muotiblogeissa. Pro gradu -tutkielma, valtiotieteellinen 

tiedekunta, sosiaalitieteiden laitos. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

Sneath, Julie Z. (2012): Status and influence in virtual communities: an examination 

of interactions between followers of a video blog. International Journal of Internet 

Marketing and Advertising. Vol. 7, No. 2, 2012. 


