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Mikä on blogi? 

Blogilla tarkoitetaan verkkosivua tai -sivustoa, jonne yksittäinen henkilö tai ryhmä tuottaa enemmän tai 
vähemmän säännöllisesti sisältöä. Sisältö on usein lyhyehkö kirjoitus, mutta tähän voidaan yhdistää myös 
kuvia, videoita, ääntä ja hyperlinkkejä. Jos blogituotos on pelkästään video, sitä kutsutaan usein vlogiksi. 
Blogissa olennaista on myös se, että vanhat kirjoitukset ovat sivuilla helposti luettavissa ja että kirjoituksia 
voi kommentoida.  

Blogikirjoitukset ovat usein persoonallisia tai jonkun ryhmän näkökulmaa esille tuovia. Blogit eivät ole 
Wikipedian kaltaisia yleisiä esityksiä jostain teemasta, vaan niissä näkyy kirjoittajan, ryhmän tai 
organisaation katsantokanta käsiteltävään kysymykseen. Aiheiden kirjo on luonnollisesti yhtä laaja kuin 
sosiaalisen mediassa käsiteltävien teemojen yleensäkin.    

 

Blogi akateemisen kirjoittamisen harjoituksena 

Kun blogikirjoituksia käytetään kursseilla suoritustapana, tämä ei tarkoita sitä, että tekstit automaattisesti 
julkaistaisiin jollakin blogialustalla. Erinomaisen blogitekstin kirjoittajalle voidaan kuitenkin tarjota 
mahdollisuutta julkaisuun.  Blogikirjoituksen muoto on hyödyllinen harjoituksena, sillä sen avulla opiskelija 
oppii ilmaisemaan sanottavaansa tiiviisti ja tekemään itsenäisen sovelluksen johonkin valitsemaansa 
kysymykseen tai ongelmaan.  

Blogiteksti voidaan kirjoittaa joko yksilötehtävänä tai ryhmätyönä. Yhdessä kirjoittamisen ohjeita löytyy 
esimerkiksi tästä linkistä. 

Akateemisen blogin kirjoittamiseen pätevät osittain samat säännöt kuin esseen kirjoittamiseen.  Sanottava 
ei voi perustua ainoastaan omakohtaiseen kokemukseen tai arkitietoon, vaan tutkimukseen. Kielen tulee 
olla selkeää ja asiallista – tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tyylin tulisi olla tylsää. Lukija on saatava 
koukkuun heti kirjoituksen alussa, joten ongelman esittäminen kiinnostavalla tavalla on ehdottoman 
tärkeää. Kirjoituksen loppuun voi lisätä tärkeimmät lähteet. Myös tekstiin itseensä voi lisätä linkkejä 
lähteisiin. 

Blogikirjoituksessa sanottava pitää tiivistää kristallin kirkkaaksi. Mieti kirjoituksen keskeinen pointti 
tarkkaan äläkä rönsyile siitä.  Yhtään löysää lausetta ei tule kirjoittaa, vaan jokainen sana on punnittava 
huolellisesti. Vältä monimutkaisia lauseita ja pitkiä kappaleita. Käytä tarvittaessa väliotsikoita tai yhden 
lauseen kappaleita.  

Blogikirjoituksen pituus on 500–600 sanaa. 

Blogimuotoinen kirjoittaminen kutsuu ottamaan kantaa. Tämä voi tapahtua esimerkiksi siten, että 
kirjoittaja arvottaa tutkimuksessa esitettyjä vaihtoehtoja tai teorioita ja esittää tälle valinnalle perusteluja. 
Kirjoituksessa voi myös pohtia tutkimuksen soveltamista johonkin ajankohtaiseen kysymykseen tai esittää 
näkemyksiä puolesta ja vastaan johonkin kiperään eettiseen väittämään. Blogissa on luonnollista tuoda 
esille omaa kokemustaan ja persoonaansa, mutta akateemisessa blogissa fokus on tutkimuksen 
soveltamisessa, ei omissa tunteissa tai kokemuksessa.  

 Netistä löytyy hyviä ohjeita blogikirjoittamiseen yleisesti, ks. esim.  



https://viestintapiritta.fi/miten-kirjoitan-hyvan-blogitekstin/ 

https://blog.advanceb2b.com/fi/asiantuntija-nain-suunnittelet-blogitekstin 

 

Kokeneemmilta akateemisilta bloggareilta kannattaa ottaa mallia: 

 

Maijastina Kahlos http://www.maijastinakahlos.net/b/ (blogikirjoituksia antiikin tutkimuksesta ja 
kirjallisuudesta) 

Heikki Patomäki https://patomaki.fi/ (kantaa ottava yhteiskuntatieteilijä)  

Risto Uron blogi: uskonto, rituaali ja varhaiskristillisyys https://blogs.helsinki.fi/uro/  

https://uskontotiedettaturunyliopistossa.wordpress.com/ (Turun uskontotieteilijöiden blogi) 

 


