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1 Johdanto 
 

Ruokablogit ovat tutkimuksen kohteena ajankohtainen aihe. Blogitutkimuksissa on 

aikaisemmin tarkasteltu erityisesti journalistisia ja poliittisia blogeja (ks. esim. Heinonen 

& Domingo, 2008), mutta esimerkiksi harrastuksiin, kuten ruokaan liittyvät blogit ovat 

jääneet vielä pitkälti käsittelemättä. Minua kiinnostavat ruokablogit ilmiönä ja niiden 

seuraamisen motiivit. Mitkä asiat tekevät blogeista niin mielenkiintoisia, että ihmiset 

palaavat niihin kerta toisensa jälkeen?  

 

Blogitutkimuksessa lukijoiden tutkiminen on jäänyt varjoon, vaikka lukijat kuuluvat 

olennaisesti bloggaamiseen (Baumer, Sueyoshi & Tomlinson, 2008). Vähäisesti tutkittu 

aihe ja se, että seuraan itsekin aktiivisesti ruokablogeja sai kiinnostumaan erityisesti 

ruokablogien lukijoista. Noppari ja Hautakangas (2012) tiivistävät, että ”blogit 

synnyttävät yleisön, mutta vasta yleisö synnyttää blogin”. Ihmiset määrittelevät 

aktiivisuuden blogeissa (Kaye & Johnson, 2014). Tämä kertoo hyvin, kuinka tärkeä osa 

lukijat ovat bloggaamista. Jotta ymmärtäisimme kokonaisvaltaisesti blogien sosiaalista 

luonnetta, tulee tutkia myös lukijoiden kokemuksia, heidän roolejaan ja osallistumistaan, 

vaikka nämä eivät olekaan niin helposti nähtävillä kuin bloggaajan (Baumer, Sueyoshi & 

Tomlinson, 2008). 

 

Nyky-yhteiskunta on dynaaminen, olosuhteisiin mukautuva ja jatkuvasti liikkeessä oleva 

verkostoyhteiskunta, jonka sosiaaliset rakenteet ovat informaatio- ja 

viestintäteknologissa (Castells, 2009, s. 21). Ruoka- ja ravitsemus ovat viime vuosina 

olleet paljon esillä mediassa. Monissa ruokablogeissa jaetaan myös ravitsemusneuvoja ja 

tätä aihetta käsitellään Janne Huovilan (2016) ravitsemustieteen väitöstutkimuksessa, 

jonka keskiössä on julkisen ravitsemustiedon yksilöllistyminen. Bloggaajan tarjoama 

ravitsemustieto on yhtä aikaa sekä yksilöllistä että henkilökohtaista joukkoviestintää (ks. 

Castells, 2009) ja erilaista suhteessa kansanterveysohjeisiin.  Blogit ja bloggaajat 

muodostavat ympärilleen yhteisöjä, joissa ajatus terveellisen syömisen yksilöllisyydestä 

korostuu. Tämä yhteisön tuottaminen ei synny vain bloggaajan antamista ruokaneuvoista, 

vaan myös henkilökohtaisen ruokasuhteen korostamisesta.  Bloggaaja on yhtä aikaa 

samankaltainen kuin hänen lukijansa, mutta hän on myös lukijoilleen esimerkki 
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terveellisen ruokavalion löytäjästä. Yksilöllisyyden korostaminen asettuu vastakkain 

yleisten ravitsemussuositusten ja -ohjeiden kanssa. (Huovila, 2016, s. 49–50.) Blogit 

liittyvät siis monin tavoin lukijoidensa elämään ja ovat siksi tärkeä tutkimuksen kohde. 

 

Aller Median teettämässä Suuressa blogitutkimuksessa yli puolet vastaajista luki blogeja 

vähintään viikoittain ja tyypillisesti seurasi aktiivisesti yhdestä viiteen eri blogia. 

Naisvastaajista ruokablogeja luki 44% ja miehistä 19%. (Suuri blogitutkimus, 2014.) 

Blogit ovat siis osa yhä useampien kotitalouksien ajanviettoa ja arkea ja siksi ne ovat 

myös tärkeä tutkimusaihe kotitaloustieteen kannalta. On mielenkiintoista, että ruoasta ja 

juomasta bloggaavien määrä on kasvanut Suomessa vuotena 2013 kaikista blogityypeistä 

eniten. Vuonna 2014 ruoasta ja juomasta bloggasi viestintätoimisto Manifeston vuosittain 

julkaiseman Blogibarometrin mukaan 21% vastaajista. Ruoka- ja juomablogeja on 

Suomessa selkeästi enemmän kuin muualla Euroopassa. (Blogibarometri 2014.)  

 

Tässä tutkielmassa selvitetään kolmen maku.fi:n ruokablogin eli Lunni leipoo, 52 weeks 

of deliciousness sekä Perinneruokaa prkl -blogien seuraamisen syitä. Tarkoituksena on 

kartoittaa ruokablogien seuraamisen motiiveja. Yhteisöllisyys on blogien ominaisuus, 

sillä jokainen blogipostaus on kuin pieni keskustelualue (Heinonen & Domingo, 2009, s. 

73). Koska blogeihin liittyy vahvasti yhteisöllisyys, tarkastelen myös keskustelua 

blogimaailmassa. Blogit ovat vuorovaikutteisia viestintäympäristöjä. Niissä saatetaan 

kommunikoida yhtä aikaa sekä henkilökohtaisesti että suurelle yleisölle (Huovila, 2016, 

s. 49).  Tässä tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on lukijoiden kommentointi, eli 

kommentoivatko he ja jos kommentoivat, niin mitä ja miksi. 

 

Teoriaosuudessa tarkastelen aluksi sosiaalista mediaa ja blogeja erityisesti viestinnän 

tutkimuksen näkökulmasta. Avaan myös ruokablogeista ja blogien 

seuraamismotivaatioista tehtyä tutkimusta. Seuraavassa osassa esittelen tutkimus-

kysymykset, tutkimuksen toteutuksen ja analyysimenetelmät. Luvussa 7 esittelen 

tutkimustulokset ja tulkitsen niitä, ja seuraavassa luvussa tarkastelen tutkimuksen 

luotettavuutta. Lopuksi pohdin tutkielmani merkitystä ja ruokablogeja suhteessa 

kotitaloustieteen peruskäsitteeseen, arjen hallintaan (ks. Haverinen, 1996). 
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2 Verkostoyhteiskunta ja internet 
 

 

Viestintä on muuttunut monitasoisesti. Teknologinen kehitys ja digitaalisuus, median 

kaupallistuminen, globalisaatio, yleisön ryhmittely ja multimediaverkostot ovat 

vaikuttaneet siihen, millaista viestintä on nykypäivänä (Castells, 2009, s. 56). Avaan 

aluksi henkilökohtaisen joukkoviestinnän käsitettä, joka on Manuel Castellsin käsite 

sosiaalisessa mediassa toimimiselle. Internetissä toimivat blogit ovat sosiaalisen median 

osa-alue, joten tarkastelen sosiaalisen median käsitettä.  

 

 

2.1 Verkostoyhteiskunta ja henkilökohtainen joukkoviestintä 

 

Teknologian kehityksen seurauksena on syntynyt jatkuvasti hereillä oleva 

verkostoyhteiskunta, jonka keskeisenä ominaisuutena on vuorovaikutus. Tämä 

yhteiskunta on dynaaminen, olosuhteisiin mukautuva ja jatkuvasti muuttuva. (Castells, 

2009, s. 21.) Verkostoyhteiskunnan sosiaaliset rakenteet ovat informaatio- ja 

viestintäteknologiassa (Castells, 2009, s. 24). Yhä suurempi osa ihmisistä taloudellisesti 

kehittyneissä maissa eivät enää mene verkkoon, vaan tavalla tai toisella ovat siellä kaiken 

aikaa (Heinonen & Domingo, 2009, s. 72). Verkostoyhteiskunta on globaali: verkostot 

vaikuttavat meihin kaikkiin, sillä tärkeät elämäämme vaikuttavat tekijät järjestäytyvät 

globaaleissa verkostoissa (Castells, 2009, s. 25). Verkostoissa ihminen ja teknologia 

kohtaavat: ilman teknologian kehitystä ei maailmanlaajuinen verkostoituminen olisi 

mahdollista, mutta myös ilman ihmisen halua verkostoitua ei nykyistä 

verkostoyhteiskuntaakaan olisi voitu luoda. 

 

Manuel Castells (2009) jakaa viestinnän keskinäisviestintään, joka on suoraa, 

interaktiivista vuorovaikutusta lähettäjän ja vastaanottajan välillä, joukkoviestintään, 

jossa viesti leviää yhdeltä monelle joko yksisuuntaisesti tai interaktiivisesti sekä 

henkilökohtaiseen joukkoviestintään, joka on ikään kuin edellisten yhdistelmä: se on 

joukkoviestintää, koska se tavoittaa suuren yleisön, mutta se on myös henkilökohtaista, 

koska sen sisältö tuotetaan itse, levitetään itse ja vastaanotetaan itseohjautuvasti (Castells, 
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2009, ss. 54–55). Henkilökohtaisen joukkoviestinnän myötä on kehittynyt luova yleisö, 

eli ihmiset eivät vain ota tietoa yksipuolisesti vastaan, vaan he interaktiivisesti tuottavat 

annetusta tiedosta merkityksiä yhdistämällä uutta tietoa aikaisempaan tietoon (Castells, 

2009, s. 132). Henkilökohtaisen joukkoviestinnän myötä kaikilla on mahdollisuus olla 

tiedon tuottajia. Sosiaalisessa mediassa toimiminen onkin henkilökohtaista 

joukkoviestintää. 

 

 

2.2 Internet ja sosiaalinen media  

 

Internet eli World Wide Web syntyi vuonna 1990. WWW on se osa internetiä, jota 

käytetään selaimen avulla ja jossa valtaosa tavallisista käyttäjistä selailee ja toimii. 

Internet taas tarkoittaa julkista, maailmanlaajuista ja useiden koneiden muodostamaa 

verkkoa, johon kaikki verkkopalvelut rakentuvat. (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 

197.) Käsite web 2.0 kuvaa teknisen ympäristön muutosta ja tämän muutoksen 

aiheuttamia uusia taloudellisia malleja. Käsite sosiaalinen web taas täydentää web 2.0:n 

käsitettä korostamalla kulttuurista muutosta; verkon käyttäjille on avautunut uusia 

itseilmaisun ja yhteistyön mahdollisuuksia. (Majava, 2013, s. 87). 

 

Sosiaalisella medialla tarkoitetaan internetin viestimiä, joiden sisällöntuottajina toimivat 

viestimien käyttäjät; internetin käyttäjät ovat sosiaalisessa mediassa aktiivisessa 

asemassa (Lietsala & Sirkkunen, 2008, s. 13; Mayfield, 2008, s. 35; Sirkkunen, 2008, s. 

142). Jan van Dijk (2012, s. 180) puolestaan käsittää sosiaalisen median internetin 

sovelluksiksi, jotka mahdollistavat asioiden jakamisen. Sosiaalinen media on käsitteenä 

moniulotteinen, ikään kuin sateenvarjo, joka kokoaa alleen teknologian, sosiaalisen 

vuorovaikutuksen ja käyttäjien tekemät sisällöt (Lietsala & Sirkkunen, 2008, s. 18). 

Kommunikatiivisuus, avoimuus, osallistavuus ja yhdistävyys sekä yhteisöjen luominen 

ovat ominaisuuksia, joita tutkijat nostavat esille sosiaalisen median määrittelyissä 

(Siapera, 2012, s. 202). Sosiaalista mediaa voidaan myös luonnehtia sanoilla 

osallistuminen, avoimuus, keskustelu, yhteisöllisyys ja yhteydenpito (Mayfield, 2008, s. 

5).  

 



 

5 

 

Sosiaalisen median käsitettä avatessa on muistettava, ettei se ole alkujaan tutkimuksessa 

syntynyt käsite, vaan käytännönläheinen ilmiön kuvaamisen tapa, jonka taustalla 

vaikuttavat myös kaupalliset intressit, kuten esimerkiksi omistamisen keskittyminen ja 

mainonnan profiloituminen käyttäjän tietojen avulla (Laaksonen, Matikainen & Tikka, 

2013, ss. 14–16). Sosiaalisella medialla on sekä sosiaalisia että henkilökohtaisia 

vaikutuksia. Ensinnäkin sosiaalinen media hämärtää henkilökohtaisen viestinnän ja 

massaviestinnän rajoja; aina ihmiset eivät ymmärrä puhuvansa ja toimivansa verkossa 

julkisesti. Sosiaalinen media myös mahdollistaa sosiaalisten suhteiden syntymistä, 

näkyvillä olemista ja identiteetin kehittämistä verkossa. Varjopuolena voi olla 

yksityisyyden rajojen katoaminen, informaation tulva, riippuvuus ja paineet näkyvillä 

olemiseen. (van Dijk, 2012, ss. 184–187). 

 

Erilaisia luokitteluja sosiaaliselle medialle on useita. Käsite voidaan luokitella eri 

alalajeihin: yhteistuotantoon, jota edustaa esimerkiksi Wikipedia, sosiaalisiin sivustoihin, 

kuten Facebook, sisällön tuottamiseen ja julkaisemiseen, joista esimerkkinä blogit ja 

mikroblogit, sisällön jakamiseen keskittyviin alustoihin, kuten esimerkiksi Youtube, 

virtuaalimaailmoihin, joista esimerkkinä Second Life, sekä liitännäisiin, joita voi 

hyödyntää muissa palveluissa (Lietsala ja Sirkkunen 2008, ss. 13–14). Sosiaalinen media 

voidaan jaotella myös sosiaalisiin verkkoihin, blogeihin, wikeihin, podcasteihin eli 

äänitiedostoihin, sisällön jakamiseen tarkoitettuihin sivustoihin ja mikroblogeihin 

(Mayfield, 2008, s. 6). Erilaisten luokittelujen avulla on helpompi ymmärtää, kuinka 

monitahoinen ala sosiaalinen media on.  
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3 Blogit osana sosiaalista mediaa 
 

 

Tässä luvussa pohdin, mitä blogi tarkoittaa, tarkastelen blogien suhdetta painettuun 

mediaan ja mainontaan ja annan kuvaa suomalaisesta blogosfääristä. Yhteisöllisyys on 

blogien ominaisuus, sillä jokainen blogipostaus on kuin pieni keskustelualue ja bloggaajat 

linkittävät toisista blogeista sisältöjä omaansa (Heinonen & Domingo, 2009, s. 73). Koska 

blogeihin liittyy vahvasti yhteisöllisyys, tarkastelen myös keskustelua blogimaailmassa. 

Lopuksi esittelen ruokablogeista tehtyä tutkimusta. 

 

 

3.1 Blogit 

 

Blogit tarkoittavat julkaisupaikkoja, joihin blogin kirjoittaja julkaisee kirjoituksia 

kronologisesti, eli uusin julkaisu on aina blogisivustolla ylimpänä (Mayfield, 2008, s. 16; 

Schmidt, 2007, s. 31.) Blogin kirjoittajaa kutsutaan bloggaajaksi ja kaikkien blogien 

muodostamaa kokonaisuutta blogosfääriksi (Heinonen & Domingo, 2009, s. 69). Blogit 

voidaan määritellä myös interaktiivisiksi verkkopäiväkirjoiksi, joita voi esiintyä monissa 

muodoissa. Itse blogiteksti on usein kolumnimainen kokonaisuus ja keskustelu tapahtuu 

kommenttikentässä: jokainen kirjoitus on itsessään siis kuin pieni keskustelualusta. 

(Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 197.) Blogeille tunnusomaisia piirteitä ovat niiden 

käytön helppo aloittaminen ja julkaiseminen, kirjoitusten persoonallinen tyyli, 

linkittäminen toisille sivustoille ja muihin blogeihin, sekä muiden bloggaajien ja 

lukijoiden kommentoiminen. (Mayfield, 2008, s. 16; Schmidt, 2007, s. 31.) Blogien 

edeltäjiksi voidaan esittää esimerkiksi tavallisten ihmisten tekemiä lehtiä, videoita ja 

kansalaisradioita sekä kotisivuja, keskustelupalstoja ja erilaisia yhteisöllisiä 

verkkosivuja. Blogeissa näiden hyvät puolet eli henkilökohtaisuus, sosiaalisuus ja 

ajankohtaisuus, yhdistyvät. (Sirkkunen, 2008, s. 148.) Blogit alkoivat yleistyä 

vuosituhannen vaihteessa ja tätä aikaa pidetään usein myös sosiaalisen median 

syntyajankohtana (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 197). 
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Blogi pysyy ajankohtaisena, koska uusin blogikirjoitus on aina ylimpänä (Majava, 2008, 

s. 89). Ruokablogeissa ajankohtaisuus näkyy siinä, että usein uusimmat kirjoitukset 

liittyvät käsillä olevaan sesonkiin. Blogissa voi julkaista tekstejä, kuvia, videoita ja ääniä 

(Mayfield, 2008, s. 16). Aller Median Suuressa blogitutkimuksessa 88% vastaajista piti 

kuvia erittäin tai melko tärkeänä (Suuri blogitutkimus, 2014). Kuvat ovat olennainen osa 

blogeja. Ruokablogit sisältävät usein monenlaisia tekstejä, kuten ruokaohjeita, 

bloggaajien kerrontaa ruokaohjeista tai muuta yleensä ruokaan liittyvää tekstiä, kuten 

tajunnanvirtaa, ravintola-arvosteluita tai tuote-esittelyjä. Blogitekstien tyyli on yleensä 

omakohtainen, kantaaottava ja subjektiivinen, koska blogi toimii yleensä yksittäisen 

yksityisen henkilön itseilmaisun paikkana (Heinonen & Domingo, 2009, s. 73). 

Ruokablogeissa on lähes aina kuvia, kuten kuvia ruoanvalmistuksen vaiheista, käytetyistä 

tarvikkeista, ympäristöstä sekä sommiteltuja kuvia valmiista ruoista tai leivonnaisista. 

Uusimpana trendinä ovat myös erilaiset ruokaan liittyvät videot.  

 

Internetin luojan Tim Berners-Leen ajatuksena oli, että kaikilla olisi mahdollisuus toimia 

internetin sisällöntuottajina (Aula, Matikainen & Villi, 2008, s. 12; Majava, 2008, s. 88). 

Visiona oli myös luoda interaktiivinen verkko, jossa tekijöinä toimivat ihmiset ympäri 

maailmaa (Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 196). Blogien osalta Bernes-Leekin visiot 

ovat pitkälti totta: blogien pitäminen ei vaadi suuria tietoteknisiä taitoja ja blogeja voivat 

ylläpitää yhtä lailla ammattilaiset, asiantuntijat kuin amatööritkin (Lietsala & Sirkkunen, 

2008, ss. 31–32). Blogit ovat yleensä aivan tavallisten ihmisten kirjoittamia ja tarkoitettu 

laajasti saataville ja luettavaksi (Deacon ym., 2007, s. 279). Blogin perustaminen on 

ilmaista, eli tätä kautta mahdollista kaikille, vaikka maksuttomien alustojen haittapuolena 

onkin usein mainoksien suuri määrä (Schmidt, 2007). Blogikirjoitusten julkaisemiseen 

tarvitaan tietokonetta, internetiä ja hieman tietoteknisiä taitoja, joten aivan jokaiselle 

blogin pitäminen ei ole todellisuudessa mahdollista, vaikka teoriassa niin voidaan ajatella. 

 

Viestinnän puolella on tehty paljon blogitutkimusta sen suhteesta perinteiseen mediaan. 

Blogit ovat kuitenkin nousseet tutkimuksen kohteeksi muuallakin. Sosiaalitieteissä blogit 

ovat tärkeä laadullisen aineiston lähde, koska ne ovat virtuaalisia itseilmaisun paikkoja ja 

ne tarjoavat edullisen, julkisesti saatavilla olevan datan, joka sisältää yleensä valmiiksi 

tekstiä (Hookway, 2008, s. 92). Sosiaalitieteissä internetiä on käytetty eniten määrälliseen 

survey-tyyliseen tiedonhankintaan, mutta myös laadullisen materiaalin kerääminen 
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esimerkiksi haastatteluilla, etnografialla ja erilaisilla viestinnän välineillä (esim. 

sähköpostin tutkiminen) on noussut pinnalle viime vuosina (Hookway, 2008, s. 92). 

 

 

3.2 Keskustelua blogimaailmassa 

 

Blogeissa lukijat voivat kommentoida bloggaajan julkaisuja, bloggaaja tai muut lukijat 

voivat vastata ja näin syntyy keskustelua (Heinonen & Domingo, 2009, s. 73). 

Kommenttien määrä tarjoaa tietoa blogikirjoituksen eli postauksen saamasta yleisöstä 

(Laaksonen & Matikainen, 2013, s. 205). Lukijoiden kommenteista bloggaaja saa 

välittömästi suoraa palautetta, johon hän voi reagoida vastaamalla kommentteihin 

(Majava, 2008, s. 89). Verkon alkuaikoina oli tyypillistä, ettei verkkokeskusteluissa 

kommentoijan identiteetti tai nimi ollut ollenkaan esillä, mutta Facebookin myötä omalla 

nimellä kommentoiminen on yleistynyt. Nimimerkeillä tapahtuva keskustelu on yleensä 

tasoltaan heikompaa ja se voi joskus yltyä myös fleimaukseksi, eli usein nimimerkin 

takana tapahtuvaksi aggressiiviseksi käytökseksi. (Laaksonen & Matikainen, 2013, ss. 

198–205.)  

Dennen ja Pashnyak (2008) toteavat, että blogiyhteisö ei ole pelkästään ryhmä, joka 

liittyy yhteen viestinnän kautta. Viestintäympäristön lisäksi yhteisön muodostuminen 

vaatii yhteenkuuluvuuden tunnetta, jota vahvistavat yhteisön samankaltaiset 

kiinnostukset ja kokemukset. (Dennen & Pashnyak 2008, 12.) Blogit eroavat muista 

internet-kanavista, koska ne antavat mahdollisuuden erilaisiin aktiivisuuden tasoihin: 

lukijat voivat vain lukea postauksia tai ottaa kaiken irti blogien interaktiivisuudesta 

klikkaaamalla linkkejä, kommentoimalla ja linkkaamalla myös itse. Käyttäjät 

kontroilloivat itse omaa aktiivisuuttaan ja aktiivisuus voi vaihdella niin eri blogeissa kuin 

saman blogin eri lukemiskerroissakin. Blogien sisällöt vaihtelevat paljon: ensimmäiset 

blogit olivat päiväkirjamaisia yhteydenpitovälineitä perheeseen ja ystäviin, jonka jälkeen 

myös yleisempää tietoa sisältävät blogit yleistyivät. Tästä seurasi spesifeihin aihepiireihin 

keskittyvät blogit ja erilaisten organisaatioiden ylläpitämät blogit. (Kaye, 2010, s. 3.)B 

Blogimaailmassa on yleistä verkostoitua julkisesti muiden bloggaajien kanssa (Huovila, 

2016, s. 49). Blogien välille syntyy usein linkitysten avulla sosiaalisia verkostoja. 
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Hyperlinkit toimivat viestinä blogien välisistä suhteista, vuorovaikutuksesta ja 

kuulumisesta tiettyyn joukkoon. Linkittäminen ohjaa linkin kohteeseen ja nostaa 

näkyvyyttä hakukoneissa: linkit toimivat lahjana, joiden käyttöä ohjaa linkin sisällön 

kokeminen laadukkaaksi sekä vastavuoroisuuden periaate. (Majava, 2013, s. 89.) Jos 

esimerkiksi jotakin blogikirjoitusta linkitetään paljon, se on koettu monelta taholta 

laadukkaaksi. Linkittäminen myös lisää tekstin luotettavuutta, kun lukija ohjataan tekstin 

alkulähteille (Heinonen & Domingo, 2009, s. 73). Ruokablogeissa saatetaan linkittää 

esimerkiksi lähteenä tai inspiraationa käytettyihin resepteihin, kiinnostaviin 

ruokaohjeisiin sekä uutisiin ja videoihin. Suosituimmat blogit näkyvät usein 

hakutuloksissa ensin, ja tätä kautta ne saavat edelleen lisää seuraajia. Linkittämällä blogit 

toimivat tiedonvälittäjinä ja arvottavat sisältöjä. (Majava, 2013, s. 90). Tietyt blogit ovat 

verkkojen solmuja, joilla on paljon seuraajia ja linkityksiä muilta: nämä blogit ja 

bloggajat voidaan ajatella verkoston avainhenkilöiksi. Verkostoissa vaikutusvalta on 

niillä, keillä on suuret verkostot ja bloggaajilta sekä lukijoilta saatua tunnustusta. 

(Noppari & Hautakangas, 2012, s. 75.) 

 

Suuressa blogitutkimuksessa 2014 vastaajista 63 % luki säännöllisesti muiden käyttäjien 

kommentteja, mutta vain 8 % kommentoi blogeja itse. Syyksi kommenttien lukemiseen 

mainittiin kiinnostus siihen, mitä muut ajattelevat ja keskusteluista kumpuavat hyvät 

ideat. (Suuri blogitutkimus 2014.) Myös Dave Algoson kehitys- ja avustustyöblogien 

lukijoita käsittelevässä pienimuotoisessa tutkimuksessa blogin lukijat kertoivat 

reagoivansa blogipostauksiin eniten mainitsemalla ne keskusteluissa, lähettämällä linkin 

kaverin sähköpostiin tai jakamalla sosiaalisessa mediassa. Reagointi kommentoimalla 

blogiin tuli vasta neljäntenä; bloggaajan voi olla vaikea tietää, mitä ajatuksia postaus on 

herättänyt. (Algoso, 2011.) 

Essi Erkkola (2012) tutki puheviestinnän pro gradu -tutkielmassaan sisustusblogeissa 

tapahtuvaa bloggaajan ja lukijoiden välistä vuorovaikutusta. Tutkielmassa selvisi, että 

bloggaajat olivat kiinnostuneita lukijoistaan, mutta he eivät halunneet lukijoiden 

kuitenkaan määrittelevän blogin sisältöä. Välillä bloggaajat yrittivät tietoisesti aktivoida 

lukijoita kommentoimaan ja he määrittelivät onnistumistaan kommenttien määrällä. 

Kommenttien määrä vaikutti myös bloggaamismotivaatioon. Kommentoinnin luonne 

vaihteli: kun bloggaaja kertoi paljon itsestään, myös lukijat usein tekivät niin ja toisin 
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päin. Tällä tavalla bloggaaja ikään kuin kontrolloi keskustelua blogissaan. Toiset 

bloggaajat olivat tärkeä lukijaryhmä, sillä heistä sai käsityksen tutustumalla 

kommentoijien omiin blogeihin. Vakiolukijoihin saattoi myös muodostua jonkinlainen 

suhde, mutta anonyymeista ja hiljaisista lukijoista on mahdoton tietää, millaisia ihmisiä 

ruudun toisella puolella on. Bloggaajat kuitenkin kuvittelivat suurimman osan lukijoista 

samantyylisiksi ihmisiksi kuin he itse ovat. (Erkkola, 2012, ss. 55–67.)  

Lukijoilla on monia mahdollisuuksia osallistua blogissa ja olla vuorovaikutuksessa: he 

voivat kommentoida, jättää kommenttiosioon linkkejä sekä takaisinlinkityksiä, joiden 

avulla bloggaajat ja lukijat tietävät, missä muualla postauksen on käsitelty. Blogia voi 

usein seurata myös esimerkiksi Facebookissa tai Twitterissä ja joskus blogissa on myös 

äänestystoimintoja, kuten Facebookin tykkäys-toiminto, joilla lukijat voivat kertoa 

mielipiteensä. Lukijoiden kommentit kertovat usein lukijoiden ajatuksista tai käsityksistä 

liittyen kyseiseen postaukseen tai itse bloggaajaan. (Erkkola, 2012, ss. 17–18.) Nykyään 

blogien seuraamiselle tyypillistä on monikanavaisuus: blogia voi seurata niin 

Facebookissa, Twitterissä kuin Instagramissa. Blogeja voi seurata myös erilaisissa 

kanavissa (esim. Bloglovin), johon listautuvat aina seuratun blogin uudet kirjoitukset. 

Aller Median blogitutkimuksessa (2014) vastaajista puolet seurasi blogeja myös muissa 

kanavissa. 

 

Baumerin, Seyoshin ja Tomlinsonin (2008) blogin lukijan roolia tarkastelevassa 

tutkimuksessa kävi ilmi, että blogin lukija käyttäytyy eri tavoin eri blogeissa ja eri 

konteksteissa. Lukijat ajattelivat, että hyvä blogikirjoitus ansaitsee kommentin. Välillä 

kommentin hiomiseen nähtiin paljon aikaa ja vaivaa, jotta bloggaaja saisi kommentista 

juuri oikeanlaisen käsityksen. Kavereiden blogeihin tunnettiin 

kommentointivelvollisuutta, mutta suosittuja blogeja oli hyväksyttävämpää ”kytätä”. 

Toisaalta tuttava blogissa odotettiin myös vastausta kommentteihin, mutta suositun 

bloggaajan ei oletettu aina vastaavan. Blogien lukijat voivat kokea blogit bloggaajan ja 

lukijan väliseksi vuorovaikutukseksi ja blogien lukeminen voi tuntua heistä siltä kuin 

bloggaaja puhuttelisi heitä henkilökohtaisesti. (Baumer, Seyosh & Tomlinson, 2008.) 
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3.3 Suomalainen blogosfääri 

 

Blogit huomioitiin ensimmäisen kerran suomalaisessa mediassa, kun vuonna 2004 ne 

toimivat apuna tsunamin uhrien ja selvinneiden tunnistamisessa. Sukeltajien blogiin 

tietoa päivittyi nopeammin kuin viranomaisten kautta. (Lietsala & Sirkkunen, 2008, ss. 

68–69; Heinonen & Domingo, 2009, s. 68.) Tuolloin viimeistään havaittiin, millainen 

merkitys blogeilla voi olla tiedonvälityksen kannalta. 

 

Erilaisten blogien tarkkaa määrää on mahdotonta määrittää (Schmidt, 2007.) Vuonna 

2006 blogien jäljittämiseen kehitetty ohjelma sai laskettua 55 miljoonaa blogia (Deacon 

ym, 2007, s. 379). Suomalaisesta blogosfääristä sai jonkinlaisen käsityksen blogeista 

kirjaa pitäneen  blogilista.fi:n avulla. Blogilista lopetti kuitenkin toimintansa vuonna 2015 

ja tämän jälkeen ei ajankohtaista lukua blogien määrästä ole saatavilla. Blogilistalla oli 

6.11.2014 listattuna 56 621 suomalaista blogia. Kategoriaan ”ruoka ja juoma” oli 

luokiteltu 15482 blogia ja avainsanan ruokablogit alla oli 942 blogia. (Blogilista 

6.11.2014.) 

 

Aller Median blogitutkimuksessa (2014) kartoitettiin suomalaista blogosfääriä. 

Tutkimukseen vastanneista blogien lukijoista 90 prosenttia oli sitä mieltä, että blogit ovat 

uusi media, joka on tullut jäädäkseen. Blogien lukijoista 18 prosenttia luki blogeja 

vähintään kerran päivässä, 37 prosenttia vähintään viikoittain ja 26 prosenttia vähintään 

kuukausittain. Nuoret vastaajat lukivat blogeja vielä useammin, heillä vastaavat luvut 

olivat 30 %, 45 % ja 20 %. Blogien lukeminen on siis melko suosittua ajanvietettä 

Suomessa ja erityisesti nuorten keskuudessa. Eri blogityyppien seuraaminen vaihteli 

myös iän mukana: 15-19 -vuotiailla ruokablogit eivät nousseet esiin, 20-34 -vuotiaista 

ruokablogeja seurasi 38 prosenttia, 35-49 -vuotiaista 42 prosenttia ja 50-65 -vuotiaista 42 

prosenttia. (Suuri blogitutkimus, 2014.) 

 

Blogitutkimuksessa naisilla suosituin blogityyppi oli ruoka (44 % vastaajista), kun taas 

miehistä 19 prosenttia kertoi seuraavansa ruokablogeja. Ruokablogien seuraaminen on 

siis ainakin tällä hetkellä naisvaltaista. Ruoka oli blogiaiheista suosituin (39 % vastaajista 

luki), seuraavaksi suosituin aihe oli lifestyle (38 %), muoti ja kauneus (33 %), sisustus 

(28 %) ja fitness (22 %). Erityisesti ruoka on siis suomalaisille blogien lukijoille tärkeä 
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aihe. 88 prosenttia Aller Median blogitutkimukseen vastanneista piti blogien kuvia 

erittäin tai melko tärkeinä. Tyypillisesti blogilukijat seurasivat kerralla yhdestä viiteen 

blogia ja he pitivät ihanteellisena blogin päivitystahtina muutaman kerran viikossa. 

Blogeja luettiin kaikkina vuorokauden aikoina, mutta erityisesti iltaisin. 

 

 

3.4 Mainonta ja blogit 

 

Nykyiselle blogosfäärille tyypillistä on, että yritykset sponsoroivat tiettyjä blogeja esim. 

tuotelahjoilla ja blogi vastaavasti esittelee tuotetta blogissa. Yritykset ovat huomanneet 

blogien mahdolliseen vaikutusvallan ja mainosmahdollisuudet. Viestintätoimisto 

Manifeston vuosittain julkaisemasta suomalaista blogosfääriä kartoittavasta 

tutkimuksesta eli Blogibarometrista käy ilmi, että blogien ammattimaisuus on 

lisääntynyt: lähes kaikki tutkimukseen osallistuneet bloggaajat ovat saaneet 

yhteydenottoja yrityksiltä ja blogista palkkaa saavien määrä on edelleen kasvussa 

(Blogibarometri 2014). Vuonna 2014 76 prosenttia blogien kirjoittajista sai blogista joko 

palkkaa tai rahanarvoisia etuja (Blogibarometri 2014).  

 

Suuressa blogitutkimuksessa (2014) 77 prosenttia blogien lukijoista oli sitä mieltä, että 

blogeista on tullut ammattimaisempia ja 79 prosentin mielestä blogeista on tullut entistä 

kaupallisempia. Monet myös etsivät blogeista mielipiteitä ja kokemuksia ostopäätösten 

tueksi: 49 prosenttia kaikista lukijoista (ja 54 prosenttia viikoittain tai useammin 

lukevista) etsivät blogeista tietoa ostoksien tekemiseen. Toisaalta väärällä tavalla 

toteutettu kaupallisuus ja piilomainonta ärsyttivät blogien lukijoita. (Suuri blogitutkimus, 

2014.) Kaupallisuus ja tuotteistuminen ovat tulleet merkittäväksi osaksi blogimaailmaa. 

Koska kaupallisuus on lisääntynyt blogeissa, Kuluttajavirasto on laatinut linjauksen 

mainonnan tunnistettavuudesta blogeissa. On yrityksen vastuulla informoida bloggaajaa 

siten, että yhteistyöstä tai eduista mainitaan blogissa. Mainoksesta on käytävä heti ilmi, 

että se on mainos. Jos bloggaajalla on oma yritys, jonka toimintaan blogi liittyy, on myös 

huolehdittava, jotta mainonta tapahtuu kuluttajansuojalain mukaisesti. (Kilpailu- ja 

kuluttajavirasto, 2013.) 
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Hon ja Chang Chienin (2010) tutkimuksessa kävi ilmi, että ihmisten luottamus 

ruokablogien tarjoamaan informaatioon vaikuttaa heidän ruoan käyttöönsä todellisessa 

maailmassa. Mitä luotettavammaksi lukija kokee internet-sivun ja bloggaajan 

asiantuntijuuden, sitä houkuttelevammaksi ja luotettavammaksi blogin sisältö koetaan ja 

tämä vaikuttaa lukijoiden ruoan kulutukseen sekä ravintolassa käynteihin. (Hon & Chang 

Chien, 2010, s. 399.) Myös Airaskorven (2014) tutkimuksessa suurin osa vastaajista oli 

sitä mieltä, että kun bloggaaja kuvailee tai kokeilee tuotetta, se on uskottavampaa ja 

kiinnostavampaa kuin lehden mainos tai internet-sivun bannerimainos, mutta jos 

mainontaa oli liikaa, se koettiin ärsyttäväksi ja epäuskottavaksi. (Airaskorpi, 2014, ss. 

70–71). 

 

 

3.5 Blogit ja painettu media 

 

Blogitutkimusta on tehty erityisesti journalistisesta näkökulmasta. Tästä näkökulmasta 

blogit voidaan asemoida sen mukaan, millaisessa suhteessa ne ovat perinteiseen mediaan. 

Kansalaisblogeja ylläpidetään medioista riippumattomasti, kun taas yleisöblogeja 

julkaisee yleisö vakiintuneen median kautta (esimerkiksi lehden lukijat lehden sivulla). 

Journalistiblogeja julkaisevat toimittajat työnsä ulkopuolella, kun taas mediablogeja 

julkaisevat vakinaiset toimittajat tai valikoidut vieraat. (Heinonen & Domingo, 2009, s. 

73.)  

 

Yllä esiteltyä journalististen blogien luokittelua voisi soveltaa ruokablogeihin: 

ruokablogeja löytyy perinteisestä mediasta riippumattomilta sivustoilta, joissa tavalliset 

ihmiset kirjoittavat blogia omasta ruoanlaitostaan, ruokalehtien internetsivuilta löytyy 

ruokablogeja, joita kirjoittavat ruoasta kiinnostuneet, esimerkiksi ruokatoimittaja voi 

pitää blogia työnsä ulkopuolella ja ruokalehtien henkilökunta voi pitää työstänsä kertovaa 

ruokablogia (esim. Maku-lehden toimituksen blogi). Ruokablogitkaan eivät mahdu yhden 

luokittelun alle, sillä niitä julkaistaan erilaisista näkökulmista ja tavoitteista käsin. 

Ruokablogeissa on viime vuosina ollut huomattavissa ammattimaistuminen ja 

erikoistuminen johonkin tiettyyn osa-alueeseen, kuten leivontaan tai kasvisruokaan 

(Noppari & Hautakangas, 2012 s. 164). 
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Blogien kehityksen alkuvaiheessa pelättiin blogien jopa syrjäyttävän perinteiset 

viestimet, mutta näin ei ole käynyt (Heinonen & Domingo, 2009, s. 70). Nykyään blogien 

ei enää ajatella korvaavan perinteistä mediaa, vaan täydentävän ja kehittävän sitä 

esimerkiksi lisäämällä mahdollisuutta keskusteluun ja kommentointiin ja tarjoamalla 

lisätietoja ja uusia mielipiteitä. (Heinonen & Domingo, 2009, ss. 83–87.) Blogit tarjoavat 

monitulkintaisuutta ja avoimuutta (Sirkkunen, 2008, ss. 151–152). Suuressa 

blogitutkimuksessa 90 % blogien lukijoista oli sitä mieltä, että blogit ovat jo oma 

mediansa (Suuri blogitutkimus, 2014). Blogien vahvuuksia ovat julkaisunopeus, 

henkilökohtaisuus, perusteellisuus, osallistumismahdollisuus ja lisätietojen tarjoaminen. 

Monet blogit haastavat journalismia ja ammatillisia rooleja esittämällä kilpailevaa tai 

täydentävää tietoa ja blogit ovat myös nostaneet uudelleenmääriteltäväksi sen, mitä on 

uutinen. (Heinonen & Domingo, 2009, ss. 83–87.) Vaikka blogien on ajateltu vähentävän 

naistenlehtien lukijamääriä, ovat blogit tuoneet myös uusia yhteistyön muotoja 

lehtitalojen ja bloggaajien välille. Monet suositut bloggaajat ovat siirtyneet bloggaamaan 

aikakauslehtien internet-sivuille. Tästä hyötyvät sekä bloggaaja (joka saa bloggamisesta 

palkkaa) että aikakauslehti (lehti saa sivuilleen säännöllisesti vierailevaa yleisöä). 

(Noppari & Hautakangas, 2012, s. 104.)  

 

Blogien ja painetun median tarkasteluun liittyy myös ruokablogien sekä ruokalehtien ja 

keittokirjojen tarkastelu. Blogeille tyypillinen vuorovaikutus (Heinonen & Domingo, 

2009, s. 73; Majava, 2008, s. 89) on myös ruokablogien vahvuus, sillä muiden käyttäjien 

kommenteista on mahdollista päätellä, toimiiko ruokaohje. Lukija voi myös itse osallistua 

keskusteluun kommentoimalla ja antamalla kehitysehdotuksia. Yhteisöllisyys on blogien 

ominaisuus, sillä lukijat kommentoivat ja bloggaajat linkittävät toisista blogeista sisältöjä 

omaansa (Heinonen & Domingo, 2009, s. 73; Majava, 2008, s. 89). Toisaalta monet 

ruokalehdet ovat perustaneet oman internet- ja blogiyhteisönsä, jotta se pystyy 

tarjoamaan myös yhteisöllisyyttä. Esimerkiksi Maku-ruokalehden maku.fi-sivustolla 

bloggaa vuonna 2015 yksitoista ruokabloggaajaa. Blogit täydentävät lehden sivustoa 

myös tarjoamalla ruokatrendejä ja sesonkeja juuri sillä hetkellä, kun ne ovat 

ajankohtaisia. Ruokablogeissa ja -lehdissä on samoja piirteitä, sillä molemmat ilmestyvät 

jatkuvasti ja molemmat tarjoavat sesongin reseptejä. Ruokablogit ovat ruokalehtiin 

verrattuna kuitenkin ilmaisia ja useammin päivittyviä. Ruokalehdet taas ovat 
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konkreettisia ja reseptit, esittelyt, vertailut ja artikkelit ovat ammattilaisten laatimia. 

Blogissa voidaan julkaista vähemmän tarkkoja reseptejä tai värittyneitä mielipiteitä. 

 

Knuuttila (2010, s. 16) määrittelee keittokirjan ”teokseksi, joka jollakin tasolla opastaa 

keittämisen taitoon”. Tällä määrittelyllä olisi mahdollista kategorisoida ruokablogitkin 

eräänlaisiksi keittokirjoiksi. Keittokirjoille luonnollinen säilytyspaikka on usein keittiö, 

missä ne ovat helposti saatavilla. Tietokoneiden, matkapuhelimien ja tablettien 

kehittyminen on mahdollistanut laitteiden ottamisen mukaan keittiöön ja reseptejä voi 

seurata suoraan ruudulta. Painetun viestinnän suosion on oletettu laskevan verkon 

kehittymisen myötä (Sirkkunen, 2008, s. 137). Ruokablogit ja keittokirjat palvelevat 

kuitenkin hieman eri tarkoituksia. Ruokablogista katsotaan usein tämän hetken trendejä, 

kun taas keittokirjat on tarkoitettu pitkään käytettäväksi. Keittokirja on kokonaisuus, 

johon liittyy usein omia merkintöjä ja muistoja, eikä samanlaista tunnesidettä synny 

helposti elektroniseen kirjoitukseen. Ruokablogien ja -kirjojen suhde näkyy myös siinä, 

että usein suositut ruokabloggaajat julkaisevat itsekin painettuja kirjoja. Ruokabloggaajan 

unelmana saattaa usein olla oma ravintola, mutta investoinnin kalleuden vuoksi 

bloggaajat saattavat perustaa vaikkapa pop-up-ravintoloita (Noppari & Hautakangas, 

2012, s. 164). 

 

 

3.6 Ruokablogit 

Ruoka on ollut yleinen keskustelunaihe jo internetin alkuajoista lähtien, mutta silloin 

ruoasta keskusteltiin erilaisilla keskustelufoorumeilla (Watson, Morgan & Hemmington, 

2008, s. 292). Ruokablogien suosio liittyy yleiseen ruoasta ja ruokakulttuurista 

kiinnostumisen kasvuun: ruokaa lähestytään esteettisenä ja hyvää oloa tuottavana 

kokemuksena. Ruokabloggaaminen kokoaa yhteen kiinnostuksen ruoanlaittoon, blogin 

kirjoittamiseen, internetin käyttöön sekä valokuvaukseen. Useimmissa ruokablogeissa 

kuvat ovat blogin kirjoittajan omia ja jotkin ruokablogit saattavat myös keskittyä 

erityisesti ruoan kuvaamiseen. (Cox & Blake, 2011, s. 4.)  

Tiedon etsintä on ruokablogeissa yleensä reseptien etsintää, mutta niistä voi etsiä tietoa 

myös esimerkiksi ravintoloista. Ruokabloggaajat kirjoittavat niin omista resepteistään ja 
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kotiruoasta kuin ulkona syömisestä ja matkoilta. He tuottavat blogiinsa uusia sisältöjä, 

joihin olemassa oleva tieto toimii inspiraationa: he luovat ja järjestävät tietoa 

(tekstuaalista ja kuvallista aineistoa) resepteistä ja ruoista muille jaettavaksi. (Cox & 

Blake, 2011, s. 6.) Ruokakirjoittaja Amanda Berne kirjoittaa lehtiartikkelissaan, että 

ruokablogit mahdollistavat kokemusten jakamisen ja yhdistävät ihmisiä ympäri 

maailmaa. Monet ruokabloggaajat haluavat pitää bloginsa päivitettynä, koska se antaa 

heille luovan tilan työn vastapainoksi ja koska he kokevat vastuuta päivittää blogia 

lukijoiden vuoksi. Yhteisöllisyys on myös tärkeä motivaatio ruokabloggaamiseen, sillä, 

bloggaajat kommentoivat ja linkkaavat toistensa teksteihin ja usein myös osallistuvat 

yhdessä erilaisiin tapahtumiin. Monet ruokabloggaajat solmivat yhteistyösopimuksia, 

saavat keittokirjoja arvosteltavaksi ja tarjoavat ammattilaismaisia ruokakuvia jokaiseen 

reseptiin, vaikka suurin osa heistä ei ole ruoka-alan ammattilaisia. (Berne 2005). 

Ruokablogit ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka median kuluttajat ovat muuttuneet sen 

tuottajiksi. 

Cox ja Blake (2011) tutkivat ruokabloggaamista vakavana ajanvietteenä. Heidän 

mielestään blogin sisältöä voi ymmärtää paremmin, kun bloggaaja sijoitetaan 

ammattilainen-harrastaja-akselille, sillä tutkimuksessa selvisi, että ammattilaisten ja 

harrastajien ruokablogien sisällöissä oli eroja. Joistakin ruokabloggaaja-amatööreistä voi 

tulla ammattilaisia, mutta kaikilla ei edes ole tällaista tavoitetta. Tutkimuksessa selvisi, 

että ammattilaistuneiden bloggajien huolenaiheena olivat omien sisältöjen 

tekijänoikeudet ja yksityisyyden suojelu, mutta samalla myös mahdollisimman suuren 

yleisön saaminen, kun taas harrastusmielessä ruokablogia miettivät enemmänkin oman 

bloginsa yhtenäisyyttä. (Cox & Blake, 2011, ss. 3–13.)  

Watsonin, Morganin ja Hemmingtonin (2008) netnografinen tutkimus selvitti yhden 

ravintola-arvosteluihin keskittyneen ruokablogin kirjoituksen ja siihen tulleiden 

kommenttien sisältöä. He tarkastelivat, mitä teksti kertoo kirjoittajasta, mitkä ovat tekstin 

oletetut lukijat, mitä tekstin mukaan pidetään normaalina ja millaisia sosiaalisia ja 

kulttuurisia tekijöitä teksti ilmentää (Watson ym., 2008). Blogiin syventymällä voi 

selvittää paljon. Blogipostauksen analyysi paljasti, että kuluttajuus 

ravintolakokemuksessa on monimuotoinen: kokemuksen luomiselle tärkeää ovat ruoan 

huolellinen valmistus ja esillepano, mutta myös ympäristö. Nauttiakseen kokemuksesta 

kunnolla, tulee asiakkaan tietää, mitä hän syö ja osata vertailla makuja sekä kuvailla tätä 
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sanallisesti. Nämä taidot muodostuvat yhdessä muiden samalla tavalla ajattelevien 

kanssa, esimerkiksi tässä ruokablogissa. Kokemuksen jakaminen yhteisön kanssa on 

myös symboli yhteisestä identiteetistä ja arvoista. Ruoka on siis itseilmaisun ja 

identiteetin rakennuksen väline. Tällaiset ruoasta kiinnostuneiden harrastelijoiden 

ravintola- ja ruoka-arvostelut kertovat sisällönluomisen ja kritiikin 

demokratisoitumisesta: kuka tahansa voi liittyä globaaliin ruoasta keskustelemiseen ja 

arvostella ravintolakokemuksiaan. (Watson ym., 2008, ss. 298–299.) Blogipostauksen 

kommenteissa tekstin lukijat kehuivat valokuvia, kommentoivat mitä he tunsivat 

katsoessaan kuvia, kertoivat omia tietojaan ja neuvojaan ja näin samalla osoittivat myös 

omat taitonsa sekä statuksensa. Välillä oli huomattavissa, että bloggaajalla on tiettyyn 

kommentoijaan erityinen suhde, tai hän tuntee hänet, sillä vastauksen tyyli on erilainen. 

(Watson ym., 2008, s. 296.) Kuten Erkkolan (2012) tutkimuksessa tuli ilmi, blogissa voi 

muodostua erilaisia suhteita. 
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4 Blogien käytön motiivit  
 

Blogien käyttöön liittyvät blogien ja kirjoittaminen ja niiden seuraaminen. Blogosfääri on 

lukija- ja tekijäsuhteiden verkko, jossa myös yleisön toiminta on aktiivista ja näkyvää ja 

tärkeä kokonaisuuden osa (Noppari & Hautakangas, 2012 s. 58). Blogin lukijat liittyvät 

myös bloggaajien motiiveihin kirjoittaa blogeja, joten tarkastelen ensin, miksi blogeja 

kirjoitetaan ja sitten miksi niitä seurataan. Useat bloggaajat seuraavat itsekin muita 

blogeja, joten bloggaajan ja blogin lukijan roolit ovat välillä häilyviä, kun henkilö voi 

siirtyä sulavasti roolista toiseen. 

 

 

4.1 Miksi blogeja kirjoitetaan? 

 

Yksi varhaisimmista blogien kirjoittamista käsittelevistä tutkimuksista on Nardin, 

Schianon, Gumbrechtin ja Swartzin (2004) etnografinen tutkimus blogien kirjoittamisen 

motivaatioista. He tutkivat blogien ylläpitoa itseilmaisun ja kommunikaation välineenä ja 

tutkivat erityisesti, mikä ajaa yksilöitä luomaan ja ylläpitämään blogeja. Tutkimuksessa 

löydetyt motivaatiot olivat elämän dokumentointi, kommenttien ja mielipiteiden ilmaisu, 

syvien tunteiden ilmaisu, ideoiden artikulointi kirjoittamalla ja yhteisöjen luominen ja 

ylläpitäminen. Elämän dokumentointi tarkoittaa blogin ylläpitoa esimerkiksi siksi, että 

tuttavat pysyvät selvillä bloggaajan elämästä. Blogin ylläpito on erilaista kuin 

kuulumisten vaihto sähköpostilla, sillä blogin lukeminen ja kommentoiminen on 

vapaaehtoista, eikä suuntaudu tietylle henkilölle. Blogi mielipiteiden ilmaisun välineenä 

mahdollistaa itselle tärkeistä asioista kirjoittamisen ja omien näkemyksien julkituomisen. 

Blogi voi toimia myös tunteiden ilmaisun paikkana, tilana johon purkaa omat tunteet ja 

ajatukset. Joskus kirjoittaminen helpottaa ideoiden luomista ja blogista keskeneräisetkin 

ideat on helppo löytää uudelleen käsiteltäväksi. Viides blogien kirjoittamisen motivaatio 

linkittyy vahvasti myös blogien lukemiseen, sillä blogien kirjoittajista ja lukijoista syntyy 

yhteisö, jossa voi vaihtaa mielipiteitä Vaikka bloggaaja haluaa blogilleen lukijoita, hän 

haluaa myös kontrolloida blogissa tapahtuvaa vuorovaikutusta. (Nardi ym., 2004, ss. 41–

44.) 
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Edelliseen tutkimukseen pohjaten Huang, Shen, Lin ja Chang (2007) toteuttivat 

tutkimuksen, jossa etsittiin erilaisten bloggaamismotivaatioiden yhteyksiä bloggaajien 

käyttäytymiseen. Bloggaamiskäyttäytymiseen liittyy kaksi ulottuvuutta: sisällön 

etsiminen ja interaktiivinen käyttäytyminen. Sisällön etsimisessä bloggaaja toimii 

itsenäisenä tiedon etsijänä, joka kerää internetistä tietoa oman bloginsa hyödyksi. 

Interaktiivinen bloggaamiskäyttäytyminen liittyy sosiaalisuuteen ja yhteisöllisyyteen. 

Bloggaamisen motivaatioksi esitettiin viisi erilaista motivaatiotekijää: itseilmaisu, 

elämän dokumentointi, kommentointi, foorumeihin osallistuminen ja tiedon etsintä. 

(Huang ym., 2007, ss. 474–475).  Tutkimuksessa etsittiin näiden edellä mainittujen 

käyttäytymisen ulottuvuuksien ja motivaatioiden yhteyksiä. Tutkimuksessa selvisi, että 

interaktiivista blogikäyttäytymistä ohjaavat itseilmaisun, elämän dokumentoinnin, ja 

kommentoinnin motiivit. Sisällön etsimisen blogikäyttäytymistä taas ohjaavat 

kommentoinnin, foorumeihin osallistumisen ja tiedon etsimisen motiivit. (Huang ym., 

2007, s.  480.) Interaktiiviseen käyttäytymiseen orientoitunut bloggaaja kommunikoi 

enemmän muiden kanssa ja päivittää blogiaan useammin (Huang ym., 2007, s. 477).  

 

Internetiin lisätystä tiedosta tulee heti julkinen hyödyke (Kollock, 1999, s. 226). Tämä 

koskee myös ruokablogeja: internetiin lähetetystä reseptistä tulee julkista omaisuutta, jota 

kaikkien on mahdollista hyödyntää, jalostaa ja käyttää: resepteillä ei ole tekijänoikeuksia. 

Kollock (1999, s. 227) pohtiikin, mikä motivoi ihmisiä tarjoamaan näitä julkisia 

hyödykkeitä ja hän lajittelee jakamisen motiivit itseen liittyviin ja yhteisöä hyödyntäviin. 

Ensimmäinen itseen liittyvistä motiiveista on ajatus vastalahjasta: tarjotusta 

informaatiosta saadaan vastineeksi hyödyllisiä tietoa ja neuvoja (Kollock, 1999, s. 227). 

Ruokabloggaaja jakaa blogissaan tietoa, esimerkiksi reseptin ja saa vastineeksi 

lukijoiltaan ideoita reseptin soveltamiseen ja vastauksia kysymyksiin. Toinen syy 

informaation jakamiselle on sen vaikutus omaan maineeseen, sillä esimerkiksi alttius 

auttaa muita, hyvä kirjoitustaito sekä vaikuttavan ja laadukkaan informaation tarjoaminen 

saattavat lisätä kirjoittajan arvoa yhteisössä (Kollock, 1999, s. 228). Tämä motiivi näkyy 

ruokablogeissa: hyvillä, selkeillä ja kokeilluilla resepteillä ja omalla kirjoitustyylillään 

bloggaaja haluaa antaa itsestään kuvan luotettavana ja hyvien reseptien tarjoajana. 

Kolmas mahdollinen Kollockin mainitsema motiivi on tunne tehokkuudesta, siitä, että 

kykenee vaikuttamaan ja muuttamaan ympäristöään (Kollock, 1999, s. 228). Esimerkiksi 

tietyn ruokavalion intohimoinen noudattaja voi haluta jakaa kokemuksiaan blogissa ja 
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saada muitakin kokeilemaan. Yhteisölliset tiedon jakamisen motiivit ovat tiedon 

jakaminen yhteisön tarpeen vuoksi ja tiedon antaminen yksilön yhteisöön kiintymyksen 

vuoksi. (Kollock, 1999, s. 229.) Ruokablogin lukijat muodostavat myös eräänlaisen 

yhteisön, ja lukija voi esimerkiksi pyytää tiettyä reseptiä ja bloggaaja voi sen jakaa. 

 

Noppari ja Hautakangas (2012) tutkivat muotiblogeja ja -bloggaajia tutkimuksessaan 

Kovaa työtä olla minä. Muotiblogin pitämisen syitä olivat minätyö (eli itsen 

ilmaiseminen, kehittäminen ja voimaantuminen), yhteisöllisyys (verkostot, keskustelut, 

sosiaaliset suhteet) sekä julkiset tai ammatilliset syyt (kuten ammatilliset toiveet, 

ansaitseminen, vaikuttaminen ja keskustelujen avaaminen). (Noppari & Hautakangas, 

2012 ss. 22–23.) Muotiblogeissa siis rakennetaan omaa identiteettiä muiden avustuksella. 

Muotiblogeilla on sosiaalisena tilana kaksi ulottuvuutta: ne ovat päiväkirjoja ja muille 

esiintymisen paikkoja, mutta myös paikka sosiaaliselle vuorovaikutukselle ja 

yhteisöllisyydelle. Lukijat, verkostoituminen ja keskustelu ovat bloggajille tärkeää. Minä 

rakentuu vuorovaikutuksessa muiden kanssa, eikä rakentaminen toimisi samoin, jos 

kukaan ei olisi näkemässä blogia eikä voimaannuttavaa palautetta lukijoilta tulisi. 

(Noppari & Hautakangas, 2012, s. 58.) Oli mielenkiintoista, että tutkimuksen bloggaajat 

suhtautuvat lukijoihin toisaalta kavereina, toisaalta asiakkaina, joille he tuottavat sisältöjä 

(Noppari & Hautakangas, 2012, s. 68). Suhde lukijoihin on siis kaksijakoinen. Noppari 

ja Hautakangas toteavat, että aivan kuten muotiblogeissa, myös ruokablogeissa 

rakennetaan identiteettiä kuluttajuudella ja merkityksien jakamisella samaan 

kuluttajayhteisöön kuuluvien kanssa. Ruokablogeissa ruokakulttuurinen tietämys 

mahdollistaa kulttuurisen erottautumisen ja asiantuntijuuden. (Noppari & Hautakangas, 

2012, s. 164.)  

 

Kuten aiemmin mainitsemissani tutkimuksissa on tullut ilmi, blogien kirjoittamiseen 

linkittyy hyvin vahvasti yhteisöllisyys ja näin ollen blogien lukijat liittyvät myös blogien 

kirjoittamisen motiiveihin. Seuraavaksi tarkastelen, mikä saa lukijat seuraamaan ja 

lukemaan blogeja. 
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4.2 Miksi blogeja seurataan? 

 

Baumer, Sueyosh ja Tomlinson (2008) toteavat, että blogien lukeminen ei ole vain 

lukemista. Todellisuus ja asioille annetut merkitykset eivät ole olemassa pelkästään 

tekstissä ja lukijassa, vaan ne rakentuvat näiden kahden vuorovaikutuksessa sekä lukijan 

aktiivisessa blogin tulkinnassa. Blogien sosiaalisuuden ymmärtäminen vaatii, että 

tutkimuksiin otetaan mukaan myös blogin lukijat ja heidän roolinsa sekä merkityksensä. 

Baumerin, Sueyoshin ja Tomlinsonin tutkimuksessa blogien lukijat seurasivat blogeja, 

koska ne olivat hyvää ajanvietettä ja viihdytystä, mutta myös siksi, että niiden lukemisesta 

oli tullut tapa, aivan kuten esimerkiksi sähköpostin tarkistamisesta. Muita motivaatioita 

olivat tietyn tiedon etsintä ja inspiraation löytäminen. Blogin lukemiseen vaikuttivat 

blogityyppi, lukijan muodostamat käsitykset blogista, blogin ulkoasu, sekä yhteisöön 

kuulumisen tunne. Lukijat kokivat, että blogin lukemiseen ja blogipostaukseen 

reagoimiseen vaikuttavat blogin sisältö, blogin lukijan aikeet, bloggaajan oletetut aikeet 

sekä bloggaajan ja lukijan suhde. Suurin osa tutkimukseen vastanneista tunsi olevansa 

osa blogiyhteisöä, vaikka he eivät välttämättä tehneet itseään mitenkään nähdyksi 

esimerkiksi kommentoimalla. Eri lukijoille tunne yhteydestä ja yhteisöllisyydestä oli 

erilainen: toisen mielestä yhteyden tunne vaati kommunikaatiota, toisen mielestä vain 

blogin lukeminen tuotti tunteen yhteydestä bloggajaan. Kaikki eivät kuitenkaan 

seuranneet blogia vain bloggaajan takia, vaan olivat kiinnostuneita enemmän sisällöstä. 

Motivaatiot eivät myöskään ole aina pysyviä, van ne voivat myös muuttua ajan myötä. 

(Baumer, Sueyoshi & Tomlinson, 2008.) 

Jay Deragon (2009) soveltaa Abraham Maslowin klassista viisitasoista tarvehierarkiaa 

verkkoyhteisöihin osallistumisessa. Maslowin tasoista ensimmäinen on fysiologiset 

tarpeet, kuten nälkä ja jano, toinen taso on turvallisuus fyysiseltä ja emotionaaliselta 

harmilta ja kolmas taso on sosiaalisuuden tarve eli hyväksynnän saaminen, kuulumisen 

tunne ja ystävyys. Neljäs taso on arvonanto eli ego ja viides taso on itsensä toteuttaminen, 

asioiden tekeminen. Ensimmäiset tarvetasot täytyy olla tyydytettynä ennen kuin voi 

toteuttaa ylempiä tarvetasoja. Deragonin (2009) mielestä internet on paikka, jossa voi 

monella tapaa toteuttaa viidettä tasoa, itsensä toteuttamisen tarvetta. Ensinnäkin, ihminen 

haluaa oppia mitä uudet sosiaaliset palvelut pitävät sisällään. Ihmiset myös luovat 



 

22 

 

ennakko-odotuksia verkkoon osallistumisen sosiaalisesta ja taloudellisesta hyödystä. 

Verkon mahdollistamat yhteydet antavat välineen pitää yhteyttä toisiin aikuisiin ja 

palveluihin osallistumisen myötä löytää hengenheimolaisia. Verkon mahdollistama 

luovuus on hyödyksi sekä henkilökohtaisesti että ammatillisesti. Nykyään osallistuminen 

voi aukaista myös mahdollisuuksia työelämässä. (Deragon, 2009.) Yhä useammin 

internet toimii harrastelijoille alustana, jossa he voivat tuoda esille omaa 

asiantuntemustaan, saada tunnustusta, solmia suhteita ja verkostoitua. Bloggaajien 

ammattimaistuminen on herättänyt kysymyksiä media-alalla, kun yhä useampi bloggaaja 

tekee yhteistyötä mediatalojen kanssa (Noppari & Hautakangas, 2012, s. 14).  

 

Barbara Kaye (2007) tutki syitä ja motivaatioita blogien seuraamiseen sähköisellä 

kyselyllä. Olemassa olevien motivaatioluokittelujen (esimerkiksi internetin 

käyttömotivaatiotutkimusten) käyttämisen sijaan Kaye käytti tutkimukseen avoimia 

kysymyksiä sisältävää sähköistä kyselylomaketta, jotta osa syistä ei jäisi aiempien 

luokittelujen vuoksi varjoon. (vrt. Kayen aiempi tutkimus samasta aiheesta vuonna 2005, 

jossa käytettiin valmiita motivaatiotekijöitä). Avoimet kysymykset voivat paljastaa 

motivaatioita, jotka ovat uniikkeja tietylle medialle (Kaye, 2010, s. 4). 3747 vastaajan 

vastauksista blogien käyttämisen syyt koodattiin 62:n luokkaan ja edelleen 10 

motivaatioryhmään. Ensimmäinen näistä ryhmistä on blogien tyypillinen luonne ja 

tunnuspiirteet, joka tarkoittaa sitä, että blogeilla on tietynlainen muoto ja tyyli ja 

informaation esitystapa, eikä samanlaista informaatiota löydä muualta. Blogien lukemista 

motivoi myös niistä saatu henkilökohtainen tyydytys, kuten esimerkiksi hauskuus, 

kiinnostavuus, rentoutuminen ja se, että saa olla osa historiaa ja uutta 

kommunikointitapaa. Yhteydet muihin bloggaajiin ja blogin käyttäjiin täyttävät 

sosiaalisuuden tarvetta. Tiedon etsintä erilaisiin tarkoituksiin, kuten kouluun, töihin, 

henkilökohtaisiin tarpeisiin tai ajan tasalla olemista varten on yksi blogien seuraamisen 

syistä. Blogeista saa myös älyllistä ja esteettistä tyydytystä oppimalla uutta, älyllisellä 

keskustelulla ja kriittisen ajattelun kehittymisellä. Monet pitävät blogeja vaihtoehtona 

perinteiselle medialle, eli motivaationa on ajatus perinteisen median vastakkaisuudesta. 

Ihmiset etsivät blogeista neuvoja ja mielipiteitä tueksi omille mielipiteilleen ja 

päätöksilleen. Blogeja pidetään käytön kannalta helppoina ja mukavina, sillä ne ovat 

helppokäyttöisiä sekä nopea ja halpa tapa hankkia, kopioida ja arkistoida informaatiota. 

Blogit mahdollistavat poliittisen valvonnan eli poliitikkojen seuraamisen, politiikassa 
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ajan tasalla pysymisen ja yhteydenpidon poliittisiin ryhmiin. Viimeinen tutkimuksen 

kymmenestä motiivista on faktojen tarkistaminen. Blogien avulla on helppoa vertailla ja 

tarkistaa tietojen oikeellisuutta. (Kaye, 2007, ss. 136–139.) Tutkimuksessa kävi ilmi, että 

blogien käyttäjille on tärkeää blogien ainutlaatuiset ja niille tyypilliset piirteet. Blogien 

käyttäjät kokivat, ettei samantyyppistä informaatiota löydä muualta ja että tietoa saa 

paremmin kuin perinteisestä mediasta. (Kaye, 2007, s. 141). Blogien seuraamiseen liittyy 

siis valtavasti motiiveja. 

 

Kaye (2010) käytti edellisessä kappaleessa käsittelemäni tutkimuksen aineistoa myös 

artikkelissaan Going to the Blogs: Toward the Development of a Uses and Gratifications 

Measurement Scale for Blogs. Artikkelia varten aineisto luokiteltiin uudelleen ja 

luokittelun tuloksena saatiin selville yhdeksän motivaatioluokkaa: kätevä tiedon 

etsiminen, itsenäisyys perinteisestä mediasta, blogien mahdollistama ilmaisu ja yhteydet 

sekä blogien tunnelma, neuvojen ja mielipiteiden etsiminen, henkilökohtaisten tarpeiden 

täyttymys, poliittiset väittelyt, näkökulmien kirjo ja tietyn asian tiedustelu. (Kaye, 2010, 

ss. 197–205.) Näistä ruokablogeihin voisi yhdistää oikeastaan kaikki, paitsi poliittisen 

väittelyn, mutta toisaalta ruokakin on hyvin tunteita herättävä aihe, joka voi aiheuttaa 

väittelyä.  

 

Armstrong ja McAdams (2011) toteavat, että nuorten aikuisten internet-tottumusten 

selvittäminen on blogien tutkimuksessa tärkeää, koska yli puolet blogien sisällöistä on 

alle 30-vuotiaiden tuottamia. He tutkivat, miten nuoret aikuiset käyttävät blogeja, kuinka 

paljon he luottavat sisältöihin ja mitä motivaatioita heillä on blogien käyttöön. 

(Armstrong & McAdams, 2011, ss. 113–114.) Tutkimuksessa selvisi, että nuoret, jotka 

käyttävät blogeja tiedon etsimiseen, ovat alttiimpia luottamaan blogien tietoihin kuin ne, 

jotka käyttävät blogeja vapaa-ajan viettoon. Blogien luottamisen motivaatiot olivat 

erilaisia kuin muuhun mediaan luottamisen motivaatiot. Blogit ovat siis omanlaisensa 

media, johon suhtaudutaan eri lailla. (Armstrong & McAdams, 2011, ss. 120–122.) 

Tämäkin tutkimus siis vahvisti, että blogien seuraamisen motivaatiot eivät ole aivan 

samanlaisia kuin muun median seuraamisen syyt, aivan kuten Kayen (2010) 

tutkimuksessa selvisi, että yhteydet muihin on ominainen motivaatio vain blogien 

seuraamiselle. 
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Janne Matikaisen (2009, s. 5) tutkimuksessa tutkittiin perinteistä ja sosiaalista mediaa, 

niiden käytön motiiveja, sekä niitä kohtaan tunnettua luottamusta. Tutkimuksessa oli 

aineistona kymmenen verkkoon aktiivisesti sisältöä tuottavan henkilön haastattelut. 

Haastateltaville esitettiin motivaatiotutkimuksen pohjalta kehitettyjä väittämiä, joita 

heidän tuli kommentoida. Väittämät käsittelivät verkon yhteisöllisyyttä, itsenäisyyttä, 

vastavuoroisuutta, hyödyn ja ilon tuottamista, lukijoiden määrän tärkeyttä, suomen 

kielellä ja vierailla kielillä kirjoittamista sekä epäkaupallisen ja kaupallisen eroja. 

(Matikainen, 2009, ss. 46–47.) Erityisen tärkeänä vastaajat pitivät verkon yhteisöllisyyttä 

(Matikainen, 2009, s. 48). Matikainen yleistääkin bloggaamisen harrastukseksi, jossa 

ollaan kiinnostuneita ihmisestä (Matikainen, 2009, s. 68). Haastatteluissa ilmenneet 

motiivit Matikainen jakaa kolmeen luokkaan: itsensä ilmaisu, sosiaalisuus ja 

verkkoideologian toteuttaminen. Itsensä ilmaiseminen sisältää vapautta, itsenäisyyttä ja 

identiteetin rakennusta. Sosiaalisuuteen liittyy yhteisöllisyys ja sosiaalinen vaihto. 

Verkkoideologian toteuttaminen tarkoittaa sosiaalisen median ja blogien erityistä 

luonnetta sekä verkon omanlaista, perinteisestä mediasta poikkeavaa toimintaa. 

(Matikainen, 2009, ss. 71–72.) 

 

Haastattelun pohjalta muodostettiin verkon käyttäjille suunnattu kyselylomake. Sisältöä 

verkkoon tuottaneita (eli esimerkiksi kommentoinut keskustelupalstalle) oli noin puolet 

kyselyyn vastanneista eli 526 vastaajaa. (Matikainen, 2009, s. 68.) Sisällön tuottamisen 

motiiveiksi saatiin faktorianalyysin avulla verkon ja itsensä kehittäminen, halu kertoa 

itsestä, ja sisällön jakaminen. (Matikainen, 2009, s. 68.) Näistä tärkeimmäksi koettiin 

sisällön jakaminen ja toiseksi tärkeimmäksi verkon ja itsensä kehittäminen (Matikainen, 

2009, s. 69). Haastattelun ja kyselylomakkeen tuloksien pohjalta yhdistettiin kolme 

sisällöntuottamisen motiivia: verkkoideologian toteuttaminen ja itsensä kehittäminen, 

itsensä ilmaiseminen ja sosiaalisuus ja sisältöjen jakaminen (Matikainen, 2009, s. 72–

73). Sisällöntuottaminen voi olla esimerkiksi ruokablogin blogitekstin kommentoimista. 

 

Aller Median suuressa blogitutkimuksessa kysyttiin, mitä blogit antavat. Blogien koettiin 

antavan eniten ajanvietettä (36 % vastaajista), ohjeita ja vinkkejä (33 %), hyvää tekstiä ja 

hauskaa luettavaa (33 %), inspiraatiota, ideoita ja trendejä (31 %), tietoa kiinnostavasta 

aihepiiristä (29 %), mielipiteitä ja näkemyksiä (23 %), tietoa ajankohtaisista asioista (14 

%), tietoa kiinnostavista tuotteista (11 %), haaveilua ja arjesta irrottautumista (11 %), 
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tutustumista kiinnostavaan ihmiseen (9 %), visuaalisia elämyksiä (9 %), arvontoja (6 %) 

ja keskusteluihin osallistumista (5 %). Blogien vahvuuksiksi koettiin maksuttomuus, 

kätevyys, persoonallisuus, henkilökohtaisuus, ajankohtaisuus ja nopeus. (Suuri 

blogitutkimus, 2014.) 

 

Lifestyleblogit genrenä sisältävät usein myös ruokaan liittyviä tekstejä, joten 

ruokablogien seuraamiseen voivat liittyä samankaltaiset motiivit kuin ruokablogienkin. 

Aurora Airaskorpi (2014) vertaili sosiaalitieteiden pro gradu -tutkielmassaan 

lifestyleblogien ja naistenlehtien lukemiseen liittyviä eroja sekä lukemisen syitä. 

Naistenlehtien ja lifestyleblogien lukemisen tärkein motiivi oli inspiraation tarjoaminen 

ja tuotesuositukset. Tärkeimmäksi havainnoksi muodostui se, että lehtien lukemisen 

motiivina oli journalistien ammattitaito, kun taas blogien lukemiseen kannusti bloggaajan 

aitous ja persoona sekä samaistuminen (Airaskorpi, 2014, ss. 62–63). Suuri ero verrattuna 

naistenlehtiin oli se, että blogiin sitoutumiseen liittyy lukijan samaistuminen bloggaajan 

identiteettiin (Airaskorpi, 2014, s. 86). Blogien lukemiselle tyypillistä oli browsing eli 

selailu. Blogit toimivat helpon saatavuutensa takia ajanvietteenä (Airaskorpi, 2014, s. 74). 

Blogeja käytettiin tuotearvostelujen etsimiseen, tyyli-inspiraation hakemiseen ja 

käytännöllisen informaation etsimiseen: bloggaajat kokeilevat tuotteita ja tavaroita ja 

lukijat voivat inspiroitua ja ostaa niitä. Lukijat saattoivat inspiroitua bloggaajan 

asenteesta, tyylistä tai jopa ruokavaliosta. (Airaskorpi, 2014, ss. 62–63.) Lifestyleblogien 

seuraamiseen motivoivat myös mahdollisuus seurata bloggaajan jokapäiväistä elämää, 

blogin omaelämänkerrallisuus ja bloggaajan positiivinen elämänasenne (Airaskorpi, 

2014, s.s. 66–67).  

 

Jung, Song ja Vorderer (2012) tutkivat psykologisia syitä henkilökohtaisten blogien 

käyttöön eli niiden kirjoittamiseen ja niiden lukemiseen (Jung ym., 2012, s. 1627). Sekä 

kirjoittamiseen että lukemiseen liittyvä motivaatiotekijä oli vaikutelman hallinta. 

Henkilökohtaisten blogien kirjoittaminen mahdollistaa internetissä tietynlaisten 

käsitysten ja tietynlaisen identiteetin luomisen. Vaikutelman hallinta liittyi olennaisesti 

myös henkilökohtaisten blogien lukemiseen: ensiksikin lukijat strategisesti räätälöivät 

muille antamaansa vaikutelmaa lukemalla mitä ja miten muut ajattelevat ja tekevät ja 

toiseksi lukijat saavat varmistusta identiteetilleen lukiessaan muiden vastauksia. Mitä 
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enemmän käyttäjä haluaa hallita vaikutelmaansa, sitä motivoituneempi hän on 

kirjoittamaan ja lukemaan postauksia ja viestejä muokatakseen haluamaansa identiteettiä.  

 

Myös tirkistelevä tarkkailu oli yksi syy lukea henkilökohtaisia blogeja, mutta tämä syy ei 

ollut yhtä vahva lukemisen syy kuin vaikutelman hallinta. Tirkistelevään tarkkailuun 

liittyi ajatus anonyymiydestä: anonyymiys voi helpottaa tietynlaista toimintaa 

internetissä, esimerkiksi viestien nimettömänä lukemista. Nämä mainitut motivaatiot ovat 

kuitenkin täysin kontekstisidonnaisia: vaikka joku haluaakin tarkastella toisen elämää 

blogeissa, ei hän välttämättä tee niin muualla. Sosiaalinen vertailu liittyy sekä 

vaikutelman hallintaan että tirkistelevään tarkkailuun: muihin vertaaminen vaikuttaa 

haluun luoda hyvä vaikutelma itsestä ja myös huomioida, mitä muut kirjoittavat 

henkilökohtaisissa blogeissa. Tutkimuksessa selvisi, että aktiiviseen henkilökohtaisten 

blogien lukemiseen ja kirjoittamiseen liittyi vahvasti saatu sosiaalinen tuki. Sosiaalisen 

tuen myötä kuulumisen tunne ja hyvinvointi lisääntyivät ja yksinäisyys vähentyi. 

Esimerkiksi pelkkä henkilökohtaisten blogien anonyymi tirkistely ei kuitenkaan johtanut 

hyvinvointiin ”oikeassa elämässä”, vaan olennaista oli, miten blogeja käytettiin. 

Henkilökohtaisten blogien käytön havaittiin liittyvän myös elämään verkon ulkopuolella: 

henkilökohtaisen blogien kautta saatu sosiaalinen tuki vaikutti hyvinvointiin myös 

”oikeassa elämässä”. Elämää internetissä ei voi tämän tutkimuksen perusteella erottaa 

muusta elämästä. (Jung ym., 2012, ss. 1631–1632.) 

 

Motivaatiotutkimusta blogien käytöstä löytyy aika monesta näkökulmasta. Olen koonnut 

tähän esittelemäni motivaatiot taulukoksi ja jaotellut motivaatiot viiteen ryhmään: 

ajanviettoon liittyviin, sosiaalisuuteen, yhteisöllisyyteen ja muihin ihmisiin liittyviin, 

tiedon etsimiseen ja inspiraatioon liittyviin, blogien piirteisiin liittyviin, sekä 

itseilmaisuun ja itseen liittyviin motivaatiotekijöihin (Taulukko 1.). Käytän taulukkoa 

apuna kyselylomakkeen suunnittelussa. 
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Taulukko 1. Blogien lukemisen motivaatiot. 
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5 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tämän tutkielman tarkoituksena on kartoittaa kolmen ruokablogin seuraamisen 

motivaatioita. Mukana on kolme erityylistä blogia: Lunni leipoo on leivontablogi, 52 

weeks of deliciousness on arjen ruokaan ja ruokakokemuksiin keskittynyt blogi ja 

Perinneruokaa prkl -blogissa kokataan perinteistä ruokaa. Keväällä 2016 kaikki blogit 

ovat yhä aktiivisia, mutta 52 weeks of deliciousness -blogi on siirtynyt maku.fi-alustalta 

omalle alustalleen.  

 

Tutkielmassa kiinnostuksen kohteena on myös se, mitä lukijat ajattelevat ruokablogeihin 

kommentoimisesta, miksi blogiin kommentoidaan ja mitä. Kuten aikaisemmin mainitsin, 

Aller Median blogitutkimuksessa (2014) vastaajista 63 % luki säännöllisesti muiden 

käyttäjien kommentteja, mutta vain 8 % kommentoi blogeja itse. On siis kiinnostavaa 

myös tietää, miksi lukijat eivät kommentoi.  

 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Miksi ruokablogeja seurataan? 

2. Miten ruokablogeja kommentoidaan? 

3. Millaisia lukijatyyppejä ruokablogeista löytyy? 
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6 Tutkimuksen toteutus 
 
Tutkimus toteutettiin pääasiassa avoimia kysymyksiä, mutta myös 

monivalintakysymyksiä sisältävällä verkkolomakekyselyllä (ks. Liite 2.). Verkkolomake 

on luonteva valinta blogitutkimukseen, sillä blogien seuraaminenkin tapahtuu verkossa. 

Tässä tutkielmassa pääpaino on laadullisessa tutkimuksessa, koska tutkielmassa on 

tarkoitus kartoittaa ja löytää ruokablogeihin liittyviä motivaatiotekijöitä, eikä mitata niitä. 

Mukana on myös määrällisen tutkimuksen elementtejä.  

 

 

6.1 Lomakkeen suunnittelu 

 

Tutkimuksen toteutus alkoi sillä, että otin yhteyttä kolmen maku.fi:ssä ruokablogia 

keväällä 2015 ylläpitäneeseen bloggaajaan (Lunni leipoo, 52 weeks of deliciousness ja 

Perinneruokaa prkl) ja tiedustelin kiinnostusta olla mukana tutkielman toteuttamisessa. 

Kerroin, että tutkielman toteutustapana toimii e-lomake ja pyysin, että he mainostaisivat 

tutkielmaa blogeissaan, sillä tutkielman tuloksista saattaisi olla hyötyä myös heille. 

Kaikki kolme bloggajaa lähtivät mukaan tutkimukseen. Lunni leipoo -blogia kirjoittaa 

Annamaria Niemelä ja hänen bloginsa sisältää pääasiassa makeaa leivontaa sekä arkeen 

sopivia helppoja herkkuja. 52 weeks of deliciousness -blogia kirjoittaa Anne Pfitzner. 

Blogi on yhden naisen ruokapäiväkirja arjesta juhlaan ja se sisältää helppoja arkiruokia, 

ruokatrendejä, makumatkoja sekä ravintolavinkkejä. Perinneruokaa prkl -blogia kirjoittaa 

kaksi ystävää, Mika Rampa ja Antti Lumiainen. Blogi keskittyy isoäitien ruokiin, eli 

blogissa kokataan pääasiassa perinneruokia. Mukana tutkielmassa on siis kolme 

erityylistä ruokablogia. 

 

Kun olin saanut tutkimukseen mukaan blogit, suunnittelin e-lomakkeen. Itse täytettävän 

lomakekyselyn suunnittelussa on huomioitava kysymysten viittaussuhteet, 

päällekkäisyyden välttäminen, kysymysten ryhmittely ja visuaalisuus (Selkälä, 2013, s. 

118). Suunnittelin lomakkeen niin, että ensimmäiseksi ovat taustatietokysymykset, sitten 

valitaan seurattu blogi tai seuratut blogit, minkä jälkeen esille tulevat kyseistä tai kyseisiä 

blogeja koskevat kysymykset (blogin seuraamisen syyt, blogissa kommentoiminen). 

Samaan verkkolomakkeeseen pystyi vastaamaan kaikista kolmesta blogista, jos lukija 
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seurasi niitä kaikkia. Jokaista blogia koskien ilmestyivät samat kysymykset. Käytin apuna 

lomakkeen suunnittelussa teoksia Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 2010), Otteita verkosta 

(Laaksonen ym. 2013) ja aiempia blogimotivaatiotutkimuksia (Taulukko 1). Testasin 

myös lomakkeen kysymykset testihenkilöllä ennen julkaisemista ja tarkastin lomakkeen 

graduohjaajallani Johanna Mäkelällä. 

 

Taustamuuttujia (syntymävuosi ja sukupuoli), blogin seuraamistiheyttä ja blogin 

seuraamisen kestoa selvitettiin monivalintakysymyksillä. Seuraamisen motivaatioita 

kysyttiin yhdellä monivalintakysymyksellä, jonka suunnittelun pohjana käytin aiempia 

blogien lukemisen motivaatiotutkimuksia (ks. Taulukko 1.). Muodostin aiemmissa 

tutkimuksissa selvitettyihin motivaatioihin pohjautuen erilaisia väittämiä, esimerkiksi 

”blogin lukeminen on hyvää ajanvietettä”. Vastaajien tuli valita väittämistä viisi, joiden 

he kokivat eniten vaikuttavan siihen, että he seuraavat kyseistä blogia.  

 

Monivalintakysymyksien lisäksi lomakkeessa oli seitsemän avointa kysymystä, joilla 

selvitettiin, miksi blogia seurataan, mikä blogissa on parasta ja miksi lukijat 

kommentoivat tai eivät kommentoi ja mitä he kommentoivat. Hirsjärven, Remeksen ja 

Sajavaaran (2010) mukaan monivalintakysymykset mahdollistavat vastauksien 

mielekkään vertailun ja helpomman käsittelyn ja auttavat vastaajaa tunnistamaan, mistä 

on kyse, mutta tuottavat vähemmän kirjavia vastauksia. Avoimet kysymykset sallivat 

ilmaisun omin sanoin, ne eivät ehdota vastauksia ja näin mahdollistavat vastaajan 

tietämyksen, tunteiden ja tärkeiden ajatuksen osoittamisen, välttävät valmiiden 

vastauksien haitat, antavat mahdollisuuden tunnistaa motivaatiotekijöitä ja auttavat 

monivalintakysymyksiin annettujen vastausten tulkinnassa. (Hirsjärvi ym., 2010, s. 201.) 

Avoimet kysymykset voivat paljastaa motivaatioita, jotka ovat uniikkeja tietylle medialle 

(Kaye, 2010, s. 4). Molemmilla kysymystyypeillä on puolensa. Toteutin lomakkeen niin, 

että aloitin kyselyn avoimella kysymyksellä ”Kerro omin sanoin, miksi luet tätä 

ruokablogia?”. Kysymys on ennen aiempiin tutkimuksiin perustuvaa 

monivalintakysymystä, jotta sen vastausvaihtoehdot eivät ohjaisi lukijoiden vastauksia. 

Myös Kaye (2007) käytti blogien seuraamisen motivaatioita kartoittavassa 

tutkimuksessaan avoimia kysymyksiä, koska muuten osa seuraamisen syistä voisi jäädä 

aiempien luokittelujen varjoon (Kaye, 2007, s. 4). 
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Lomake (ks. Liite 2) tuli julkiseksi 19.4.2015 ja sulkeutui 3.5.2015, eli vastaamisaikaa oli 

kaksi viikkoa. Bloggaajat julkaisivat linkin kyselyyni blogeissaan ja kehottivat 

lukijoitaan vastaamaan tutkimukseen kukin omaan blogiinsa sopivalla tyylillään (Liite 

1.). Teksteissä kerrottiin tutkimuksen tarkoitus, eli ruokablogien seuraamisen tutkiminen 

ja kerrottiin myös, että vastaajien kesken arvotaan keittokirja. 

 

 

6.2 Aineiston analyysi 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tavoittena ei ole tulosten yleistettävyys, mutta taustalla on 

kuitenkin ajatus siitä, että yksittäisiä tapauksia tutkimalla saadaan näkyviin myös sellaisia 

asioita, jotka ovat merkittäviä yleisellä tasolla (Hirsjärvi ym. 2007, ss. 181−182). 

Perinteisesti laadullisen ja määrällisen tutkimuksen suhde on kuvattu vastakkainasettelun 

kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 65). Tutkimuksen validiutta voidaan kuitenkin 

tarkentaa yhdistämällä tutkimusmenetelmiä. Tutkimusmenetelmien yhdistämistä 

kutsutaan triangulaatioksi. (Hirsjärvi ym., 2010, s. 233.) Esimerkiksi Hookway (2008) 

tutki blogien avulla australialaisten käsityksiä hyvästä elämästä ja sen vaikutuksesta 

moraalisiin päätöksiin. Tutkimus toteutettiin käymällä määrällisin menetelmin läpi suuri 

määrä hyvää elämää sivuavia blogeja ja sitten laadullisesti haastattelemalla tutkittavia. 

(Hookway, 2008, ss. 100–105.) Myös Beneito-Montagut (2011) suosittelee virtuaalisen 

todellisuuden tutkimiseen moniulotteista näkökulmaa.  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2002) kirjoittavat, että laadullisen aineiston analyysissä tulee ensin 

päättää, mistä on kiinnostunut, käydä läpi aineisto näiden silmälasien läpi, jättää kaikki 

muu pois ja tämän jälkeen luokitella aineisto ja kirjoittaa asiasta yhteenveto (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 94). Kun aineisto pelkistetään, aineistosta karsitaan pois tutkimukselle 

epäolennaiset informaatiot (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 111). Aiheen rajaamiseen pitää 

kiinnittää tietoisesti huomiota, sillä kaikkea mielenkiintoista ei voi käsitellä samassa 

tutkimuksessa. Omassa aineistossani kiinnitin huomiota tutkimuskysymysten mukaisesti 

siihen, miksi ruokablogeja seurataan ja miten niitä kommentoidaan. On tärkeää, että 

tutkimuksen tarkoitus on yhtenäinen raportoidun kiinnostuksen kohteen kanssa (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 94). On myös olennaista pohtia, hakeeko aineistosta samanlaisuutta 
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vain erilaisuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95). Itse hain aineistosta samanlaisuuksia, 

eli millaisia syitä lukemiseen löytyy. 

 

Aineiston keräämisen jälkeen aloitin aineiston läpikäymisen. Kävin ensiksi aineiston läpi 

blogi kerrallaan. Tarkastelin taustamuuttujia sekä monivalintakysymyksiä Excelin avulla 

ja hahmottamalla vastauksia visuaaliseen muotoon, esimerkiksi taulukoiksi ja kuvioiksi. 

Hyödynsin monivalintakysymysten hahmottamisessa myös e-lomakkeen 

raporttiominaisuuksia, sillä e-lomake -sivustolta saa tulostettua aineistosta erilaisia 

raportteja, kuten valmiita vastausprosentteja (esim. kuinka moni vastaajista on valinnut 

kyseisen kohdan monivalintakysymyksessä). Monivalintakysymyksissä ja 

taustamuuttujakysymyksissä käytin määrällisiä menetelmiä, eli muodostin vastauksista 

prosentteja ja vertailin niitä. Tarkastelin, kuinka moni blogin lukijoista on naisia ja miehiä 

ja minkä ikäisiä he ovat. Hahmotin vastaukset kuvioiksi, jotta ne ovat selkeästi 

havaittavissa. Hahmotin myös blogien motivaatioita käsittelevän motivaatiokysymyksen 

kuvion muotoon, jotta siitä näkee selkeästi, mitkä motivaatiot ovat tärkeimpiä kussakin 

blogissa ja että vastauksia on helppo vertailla. Muunsin vastaukset myös 

prosenttimuotoon, jotta niitä on helpompi vertailla toisiinsa. 

 

Laadullisen aineiston analyysissa on tavoitteena informaatioarvon lisääminen eli 

hajanainen tietotulva järjestellään mielekkääksi ja selkeäksi tiedoksi. Aineiston analyysi 

perustuu loogiseen päättelyyn ja analyysia tehdään jokaisessa tutkimusprosessin 

vaiheessa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 110.) Avoimien kysymyksien purkamisessa 

hyödynsin laadullisia menetelmiä. Ensin purin kaikki vastaukset Word-dokumenttiin, 

numeroin vastaukset, tulostin ne ja luin kaikki tekstit läpi muutamaan kertaan. Sitten 

aloitin tekstin läpikäymisen sisällönanalyysin avulla. Koodasin aineistossa ilmentyviä 

samankaltaisuuksia korostamalla niitä eri värisillä tusseilla. Koodaamisen tehtävänä on 

toimia muistiinpanoina, jäsentää aineistoa tutkijan näkökulmasta sekä toimia tekstin 

kuvailun ja aineiston jäsennyksen testaamisen apuna. Koodimerkit ovat myös osoitteita, 

eli niiden avulla voi tarkistaa, että missä jokin tietty tekstin kohta on. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 95).  

 

Tuomen ja Sarajärven (2010) mukaan sisällönanalyysi on perusanalyysimenetelmä 

laadullisessa tutkimuksessa. Sisällönanalyysin avulla tutkimusaineisto jäsennetään ja 
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tiivistetään, jotta siitä voidaan myöhemmin tehdä tulkintoja. (Tuomi & Sarajärvi, 2010, 

ss. 91–103.) Sisällönanalyysi on aineiston järjestelytapa, jolla saadaan aineisto 

jäsenneltyä johtopäätöksiä varten ja jolla kuvataan dokumenttien sisältöä sanallisesti. 

Analyysin tarkoituksena on saada selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä kadottamatta 

kuitenkaan aineiston sisältämää tietoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, ss. 105–107.)  

 

Koodaamisen jälkeen ilmauksia yhdistellään erilaisiksi joukoiksi (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, s. 103). Alkuperäisilmaukset luetaan tarkkaan ja sieltä etsitään samanlaisuuksia ja 

erilaisuuksia. Luokittelu tarkoittaa sitä, että aineistosta luokitellaan teemoja ja lasketaan, 

montako kertaa ne ilmenevät (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95). Luokitteluyksikkönäni 

olivat käsitykset blogien seuraamisen syistä. Aineiston ryhmittelyllä eli klusteroinnilla 

luodaan pohjaa tutkimuksen rakenteelle ja kuvataan alustavasti ilmiötä (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 113). Tätä vaihetta ei saa tehdä kiireessä, koska muuten tutkimuksen 

perusta ei ole kunnossa. Korostin tekstiaineistosta ei värein tutkimuskysymyksien 

mukaisia teemoja. Yhdistelin siis aineistosta samankaltaisia teemoja saman värin alle. 

Kategorioiden muodostaminen on kuitenkin analyysissa kriittisimpiä vaiheita, sillä 

tutkija päättää, mihin kategoriaan mitkäkin ilmaisut kuuluvat ja millä perusteella (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 102). 

 

Tyypittelyssä aineisto ryhmitellään erilaisiksi tyypeiksi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 95). 

Tyyppejä aineistossani olivat esimerkiksi ”motivaationa reseptit” tai ”motivaationa 

blogin tunnelma”. Analyysi jatkuu yhdistelemällä eri alakategorioita yläkategorioiksi ja 

edelleen lopulta kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 103). 

Teemoittelu on aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä erilaisten aihepiirien perusteella, 

tyypittely taas tarkoittaa tiettyjen teemaa koskevien näkemysten tiivistämistä 

yleistykseksi (Tuomi & Sarajärvi, 2010, ss. 91–103). Erilaiset tyypit nimetään, eli 

muodostetaan käsitteitä. Tätä kutsutaan abstrahoinniksi. Abstrahointia eli 

käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä eri luokkia niin kauan kuin voidaan. (Tuomi 

& Sarajärvi, 2002, s. 114.)  

 

Merkityskokonaisuudet löydetään samankaltaisuuden ja yhteenkuuluvuuden voimalla 

(Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 103). En tiennyt etukäteen, montako teemaa tai kategoriaa 

aineistosta löytyy. Tältä osin analyysi on siis aineistolähtöinen. Aineistolähtöinen 
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analyysi tarkoittaa sitä, että tutkimusaineistosta on tarkoituksena saada luotua teoreettinen 

kokonaisuus (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 97). Tähän liittyy kuitenkin monia ongelmia, 

joiden pohjasyynä on se, että ei ole olemassa objektiivisia havaintoja, vaan tutkija on 

osallistunut tutkimuksessaan kaikkeen, esimerkiksi käsitteiden määrittelyyn, 

menetelmien valintaan jne. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 98). Tutkijan pitää siis varoa, 

etteivät omat ennakkoluulot vaikuta aineiston käsittelyyn, että aineistosta nostaisi niitä 

asioita, joita haluaa aineistosta löytyvän. Omat ennakkoluulot pitää siis kirjoittaa auki, 

jotta ne voi tiedostaa. Omia ennakkoluulojani aineistosta on, että Lunni leipoo -blogia 

luettaisiin kuvien takia, koska siinä on niin kauniit kuvat. Blogit ovat sekä tekstuaalisia 

että visuaalisia (Hookway, 2008, s. 101), joten niissä voivat viehättää molemmat sisällöt. 

52 weeks of deliciousness -blogissa luulen lukijoita viehättävän nopea päivitystahti ja 

persoonallisuus, Perinneruokaa prkl -blogissa luulen, että ihmisiä kiinnostavat tarkkaan 

kirjoitetut reseptit ja muista blogeista poikkeava aihe. Vertaan omia löydöksiäni 

tekemääni taulukkoon, jonka kokosin erilaisista blogeja käsittelevistä 

motivaatiotutkimuksista (Liite 1.) Näin analyysissani tulee olemaan myös 

teoriasidonnaisia piirteitä. Sekä aineistolähtöisessä että teoriasidonnaisessa analyysissa 

on olennaista, että tutkimuksen ilmiön määritteleminen on vapaata teoriaosan tiedosta, 

teoria ei siis määritä tai sanele aineiston hankintaa (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 100). En 

luonut aineistosta luokkia tekemäni taulukon ohjaamana, vaan käytän sitä vertailuun.  

 

 

6.3 Lukijatyypit 

 

Sisällönanalyysin jälkeen etsin aineistosta lukijatyyppejä. Tarkoituksena oli löytää 

vastauksia siihen, millaisia blogien lukijat ovat ja mihin käyttötarkoitukseen blogeja 

luetaan. Hyödynsin lukijatyyppien muodostamisessa sisällönanalyysiä. 

 

Lukijatyyppien etsimistä varten kävin avoimet vastaukset läpi vielä kerran ja lajittelin ne 

kaikki sisällönanalyysillä johonkin seuraamisen motivaatioon (esim tavallisuus tai 

ajanviete). Jokainen vastaus oli mukana ja kuului johonkin kokonaisuuteen. Analyysissä 

olivat mukana kaikkien blogien kaikki vastaukset. Tämän tyypittelyn jälkeen sain 

yhteensä 19 eri tyyppiä, joista yhdistelin ajatuskartan avulla eri alakategorioita ja edelleen 

yläkategorioita. Merkityskokonaisuudet löydetään samankaltaisuuden ja 
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yhteenkuuluvuuden voimalla (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 103). Tarkastelin 

luokittelussa, mitkä asiat yhdistävät blogien seuraajia ja ryhmittelin heitä 

seuraamismotiivien mukaan. Abstrahointia eli käsitteellistämistä jatketaan yhdistelemällä 

eri luokkia niin kauan kuin voidaan. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 114.) Abstrahoinnissa 

sain tulokseksi kolme lukijatyyppiä. Jaoin lukijatyypit vielä kahteen ryhmään blogien 

käyttötarkoituksen mukaan. Kerron tästä tarkemmin luvussa 7. 
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7 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Vastauksia e-lomakkeeseen kertyi yhteensä 132. Naisia vastaajista oli 130 ja miehiä 2. 

Vastanneista 52 weeks of deliciousness -blogia seurasi 41 vastaajaa, Lunni leipoo -blogia 

84 vastaajaa ja Perinneruokaa prkl -blogia 41 vastaajaa. Vastauksia eri blogeista kertyi 

yhteensä 166, eli jotkin lukijat seurasivat useampaa kyselyssä mukana ollutta blogia. 

Vastaajien ikähaitari oli monipuolinen 11-vuotiaasta 77-vuotiaaseen lukijaan. 

 

7.1 Blogien seuraamisen kesto 

 

 
 

 

Kokosin kaikkien blogien lukijoiden seuraamisen keston Kuvioon 1. Kuvioon on koottu 

sekä vastaajien määrät numeroina että niiden osuudet kaikista kyseisen blogin lukijoista. 

Kuviosta näkee, että 52 weeks of deliciousness -blogilla ja Perinneruokaa prkl -blogilla 

uusien lukijoiden osuus on suurempi kuin Lunni leipoo -blogilla. Tutkielmassani 

käsitellyt blogit siirtyivät maku.fi -sivustolle syksyllä 2014. Tämä on voinut lisätä uusien 

lukijoiden määrää. 

 

52 weeks of deliciousness -blogia seurasi 41 vastaajaa. Kaikki vastaajat olivat naisia. 

Vanhin blogin seuraajista oli 66-vuotias, nuorin 16-vuotias ja vastaajien iän mediaani oli 
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Kuvio 1. Blogien seuraamisen kesto

kuukauden tai vähemmän pari kuukautta puoli vuotta noin vuoden kauemmin
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33 vuotta. Vastaajista 12 % oli seurannut blogia kuukauden tai vähemmän, 24 % pari 

kuukautta, 19 % puoli vuotta, 21 % noin vuoden ja 21 % kauemmin. (Kuvio 1.). Blogin 

lukijat olivat melko tasaisesti uudempia ja vanhempia lukijoita. Noin 64 % oli seurannut 

blogia kauemmin kuin puoli vuotta. 

 

Lunni leipoo -blogia seurattiin tutkimuksen blogeista eniten, sillä vastaajista 84 seurasi 

blogia. Kaikki vastaajat olivat naisia. Vanhin lukija oli 66-vuotias ja nuorin 11-vuotias. 

Vastaajien iän mediaani oli 27 vuotta eli matalin tutkituista blogeista. Vastaajista 7 % oli 

seurannut blogia kuukauden tai vähemmän, 12 % pari kuukautta, 23 % puoli vuotta, 30 

% noin vuoden ja 29 % kauemmin. (Kuvio 1.). Blogin lukijoista noin 80 % eli suurin osa 

oli lukenut blogia jo kauemmin kuin puoli vuotta. Lukijat olivat pidempiaikaisia 

verrattuna 52 weeks of deliciousness -blogiin, jonka lukijat olivat melko tasaisesti niin 

uudempia lukijoita kuin pidempään mukana olleita. 

 

Perinneruokaa prkl -blogia seurasi 41 vastaajaa. Heistä kaksi oli miehiä ja loput naisia. 

Vanhin vastaajista oli 77-vuotias ja nuorin 14-vuotias. Vastaajien ikien mediaani oli 37 

vuotta eli korkein tutkituista blogeista. Vastaajista 10 % oli seurannut blogia kuukauden 

tai vähemmän, 24 % pari kuukautta, 27 % puoli vuotta, 24 % noin vuoden ja 15 % 

kauemmin kuin vuoden (Kuvio 1.). Noin 66 % lukijoista oli seurannut blogia kauemmin 

kuin puoli vuotta. Lukijoiden blogin seuraamisen kesto oli melko samankaltainen kuin 

52 weeks of deliciousness -blogilla. 

 

7.2 Blogien seuraamistiheys 

 

Kuvioon 2 on koottu blogeittain, kuinka usein lukijat vierailevat blogissa. Kuviossa on 

esitetty sekä vastaajien määrät että kunkin vastauksen osuus kyseisen blogin lukijoista. 

Kuviosta näkee, että Lunni leipoo -blogia luetaan useammin kuin kahta muuta blogia, 

vaikka kaikki kolme blogia päivittyvät lähes yhtä usein. 
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52 weeks of deliciousness -blogin lukijoista noin 60 % luki blogia vähintään kerran 

viikossa. 12 % luki blogia kerran päivässä tai useammin, eniten eli 46 % lukijoista vieraili 

blogissa vähintään kerran viikossa, 34 % luki blogia vähintään kerran kuussa ja 7 % 

harvemmin (Kuvio 2). Perinneruokaa prkl -blogin seuraamistiheys oli samantyylinen: 53 

% lukijoista seurasi blogia vähintään kerran viikossa. Vastaajista 10 % seurasi blogia 

vähintään kerran päivässä, 44 % vähintään kerran viikossa, 36% vähintään kerran kuussa 

ja 10 % harvemmin. 

 

Lunni leipoo -blogin lukijat olivat aktiivisia seuraajia: lukijoista 80 % luki blogia 

vähintään kerran viikossa (Kuvio 2). Vähintään kerran viikossa blogia lukevien osuus on 

huomattavasti isompi kuin kahden muun blogin lukijoilla. Lukijoista 7 % kävi blogissa 

vähintään kerran päivässä, suurin osa eli 73 % vähintään kerran viikossa, 19 % vähintään 

kerran kuussa ja vain 1 % harvemmin. 
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7.3 Blogien seuraamisen motiivit  

 

Avoimella kysymyksellä ” Kerro omin sanoin, miksi luet tätä ruokablogia?” kartoitettiin 

lukijoiden seuraamisen motivaatioita. Kysymys oli ennen aiempiin tutkimuksiin 

perustuvaa monivalintakysymystä, jotta sen vastausvaihtoehdot eivät ohjaisi vastauksia.  

 

52 weeks of deliciousness blogin lukijoiden vastauksien läpikäymisen jälkeen 

vastauksista löytyi viisi erilaista blogin seuraamisen syytä: reseptit (20 mainintaa), blogin 

maanläheinen ote ja tekstit (18 mainintaa), inspiraatio ja ideat (10 mainintaa), muiden 

kanavien kautta seuraaminen (7 mainintaa) sekä ravintolavinkit (5 mainintaa). Eniten 

mainintoja saivat kiinnostavat ja trendikkäät reseptit, mutta myös muut ruokaan liittyvät 

ideat ja blogista saatava inspiraatio koettiin tärkeäksi. Myös ravintolavinkkejä etsittiin. 

Bloggaajaa kuvailtiin sopivan tavalliseksi ja lähestyttäväksi ruoanlaittajaksi. Yksi 

vastaajista kertoi seuraavansa blogia tekstien ja tunnelman vuoksi, vaikka reseptit eivät 

sopineetkaan hänen vegaaniruokavalioonsa. 

 

Luen blogia, sillä se sisältää monipuolisia, omasta mielestä houkuttelevan kuuloisia reseptejä arjen 

vaihteleviin tilanteisiin. (nro 42, nainen 27 v.) 
 
Perinteisiä reseptejä sopivalla twistillä! Vähän uutta inspiraatiota ruoanlaittoon. Myös hyviä 

vinkkejä ravintoloista  ja ruokailmiöistä (nro. 80, nainen 20 v.) 
 
Blogista tulee aina todella hyvälle mielelle. (---) Aito ruokablogi, jossa yhdistyy bloggaajan 

mahtava persoona ja rakkaus ruokaan. (nro 85, nainen 32 v.) 

 

Muiden kanavien kautta seuraaminen tapahtui esimerkiksi niin, että blogia luettiin 

muiden maku.fi:n blogien yhteydessä tai niin, että Facebookissa tai Instagramissa nähtiin 

mielenkiintoinen kuva tai otsikko, jonka vuoksi siirryttiin blogiin. 

 
Koska se on näppärästi muiden Maku-blogien yhteydessä. (nro 5, nainen 34 v.) 

. 

Lunni leipoo -blogin lukijat olivat eniten kiinnostuneita blogin resepteistä (57 mainintaa) 

kuvista (53 mainintaa), sekä bloggaajan persoonasta ja hänen tyylistään kirjoittaa blogia 

(37 mainintaa). Myös ideat ja inspiroituminen (23 vastausta) sekä tasainen postaustahti 

(3 vastausta) mainittiin. Lunni leipoo -blogin leipomisohjeita kuvailtiin oivaltaviksi, 

trendikkäiksi, selkeiksi, tarkoiksi, luotettaviksi ja sellaisiksi, että ne onnistuvat myös 

tavalliselta kotikokilta.  
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Blogissa on hyviä kuvia ja leipomukset näyttävät niin herkullisilta, että pelkkä blogin selailu voi 

auttaa makeanhimoon (tai entisestään pahentaa sitä). (nro 65, nainen 24 v.) 
 
Lunnilta löytyy aina inspiroivia ohjeita, joita kuitenkin uskaltaa lähteä yrittämään vaikka ei ole 

mestari leipuri. Kuvat ovat myös hänellä aina onnistuneita ja tukevat kirjoituksia hyvin. (nro 50, 

nainen 27 v.) 
 
Ihania reseptejä, joita voi toteuttaa kotona. Herkulliset kuvat ja erittäin kivasti kerrotut jutut ja 

ohjeet selkeät. (nro 93, nainen 54 v.) 
 

Reseptien ja kuvien lisäksi lukijat olivat kiinnostuneet bloggaajasta ja hänen tyylistään 

kirjoittaa. Monessa vastauksessa kuvailtiin, kuinka mukavalta persoonalta kirjoittaja 

vaikuttaa ja moni myös koki samaistuvansa nuoreen bloggaajaan. Bloggaajan 

kirjoitustyyliä kehuttiin kieliopillisesti hyväksi ja mukavan rennoksi. Lukijat pitivät siitä, 

että tekstissä oli reseptiin liittyviä vinkkejä ja tarinoita.  

 

Yksi ihanimmista blogeista, välitön tunnelma ja sympaattisen oloinen bloggari. Ei kersku eikä 

kehu vaan esittää asiat aina kivasti, niin onnistumiset kuin epäonnistumisetkin. Bloggari vaikuttaa 

olevan ihana itsensä haastava persoona, aidosti innostunut leipomisesta. (nro 130, nainen 26 v..) 
 

 
Kivat taustatarinat ohjeille ja paljon hyviä vinkkejä. (nro 133, nainen 27 v.) 

 

Perinneruokaa prkl -blogin lukijoiden vastaukset poikkesivat muista blogeista, sillä 

tärkeimmäksi seuraamisen syyksi mainittiin blogin käsittelemä aihepiiri eli perinneruoat 

ja aihepiirin erilaisuus verrattuna muihin blogeihin (16 vastausta) ja blogin hauskuus sekä 

positiivinen tyyli kirjoittaa (15 vastausta). Reseptit (14 mainintaa), kuvat (5 mainintaa), 

maku.fi:n kautta seuraaminen (3 mainintaa) ja se, että bloggaajat ovat miehiä (2 

mainintaa), mainittiin myös. Blogin omaperäinen nimi ja ote saivat seuraamaan. 

Resepteistä pidettiin, koska ne olivat perinteisiä, mutta mukana on myös välillä hauskoja 

erikoisuuksia ja perinteitä modernilla otteella. 

 
Tosi hauska ”otsikko” ja hyviä jokapäivän ohjeita sekä yllättäviä uusia kulmia. (nro 16, nainen 51 

v.) 
 
Vähän erilainen meininki, ei niin hienosteleva. (nro 6, nainen 47 v.) 
 
Kirjoitus on hersyvän iloista, poikkeaa monen muun blogin kirjoitustyylistä positiivisesti. Monet 

aiheet tuovat lapsuuden mieleen, mutta tuo esille myös paljon uusia ideoita ja unohtuneita 

ruokakulttuurimme klassikoita. Ei kaunistella mokia vaan tuodaan kommellukset esille huumorin 

sävyttämänä. (nro 117, nainen 30 v.) 
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Perinneruokaa prkl -blogin kirjoitukset poikkeavat monista muista blogeista ja tämä 

näkyy myös seuraamisen syissä. Blogissa reseptit kirjoitetaan auki myös itse blogitekstiin 

hauskasti kirjoittaen. Bloggaajat kertovat, miten he valmistivat ruoan vaihe vaiheelta ja 

kertovat myös ruoanlaitossa tapahtuneet kömmähdykset ja miltä lopputulos maistui. 

 

Seuraavassa monivalintakysymyksessä tuli valita viisi väittämää, jotka koettiin 

vaikuttavan eniten omaan ruokablogin seuraamiseen. Väittämät oli tehty pohjautuen 

aiempiin blogien lukemisen motivaatiotutkimuksiin ja Taulukkoon 1. 
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7.3.1 52 weeks of deliciousness 

 

Eniten 52 weeks of deliciousness -blogin lukijoiden seuraamiseen vaikuttivat inspiraatio 

(15 % vastauksista), sitten reseptien kätevä etsiminen (13 %). Myös ruoanvalmistukseen 

ja ruokaan liittyvä tieto (10,6 %), ajanviete (10,1 %), bloggaajan persoona ja kirjoitustyyli 

(9,5%), helppous ja vaivattomuus (8,2 %), trendit ja ajankohtaisuus (7,7 % kpl), mukava 

tunnelma (7,7 %), tavaksi muodostunut blogin seuraaminen (6,3 %) ja kauniit kuvat (4,3 

%) nousivat esiin. 52 weeks of deliciousness -blogissa trendien seuraaminen nousi 

tärkeämmäksi kuin muissa blogeissa, mutta blogi sisältääkin paljon ajankohtaisia ja 

trendikkäitä reseptejä. Vähiten valintoja saivat poikkeavuus perinteisestä mediasta (3,4 

%), tuotevinkit (1,4 %), toisen elämän seuraaminen (1 %), kuuluminen yhteisöön (1 %), 

keskustelut (1 %), sekä itsensä kehittäminen (1 %). (Kuvio 3.) Yhteisöllisyys ei siis 

noussut vastauksissa esiin. Avoimeen kysymykseen, jossa sai vastata jonkin muun syyn, 

jota ei väittämistä löytynyt, vastasi yksi vastaaja ja mainitsi ravintolavinkit. 

 

Motivaatioihin liittyvän monivalintakysymyksen jälkeen oli avoin kysymys, jossa 

pyydettiin valitsemaan yllä mainituista motivaatioista tärkein ja perustella, miksi. 

Selkeästi eniten vastauksissa nousi esiin inspiraatio (14 mainintaa), jota kaivattiin omaan 

ruoanlaittoon. Inspiraation kautta saatiin ruokavinkkejä omaan keittiöön. 

 
Inspiraatio, koska välillä ei meinaa keksiä mitä sitä oikein taas kokkaisi. (nro 108, nainen 33 v.) 
 
Inspiraatio! usein saan safkainspiksen nimenomaan blogista. (nro 122, nainen 36 v.) 

 

Vastauksissa nousivat esiin myös ajanviete sekä blogin tunnelma (molemmilla 5 

mainintaa). Kiinnostavaa oli, että reseptit tärkeimmäksi seuraamisen syyksi koki vain 

neljä vastaajaa. Myös tavaksi muodostunut seuraaminen sai kaksi mainintaa. 

 

Mukava tunnelma, koska ruokablogeja on niin paljon ettei tunnelmaltaan huonoa blogia jaksa 

alkaa lukemaan. (nro 14. nainen, 17 v.) 
 
Blogin lukeminen on ajanvietettä. En lue lehtiä, luen blogeja. Kaipaan jotain hömppää ja blogit 

vastaavat siihen tarpeeseen. (nro 109, nainen 33 v.) 
 



 

44 

 

7.3.2 Lunni leipoo 

 

Motivaatioita kartoittavassa monivalintakysymyksessä suurimpia blogin seuraamisen 

syitä olivat reseptien kätevä etsiminen (15,6 % vastauksista), inspiraatio (14,5 %), kauniit 

kuvat (10,5 %), mukava tunnelma (9,5 %), ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyvä tieto 

(9,5 %), blogin helppokäyttöisyys (8,2 %), bloggaajan persoona ja kirjoitustyyli (8 %) 

sekä tavaksi muodostunut lukeminen (7,4 %). Kauniiden kuvien rooli nousi seuraamisen 

motivaatioksi huomattavasti korkeammalle kuin muilla blogeilla. Trendien seuraaminen 

(4,8 %), ajanvietto (4,4 %), tuotevinkit (2,7 %), toisen elämän seuraaminen (1,9 %), 

poikkeavuus perinteisestä mediasta (1,3 %), itsensä kehittäminen (1,1 %) ja keskustelut 

(0,6 %) saivat vähemmän kannatusta. (Kuvio 3.) Monivalintakysymyksien vastaukset 

tukivat siis avoimen kysymyksen vastauksia, mutta inspiraatio nousi 

monivalintakysymyksessä vahvaksi motivaatioksi. 

 

Tärkeimmäksi blogin seuraamisen syyksi valittiin avoimessa kysymyksessä inspiraatio 

(32 mainintaa) ja reseptit sekä ruoanlaittoon liittyvä tieto (23 mainintaa). Myös 

persoonallisuus ja tunnelma (8 mainintaa), ajanvietto (7 mainintaa), kuvat (3 mainintaa) 

ja blogin käytön helppous (3 mainintaa) mainittiin. Kukaan vastaajista ei maininnut syytä, 

jota ei olisi mainittu taulukossa. 

 

Inspiraatio, koska hektisessä arjessani se on usein hukassa (nro 85, nainen 24 v.) 
 
Inspiraation saaminen, koska on aina kiva kokeilla jotain uutta mitä ei välttämättä itse keksisi 

kokeilla. (nro 48, nainen 18 v.) 
 
Reseptit! Lunnin ohjeilla onnistun, ne ovat ns. takuuvarmoja:) (nro 51, nainen 39 v.) 
 
Vaikea sanoa, ehkä yleinen tunnelma. Se on todella erottuva, harvassa blogissa viihtyy noin hyvin 

sen itsensä vuoksi. (nro 98, nainen 21 v.)  
 
Bloggaajan persoona ja kirjoitustyyli kiinnostavat, koska blogia nimenomaan luetaan. Jos resepti 

on blogissa hyvänoloinen, mutta kirjoitustyyli ei ole mielenkiintoinen tai hyvä, en jaksa innostua 

reseptistä. (nro 90, nainen 28 v.) 

 

Inspiroivaksi kuvailtiin niin kuvia, reseptejä kuin blogitekstejä. Mielenkiintoista oli, että 

vain kolme vastaajaa vastasi tärkeimmäksi seuraamisen syyksi kuvat, kun taas 

ensimmäisessä avoimessa kysymyksessä ne saivat 53 mainintaa. Inspiraatio kuitenkin 

kytkeytyy vastauksissa kaikkiin blogin osa-alueisiin ja blogia voisikin kutsua 
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inspiraatiopankiksi. Ruoanlaittoon liittyvä tieto koettiin tärkeäksi, koska sen avulla 

voitiin kehittyä. 

 

7.3.3 Perinneruokaa prkl 

 

Perinneruokaa prkl -blogin tärkeimmäksi seuraamisen syyksi valittiin inspiraatio (14,6 

%). Reseptit sekä ruoanlaittoon liittyvä tieto (10,8 %), mukava tunnelma (12,2 %) ja 

persoonallisuus sekä kirjoitustyyli (10,3 %) ja ajanvietto (10,3 %) nousivat tärkeämmäksi 

seuraamisen motivaatioksi kuin muissa blogeissa. Myös blogin käytön helppous (8 %) 

poikkeavuus perinteisestä mediasta (5,2 %) kuvat (4,2%) ja blogin käytön helppous (3 

mainintaa) saivat mainintoja. Tuotevinkkejä (0,9 %), trendien seuraamista (0,9 %), 

keskusteluihin osallistumista (0,9 %), yhteisöön kuulumista (0,9 %), itsensä kehittämistä 

(0,9 %) ja toisen elämän seuraamista (0,5 %) ei koettu niin tärkeäksi. (Kuvio 3.) Trendien 

seuraaminen oli huomattavasti pienemmässä roolissa Perinneruokaa prkl -blogissa kuin 

kahdessa muussa blogissa, mutta tämä selittyy pitkälti blogin aihealueella eli 

perinneruoilla. Kukaan ei vastannut avoimeen tilaan, johon sai mainita jonkin muun syyn, 

mitä ei monivalintakysymyksen vaihtoehdoista löytynyt. 

 

Avoimessa kysymyksessä tärkeimmäksi seuraamisen syyksi vastaajat valitsivat 

inspiraation (11 mainintaa), jonka myötä lukija innostuu kokeilemaan jotain uutta. Tyyli 

ja tunnelma (9 mainintaa), reseptit (7 mainintaa) ja kuvat (7 mainintaa) olivat myös 

tärkeitä. Lukeminen tavan vuoksi ja blogin käyttämisen helppous saivat myös maininnan.  

 

Blogissa on mukava tunnelma. Kaikenlaisen kiukkuilun sekaan on kiva lukea semmoista missä ei 

mollata/ yritetä päteä. (nro 16, nainen 51 v.) 
 
Saan blogista inspiraatiota tehdä taas itse enemmän perinneruokia. (nro 37, nainen 38.) 
 
Inspiraation saaminen on tärkeintä, koska se kannustaa myös kotona kokeilemaan erilaisia 

variaatioita mutta myös arvostamaan perinteisiä herkkuja. (nro 115, nainen 32 v.) 
 

On mielenkiintoista, kuinka Lunni leipoo -blogissa lukijat kuvailivat inspiroituvansa 

kuvista ja teksteistä niin, että he ottavat niistä paloja ja ideoita omaan tekemiseensä, kun 

taas Perinneruokaa prkl -blogin lukijat inspiroituvat valmistamaan perinneruokia. 

Erilaiset blogit siis saattavat inspiroida eri tavalla ja eri toimintoihin. 

 



 

46 

 

7.4 Kommentointi blogeissa 

 

Kysymykseen ”Kommentoitko blogissa?” vastasi 52 weeks of deliciousness -blogin 

lukijoista myöntävästi 1 ja kieltävästi 40. Kommentointi on siis heidän kohdallaan 

harvinaista. Avoimen kysymyksen ”Mikä saa sinut kommentoimaan? Jos et kommentoi, 

niin miksi?” vastauksista lähes kaikissa ilmaistiin, ettei kommentointia koeta 

tarpeelliseksi ja että blogia haluttiin vain seurata. Neljässä vastauksessa annettiin syitä 

kommentoinnille. Kommentoimaan saivat joko voimakkaita tunteita herättävät 

kirjoitukset, erityisen hyvä resepti tai kun sai osallistua arvontaan. Yksi vastaajista totesi 

lukevansa blogeja samoin kuin lehtiä, joten kommentointi ei tuntunut tarpeelliselta. Olisi 

mielenkiintoista selvittää, vaikuttaako lehti-tyyppiseen lukemiseen se, että blogi on 

ruokalehden internet-sivulla. Yksi vastaajista mainitsi, ettei kommentoi, koska se on 

mobiiliselaimella vaivalloista ja yksi totesi kommentoivansa blogia mieluummin 

Facebookissa.  

 

En koe, että itselläni olisi sellaisia mielipiteitä joista joku olisi kiinnostunut enkä tykkää antaa 

pelkästään kommenttia "tosi hieno/kiva" jos jo moni muu on sen sanonut. (nro 6, nainen 46 v.) 
 
En koe, että kommentointi olisi osaltani tärkeää enkä ole siitä kiinnostunut. (nro 14, nainen 17 v.) 
 
En ole vieläkään päässyt oikein kiinni blogien sielunelämään, en osaa käyttää niitä yhteisöllisesti. 

(nro 126, nainen 30 v.) 
 

On mielenkiintoista, kuinka yksimielisiä vastaajat olivat siitä, ettei kommentointia koettu 

tarpeelliseksi. Blogien tyypillisiin piirteisiin kuitenkin kuuluu yhteisöllisyys (kts. esim. 

Heinonen & Domingo, 2009). Ilman kommentteja bloggaajan on myös vaikeampi tietää 

lukijakuntansa ajatuksia ja sitä, mistä he blogissa pitävät tai eivät pidä. Vastaaja nro 126. 

tiivistääkin ajatuksen siihen, ettei osaa käyttää blogeja yhteisöllisesti.  

 

Vaikka vastaajista vain yksi myönsi kommentoineensa, kysymykseen ”Jos kommentoit, 

mitä kommenttisi yleensä sisältävät?” -kysymykseen vastasi kuitenkin viisi ihmistä. 

Vastauksissa mainittiin kehuminen, lisätiedon kysyminen tai ravintolasta intoileminen. 

 

Lunni leipoo -blogin lukijoista 70 vastasi, ettei kommentoi ja 14 vastasi, että kommentoi 

blogissa. Kommentoijien osuus on huomattavasti suurempi kuin 52 weeks of 

deliciousness- blogilla. Kommentointia ei harrastettu, koska sitä ei koettu tarpeelliseksi, 



 

47 

 

siihen ei ollut aikaa, se tuntui vaivalloiselle tai ei ollut mitään asiaa kommentoitavaksi. 

Useassa vastauksessa tuotiin esille se, että itsellä pitäisi olla jotakin tärkeää sanottavaa, 

jotta uskaltaisi kommentoida. Kynnys kommentoimiseen on siis korkea. Myös 

anonyyminä pysyminen ja tunnistamattomuus olivat syynä siihen, ettei blogia 

kommentoitu. 

 
En oikein osaa kirjoittaa niin sanottuja fiksuja kommentteja. (nro 132, nainen, 22 v.) 
 
En osaa sanoa, en halua liian lähelle. (nro 9, nainen 67 v.) 
 
En koe tarpeelliseksi osallistua. Olen kriittinen lukija ja varmaan loukkaisin jotain 

kommenteillani. Minua ärsyttää esim kommentit tyylin ihanaa, minäkin kokeilen. En koe saavani 

sellaisesta lukijana uutta. (nro 62, nainen 36 v.) 
 
Pitää olla oikeasti asiaa, jonka haluan tuoda ilmi, jotta lähden kommentoimaan (nro 50, nainen 28 

v.) 
 

Vastaajat kommentoivat, jos kaipasivat tarkennusta tai neuvoja leivontaohjeeseen. 

Kommentoida saatettiin myös silloin, kun oltiin kokeiltu jotakin reseptiä tai jos haluttiin 

kiittää reseptistä. Myös kehujen antaminen ja arvontoihin osallistuminen mainittiin 

kommentoinnin syyksi. 

 

Jos kokeilen reseptiä, lähes aina kommentoin siitä ja kerron miten onnistui. (nro 98, nainen 21 v.) 
 
Kehun, jos pidän jostain erityisen paljon. (nro 48, nainen 18 v.) 
 

Lunni leipoo -blogin lukijat olivat siis vaativia omien kommenttiensa suhteen. 

Kommentoida haluttiin vain, kun sen koettiin olevan hyödyksi tai ilahduttavan. 

 

Kahdeksan vastaajaa kertoi kommentoivansa Perinneruokaa prkl -blogissa, 33 ei taas 

kommentoinut. Kommentoijien osuus oli suurin tutkituista blogeista. Mahdollista 

kommentointia herättivät mielenkiintoinen tai hauska teksti, mieleen noussut kysymys 

tai tiedustelu tai omakohtaisen kokemuksen jakaminen. Syyt siihen, että ei kommentoitu 

olivat samantyylisiä kuin muissakin blogeissa: sitä ei koettu luontevaksi tai 

tarpeelliseksi tai omaa kommentointitaitoa ei koettu tarpeeksi hyväksi. 
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7.5 Blogien parhaat puolet 

 

Avoimessa kysymyksessä tiedusteltiin, mikä seurattavassa blogissa oli parasta. 52 weeks 

of deliciousness -blogin lukijoiden mielestä parasta blogissa ovat reseptit ja ruokaideat 

(10 mainintaa) sekä bloggaajan luoma blogin tyyli ja tunnelma (8 mainintaa). Reseptejä 

kuvailtiin ajankohtaisiksi, monipuoliseksi, arkeen sopiviksi ja sopivan helpoiksi. 

Kirjoittajan tyyliä kuvailtiin rennoksi, iloiseksi ja innostuvaksi. Yhdessä vastauksessa 

bloggaajan kuvailtiin olevan ikään kuin ystävä, jonka elämää oli kiva seurata blogin 

kautta. 

 

Mukava, iloinen tunnelma. Se on hyvän mielen blogi. (nro 109, nainen 33 v.) 
 
Kiva meininki (nro 113, nainen 58 v.) 

 

Lunni leipoo -blogin lukijoista moni valitsi parhaaksi ominaisuudeksi sekä kuvat (28 kpl) 

että reseptit (30 kpl) ja useasti vielä myös bloggaajan persoonan ja hänen luomansa 

tunnelman (18 kpl). Näiden yhdistelmän koettiin useasti blogin parhaaksi puoleksi. 

Bloggaajan tarttuva innostus leivontaan mainittiin useassa vastauksessa. Reseptien 

ajankohtaisuutta ja kekseliäisyyttä kehuttiin.  

 

Kuvien, tekstin ja hyvien reseptien yhdistelmä. Yksi asia ei riitä tekemään blogista hyvää, tarvitaan 

nämä kaikki ja tästä blogista ne löytyvät. (nro. 47, nainen 24 v.) 
 
Ei liian vaikeita reseptejä muttei myöskään liian helppoja! Se inspiroi. (nro. 99, nainen 31 v..) 
 
Kuvat. Voi melkein tuntea leivonnaisten maun. (nro 106, nainen 29 v.) 
 
Rento ilmapiiri ja se että rasvaa ja sokeria käytetään surutta. (nro 52, nainen 24 v.) 

 

Perinneruokaa prkl -lukijoiden mielestä parasta blogissa on sen omanlaisensa aihepiiri eli 

perinneruoka (12 vastausta). Lukijat etsivät ohjeita perinneruokaan, joka on 

toteutettavissa perusraaka-aineista. Lukijoita miellytti perinnereseptien tuominen 

nykypäivään, mutta blogia kehuttiin siitä, ettei se ole liian trendikäs. Bloggaajien 

persoonallinen kirjoitustyyli ja hyvä kuvaus ruoanvalmistuksesta saivat lukemaan blogia. 

 

Teema, että pidetään kiinni myös vanhoista resepteistä, eikä aina kiidetä aallon harjalla uutta 

etsimässä. (nro 7, nainen 39 v.) 
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Ruokaa on monenlaista ja eri kulttuureista, myös suomalaista ja fuusiokeittiö tekee jatkuvasti 

tuloaan kaikissa muodoissan. Joten katson, että on hyvä muistaa oma ruokaperintö ja mitä se antaa 

perusmuodossaan. Perinteet on syytä muistaa, silloin siitä on hyvä jatkaa tähän päivään. (nro 120, 

mies, 54 v.) 

 
Lennokas tyyli ilmaista asioita ja mielipiteitä. Uusi näkökulma perinneruokiin. (nro 43, nainen 49 

v.) 
 

7.6 Yhteenvetoa  

 

52 weeks of deliciousness -blogin lukija innostuu uusista resepteistä, ruokaideoista ja 

bloggaajan luomasta tunnelmasta. Hän etsii ajankohtaista inspiraatiota, ideoita ja 

vinkkejä erityisesti arjen ruokailuun ja on myös kiinnostunut ruokailmiöistä ja 

ravintoloista. Blogissa koukuttavat tunnelma ja reseptit, ja blogin lukemisesta tulee tapa 

tai ajanviete. Blogissa vieraillaan inspiroitumassa noin viikoittain tai kerran kuussa, eikä 

kommentointia koeta tarpeelliseksi, koska blogista etsitään ideoita itselle. Blogia ei 

välttämättä seurata suoraan blogisivulta, vaan blogiin saatetaan siirtyä joltakin muulta 

alustalta, kuten Facebookista. 

 

Leivontablogissa visuaalisuus korostuu, koska leivonnaiset ovat usein kauniita ja 

koristeltuja. Myös ohjeiden tarkkuus on ymmärrettävästi tärkeää leivontablogissa, koska 

leivonnassa tarkat mitat ja ohjeet ovat monesti tärkeitä onnistumisessa. Lunni leipoo -

blogin lukijaa viehättää blogin visuaalisuus ja blogipostaukset kokonaisuutena, niiden 

reseptit ja tarinat sekä bloggajan persoona. Blogi on lukijalle inspiraatiopankki, jonka 

selaaminen on tyydyttävää. Lukija luottaa resepteihin, hän kokeilee niitä ja vierailee 

blogissa usein. Lukija kommentoi pääasiassa vain silloin kun hänelle herää kysymyksiä 

tai hän on kokeillut blogin ohjetta. 

 

Perinneruokaa prkl- blogin seuraajat ovat kiinnostuneita blogin aihepiiristä eli 

perinneruoista. He etsivät blogista perinnereseptejä ja tietoa ruoasta, mutta blogissa 

houkuttelee myös sen tunnelma ja hauskuus, eli blogia luetaan myös viihtymismielessä. 

Tekstejä kommentoitiin, kun mieleen nousi kysymyksiä tai omakohtaisia kysymyksiä. 
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7.7 Tietoa, innoitusta ja viihdytystä etsimässä 

 

On tärkeää, ettei aineiston analyysi pääty vain tulosten esittämiseen, vaan että tutkija 

muodostaa tuloksista myös tulkintoja. Tällöin hän pohtii aineistoaan tehden siitä 

johtopäätöksiä. Analyysivaiheen tehtävä on saada aineistosta systemaattisesti 

läpikäymällä irti asioita, joita suorissa lainauksissa ei ole läsnä sellaisenaan (Hirsjärvi ym. 

2007, s. 201). Tämän ajatuksen pohjalta lähdin tutkimaan, millaisia lukijatyyppejä 

aineiston perusteella voisin muodostaa ja millainen toiminta on tyypillistä niistä kullekin. 

 

Tutkimuskysymyksenäni oli, että miksi ruokablogeja seurataan. Tarkastelinkin 

aineistoani tästä näkökulmasta; mikä houkuttelee lukijat blogiin ja miksi he vierailevat 

siellä?  

 

Luin avoimet vastaukset läpi vielä kerran ja lajittelin sisällönanalyysin avulla kaikki 

vastaukset johonkin seuraajaryhmään. Jokainen vastaus kuului johonkin kokonaisuuteen. 

52 weeks of deliciousness -blogin vastauksista ryhmittelin seuraamisen syyksi reseptit, 

inspiraatio, tuoreet ideat, blogin maanläheisyys ja tavallisuus, muiden kanavien kautta 

käyttäminen, teksti ja ravintolavinkit. Lunni leipoo -blogia seurattiin kuvien, ideoiden, 

reseptien, ajanvietteen, helppouden, tekstien, bloggaajan persoonan, samaistumisen, 

postaustahdin, inpiraation, tunnelman ja trendikkyyden takia. Perinneruokaa prkl -

blogissa taas kiinnosti kirjoitustyyli, blogin hauskuus ja positiivinen tunnelma, erilaisuus, 

aihe, kirjoittajien persoona, reseptit, kuvat ja maku.fi:n kautta seuraaminen. Tämän 

tyypittelyn jälkeen analyysi jatkui yhdistelemällä eri alakategorioita yläkategorioiksi ja 

edelleen lopulta kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi. 

 

Tarkastelin, mitkä asiat yhdistävät blogien seuraajia ja ryhmittelin heitä 

seuraamismotiivien mukaan. Luokittelin aineistosta kolme seuraajatyyppiä: tiedon etsijät, 

innoituksen metsästäjät ja itsensä viihdyttäjät (ks. Kuvio 4.). Nämä seuraajatyypit jaoin 

vielä kahteen ryhmään blogien käyttötarkoituksen mukaan: ruokablogit toimivat 

ideapankkina ja viihdealustana (ks. Kuvio 5.). 
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Kuvio 4. Käsitteiden luominen 
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Kuvio 5. Ruokablogit ideapankkina ja viihdealustana 

 

7.7.1 Tiedon etsijät 

 

Ajatus ruokablogista ideapankkina pitää sisällään ruokablogit inspiraation etsimisen ja 

tiedon etsimisen paikkana. Tiedon etsijä suhtautuu blogiin käytännönläheisemmin kuin 

inspiraation metsästäjä. Hän saattaa käyttää blogia reseptikirjan tavoin tai etsiä blogista 

ruoanvalmistukseen liittyvää tietoa ja ohjeita, joiden avulla hän voi itse laittaa ruokaa tai 

kehittyä ruoanlaittajana. Tiedon etsijä arvostaa blogin helppokäyttöisyyttä, sitä että 

blogista löytää helposti haluamansa tiedon tai ruokaohjeen. 

 

Blogista saa etsittyä kätevästi reseptejä: Ilmaisia ja jonkun jo kertaalleen testaamia reseptejä, 

pystyy myös helposti lisäämään esim. pinterestiin "muistiin" myöhempää käyttöä varten. (nro 52, 

nainen, 22 v.) 
 
Blogista saa etsittyä kätevästi reseptejä. Ruokablogissa tämä on tärkeää. Kun tekee mieli leipoa 

jotain hyvää, voi mennä blogiin selaamaan hakusanoilla sitä herkullisinta reseptiä siihen hetkeen. 
Blogista löytää ruoanvalmistukseen ja ruokaan liittyvää tietoa, niiden avulla voin kehittyä 

ruoanlaittajana. (nro 89, nainen 22 v.) 
 
(Parasta blogissa on, että) leivonnaiset ovat helposti toteutettavissa. etsin lähinnä ideoita 

kotitalousopetukseen; oppilaille jtn uutta kun oppikirjojen ohjeet ovat usein tylsiä ja vanhahtavia. 

(nro 62, nainen 36 v.) 
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Kuten Cox ja Blake toteavat, on tiedon etsintä ruokablogeissa yleensä reseptien etsintää, 

mutta niistä voi etsiä tietoa myös esimerkiksi ravintoloista. Ruokabloggaajat tuottavat 

blogiinsa uusia sisältöjä, he luovat ja järjestävät tietoa resepteistä ja ruoista muille 

jaettavaksi. (Cox & Blake, 2011, s. 6.) Ruokabloggaajat siis tuottavat tietoa ja lukijat 

etsivät sitä. Tieto on yksi ruokablogien seuraamisen syy, mutta harva seuraa blogia vain 

tiedon vuoksi. Lukija voi kuulua myös useampaan seuraajatyyppiin, sillä kuten Baumer, 

Seyoshin ja Tomlinson (2008) totesivat, blogin lukija voi käyttäytyä eri tavoin eri 

blogeissa ja eri tilanteissa. 

 

Reseptien lisäksi tiedon etsijä etsii blogista ruoanvalmistukseen liittyvää tietoa. 

Esimerkiksi Perinneruokaa prkl -blogin parhaiksi puoliksi mainittiin ”hyvä kuvaus 

prosessista” ja Lunni leipoo -blogin reseptiin liittyviä vinkkilaatikoita kehuttiin. 

 

Yleensä blogissa on uusia trendejä ja se on tärkeää, koska olen itsekin kokki ja haluan pysyä 

ajantasalla ajankohtaisista aiheista. (nro 102, nainen 31 v.) 
 
Blogista löytää ruoanvalmistukseen liittyvää tietoa. Pidän ruoanlaitosta, mutten ole vielä konkari, 

joten hyödylliset vinkit ovat tervetulleita. (nro 118, nainen 20 v.) 
 

Kahdeksantoista vastaajaa kaikista tutkimukseen osallistujista valitsi 

monivalintakysymyksessä väittämän ”Blogi tarjoaa tuotevinkkejä” viiden tärkeimmän 

blogin seuraamisen syyn joukkoon. 52 weeks of deliciousness -blogissa moni piti 

bloggaajan antamista ravintolavinkeistä. Blogista etsittävä tieto ei siis ole pelkästään 

reseptejä. Moni vastaajista luottavansa bloggaajan resepteihin ja kokevansa ne 

”takuuvarmoiksi”. Aikaisemmin esittelemässäni Hon ja Chang Chienin (2010) 

tutkimuksessa todettiin, että ihmisten luottamus ruokablogien tarjoamaan informaatioon 

vaikuttaa heidän ruoan käyttöönsä todellisessa maailmassa. Mitä luotettavammaksi lukija 

kokee internet-sivun ja bloggaajan asiantuntijuuden, sitä houkuttelevammaksi ja 

luotettavammaksi blogin sisältö koetaan ja tämä vaikuttaa esimerkiksi lukijoiden ruoan 

kulutukseen. (Hon & Chang Chien, 2010, s. 399.)  

 

7.7.2 Innoituksen metsästäjät 

 

MOT-sanakirja määrittelee inspiraation sanalla ”innoitus” (MOT-sanakirja). Inspiraatio 

nousi tärkeäksi syyksi kaikkien tutkielman blogien seuraamisessa. Inspiroivaksi koettiin 
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niin reseptit, kauniit kuvat kuin blogin tekstitkin. Inspiraatio liittyy siis lähes kaikkeen 

blogin toimintaan. Naistenlehtien ja lifestyleblogien lukemisen tärkein motiivi oli myös 

Airaskorven tutkimuksessa inspiraation tarjoaminen ja tuotesuositukset. Tärkeimmäksi 

havainnoksi muodostui se, että lehtien lukemisen motiivina oli journalistien ammattitaito, 

kun taas blogien seuraamiseen kannusti bloggaajan aitous ja persoona sekä 

samaistuminen (Airaskorpi, 2014, ss. 62–63). Blogien tarjoama inspiraatio pitää sisällään 

siis myös ajatuksen bloggaajan persoonasta ja aitoudesta. Bloggaajan persoona ja hänen 

luomansa blogin tunnelma voivat toimia sekä innoituksen metsästäjän että itsensä 

viihdyttäjän tarpeiden täyttäjänä. Inspiraatio on tärkeä osa blogin lukemista. 

 

Saan blogista inspiraatiota, koska yleensä etsin juuri inspiraatiota ja lopulta saatan jopa unohtaa 

mistä inspiraatio on lähtöisin ja saatan sekoittaa useampaa ideaa. (nro 77, nainen 30 v.) 
 
Vierailen usein maku.fi-sivustolla ja näen siellä kaikkien blogien uudet päivitykset. Inspiroivat 

ideat ja kiinnostavat vinkin saavat katsomaan tarkemmin. Lähinnä etsin itselleni ideoita, joita 

sitten muokkaan omaan makuuni. (nro 40, nainen 24 v.) 
 
Inspiraation saaminen. Kauniit kuvat ovat jo puoli leipomista ja herättävän leivontakärpäsen. (nro 

72, nainen 31 v.) 
 

Inspiraation etsiminen tiedon etsimisestä eroaa siinä, että inspiraation etsijä ei etsi 

välttämättä suoraan toteutettavaa ohjetta, vaan hän saattaa etsiä ideaa tai tunnelmaa. 

Inspiraation metsästäjä käyttää ruokablogia myös viihdealustana. Hän saattaa selata 

maku.fi:n blogivirtaa ja klikata blogeista auki kiinnostavat vain kirjoitukset. Uusien 

ideoiden löytäminen tuottaa mielihyvää. Kauniit kuvat voivat inspiroida kokeilemaan 

ideaa. Myös bloggaajan persoona saatettiin kokea inspiroivana, mikä sai seuraamaan 

blogia. 

 

Inspiraatiota kerrottiin etsittävän niin omaan arkeen kuin illanistujaisten tarjoiluihin. 

Moni kertoi myös tallentavansa blogin kuvia tai juttuja esimerkiksi pinterest-sivustolle. 

Bloggaaja saatettiin nähdä ”ammattilaisena, joka osaa antaa vinkkejä joita ei itse keksisi.” 

. Blogin lukeminen antoi lukijalle inspiraatiota ja ideoita eli blogin lukeminen koettiin 

näin ollen hyödylliseksi itselle.  
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7.7.3 Itsensä viihdyttäjät 

 

Ruokablogien seuraamista ei voi rajata pelkästään tiedon ja innoituksen etsimiseen, sillä 

aineistossa tuli toistuvasti esille myös esimerkiksi blogin muiden tekstien kuin reseptien 

merkitys. Blogissa saattoi houkutella tunnelma, sieltä etsittiin ajankulua tylsiin hetkiin tai 

hauskaa luettavaa, jolla voi piristää itseään. Blogeja verrattiin myös lehtiin, sillä joidenkin 

vastaajien lukemistyyliin kuului selata kaikki mielenkiintoiset blogit kerran kuussa, kuten 

lehdet. Varsinkin Lunni leipoo -blogin lukijat kertoivat samaistuvansa bloggaajaan ja 52 

weeks of deliciousness -bloggaajaa Annea kuvailtiin tarpeeksi tavalliseksi. Perinneruokaa 

prkl -blogissa viehätti hauska kirjoitustyyli ja myös kirjoittajien sukupuoli. 

 
Bloggaajan persoona ja kirjoitustyyli kiinnostavat, koska blogia nimenomaan luetaan. (nro 90, 

nainen 28 v.) 
 
Ajanviete; ruoka- ja leivontablogit ovat harrastus. (nro 71, nainen 23 v.) 
 
Löysin sen (blogin) varmaan muiden listalta tai jotain. Tämä ei kuulu mun topteniin, mutta luen 

niin monia. Vaikka en koe hänen reseptejään joukosta erottuviksi, hän vaikuttaa mukavalta ja 

normaalilta ruuanlaittajalta, joka kyllä tekee, kokee ja osallistuu, mutta lähestyttävän matalalla 

profiililla. (nro 8, nainen 52 v.) 
 
Blogin lukemisesta on tullut tapa. Mutta en pidä sitä silti tärkeimpänä vaan mukavaa tunnelmaa, 

blogiin on siksi aina kiva palata. (nro 130, nainen 26 v.)  
 

Blogin visuaalisuus on itsensä viihdyttäjälle tärkeää, koska kauniit kuvat tuottavat 

mielihyvää. Tyydytystä tuottivat myös mukavat kertomukset ja blogista välittyvä hyvä 

asenne. Kun blogi miellyttää, sen seuraamisesta saattaa tulla tapa, eikä seuraaja osaa enää 

sanoa, miksi hän blogia lukee. Blogin lukeminen voi automatisoitua samantapaiseksi 

toiminnaksi kuin sähköpostin tarkastaminen (Baumer, Sueyoshi & Tomlinson, 2008). 

Tällöin se voi tyydyttää rutiinin ja ajankulutuksen tarvetta. Myös muiden kanavien kautta 

seuraaminen voi liittyä ajankuluttamiseen: lukija kuluttaa aikaansa selaamalla 

esimerkiksi Facebookia ja mielenkiintoisen otsikon herättämänä hän klikkaa blogiin.  

 

7.8 Kootut motivaatiot 

 

Esittelin aiemmin blogien seuraamisen motivaatiotutkimuksissa ilmenneet motivaatiot, 

jotka jaoin viiteen ryhmään Taulukossa 1: ajanviettoon liittyvät, sosiaalisuuteen liittyvät, 

yhteisöllisyyteen ja muihin ihmisiin liittyvät, tiedon etsimiseen ja inspiraatioon liittyviin, 
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blogien piirteisiin liittyvät, sekä itseilmaisuun ja itseen liittyvät motivaatiotekijät 

(Taulukko 1.).  Näistä ehdottomasti tärkein oli omassa tutkielmassani tiedon etsimiseen 

ja inspiraatioon liittyvät motivaatiot. Oppiminen sekä tiedon, trendien, neuvojen, 

näkökulmien ja mielipiteiden etsiminen tulivat kaikki aineistossani esille. Vaikka 

yhteisöllisyys liitetään hyvin vahvasti blogien seuraamiseen (esim. Matikainen, 2009), 

omassa tutkielmassani yhteisöllisyys ja sosiaalisuus eivät nousseet suuresti esille. 

Esimerkiksi monivalintakysymyksessä kohdan ”tunnen olevani osa blogin yhteisöä” -

kohdan valitsi kaikista 132:sta vastaajasta vain kolme vastaajaa. Ruokablogeja selattiin 

individualistisesti itseä varten: niistä etsittiin esimerkiksi tietoa ja viihdytystä itselle. 

Ajanvietto oli myös omassa tutkimuksessani tärkeä teema: itsensä viihdyttäjät etsivät 

blogien selailusta myös tapaa kuluttaa aikaa. Blogien piirteistä lukijoita viehättivät 

blogien helppokäyttöisyys esimerkiksi ajan kuluttamisessa (itsensä viihdyttäjät) että 

reseptien etsimisessä (tiedon etsijät).  

 

Myös Baumerin, Sueyoshin ja Tomlinsonin tutkimuksessa blogien lukijat seurasivat 

blogeja, koska ne olivat hyvää ajanvietettä ja viihdytystä, mutta myös siksi, että niiden 

lukemisesta oli tullut tapa, aivan kuten esimerkiksi sähköpostin tarkistamisesta. Muita 

motivaatioita olivat tiedon etsintä ja inspiraation löytäminen. (Baumer, Sueyoshi 

&Tomlinson, 2008.) Näiltä osin motivaatiot ovat samankaltaisia kuin tutkielmani 

ruokablogeissa. Baumerin, Sueyoshin ja Tomlinsonin tutkimuksessa kuitenkin suurin osa 

tutkimukseen vastanneista tunsi olevansa osa blogiyhteisöä, vaikka he eivät välttämättä 

tehneet itseään mitenkään nähdyksi esimerkiksi kommentoimalla. (Baumer, Sueyoshi 

&Tomlinson, 2008). Tässä kohdin tulokset eroavat omistani. 

 

(---) kun kirjoittaja tuo itseään aidosti esille blogissa, on lukukokemus myös ”aidompi” (nro 72, 

nainen 21 v.) 
 

Inspiraatio on noussut blogien seuraamisen motivaatioksi Airaskorven (2014), Baumerin, 

Sueyoshin ja Tomlinsonin (2008) sekä Aller Median (2014) toteuttamissa tutkimuksissa. 

Motivaatio on ehkä tyypillisempi ruoka- ja lifestyle-aiheisten blogien seuraamisessa, 

josta etsitään ajatuksia ja ideoita omaan elämään. Aivan kuten lifestyleblogien lukijat 

saattoivat inspiroitua bloggaajan asenteesta tai tyylistä (Airaskorpi, 2014, ss. 62–63), 

saattoivat ruokablogien lukijat inspiroitua bloggaajan persoonasta tai kirjoitustyylistä. 

Tutkielmastani käy vahvasti ilmi, ettei ruokablogeista etsitä vain ruokaa.  
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7.9 Vaikeaksi koettu kommentointi 

 

Tutkielmani blogien lukijat eivät olleet innokkaita kommentoijia. Kaikista 132:sta 

vastaajasta vain 23 vastaajaa vastasi kommentoivansa blogissa. Suhteessa eniten 

kommentoijia oli Perinneruokaa prkl -blogilla. Moni mainitsi kokevansa kommentoinnin 

vaivalloiseksi, mihin saattaa vaikuttaa se, että maku.fi-sivustolle kommentoidessa on 

jätettävä tietoja, eikä kommentoida voi vain yhdellä klikkauksella.  

 

Omia ajatuksia ei koettu tarpeeksi tärkeiksi, jotta niiden kommentoiminen olisi 

hyödyllistä. Moni koki myös, ettei kommentointi kuulunut hänen tyyliinsä. Kysymyksen 

esittäminen, oma kokemus, kehuminen, erityisesti mielenkiintoa tai tunteita herättänyt 

juttu, reseptin testaaminen ja neuvon pyytäminen olivat vastaajien mielestä tarpeeksi 

hyviä syitä kommentoimiseen. Moni ei halunnut jättää kommenttia, joka ei sisällä 

järkevää asiaa. Kommentilla haluttiin siis olevan arvoa muille lukijoille tai bloggaajalle. 

Myös oman anonymiteetti haluttiin säilyttää ja pysyä mieluummin tarkkailijan roolissa. 

Tirkistelevä tarkkailu on yksi syy lukea henkilökohtaisia blogeja (Jung ym., 2012, ss. 

1631–1632). Tirkistelevään tarkkailuun liittyy ajatus anonyymiydestä: anonyymiys voi 

siis helpottaa tietynlaista toimintaa internetissä, esimerkiksi viestien nimettömänä 

lukemista. Sosiaalinen vertailu liittyy sekä vaikutelman hallintaan että tirkistelevään 

tarkkailuun: muihin vertaaminen vaikuttaa haluun luoda hyvä vaikutelma itsestä ja myös 

huomioida, mitä muut kirjoittavat henkilökohtaisissa blogeissa. (Jung ym., 2012, ss. 

1631–1632). 

 

Baumerin, Seyoshin ja Tomlinsonin (2008) tutkimuksessa lukijat ajattelivat, että hyvä 

blogikirjoitus ansaitsee kommentin. Välillä kommentin hiomiseen nähtiin paljon aikaa ja 

vaivaa, jotta bloggaaja saisi kommentista juuri oikeanlaisen käsityksen. (Baumer, Seyosh 

ja Tomlinson 2008.) Myös omassa tutkielmassani moni vastasi, että voisi kuvitella joskus 

jättävänsä kommenttina positiivisen palautteen. Kommentointikynnys oli kuitenkin 

korkea. 

 
En tykkää kommentoida ns. anonyyminä, kasvotusten saataisi varmasti hyviä keskusteluita 

aikaiseksi. (nro 117, nainen 30 v.) 
 
Ei vaan ole tullut kommentoiduksi. Ystäville olen kyllä vuolaasti kertonut. (nro 58, nainen 71 v.) 
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Tykkäyksen voin laittaa (nro 27, nainen 32 v.) 
 

Kuten Aller Median (2014) toteuttamassa tutkimuksessakin käy ilmi, on blogien 

seuraaminen nykyään monikanavaista. Jotkin lukijat mainitsivat kommentoivansa tai 

tykkäävänsä jutuista mieluummin Facebookissa. Jos blogia seurattiin esimerkiksi 

bloglovinin kautta, olisi kommentointia varten pitänyt erikseen siirtyä blogiin ja se saattoi 

tuntua vaivalloiselle. Blogeista saatettiin kuitenkin kertoa ystävälle, vaikka blogiin ei 

kommentoitukaan.  Jos kommentointia blogeissa haluttaisiin lisätä, voisivat sopivia 

toimenpiteitä olla kommentointiin kannustaminen ja kommentointimahdollisuuden 

tekeminen helpommaksi. Erkkolan tutkimuksessa lukijat kertoivat kommenteissa 

enemmän itsestään, jos bloggaajakin teki niin (Erkkola, 2014, ss. 55–67). Jos bloggaaja 

ei avaudu blogissa, eivät lukijatkaan välttämättä tee niin. 

 

Baumerin, Seyoshin ja Tomlinsonin (2008) blogin lukijan roolia tarkastelevassa 

tutkimuksessa kävi ilmi, että blogin lukija käyttäytyy eri tavoin eri blogeissa ja eri 

konteksteissa. Blogien lukijat voivat kokea blogit bloggaajan ja lukijan väliseksi 

vuorovaikutukseksi ja blogien lukeminen voi tuntua heistä siltä kuin bloggaaja puhuttelisi 

heitä henkilökohtaisesti. (Baumer, Seyosh & Tomlinson, 2008.) Blogin lukija voi saada 

siis vuorovaikutuksen tunteen jo pelkästä lukemisesta. Se voisi olla yksi syistä vähäiseen 

kommentointiin. 

 

Essi Erkkolan tutkimuksessa bloggaajat yrittivät tietoisesti aktivoida lukijoita 

kommentoimaan ja he määrittelivät onnistumistaan kommenttien määrällä. Kommenttien 

määrä vaikutti myös bloggaamismotivaatioon. (Erkkola, 2012, ss. 55–67.) Olisikin 

mielenkiintoista tutkia myös, mitä mieltä tutkielmani bloggaajat ovat kommentoinnista ja 

ovatko he yrittäneet rohkaista kommentointiin. Kommenteista bloggaajat saavat nimittäin 

suoraa palautetta, johon he voivat reagoida vastaamalla (Majava, 2008, s. 89).  

  



 

59 

 

8 Luotettavuus 
 

Valikoin tutkielmani blogit maku.fi:stä, koska olin Maku-lehdessä harjoittelijana ja 

maku-alustalla oli sopivasti erilaisia blogeja, joilla on paljon lukijoita. Minulla ei 

kuitenkaan ollut mitään suhdetta bloggaajiin, eivätkä he olleet tuttujani, mikä toisi 

tutkielmaan eri sävyjä. 

 

Valitsin tutkielmani aineistonkeruumenetelmäksi lomaketutkimuksen, vaikka siinä on 

myös monia haasteita. Valikoituminen tarkoittaa, että kyselyyn vastaavat vain tietynlaiset 

henkilöt. Internetin käyttömahdollisuudet, kyselyn kiinnostavuus ja kyselyn 

mainostaminen vaikuttavat siihen, kuka kyselyyn vastaa. Mainostaminen tietyllä tavalla 

rajaa vastaajajoukkoa: vain ne, keillä on tieto lomakkeen olemassaolosta, voivat vastata. 

(Miettinen & Vehkalahti, 2013, ss. 96–97.) Internetin käyttö rajaa perusjoukkoa, mutta 

tässä tutkielmassa se ei ole ongelma, koska tutkittava ilmiökin on internetissä. Omaan 

kyselyyni oli tarkoitus saada vastaajiksi valittuja ruokablogeja seuraavia henkilöitä. 

Lomakkeen laadinnassa käytin apunani teoksia Tutki ja kirjoita (Hirsjärvi ym. 2010), 

Otteita verkosta (Laaksonen ym. 2013) ja aiempia blogimotivaatiotutkimuksia (Taulukko 

1). Näistä teoksista sain tietoa lomakkeen rakenteen laatimisesta ja kysymyksien 

asettelusta. Esimerkiksi Kayen (2007) ohjaamana minunkin lomakkeessani piti vastata 

ensin avoimeen kysymykseen ”Kerro omin sanoin, miksi luet tätä ruokablogia?” ja vasta 

sen jälkeen monivalintakysymykseen, jossa oli valmiita, aiempiin tutkimuksiin 

perustuvia motivaatioita. Kaye (2007) toteaa, että ilman avoimia kysymyksiä osa 

seuraamisen syistä saattaisi jäädä aiempien luokittelujen varjoon (Kaye, 2007, s. 4). 

 

Itsevalikoitunut kyselytutkimus tarkoittaa, että vastaajiin ei oteta yhteyttä esimerkiksi 

sähköpostilla, vaan lomaketta mainostetaan yleisesti koko kohderyhmälle ja osallistujat 

valikoituvat osaksi kyselyn mielekkyyden ja osaksi mainostamisen takia. Tutkimus 

voidaan suunnata (mainostaa) tietylle kohderyhmälle tai se voi olla kaikille avoin. 

Itsevalikoituneen kyselytutkimuksen luotettavuutta on epäilty, koska ei tiedetä 

tavoittaako tutkimus koko tutkimuksen kohteena olevaa joukkoa. (Miettinen & 

Vehkalahti, 2013, s. 88.) Tässä tutkielmassa kohderyhmää ei olisi edes voitu tavoittaa 

muuten, sillä ruokablogien seuraajista ei ole olemassa kaikkia lukijoita kattavaa listaa. 

Voidaan kuitenkin miettiä, vastasivatko kyselyyn vain tietynlaiset lukijat. Hiljainen 
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lukijatyyppi, joka ei halua pitää ääntä, saattaa jäädä tässä tutkimuksessa näkemättä. 

Tavoitteena on, että aineistoni on kuitenkin riittävä kuvaamaan ilmiötä eli että 

aineistossani olisi tarpeeksi saturaatiota. Aluksi jännitin, saisinko tarpeeksi materiaalia 

avoimiin kysymyksiin, jotta sisällönanalyysia olisi järkevä tehdä. Onneksi pelko ei 

toteutunut, vaan materiaalia kertyi paljon. Tutkielman luotettavuutta saattaa heikentää se, 

että olen tutkijana vasta aloittelija, eikä minulla ole paljon kokemusta tutkimuksen teosta. 

Jälkikäteen ajatellen muuttaisin lomaketta niin, että asettaisin kaikki kysymykset 

pakollisiksi. Näin vastauksien kirjo olisi saattanut olla laajempi. 

 

Kokemukset kyllääntymispisteestä vaihtelevat, joidenkin tutkijoiden mielestä 15 

vastausta on riittävä määrä (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 89). Vastauksia kyselyyni tuli 

yli sata. Internet ja sen rooli yhteiskunnassa ja ihmisten jokapäiväisessä elämässä on 

moniulotteinen ilmiö, jota ei voi selittää vain yhdellä muuttujalla (Beneito-Montagut, 

2011, s. 731). Omassa tutkielmassani ei ollut tarkoituksena yleistää tutkimusta 

koskemaan kaikkia ruokablogeja, vaan kartoittaa kolmen blogin seuraajia. Tulokseksi 

saamani lukijatyypit ovat siis tuskin yleistettävissä. 

 

Eettisiä ohjeistoja ei ole täysin kehitetty vielä virtuaalisen kanssakäymisen tutkimukseen. 

Beneito-Montagut (2011) ratkaisi omassa tutkimuksessaan eettisiä ongelmia sillä, että 

hän kertoi tutkittaville tavoitteestaan, hän informoi tutkittavia etukäteen, lupasi 

luottamuksellisuuden ja anonymiteetin asioissa, jotka voisivat paljastaa heidän 

identiteettinsä eikä hän julkaissut sisältöä, jonka käyttämisestä hän ei ollut kertonut 

tutkittavalle, vaikka sisältö olisi ollut julkisesti saatavilla esim. julkisessa Twitter-

profiilissa. (Beneito-Montagut, 2011, ss. 729–730.) Omassa tutkielmassani informoin 

myös tutkittavia, mihin aineistoa käytetään (minun pro gradu -työhöni). 

Tutkimusaineistoa kerätessä osallistujat saivat osallistua arvontaan jättämällä 

sähköpostiosoitteensa. Nämä osoitteet olivat luottamuksellista tietoa ja jäivät vain minun 

käyttööni, minkä myös mainitsin lomakkeessa. Tutkielmani aineistoesimerkit koodataan 

numeroilla, sukupuolella ja iällä (esim. nro 1, nainen 27 v.), joten vastaajat eivät ole 

tunnistettavissa tutkielmasta.  

 

Lähteiden tarkka merkitseminen on tärkeä osa tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2002, s. 130). Olen pyrkinyt lähteiden merkinnässä erityiseen tarkkuuteen. 
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Oma, tutkijan rooli on tässä tutkielmassa olennaisessa asemassa luotettavuuden kannalta: 

aineistosta ei nouse esille teemoja itsestään, vaan tutkija etsii, löytää ja nostaa ne esiin. 

On oltava koko ajan tarkkana, että yrittää tarkastella aineistoa puolueettomasti, siis siten, 

ettei tieto suodattuisi oman kehykseni läpi ja muuttuisi (Tuomi & Sarajärvi, 2002, s. 133). 

Vaikka laadullisessa tutkimuksessa tutkijan osallisuutta ei voi välttää, on kuitenkin 

olennaista tiedostaa, millä perusteella valintansa tekee. Sisältö on ihmisten tuottamaa ja 

ihmiset tekevät virheitä (Beneito-Montagut, 2011, s. 728). On tutkijan vastuulla, kuinka 

luotettava tutkielma on. Omaan aineistoon ja tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen 

perehtyminen on avainasemassa, jotta aineistosta voi tehdä päätelmiä. Avoimuus on 

tärkeä osa tutkimuksen tekoa. Olen pyrkinyt parantamaan tutkielmani luotettavuutta 

selostamalla mahdollisimman yksityiskohtaisesti käyttämäni menetelmät ja tulkinnat ja 

pohtinut valintojeni mielekkyyttä luvussa 6. Olen pyrkinyt toimimaan mahdollisimman 

tarkasti ja olen lukenut aineiston läpi useita kertoja. Tuloksissa ja tulkinnassa olen 

havainnollistanut tulkintojani vastaajien lainauksilla. 

 

Nykyään blogien seuraamiselle tyypillistä on monikanavaisuus: blogia voi seurata niin 

Facebookissa, Twitterissä kuin Instagramissa. Tutkielmani kysymyksissä 

monikanavaisuutta ei huomioitu, mutta moni vastaaja kertoi kommentoivansa blogeja 

esimerkiksi Facebookissa. Jälkikäteen ajattelen, että monikanavaisuutta olisi kannattanut 

huomioida myös kyselylomakkeessa. Kommentoijien määrä olisi saattanut olla suurempi, 

jos olisin kysynyt myös kommentoimisesta muissa kanavissa. 
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9 Pohdintaa 
 

Tutkielmani kartoitti kolmen ruokablogin seuraamisen syitä ja osoitti, että ruokablogien 

seuraamisen syyt ovat monipuolisia. Vaikka ruokablogista tulisi ensimmäisenä mieleen 

reseptit, tutkielmani todistaa, että ruokablogista haetaan paljon muutakin kuin 

ruokaohjeita. Blogit ovat sekä tekstuaalisia että visuaalisia kokonaisuuksia (Hookway, 

2008, s. 101), joten niissä viehättävät molemmat sisällöt. Kuten Baumer, Sueyosh ja 

Tomlinson (2008) toteavat, blogien lukeminen ei ole vain lukemista. Todellisuus ja 

asioille annetut merkitykset eivät ole olemassa pelkästään tekstissä ja lukijassa, vaan ne 

rakentuvat näiden kahden vuorovaikutuksessa sekä lukijan aktiivisessa blogin 

tulkinnassa.  

 

Ruokablogeja vakavana ajanvietteenä tutkineiden Coxin ja Blaken (2011) mielestä blogin 

sisältöä voi ymmärtää paremmin, kun bloggaaja sijoitetaan ammattilainen-harrastaja-

välille. Maku.fi-sivuston bloggaajat voidaan sijoittaa enemmän ammattilaisen puolelle, 

sillä he saavat blogistaan palkkaa ja heillä on tiettyjä vaatimuksia (esim. 

kirjoittamistiheys) bloggaamiselle, vaikka kukaan heistä ei kirjoita blogia päätoimisena 

työnään. Olisi mielenkiintoista selvittää, miten blogin lukijat kokevat alustan. Pidetäänkö 

blogia luotettavampana, koska se päivittyy tunnetun suomalaisen ruokalehden alustalla? 

Vaikuttaako tämä siihen, että blogista etsitään tietoa? Mitä luotettavammaksi lukija kokee 

internet-sivun ja bloggaajan asiantuntijuuden, sitä houkuttelevammaksi ja 

luotettavammaksi blogin sisältö koetaan ja tämä vaikuttaa lukijoiden ruoan kulutukseen 

sekä esimerkiksi ravintolassa käynteihin. (Hon & Chang Chien, 2010, s. 399.)  

 

Muutamissa vastauksissa blogin lukemista verrattiin lehtien lukemiseen. Yhdessä 

vastauksessa todettiin, että ”en enää jaksa selata paperilehtiä, kun niitä on sitten vaikea 

säilyttää, jos siellä yksi resepti olisikin”. Median murros on vaikuttanut myös ruokalehtiin 

niin, että monet lehdet ovat alkaneet kehittää lehden lisäksi myös lehden verkkosivua. 

Median murrokseen liittyy myös tietotekniikan kehitys. Internetin käyttäjät käyttävät 

useita virtuaalisen viestinnän välineitä yhtä aikaa. Tietotekniikan kehitys esimerkiksi 

kännyköissä ja tableteissa mahdollistaa sen, että kommunikoida voi missä vain ja 

useammalla laitteella. (Beneito-Montagut, 2011, s. 720.)  Tästä näkökulmasta olisi ollut 

mielenkiintoista kysyä myös, millä laitteilla blogia seurataan. 
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Tutkielman blogit ovat hyvin eri tyylisiä, mikä näkyy myös niiden seuraamisen syissä. 

Arjen ruokaideoita esittelevästä blogista etsittiin inspiraatiota arkeen, leivontablogissa 

taas käytiin ihailemassa kuvia ja leivonnaisia, perinneruokablogissa puolestaan kiinnosti 

tarinoiva ote ja perinneruokien tuominen nykypäivään. Kaikissa blogeissa kiinnosti myös 

bloggaajan persoona ja muutkin kuin reseptitekstit. Olisivatko vastaukset olleet 

samankaltaisempia, jos kaikki blogit olisivat olleet samasta genrestä, esimerkiksi 

leivontablogeja? Tässä olisi taas yksi tutkimuksen aihe. 

 

Blogeista etsittiin usein ruokaan ja ruoanvalmistukseen liittyvää tietoa. Esimerkiksi 

vastaaja nro 118 kertoi etsivänsä blogista vinkkejä ruoanlaittoon, koska hän ei ollut vielä 

kokenut ruoanlaittaja. Ruokablogeista voidaan siis etsiä apua kotitaloudessa toimimiseen. 

Kotitaloustaitojen oppiminen mahdollistaa kotitalouden toiminnan (Heinilä, 2007, s. 9). 

Näiden taitojen oppimiseen kytkeytyy tapoja, rutiineja ja käsityksiä siitä, miten asiat tulisi 

tehdä, jotta arki sujuisi mahdollisimman kitkattomasti. Kotitaloustaidoilla nähdään usein 

olevan yhteys hyvään elämään. Kotitaloustaitoa ei voi määrittää vain taitotason mukaan, 

koska mukana on myös tunne ja ajatus selviytymisestä. Kotitaloustaito on 

kulttuurisidonnainen ilmiö ja mahdollistaa itsensä toteuttamisen ja ihmisenä olemisen. 

(Heinilä, 2007, ss. 68–69.) Mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi tutkia ruokablogeja 

kotitaloustiedon ja kotitaloustaitojen oppimisen lähteenä. 

 

Blogien lukeminen antoi lukijalle inspiraatiota ja ideoita eli blogin lukeminen koettiin 

hyödylliseksi itselle. Blogien yhteisöllisyyttä ei koettu kovinkaan tärkeäksi ja blogeja 

saatettiin lukea vain itseä varten. Blogeista saatava inspiraatio kytkeytyi vastauksissa 

kaikkiin blogin osa-alueisiin ja blogia voisikin kutsua inspiraatiopankiksi. Koska niin 

moni etsi blogeista inspiraatiota, olisi mielenkiintoista selvittää, mihin kaikkeen 

inspiraatiota etsitään. Vastauksissa esiintyi toistuvasti ajatus inspiraatiosta arjen ruokiin 

ja illanistujaisten tarjottaviin. Esimerkiksi vastaaja numero 85 kiteytti ruokablogin 

seuraamismotivaationsa yhteen sanaan ”inspiraatio, koska hektisessä arjessani se on usein 

hukassa.” Jos blogeista etsitään ideoita arjen ruokapulmiin, ovatko blogit osa nykyajan 

arjen hallintaa?  
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Haverisen (1996) arjen hallinnan käsitteellä on kolme tasoa: osaava arjen hallinta, taitava 

arjen hallinta ja ymmärtävä arjen hallinta. Näistä osaava arjen hallinta tehdään yksilön 

tarpeista käsin ja arjen toimintojen suunnittelu kohdentuu yksityiskohtiin sekä fyysisiin 

töihin. Taitavassa arjen hallinnassa mukana on laajempi suunnitelmallisuus, koko 

kotitalouden hyvinvointi ja laajempien kokonaisuuksien hallinta. Taitavassa arjen 

hallinnassa suoritetaan tehtäviä monipuolisesti ja samanaikaisesti. (Haverinen, 1996, ss. 

120–126.)  Ruokablogit voivat olla osa taitavaa arjen hallintaa. Ne auttavat arjen ruokien 

suunnittelussa ja niistä voi ottaa vinkkejä omaan keittiöön. Kuten monessa vastauksessa 

todettiin, tieto ja vinkit saattavat olla inspiraation ja luovuuden lähde. Ruokaohjeita 

voidaan hyödyntää vain osittain ja niitä voidaan soveltaa omaan taitotasoon, ruokavalioon 

ja ruokakaappiin sopivammaksi. Ruokablogeista saa myös ruoanvalmistukseen 

tarvittavaa tietoa ja ohjeita, joita joku on jo valmiiksi kokeillut. Näiden ohjeiden avulla 

voi saada uskallusta kokeilla asioita myös itse. Tiedon lisääntyminen vapauttaa resursseja 

muuhun työhön. 

 

Ymmärtävässä arjen hallinnassa pyrkimyksenä ei ole vain tekninen suoritus vaan 

yhteinen hyvä. Yhteydet luontoon, muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan nousevat keskiöön. 

Vastuullisuus, arvojen mukaan toimiminen ja kommunikatiivinen vuorovaikutus ovat 

tärkeitä ymmärtävässä arjen hallinnassa. (Haverinen, 1996, ss. 129–135.) Ruokablogit 

voivat olla myös osa ymmärtävää arjen hallintaa. Vastaaja nro. 62 käytti ruokablogeja 

kotitalousopetuksen apuna, sillä niiden avulla opetukseen saatiin mukaan 

ajankohtaisuutta. Ruokablogin avulla pyrittiin yhteiseen hyvään, sillä oppilaille haluttiin 

tarjota mahollisimman uutta tietoa. Ruokablogia käytettiin opetuksen lisäksi myös omaan 

työhön. Moni Perinneruokaa prkl -blogin lukija koki, että blogin avulla säilytettiin 

kulttuuriperintöä ja blogista etsittiin ohjeita perinneruokiin aineksista, joista ruoan voi 

toteuttaa nykypäivänä. Taustalla on ajatus laajemmasta asiasta kuin yksilön taidon 

oppimisesta. 
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Liitteet 
 

LIITE 1. Bloggaajien esittelyt tutkimuksesta. 

 

52 weeks of deliciousness: 

Käy vastaamassa kyselyyn, jossa selvitetään miksi ruokablogeja luetaan: 

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html 

 

Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan VEGE!- keittokirja. Kyselyn toteuttaa Maku-

lehden osa-aikainen toimittaja sekä opiskelija Jasmin Latva-Koivisto, joka käyttää 

vastausmateriaalia gradunsa tekoon 

 

Perinneruokaa prkl: 

Vastaa blogien lukemista koskevaan kyselyyn ja voit voittaa keittokirjan! 

Hei sinä! 

Kyllä, juuri sinä, lukijamme. Nyt voit auttaa opiskelijaa gradun tekemisessä ja samalla 

myös tekemään yleisemmin tutkimusta blogien lukemisesta. Kontaktimme Jasmin siis 

tarvitsisi tietoa ja sitä te voitte auttaa. Löydätte kyselylomakkeen täältä. Kyselyyn 

vastaamiseen menee korkeintaan 15 minuuttia.  

Nyt on siis mahdollisuus tehdä hyvää! Jasmin arpoo lisäksi kaikkien kyselyyn 

vastanneiden kesken VEGE! -keittokirjan.  

 

Lunni leipoo: 

HUOM! Nyt teillä on mahdollisuus olla gradua kirjoittavan apuna ja ennen kaikkea 

mahdollisuus olla osallisina tärkeään tutkimukseen. :) Jasmin Latva-Koivisto tekee 

graduaan kotitaloustieteeseen ruokablogien seuraamisesta, ja olisi kiva jos 

mahdollisimman moni voisi käydä täyttämässä lomakkeen 

täällä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html 

Vastaaminen ei vie paljoa aikaa, ja halutessaan voi osallistua VEGE!-kirjan arvontaan. 

  

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/59266/lomake.html
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LIITE 2. Kyselylomake 

Kysely ruokablogien seuraamisesta 

 

Olen Jasmin Latva-Koivisto ja teen Helsingin yliopistossa kotitaloustieteen graduani 

maku.fi:n Lunni leipoo, 52 weeks of deliciousness ja Perinneruokaa prkl -ruokablogien 

seuraamisesta. Jos seuraat jotakin näistä blogeista, vastaa tähän tutkimukseen ja voit 

voittaa Alex Niemisen ja Riikka Sukulan VEGE!-kirjan. Tutkimukseen vastaaminen 

kestää noin 15 minuuttia ja jokainen vastaus on arvokas. 

Jos sinulla on kysyttävää tutkimukseen liittyen, laita sähköpostia jasmin.latva-

koivisto@helsinki.fi, vastaan mielelläni! 

  

TAUSTATIEDOT 

Syntymävuosi 

Sukupuoli 

Jos haluat osallistua keittokirjan arvontaan, jätä sähköpostiosoitteesi. Tietoa käytetään 

vain palkinnon arpomiseen. 

 

TUTKIMUKSEN BLOGIT 

Mitä ruokabogia/ -blogeja seuraat? 

 

( ) Lunni leipoo 

( ) 52 week of deliciousness 

( ) Perinneruokaa prkl 

 

RUOKABLOGIN SEURAAMISESTA (LUNNI LEIPOO) 

Kuinka kauan olet ollut Lunni leipoo -ruokablogin lukija? 

 

Kuinka usein luet tätä ruokablogia? 

 

RUOKABLOGIN SEURAAMISEN SYYT (LUNNI LEIPOO) 

Kerro omin sanoin, miksi luet tätä ruokablogia?  
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Mitkä näistä syistä koet vaikuttavan siihen, että seuraat tätä ruokablogia? Merkitse viisi 

tärkeintä syytä, jotka tunnet vaikuttavan seuraamiseesi. 

 

( ) Blogin lukeminen on hyvää ajanvietettä. 

( ) Blogista on kiinnostavaa lukea keskusteluita tai osallistua keskusteluihin. 

( ) Tunnen olevani osa blogin yhteisöä. 

( ) Bloggaajan persoona ja kirjoitustyyli kiinnostavat. 

( ) Blogista saa etsittyä kätevästi reseptejä. 

( ) Blogista löytää ruoanvalmistukseen ja ruokaan liittyvää tietoa. 

( ) Saan blogista inspiraatiota. 

( ) Blogin avulla pysyn kartalla trendeistä ja ajankohtaisista aiheista. 

( ) Blogi tarjoaa tuotevinkkejä. 

( ) Blogi kiinnostaa, koska se poikkeaa perinteisestä (lehdet, tv jne) mediasta. 

( ) Blogia on helppo ja vaivaton käyttää. 

( ) Blogissa on mukava tunnelma. 

( ) Blogin lukemisesta on tullut tapa. 

( ) Blogin kautta on mielenkiintoista seurata toisen elämää. 

( ) Blogi auttaa ilmaisemaan ja kehittämään itseäni. 

( ) Blogissa on kauniit kuvat. 

 

Jokin muu syy, mikä? 

Mikä yllä valitsemista syistä on tärkein? Miksi? 

 

Mikä tässä blogissa on mielestäsi parasta? 

 

KOMMENTOINTI (LUNNI LEIPOO) 

Kommentoitko blogissa? ( ) Kyllä ( ) En 

Mikä saa sinut kommentoimaan? Jos et kommentoi, niin miksi? 

Jos kommentoit, mitä kommenttisi yleensä sisältävät? 

 

LOPUKSI (LUNNI LEIPOO) 

Muuta kommentoitavaa tästä blogista? 

 


