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1. Johdanto 
 

He ilmestyivät katukuvaan vaivihkaa. Ensin en kiinnittänyt heihin mitään huomiota, 

sitten aloin nähdä heitä kaikkialla: ostoskeskuksissa, puistoissa, kahviloissa, 

bussipysäkeillä ja metroasemilla. He olivat nuoria naisia järjestelmäkameroiden 

kanssa. He liikkuivat joko yksin tai yhdessä, ja yhteistä heille kaikille oli se, että he 

kuvasivat kaikkea aina pahvisista noutokahvimukeista ketjuvaateliikkeiden 

sovituskoppeihin. He myös poseerasivat kameroille häpeilemättä keskellä 

iltapäiväruuhkien ihmisvilinää. Pian löysin heidät verkosta – tarkemmin sanottuna 

löysin heidän bloginsa. 

Sosiaalinen media on noussut 2000-luvulla mediatutkimuksen kuumimmaksi 

puheenaiheeksi. Yksi sosiaalisen median ilmentymä ovat yksityishenkilöiden 

kirjoittamat päiväkirjamaiset verkkosivut eli blogit. Keskeisimpiä blogeille yhteisiä 

ominaisuuksia ovat muun muassa sivuston säännöllinen päivittäminen sekä 

uusimman merkinnän näkyminen sivustolla ensimmäisenä. Tekstin lisäksi blogeihin 

liitetään usein kuvia, toisinaan myös ääntä ja videokuvaa. Lukijoilla on useimmiten 

mahdollisuus kommentoida blogimerkintöjä ja rekisteröityä sivuston säännölliseksi 

seuraajaksi. 

Suomalaisten blogien tarkan lukumäärän selvittäminen on käytännössä mahdotonta. 

Huomattava osa suomalaisista blogeista on kuitenkin rekisteröity Blogilista.fi -

sivustolle. Sivuston selaaminen paljastaa ylivoimaisen enemmistön suomalaisten 

yksityishenkilöiden kirjoittamista blogeista keskittyvän muotiin, pukeutumiseen ja 

tyyliin. Niin kutsuttujen muotiblogien kirjoittajat eli bloggaajat ovat kuluneiden 

muutaman vuoden aikana olleet runsaasti esillä myös muissa medioissa, viimeksi 

esimerkiksi Yle TV2:lla esitetyssä kymmenosaisessa dokumentaarisessa ohjelmassa 

Blogistania (ks. TV2.yle.fi).  

Suurin osa niin sanottujen muotiblogien kirjoittajista keskittyy esittelemään 

blogissaan päivittäisiä asuvalintojaan, uusia hankintojaan, tyyliään ja arkeaan 

valokuvin. Kirjoitetun tekstin määrä jää muotiblogeissa usein suhteellisen vähäiseksi. 

Muotiblogeista on muutamassa vuodessa tullut myös liiketoimintaa mainostajien 

huomatessa blogien markkinointipotentiaalin. Erilaisista sponsori- ja 

yhteistyösopimuksista on tullut muotiblogikulttuurin arkipäivää, mikä näkyy muun 
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muassa luetuimpiin blogeihin myytynä mainostilana sekä erilaisina lukijoille 

järjestettävinä kilpailuina, joissa palkintoina on blogia sponsoroivien yritysten 

tuotteita. 

Sosiaalisen median nousun myötä keskustelu blogikulttuurista näyttää usein liittyvän 

blogien yhteiskunnalliseen potentiaaliin. Esimerkiksi maissa, joissa sananvapaus on 

syystä tai toisesta rajoitettu, kansalaiset ovat saaneet blogiensa välityksellä äänensä 

kuuluviin ainakin hetkellisesti. Esimerkiksi arabimaissa talvella 2011 alkaneessa 

liikehdinnässä yksittäisten kansalaisaktivistien blogit ovat olleet ratkaisevan 

tärkeässä roolissa poliittiseen tilanteeseen tyytymättömien kansalaisten noustessa 

valtaapitäviä vastaan: Tunisialainen Lina Ben Mhenni oli kirjoittamansa A Tunisian 

Girl -blogin ansiosta osaltaan vaikuttamassa Tunisiassa talvella 2011 tapahtuneeseen 

niin sanottuun jasmiinivallankumoukseen ja nimettiin jopa yhdeksi vuoden 2011 

Nobelin rauhanpalkinnon saajaehdokkaista. (Ks. esim. YLE.fi 15.1.2011; HS.fi 

22.11.2011.)  

Suomessa kansalaisten yhteiskunnallinen passivoituminen on herättänyt huolta (ks. 

esim. Heikkilä 2001, 170). Sosiaalisen median tarjoamien mahdollisuuksien voisi 

nähdä madaltavan kynnystä osallistua julkiseen keskusteluun, sillä esimerkiksi 

blogeissa yksityishenkilöt voivat kertoa arjestaan ja tärkeiksi kokemistaan asioista 

julkisesti. Blogin perustaminen on paitsi mahdollista myös ilmaista käytännössä 

jokaiselle, jolla on käytössään internet-yhteys. Näiden teemojen valossa on 

mielestäni äärimmäisen kiinnostavaa, että blogien edellä mainitun kaltainen 

yhteiskunnallinen potentiaali näyttää toteutuvan vain marginaalisissa tapauksissa, 

sillä suurin osa blogien aihealueista keskittyy kirjoittajansa elämään, harrastuksiin 

sekä kulutustottumuksiin – etenkin vaatteisiin. 

Tässä työssä tarkoituksenani on perehtyä tarkemmin suomalaiseen 

muotiblogikulttuuriin. Tutkimukseni aiheen ajankohtaisuus sekä kiinnostavuus 

tulivat ilmi jälleen maaliskuussa 2012, kun Tampereen yliopiston tutkijat Elina 

Noppari ja Mikko Hautakangas julkaisivat suomalaisista muotiblogeista tehdyn 

tutkimuksen Kovaa työtä olla minä - Muotibloggaajat mediamarkkinoilla. Nopparin 

& Hautakankaan teoksessa käsitellään pitkälti samoja teemoja kuin omassa pro 

gradu -työssäni. Nopparin & Hautakankaan tutkimuksen pääasiallinen huomio 

kohdistuu kuitenkin muotiblogikulttuurin kaupallistumiseen ja ammattimaistumiseen. 
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Pyrkimykseni tässä tutkimuksessa on syventyä muotiblogeihin kirjoittajien 

minäesitysten näyttämöinä ja pohtia syitä siihen, miksi muotiblogeja ylipäätään 

kirjoitetaan. 

 

1.1 Tutkimustehtävän asettaminen 

 
Selatessa Suomen luetuimpia muotiblogeja huomio kiinnittyy nopeasti blogien 

huomattavaan samankaltaisuuteen: ne ovat paitsi visuaalisesti, myös sisällöllisesti 

hyvin samanlaisia. Alkaessani työstää tätä tutkielmaa oletin muotiblogien 

muodostavan näennäisestä yhdenmukaisuudestaan huolimatta heterogeenisen joukon, 

jossa kunkin blogin saavuttama lukijamäärä heijastuisi väistämättä blogeihin 

tuotettuihin sisältöihin. Oletin tuhansia lukijoita päivittäin houkuttelevan blogin 

sisältävän väistämättä erilaista itseilmaisua kuin suurelle virtuaalimaailman yleisölle 

(vielä) tuntemattoman blogin. Alkuperäinen ajatukseni oli tutkia sitä, millä tavoin 

muotiblogien itseilmaisu muuttuu ajan myötä lukijamäärien kasvaessa. Oletin 

tuntemattomien blogien sisältävän jollain tavalla hiomattomampaa ja 

henkilökohtaisempaa sisältöä kuin pitkälle kaupallistuneiden, kymmeniä tuhansia 

verkonkäyttäjiä viikoittain houkuttelevien muotiblogien. Tutustuessani tarkemmin 

näihin blogeihin ennakko-oletukseni osoittautui kuitenkin nopeasti virheelliseksi: 

muotiblogit näyttivät lähes täsmälleen samasta muotista valetuilta lukijamääristä 

riippumatta. Ne tuntuivat noudattavan jonkinlaisia kirjoittamattomia sääntöjä siitä, 

minkälainen muotiblogin tulee olla. Näin ollen uudeksi kiinnostuksen kohteekseni 

nousi kysymys siitä, miksi muotiblogit oikein ovat sellaisia kuin ovat. 

Työni lähtökohtana on, että muotiblogit liittyvät keskeisellä tavalla itsensä 

esittämiseen sekä eräänlaisen ideaaliminän rakentamiseen. Vertaan itsensä 

esittämistä blogeissa kasvokkain tapahtuvaan vuorovaikutustilanteeseen, jossa yksilö 

pyrkii esiintymään läsnäolijoille omalta kannaltaan mahdollisimman suotuisassa 

valossa (Goffman [1959] 1987). Muotiblogit tarjoavat kirjoittajilleen näyttämön, 

jolla esiintyä haluamassaan roolissa yleisölle, eli blogien lukijoille. Blogin 

kirjoittajan tyyli ja vaatteet toimivat rekvisiittana, jonka tarkoitus on kehystää sekä 

vahvistaa muotiblogissa luotua minäesitystä. Paljaimmillaan muotiblogit keskittyvät 

referoimaan kirjoittajansa kulutuskäyttäytymistä, ja siten ne tulee nähdä ennen 

kaikkea kulutuskulttuurin tuotteina. 
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Samalla kun blogit toimivat näennäisenä ikkunana kirjoittajansa arkeen, ne tulevat 

kuitenkin paljastaneeksi lukijoille vain tarkoin valikoidun ja rajatun osa-alueen 

blogia kirjoittavan yksityishenkilön elämästä. Muotiblogit ovat kuin eräänlaista tosi-

televisiota, jossa kameran kohde toimii myös ohjelman kuvaajana, tuottajana ja 

leikkaajana pyrkimyksenään näyttää ohjelman päähenkilö valitsemassaan – tässä 

tapauksessa siis mahdollisimman ihanteellisessa – valossa. Ihanteellisella viittaan 

tässä yhteydessä ensisijaisesti kulutuksen kyllästämän kulttuurin tarjoamiin 

ideaaleihin, jotka perustuvat pitkälti yksilön ulkoisen habituksen säätelyyn sekä 

kulutusvalintoihin, joita tarpeen sijaan ohjaa halu (esim. Dittmar 2008). 

 

1.2 Tutkimuskysymykset 

 
Pyrkimykseni on tässä tutkielmassa perehtyä tarkemmin suomalaiseen 

muotiblogikulttuuriin. Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat?  

2. Millä tavoin muotiblogien kirjoittajat esittävät blogeissa itseään? 

Toinen tutkimuskysymys osittain vastaa ensimmäiseen, sillä lähtöoletukseni mukaan 

muotiblogit liittyvät läheisesti itsensä esittämiseen ja eräänlaisen ideaalin 

verkkominän tai -identiteetin rakentamiseen. Esitän Erving Goffmanin ([1959] 1987) 

teorioita mukaillen, että muotiblogin tehtävänä on toimia näyttämönä esitykselle, 

jonka kautta blogin kirjoittaja pyrkii luomaan itsestään tietynlaisen kuvan blogia 

lukevalle yleisölle. Esiintyessään yksilö pyrkii vakuuttamaan yleisönsä siitä, että 

asiat todella ovat sitä, miltä ne näyttävät: roolihahmolla todella on sellaisia piirteitä 

kuin mitä hän esityksessään ilmentää (mts. 28). Muotiblogien kontekstissa tämä 

viittaa blogien kirjoittajien pyrkimykseen vakuuttaa blogin yleisö verkossa tuotetun 

niin sanotun online-identiteetin ja verkon ulkopuolisen offline-identiteetin 

keskinäisestä vastaavuudesta. 

Pyrin työni loppuvaiheessa pohtimaan myös vaihtoehtoisia selityksiä sille, miksi 

muotiblogit ovat sellaisia kuin ne ovat; miksi niitä kirjoitetaan ja miksi niihin 

tuotetaan tietynlaista sisältöä. 
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Tutkimukseni aineisto koostuu viiden suositun suomalaisen muotiblogin 

merkinnöistä kahden viikon ajalta. Sovellan aineistoni analyysiin laadullisen 

lähiluvun sekä kuva-analyysin keinoja. 
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2. Tutkimuksen tausta 

 
Sosiaalinen media on 2000-luvulla noussut niin mediatutkimuksen kuin arkipuheen 

keskiöön. Sosiaalisen median käsite viittaa sekä median että internetin 

kehitysvaiheeseen, jossa ”sisällöntuotanto hajautuu ja käyttäjät tuottavat yhä 

enemmän sisältöä” (Matikainen 2009, 9). Yhteisöllisyys ja käyttäjien luoman 

sisällön maksuton jakaminen ovat keskeisiä sosiaalisen median tunnuspiirteitä. 

Suosituimpia sosiaalisen median palveluita ovat muun muassa Facebook, Wikipedia, 

YouTube ja blogit. (Mts. 5–9.) Sosiaalinen media on laaja, hajanainen käsite, joka 

on ollut käytössä vasta muutaman vuoden ajan. Sosiaalisen median käsite ei kumpua 

akateemisesta keskustelusta, vaan se on syntynyt tarpeesta kuvata erilaisia uusia 

verkkopalveluita ja -ympäristöjä (mts. 13). Keskeisimpänä erona perinteiseen 

mediaan nähdään sosiaalisen median edellistä vuorovaikutteisempi viestinnällinen 

luonne. 

 

2.1 Blogit sosiaalisen median tuotteena 

 
Blogit ovat sosiaalisen median muoto ja keskeinen esimerkki käyttäjien verkkoon 

tuottamasta sisällöstä. Yhdysvaltalainen tietokoneohjelmoija John Barger keräsi 

1990-luvun lopulla kotisivulleen linkkejä toisiin verkkopalveluihin ja alkoi pian 

kutsua sivuaan nimellä weblog, jossa yhdistyivät sanat web eli verkko sekä log eli 

lokikirja. Bargerin käyttämä termi lyheni sittemmin nykyiseen muotoonsa. (Kilpi 

2006, 11.) Vakiintuneesta nimityksestä huolimatta myös blogin käsitteen määrittely 

on hankalaa. Kilpi (mts. 3) kuvaa blogia seuraavasti: 

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

varustettua sisältöä. Luonteenomaista blogeille on, että vanhat merkinnät säilyvät 

muuttumattomina ja luettavissa. Useimpia blogeja voi myös kommentoida, ja 

tyypillinen bloggaaja linkittää ahkerasti toisille nettisivuille – etenkin muihin 

blogeihin.”  

Akateemisempaa näkökulmaa blogin määrittelyyn edustaa Domingon ja Heinosen 

(2008, 5) näkemys, jossa niin ikään korostuu blogikirjoitusten kronologinen järjestys 

erona perinteiseen mediaan, jossa journalistiset kriteerit määrittävät 

esittämisjärjestyksen. Tyyliltään blogikirjoitukset ovat tulkitsevia ja valitut 

näkökulmat subjektiivisia (mts. 5).  
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Erityisesti blogien kommentointi ja linkittäminen muihin lähteisiin liittyvät läheisesti 

osallistuvan kansalaisjournalismin periaatteisiin (Matikainen 2009, 14). 

Kansalaisjournalismi (public tai civic journalism) on 1990-luvulla Yhdysvalloista 

alkunsa saanut liike, jonka päähuomion kohteena on osallistuvan demokratian 

lisääminen (Heikkilä 2001, 165–167). ”Kansalaisjournalismin käytännöissä lähdetän 

yleisesti siitä, että ihmisten arkinen kokemus on tärkeä tapa tietää ja siten merkittävä 

rakennusaines (kansalais)journalismin tavassa uutisoida” (mts. 172). 

Kansalaisjournalismin periaatteisiin kuuluu vaatia päättäjiltä vastauksia kansalaisten 

esittämiin kysymyksiin ja huolehtia julkisen keskustelun jatkumisesta myös 

keskustelua referoivien journalististen tuotosten julkaisemisen jälkeen (mts. 174). 

Kansalaisjournalismin ensisijainen tavoite on siten pelkän valistamisen sijaan lisätä 

kansalaisten osallistumista julkiseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 

Matikainen (2009, 15) esittelee teoksessaan Domingon ja Heinosen (2008, 7) 

tekemän erottelun, joka jakaa blogityypit neljään eri kategoriaan: kansalaisblogi, 

yleisöblogi, journalistiblogi ja mediablogi. Kansalaisblogi on kenen tahansa 

yksityishenkilön pitämä blogi, joka voi sisältää joko ajankohtaista tietoa tai toimia 

pelkkänä mielipidefoorumina (Matikainen 2009, 15). Yleisöblogi on jonkin median 

alaisuuteen perustettu blogi, jota kirjoittaa kyseisen median yleisö. Esimerkkinä 

Matikainen mainitsee Kauppalehden, jonka verkkosivuille lukijat voivat perustaa 

oman blogin. Journalistiblogi on ammattijournalistin tuottama, useimmiten 

kirjoittajan henkilökohtainen julkaisu. Journalistiblogeissa kirjoitusten näkökulma 

on usein subjektiivisempi ja pohtivampi kuin perinteisissä journalistisissa 

julkaisuissa. Mediablogi on yksittäisen median ylläpitämä blogi, joka voidaan 

perustaa esimerkiksi vaalien kaltaisen yksittäisen tapahtuman yhteydessä. 

Mediablogin kirjoitukset käyvät läpi tietyn julkaisuprosessin, mutta tyyli säilyy silti 

perinteisiä uutisia vapaampana.  

”Näistä neljästä blogityypistä erityisen kiinnostavia journalismin kannalta ovat 

kansalaisblogi ja mediablogi, koska kansalaisblogi muuttaa journalismia 

perinteisten mediainstituutioiden ulkopuolelta. Mediablogit ovat taas median 

sisällä ja siten voivat muuttaa journalistista työtä. Blogit siis voivat haastaa 

perinteisen journalismin sekä sisältä- että ulkoapäin. Toisaalta voidaan 

kyseenalaistaa, onko realismia olettaa, että blogit voisivat yksinään muuttaa 

journalismin ja median kaltaista vakiintunutta instituutiota.” (Matikainen 2009, 

15.) 
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Blogin perustaminen on ilmaista eikä vaadi laajaa teknologista osaamista; 

periaatteessa kenellä tahansa on siihen mahdollisuus. Nähdäkseni yksityisten 

mediakäyttäjien verkkoon tuottama sisältö ei kuitenkaan horjuta perinteisen 

ammattijournalismin asemaa. Kenties verkkoon pääsyn helppous luo käyttäjiin 

tiettyä varautuneisuutta esimerkiksi blogeja kohtaan. Voisiko olla jopa niin, että 

verkossa piilevä rajaton määrä tarkistamattomiin faktoihin perustuvaa materiaalia 

osaltaan vahvistaa ammattilaisten legitimoiman tiedon asemaa? Kuka tahansa voi 

toimia blogissaan journalistina, mutta yleensä yksityishenkilön kirjoittaman blogin 

viestinnällinen arvo jää varsin vähäiseksi. Ehtymättömän sisällön lähteen äärellä 

jyvien erottelu akanoista on paitsi entistä tärkeämpää myös aikaisempaa 

haastavampaa. 

Blogit eivät ainakaan toistaiseksi ole vaarassa syrjäyttää perinteistä ammattilaisten 

tuottamaa journalismia. Sen sijaan blogit on otettu osaksi eri medioiden toimintaa. 

Lähes jokaisen sanomalehden tai televisiokanavan verkkosivuilta löytyy niin 

journalisti- kuin mediablogeja. Vapaaseen tyyliin kirjoitetut blogit ovat osaltaan 

keino tarjota vaihtoehtoisia näkökulmia ja tuottaa viihteellisempää sisältöä niin 

sanotun vakavan, objektiivisuuteen pyrkivän journalismin sekaan. Toisaalta on syytä 

muistaa, että uutisjournalismilla on Suomessa vielä kohtuullisen vankka asema. 

Yksityisten verkonkäyttäjien blogien rooli journalismin kehityksessä korostunee 

maissa, joissa journalistinen vapaus on syystä tai toisesta rajoitettu. 

 

2.2 Muotiblogit 

 
Keskitän työssäni huomion suomalaisiin niin kutsuttuihin kansalaisblogeihin eli 

yksityishenkilöiden ylläpitämiin blogeihin, jotka Matikaisen (2009, 19) tekemän 

jaottelun perusteella voidaan luokitella edelleen päiväkirja- ja harrastusblogeiksi. 

Nimensä mukaisesti edelliseen luokkaan kuuluvat blogit keskittyvät käsittelemään 

kirjoittajansa arkielämää ja jälkimmäiseen kuuluvat kirjoittajansa harrastusta. 

Tutkimukseni pääkohde, muotiblogit, voidaan nähdä yhdistelmänä edellä mainittuja 

blogityyppejä. 

Muotiblogit ponnahtivat suomalaisen valtamedian tietoisuuteen vuonna 2007. 

Vuotta aikaisemmin muotiblogeista oli tullut kansainvälinen ilmiö, kun 
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muotimaailman suurtapahtumassa, New Yorkin muotiviikoilla kutsuvieraiden 

joukossa nähtiin ensimmäistä kertaa muodista bloggaavia yksityishenkilöitä 

perinteisten medioiden edustajien rinnalla. Muotiblogien suosio niin Suomessa kuin 

maailmalla on kasvanut räjähdysmäisesti vain muutamassa vuodessa muuttaen 

muotiblogikulttuurin nopeasti pienimuotoisesta harrastelusta ammattimaiseksi 

liiketoiminnaksi. (Noppari & Hautakangas 2012, 11–12.)  

Kattavimman käsityksen suomalaisesta blogosfääristä antanee Blogilista.fi -

verkkosivusto, johon on 23.4.2012 ilmoitettu yhteensä 43 282 blogia. Blogit on 

teemojen perusteella jaettu 25 eri kategoriaan, joihin on lisäksi liitetty lista 

avainsanoja. Esimerkiksi kategoriaan urheilu, kuntoilu on liitetty yhdeksäntoista 

avainsanaa, kuten liikuntapäiväkirja ja jalkapallo. Tähän kategoriaan kuuluu 

23.4.2012 yhteensä 4407 blogia. Vertailun vuoksi mainittakoon, että kategoriaan 

muoti, vaatteet, tyyli on samalla hetkellä listattu 13 385 blogia. Kärjistäen voisi siis 

väittää yli neljäsosan suomalaisista blogeista olevan muotiblogeja. Muotiblogit 

erottautuivat myös Matikaisen (2009, 24) tutkimuksessa harrastusblogien 

suurimmaksi alaluokaksi. Blogilista.fi -sivuston kaikki kaksikymmentä luetuinta 

blogia 23.4.2012 käsittelevät muotia ja pukeutumista. Suosituimmilla blogeilla on 

päivittäin jopa kymmeniä tuhansia lukijoita.  

Niin blogien kirjoittajien kuin lukijoiden enemmistö on nuoria naisia. Matikaisen 

(mts. 20–21) tutkimuksessa tarkasteltujen blogien kirjoittajista 84 prosenttia oli 

naispuolisia, joista enemmistö (45 prosenttia) 18–29-vuotiaita. Niin ikään Noppari & 

Hautakangas (mts. 19) toteavat erityisesti muotiblogien kirjoittamisen olevan 

voimakkaasti sukupuolittunut verkonkäytön ja sisällöntuotannon muoto. 

Muotiblogien sisältö noudattaa pääasiassa kaupallisista naistenlehdistä ja erilaisista 

lifestyle-medioista tuttua kerrontatapaa, ja vahvistaa siten naisten vakiintunutta 

lukemiskulttuuria sekä ennakko-odotuksia siitä, ”millaisten asioiden kautta naisten 

elämäntyyli ja identiteetti määrittyvät” (mts. 19). 

Muoti- ja tyyliblogeille ominaista on tarkkaan harkittu visuaalinen ilme; kuvituksen 

runsaus ja kirjoitetun tekstin verrattainen vähäisyys. Toiseksi suurin muotiblogeja 

yhdistävä seikka lienee niin kutsuttu päivän asu -osio, jossa blogin kirjoittaja 

sananmukaisesti esittelee kunkin päivän vaatetuksensa asusteineen. Blogeista löytyy 

myös runsaasti kuvamateriaalia uusimmista hankinnoista sekä muista yksittäisistä 
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vaatekappaleista. Kuvien yhteydessä kirjoittaja kertoo usein kunkin tuotteen myynti- 

ja hintatiedot. Suosituimpien blogien kirjoittajat saavat vastineeksi mainitsemiltaan 

yrityksiltä ilmaislahjoja ja erilaisia sponsorisopimuksia. Muotialan yrityksistä osa 

onkin jo valjastanut muotiblogit palvelemaan mainonnallisia pyrkimyksiään. Moni 

verkossa toimiva postimyyntiyritys on esimerkiksi ottanut sivuillaan käyttöön 

erityisen työkalun, jonka avulla tietty tuote on helppo linkittää suoraan 

yksityishenkilön kirjoittamaan blogiin (ks. esim. Halens.fi). 

Lisäksi muotiblogikulttuurin ammattimaistuminen näkyy paitsi blogeihin myytynä 

mainostilana, myös suosituimpien blogien siirtymisenä isompien media-alan 

yritysten alaisuuteen. Esimerkiksi muotiin ja lifestyle-sisältöihin keskittyneeseen 

suomalaiseen Indiedays.com -portaaliin on koottu huomattava osa Suomen 

luetuimmista muotiblogeista. Lisäksi moni itsenäisenä aloittanut muotiblogi on 

siirtynyt lukijamäärien kasvaessa toisen median, kuten muotilehden verkkosivujen 

alaisuuteen.  
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3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 
Liitän tutkimukseni osaksi kulttuurintutkimuksen perinnettä. Työni teoreettinen 

viitekehys rakentuu niin kulutuskulttuurin tutkimuksen, internet-tutkimuksen, 

sosiologian kuin sosiaalipsykologian kentiltä kumpuavasta teoriasta.  

Keskeisimpänä teoreettisena käsitteenä tutkimuksessani on itsensä esittäminen, 

johon liittyvät läheisesti myös yksilön identiteetin ja minän käsitteet. Pyrin 

määrittelemään ensimmäisen erityisesti sosiologi Erving Goffmanin ([1959] 1987) 

arkielämän sosiaalisiin rooleihin ja vaikutelmien hallitsemiseen liittyvää teoriaa 

hyödyntäen. Goffmanin ajatuksia on sovellettu 2000-luvulla runsaasti internet-

tutkimuksen parissa (ks. esim. Papacharissi 2002, Trammell & Keshelashvili 2005, 

Noppari & Hautakangas 2012). Jälkimmäiset käsitteet puolestaan nousevat 

toistuvasti esiin paitsi itsensä esittämiseen myös erityisesti sosiaaliseen mediaan 

liittyvässä tutkimuskirjallisuudessa (ks. esim. Turkle 1997, Papacharissi [toim.] 

2011). Käytän tässä tutkimuksessa identiteetin ja minän käsitteitä rinnakkain niiden 

väljässä merkityksessä viitatakseni yksilön sisäiseen käsitykseen itsestään 

ainutlaatuisena kokonaisuutena, mutta pyrin lisäksi tarkastelemaan niitä myös 

erikseen. 

Muita tutkimukseni kannalta oleellisia, varsinaisia pääkäsitteitä ja 

tutkimuskysymyksiä kehystäviä apukäsitteitä ovat muoti ja kulutuskulttuuri. Muoti 

ja kulutuskulttuuri liittyvät erottamattomalla tavalla toisiinsa, ja akateemisen 

tutkimuksen piirissä näihin käsitteisiin liitetään useimmiten myös yksilön minuuden 

ja identiteetin rakentaminen ja vahvistaminen (ks. esim. Clancy 2008, Crane 2000, 

Davis 1992).  

 

3.1 Itsensä esittäminen 

 
Goffman ([1959] 1987) kuvaa yksilöidenvälisiä vuorovaikutustilanteita 

teatterisanastoa käyttäen. Yksilön saapuessa sosiaaliseen tilanteeseen joutuu hän 

välittömästi yleisön, eli muiden läsnäolijoiden tarkkailtavaksi. Tarkkailijoiden 

pyrkimys on saada niin paljon informaatiota tulijasta kuin mahdollista sosiaalisen 

tilanteen tulkitsemiseksi. Yleisö haluaa tietää, kuinka suhtautua tulokkaaseen, mitä 

odottaa tältä ja mitä tämä odottaa yleisöltä. (Mts. 13.) 
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Yksilö pyrkii esiintymään yleisölleen omalta kannaltaan mahdollisimman 

suotuisassa valossa tilanteessa kuin tilanteessa. Näin ollen yksilö pyrkii myös 

aktiivisesti säätelemään esiintymistään ja sitä kautta vaikuttamaan läsnäolijoiden 

mielissä syntyviin tulkintoihin. Goffman (mts. 28) nimittää näitä vaikuttamiseen 

tähtääviä toimia performanssiksi (mts. 26). Yleisön mielissä syntynyt vaikutelma on 

kuitenkin kahden eri tekijän summa: yleisö havainnoi sekä yksilön tietoista että 

tiedostamatonta ilmaisua. Esiintyjä kykenee kontrolloimaan muun muassa puhettaan 

ja ulkoista olemustaan aina vaatteista kampaukseen, mutta esimerkiksi herkästi 

nolostuvan on huomattavasti vaikeampi peittää punastustaan kiusallisen tilanteen 

tullen. Performanssia seuraava yleisö saattaa olla myös tietoinen esiintyjän 

pyrkimyksestä esiintyä edukseen ja on siten taipuvainen tarkkailemaan erityisesti 

vaikeammin kontrolloitavaa ilmaisua testatakseen tietoisen ilmaisun implikoimien 

viestien paikkansapitävyyttä. Kiteyttäen ilmaistuna yleisö siis pyrkii selvittämään, 

ovatko asiat todella sitä, miltä näyttävät. Esiintyjä puolestaan pyrkii vakuuttamaan 

yleisönsä siitä, että näin todella on. (Mts. 14–20.)  

 

3.1.1 Esitys sosiaalisena performanssina 

 

Sosiaalinen performanssi on yhtä kuin kaikki yksilön toiminta silloin, kun hän on 

toisten jatkuvan havainnoinnin alainen ja toiminnallaan jollain lailla vaikuttaa näihin 

havaitsijoihin (Goffman, mts. 32). Julkiseen muotiblogiin tuotettu sisältö on siten 

niin ikään luokiteltavissa performanssiksi. Blogi toimii näyttämönä, jolla 

verkonkäyttäjä esiintyy blogin kirjoittajan eli bloggaajan roolissa yleisölle eli blogin 

lukijoille. Virtuaalimaailmassa tapahtuva performanssi eroaa kuitenkin ratkaisevalla 

tavalla ei-virtuaalimaailman performanssista, sillä näyttämölle pääsee vain tarkoin 

rajattu osa ilmaisua (ks. esim. Trammell & Keshelashvili 2005; Noppari & 

Hautakangas 2012, 28–29). Yleisö joutuu toisin sanoen tekemään tulkintansa 

ainoastaan blogissa esiintyvän henkilön tietoisen ilmaisun perusteella, sillä 

vaikeammin hallittavissa oleva, esiintyjän pyrkimyksiä mahdollisesti haittaava 

ilmaisu on siivottu performanssista pois. Goffman (mts. 19) mainitsee esimerkkinä 

vierailulle saapuvan naapurin, joka astuu sisään lämpimästi hymyillen. Ikkunan 

takana tulijaa odottanut on kuitenkin voinut nähdä, kuinka vieras on saapunut oven 

taakse tyystin toisenlainen ilme kasvoillaan ja korvannut sen hymyllä vasta viime 
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hetkellä ennen sisään astumista. Muotiblogin yleisö ei näe näyttämön taakse, minkä 

ansiosta bloggaajan ei tarvitse riisua sosiaalista naamiotaan hetkeksikään.   

Useimmiten esiintyjä itse uskoo esittämänsä roolin totuudenmukaisuuteen yhdessä 

yleisön kanssa (Goffman, mts. 28). Tällöin esiintyjän valtaa usko, että hänen 

esittämänsä rooli on yhtä kuin todellinen minä. Näin ollen esimerkiksi muotiblogissa 

esitetyn roolin voidaan ajatella sulautuvan osaksi blogia kirjoittavan yksilön 

identiteettiä: kirjoittaja ajattelee esiintyvänsä blogissa itsenään, ja blogissa esiintyvä 

roolihahmo on yhtä kuin kirjoittaja itse. Esiintyjä pyrkii useimmiten myös 

vakuuttamaan yleisönsä siitä, että tietyssä kontekstissa esitetty rooli on esiintyvän 

yksilön ainoa, tai ainakin kaikista mahdollisista rooleista keskeisin. Esityksen yleisö 

sitä vastoin usein olettaa, että näyttämöllä esitetty rooli paljastaa yleisölle sen takana 

olevasta yksilöstä kaiken olennaisen. (Mts. 56–57.)  

Edellä esitetyt teoriat saivat osittain vahvistusta Nopparin & Hautakankaan (mt.) 

tutkimuksessa, sillä tutkijoiden haastattelemat muotibloggaajat kokivat itse 

esiintyvänsä blogeissa ”omana itsenään” (mts. 39), minkä voi tulkita viittaavan 

siihen, että he tunsivat blogissa esitetyn roolin osaksi identiteettiään. Samalla he 

toivat kuitenkin myös esille kyseessä olevan tarkoin rajatun ja valikoidun esityksen 

itsestä (mts. 39). Yhtäältä bloggaajat siis uskoivat esittämänsä roolin 

todenmukaisuuteen, mutteivät toisaalta mieltäneet sitä ainoaksi, tai edes 

pääasialliseksi roolikseen. Kuitenkin viittaukset valikoidusti esitettyyn omaan itseen 

voisi tulkita siten, että blogiyleisön silmissä pyritään synnyttämään vaikutelma 

online- ja offline-maailmojen roolien välisestä yhdenmukaisuudesta. 

Yksilö ei kuitenkaan automaattisesti pidä performanssiaan todellisuuteen pohjaavana. 

Esittämänsä roolin todenperäisyyteen vilpittömästi uskovan yksilön vastakohta on 

kyyninen esiintyjä, joka pyrkii roolinsa avulla tietoisesti johtamaan yleisöään 

harhaan. Kyynistä esiintyjää motivoi joko henkilökohtaisen edun tavoittelu tai 

epäitsekkäämpi pyrkimys toimia esitystä tarkkailevan yleisön parhaaksi. Näin toimii 

työssään esimerkiksi lääkäri, joka pyrkii vakuuttamaan jokaisen kohtaamansa 

potilaan halustaan parantaa juuri kyseisen potilaan pienimmätkin vaivat päivästä, 

omasta mielialastaan ja tilanteesta riippumatta. Yleisöllä on tällöin roolin suhteen 

odotuksia, joiden täyttämättä jättäminen vilpittömyyden nojalla ei ympäröivässä 

sosiaalisessa kontekstissa tule kysymykseen. (Goffman, mts. 28–30.) 
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Kyyninen ja esitykseensä varauksetta uskova esiintyjä ovat ääriesimerkkejä, joiden 

väliin mahtuu laaja kirjo myös muunlaisia esiintyjiä. Yksilö saattaa aluksi suhtautua 

performanssiinsa varauksella, mutta muuttaa suhtautumistaan vähemmän kyyniseksi 

myöhemmin. Näin tapahtuu esimerkiksi asepalvelukseen astuvalle alokkaalle, joka 

noudattaa armeijan etikettiä aluksi rangaistuksia välttääkseen mutta oppii ajan myötä 

toimimaan normien mukaan ansaitakseen aseveljiensä kunnioituksen. Toisinaan 

yksilön suhtautuminen tietyn performanssin toteuttamiseen muuttuu kyyniseksi ajan 

myötä, ja yksilö jää ikään kuin esittämänsä roolin vangiksi. (Goffman, mts. 30–32.)  

Omaehtoisena harrastuksena alkaneen muotiblogin pitämisen voisi ainakin silloin 

tällöin kuvitella tuntuvan bloggaajasta enemmän työltä kuin harrastukselta – ja näin 

asia usein varmasti myös on, sillä yhä useampi bloggaaja hyötyy blogistaan 

taloudellisesti. Suositun blogin kirjoittaja ei kuitenkaan todennäköisesti vetäydy 

virtuaalimaailmasta kuin korkeintaan hetkeksi, sillä päivittäisiä blogipäivityksiä 

valokuvineen odottavat niin lukijat kuin blogia tavalla tai toisella sponsoroivat 

kaupalliset tahot. Oletettavasti myös julkaistavien blogipäivitysten tyyli säilyy 

päivästä toiseen samanlaisena, sillä esimerkiksi virttyneen kotiasun sijaan 

muotibloggaajan odotetaan poseeravan lukijoilleen tarkkaan harkituissa 

asukokonaisuuksissa. Muotibloggaajan rooliin kohdistuvat yleisön odotukset 

muovaavat siten väistämättä blogitodellisuudessa tapahtuvaa performanssia. 

 

3.1.2 Julkisivun rakentaminen osana esitystä 

 

Sosiaalinen performanssi on kiteytetysti ilmaistuna vaikutelmien hallintaa. Yksilön 

rakentama niin sanottu julkisivu (front) vaikuttaa ratkaisevalla tavalla yleisön 

mielissä syntyvien vaikutelmien hallinnan onnistumiseen (Goffman, mts. 32). 

Julkisivu on eräänlainen ekspressiivinen väline, joka koostuu sekä performanssin 

näyttämöstä (setting) että esiintyjän henkilökohtaisesta julkisivusta (personal front). 

Monien sosiaalisten roolien tunnistaminen edellyttää tietynlaista näyttämöä 

rekvisiittoineen. Hakeutuessamme esimerkiksi lääkärin vastaanotolle odotamme 

ilman muuta lääkärin tapaavan potilaansa ympäristössä, joka täyttää mielessämme 

tyypillisen lääkärin vastaanottohuoneen tunnusmerkit. Muussa tapauksessa 

todennäköisesti kyseenalaistaisimme kyseisen lääkärin ammattitaidon ja 

luotettavuuden. Näyttämön ohella julkisivusta on erotettavissa omaksi osakseen 
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vielä yksilön henkilökohtainen julkisivu, joka rakentuu sukupuolen, ihonvärin, 

kasvojenpiirteiden ja jopa -ilmeiden kaltaisista ominaisuuksista, joiden oletetaan 

seuraavan yksilöä näyttämöltä toiselle. (Goffman, mts. 32–34.)  

Yksilön henkilökohtainen julkisivu jakautuu ulkoasuun (appearance) ja 

esiintymistapaan (manner). Ensin mainittu viittaa yksilön ulkoisiin ominaisuuksiin, 

joiden tehtävä on viestiä yleisölle yksilön sosiaalisista statuksista. Ulkoasu kertoo 

myös kyseessä olevan sosiaalisen tilanteen luonteesta, eli siitä, onko yksilö 

esimerkiksi virantoimituksessa vai vapaa-ajalla. Esiintymistapa puolestaan kertoo 

siitä, minkälaisessa roolissa yksilö todennäköisesti esiintyy käsillä olevassa 

vuorovaikutustilanteessa. Yleisö odottaa useimmiten näiden kahden tekijän, 

ulkoasun ja esiintymistavan olevan johdonmukaisessa yhteydessä tosiinsa, vaikkei 

näin tietenkään aina ole. (Mts. 34–35.) Hämmennystä saattaisi herättää esimerkiksi 

resuisiin vaatteisiin verhoutunut asiakas, joka astelee sisään luksusmuotiliikkeeseen 

ja vaatii palvelua kuuluvaan ääneen.  

Jälleen on huomattava ero ei-virtuaalimaailman ja blogimaailman performanssien 

välillä. Muotiblogin yleisö ei saa mahdollisuutta blogissa esiintyvän yksilön 

esiintymistavan välittömään havainnoimiseen. Virtuaalimaailmassa sijaitseva blogi 

toimii näyttämönä, mutta blogin kirjoittajasta näkyviin pääsee ainoastaan ulkoasu. 

Toki blogipäivitysten kirjoitustyyli ja kirjoittajan tapa esiintyä blogissa julkaistuissa 

valokuvissa voidaan nähdä esiintymistapana, mutta kyse on kuitenkin yhä tarkkaan 

harkiten konstruoidusta julkisivusta, joka ei juuri jätä sijaa epähuomiossa tehdyille 

paljastuksille. Ilman reaaliaikaisia havaintoja bloggaajan esiintymistavasta blogin 

yleisö joutuu toisin sanoen olettamaan, että blogissa esiintyvän yksilön ulkoasu 

vastaa tämän esiintymistapaa. Näin ollen muotiblogissa – kuten virtuaalimaailmassa 

ylipäätään – yksilö saa mahdollisuuden rakentaa julkisivunsa juuri sellaiseksi, kuin 

haluaa.  

Erilaisten sosiaalisten roolien ja performanssien joukko on kirjava, mutta niitä varten 

konstruoitujen julkisivujen joukko puolestaan huomattavasti rajallisempi. Kaikkein 

ainutlaatuisintakin performanssia varten rakennettava julkisivu koostetaan 

elementeistä, joita käytetään myös muiden sosiaalisten roolien tuottamisessa. Näiden 

elementtien jaetut merkitykset auttavat tulkitsemaan ja ymmärtämään asiaa tai 

ilmiötä silloinkin, kun se on meille entuudestaan vieras. (Goffman, mts. 36–37.) 



18 
 

Esimerkiksi tummassa puvussa pankkiin saapuva mieshenkilö herättänee monessa 

stereotyyppisen mielikuvan menestyvästä liikemiehestä, vaikka todellisuudessa 

kyseessä olisikin ensimmäisen asuntolainansa juuri saanut taidealan opiskelija. 

Astuessamme meille uuteen ja tuntemattomaan rooliin huomaamme yleensä nopeasti, 

että täysin uudenlaisen julkisivun rakentamisen sijaan valitsemme olemassa olevien 

julkisivujen joukosta meille kunakin hetkenä parhaiten sopivan (mts. 37–38). Tässä 

piilee kenties osasyy muotiblogien sisältöjen huomattavaan samankaltaisuuteen: 

aloitteleva muotibloggaaja rakentaa roolinsa julkisivun toisten bloggaajien mallin 

mukaan. Blogia kirjoittava yksilö ei henkilökohtaisen julkisivunsa perusteella 

välttämättä jäljittele muita muotibloggaajan roolia esittäviä yksilöitä, mutta 

performanssin näyttämö – tässä tapauksessa siis blogi – on todennäköisesti 

rakennettu noudattaen muotiblogikulttuuriin yleisiä konventioita, joihin liittyy 

esimerkiksi tietynlaisen kuvamateriaalin julkaiseminen. 

 

3.2 Identiteetti internet-tutkimuksessa 

 
Koska sosiaalisen median palvelut rakentuvat pitkälti käyttäjien luomien 

henkilökohtaisten profiilien ympärille, huomattava osa internetin sekä sosiaalisen 

median tutkimuksesta on keskittynyt pohtimaan kysymyksiä identiteetistä, sen 

rakentamisesta ja merkityksestä verkossa. Nykyisin suuri osa sosiaalisten medioiden 

sisällöstä on kuvallista, ja käyttäjät esiintyvät verkossa usein omilla kasvoillaan. 

Varhaisimmissa sovelluksissa käyttäjien keskinäinen vuorovaikutus oli kuitenkin 

tekstimuotoista, minkä vuoksi suurin osa käyttäjistä esiintyi verkkoyhteisöissä 

anonyymisti. Pitkään vallalla olleen näkemyksen mukaan verkko tarjosi käyttäjille 

mahdollisuuden helposti jopa vaaralliseksi yltyvään erilaisilla henkilöllisyyksillä ja 

identiteeteillä leikittelyyn. (Baym 2010, 387.) 

Eräs varhaisista aihetta tutkineista oli Turkle (1997), jonka mukaan internetin tulo 

osaksi arkipäivää mullisti käsityksen yksilön identiteetistä. Ihmisillä oli useampia 

sosiaalisia rooleja toki myös ennen internetiä. Erilaiset roolit muotoutuivat kuitenkin 

ympäröivän sosiaalisen kontekstin tiukahkossa kontrollissa. Verkossa yksilö voi 

anonyymisti luoda ja omaksua useita erilaisia identiteettejä ja rooleja. Identiteetistä 

tulee liukuva käsite, jota voi vaihdella tilanteen mukaan. (Mts. 178–180.)  



19 
 

Turklen (mt.) tutkimus nojaa pääasiassa roolipelejä pelaavien MUD (Multi User 

Domain/Dungeon) -verkkoyhteisöjen havainnointiin. MUD-sovelluksissa pelaajat 

luovat itselleen roolihahmoja, joiden avulla he navigoivat virtuaaliympäristössä ja 

kommunikoivat muiden pelaajien luomien roolihahmojen kanssa. (Mts. 11–14.) 

Paasonen (2006) on kritisoinut Turklen teoretisointia seuraavasti: ”Internetin, 

vapauden, ruumiittomuuden ja identiteeteillä leikkimisen jatkuva yhdistäminen 

toisiinsa johtaa tutkimuksessa ongelmalliseen harhaan, joka estää näkemästä eroja 

verkon erilaisten käyttöjen välillä” (mts. 150). Paasosen mukaan niin Turklen kuin 

muidenkin verkossa tapahtuvaa identiteettileikkiä tutkineiden teoretisoinnit 

perustuvat ”harvinaisiin sovelluksiin ja yhteisöihin, ja havainnot niistä on – enempiä 

perustelematta – laajennettu koskemaan internetiä yleisesti” (Paasonen, mts. 150). 

Vaikka MUD-sovellukset kiinnittivät tutkijoiden huomiota 1990-luvulla, on niiden 

käyttäjien määrä jäänyt varsin pieneksi (mts. 150).  

Postmodernissa yhteiskunnassa identiteettien moninaisuus on Turklen (mt.) mukaan 

arkipäivää. Yhä useammat kokevat identiteetin olevan joukko erilaisia rooleja, joista 

voi valita kulloiseenkin tilanteeseen sopivan. Verkossa pääasiassa anonyymisti 

tapahtuva roolipelaaminen antaa yksilölle mahdollisuuden kokeilla sellaisiakin 

rooleja, jotka arkielämässä olisivat syystä tai toisesta mahdottomia. Erilaisilla 

rooleilla leikittely mahdollistaa myös niin sanotun minän pimeän puolen 

toteuttamisen. Esimerkkinä Turkle (mts. 185) mainitsee 21-vuotiaan college-

opiskelijan, jonka luomat aggressiiviset MUD-hahmot muun muassa tekevät 

seksuaalista väkivaltaa virtuaalimaailmassa. Opiskelijan mukaan väkivaltaiset 

roolihahmot heijastavat jossain määrin luojansa sisäistä maailmaa, mikä ei 

kuitenkaan tarkoita sitä, että kyseinen henkilö haluaisi ryhtyä moisiin tekoihin 

tosielämässä. (Mts. 180–186.)  

Paasonen (mt.) nostaa esiin verkossa tapahtuvan rooleilla leikittelyn ja identiteettien 

määrittämisen välisen eron. Paasonen toteaa yksittäisten verkonkäyttäjien luomien 

kotisivujen olevan minäesityksiä, jotka erilaisilla rooleilla leikittelyn sijaan 

perustuvat ”melko arkisiin identiteetin määreisiin, esimerkiksi nimeen, paikkaan, 

ammattiin, harrastuksiin, ystäviin ja lemmikkeihin. Henkilökohtaisilla kotisivuilla – 

samoin kuin suosituksi tulleissa verkkopäiväkirjoissa, kuvagallerioissa ja blogeissa – 

arkisia asemia ei niinkään pyritä ylittämään kuin esittelemään, ja valokuvien kautta 
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esitelty ruumis toimii usein minäesitysten kulmakivenä” (Chan 2000, 272; Wallace 

1999, 31–33; Laukkanen 2004; [ref.] Paasonen 2006, 159).  

Muotiblogikulttuuria tarkasteltaessa käsitys erilaisilla rooleilla leikittelystä ei juuri 

saa tukea. Kuitenkaan myöskään Paasosen näkemys verkonkäyttäjien pyrkimyksestä 

esitellä arkisia asemia niiden ylittämisen sijaan ei nähdäkseni osu sen paremmin 

oikeaan. Vaikka muotiblogien kirjoittajien minäesitykset nojaavat nimen, iän ja 

asuinpaikan kaltaisiin arkisiin identiteetin määreisiin, on kyseessä kuitenkin 

eräänlainen paranneltu, harkiten rakennettu versio todellisuudesta. Arkisia asemia 

pyritään siis nähdäkseni ylittämään myös muotiblogeissa, joskaan ei yhtä 

mielikuvituksellisella tavalla kuin roolipeleissä. Palaan tähän teemaan myöhemmin 

sekä tässä luvussa että tutkimusaineistoni analyysiä käsittelevissä luvuissa. 

Paasonen (2002, 121) kritisoi Turklea (1997) erityisesti identiteetin ja roolin 

käsitteiden sekoittamisesta.  Paasosen mukaan kotisivujen kaltaisilla 

verkkofoorumeilla ei tuoteta identiteettejä, vaan rooleja (Kolko 2000, 214–215; [ref.] 

Paasonen 2002, 121). Jälkimmäinen käsite viittaa yksilön niin sanotun aidon, 

sisäisen minän sijaan tietoisesti luotuun kapea-alaiseen minän representaatioon. 

Kotisivulla tai blogissa kerrotut sivuston pitäjään liittyvät faktat (kuten nimi, ikä, 

asuinpaikka ja siviilisääty) toimivat Paasosen näkemyksen mukaan tuotetun roolin 

rakenteellisena perustana. Rooli kehittyy jokaisen sivuston päivityksen myötä ja sitä 

on mahdollista syventää esimerkiksi verkkoon ladattujen valokuvien avulla. (Mts. 

121–122.) Kuitenkin myös Nopparin & Hautakankaan (2012, 27)) tutkimuksessa 

todetaan, että muotibloggaajien esitellessä verkossa tyyliään ja asuvalintojaan 

kyseessä on nimenomaan pyrkimys ilmaista ja rakentaa omaa identiteettiä, sillä 

näiden henkilökohtaisten valintojen voidaan katsoa paljastavan jotain 

olemuksellisesta vaatteiden kantajasta, eli bloggaajasta itsestään. Myös Goffman 

([1959] 1987, 28) liittää roolin ja identiteetin käsitteet yhteen toteamalla 

performanssin esiintyjän helposti mieltävän esittämänsä roolin yhdeksi tämän niin 

sanotun todellisen minän kanssa. Roolin ja identiteetin käsitteet kietoutuvat siten 

niin tiiviisti toisiinsa, ettei tiukka rajanveto niiden välillä ei ole nähdäkseni sen 

paremmin suotavaa kuin mahdollista.  
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3.2.1 Fantastinen e-persoona 

 

Psykiatri Elias Aboujaoude (2011) on kirjoittanut internetin ja sosiaalisen median 

vaikutuksesta persoonallisuuteen ja identiteettiin. Turklen (1997) tavoin Aboujaoude 

näkee virtuaalitodellisuudessa mahdollisuuden fantasioiden toteuttamiseen. 

Aboujaouden mukaan verkonkäyttäjä luo itselleen verkossa niin kutsutun e-

identiteetin, joka toimii ikään kuin fyysisen maailman persoonan jatkeena. 

Kirjautuessa sisään sosiaalisen median palveluun valloilleen pääsee e-persoona, jota 

fyysisen maailman rajoitteet eivät koske. Niinpä e-persoona on useimmiten 

rohkeampi, villimpi, seksikkäämpi ja kiinnostavampi kuin ruudun toisella puolella 

istuva lihaa ja verta oleva hahmo. Virtuaalitodellisuus on yhtä kuin paranneltu 

todellisuus. Sosiaalisen median palveluissa verkonkäyttäjät esiintyvät uusina 

versioina itsestään vahvuuksiaan korostaen ja heikkouksiaan vastaavasti peitellen. 

Virtuaalimaailmassa seikkaileva e-persoona saattaa lopulta muistuttaa enää etäisesti 

fyysisessä maailmassa elävää vastinettaan. (Mts. 20–22.)  

Fyysisessä maailmassa minkä tahansa tavoitteen saavuttaminen edellyttää 

ponnistelua, oli kyseessä ammatillinen ylennys, parempi fyysinen kunto tai uuden 

taidon opettelu. Aboujaouden (mt.) mukaan virtuaalimaailmassa todellisuuden ja 

ihanteen välinen kuilu kapenee, ja e-persoona löytää oikotien maaliin – oikotien, 

joka kulkee useimmiten kuvankäsittelyohjelmien kautta (mts. 75). Verkko ja 

sosiaalinen media antavat käyttäjälle mahdollisuuden esiintyä toisille juuri sellaisena 

kuin haluaa: oman itsensä ideaalina.  

Sosiaalinen media ei kuitenkaan tarjoa hedelmällistä alustaa fantasioihin pohjaavalle 

identiteettityölle puhtaasti teknologisten ominaisuuksiensa ja käyttäjille mahdollisen 

anonymiteetin vuoksi. Avainasemassa on nimenomaan sosiaalisen median 

sosiaalinen luonne. Identiteetin muokkaaminen ja siihen liittyvien roolien 

rakentaminen edellyttävät sosiaalista vahvistamista: yksilö omaksuu tietynlaisen 

identiteetin vain, mikäli toiset sen tunnistavat. Toisin sanoen menestyjäksi tai 

sankariksi voi tulla vain muiden silmissä. (Baumeister 1999, 8) 

Muotiblogikontekstissa tämä näkyy erityisen selvästi: tyyli-ikonin ja todellisen 

muotibloggaajan statuksen voi saada vain, mikäli tulee tunnustetuksi tyylin 

edelläkävijänä tietyn viiteryhmän – tässä tapauksessa blogin lukijoiden – sisällä. 
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Syvennyn seuraavaksi lähemmin identiteetin sosiaaliseen ulottuvuuteen. 

 

3.2.2 Sosiaalinen identiteetti 

 

Yksilön identiteetti on kompleksinen ja moniulotteinen käsite, joka viittaa tämän 

käsitykseen itsestään ainutlaatuisena kokonaisuutena. Identiteetti on pitkälti 

sosiaalinen konstruktio, joka muotoutuu kaikkien kokemusten myötä läpi yksilön 

elämän. Omaa identiteettiä määriteltäessä keskeisiksi kysymyksiksi nousevat paitsi 

se, kuka olen, myös se, kuka en ole.  

Sosiaalinen identiteetti kumpuaa yksilön käsityksestä itsestään suhteessa 

ympäröivään sosiaalisen todellisuuteen, ja eri sosiaalisten ryhmien jäsenyydet 

vaikuttavat olennaisella tavalla tähän käsitykseen. Sosiaalinen ryhmä on joukko 

toisia, jotka tavalla tai toisella ovat tiettynä aikana yksilölle merkityksellisiä, ja 

jokainen yksilö on samanaikaisesti useamman eri sosiaalisen ryhmän jäsen. Näihin 

jäsenyyksiin liittyy erilaisia merkityksiä; arvoja ja emootioita. Sosiaalisen ryhmän 

jäsenyys voi siten vaikuttaa yksilön käsitykseen itsestään joko positiivisella tai 

negatiivisella tavalla. Lähtökohtaisesti yksilö pyrkii säilyttämään tai ansaitsemaan 

sellaisten ryhmien jäsenyyden, joka vaikuttaa myönteisesti tämän käsitykseen 

itsestään.  Päinvastaisella tavalla sosiaaliseen identiteettiin vaikuttavia 

ryhmäjäsenyyksiä pyritään vastaavasti välttämään. (Tajfel 1981, 254–256.) 

Yksilöllä on luontainen tarve saavuttaa ja säilyttää positiivinen käsitys itsestään 

(Tajfel, mts. 254), ja tämän tarpeen toteuttaminen edellyttää merkityksellisten toisten 

läsnäoloa. Ensinnäkin käsitykset siitä, mikä ylipäätään on myönteistä ja tavoittelun 

arvoista, perustuvat sosiaalisesti jaettuihin merkityksiin. Toiseksi eri sosiaalisilla 

ryhmillä on eri määrä sosiaalista pääomaa. Tullakseen joksikin yksilö tarvitsee siis 

ryhmän, josta erottautua ja johon liittyä. Kolmanneksi yksilö tarvitsee toisilta 

palautetta onnistumisestaan. Yksilö onnistuu siten saavuttamaan positiivisen 

käsityksen itsestään, mikäli hän uskoo muiden jakavan tämän käsityksen hänestä 

yksilönä. Näin ollen yksilö pyrkii kohti oman itsensä ideaalia tavoittelemalla 

tunnistetuksi, tunnustetuksi ja hyväksytyksi tulemista merkityksellisten toisten 

keskuudessa. 
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Muotiblogit tarjoavat mielenkiintoisen näkymän sosiaalisen identiteetin 

muotoutumiseen. Suosituimpien blogien samankaltaisuus kertonee jossain määrin 

selkeärajaisen muotibloggaajien sosiaalisen ryhmän olemassaolosta. Tällä ryhmällä 

on sosiaalista pääomaa ja määrittelyvaltaa suhteessa tyylistä ja vaatteista 

kiinnostuneisiin blogien lukijoihin. Blogien kirjoittajat jäljittelvät blogeissaan 

toisiaan ryhmäidentiteettinsä vahvistamiseksi. Blogien lukijat puolestaan 

muodostavat toisen sosiaalisen ryhmän; sen, josta muotibloggaajat erottautuvat. 

Lukijoiden kommentoidessa blogimerkintöjä kirjoittaja saa arvokasta palautetta 

identiteettityöstään (ks. esim. Mendelson & Papacharissi 2011, 253).    

Sosiaalisen identiteetin rakentumiseen liittyy keskeisellä tavalla pyrkimys sekä 

liittyä osaksi ryhmää että erottautua siitä. Samasta pyrkimyksestä on kyse myös 

puhuttaessa muodista, jota tarkastelen lähemmin luvussa 3.3.3. 

 

3.3 Minä, kulutus ja muoti – ihanteellista itseä etsimässä 

 
Tutkimukseni tärkeimmät teoreettiset käsitteet ovat itsensä esittäminen ja siihen 

kiinteänä osana liittyvä yksilön (sosiaalinen) identiteetti. Selventääkseni näiden 

käsitteiden yhteyttä varsinaiseen tutkimuskohteeseeni, muotiblogeihin, esittelen 

seuraavassa kolme muuta tutkimusasetelmaani kehystävää niin sanottua apukäsitettä.   

Esitän muotiblogien toimivan alustana yksityisten verkonkäyttäjien pyrkimykselle 

rakentaa virtuaalimaailmassa eräänlainen ideaaliminä. Yksilön minä merkitsee 

pitkälti samaa kuin yksilön identiteetti; sisäistä käsitystä itsestä ainutlaatuisena, 

muista erottautuvana psykofyysissosiaalisena kokonaisuutena.  

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa käsitykset siitä, mikä on hyväksyttävää ja 

tavoittelemisen arvoista eli ihanteellista, nojaavat vahvasti kuluttamiseen ja siihen 

liitettyihin symbolisiin merkityksiin. Ollakseen jotain tulee yksilön siis tehdä tiettyjä 

kulutusvalintoja. Kuluttamista ei ohjaa eloonjäämisvietti vaan tarve säilyttää ja 

tavoittaa mahdollisimman myönteinen käsitys omasta itsestä suhteessa toisiin.  

Muoti perustuu kuluttamiseen, ja muotiblogit nimensä mukaisesti perustuvat blogia 

kirjoittavan henkilön muodin kuluttamisen esittelyyn. Muodikkailla vaatteilla 
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rakennetaan julkisivu, jonka tehtävä on vahvistaa blogissa tuotettua minäesitystä. 

Asuvalinnat toimivat apuvälineenä luotaessa roolihahmoa nimeltä minä. 

 

3.3.1 Minä 

 

Arkikielessä minä on sana, jolla yksilö viittaa itseensä. Minän määritelmä alkaa 

ensisijaisesti ruumiista: lapselle minä on yhtä kuin itselle kuuluva keho. Aikuiselle 

minän merkitys on huomattavasti moniulotteisempi: minän muodostavat ajatukset, 

tunteet ja asenteet yhdessä fyysisen kehon kanssa.  

Baumeisterin (1999) mukaan yksilön minän perusta muodostuu kolmenlaisista, 

universaalisti ihmisyyteen olennaisella tavalla kuuluvista kokemuksista, joista 

ensimmäinen on refleksiivinen tietoisuus. Yksilön ollessa tietoinen itsestään syntyy 

käsitteellinen minä, joka saa merkityksensä vain suhteessa muihin. 

Yksinkertaistetusti siis yksilöstä tulee minä, sillä hän ei ole kukaan muu. (Mts. 2) 

Yksilön minä on siten eräällä tapaa yhtä kuin yksilön identiteetti, eli käsitys itsestä 

ainutlaatuisena, toisista erottautuvana kokonaisuutena. Toinen minän 

muodostumisen kannalta keskeinen kokemus on ihmistenvälinen vuorovaikutus. 

Yksilön minä määrittyy jälleen suhteessa muihin: minä on osa erilaisia sosiaalisia 

ryhmiä sekä sosiaalisten suhteiden verkostoa. Jo pieni lapsi oppii kategorisoimaan 

itsensä sukupuolensa perusteella. Samalla hän on myös vanhempiensa lapsi sekä 

kenties jonkun sisarus. Aikuisella minää määrittäviä sosiaalisia ryhmiä on lukuisia. 

(Mts. 2) Jälleen on huomattava minän ja identiteetin käsitteiden välinen yhteys, sillä 

sosiaalisista ryhmäjäsenyyksistä kumpuaa niin ikään yksilön sosiaaliseksi 

identiteetiksi kutsuttu konstruktio. Kolmas minuuden rakentumisen ulottuvuus on 

minän toiminnallinen funktio. Minä on subjekti, joka säätelee itse toimintaansa; 

tekee päätöksiä sekä toimii niiden pohjalta. (Mts. 2) 

Minä voidaan myös jakaa kolmeen rakenteelliseen osa-alueeseen Jamesia (1999, 69–

71) mukaillen. Materiaalinen minä viittaa paitsi fyysiseen kehoon, myös sen 

verhoaviin vaatteisiin. Erityisesti jälkimmäisen sisällyttäminen osaksi materiaalista 

minää kuvaa osuvalla tavalla muotiin ja pukeutumiseen liitettäviä symbolisia 

merkityksiä. Myös muu hankittu materiaalinen omaisuus, kuten koti, voidaan katsoa 

osaksi yksilön materiaalista minää. Sosiaalinen minä puolestaan viittaa sosiaalisen 

identiteetin käsitteen tavoin yksilön tarpeeseen tulla huomatuksi ja tunnustetuksi 
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muiden toimesta. Jamesin (mts. 70) mukaan yksilöllä on yhtä monta sosiaalista 

minää kuin mitä on hänen olemassaolonsa tunnistavia toisia. Muotiblogien 

kontekstiin ajatus ei tosin nähdäkseni täysin sovellu, sillä sosiaalisen minän 

muotoutuminen edellyttänee jonkinlaista välitöntä tai välillistä palautetta minän 

havaitsevilta toisilta. Blogimaailmassa ja sosiaalisessa mediassa ylipäätään suurin 

osa käyttäjistä tyytyy pelkkään havainnointiin ilman varsinaista osallistumista 

vuorovaikutukseen. Näin ollen muotiblogin kirjoittajan minän ei voi ajatella 

rakentuvan erikseen suhteessa jokaiseen blogia lukevaan verkonkäyttäjään, sillä 

suurin osa blogin yleisöstä esiintyy bloggaajalle ainoastaan numeroina lukijamäärää 

havainnollistavissa luvuissa. Bloggaajan sosiaalisen minän voisi pikemminkin nähdä 

rakentuvan suhteessa yksittäisten lukijoiden muodostamaan joukkoon, jolloin 

sosiaalinen minä kenties muotoutuu blogin lukijoiden muodostaman joukon koon 

muuttuessa. Kolmas minän rakenteellinen osa-alue on niin sanottu henkinen tai 

sielullinen minä, joka muodostaa eräänlaisen muuttamattomana säilyvän ytimen. 

Henkiseen minään sisältyy tavallaan yksilön koko tietoisuus kaikkine mahdollisine 

sosiaalisine ja materiaalisine minuuksineen. (Mts. 71.) 

Varhainen sosiaalispsykologinen tutkimus liittikin minän osaksi itsetajuisuuden 

(self-awareness) käsitettä. Duval ja Wicklund (1972; [ref.] Baumeister 1999,4) 

esittivät, että tietoisuus itsestä liittyy useimmiten jonkin minän osa-alueen 

vertaamiseen kulttuurissa vallitsevaan ihanteeseen tai standardiin. Minän 

vertaaminen ideaalina pidettyyn johtaa useimmiten tyytymättömyyteen ja herättää 

yksilössä halun muuttaa minää kyseisen ideaalin saavuttamisen toivossa. Myöhempi 

tutkimus kuitenkin osoitti, että itsetajuisuus voi merkitä minän vertaamista muihin 

myös positiivisessa mielessä (ks. esim. Carver & Scheier 1981; [ref.] Baumeister 

1999, 4). Esimerkiksi onnistumisen kokemuksen myötä yksilö on taipuvainen 

tuntemaan tyytyväisyyttä itseensä suhteessa muihin.  

Baumeisterin (1991; [ref.] Baumeister 1999, 5) mukaan oman minän jatkuva 

tarkkailu voi myös aiheuttaa yksilölle stressiä. Ajatus on erityisen mielenkiintoinen 

muotiblogien kontekstissa, sillä oman minän päivittäinen näytteille asettaminen 

korostanee yksilön itsetajuisuuden tunnetta ennennäkemättömällä tavalla. Blogeja 

tutkineen McCullaghin (2008, 8) mukaan minän rakentaminen ja muokkaaminen on 

päättymätön refleksiivinen projekti, jonka toteuttamisen tarve on leimallista 
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nimenomaan myöhäismodernille kulttuurille, ja käyttäjäprofiilien ympärille 

rakennetut sosiaalisen median palvelut vastaavat osaltaan tähän tarpeeseen.   

Postmodernissa yhteiskunnassa blogit tarjoavat alustan minän ja identiteetin 

muokkaamiseen. Keskeisenä työkaluna tässä päättymättömässä projektissa toimii 

kulutus, jota käsittelen seuraavassa luvussa.  

 

3.3.2 Kulutus 

 

Jälkiteollisessa yhteiskunnassa ihmisillä on käytettävissään enemmän rahaa kuin 

koskaan aikaisemmin. Massatuotannon ja globalisaation myötä tarjolla on myös 

ennennäkemätön valikoima ostettavissa olevia hyödykkeitä, joiden symbolinen arvo 

on usein mittaamaton rahalliseen arvoon verrattuna. Emme osta ainoastaan tuotetta, 

vaan myös arvostusta ja mielihyvää. Ostamme tavoitellaksemme korkeampaa 

sosiaalista statusta. Kärjistetysti voidaan sanoa yksilön olevan sitä, mitä hän kuluttaa. 

(Ks. esim. Dittmar 2008.) 

Kulutuskulttuurissa eläminen on vaikuttanut ratkaisevalla tavalla siihen, kuinka 

yksilö nykypäivänä rakentaa identiteettiään. Etenkin urbaanissa ympäristössä muun 

muassa perheen, uskonnon ja kansallisuuden merkitys identiteetin rakentamisessa on 

vähentynyt. Identiteetti nähdään jatkuvasti muokattavana konstruktiona (Noppari & 

Hautakangas 2012, 46). Tiettyyn sosiaaliluokkaan syntyminen ei enää määrittele 

yksilön asemaa yhteisössä, vaan periaatteessa jokaisella on mahdollisuus tavoitella 

ja saavuttaa korkeampi sosiaalinen status. Identiteetti ei määräydy vaan ansaitaan, ja 

keskeisin ansaitsemisen keino on materiaalisen pääoman hankkiminen sekä 

kuluttaminen. (Dittmar, mts. 12.) 

Identiteetin merkitys yksilölle on nykypäivänä varsin toisenlainen kuin vielä 

muutama vuosikymmen sitten. Kulutuskulttuurissa elävän yksilön tietoisuus omasta 

itsestä on ylikorostunut: olemme aikaisempaa herkempiä paitsi analysoimaan sitä, 

miten toiset meidät näkevät, myös tulkitsemaan ja analysoimaan toisia. Korostunut 

kiinnostus itseen on valjastettu palvelemaan markkinavoimia: kaupallinen sektori 

tarjoaa itsen muokkaamiseen tarkoitettuja palveluita aina elämänhallintakursseista 

kauneusleikkauksiin. (Finkelstein 2007, 122.)  
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Nykypäivän hedonistisen kuluttajan valintoja ei enää määritä tarve vaan halu ja sen 

toteuttamisesta seuraava mielihyvä (Gronow 1997, 74). Markkinoituneessa 

yhteiskunnassa kuluttajat elävät keinotekoisesti luotujen tarpeiden jatkuvassa 

ristipaineessa. Yltäkylläisyyden kulttuurissa yksilö on ikään kuin pakotettu 

kuluttamaan yli tarpeen, mikä puolestaan johtaa alati läsnä olevaan 

tyytymättömyyteen, mikä taas johtaa kuluttamaan yhä enemmän (mts. 70).  

Myös kulutuskulttuurista puhuttaessa keskeiseksi teemaksi nousee minän ideaali. 

Kulutuskulttuuriin erottamattomana osana kuuluva mainoskuvasto antaa meille 

jatkuvasti vihjeitä siitä, minkälainen on ideaali identiteetti. Mainosten tarkoitus ei 

ole myydä vain tuotteita vaan kokonaisia elämäntyylejä. Tekemällä tiettyjä 

kulutusvalintoja voimme päästä lähemmäksi ihanteellista identiteettiä; oman 

itsemme ideaalia. (Dittmar 2008, 12–15.) Kuluttamaan ohjaava tyytymättömyyden 

tunne syntyy, kun vertaamme itseämme ja elämäämme mainoskuvastoissa 

esitettyihin ideaaleihin. Tietokoneohjelmilla virheettömiksi käsitellyt ihmisvartalot 

saavat kuluttajan kokemaan itsensä epäkelvoksi ja luksustuotteilla kuorrutetut 

lavasteet saavat arkielämän näyttämään vajavaiselta. Kuviin kätkeytyy kuitenkin 

myös toivon kipinä: ostamalla tiettyjä tuotteita ja palveluita virheetön vartalo ja 

luksuksella kyllästetty arki voivat olla meidän. (Mts. 22) Kulutuskulttuuri on kuin 

itseään ruokkiva noidankehä, jossa kuluttajan tavoittelema minän ideaali pysyy 

jatkuvasti yhden ostoksen päässä. 

Yksilön rakentaa minäesityksensä pitkälti yhteiskunnassa kunakin hetkenä vallalla 

olevien arvojen ja ihanteiden mukaan (Goffman [1959] 1987, 44). Ei siten ole ihme, 

että muotiblogit minäesitysten näyttämöinä ilmentävät niin selkeästi 

kulutuskulttuurin ideaaleja. Kuten Nopparin & Hautakankaan (2012) tutkimuksesta 

käy ilmi, muotiblogien kuvasto perustuu vahvasti bloggaajan pyrkimykseen 

näyttää ”hyvältä ja edustavalta” (mts. 29). Se, mitä edellä mainitut adjektiivit 

muotiblogimaailmassa tarkoittavat, kiteytyy oivalla tavalla erään bloggaajan 

haastattelussa: ”Niillä on kaikilla pitkä vaalea tukka ja Mulberryn laukku ja 

Mulberryn kaulahuivi ja farkut ja kauluspaidat” (mts. 49).  

Todellista minää määriteltäessä keskeisin kysymys on ”kuka olen”, kun taas 

ideaaliminää määrittelee kysymys siitä, ”kuka haluaisin olla”. Ulkoisen olemuksen 

säätely tarjoaa yksilölle keinon päästä mahdollisimman lähelle ideaalia omasta 
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itsestä. (Kaiser 1998, 182–183.) Havainnoimalla toisten suhtautumista ulkoiseen 

minään on mahdollista saada palautetta siitä, miten hyvin onnistumme ideaalimme 

tavoittamaan. Vaatetus on näin ollen tärkeässä roolissa kanssaihmisille viestittäessä. 

Pukeutumalla tietyllä tavalla tietyssä sosiaalisessa tilanteessa yksilö pyrkii 

korostamaan tiettyjä persoonallisia piirteitään ja vastaavasti häivyttämään toisia.  

Seuraavassa luvussa keskityn tarkastelemaan muodin käsitettä ja sen merkitystä 

yksilön identiteettityössä.  

 

3.3.3 Muoti 

 

Edwardsin (2011) mukaan eräs muodin tutkimuksen suurimmista haasteista on 

muodin käsitteen määrittely. Pukeutuminen, tyyli ja muutos ovat muotiin 

olennaisella tavalla liittyviä elementtejä, mutta eivät kuitenkaan yksin riitä 

kuvaamaan tarpeeksi kattavasti sitä, mitä muodilla oikeastaan tarkoitetaan. (Mts. 2) 

Vaikka muoti voidaan liittää moniin asioihin ja ilmiöihin, viittaan tässä 

tutkimuksessa muodin käsitteellä etupäässä pukeutumiseen ja se avulla luotuun 

ulkoiseen tyyliin.  

Tyylin käsitteen määrittely on kuitenkin niin ikään hankalaa. Edwards (mt.) nimittää 

tyyliä muodin moraaliseksi ulottuvuudeksi. Ympäröivä kulttuuri määrittelee sen, 

mikä milloinkin on tyylikästä.  Tyylikkyys on myös voimakkaasti yksilöitä arvottava 

käsite: toiset ovat tyylikkäämpiä kuin toiset. Olla tyylikäs on eri asia kuin olla 

muodikas, sillä edellinen nähdään yksilön sisäsyntyisenä ominaisuutena. Muodikas 

yksilö sananmukaisesti tietää, mikä kullakin hetkellä on muodissa. Tyylikäs yksilö 

sen sijaan tietää myös, kuinka yhdistellä eri muoti-ilmiöitä toisiinsa harmoniseksi 

kokonaisuudeksi ja valita juuri itselle parhaiten sopivat pukimet. Tyyliin liittyykin 

olennaisella tavalla pyrkimys jakaa se hyvään ja huonoon. Tyylikkään ja tyylittömän 

raja on useimmiten hiuksen hieno, ja rajan väärälle puolelle eksymistä pidetään 

vakavana virheenä – tai vähintään kiusallisena. (Mts. 4) 

Vaatetuksen ja tyylin merkitys muille esiinnyttäessä näkyy esimerkiksi erilaisten 

pukeutumisoppaiden valtavana kirjona. Vinkkejä on tarjolla aina vartalon niin 

sanottujen ongelmakohtien häivyttämisestä kokonaisvaltaiseen vaikutelmien 
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hallintaan: esimerkiksi liike-elämässä oikeanlainen pukeutuminen nähdään 

ratkaisevan tärkeänä osana menestystä havittelevan urapolulla. (Edwards, mts. 6) 

Jo antiikin ajoista lähtien ihmisen ulkoisen olemuksen ja sisäisen maailman välillä 

on ajateltu olevan yhteys. Esimerkiksi kasvonpiirteiden on uskottu paljastavan 

tiettyjä luonteenpiirteitä kantajastaan. (Finkelstein 2007, 122–123.) Vaatteet ovat 

merkitykseltään paljon enemmän kuin käyttöesineitä – ne ovat kantajansa toinen iho, 

jotka tekevät yksilöstä ainutlaatuisen samoin kuin nenän muoto ja silmien väri 

(Calefato 2004, 17). Valitsemamme vaatteet ja asusteet toimivat fyysisen minämme 

kehyksenä, ja liittyvät siten kuin huomaamatta osaksi sitä kokonaisuutta, jonka 

miellämme minäksi (Davis 1992, 25). Pukeutuminen on viestintää siinä missä sanat 

ja eleet. Vaatteiden avulla yksilö tuo esiin omaa persoonaa ja identiteettiään 

(Edwards 2011, 20; Davis 1992, 4). Muoti puolestaan on manipulaation väline, 

jonka avulla rumasta voidaan tehdä kaunista ja päinvastoin. Muodin tehtävä on 

saada asiat, ihmiset ja ympäristö näyttämään joltakin. (Davis 1992, 26–27.) 

Pukeutuminen on kautta aikain toiminut keinona viestiä omasta sosiaalisesta ja 

yhteiskunnallisesta asemasta muille. Erityisesti yläluokka on pyrkinyt erottautumaan 

alemmasta yhteiskuntaluokasta valitsemalla sellaisia pukimia, jotka eivät ole 

rahvaan ulottuvilla. Simmel ([1923] 1986) uskoi muodin paljastavan jotain 

olemuksellista sosiaalisesta yhteiskunnasta: ”Koko yhteiskunnan historia on 

luettavissa tarinana taistelusta, kompromissista ja hitaasti voitetuista ja nopeasti 

menetetyistä sovinnoista kahden tendenssin välillä. Nuo tendenssit ovat 

sulautuminen sosiaaliseen ryhmään ja pyrkimys kohota esiin sieltä” (mts. 22). 

Simmelin mukaan muoti tarjoaa yksilölle keinon toteuttaa näitä ristiriitaisia 

pyrkimyksiä samanaikaisesti. Muotia noudattava yksilö tyydyttää tarvettaan 

sosiaaliseen kiinnittymiseen jäljittelemällä annettua mallia. Samanaikaisesti yksilön 

ehostautuminen mahdollistaa itsensä korostamisen ja erottautumisen suhteessa 

muihin. (Mts. 26–27.) 

Simmel (mt.) näki naiset erityisen alttiina muodin houkutuksille, sillä muoti ilmentää 

samanaikaisesti sekä jäljittelyn että huomiota herättämisen viettiä. Heikommasta 

yhteiskunnallisesta asemasta johtuen naiset ovat kautta aikain olleet miehiä 

kiinteämmässä suhteessa sosiaalisiin normeihin. Yleisesti hyväksytyt valinnat ja 

elämäntavat ovat tärkeämpiä niille, joille yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä ei juurikaan 
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sallita. Toisaalta muodin erottava funktio tarjoaa turvalliset puitteet myös edellä 

mainittujen tarpeiden tyydyttämiseen. Erityisesti naisille muoti on keino toteuttaa ja 

alleviivata omaa persoonallisuutta ja erityisyyttä. (Mts. 51–52.) 

 

3.3.4 Yhteenveto: muoti ja kulutus osana minuutta 

 

Jännite yksilöllisen ja yhteisöllisen välillä lienee keskeisin osoitus muodin ja 

identiteetin välisestä yhteydestä. Sekä muotiin että identiteettiin liittyy tunne itsestä 

ainutlaatuisena ja samalla kuitenkin merkityksellisten toisten kaltaisena olentona. 

Muodin mukaisesti pukeutuminen antaa yksilölle mahdollisuuden yhtäältä toteuttaa 

omaa luovuutta ja toisaalta noudattaa vallitsevia sosiaalisia normeja. (Simmel, mts. 

105, 116)  

Pukeutuminen on itsessään eräänlainen performanssi ja erottamaton osa itsensä 

esittämistä. Edwards (2011) viittaa Goffmanin ([1959] 1987) tavoin sekä tietoiseen 

että tiedostamattomaan ilmaisuun, jotka yhdessä vaikuttavat kokonaisvaikutelman 

syntyyn. Nykyisessä länsimaisessa kulttuurissa yksilö valitsee vaatteensa 

pääsääntöisesti omien mieltymystensä sekä olosuhteiden ja sosiaalisten normien 

mukaan, mutta samalla jokaiseen valittuun vaatekappaleeseen ja asusteeseen 

piiloutuu merkitys. Näin olleen vaatteiden voidaan nähdä paljastavan jotakin 

olennaista yksilön niin kutsutusta todellisesta minästä. (Edwards, mts. 25–26) 

Esimerkiksi luksusmuotitalojen tuotteisiin mieltyneen kuluttajan voisi ajatella 

valitsevan merkkituotteita laatutietoisen ja varakkaan vaikutelman luomiseksi. 

Toisaalta logoihin verhoutuminen voi vaikuttaa myös päinvastaisella tavalla, jolloin 

yleisö ikään kuin näkee kulissien taakse havaiten laskelmoidusti rakennetun 

vaikutelman keinotekoisuuden. Muoti voidaan siten nähdä joko huijauksena tai 

paljastuksena. Vaatteilla yksilö voi samanaikaisesti joko manipuloida 

minäesityksensä yleisöä tai vahingossa paljastaa itsestä enemmän kuin on tarkoitus. 

Molempia näkemyksiä yhdistää ajatus yksilön minuuden jakautumisesta sisäiseen ja 

ulkoiseen, aitoon ja keinotekoiseen. (Edwards, mts. 26.)  

Davis (1992) käyttää muodin teoriasta puhuttaessa sosiaalisen identiteetin käsitettä 

viitatakseen Goffmanin ([1959] 1987) ja Edwardsin (2011) tavoin tietoiseen ja 

tiedostamattomaan ilmaisuun. Davisin mukaan yksilön sosiaalinen identiteetti 

muodostuu kaikista niistä minän attribuuteista, jotka hän tarkoituksella tai 
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tahtomattaan tulee liittäneeksi itseensä muiden silmissä. Lisäksi muotia ja sosiaalista 

identiteettiä yhdistää molemmille olemuksellinen alati käynnissä oleva pyrkimys 

kohti muutosta. Jatkuvasti eteenpäin kulkeva aika yhdessä ympäröivän yhteiskunnan 

ja kulttuurin muutosten kanssa pakottavat identiteetin jatkuvaan liikkeeseen. 

Jälkiteollisessa nykykulttuurissa yksilö saa kulutusvalintojensa avulla muokata 

identiteettiään lähes loputtomasti, ja juuri yksilön identiteetin epästabiilius on muotia 

kaikkein selkeimmin ruokkiva voima. Muoti elää muutoksesta, jota yksilö janoaa. 

Muoti tarjoaa yksilölle tunteen konkreettisesta muutoksesta, vaikkakin vain lyhyeksi 

hetkeksi. (Davis, mts. 16–18.) Pukeutumalla tietyllä tavoin onnistumme kenties 

näyttämään erilaiselta toisten silmissä, vaikka pysyvämmät, vähemmän pinnalliset 

identiteetin osa-alueet pysyisivätkin samoina (mts. 27). 

On syytä korostaa, että länsimaisessa kulttuurissa muodin merkitys yksilön 

identiteettityössä on jokseenkin poikkeuksellinen muuhun maailmaan verrattuna. 

Yhteiskunnissa, joissa identiteettiä määrittävät edelleen esimerkiksi syntyperän ja 

uskonnon kaltaiset muuttamattomina pidetyt tekijät ei muodilla ole samanlaista 

funktiota oman identiteetin ääriviivoja piirrettäessä. (Davis, mts. 28) 

Universaalina ilmiönä muoti on kuitenkin varsin ristiriitainen. Yhtäältä muodille 

olemuksellinen pyrkimys on levitä niin laajalle, kuin mahdollista. Toisaalta muoti 

menettää ainutlaatuisuutensa ja sitä kautta merkityksensä levitessään liian laajalle. 

(Simmel [1923] 1986, 39; Davis 1992, 14.) ”Muodin olemus on siinä, että vain osa 

ryhmästä harjoittaa sitä, ja muut ovat vasta matkalla siihen” (Simmel, mts. 38). 

Toisaalta voidaan kysyä, onko tämänkaltainen määritelmä enää nykypäivänä 

mahdollinen. Globalisoitumisen myötä nykykuluttajille tarjotaan samoja tuotteita 

samaan aikaan kaikkialla maailmassa, minkä seurauksena muoti tuntuu jossain 

määrin menettäneen erityislaatuisuutensa. Muodin seuraaminen tuottaa yksilölle silti 

tyydytyksen tunteen: ”Muoti edustaa hänelle aina jotakin erityistä ja huomiota 

herättävää, ja samalla hän tuntee sisimmässään olevansa sellaisen yhteisön ohjaama, 

joka ei vain tee samaa vaan myös pyrkii samaan” (Simmel, mts. 43–44). 

Edellä mainittuja käsitteitä tarkastelemalla olen pyrkinyt osoittamaan yksilön 

tekemien kulutusvalintojen, pukeutumisen ja muodin seuraamisen liittyvän 

keskeisellä tavalla yksilön minätyöhön ja itsensä esittämiseen. Muoti ja kulutus 

tarjoavat keinoja, joiden avulla yksilö nykykulttuurissa tuottaa ja jäsentää käsitystä 



32 
 

itsestään. Yksilön keskeisenä pyrkimyksenä on luoda myönteinen käsitys itsestään 

sekä omassa että muiden mielissä. Muoti tarjoaa siten myös malleja siihen, mitä 

kunakin hetkenä pidetään myönteisenä ja tavoittelemisen arvoisena. 

 Blogien kaltaiset käyttäjäprofiilien ympärille rakennetut sosiaalisen median palvelut 

puolestaan tarjoavat kanavan, jonka kautta nämä kulutukseen ja muotiin liittyvät 

valinnat ja pyrkimykset on mahdollista asettaa näytteille. Muotiblogien kirjoittajien 

voidaan nähdä blogeissaan rakentavan esitystä itsestään yhtäältä ainutlaatuisina 

suhteessa esityksen yleisöön, toisaalta toisten (muotibloggaajien) kaltaisina. Siten 

muotiblogien kirjoittajat toteuttavat samanaikaisesti sekä pyrkimystään sulautua 

osaksi ihanteellisina pidettyjen yksilöiden ryhmää ja samalla nousta esiin sieltä.  
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4. Tutkimusaineisto ja analyysimenetelmä 

 
Tutkimukseni aineisto koostuu viiden eri muotiblogin merkinnöistä kahden viikon 

ajalta. Blogimerkintöihin sisältyy sekä kirjoitettua tekstiä että kuvia, joista suurin osa 

on valokuvia. Analysoin aineistoani laadullisen lähiluvun sekä kuva-analyysin 

keinoin. Sovellan tutkimusaineistoni kvalitatiiviseen analyysiin myös kvantitatiivisia 

elementtejä.  

Blogien lukijoiden kommentit on rajattu tutkimusaineiston ulkopuolelle, sillä 

tutkimuksen pääasiallisena tarkoituksena on tutkia nimenomaan kirjoittajien itsensä 

tapaa rakentaa minäesitys bloginsa välityksellä. Sosiaalisen median 

vuorovaikutuksellisen luonteen vuoksi olen kuitenkin pyrkinyt pohtimaan myös 

muotiblogien yleisön merkitystä blogeissa tuotettujen minäesitysten kannalta.  

Tavoitteeni on löytää blogien sisällöistä sekä yhtäläisyyksiä ja säännönmukaisuuksia, 

että eroja ja poikkeuksia. Tarkastelen muun muassa sitä, mitä blogien kirjoittajat 

kertovat blogimerkinnöissä itsestään, kuinka he kuvailevat itseään, minkälaisia 

valokuvia blogeissa julkaistaan ja millä tavoin kirjoittajat itse esiintyvät kameralle. 

Lopuksi analysoin tuloksia tutkimuskysymysten valossa.  

Huomattavaa on, että kahdesta tutkimuskysymyksestäni jälkimmäinen (millä tavoin 

muotiblogien kirjoittajat esittävät blogeissa itseään) osittain vastaa kysymyksistä 

ensimmäiseen (miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat), sillä esioletukseni 

mukaan eräänlaisen ideaaliminän rakentaminen on muotiblogin kirjoittamisen 

keskeisimpiä motiiveja. Tutkimuskysymyksistä jälkimmäiseen vastaaminen 

edellyttää tutkittavan kohteen kuvailevaa tutkimusta, ensimmäiseen vastaaminen 

puolestaan pyrkii selittämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä.  

Vaikka kuvaileva ja selittävä tutkimus periaatteessa ovat tavoitteiltaan erityyppisiä 

toimintoja, yksittäisen tutkimuksen luokittelu selkeästi jompaankumpaan 

kategoriaan kuuluvaksi onnistuu käytännössä harvoin. Myös selittävä tutkimus 

sisältää kuvailevia elementtejä varsinkin silloin, kun tutkimuksen aihe on vielä 

suhteellisen tuntematon. (Alkula, Pöntinen & Ylöstalo 1999, 187–188.) Muotiblogit 

ovat ilmiönä vielä uusi ja aikaisempaa tutkimusta aiheesta on vasta niukasti, joten 

entuudestaan tuntemattoman tutkimuskohteen selittäminen edellyttää sen 

kuvailemista. Tästä syystä tutkimusaineistoni analyysin tulosten ja niiden pohjalta 
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tehtyjen johtopäätösten esittämisjärjestys poikkeaa varsinaisten tutkimuskysymysten 

esittämisjärjestyksestä.  

Valitsemani tutkimusaineiston analyysimenetelmä on niin ikään syytä perustella. 

Etsittäessä vastausta siihen, miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat, vaikuttaisi 

kenties tarkoituksenmukaiselta haastatella blogien kirjoittajia itseään. Teesini 

blogien ihanneminää rakentavasta luonteesta huomioon ottaen pidän kuitenkin 

erittäin epätodennäköisenä, että yksikään muotibloggaajista vastaisi 

haastattelututkimuksessa tavalla, joka vahvistaisi ennakko-oletukseni ideaaliminän 

tuottamisen pyrkimyksestä oikeaksi. Nähdäkseni on ylipäätään epätodennäköistä, 

että blogien kirjoittajat mahdollisissa haastattelutilanteissa kykenisivät nimeämään 

suoranaista syytä siihen, miksi heidän kirjoittamansa blogit ovat sellaisia kuin ovat.  

Tutkimukseni tarkoituksena ole analysoida tarkastelemieni muotiblogien kirjoittajia 

henkilöinä. Tämän tutkimuksen puitteissa ei myöskään ole mahdollista luoda 

yleispätevää selitysmallia siihen, minkälaista sisältöä muotiblogeihin tuotetaan ja 

miksi. Kulttuurintutkimuksen piiriin lukeutuvassa laadullisessa tutkimuksessa 

tulosten yleistettävyydelle ei kuitenkaan aseteta samanlaisia vaatimuksia kuin muilla 

tieteenaloilla (Alasuutari 2011, 234–235). Työni tavoitteena on tarjota yksi 

mahdollinen näkökulma muotiblogien kriittiseen tarkasteluun ja pyrkiä paremmin 

ymmärtämään merkityksiä, joita muotiblogeihin aikamme ilmiönä liittyy. 

 

4.1 Aineiston valinta ja esittely 

 
Olen valinnut aineistoni blogit Blogilista.fi -sivustolta, jonka kahdenkymmenen 

luetuimman blogin listan lähes jokaiseen blogiin on liitetty avainsana muoti tai tyyli. 

Aineistooni olen valinnut kuitenkin vain sellaisia blogeja, joihin on liitetty avainsana 

muotiblogi. Tällä tavoin olen pyrkinyt välttämään mahdolliset muotiblogin 

määrittelyyn liittyvät ongelmat (ks. esim. Noppari & Hautakangas 2012, 18–20). 

Vakiintuneen, yleisesti hyväksytyn määritelmän puuttuessa olen katsonut parhaaksi 

koota aineistoni blogeista, jotka on blogisisältöjen tuottajien itsensä toimesta 

määritelty muotiblogeiksi.  

Luetuimpien blogien lista on järjestetty blogien lukijamäärien mukaan. Lukijoiksi on 

laskettu kaikki Blogilistan kautta tapahtuneet siirtymiset kyseiseen blogiin edellisen 
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seitsemän vuorokauden aikana. Blogien todelliset lukijamäärät voivat siten olla vielä 

huomattavasti seuraavassa ilmoitettuja lukuja suuremmat. Blogilista.fi -sivuston viisi 

luetuinta muotiblogiksi luokiteltua blogia ovat 4.3.2012 seuraavat: 

1. Nelliinan vaatehuone   

Sijoitus luetuimpien blogien listalla: 8. 

Lukijoita viikossa: 115 356 

Kuvaus: ”Vaatehullun kirppisaddiktin suhailua muodin ihmemaassa. Innostuu 

jopa liikuttumiseen asti ihanista kengistä. Todettu olevan ’hieman’ hamsterin 

vikaa, mistä taas seuraa vaatehuoneen ylikuormitus. Minna Parikka on parasta 

mitä suomalaiselle suunnittelulle on tapahtunut.” 

Avainsanat: muotiblogi, diy, tuunaus, ompelu, tyyliblogi, tyyliblogit, muotiblogit, 

kengät, kosmetiikkablogi, meikkaus 

 

2. No Fashion Victims  

Sijoitus luetuimpien blogien listalla: 5. 

Lukijoita viikossa: 137 821 

Kuvaus: ”22-vuotiaan helsinkiläisen naisenalun höpinöitä omasta tyylistään, 

muodista ja sen eri ilmiöistä, sekä mielipiteistään aihealueisiin - ja no, aika 

paljon kaikkeen muuhukin – liittyen.” 

Avainsanat: lifestyle, muoti, muotiblogi, tyyliblogi, vaatteet, ideat, musiikki, tyyli, 

valokuvaus, kauneus, shoppailu, trendit, elämä, muotiblogit 

 

3. Yummy!  

Sijoitus luetuimpien blogien listalla: 9. 

Lukijoita viikossa: 114 534 

Kuvaus: ”Muotia, shoppailua, elämää ja muuta, 22 -vuotiaan Lontoossa 

asustavan tytön näkökulmasta.” 

Avainsanat: muotiblogit, kauneus, tyyli, muoti, muotiblogi, julkkikset, trendit, 

elämä, shoppailu, lifestyle 
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4. are you feeling fashionable?  

Sijoitus luetuimpien blogien listalla: 17. 

Lukijoita viikossa: 83 346 

Kuvaus: ”23-vuotias tyttö kirjoittaa muodista, shoppailusta, kirpputoreista ja 

elämästä.” 

Avainsanat: kirpputori, kirpputorilöydöt, muoti, muotiblogi, trendit, tyyli, 

vaatteet, vintage 

 

5. Focus on Fashion  

Sijoitus luetuimpien blogien listalla: 21 

Lukijoita viikossa: 61 749 

Kuvaus: ”Parikymppinen muotiin koukuttunut tyttö höpöttelee aiheesta ja sen 

vierestä. Täältä löydät uusia juttuja jopa päivittäin, tervetuloa visiitille!” 

Avainsanat: kauneus, kirpputorilöydöt, muoti, muotiblogi, muotiblogit, 

pukeutuminen, shoppailu, trendit, tyyli, ruoka, tyyliblogi, tyylittömyys, 

muotimaailma 

Tutkimukseni aineisto koostuu yllä olevien blogien kirjoittajien blogimerkinnöistä 

aikavälillä 1.–14. helmikuuta 2012. 

 

4.2 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 
Blogisisältöjen käyttäminen tutkimuksen aineistona ei Nopparin & Hautakankaan 

(2012) mukaan ole täysin vailla tutkimuseettisiä ongelmia (mts. 17). Nopparin & 

Hautakankaan tutkimuksessa blogeista poimitut lainaukset on esitetty anonyymeina 

hienotunteisuuden nimissä, sillä vaikka blogit sijaitsevat kaikille verkonkäyttäjille 

avoimessa ympäristössä, ovat niiden sisällöt ”luonteeltaan yksityisiä” (mts. 17–18). 

Omassa tutkimuksessani olen kuitenkin päätynyt toisenlaiseen ratkaisuun ja liitän 

aineistosta poimitut lainaukset kyseisen blogin nimeen tai kirjoittajan nimimerkkiin.  

Kymmeniä tuhansia lukijoita viikoittain houkutteleva blogi on nähdäkseni 

luonteeltaan yksiselitteisesti julkinen, eikä siihen tuotetun sisällön hyödyntämistä 

tutkimustarkoituksessa voida rajoittaa yksityisyyden kunnioittamisen perusteella. 

Korostan kuitenkin Nopparin & Hautakankaan (2012) tavoin, ettei tämänkään 
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tutkimuksen tarkoituksena ole ”analysoida bloggaajia henkilöinä” (mts. 18). 

Tutkimuskysymysteni valossa kohdistan huomioni muotiblogeihin ilmiönä, jolloin 

yksittäisten tekstien kirjoittajan tai kuvissa esiintyvien ihmisten henkilöllisyydellä ei 

blogisisältöjen analyysin kannalta ole merkitystä.  

Lopuksi on huomattava, että peräti neljä viidestä tutkimusaineistooni valikoituneesta 

blogista toimii Indiedays.com -portaalin alaisuudessa. Viides blogeista toimii 

naistenlehti Olivian verkkosivuilla. Lienee mahdollista, että saman kattoyrityksen 

alla toimimisella on yhdenmukaistava vaikutus blogien sisältöön. Toisaalta kyseinen 

yritys on Suomen suurin muotiblogiportaali ja kelpuuttaa sivuilleen ainoastaan 

suuren lukijamäärän blogeja. Lisäksi Blogilista.fi -sivuston luetuimpien blogien 

listan ylivoimainen enemmistö 4.3.2012 kuuluu jonkin toisen median alaisuuteen, 

joten täysin epäkaupallisin periaattein toimiva (suosittu) muotiblogi vaikuttaisi 

olevan Suomessa harvinaisuus. 
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5. Analyysi 

 
Aloitin tutkimusaineistoni tarkastelun laskemalla, kuinka monta erillistä otsikoitua 

merkintää eli postausta kussakin blogissa on julkaistu tarkastelemallani aikavälillä 

1.–14.2.2012. Koska huomattava osa muotiblogeihin tuotetusta sisällöstä koostuu 

kuvamateriaalista, olen laskenut myös kussakin blogissa julkaistut kuvat 

tarkasteltavan aikavälin puitteissa. Lisäksi olen pyrkinyt jäsentämään aineistoani 

jakamalla kuvat edelleen kahteen alakategoriaan; valokuviin, joista omaksi 

kategoriakseen on erotettu vielä kirjoittajan omakuvat.  

Kuva-kategoriaan kuuluvat kaikki blogissa julkaistut yksittäiset kuvat. Kategoria 

sisältää niin kirjoittajan itsensä ottamia valokuvia kuin muualta verkosta kopioituja 

kuvia. Blogin kirjoittajan muualta kopioiduista kuvista sommittelemat kollaasit olen 

laskenut yhdeksi kuvaksi silloin, kun kuvakollaasi on mielestäni selkeästi rajattu 

yhdeksi kokonaisuudeksi, sillä muualta kopioitujen kuvien alkuperäistä kontekstia 

tuntematta muunlainen laskutapa ei nähdäkseni olisi mahdollinen. 

Valokuva-kategoriaan olen sisällyttänyt kaikki sellaiset valokuvat, jotka esittämänsä 

sisällön sekä kuvien yhteyteen kirjoitetun tekstin perusteella on ottanut joko blogin 

kirjoittaja itse tai joku hänen seurassaan ollut henkilö. Omakuva-kategoriaan 

puolestaan sisältyvät kaikki ne valokuvat, joissa selkeästi esiintyy blogin kirjoittaja 

itse. Kasvo- ja kokovartalokuvien lisäksi olen lukenut omakuviin kuuluviksi myös 

sellaiset valokuvat, joissa näkyy vain blogin kirjoittajan käsi, jalka tai muu 

ruumiinosa. Kuvissa, joissa kohteen kasvot eivät ole näkyvissä, oletan näkyvän 

ruumiinosan kuuluvan blogin kirjoittajalle. Poikkeuksena ovat kuvat, joiden 

yhteyteen kirjoitetussa tekstissä mainitaan muu henkilö kuin kirjoittaja itse, eikä 

näin ollen voida tehdä johtopäätöksiä kuvassa esiintyvän ihmisen henkilöllisyydestä. 

Valokuva- ja omakuvakategorioissa olen laskenut erillisiksi kuviksi kaikki 

yksittäiset kuvat. Esimerkiksi neljästä kirjoittajan omasta kasvokuvasta rakennettu 

kollaasi on nähdäkseni perusteltua laskea neljäksi erilliseksi kuvaksi, toisin kuin 

muualta kopioitujen kuvien kohdalla. 

Edellä mainitut havainnot on koottu alla olevaan taulukkoon (taulukko 1). 
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Blogi Merkintöjä Kuvia Valokuvia Omakuvia 

Nelliinan 

vaatehuone 

21 71 63 40 

No Fashion 

Victims 

19 60 41 14 

are you feeling 

fashionable? 

14 93 90 36 

Yummy! 29 97 74 24 

Focus on 

Fashion 

11 40 30 15 

 

Taulukko 1: Blogien sisällön erittely aikavälillä 1.–14.2.2012. 

 

Lukuun ottamatta Focus on Fashion -blogia, kaikkia tarkastelemiani muotiblogeja 

päivitetään vähintään noin kerran päivässä, joitakin jopa useita kertoja 

vuorokaudessa. Säännöllisen päivittämisen lisäksi kaikkia blogeja yhdisti runsas 

kuvamateriaalin käyttö, ja jokaiseen aineistoon valikoituneeseen blogimerkintään 

sisältyi vähintään yksi kuva. Muutoin blogimerkinnät olivat sisältöjensä puolesta 

varsin erilaisia: niiden pituus vaihteli huomattavasti ja käsiteltyjen aiheiden kirjo oli 

laaja. 

Useimmat blogimerkinnöistä käsittelivät tietenkin vaatteita, muotia ja tyyliä. 

Tarkastelluista blogeista peräti neljä viidestä onkin liitettävissä kyseisiin 

aihealueisiin jo pelkän nimensä perusteella (Nelliinan vaatehuone, No Fashion 

Victims, are you feeling fashionable? ja Focus on Fashion). Muotiblogeille 

ominaiseen tyyliin monen blogimerkinnän aiheena oli kirjoittajan päällä kunakin 

päivänä ollut asukokonaisuus, joka esiteltiin lukijoille useimmiten merkki- ja 

hintatietoineen. Lisäksi bloggaajat kirjoittivat tekemistään (vaate-)ostoksista sekä 

yksittäisistä tuotteista, joiden ostamista he vasta suunnittelivat. Oman 

vaatekaappinsa sisällön esittelemisen ohessa bloggaajat kokosivat myös 

kuvakollaaseja erilaisista vaatekappaleista havainnollistaakseen tyyliään ja 

rakentaakseen mieleisiään asukokonaisuuksia. Vaatteiden ja asusteiden lisäksi 

bloggaajat esittelivät muun muassa käyttämiään kosmetiikkatuotteita. 
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Kaikki aineistoon kuuluneista blogeista tekivät kaupallista yhteistyötä useampien 

tahojen kanssa ja kertoivat siitä avoimesti. Bloggaajat esittelivät sponsoreilta tai 

yhteistyökumppaneilta lahjaksi saamiaan tuotteita sekä järjestivät lukijoilleen 

erilaisia kilpailuja ja arvontoja, joiden palkintoina oli niin ikään kaupallisen 

yhteistyön kautta saatuja tuotteita. Jossain tapauksissa blogin lukijoille tarjottiin 

myös mahdollisuutta ostaa sponsoriyrityksen tuotteita alennetuin hinnoin.  

”Ihana Evelina kotimaisesta korukauppa We Style‘stä lähetti mulle muutamia 

itsevalkkaamiani koruja kotiin. – – Ja kuten sanottu, koska Evelina on ihana, 

niin kaikki – – lukijat saavat – – tilatessaan 20% alennusta kaikista 

normaalihintaisista tuotteista, kun ilmoittavat kassalla alekoodin 

NoFashionVictims!” (No Fashion Victims 9.2.2012) 

Neljä aineistoon kuuluneista blogeista toimi Indiedays.com -portaalin alaisuudessa, 

mikä ilmeni muun muassa blogisivustoille myytynä mainostilana: samat mainokset 

koristivat jokaisen neljän blogin sivupalkkeja. Viides blogeista toimi naistenlehti 

Olivian verkkosivuilla eikä sisältänyt suoranaista myytyä mainostilaa. Eräänlaiseksi 

mainokseksi voitaneen kuitenkin tulkita esimerkiksi 5.2.2012 julkaistu 

blogimerkintä, jossa kirjoittaja kertoo Helsingissä 17.–18.2.2012 järjestettävästä 

yleisötapahtumasta, johon kyseinen bloggaaja aikoi itse osallistua ja arpoi lisäksi 

lippuja lukijoilleen (Nelliinan vaatehuone 5.2.2012).  

Kaupallisten periaatteiden mukaan toimiminen vaikuttanee varmasti osaltaan 

blogeihin tuotettuun sisältöön ja selittänee siten jossain määrin sitä, miksi 

muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat. Muotiblogikulttuurin kaupallistumista on 

hiljattain kuitenkin Suomessa tutkittu (ks. Noppari & Hautakangas 2012), eikä 

tarkoitukseni tässä tutkimuksessa ole syventyä aiheeseen sen tarkemmin. 

Lukijakilpailujen lisäksi bloggaajat puhuttelivat yleisöään suoraan myös muun 

muassa kyselemällä lukijoiden mielipiteitä esimerkiksi tiettyihin vaatevalintoihin 

liittyen tai pyytämällä heitä jakamaan kokemuksiaan erilaisista asioista blogin 

kommenttiosiossa. Helmikuun 14. päivänä jokainen bloggaaja toivotti lukijoilleen 

hyvää ystävänpäivää. Myös muina päivinä lukijoille toivotettiin mukavaa 

päivänjatkoa tai viikonloppua. 

Muodin, vaatteiden ja tyylin lisäksi blogitekstit käsittelivät varsin laajaa aihepiiriä. 

Siinä missä osa blogien kirjoittajista pitäytyi pinnallisemmissa aiheissa, jotkut 
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paljastivat huomattavasti henkilökohtaisempia asioita itsestään ja elämästään. 

Esimerkiksi nimimerkki Jenni kertoi Yummy! -blogissaan ystävänpäivänä 14.2.2012 

melko avoimesti parisuhteensa päättymisestä sekä ihastumisestaan henkilöön, jonka 

kanssa uuden parisuhteen aloittaminen on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi: 

”Mutta kuitenkaan tämä ihminen ei tunnu lähtevän kulumallakaan elämästäni, 

vaan aina kun pääsen liikkumaan eteenpäin se ilmestyy taas jostain, laittaa 

viestiä ja saa mut taas ajattelemaan että jotain voisi tapahtua. Ja sitten homma 

taas tyssää, poistan sen numeron puhelimestani ja vannon ettei enää 

kertaakaan.” (Yummy! 14.2.2012) 

Yleisin blogimerkintöjen käsittelemistä aiheista oli kuitenkin bloggaajan arkinen 

elämä: tunteiden ja ajatusten sijaan teksteissä kerrottiin pääasiassa bloggaajan 

päiväohjelmasta sekä satunnaisista tapahtumista.  

”Lukemisen lisäksi tänään on tullut syötyä, tietty. Kävin päivällä ystävän 

kanssa Lasipalatsin brunssilla, santsasin kaikkea mitä teki mieli lisää ja annoin 

kahvin jäähtyä kuppiin samalla, kun kerroin ja kuuntelin.” (No Fashion Victims 

12.2.2012) 

Muotiblogien minäesitykset näyttävät siis rakentuvan ennen kaikkea paitsi ylle 

puettujen vaatteiden ja tehtyjen kulutusvalintojen myös arkisen toiminnan kautta. 

Syvennyn seuraavassa lähemmin minäesityksen rakentamisen keinoihin 

muotiblogeissa. Tarkastelen sekä blogimerkintöihin tuotettuja tekstejä, että niiden 

yhteydessä julkaistua kuvamateriaalia. 

 

5.1 Minän määreet muotiblogeissa 
 

Jokaisessa tarkastelemassani muotiblogissa kirjoittajan minäesityksen eräänlaisina 

kulmakivinä toimi joukko varsin arkisia minän määreitä. Blogimerkinnöistä kävi 

ilmi kirjoittajan asuinpaikka, mahdollinen opiskelu tai työssäkäynti ja lisäksi kolme 

viidestä bloggaajasta kertoi Blogilista.fi -sivustolle kirjoittamassaan bloginsa 

kuvauksessa tarkan ikänsä. Yksi bloggaajista ilmoitti olevansa parikymppinen ja 

toinen ei viitannut ikäänsä bloginsa kuvauksessa tai blogiinsa kirjoittamissaan 

merkinnöissä millään tavalla. Molemmat tarkan ikänsä kertomatta jättäneistä 

bloggaajista paljastivat kuitenkin blogimerkinnöissään elävänsä parisuhteessa ja 

esittelivät kumppaninsa myös blogissa julkaistuissa kuvissa. Yksi kyseisistä 



42 
 

bloggaajista omisti kaksi kissaa, toinen yhden kissan nimeltä Nöpö. (Are you feeling 

fashionable? 5.2.2012, 7.2.2012; Nelliinan vaatehuone 4.2.2012) 

Iän, asuinpaikan ja siviilisäädyn lisäksi kukin bloggaajista paljasti itsestään myös 

muita satunnaisia seikkoja. Nelliinan vaatehuone -blogin kirjoittaja paljasti olevansa 

vauvaikäisen pojan kummitäti. Hän kertoi myös muun muassa hukkaavansa aina 

rukkastensa toisen parin, pelkäävänsä perhosia, palelevansa herkästi päästään sekä 

saavansa kesäisin pisamia. Are you feeling fashionable? -blogin kirjoittaja 

puolestaan kertoi olevansa nokkela keksimään ystävilleen lempinimiä, kärsivänsä 

anemiasta, näyttävänsä mielestään aamuisin pandalta sekä pikkuveljensä asuvan 

Porvoossa. Focus on Fashion -blogia päivitettiin harvemmin kuin aineiston muita 

blogeja. Kirjoittaja paljasti kuitenkin opiskelleensa kolmisen vuotta sitten stylistiksi 

ja vaihtaneensa sittemmin opiskelualaa. Hän tunnusti aloittavansa tenttiin lukemisen 

yleensä viimetingassa ja äänestäneensä presidentinvaaleissa ehdokasta numero kuusi.  

Kenties vähiten yksityiselämästään paljasti No Fashion Victims -blogin kirjoittaja, 

josta merkintöjen perusteella selvisi muun muassa tämän pitävän suuresti 

salmiakista ja tuoreista mansikoista, vaikka pyrkiikin talvisin välttämään ulkomailta 

tuotujen tuoreiden marjojen ostamista. Blogimerkinnöissä viitattiin epäsuorasti 

mahdolliseen asuinkumppaniin, mutta suoranaisia viittauksia esimerkiksi 

parisuhteeseen ei löytynyt.   

Kaikkein yksityiskohtaisimman minäesityksen rakensi Yummy! -blogin kirjoittaja. 

Tarkastelemani kahden viikon ajanjakson aikana kyseissä blogissa julkaistiin peräti 

kaksi merkintää, joiden tarkoituksena oli kertoa blogin lukijoille henkilöstä 

muotiblogin takana (Yummy! 1.2.2012, 6.2.2012). Ensimmäinen merkintä koostui 

kirjoittajan omasta aloitteestaan tekemästä esittelystä, jonka tarpeellisuutta hän 

perusteli blogin hiljattain saavuttamilla lukuisilla uusilla lukijoilla:  

”Ajattelin, että jonkunlainen pieni esittäytyminen voisi olla piiiitkästä aikaa 

paikallaan, ihan vaan että tiedätte edes jotain tästä Jennistä joka teille täällä 

tarinoi…” (Yummy! 1.2.2012) 

 Jälkimmäinen merkintä koostui lukijoiden blogin kommenttiosiossa esittämistä 

kysymyksistä, joihin bloggaaja vastasi. Hän kertoi varsin avoimesti esimerkiksi 

asumisestaan ja opiskelustaan Lontoossa, asuneensa elämänsä ensimmäiset 21 

vuotta Rovaniemellä, päättäneensä vuosi sitten nelivuotisen parisuhteen ja etsivänsä 
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nyt uutta kumppania. Itseään hän kuvaili muun muassa empaattiseksi, luotettavaksi, 

iloiseksi, määrätietoiseksi, sinnikkääksi ja toisinaan tarpeettoman ujoksi vieraassa 

seurassa. Lisäksi hän paljasti blogissaan lukuisten muiden asioiden ohessa muun 

muassa turvautuneensa veitsettömään kauneuskirurgiaan, tuntevansa itsensä kaltoin 

kohdelluksi pitkäaikaisen ihastuksensa toimesta sekä syövän olevan hänen 

lähipiirissään 4.2.2012 julkaistun blogimerkinnän kirjoittamishetkellä valitettavan 

ajankohtainen aihe.  

Blogimerkintöjen perusteella suurin osa bloggaajista keskittyi rakentamaan 

minäesityksensä toiminnan kautta. Muodista, vaatteista ja ostoksistaan kirjoittamisen 

lomassa bloggaajat kertoivat lukijoille arkisista tapahtumista, kuten 

päiväohjelmastaan ja viikonloppusuunnitelmistaan. Lisäksi he kertoivat 

mieltymyksistään paitsi vaatteiden, myös esimerkiksi ruuan suhteen. Ainoastaan 

Yummy! -blogissa kirjoittaja listasi varsinaisia adjektiiveja kuvaillakseen itseään 

bloginsa lukijoille. Muissa blogeissa kirjoittajat käyttivät laatusanoja itseensä 

viitatessa vain harvakseltaan. 

Vaikka tarkastelemieni muotiblogien kirjoittajat kertoivat blogimerkintöjensä 

teksteissä yksityiselämästään melko vaihtelevasti, on merkintöjen perusteella 

mahdollisuus kuitenkin havaita yhtäläisyyksiä blogiessa rakennettujen minäesitysten 

välillä. Perehdyn seuraavaksi blogeissa julkaistuun kuvamateriaaliin ja sen 

merkitykseen minäesityksen tuottamisessa.   

 

5.2 Valokuvat julkisivun rakentamisen työkaluna 
 

Kuvaan liittyy olennaisella tavalla näkeminen, jota perinteisesti pidetään 

informaation lähteenä. Nähdä jotain merkitsee yhtä kuin tietää sen olevan totta. 

Näköaistin ei uskota valehtelevan, jolloin asian tai ilmiön olemassaolon todisteeksi 

riittää se, että se on omin silmin nähtävissä. (Hietala 1993, 22.)  

Valokuvaa pidetään usein näköhavaintoon verrattavissa olevana objektiivisena 

todellisuuden kuvauksena (mts. 43). Katsoessamme valokuvaa katselemme 

maailmaa kuitenkin ennalta valitusta ja valmiiksi rajatusta näkökulmasta. Valokuvan 

ottajalla on näin ollen valta suunnata huomiomme itse valitsemaansa kohteeseen. 

(Mts. 10–11.) Runsas valokuvien käyttö muotiblogeissa osoittaa nähdäkseni 
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poikkeuksellisen selkeästi, kuinka valokuvia käytetään vaikutelmien hallitsemiseksi 

ja yleisön huomion ohjailemiseksi. 

Suurin osa muotiblogeissa julkaistusta kuvamateriaalista koostuu joko bloggaajan 

itsensä tai jonkun muun hänen kanssaan samassa fyysisessä tilassa olleen henkilön 

ottamista valokuvista. Kuvien joukossa on myös muualta verkosta kopioituja 

valokuvia sekä ei-valokuvia, mutta tässä tutkimuksessa kohdistan huomioni 

pääasiassa valokuviin, joissa esiintyy blogia kirjoittava henkilö itse.  

Huomattava osa blogien sisällöstä koostuu valokuvista, joissa bloggaaja itse esiintyy. 

Lisäksi osassa valokuvista esiintyy myös muita henkilöitä. Itsensä ja ystäviensä 

lisäksi blogien kirjoittajat esittelevät valokuvissa paitsi vaatteitaan, myös muuan 

muassa asuntoaan, aterioitaan, käyttämäänsä kosmetiikkaa ja hygieniatuotteita, 

maisemia, omistamiaan tai ihailemiaan esineitä ja tavaroita tai melkeinpä mitä 

tahansa päivän aikana kohtaamaansa asiaa tai tilannetta. 

Muotiblogeille ominaiseen tapaan kirjoittajat esittelevät valokuvissa myös kunakin 

päivänä päällään olleen asukokonaisuuden, uusimmat hankintansa tai himoitsemiaan 

vaatekappaleita ja asusteita. Omaa tyyliä ja mieltymyksiä havainnollistettiin myös 

muualta verkosta kopioiduista vaatekuvista koottujen kollaasien avulla. 

Huomattavaa kirjoittajien omakuvissa on, että valokuvien tarkoitus ei selvästikään 

ole ainoastaan esitellä kuvanottohetkellä päällä olleita vaatteita, sillä sama asu 

saattaa toistua useammassa peräkkäisessä kuvassa siten, että ainoastaan kuvassa 

olevan henkilön (eli useimmiten kirjoittajan itsensä) ilmeet ja asennot muuttuvat (ks. 

esim. are you feeling fashionable? 5.2.2012) 

Aineistoon valikoituneet blogit erosivat jossain määrin toisistaan kuvamateriaalin 

käytön suhteen (ks. taulukko 1). Esimerkiksi are you feeling fashionable? -blogissa 

julkaistiin tarkastellun ajanjakson puitteissa peräti 90 valokuvaa, kun Focus on 

Fashion -blogissa vastaava luku oli yli puolet vähemmän; vain 40. Nelliinan 

vaatehuone -blogin kirjoittaja esiintyi itse yli puolessa (40/63) blogissa julkaistuissa 

valokuvissa, Yummy! -blogin kirjoittaja sen sijaan vain noin joka kolmannessa 

(24/74). Kuvamateriaalin merkityksestä muotiblogien sisällöissä kertoo kuitenkin 

jotain se, että jokainen aineistoon kuuluvista blogimerkinnöistä piti sisällään ainakin 

yhden kuvan. Jotkut tarkastelluista blogimerkinnöistä koostuivat lähes yksinomaan 

valokuvista (ks. esim. Yummy! 4.2.2012) 
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Kuvamateriaalin runsas käyttö muotiblogeissa voidaan tulkita bloggaajan 

pyrkimykseksi hallita yleisön, eli blogin lukijoiden mielissä syntyviä vaikutelmia. 

Blogissa julkaistut valokuvat muodostavat kirjoittajan henkilökohtaisen julkisivun, 

jonka varaan blogissa tuotettu minäesitys pitkälti rakentuu. Valokuvat 

havainnollistavat sitä, mitä blogiteksteissä kerrotaan, jolloin lukijan 

mielikuvitukselle – ja mahdolliselle ei-toivotulle tulkinnalle – ei juuri jää sijaa.  

Kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutustilanteessa yksilön minäesityksen julkisivu 

muodostuu esiintyjän ulkoasun ja esiintymistavan yhteisvaikutuksen tuloksena 

(Goffman, mts. 34). Muotiblogin yleisö tulkitsee blogissa esiintyvän henkilön 

minäesitystä kuitenkin yksinomaan esiintyjän ulkoasun perusteella. Tämä antaa 

bloggaajalle vapauden muokata julkisivustaan mieleisensä. Näin ollen 

muotiblogeissa julkaistut valokuvat on nähtävä kenties keskeisimpänä bloggaajan 

minäesityksen rakentamisen työkaluna.    

 

5.2.1 Näytökselliset omakuvat 

 

Seija Ridell (2011) on tutkinut yksityisten verkonkäyttäjien minän esittämistä 

Facebook-yhteisöpalvelun profiilikuvissa. Ridell on luokitellut kyseisen sosiaalisen 

median palvelun käyttäjien profiilikuvia jatkumolla näyn – näytän – näyttäydyn – 

näyttelen. (Huomattavaa on, että Ridellin jaottelu perustuu käyttäjien itsensä 

tekemiin luonnehdintoihin kuvistaan. Kyseinen jaottelu on mielestäni kuitenkin 

käyttökelpoinen työkalu myös muotiblogeissa julkaistujen omakuvien analysointiin, 

vaikkei kuviensa julkaisijoita olekaan tässä tutkimuksessa haastateltu.)  

Kuvat, joissa minä näkyy, ovat ulkoisen yhdennäköisyyden perusteella tunnistettavia 

kuvauksia kohteestaan. Ne ovat luonteeltaan tavanomaisia, sävyltään neutraaleja 

eikä niissä erityisesti poseerata kameralle. Näytän-kuvissa kuvattavasta kohteesta on 

nähdyn perusteella johdettavissa attribuutteja – esimerkiksi hymy voidaan tulkita 

merkiksi positiivisesta mielentilasta. Toisin sanoen kuvan kohde näyttää 

tämänkaltaisessa kuvassa joltakin, minkä toivoo ja olettaa myös katsojan huomaavan 

(Ridell, mts. 181–182.) Muotiblogeissa julkaistuista valokuvista ei nähdäkseni 

yksikään ole luokiteltavissa jatkumon alkupään kuvaksi. Näytän-kuvia on muutamia, 

mutta ylivoimaisesti suurimmat ryhmät ovat luonteeltaan näytöksellisemmät 

näyttäydyn- ja näyttelen-kategoriat. 
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Kuvissa, joissa kuvattavan kohteen minä näyttäytyy, on kyseessä tietoisesti 

rakennettu esitys, joka on tarkoitettu katsottavaksi. Näyttäytymiskuvissa on usein 

rekvisiittaa ja kohde poseeraa avoimesti kameralle. Mikäli kuvattava esiintyy 

esimerkiksi ulkonäköään erityisesti korostaen tai selkeänä pyrkimyksenään 

synnyttää taiteellinen tai muu erityinen vaikutelma, on kyseessä minän 

näytteleminen. (Mts. 182)  

Muotiblogeissa julkaistuista omakuvista huomattava enemmistö lukeutuu minän 

näytöksellisen esittämisen kategoriaan. Omakuvien näytöksellinen luonne syntyy jo 

siitä, että bloggaaja esiintyy kameralle varta vasten valitsemaansa 

asukokonaisuuteen pukeutuneena. Kuvissa esiintyvien bloggaajien ilmeet ja asennot 

ovat niin ikään harkittuja, ja osan bloggaajista tapa poseerata kameralle noudattaa 

selkeästi jonkinlaista kaavaa. Esimerkiksi are you feeling fashionable? -blogin 

kirjoittaja hymyilee kameralle lähes poikkeuksetta (kuvat 1–3), kun taas No Fashion 

Victims -blogissa kuvattavan kasvoilla on hymyn sijaan vakavampi ilme (kuvat 4–6). 

 

        

Kuva 1                     Kuva 2                        Kuva 3 

are you feeling fashionable? 9.2.2012 (1), 12.2.2012 (2), 14.2.2012(3) 

 



47 
 

              

Kuva 4                       Kuva 5                  Kuva 6  

No Fashion Victims 6.2.2012 (4), 8.2.2012 (5), 14.2.2012 (6)  

 

Yhtäältä kunkin bloggaajan voidaan nähdä esiintyvän bloginsa kuvissa omalla ja 

ainutlaatuisella tavallaan. Erityisen kiinnostavaa on kuitenkin se, että yksilöllisten 

eroavaisuuksien lisäksi blogien omakuvista on löydettävissä myös selkeitä 

yhtäläisyyksiä. Yksi kameralle poseeraamisen konventioista on katseen laskeminen 

alas (kuvat 4, 7–10). Jokaisesta aineistoon kuuluneesta blogista löytyi vähintään yksi 

kuva, jossa bloggaaja esiintyy kameralle katse alaspäin luotuna.  

 

      

Kuva 7                        Kuva 8  

Focus on Fashion 1.2.2012 (7), 10.2.2012 ( 8) 
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Kuva 9                      Kuva 10  

Nelliinan vaatehuone 7.2.2012 (9), 10.2.2012(10) 

 

Katseen pois kääntämiseen liittyy kiinnostava paradoksi: yhtäältä kuvattu henkilö 

viestii kehonkielellään alistuvansa ulkopuoliselle katseelle kieltäytymällä katsomasta 

takaisin, toisaalta hän samalla pakottaa katsojan alistajan rooliin valitsemalla 

tämänkaltaisia kuvia julkaistavaksi blogissaan. Katseelle alistumista viestivien 

kuvien katsominen synnyttää katsojan mielessä helposti illuusion hallinnasta. 

(Hietala, mts. 23.) Tällöin katsojan on oletettavasti erityisen helppo unohtaa, että 

katseen kohteena oleva kuvallinen esitys on itse asiassa rakennettu juuri häntä varten, 

ja esityksen rakentaja tavallaan johtaa häntä harhaan. Katseen kohteeksi alistuminen 

synnyttää niin ikään tunteen kuvattavan paljastumisesta: alistuneisuus viestii 

haavoittuvuudesta, mikä on omiaan lisäämään tunnetta kuvattavan kohteen niin 

sanotun todellisen, riisutun ja aidon minän näyttämisestä. Tällä tavoin 

poseeraamisen voidaan siis ajatella vahvistavan blogiyleisön käsitystä siitä, että 

bloggaajan rooli paljastaa kaiken olennaisen blogia kirjoittavasta yksityishenkilöstä. 

Asettautumalla kameran eteen bloggaaja asettautuu samalla blogiyleisön katseen 

kohteeksi. Muotia ja muotikuvastoja on etenkin feministisen tutkimuksen piirissä 

usein kritisoitu siitä, että ne asemoivat naiset passiivisiksi miehisen katseen 

(seksuaalisiksi) objekteiksi (ks. esim. Edwards 2011, 73). Muotiblogeissa asetelma 

on kuitenkin toinen, sillä blogeissa julkaistuissa valokuvissa poseerataan ennen 

kaikkea oman viiteryhmän jäsenille, eli blogin lukijoille sekä toisille bloggaajille. 

Muotibloggaamisen ollessa selkeästi sukupuolittunut verkonkäytön muoto 
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(Matikainen 2009, 20–21; Noppari & Hautakangas 2012, 19) naispuolisen 

bloggaajan kuviin kohdistuva katse kuuluu siis useimmiten toiselle naiselle.  

Miehisen katseen poissaolosta huolimatta muotiblogeissa julkaistut minäkuvat 

noudattavat pitkälti muotikuvastoista tuttua näytöksellistä naisen ja naiseuden 

esittämisen tapaa. Mediavälitteinen nykykulttuuri on vahvasti visualisoitunut, minkä 

vuoksi ulkonäön merkitys on kenties korostuneempi kuin koskaan aikaisemmin. 

Nykynaisen ei kuitenkaan odoteta yksinomaan näyttävän hyvältä vaan myös 

menestyvän omillaan. (Edwards, mts. 67.) Muotilehtien sivuilla esiintyvät 

huippumallit edustavat kantamiensa vaatteiden lisäksi jonkinlaista naiseuden 

ideaalia, jossa kauneus, menestyneisyys ja varakkuus yhdistyvät kameleonttimaiseen 

muuntautumiskykyyn (Calefato 2004, 74). Ehkä juuri näistä syistä myös 

muotibloggaajat asettautuvat omasta tahdostaan näennäisesti passiivisen objektin 

asemaan itse julkaisemissaan valokuvissa ja toteuttavat siten samanaikaisesti sekä 

perinteistä että modernia naiseuden ideaalia, jossa aktiivisen, itsenäisen toimijan 

sekä passiivisen toiminnan kohteen roolit yhdistyvät.  

Muotibloggaajien halukkuutta poseerata valokuvissa huippumallien tavoin voidaan 

tulkita myös toiselta kannalta. Aboujaouden (2011) mukaan sosiaalisen median 

palvelut ruokkivat käyttäjiensä narsistisia pyrkimyksiä tulla ihailluksi toisten 

silmissä (mts. 68–69). Tämänkaltainen näkökulma osaltaan tukee käsitystä, jonka 

mukaan muotiblogeissa tuotetaan jonkinlaista minän ideaalia. Näytöksellisten 

omakuvien voidaan siten nähdä toimivan keinona saada osakseen ihailevaa 

huomiota blogia lukevien toisten verkonkäyttäjien taholta. Ihailluksi tuleminen 

edistää näin ollen bloggaajan pyrkimystä saavuttaa myönteinen käsitys itsestään. 

 

5.2.2 Minäesitys kameran edessä ja takana 

 

Kirjoittaja on bloginsa valokuvissa läsnä silloinkin, kun valokuva esittää jotain 

muuta kuin häntä itseään. Blogeissa julkaistut kuvat voivat esittää lähestulkoon mitä 

tahansa aina aamiaisella nautitusta kahvikupillisesta ikkunasta nähtyyn maisemaan. 

Kuville yhteistä on kuitenkin se, että valitut kohteet esitetään bloggaajan 

perspektiivistä (kuvat 11–12). Mikäli muotiblogin kirjoittaja ei toisin sanoen esiinny 

kameran edessä, voi blogin lukija olettaa hänen asettautuneen kameran taakse.  
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Katselemalla kuvia ruokalautasen kaltaisista arkisista asioista blogin lukijat pääsevät 

mukaan bloggaajan arkeen. Kuvien voidaan ajatella toimivan todisteina eletystä ja 

koetusta. Ne jatkavat blogissa kerrottua tarinaa kyseisen blogin kirjoittajasta 

rakentaen ja muokaten samalla tämän minäesitystä. Valokuvat toimivat niin ikään 

eräänlaisena takeena lukijoille siitä, että muotiblogin takana on todellinen, lihaa ja 

verta oleva yksilö, joka elää omanlaistaan arkea jossain virtuaalimaailman 

ulkopuolella. (Badger 2004.) 

 

 

Kuva 11 

No Fashion Victims 10.2.2012 

 

 

 

Kuva 12 

are you feeling fashionable? 3.2.2012 
 

Kiinnostavaa on myös se, mitä blogeissa julkaistuissa valokuvissa ei näytetä: 

likaantuneita vaatteita, hapsottavaa kampausta, tiskaamattomia astioita tai pölyisiä 

lattioita. Huolimattomuudelle ei ole blogikuvissa sijaa, ja kaikkein arkisimmatkin 

asiat esitetään kuvissa harmonisina asetelmina. Mahdolliset epätäydellisyydet 

rajataan kuvista pois. Katsoessaan kuvia arkisista aiheista on katsojan erityisen 

helppo unohtaa, että objektiivisen todellisuuden näyttämisen sijaan valokuva tarjoaa 
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subjektiivisen näkökulman. Kuvaa katsoessa tulemme toisin sanoen nähneeksi sen, 

mitä joku muu on jo puolestamme katsonut. (Hietala, mts. 10–12.)  

Valokuva antaa eräänlaisen vihjeen todellisuudesta rohkaisten katsojaa 

täydentämään mielessään kehysten ulkopuolelle jäävän maiseman ja niin sanotut 

aukot tarinassa. (Mts. 10) Katsoessa kuvaa kiiltäväksi hiotusta pinnasta ei 

todennäköisesti tule ajatelleeksi, että virheettömyys saattaa kehystensä ulkopuolella 

olla säröjen ympäröimä. Hietalan (mts. 10) mukaan televisioruudun takaa tuttujen 

julkkisten tunnistaminen kadulla saattaa osoittautua hankalaksi, sillä nämä on totuttu 

näkemään paksussa meikissä ja tarkoin suunnitellussa valaistuksessa. Siispä 

bloggaaja, jonka lukijat ovat tottuneet näkemään kuvissa pää kallellaan hymyilevänä 

ja huoliteltuna, saattaisi näyttää hyvinkin vieraalta kävellessään vastaan kadulla 

verryttelyasussa, meikittömänä ja silminnähden huonotuulisena. No Fashion Victims 

-blogin kirjoittaja jopa tunnustaa blogissaan kaihtavansa ajatusta epätäydellisyyden 

näyttämisestä lukijoilleen, vaikka onkin yleisöä miellyttääkseen tehnyt 

myönnytyksen:  

”Kuten monesti mainittu, en haluis kamalasti jakaa kuvia tästä hyvin 

keskeneräisestä kämpästä, mut annetaan nyt periksi parin kuvan verran. – – 

Ikuisuuproggishan tää on… ” (No Fashion Victims 11.2.2012)  

Muotibloggaajat esittävät arkielämäänsä yleisölleen valokuvien kautta. 

Valokuvaamalla itsensä ja vaatteidensa lisäksi lukemattomia muita asioita he 

onnistuvat luomaan illuusion, jonka mukaan kamera todella seuraa heitä kaikkialle. 

Arkijärjellä ajateltuna näin ei tietenkään ole, mutta blogin lukijat eivät oletettavasti 

pysähdy pohtimaan sitä, mitä kameraan ei ole tallentunut. Tästä syystä 

muotiblogeissa tuotetuilla minäesityksillä on nähdäkseni mitä parhaimmat 

edellytykset vakuuttaa yleisö blogissa esitetyn roolin totuudenmukaisuudesta: Koska 

muotiblogin sisällöissä käsiteltyjen aiheiden kirjo on niin laaja, lukijan lienee helppo 

pitää blogissa tuotettua muotibloggaajan roolia kyseistä blogia kirjoittavan 

yksityishenkilön ainoana – tai ainakin tämän kaikista mahdollisista rooleista 

keskeisimpänä. Kuvaamalla bloginsa sisällöissä niin monia arkisen elämänsä osa-

alueita bloggaaja tullee väistämättä luoneeksi bloginsa yleisön mielissä vaikutelman, 

jonka mukaan blogissa esitetty rooli paljastaa sitä kirjoittavasta yksityishenkilöstä 

kaiken olennaisen.  
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5.3 Analyysin tulokset 

Varhaisessa internet-yhteisöjen tutkimuksessa yleisenä huolenaiheena oli 

verkonkäytön anonyymiys. Verkonkäyttäjät kommunikoivat keskenään pääasiassa 

nimettömästi, minkä katsottiin johtavan erilaisilla identiteeteillä leikittelyyn sekä 

toisten käyttäjien mahdolliseen harhaanjohtamiseen. (Ks. esim. Turkle 1997) 2000-

luvun sosiaalisen median palvelut rakentuvat kuitenkin pitkälti käyttäjien kuvilla 

varustettujen henkilökohtaisten profiilien ympärille. Jotkut näistä palveluista 

edellyttävät käyttäjältä henkilöllisyyden ilmoittamista, toiset eivät. Tästä syystä on 

erityisen kiinnostavaa, että suurin osa blogien kirjoittajista kuitenkin paljastaa 

blogeissaan joukon identiteettinsä arkisimpia määreitä kuten nimensä, ikänsä ja 

asuinpaikkansa. (Ks. esim. Huffaker & Calvert 2005.) 

Blogin perustaminen ei edellytä omien henkilötietojen jakamista. Verkonkäyttäjä saa 

vapauden valita, esittääkö itseään virtuaalimaailmassa realistisella vai fiktiivisellä 

otteella (Huffaker & Calvert, mt.). Muotiblogien kirjoittajat valitsevat tavoista 

jälkimmäisen. Erilaisilla rooleilla ja identiteeteillä leikittelyn sijaan bloggaajan 

online-identiteetin rakenteellinen perusta nojaa vahvasti offline-identiteettiä 

määrittäviin tekijöihin. Blogeissa tuotetut identiteetit toimivat siten eräänlaisina 

offline-identiteetin jatkeina (mt.). Oletettavasti bloggaajat paljastavat yleisölleen 

nimensä, ikänsä ja asuinpaikkansa kaltaiset seikat siksi, että niiden koetaan 

heijastavan minuutta – eli sitä, mitä blogeissa halutaan esittää.  

 

5.3.1 Itsensä esittämisen keinot muotiblogeissa 

 

Muotiblogin kirjoittaja kertoo blogissaan itsestään tarinaa, joka muotoutuu jokaisen 

julkaistun blogimerkinnän myötä. Blogimerkinnöistä rakentuu konteksti, jonka 

valossa blogia säännöllisesti seuraava lukija muodostaa käsityksen blogia 

kirjoittavan henkilön identiteetistä ja yksilöstä merkintöjen takana (McCullagh 2008, 

3). Niin ikään yksilön oma käsitys itsestään syntyy itsestä kerrotun tarinan myötä. 

Näin ollen blogin kirjoittaminen tarjoaa keinon tuottaa ja jäsentää omaa identiteettiä 

ja minuutta. McCullagh toteaa kärjistäen yksilön olevan sitä, mitä hän itsestään 

tekee (mts. 6). Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että oma identiteetti tuotetaan 

pääasiassa jokapäiväisissä, arkisissa toiminnoissa.  
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 Nelliinan vaatehuone -blogin lukijat pääsevät seuraamaan kirjoittajan niskavaivojen 

paranemista. Are you feeling fashionable? -blogissa kirjoittaja puolestaan kertoo 

3.2.2012 lukijoilleen illallisen valmistuksesta vaihe vaiheelta ja havainnollistaa 

tapahtumaa myös runsain valokuvin. Huomattava osa muotiblogien sisällöistä 

käsittelee kirjoittajan arkista elämää rutiineineen ja satunnaisine tapahtumineen.  

”Meidän tyttöjen aamupäivään kuuluu parhaillaan niskan vetreytystä (hurraa 

pääni kääntyy jo vähän toiseen suuntaan), aamukahvia, työmailin seuraamista 

ja kynsien lakkaus.” (Nelliinan vaatehuone 3.2.2012) 

”Tässä istuskellessani tuli muuten pari opiskelijaa kysymään jos voisin vastata 

pariin niiden esittämään kysymykseen (joku niiden kurssitehtävä) ja tietenkin 

vastasin että joo. Nehän kaivoi sitten kameran esiin ja kuvasi koko jutun :D 

Haastattelijalla oli vielä niin vahva espanjatyylinen aksentti etten meinannut 

ymmärtää puolikaan kysymyksistä :D – – Semmosta tänään!” (Yummy! 

6.2.2012) 

Muotiblogeissa esitetty arki on kuitenkin lavastettu. Kyseessä on pienistä 

yksityiskohdista harkiten rakennettu julkisivu, joka kätkee enemmän kuin paljastaa. 

Arkisista tapahtumista kertomalla luodaan vaikutelma aitoudesta: siitä, että blogia 

kirjoittava yksityishenkilö on todella olemassa ja elää blogissa kuvailtua elämää.  

Nähdäkseni blogeissa julkaistujen teksti- ja kuvasisältöjen funktio on tavallaan 

kaksijakoinen. Tekstit antavat blogin kirjoittajalle äänen, valokuvat antavat 

kirjoittajalle kasvot. Muotiblogissa tuotetun minäesityksen uskottavuus horjuu, 

mikäli esityksen julkisivu vaikuttaa liian silotellulta. Visualisoituneessa 

nykykulttuurissa tärkeää on näyttää hyvältä, ja tästä syystä erityisesti blogissa 

julkaistujen valokuvien tehtävä on esittää kohteensa mahdollisimman ihanteellisessa 

valossa. Kirjoitettu teksti sen sijaan toimii eräänlaisena vastapainona ideaalia 

ilmentäville kuvasisällöille. Virheettömien poseerausten rinnalle tarvitaan (harkittua) 

huolettomuutta, jotta kokonaisuus säilyy aidontuntuisena.  

Muotibloggaajan minäesitys rakentuu paitsi arkisen toiminnan selostamisen myös 

tietoisempien identiteetin määrittelypyrkimysten kautta. Bloggaajat valikoivat 

lukijoilleen kerrottavaksi tiettyjä itseensä liittyviä faktoja, joiden tehtävä on tuoda 

esiin minän ainutlaatuisuutta korostavia tekijöitä. Esimerkiksi Nelliinan vaatehuone 

-blogin kirjoittaja paljastaa blogissaan pelkäävänsä perhosia ja muistuttaa 

myöhemmin lukijoitaan tästä oletettavasti erikoislaatuisena pidettävästä pelostaan.  
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”Minä ja perhoset ei sovita noin yleisesti ottaen yhteen (hyi iik huaa, viekää se 

pahoilaisräpistelijä poiiiiis), mutta tuollaisina ei-räpistelevinä versioina ne ovat 

oikein kauniita. Kunhan niillä ei ole niitä inhoja koipia ja karvaista paksua 

vartaloa hrrh. Minä todella todella kammoan perhosia!”(Nelliinan vaatehuone 

7.2.2012) 

”Tajusin vasta tuosta alimmasta kuvasta, että Versace for H&M:n suloisessa 

neuletakissa on perhosten koipia hrrr…” (Nelliinan vaatehuone 8.2.2012) 

Kaiken kaikkiaa blogiteksteissä esiintuodut identiteetin määreet pitäytyvät varsin 

pinnallisella tasolla. Kovin syvällisiä viittauksia bloggajien sisäiseen maailmaan ei 

tutkimusaineistosta juuri löytynyt lukuun ottamatta Yummy! -blogia, jonka kirjoittaja 

kertoi lukijoilleen muun muassa rakkauselämänsä koettelemuksista. Muotiblogeissa 

ei myöskään tuoda esiin uskonnollisia tai poliittisia vakaumuksia saati oteta kantaa 

yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Tutkimusaineistoon sisältyneistä blogeista ainoan 

poikkeuksen tässä suhteessa teki Focus on Fashion -blogi, jonka kirjoittaja pohti 

presidentinvaalien kynnyksellä 1.2.2012 äänestettävän ehdokkaan valitsemiseen 

liittyvää problematiikkaa. Muilta osin kurkistukset bloggaajan sisäiseen maailmaan 

jäivät melko kapea-alaisiksi tai puuttuivat tyystin. Vihjeenä blogia kirjoittavan 

yksilön ajatuksista toimivat viittaukset mieltymyksiin, mielialoihin tai vaikkapa 

päässä soineeseen musiikkikappaleeseen.  

”Aikamoista, vihdoinkin sitkeä Frontside ollie on poistunut päivittäisestä 

päässäsoimisjukeboxistani. Nykyisin kauppajonossa venaillessa mun tekisi 

mieli ’hei laaainaa kundi sun lautaa’ kiekaisujen sijaan laulaa tätä.” (Focus on 

Fashion 3.2.2012) 

Vaikka bloggaajat pääsääntöisesti välttävät kovin yksityisten arkielämän osa-aluiden 

ja ajatusten jakamista, blogiyleisön silmissä pyritään selvästi luomaan illuusio 

jonkinlaisesta aitoudesta – siitä, että muotiblogissa esiintyvän henkilön online- ja 

offline-identiteetit ovat keskenään yhteneväiset, ja että blogissa tuotettu 

performanssi todella paljastaa olennaisimman yksilöstä roolin takana. Keskeisin 

keino niin sanotun aitouden vaikutelman luomiseksi on näyttää yleisölle särö 

huolellisesti rakennetussa julkisivussa. 

No Fashion Victims -blogin kirjoittaja ilmoittaa 11.2.2012 suhtautuvansa nuivasti 

omasta mielestään keskeneräisen kodinsisustuksen esittelemiseen, mutta suostuu 

siihen bloginsa lukijoiden pyynnöstä. Myös Nelliinan vaatehuone -blogissa 
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lukijoiden annetaan ymmärtää bloggaajan tarjoavan 2.2.2012 harvinaisen 

kurkistuksen näyttämön kulisseihin: 

”Voisin tietysti jättää teidät siihen uskoon, että päivän nasussa oli kyseessä 

vain roosa hattu. Totuus on kuitenkin mitä suuressa määrin toinen. Vellon 

kotona tällä hetkellä raidallisena.” (Nelliinan vaatehuone 2.2.2012) 

Tekstin yhteydessä julkaistussa kuvassa bloggaajalla on yllään 

vaaleanpunaraidallinen kotiasu, jonka esittely muotiblogien kontekstissa ei 

kirjoittajan mielestä ole ilmeisesti täysin sopivaa. Aikaisemmin samana päivänä 

kyseisessä blogissa on julkaistu merkintä, jossa bloggaaja esittelee lukijoille 

roosanväristä hattuaan. Kirjoittaja käyttää humoristista ”päivän nasu” -ilmaisua 

viitatakseen muotiblogikulttuurissa yleiseen tapaan valokuvata päivän 

asukokonaisuus. Tämä voidaan tulkita viestiksi siitä, että bloggaja on tietoinen 

muotiblogikulttuurin konventioista, joihin ei selvästi kuulu esiintyminen 

epäedustavana.  

Goffmanin ([1959] 1987) ajatuksia soveltaen muotibloggaajan voidaan siten nähdä 

jäävän eräällä tapaa esittämänsä roolin vangiksi. Blogien yleisöllä on tiettyjä 

odotuksia muotibloggaajan roolin suhteen, eikä esimerkiksi ehostamattomana 

poseeraaminen kuulu kyseiseen rooliin. Todennäköisesti myös bloggaajan omien 

intressien vastaista olisi räikeällä tavalla rikkoa blogin välityksellä rakennettu 

huoliteltu vaikutelma. Oletettavasti tästä syystä esimerkiksi are you feeling 

fashionable? -blogin kirjoittaja ei itse esiinny bloginsa valokuvissa päivinä, jotka 

merkintöihin tuotetun tekstin perusteella ovat kuluneet kotona flunssaa sairastaen 

(are you feeling fashionable? 6.2.2012, 7.2.2012).  

 

5.3.2 Muoti ja kulutus ideaaliminän kehyksinä 

 

Muotiblogissa toteutetun performanssin keskiössä on kulutus. Blogessa kerrotaan 

mitä on ostettu, mitä aiotaan ostaa ja minkä ostamisesta vasta haaveillaan. 

Kuluttaminen on minuutta ja identiteettiä vahvasti muokkaava voima: ostokset 

kertovat missä ollaan nyt, mistä ollaan tulossa ja mihin suuntaan menossa. Ostosten 

rooli muotiblogissa on jopa niin merkittävä, että blogin kirjoittaja tuntee 

velvollisuudekseen raportoida lukijakunnalleen henkilökohtaisen vaate- ja 

tavarakokoelmansa saldojen muutoksista: 
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”Tajusin tänään, että sitä viimeisintä Asoksen tilausta esitellessäni kyydistä jäi 

kokonaan pois pari juttua… Ensinnäkin nämä DV:n mokkabootsit, rakkautta! – 

– Ja toisekseen tämä metallinhohtoinen clutch.” (No Fashion Victims 1.2.2012) 

Tehtyjä kulutusvalintoja on myös tapana perustella kertomalla lukijoille kyseisen 

tuotteen merkityksestä ja funktiosta ostoksen tekijän arjessa.  

”Vaikka jätti onkin, niin tykkään silti kovasti. Mahtuupahan ainakin mukaan 

helposti kaikki se mahdollinen, mitä nainen voi yhden bileillan aikana tarvita.” 

(No Fashion Victims 1.2.2012) 

”Ensinnäkään mä en muista koskaan omistaneeni harmaita kenkiä – – ja noi 

tuntu just semmosilta kivoilta kengiltä jotka jalassa jaksaa olla koko työpäivän.” 

(are you feeling fashionable? 2.2.2012) 

Kuluttamisen voidaan tulkita toimivan blogeissa jopa jonkinlaisena olemassaolon 

edellytyksenä, jolloin kulutuskeskeistä elämäntapaa on syytä toteuttaa olosuhteista 

riippumatta. Are you feeling fashionable? -blogissa kuluttamista ei keskeytä edes 

kirjoittajan sairausloma, sillä verkkokaupoissa asioiminen mahdollistaa uusien 

tuotteiden saapumisen postitse suoraan kotiovelle (are you feeling fashionable? 

7.2.2012). Kenties keskeisin jatkuvaan kuluttamiseen johtava voima onkin 

päättymätön pyrkimys uudistumiseen ja oman minän työstämiseen. Kulutusvalinnat 

näyttelevät muiden arkisten tapahtumien ohella keskeistä roolia bloggaajan itsestään 

kertomassa tarinassa, ja muotiblogissa tuotettu minän representaatio syvenee ja saa 

muotonsa yhdessä jokaisen blogipäivityksen sekä uuden ostoksen myötä.    

Muotiin olennaisella tavalla liittyvä yhtäaikaisen jäljittelyn ja erottautumisen 

paradoksi on niin ikään selkeästi havaittavissa muotibloggajien tarinoissa itsestään. 

Nelliinan vaatehuone -blogissa kirjoittaja kertoi 2.2.2012 ostaneensa Japanin 

matkallaan hatun paikallisten nuorten naisten tyylistä vaikuttuneena, ja Yummy! -

blogissa kirjoittaja puolestaan tunnusti 9.2.2012 ihastuneensa erään 

luksusmuotitalon laukkumalliin vasta havaittuaan Pariisin matkallaan kyseisen 

mallin olevan pariisitarten suosiossa. Mainittujen asusteiden voidaan siten nähdä 

sulauttavan kantajansa osaksi tyylikkäiden yksilöiden joukkoa yhdessä ympäristössä 

ja vastaavasti toimivan massasta erottautumisen keinona toisessa kontekstissa; tässä 

tapauksessa siis kirjoittajan kotimaassa.  

Pariisin matkallaan käsilaukkuja ihastellut bloggaaja viittasi muutamaan otteeseen 

laatimaansa jonkinlaiseen hankittavien laukkujen listaan, joka koostui ilmeisesti eri 
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luksusbrändien käsilaukkumalleista, joita bloggaaja piti tavoittelemisen arvoisina 

(Yummy! 3.2.2012, 9.2.2012). Nähdäkseni edellä mainitut seikat kertovat erityisen 

selvästi muotiblogimaailman sosiaalisten viiteryhmien olemassaolosta ja 

merkityksestä. Kalliit laukut ovat statussymboleja, jotka saavat merkityksensä vasta 

tullessaan tunnistetuksi ja tunnustetuksi laajemmassa yhteisössä (ks. esim. Dittmar 

2007, 34). Yhtäältä tämänkaltaiset tuotteet yhdistävät, toisaalta taas hintansa tai 

rajallisen saatavuutensa vuoksi erottavat sosiaalisten ryhmien jäsenet toisistaan.  

On kuitenkin huomattava, että suurin osa muotibloggaajista esittelee blogissaan 

muita, kuin niin sanottuja luksustuotteita. Blogien kirjoittajien ei siten voi nähdä 

pyrkivän erottautumaan bloginsa lukijoista yksiselitteisesti kulutusvalintojensa 

perusteella, sillä blogeissa esitellyt hankinnat ovat usein peräisin ketjuliikkeistä tai 

jopa kirpputoreilta (ks. esim. are you feeling fashionable? 14.2.2012). Sen sijaan 

keinona vahvistaa niin sanottua muotibloggaajan identiteettiä toimivat esimerkiksi 

viittaukset tämän ryhmäjäsenyyden eksklusiivisuuteen ja mukanaan tuomiin etuihin: 

”Olen ostanut nämä kengät ihan ihan ensimmäiseltä blogireissulta ever, se oli 

vuonna 2008. Nostalgiasaappaat aawww.” (Nelliinan vaatehuone 10.2.2012) 

Yleisesti ottaen sosiaalisen median palveluissa tuotetaan erilaisia minäesityksiä eri 

yleisöille (Mendelson & Papacharissi 2011, 252). Se, mitä offline-identiteetin 

piirteitä kussakin online-identiteetin representaatiossa halutaan korostaa, riippuu 

viime kädessä kyseessä olevan yleisön muodostaman viiteryhmän sisäisistä arvoista 

ja normeista. Muotiblogimaailmassa halutaan tulla tunnustetuksi nimenomaan 

toisten muodista kiinnostuneiden – sekä blogin lukijoiden että muiden bloggaajien – 

keskuudessa. Nelliinan vaatehuone -blogissa sosiaalisen viiteryhmän merkitystä 

havainnollistetaan seuraavalla tavalla: 

 ”Ei hemmetti, aloin juuri miettiä että jos olisin sinkku ja potentiaalinen 

treffikaverini (tietenkin) googlaisi minut ennen treffejä ja päätyisi (tottakai) 

blogiini, kuinkahan suurella todennäköisyydellä saisin tekstarin että iski akuutti 

flunssa ylle. ’Se eukko kuvailee hattujaan nettiin, halloo..’” (Nelliinan 

vaatehuone 2.2.2012) 

Kirjoituksellaan bloggaaja ilmaisee tiedostavansa muotiblogikulttuurin 

erityislaatuiset piirteet sekä sen, ettei blogimaailman ulkopuolelta tuleva välttämättä 

osaa tulkita muotiblogissa tuotettua performanssia halutulla tavalla. 
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Mainitsemisen arvoista on myös muotibloggaajien tapa esiintyä blogeissaan muodin 

ja tyylin asiantuntijoina. Yhtäältä tämä voidaan tulkita bloggaajan pyrkimykseksi 

täyttää esitettyyn roolin kohdistuvat odotukset, toisaalta nähdä keinona vahvistaa 

ihanteellista käsitystä itsestä. Erityisesti Yummy! -blogissa lukijoille tarjotaan useita 

pukeutumis- ja ostosvinkkejä.  

”Haluan nyt vinkata kaikille trenssinetsijöille, että jos suinkaan on 

mahdollisuus päästä Zaraan niin menkää ja nopeaa! Sieltä löytyy aivan 

loistava Burberry tyylinen versio Zaralle tuttuun edukkaaseen hintaan!” 

(Yummy! 13.2.2012) 

Muodin seuraaminen on melko helppoa, mutta tyylikkyyttä sitä vastoin pidetään 

sisäsyntyisenä ominaisuutena, joka yksilöllä joko on tai joka häneltä puuttuu 

(Edwards 2011, 4). Näin ollen blogiyleisön neuvominen tyyliin liittyvissä asioissa 

on tulkittavissa oman sosiaalisen statuksen korottamisen keinoksi. Muotimaailman 

auktoriteettihahmona esiintyminen vahvistaa osaltaan bloggaajan pyrkimystä 

tavoittaa ideaaliminä, jonka myös tietyn sosiaalisen ryhmän muut jäsenet tunnistavat.     

 

5.3.3 Blogin lukijat minäesityksen yleisönä 

 

Blogien kaltaiset sosiaalisen median palvelut tarjoavat oivalliset puitteet verkkoa 

käyttävän yksilön identiteettityölle. Vuorovaikutus toisten verkonkäyttäjien kanssa 

on keskeistä oman minäesityksen ja yleisön mielissä syntyneiden vaikutelmien 

hallinnan kannalta, sillä toisilta saadun palautteen perusteella yksilö saa 

mahdollisuuden arvioida performanssinsa onnistumista.  

Muotiblogi ilman lukijoita on yhtä kuin esitys ilman yleisöä. Ideaaliminän 

rakentamisen muotiblogissa voidaan katsoa onnistuvan vain, mikäli tuotetun minän 

olemassaolo vahvistetaan blogia lukevien toisten toimesta. Toisin sanoen, mikäli 

blogit ymmärretään sosiaalisen performanssin eli vaikutelmien hallintaan tähtäävän 

toiminnan näyttämönä, tulee performanssin yleisön todella olla olemassa. 

Vaikutelmat eivät synny tyhjiössä vaan kanssaihmisten mielissä. 

”Ja ylipäätään voisin ihan erikseen kiittää kaikista kommenteistanne, sillä 

ilman niitä tämäkään blogi ei enää olisi elävien kirjoissa.” (Focus on Fashion 

5.2.2012) 
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Jokainen analysoitujen muotiblogien kirjoittajista puhutteli merkinnöissään suoraan 

bloginsa yleisöä. Lukijoille suunnatut lausumat koostuivat sponsoriyritysten kanssa 

yhteistyössä järjestettyjen kilpailujen ja arvontojen lisäksi erilaisista toivotuksista, 

kysymyksistä sekä vastauksista blogin kommenttiosiossa esitettyihin kysymyksiin. 

Kysymällä lukijoiden mielipidettä esimerkiksi päivän asukokonaisuuteen liittyen 

bloggaajan on tietenkin mahdollista saada suoraa, konkreettista palautetta 

minäesityksestään. Toisaalta lukijoiden puhuttelu voidaan nähdä myös keinona 

houkutella lukijat takaisin kyseisen blogin pariin ja osaksi blogissa tuotetun 

minäesityksen yleisöä.  

Blogimerkintöjen perusteella voidaan havaita lukijoilla olevan todellista valtaa 

suhteessa muotiblogeihin tuotettuun sisältöön. No Fashion Victims -blogista kävi 

esimerkiksi ilmi, että syy muotiblogeissa julkaistun kuvamateriaalin runsaaseen 

määrään löytyy pitkälti lukijoiden vaatimuksista. Samassa merkinnässä kirjoittaja 

tuli myös havainnollistaneeksi muotiblogien lukemiseen liittyviä motiiveja: 

”Siinäpä eilisen päivän asua vaihteenvuoksi vähän eri tyylillä esiteltynä. Välillä 

tuntuu siltä, että osa jengistä ei lue postausten tekstejä ollenkaan ja vaikka 

asukuvien alla on aina listattu vaatteiden ostopaikat, niin niitä kysellään silti 

kommenttiboksissa. No, nyt luulis niiden menevän kalloon jokaiselle :-D” (No 

Fashion Victims 2.2.2012) 

Pohdittaessa syitä siihen, miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat, tulee blogi-

ilmiötä tarkastella myös lukijoiden perspektiivistä, sillä muotiblogin kirjoittamisen 

keskeiseksi tarkoitukseksi voidaan nimetä potentiaalisten lukijoiden tavoittaminen. 

Mikä saa yksityisen verkonkäyttäjän palaamaan jopa päivittäin itselleen 

tuntemattoman, toisen yksityisen verkonkäyttäjän henkilökohtaiselle sivustolle? 

Blogien kirjoittajien omien merkintöjen perusteella blogeista haetaan ainakin 

vinkkejä oman pukeutumiseen ja kulutukseen liittyen. Yummy! -blogin kirjoittajan 

vastatessa blogissaan lukijoiden esittämiin kysymyksiin oli osa kysymyksistä 

luonteeltaan siinä määrin henkilökohtaisia, että yhtenä blogien lukemisen motiivina 

voisi pitää myös jonkinlaista tirkistelynhalua.  

”j kirjoitti 02.02.2012 21:22 – – onko sun sisko tehnyt 

myös ’parannustoimenpiteitä’ eli esim. laittanut täytettä kasvoihin?” (Yummy! 

6.2.2012) 
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5.3.4 Yhteenveto: Muotiblogit ideaaliminän tuottamisen näyttämönä 

 

Muotiblogeissa julkaistun kuvamateriaalin määrän, kuvien sisällön sekä 

blogikirjoitusten käsittelemien aiheiden perusteella syntyy käsitys, jonka mukaan 

tutkimuksen ennakko-oletus blogeista ideaalin minän esittämisen näyttämönä on 

oikea. Blogisisältöjä luonnehtii pyrkimys esiintyä blogia seuraavalle yleisölle omalta 

kannaltaan mahdollisimman suotuisassa valossa, mikä onnistuu pitkälti siitä syystä, 

että blogimerkinnät sisältävät vain tämän tarkoituksen edistämiseen soveltuvaa 

itseilmaisua. 

Muotiblogeissa kirjoittajan esittämän roolin rakenteellisena perustana toimii itsestä 

kerrottu tarina, joka etenee jokaisen blogipäivityksen myötä. Blogimerkintöjen 

yhteydessä julkaistut valokuvat antavat tarinan päähenkilölle kasvot. Sekä blogiin 

tuotetuissa teksteissä että valokuvissa luodaan illuusio, jonka mukaan blogissa 

esitettävä materiaali kattaa huomattavan osan blogia kirjoittavan henkilön 

arkielämästä paljastaen samalla muotibloggaajan roolia esittävästä offline-maailman 

yksilöstä lähes kaiken mahdollisen. Vaikka bloginäyttämölle tuodaan varsin laaja 

kirjo arkielämän eri osa-alueita, on myös paljon sellaista, joka jätetään piiloon 

näyttämön kulissien taakse.  

Valokuvamateriaalin käyttö muotiblogeissa on kenties keskeisin osoitus siitä, että 

blogiin tuotettujen sisältöjen tarkoituksena on saada jokin – tässä tapauksessa blogin 

kirjoittaja ja tämän arkielämä – näyttämään joltakin.  

”Anyways, tältä on näyttänyt meikkiksen viikonloppu. Taking it easy.” (No 

Fashion Victims 5.2.2012) 

Huomattavaa on, että pohjimmiltaan muodissa ja pukeutumisessa on kyse samasta 

pyrkimyksestä luoda ja hallita vaikutelmia. Tästä syystä vaikuttaa luontevalta, että 

muodista on erityisesti nykyisessä kulutukseen perustuvassa kulttuurissa tullut tärkeä 

itseilmaisun ja oman identiteetin jäsentämisen ja vahvistamisen keino.  

”Kun minulta kysyttiin yhteistyön mahdollisuutta EMP:n kanssa, ensimmäinen 

ajatukseni oli, että onkohan valikoima liian rock minulle. Minä olen girlygirl.” 

(Nelliinan vaatehuone 13.2.2012) 

Blogeissa, kuten myös muissa sosiaalisen median palveluissa itsestä tuotetaan 

valikoiden rakennettu minän representaatio (ks. esim. Mendelson & Papacharissi 
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2011, 252). Tämä representaatio rakennetaan kuitenkin hienovaraisiksi tulkittavin 

keinoin, jolloin blogin yleisö saa ikään kuin itse muodostaa käsityksensä blogia 

kirjoittavasta yksityishenkilöstä. Ideaaliminän tavoittamisen pyrkimystä ei ilmaista 

muotiblogeissa suoraan, vaan blogin lukijoille annetaan näennäinen vapaus tehdä 

omat tulkintansa näkemästään. Tällöin bloggaajan voidaan todella nähdä onnistuvan 

pyrkimyksessään luoda ja hallita vaikutelmia. Liian alleviivaten tuotettu minän 

representaatio todennäköisesti synnytäisi blogin lukijoiden mielissä vaikutelman 

jonkinlaisesta keinotekoisuudesta, jolloin bloggaaja esittämän roolin uskottavuus 

kärsisi.  

Suomen luetuimpiin kuuluvien muotiblogien tarkastelu paljastaa 

muotiblogikulttuuriin sisältyvän lukuisia vakiintuneita käytäntöjä. Oletettavasti 

lukijoita tavoittelevat kirjoittajat ottavat bloggaamiseensa mallia menestyneiltä 

kanssabloggaajilta, jolloin syy muotiblogien huomattavaan samankaltaisuuteen 

tuntuu selkeältä. Mikäli tutkimukseni lähtöoletus muotiblogien funktiosta 

ideaaliminän tuottamisen näyttämöinä tulkitaan oikeaksi, vastaa se nähdäkseni 

osaltaan samalla kysymykseen siitä, miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat. 

En esitä ideaaliminän esittäminen olevan ainoa syy muotiblogien kirjoittamisen 

taustalla. Nopparin & Hautakankaan (2012) tutkimuksessa muiksi bloggaamisen 

motiiveiksi nostettiin muun muassa voimaantumisen kokemus; itsetunnon ja 

itsetuntemuksen lisääntyminen omasta tyylistä ja arjesta bloggaamisen kautta (mts. 

51–52). Blogin lukijoiden kysyessä Yummy! -blogin kirjoittajalta syitä kirjoittaa 

muotiblogia tämä vastasi seuraavaan tapaan: 

”Bloggaamisessa parasta [on] päästä puhumaan omista mielenkiinnon 

kohteista ja saada niistä keskustelua aikaan lukijoiden kanssa. – – Halusin 

päästä kirjoittelemaan jonnekin juttuja joita pidin kiinnostavana, siitä se sitten 

lähti :)” (Yummy! 6.2.2012) 
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6. Tutkimuksen tarkastelu ja pohdinta 
 

Huomattava osa suomalaisten yksityishenkilöiden ylläpitämien blogien aihealueista 

keskittyy muotiin ja kirjoittajan henkilökohtaisen pukeutumistyylin esittelyyn. 

Kyseessä on kuitenkin vielä varsin uusi ilmiö, jonka tutkimus on toistaiseksi 

vähäistä.  Muotiblogit ovat vain muutamassa vuodessa nousseet valtaisan huomion 

kohteeksi kasvaen pienen piirin harrastuksesta ammattimaiseksi kaupallisen 

toiminnan osa-alueeksi. Ensimmäinen laajamittainen suomalaisia muotiblogeja 

käsitellyt tutkimus julkistettiin maaliskuussa 2012. Nopparin ja Hautakankaan 

tutkimuksessa muotiblogeja tarkasteltiinkin pitkälti blogisisältöjen tuottamisen 

ammattimaistumisen näkökulmasta.  

Tässä tutkimuksessa tarkoituksenani on ollut tarkastella muotiblogikuttuuria 

kriittisestä näkökulmasta kulttuurintutkimuksen perinnettä seuraten. Alasuutarin 

(2011, 55) mukaan kulttuurintutkimuksen yleisenä periaatteena on tutkittavan 

kohteen ymmärtävä selittäminen. Saavuttamansa valtavan suosion perusteella 

muotiblogien kirjoittaminen ja lukeminen on nähtävä vahvasti merkitysvälitteisinä 

toimintoina, joihin syventymällä tutkijan on mahdollista saada arvokasta tietoa 

ympäröivästä sosiaalisesta todellisuudesta ja yhteiskunnasta.  

Nähdäkseni muotiblogien pääasiallinen funktio on toimia blogia kirjoittavan 

yksityishenkilön minän rakentamisen ja muokkaamisen alustana. Blogeissa tuotettu 

minäesitys on kuitenkin tulkittavissa eräänlaiseksi parannelluksi versioksi 

todellisuudesta. Analysoimalla muotiblogeihin tuotettuja teksti- ja kuvasisältöjä olen 

mielestäni onnistunut osoittamaan ennakko-oletukseni blogien ideaaliminää 

tuottavasta funktiosta oikeaksi. Arvioni mukaan olen myös kyennyt vastaamaan 

toiseen tutkimuskysymykseeni erittelemällä ja nimeämällä konkreettisia keinoja, 

joilla minäesityksiä blogeissa tuotetaan.  

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni (miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat) 

vastaaminen on sitä vastoin osoittautunut hankalaksi. Mahdollisia osaselityksiä 

tarjoavat blogien teknologiset ominaisuuksien ohessa blogikulttuurin 

kaupallistuminen. Blogialustojen teknologiset ominaisuudet sanelevat pitkälti 

blogeihin tuotetun ja niiden kautta julkaistun sisällön muodon. Blogisisältöihin 

kohdistuvat kaupalliset intressit puolestaan vaikuttanevat väistämättä 
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muotiblogisisältöjen käsittelemiin aihealueisiin. Lisäksi muodista puhuttaessa on 

syytä ottaa huomioon ilmiön vahva kontekstisidonnaisuus: Se, mikä tänään on 

muodikasta ja tyylikästä, ei välttämättä ole sitä enää huomenna. Näin ollen yksilön 

muotiin ja tyyliin liittyvät valinnat heijastavat aina jossain määrin aikaansa ja 

paikkaansa.    

Kysymykseen siitä, miksi muotiblogit ovat sellaisia kuin ovat, kattavasti 

vastaaminen edellyttäisi oletettavasti bloggaajien itsensä haastattelua. Tutkimukseni 

lähtöoletuksen osoittautuminen oikeaksi voidaan kuitenkin nähdäkseni tulkita 

osittaiseksi vastaukseksi myös ensimmäiseen tutkimuskysymykseen: muotiblogit 

ovat sellaisia kuin ovat, sillä blogien sisältöjen tuottamista ohjaa kirjoittajan 

pyrkimys rakentaa bloginsa välityksellä eräänlainen ihanneversio omasta itsestään. 

Tämän tutkimuksen pohjalta toteutettu mahdollinen jatkotutkimus voisi pyrkiä 

selvittämään tarkemmin syitä muotiblogin kirjoittamisen taustalla. On huomattava 

muotiblogien ja -bloggaamisen koskevan lopulta kuitenkin varsin rajallista 

yksilöiden joukkoa. Kiinnostava, sosiaalipsykologinen lähestymistapa 

muotibloggaamisen taustalla vaikuttavien motiivien ymmärtämiseen olisi selvittää, 

miksi juuri nämä kyseiset yksilöt ylipäätään kokevat tarvetta esittää itseään 

muotiblogeissa? 

Bloggaamisen perimmäisten motiivien ymmärtäminen edellyttäisi todennäköisesti 

sekä blogien kirjoittajien että mahdollisesti myös lukijoiden perusteellista 

syvähaastattelua. Uskoakseni tämänkaltainen tutkimus voisi paljastaa jotain 

olemuksellista mediavälitteisestä ja kulutuskeskeisestä nykykulttuurista.  

Kiinnostavaa olisi perehtyä syvällisemmin myös muoti- ja lifestyle-blogeissa 

käytettyyn valokuvamateriaaliin. Työni johdannossa totesin järjestelmäkameroiden 

ilmaantuneen osaksi katukuvaa. Omasta elämästä bloggaamisen suosion kasvu 

tuskin yksin riittää selitykseksi lisääntyneelle valokuvaamiselle. Jonkinlainen yhteys 

edellä mainittujen ilmiöiden väliltä kuitenkin voisi löytyä, sillä molemmissa on 

pitkälti kyse halusta tallentaa elämä sellaisena kuin sen haluaa muistettavan.  
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