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Tämä on toiminnallinen opinnäytetyö, jonka tuotos on sisältöstrategia leivontablogille Kaa-

pista puuttuu kakku. Sisältöstrategia sisältää blogin kohderyhmän, tavoitteiden, kanavien ja 

mittareiden määrittelyn sekä julkaisukalenterin. Sisältöstrategian tavoite on tuottaa kohde-

ryhmälle merkityksellisempää sisältöä. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuudessa käsitellään blogien kehitystä harrastuksesta vaikuttaja-

markkinoinnin ja henkilöbrändäyksen välineeksi. Lisäksi tarkastellaan vegaanisen ja glu-

teenittoman ruokavalion suosion nousua viimeisen vuosikymmenen aikana. Sisältöstrategi-

aan kuuluvat elementit käsitellään teorian valossa. Työssä esitellään sisällön kehittämisen 

kannalta tärkeä Content Marketing Mix -malli sekä benchmarking-menetelmä, jonka avulla 

tarkastellaan menestyneiden blogien sisältötarjontaa opinnäytetyön tutkimusosassa. 

 

Empiirisessä osassa käydään läpi Kaapista puuttuu kakku -blogin nykytilanne. Blogin sisäl-

töstrategian pohjaksi tehtiin sisältöanalyysi, joka toimii benchmarking-menetelmän työka-

luna. Sisältöanalyysi suoritettiin lokakuussa 2019 tutkimalla kolmen ruokablogin syyskuun 

2019 blogipostauksia. Kolmen blogin sisältöä tarkasteltiin Content Marketing Mix -mallin 

kautta. 

 

Opinnäytetyö auttoi kehittämään blogin sisältöä monipuolisemmaksi ja motivoi jatkamaan 

suunnitelmallista bloggaamista. Benchmarking-menetelmä antoi paljon uusia ideoita blogin 

kirjoittamiseen. Leivontablogin julkaisutahti tihentyi sekä sisältöä suunniteltiin enemmän 

kohderyhmää ajatellen. Opinnäytetyön tekeminen opetti kirjoittajalle asiakaslähtöistä ajat-

telua sisällöntuotannossa sekä voimisti kirjoittajan itsetuntoa asiantuntijana. 
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1 Johdanto 

Sosiaalisessa mediassa kohdeyleisönsä tavoittaminen ja sitouttaminen vaatii kiinnostavaa 

sisältöä, vuorovaikutusta lukijoiden kanssa ja eri kanavien hallintaa. Ruokablogien maail-

massa kilpailua on paljon ja kirjoittajilta edellytetään aktiivisuutta useammassa sosiaalisen 

median kanavassa. Menestyneimmistä bloggaajista on tullut vaikuttajia, joiden mielipiteitä 

kuunnellaan ja joiden puheet vaikuttavat ostopäätöksiin. Yrityksille blogit ovat keino saada 

omille tuotteille ja palveluille näkyvyyttä luotettavina pidettyjen henkilöbrändien kautta. 

 

Viestintä sosiaalisessa mediassa on keskustelevaa ja kohderyhmänsä tuntevaa. Bloggaa-

jan pitää ottaa kohderyhmänsä kattavasti huomioon, jotta merkityksellisen sisällön tuotta-

minen onnistuu. Kun blogin sisältö on lukijalle arvokasta, hän tulee blogiin uudestaan ja 

viettää siellä enemmän aikaa. Lukijoiden sitouttaminen on tärkeässä roolissa silloin, kun 

haluaa kasvattaa bloginsa lukijakuntaa. Sisällöksi kutsutaan verkossa kaikkea sitä, mitä 

sinne on mahdollista luoda eli mm. videoita, kuvia, tekstejä, podcasteja, e-kirjoja tai sosi-

aalisen median päivityksiä. 

 

Opinnäytetyöni tuotoksena teen sisältöstrategian omalle Kaapista puuttuu kakku -blogille. 

Strategia sisältää kohderyhmän ja tavoitteiden määrittelyn, kanavien ja sisällön suunnitte-

lun, julkaisukalenterin sekä keinot, joilla mitataan, onko tavoitteisiin päästy. Sisällön strate-

gisen suunnittelun tavoitteena on tuottaa merkityksellisempää sisältöä kohderyhmälleni. 

Julkaisukalenteri jäsentää sisällöntuottamisen ajallisesti ja sen kautta sitä on helpompi 

hallita. Kanavavalinnat auttavat olemaan tehokas ja tuottamaan sisältöä vain niihin kana-

viin, joissa sillä on lukijan kannalta merkitystä. Mittareiden kautta pystyn tarkastelemaan 

blogin kehittymistä ja tavoitteiden toteutumista. 

 

Sisältöstrategian suunnittelun tueksi teen opinnäytetyöni empiirisessä osassa benchmar-

king-kartoituksen, jonka avulla tutkin kolmen menestyneen leivonta- ja ruokablogin sisältö-

tarjontaa. Benchmarking on menetelmä, jossa vertaillaan omaa toimintaa alalla menesty-

neisiin toimijoihin ja sen kautta kehitetään suoritusta (Itä-Suomen yliopisto). Benchmarkin-

gin eli vertailuanalyysin työkaluna käytän sisältöanalyysia, jolla analysoin ja erittelen blo-

gien sisältöä. Sisältöanalyysilla voin määritellä blogeissa toimivan sisällön ja kehittää blo-

gini sisältötarjontaa. 

 

Sisältöanalyysissa rajaan tutkimuksen blogien postauksiin. En tutki blogisivustojen raken-

netta, ulkonäköä, tyyliä tai muita sisältöjä kuten esittely-, arkisto- tai infosivuja. Keskityn 

vain siihen mitä yhden kuukauden postaukset sisältävät ja kuinka monipuolisia ne ovat. 
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Instagramin sisällöt jätän pois sisältöanalyysistäni, koska keskityn opinnäytetyössäni ke-

hittämään vain blogin sisältöä. Sivuan Instagramia ja muita sosiaalisen median kanavia 

teoriassa vain siltä osin, mitä käsittelen sisältöstrategian kanavavalintoja ja Instagramin 

kaupallisuutta. 

 

Halusin tehdä toiminnallisen opinnäytetyön, koska blogi auttaa ammatillisen identiteetin ja 

henkilöbrändin rakentamisessa ja kehittämisessä. Blogi on kuin pala CV:tä, portfolio, jolla 

esitellä osaamistaan. Samalla kun opin sisällöntuotannosta, opin myös asiakaslähtöisyy-

destä ja henkilöbrändin luomisesta. Opinnäytetyö antaa mahdollisuuden kehittää blogiani 

niin, että sen näkyvyys kasvaa mielenkiintoisen sisällön kautta. Blogi voi tulevaisuudessa 

parhaimmillaan tuoda uusia työmahdollisuuksia. 

 

Idea leivontablogin perustamisesta on jo vuosien takaa. Halu perustaa blogi vahvistui, kun 

ruokavalioni muuttui maidottomaksi ja gluteenittomaksi. Helppoja ja maukkaita erityisruo-

kavalioreseptejä oli huomattavasti vaikeampi löytää kuin tavallisia reseptejä, joten vegaa-

nisten ja gluteenittomien ohjeiden kehittelystä tuli mielenkiintoinen uusi lisä tuttuun harras-

tukseen. 

 

Suurin motivaatio blogin perustamiselle on ollut tahto auttaa muita erityisruokavaliota tar-

vitsevia. Reseptien kokeilu vie aikaa ja rahaa. Perheissä, joissa on allergisia lapsia, voi 

olla melkoinen stressin aihe, miten huomioida kaikki syntymäpäivillä tai herkutteluhetkinä. 

Suvun juhlissa vegaanit aiheuttavat päänvaivaa, jos kasvissyönti ei ole tuttua. Kahvipöytä-

hetket ovat mukavampia, kun kaikki voivat syödä huoletta tarjottavia ruokia. Ruoka yhdis-

tää ihmisiä. Intohimoni on saada kaikki saman pöydän ääreen nauttimaan. Gluteenitto-

mien ja vegaanisten leivontaohjeiden luominen auttaa missiossa – kenenkään ei tarvitse 

jäädä ulkopuolelle ruokavalionsa tai allergioiden takia. 

 

Ruoan ekologisuus on yksi vuoden 2019 ruokatrendeistä. Yhä useammin ihmiset valitse-

vat ruokakoriinsa tuotteita, jotka tuottavat vähemmän hiilidioksidipäästöjä maapallolle. Li-

haa kulutetaan aiempia vuosia enemmän, mutta kiinnostus kasvisruokaan on samalla li-

sääntynyt. Kyse ei ole ainoastaan pääkaupunkiseudun kuplasta, vaan ilmiö ulottuu koko 

Suomeen. (Stat 2018.) Tutkimustulokset tukevat vegaaniruokavalion ympäristövaikutuk-

sia: liha- ja maitotuotteista luopumisella on suurempi positiivinen vaikutus ympäristöön 

kuin lentomatkailun vähentämisellä (Parkkari 2018). Kasvisruokatrendit näkyvät myös ruo-

kablogeissa. Englantilaisen Brandwatchin tutkimuksen mukaan maailmalla vaikuttavien 

ruokabloggaajien suosituimpia hashtageja olivat vuonna 2017 recipe, vegan, food ja 



 

3 

 

 

glutenfree. Vertaillessa gluteenittoman, vegaanisen ja kasvisdieettien välillä, trendikkäim-

mäksi niistä nousi vegaaninen ruokavalio. (Brandwatch 2017.) 

 

Gluteenittomuudesta on noussut trendi. Gluteenittomuus ei ole enää vain keliaakikoiden 

ruokavalio, vaan houkuttelee myös terveyssyistä tai gluteeniyliherkkiä ihmisiä. Kauppojen 

gluteeniton valikoima on lisääntynyt huimasti ja se näkyy varsinkin gluteenittoman leivän 

ja gluteenittomien jauhoseoksien tarjonnassa (Laurila & Saarinen 2018). Blogini haluaa 

tavoitella juuri näitä ihmisiä eli vegaanista ja gluteenitonta ruokavaliota noudattavia, tarjoa-

malle heille herkullisia ja helppoja leivontareseptejä. 

 

Opinnäytetyön suunnitelman toteutin vuoden 2017 kesällä ennen kuin jäin äitiyslomalle. 

Opinnäytetyön pariin palasin syksyllä 2019, kun jatkoin opiskelujani. Perustin Kaapista 

puuttuu kakku -blogin vanhempainvapaalla huhtikuussa 2019. Siitä lähtien olen postannut 

blogiini joka kuukausi keskimäärin neljä kertaa kuukaudessa. 

 

Löytämässäni lähdekirjallisuudessa sisällöntuotannon merkitystä käsiteltiin koko sosiaali-

sen median kannalta, eikä ainoastaan blogien. Teoriat olivat usein suunnattuja yrityksille 

myynnin kasvattamiseksi, jonka takia käytän paljon termiä yritys ja asiakas. Toisinaan 

käytän sanaa blogi ja lukija, kun lähdekirjallisuudessa viitataan nimenomaan blogeihin ja 

niiden lukijakuntaan. Ammattimaisessa bloggaamisessa lukijan ja asiakkaan roolit sekoit-

tuvat: kaupallinen osa on vaikeaa erottaa ei-kaupallisesta, jos tavoitteena on menestyä ja 

saada näkyvyyttä. 

 

Blogini sisältöstrategia sisältää yksityiskohtaista tietoa tulevasta sisällöstä ja strategisia 

valintoja, joten produktini on piilotettu julkisesta versiosta. Sisällön suunnittelulla erottau-

dun muista leivontablogeista, joten produktin näyttäminen paljastaisi liikaa kilpailijoille. 
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2 Bloggaamisen ammattimaistuminen 

Blogit mahdollistavat monenlaisen viestinnän ja markkinoinnin. Blogeissa voi keskustella, 

jakaa tietoa sekä ideoita ja blogeilla voi olla viihde- ja uutisarvoa. Blogia voi kirjoittaa har-

rastuspohjalta tai ammattimaisesti yrityksen keulakuvana tai asiantuntijaroolissa kasvat-

taen henkilöbrändiä. Blogin kirjoittajalla eli bloggaajalla voi olla nettisivut tai blogia voi kir-

joittaa mediatalon alla tai ilmaisella blogialustalla. Blogin erottaa muista verkon teksteistä 

sillä, että lukijat voivat kommentoida blogin sisältöjä eli postauksia, julkaisut näkyvät aika-

järjestyksessä uusimmasta vanhimpaan sekä postauksia ei ole tarkoitus parannella ajan-

saatossa vaan ne pidetään muuttumattomina. (Kortesuo 2018, 71-72; Kortesuo & Kurvi-

nen 2013, 9-10; Pääkkönen 2017, 104; Siniaalto 2014, 49-50) 

 

2.1 Blogialustoilta suosioon 

Verkko oli ollut jo vuosia olemassa 1990-luvun puolivälissä, mutta vasta tuolloin internet 

oli mahdollista kaupallistaa ja yhdistää kotien pöytätietokoneisiin. Internetin käyttö oli suu-

rimmalle osasta ihmisiä muiden tekemien sivujen ja tietolähteiden etsimistä ja lukemista. 

(Hakola & Hiila 2012, 18.) Ensimmäiset blogit syntyivät noihin aikoihin, mutta niiden kirjoit-

taminen oli hidasta ja vaikeaa omien sivujen koodaamista HTML-kielellä, joten bloggaami-

nen oli harvojen tekniikasta tuntevien harrastus (Pönkä 2014, 124). 

 

2000-luvun alussa netinkäyttö alkoi helpottua. Suurilla massoillakin oli mahdollisuus jul-

kaista sisältöä helposti ja vaivattomasti ilman koodauskielen osaamista. Open Diary-, Li-

veJournal- ja Blogger-alustat olivat ensimmäisten joukossa helpottamassa omien blogien 

perustamista tarjoamalla valmiin julkaisupohjan bloggaamiselle. Näin tekniikasta vähem-

män ymmärtävätkin pääsivät bloggaamaan ja luomaan verkostoja muiden blogia kirjoitta-

vien kanssa. (Hakola & Hiila 2012, 20; Pönkä 2014, 124.) 

 

Ennen bloggauksen suurta suosiota kirjoittaminen julkaisualustoihin oli erityisesti poliittis-

ten toimijoiden tapa tuoda esille omia mielipiteitään ja jakaa tietoa vapaasti. 2000-luvun 

puolivälissä yritykset ja yksityishenkilöt innostuivat perustamaan omia blogeja. Sisällön-

tuottamisen ja -jakamisen mahdollisuuksia ei kuitenkaan osattu hyödyntää suuressa mitta-

kaavassa. Tuotetiedon ja tiedotteiden jakaminen oli vielä tuolloin kaukana kuluttajille mer-

kittävän sisällön tuottamisesta ja vastavuoroisesta kommunikaatiosta. (Hakola & Hiila, 20-

21.) 
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2.2 Sosiaalisen median vallanjako 

Sosiaalisen median myötä asiakkaan valta verkossa lisääntyi. Yritykset eivät voineet enää 

yksisuuntaisesti viestiä asiakkaalle toiminnastaan vaan sosiaalisuuden myötä yritysten piti 

olla vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa. Nyt yleisöllä oli mahdollisuus kertoa kokemuk-

sistaan, hyvistä sekä huonoista. (Hakola & Hiila 2012, 22.) Sosiaalisella medialla tarkoite-

taan vuorovaikutusta verkossa, jossa jokainen voi olla aktiivinen sisällöntuottaja ja kom-

munikoija. Sosiaalisen median alustoja ovat esimerkiksi Twitter, YouTube ja Facebook. 

(Pönkä 2014, 9.) 

 

Sosiaalinen media toi mukanaan uuden tavan käyttää verkkoa omana julkaisu- ja jakamis-

alustanaan, jossa sisältöä kulutetaan paljon enemmän kuin ennen. Samalla yritysten 

markkinointi muuttui outbound-markkinoinnista inbound-markkinointiin. Se tarkoitti yrityk-

sen siirtymistä ulospäin suuntautuvien mainoksien julkaisusta lehdissä ja tv:ssä (out-

bound) asiakkaiden houkutteluun kiinnostavalla sisällöllä yrityksen luo (inbound). Nykyään 

kuluttajalla itsellään on valta valita mielenkiintoinen sisältö useista eri kanavista ja miljoo-

nilta sisällöntuottajilta. (Hakola & Hiila 2012, 25-26.) Myös perinteisten sanomalehtien ja 

uutisten haastajiksi ovat nousseet sosiaalisen median kanavat tarjoamalla useita eri kana-

via sisällölle ja mainonnalle (Almamedia). 

 

Yksinpuhelunmalli ei enää tehoa ihmisiin vaan tarvitaan enemmän kommunikaatiota. Esi-

merkiksi elintarvikeyritysten tarjoamat reseptit netissä ovat hyödyllisiä, mutta ne eivät pal-

jon eroa muiden samanlaisten yritysten tarjoamista resepteistä. Jotta massasta voi erot-

tautua, täytyy miettiä strategisesti mikä on se palvelu ja lisäarvo, jonka asiakkaalle haluaa 

jakaa. Jokin mikä muistetaan pitkään ja saa palaamaan sisällön äärelle. Amerikkalainen 

Saveur-lehti on ratkaissut ongelman tuottamalla YouTubeen lyhyitä käytännöllisiä videoita 

esimerkiksi siitä, kuinka kuoria valkosipuli alle 10 sekunnissa. (Hilla & Hiila 2012, 27-28.) 

 

2.3 Bloggaajista vaikuttajiksi 

Vaikuttamisella tarkoitetaan kohteen mielipiteen tai näkemyksen muuttamista jostakin ai-

heesta. Sisältöjä tuottaessa ei kannata keskittyä siihen, kuinka paljon mahdollisesti sisältö 

saa näkyvyyttä vaan kuinka paljon sillä on vaikutusta. (Kurvinen & Sipilä 2014, 148.) Vai-

kuttajamarkkinointi onkin nykyajan uusia markkinointikeinoja. Se tarkoittaa sitä, että kulut-

tajien tuntema ja heihin vaikuttava henkilö välittää yrityksen brändiä yleisölleen aidosti ja 

uskottavasti. Sen sijaan, että yritys puhuisi suoraan kuluttajille, se käyttää välikätenä vai-

kuttajaa, jota kuluttajat seuraavat vapaaehtoisesti ja suhtautuvat enemmän kaverina kuin 

markkinoijana. Tällainen seurattu vaikuttaja voi olla esimerkiksi bloggaaja. Bloggaajan 
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kautta yritys pääsee lähelle pientä kohdennettua ryhmää sen sijaan, että markkinointi olisi 

suunnattu suurelle yleisölle. (Kananen 2018a; Pääkkönen 2017, 160.) 

 

Vaikuttajamarkkinoinnin voi jakaa ansaittuun ja maksettuun markkinointiin. Ansaitussa vai-

kuttajamarkkinoinnissa bloggaaja kirjoittaa tuotteesta tai palvelusta ja suosittelee sitä va-

paaehtoisesti. Maksettu markkinointi blogissa on yhdessä yrityksen kanssa sovittua ja 

suunniteltua sisältöä. Esimerkiksi bloggaaja voi testata uutta tuotetta, tehdä siitä pari ruo-

kareseptiä ja järjestää lukijoille kilpailun. Kaupalliset yhteistyöt pitää aina merkitä postauk-

sien yhteyteen selkeästi, jotta lukija tietää missä takana on kaupallinen brändi. Pienilläkin 

seuraajamäärillä bloggaaja voi olla jo vaikuttaja, silloin puhutaan mikrovaikuttajista.  Suo-

messa mikrovaikuttajiksi kutsutaan henkilöitä, joiden somekanavilla seuraajia on yhteensä 

noin 5000 – 10000. (Pääkkönen 2017, 160-161; Jauhiainen 2016.) 

 

Blogeista etsitään tukea ostopäätösten tekemiselle. Dagmarin tutkimuksen mukaan 44 

prosenttia blogien lukijoista luottaa bloggaajien suosituksiin. Noin puolet 15-29 vuotiaista 

naisista on vähintään harkinnut tuotteen tai palvelun ostamista kuukauden sisällä vaikutta-

jamarkkinoinnin ansiosta. Vertaillessa YouTuben, Facebookin ja Instagramin kanssa blo-

git ovat suosituin ostoprosessin osa. 16 prosenttia on joskus ostanut blogikirjoituksen ta-

kia. Elintarvikkeet ja ravintolapalvelut kuuluvat top 5-listalle, kun listataan tuotteita ja pal-

veluita, joissa blogit ovat olleet mukana vaikuttamassa ostopäätöksiin. (Dagmar 2018.) 

 

Bloggaamisen muuttuminen hauskasta harrastuksesta asiantuntijuuden esille tuomiseen 

nähtiin selkeästi viestintätoimisto Manifeston Blogibarometrissä vuonna 2011. Silloisessa 

tutkimuksessa todettiin, että bloggaaminen on ammattimaistunut selkeästi edellisiin vuo-

siin verrattuna. Yhä useampi tutkimukseen haastateltu bloggaaja koki olevansa asiantun-

tija ja tiedon välittäjä omalla alallaan. Vastaajista 38 prosenttia ansaitsi bloginsa kautta, 

vaikka blogi ei ollutkaan ensisijainen tulonlähde. Blogibarometri vuonna 2017 jakoi jo sel-

keästi bloggaajat harrastajiin ja somevaikuttajiin. Somevaikuttaja-käsite kulkee yhdessä 

kokemusasiantuntija-trendin kanssa: ihmiset arvostavat enemmän toisten omia kokemuk-

sia ja näkevät kokemuksen tuovan mukanaan asiantuntijuutta. (News Cision; Manifesto 

2017.) 

 

Vuonna 2019 Manifeston somevaikuttajatutkimuksessa somevaikuttamisen koetaan am-

mattimaistumisen jatkuneen edelleen. Tutkimuksessa mukana olleet bloggaajat, tubetta-

jat, vloggaajat ja Instagram-vaikuttajat ottavat työnsä yhä vakavammin: 60 prosenttia vas-

taajista toimii yrittäjänä. Edellisestä vuodesta luku nousi 12 prosenttia. Melkein puolet vas-
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taajista ilmoitti saavansa työllään säännöllisiä tuloja. Samaan aikaan kun somevaikuttami-

sesta on tullut yhä enemmän työtä kuin huvia, sen uuvuttavuus on noussut. Sisällöiltä 

vaaditaan yhä enemmän ja monikanavaisuus vie paljon aikaa. (Manifesto 2019.) 

 

2.4 Henkilöbrändin merkitys asiantuntijalle ja yleisölle 

Dagmarin vaikuttajamarkkinoinnin tutkimuksessa toiseksi yleisin syy seurata blogia oli 

persoona. Ensimmäisenä syynä oli asiasisältö ja kolmantena visuaalisuus. Ilman persoo-

nan esiintuomista, blogi voi jäädä kasvottomaksi. Hellan ja viinilasin välissä -blogia pitävä 

Johanna Koskiranta kertoo suosituimpien postausten olevan sellaisia, joissa hän avaa 

henkilökohtaista elämäänsä. (Dagmar 2018, 11; Rantala 2016.) 

 

Kurvinen, Laine ja Tolvanen erottelevat henkilöbrändi ja henkilöbrändäyksen toisistaan. 

Henkilöbrändi on muiden ihmisten mielikuva siitä, millainen olet ja miten teet työsi. Jos 

henkilö ei hyödynnä brändiään, sillä ei ole arvoa. Henkilöbrändäys on asiantuntijastatuk-

sen aktiivista kehittämistä ja valikoima kanavia ja keinoja, joilla tuo esille ammatillista 

osaamistaan. Brändäys on nykyaikana kaikille helppoa sosiaalisen median ja omien netti-

sivujen kautta. Henkilöbrändäys auttaa tuomaan persoonan, osaamisen ja asiantuntijuu-

den tiedoksi yleisölle. Sosiaalisessa mediassa henkilöt ovat yrityksiä kiinnostavampia seu-

rattavia. (Kurvinen, Laine & Tolvanen 2017, 10; Pääkkönen 2017, 87.) 

 

Yrityksien ja yrityksien asiantuntijoiden tilejä vertailtaessa Twitterissä seuratummaksi tiliksi 

nousee henkilön oma tili. Tästä hyvänä esimerkkinä toimii Kotipitsan toimitusjohtaja 

Tommi Tervanen ja F-Securen Mikko Hyppönen: he ovat paljon suositumpia kuin yrityk-

sensä. Henkilöt ovat nousseet asiantuntijoista vaikuttajiksi, joita asiakkaiden on helpompi 

lähestyä. Jos yrityksestä ei nouse henkilöbrändejä, osaamisen ajatellaan helposti olevan 

vain keskivertoa. (Kurvinen ym. 2017, 198-199.) 

 

Aalto ja Uusisaari (2010) listaavat syitä miksi motivoitua henkilöbrändäyksestä: 

1. saada julkinen asiantuntijan rooli 
2. edistää itselle tärkeitä asioita 
3. myydä osaamistaan ja palveluitaan 
4. saada näkyvyyttä työmarkkinoilla 
5. saada nimensä esille jotain myöhempää tarkoitusta varten 

 

Henkilöbrändi ei voi olla ulkokultainen tai muuten se ei ole uskottava. Brändissä pitää ot-

taa huomioon tavoitteensa ja persoonansa, ja luoda niistä yhdistelmä, joka toimii. Persoo-

nan pitää näkyä brändissä, vaikka persoona ärsyttäisikin joitakin ihmisiä. Välillä tunteiden 

herättäminen auttaa jäämään paremmin mieleen. (Kurvinen & Sipilä 2014, 80-81). 
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2.5 Ruokablogit 

Ruokabloggaaminen on parhaimmillaan ruokajournalismia: reseptejä, ravintola-arvoste-

luja, ruokavalokuvausta ja ruokastailausta. Ruokablogeista on tullut kanava markkinoin-

nille ja mahdollisuus tienesteille. Bloggaajien vaikutus lukijoihin voi olla samaa luokkaa 

kuin journalistien. Bloggaajien etuna on tavoitettavuus ja tee-se-itse-kaltainen asenne. 

Omassa kodissa ruoan kuvaaminen on lähestyttävämpää kuin valmiiksi brändätyt tv-ohjel-

mat, koska bloggaajat antavat persoonansa näkyä. Bloggaajien tosielämän kaltainen si-

sältö antaa inspiraatiota lukijoilleen. (Brandwatch 2017; Chirmulay & Peshave 2019.) 

 

Sana foodie tarkoittaa ihmistä, joka on erityisen kiinnostunut ruoka-aiheisista asioista. Ter-

min keksi New York lehden ruokakriitikko Gael Greene jo vuonna 1982. Foodie sanan mo-

derni versio on food blogger, bloggaaja, jonka intohimo on jakaa lukijoille ruokareseptejä 

ja -kokemuksia. Foodiet ovat nykypäivän elämäntapaguruja, jotka jakavat ruokavalinto-

jaan sosiaalisessa mediassa ja tekevät vaikutuksen lukijoihinsa ruokavinkeillään. Ruoan 

lisäksi ruokabloggaajat saattavat jakaa juttuja kauneudesta tai matkustamisesta - tai mo-

lemmista. (Brandwatch 2017; Chirmulay & Peshave 2019.) 

 

Sosiaalisessa mediassa ruokavaikuttajien resepteistä voi syntyä hittejä, jotka tyhjentävät 

ruokakauppojen hyllyjä. Alexander ja Hanna Gullichsenin luoma avokadopastaohje sai 

taannoin ihmiset ostamaan avokadoa, ja menekki on yhä pysynyt korkeana. Uusin resep-

tihitti oli bloggaaja Jenni Häyrisen uunifetapastaresepti, joka kaksinkertaisti fetajuuston 

myynnin viikossa. Ilmiön takana on suositukset, jotka ovat kuluttajille tae laadukkaasta 

tuotteesta. Sosiaalisessa mediassa vaikuttavilla henkilöillä on suuri vaikutus yleisöön 

siinä, mikä myy ja mikä on suosittua. (Manu 2019.) 

 

Blogibarometri tutkimuksessa vuonna 2017 15 prosenttia vastanneista sisällöntuottajista 

koki, että suosituin pääteema blogeissa on ruoka, juoma ja leivonta. Sivuteemana ruoka-

aiheiset postaukset kiinnostavat enemmän kuin esimerkiksi matkustus tai terveys ja hyvin-

vointi. Bloggaajat eivät enää kirjoita vain yhdestä aiheesta, vaan aihealueet sekoittuvat 

enemmän kuin aikaisemmin. Varsinkin ruoka-, kulttuuri- ja sisustusaiheisissa blogeissa 

näkyy sisältöjen pirstaloitumista. (Manifesto 2017.) 

 

Somevaikuttajabarometrissä 2019 lifestyle-teema listautui suosituimmaksi teemaksi. Lifes-

tyle-teemaan luetaan muoti, perhe ja hyvinvointi. Toiseksi suosituin teema oli ruoka, 
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juoma ja leivonta, joka on suosituin sivuteema monelle somevaikuttajalle. (Manifesto 

2019.) 

 

2.5.1 Veganismin suosion nousu 

Vegaanista ruokavaliota noudattava henkilö ei syö eläinkunnan tuotteita eli lihaa, kalaa, 

kananmunia eikä maitoa eikä niistä valmistettuja johdannaisia. Syitä olla vegaani on yhtä 

monta kuin on vegaanejakin. Syyt voivat olla mm. eettisiä, ekologisia, terveydellisiä tai us-

konnollisia. (Vegaaniliitto.) 

 

Kiinnostus vegaaniseen ruokavalioon on noussut länsimaissa viimeisen vuosikymmenen 

kuluessa. Kiinnostuksen lisäksi kuva vegaanisuudesta on muuttunut positiivisemmaksi. 

Vegaanisuutta ei nähdä enää tylsänä vaan vaihtoehtoisena ja joustavana ruokavaliona. 

Suosio näkyy niin ruokablogeissa, ravintoloiden tarjonnassa sekä vegaanisten tuotteiden 

saamassa mediahuomiossa. Hyvinä esimerkkeinä mediahuomiota saaneista elintarvik-

keista ovat Nyhtökaura ja Härkis. Kasviruoka kiinnostaa myös ei-kasvissyöjiä. Ruotsissa 

ei-kasvissyöjien kiinnostus kasvissyöntiä kohtaan on lisääntynyt 26 prosentista 47 pro-

senttiin vuosien 2009 ja 2017 välillä. (Isotalo, Laaksonen, Pöyry & Jallinoja 2019.) 

 

Kasvipohjaisten maitojen myynti on tuplaantunut vuosina 2009-2015. Keskon raporteista 

selviää, että heillä kasvismaitojen myynti on noussut 47 prosenttia yhdessä vuodessa. Ve-

gaanihaaste, jossa haastetaan ihmistä koittamaan vegaanista ruokavaliota kuukauden 

ajan, on näkynyt selkeästi kauppojenhyllyissä kasvismaitojen menekin nousuna. Kasvis-

ruokatapahtumat lisäävät osaltaan tietoisuutta vegaanisuudesta. (Isotalo ym. 2019.) 

 

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkimuksessa selvisi, että keskustelufoo-

rumeilla lisääntyneet vegaaniset viestit, nostavat kasvismaitotuotteiden myyntiä kahden 

viikon viiveellä. Tutkimuksessa hyödynnettiin S-ryhmän myyntitilastoja ja sosiaalisen me-

dian viestien tietokantaa. Tutkimuksessa ei ajateltu foorumeilla esiintyvien viestien suo-

raan vaikuttavan myyntiin vaan kuvaavan yleisesti ihmisten kiinnostusta vegaanisiin tuot-

teisiin ja osoittavan sen, miten sosiaalisen median viestit vaikuttavat kuluttajiin. (Isotalo 

ym. 2019.) 

 

2.5.2 Gluteenittomuus trendinä ja keliakia sairautena 

Keliakia on parantumaton sairaus, jonka ainoa hoitokeino on gluteeniton ruokavalio. Glu-

teenittomassa ruokavaliossa vältetään syömästä vehnää, ohraa ja ruista. Oireita keliaaki-
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kossa aiheuttaa edellä mainittujen viljojen sisältämä proteiini, gluteeni. Keliakialiitto suosit-

telee aina hakeutumaan lääkärille, jos epäilee sairastavansa keliakiaa. Diagnoosi on hyvä 

tehdä ennen kuin aloittaa gluteenittoman ruokavalion, koska omin päin aloitettu glutee-

niton ruokavalio voi hyvin piankin viedä diagnoosiin tarvittavat vasta-ainetasot niin mata-

laksi, ettei diagnoosia voi tehdä. Keliakialiitto arvioi, että keliakiaa sairastaa Suomessa yli 

100000 henkilöä, mutta vasta reilu kolmannes on diagnosoitu. (Keliakialiitto.) 

 

Keliakian lisäksi muita syitä syödä gluteenitonta ruokaa ovat terveystietoisuus ja glu-

teeniherkkyys. Gluteenittomien tuotteiden kysyntä on kasvanut sen myötä mitä saatavuus 

on helpottunut. S-ryhmän julkaisemista tiedoista selviää, että gluteenittomien tuotteiden 

myynti kasvoi yli 40 % vuodesta 2015 vuoteen 2016. Gluteenittomasta ruoasta on tullut 

trendi ja markkinat sen ympärillä ovat muuttuneet kapeasta markkinaraosta erittäin kilpail-

luksi. Leipätrendeissä gluteenittomuus ja vegaanisuus näkyy, ja erityisesti ne ovat pää-

kaupunkiseudulla asuvien kuluttajien suosiossa. Aina trendisyöjien vaikutusta oikeisiin ke-

liaakikkoihin ei pidetä hyvänä asiana. Yhtenä syynä on vääristynyt kuva sairaudesta: ra-

vintoloissa saatetaan luulla, ettei gluteenittomuus ole niin tarkkaa, kun jotkut eivät vaadi 

100-prosenttista tarkkuutta ruokavalionsa suhteen. Keliaakikolle gluteenittomuus ei ole va-

linta, joka muuttuu olotilan ja trendien mukaan, vaan on pysyvä sairaus. (Laine 2015; Kos-

kinen 2019; Laurila & Saarinen 2018.) 

 

Vaikka gluteenittomien tuotteiden valikoima on kasvanut kaupoissa, gluteenittoman elä-

mään kuuluu silti tarkka ainesosaluetteloiden syyni kauppareissuilla. Gluteenia sisältävät 

yllättävätkin ruoat, kuten pakastelohkoperunat, mausteseokset tai sipulirouhe. Kotona 

kokkausta helpottaa se, jos koko perhe syö samaa ruokaa eikä gluteenittomalla valmisteta 

erikseen omaa ateriaa. (Korpela-Koskinen 2019.)  
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3 Lukijan arvostama sisältö 

Sisältö tarkoittaa kaikkea mitä voi luoda verkkoon. Se voi olla tekstiä, kuvia, videoita, we-

binaareja, podcasteja, e-kirjoja tai päivityksiä sosiaalisessa mediassa. Esimerkiksi omilla 

nettisivuilla sisältö voi olla useimmin kysytyt kysymykset -sivu, tuotetieto- tai esittelysivu 

tai omien sivujen ulkopuolella sosiaalisessa mediassa julkaisemat viestit kuten Twitterissä 

julkaistu twiitti. Sisältö voi olla hyvin monimuotoista. Se millaista sisältöä tuottaa, riippuu 

yleisöstä, tavoitteista, brändistä ja resursseista. (Handley & Chapman 2011, 6-7.) 

 

Customer value eli asiakasarvon käsite tarkoittaa viestinnän ja markkinoinnin näkökul-

masta sitä, millaista hyötyä asiakas kaipaa ja mitä virheitä hän yrittää vältellä. Asiakkaan 

kokeman arvon voi jakaa neljään osaan: taloudelliseen, toiminnalliseen, emotionaaliseen 

ja symboliseen arvoon. Nämä osat auttavat kehittämään sisältöön tarinoita, jotka hyödyt-

tävät ja kiinnostavat asiakasta. Taloudellinen arvo viittaa asiakkaan haluun säästää tai 

tehdä rahaa, toiminnallinen arvo haluun säästää aikaa ja vaivaa, emotionaalinen arvo ha-

luun kokea elämyksiä ja nautintoa ja symbolinen arvo tarkoittaa merkitysten ja arvojen ko-

rostamista. (Keronen & Tanni 2017, 34-35.) 

 

3.1 Verkkokuluttajan tarpeet 

Kohdennettu ja sitouttava sisältö on nykyaikana massamarkkinointia tehokkaampaa. Ai-

van samalla tavalla kuin ihmiset ostavat kaupasta mieluummin ystävän suosittelemaa tuo-

tetta, netissä kulutetaan omien ystävien ja kontaktien jakamia sisältöjä. Ihmiset hakeutu-

vat omien mielenkiintojensa äärelle ja jakavat niitä ystävilleen ja he taas eteenpäin omille 

ystävilleen. Mitä paremmin kohderyhmänsä tuntee, sitä parempaa sisältöä heille voi tar-

jota. (Hakola & Hiila 2012, 33-34.) 

 

Hakola ja Hiila esittelevät Abraham Maslow’n tarvehierarkian pohjalta tehdyn Homo Con-

tentuksen tarvehierarkian. Maslow’n hierarkiassa pohjimmaisena ihmisten tarpeissa ovat 

fysiologiset tarpeet, jonka päälle rakentuvat turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden, arvonan-

non ja itsensä toteuttamisen tarpeet. Pohjimmaiset tarpeet tulevat Maslow’n teoriassa ih-

misille luontaisesti tärkeimpinä: ennen asioiden luomista pitää saada syötävää. Verkkoku-

luttajan ja -tuottajan tarpeet voi rakentaa kyseisen teorian pohjalle. Kuvio 1 sisältöä kulut-

tavan ja tuottavan Homo Contentuksen tarpeista selviää, miten tarpeet näyttäytyvät suh-

teessa toiseen: Mitä ilman ei voi olla toista. Alempi kerros on aina tukeva pohja seuraa-

valle tasolle. (Hakola & Hiila 2012, 34-36) 
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Kuvio 1. Homo Contentuksen tarvehierarkia (Hakola & Hiila 2012) 

 

Pyramidin alin kerros on löydettävyys. Se ei tarkoita Hakolan ja Hiilan mukaan sitä, kuinka 

hyvin hakukoneilla löytää sisällön netistä, vaan sitä onko sisältö kohderyhmän kannalta 

otollisessa paikassa. Jos asiakas ei ole Facebookissa, sisällön ei kannata olla Faceboo-

kissa vaan sillä alustalla, mitä kohderyhmä käyttää. Näkyvyys suurille massoille ei anna 

aina haluttua tulosta ja voi viedä turhaan resursseja, kun sisältöä tuotetaan, mutta oikeat 

ihmiset eivät ole näkemässä sitä. (Hakola & Hiila 2012, 36-38) 

 

Perustiedoilla tarkoitetaan yrityksen toiminnan ja tarkoituksen selittämistä asiakkaalle jo-

kaisessa niissä kanavassa, joissa yritys jakaa sisältöään. Perustietojen ja löydettävyyden 

jälkeen mielikuvat astuvat tärkeään rooliin. Asiakkaan mielenkiinnon herättää hyödyllinen 

ja erottautuva sisältö. Tarinat, visuaalisuus ja kekseliäisyys nousevat tässä hierarkiassa 

tärkeiksi tekijöiksi. Neljäs taso kertoo asiakaspalvelun tärkeydestä. Palvelu voi olla pelkäs-

tään sisältö, jos se tarjoaa asiakkaalle hyödyllistä tietoa. Lisäarvo tuo asiakkaalle koke-

muksen hyvästä asiakaspalvelusta. Hakolan ja Hiilan kolmion huipulta löytyy ajankohtai-

suus. Ajankohtaisuus tuo sisältöön jatkuvaa tarttumapintaa luomalla keskustelua. Asiakas 

kaipaa yritykseltä tuoretta näkökulmaa ja osallistumista ajankohtaisiin keskusteluihin. (Ha-

kola & Hiila 2012, 38-43.) 

Ajan-

kohtai-

suus

Palvelu

Mielikuvat

Perustiedot

Löydettävyys



 

13 

 

 

3.2 Lukijoiden sitouttaminen 

Sitouttaminen tarkoittaa asiakkaan kontaktien määrän kasvattamista yrityksen kanssa. Si-

touttaakseen asiakkaan yrityksen pitää luoda asiakkaaseen henkilökohtainen side. Asiak-

kaalle sisältöjen tykkääminen ja kommentointi on yksi tapa tuoda esille sitoutumistaan. 

Jos yleisö jakaa sisältöjä eteenpäin, siitä käytetään word of mouth -termiä. Word of mouth 

laajentaa sitoutumista muiden asiakkaiden kanssa kommunikoimiseen. Suomeksi puhu-

taan puskaradiosta. (Fan & Gordon 2014, 79-80; Meltwater 2018.) 

 

Lukijoiden vahva sitouttaminen on riippuvainen siitä, kuinka arvokasta sisältöä tarjoaa 

kohderyhmälleen (Hakola & Hiila 2012, 26). Tarkkailemalla voi oppia, minkälainen sisältö 

lukijoita kiinnostaa: mitkä sisällöt ovat luetuimpia, jaetuimpia ja aiheuttaneet eniten kes-

kustelua tai saaneet hyvää palautetta. (Kurvinen & Sipilä 2014, 147.) 

 

Leino kuvaa sitoutumista superfani-määritelmällä. Superfani on yrityksen puolestapuhuja, 

joka on aina valmis sanomaan jotain positiivista yrityksestä. Leino sisällyttää sitoutumi-

seen vuorovaikutuksen ja välittämisen. Superfani on vasta sitten, kun asiakas todella välit-

tää brändistä. Hän osallistuu kaikkiin kilpailuihin ja on aktiivinen kommentoimaan. Harva 

asiakas kuitenkaan on superfani. (Leino 2011, 105-106.) 

 

3.3 Sisältöstrategia blogin kirjoittamisen tukena 

Sisältöstrategia on keino parantaa asiakaslähtöisyyttä suunnittelemalla sisältöä kiinnosta-

vammaksi ja sitouttavammaksi. Sisältöstrategiassa selviää mikä on kaikkein keskeisintä: 

keitä halutaan tavoittaa ja palvella. Brändi ja sisältöstrategia ovat samalla asialla: ne ra-

kentavat asiakkaan kokemusta yrityksestä. Brändi on arvolupaus ja sisältöstrategia on 

keino luoda asiakkaalle kuva ja tarina tästä lupauksesta. (Keronen & Tanni 2017, 25.) 

 

Sisältöstrategian tarve on syntynyt kysymyksistä, kuinka tavoittaa asiakkaat, kuinka tuot-

taa merkityksellistä sisältöä ja kuinka organisoida sisällöntuotanto. Sisältöjen moni-

kanavaisuus ja kilpailu on herättänyt tarpeen hallita ja suunnitella sisällöntuotantoa. Jat-

kuva kommunikointi asiakkaiden kanssa tuo omat haasteensa sisällön tekemiseen. (Ha-

kola & Hiila 2012, 68-69.) 

 

Sisältöstrategia yrityksille tarkoittaa sisällön suunnittelua niin, että asiakas tavoitetaan oi-

keassa paikassa oikeaan aikaan, jotta lopputulos olisi ostopäätös. Ensisijainen tavoite on 

siis vahvistaa yrityksen näkyvyyttä ja asemaa, jotta markkinointi on tuloksellista. Sisältö-

strategian voi nähdä sen alkuperäisessä merkityksessä eli verkkoläsnäolon suunnitteluna. 
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Joka tapauksessa keskiössä on asiakas ja hänen tarpeidensa kuunteleminen ja ongel-

mien ratkaiseminen. (Kurvinen & Sipilä 2014, 104-105.) 

 

Asiantuntijabrändiksi tähtäävät tarvitsevat strategian sisällöntuotantoon, jos tarkoitus on 

olla tuloksellinen. Lintulahden Helpossa sisältöstrategiassa (kuvio 2) ensimmäisenä mää-

ritellään kohderyhmä ja tavoitteet. Kohderyhmä kertoo kenelle sisällöt ovat suunnattu. Ta-

voitteet määrittyvät siitä lähtökohdasta mitä sisällöntuotannon halutaan tuovan tekijälle. 

Kun kohderyhmä ja tavoitteet on määritelty, pystyy paremmin miettimään missä, mitä ja 

milloin. Niihin kysymyksiin vastaavat kanavavalinnat, sisältö ja julkaisukalenteri. (Lintulahti 

2013.) 

 

 

Kuvio 2. Helppo sisältöstrategia (mukaillen Lintulahti 2013) 

 

3.3.1 Kohderyhmä 

Sisältöstrategian suunnittelussa lähdetään liikkeelle asiakkaasta eli kohderyhmästä. Kun 

tietää kohderyhmänsä, keitä he ovat ja mitä he tarvitsevat, pystyy tekemään sisältöä, joka 

kiinnostaa asiakasta ja ratkaisee heidän ongelmiaan. Yksi keino profiloida kohderyhmä 

perusteellisesti on luoda ostajapersoonia. Ostajapersoona on lyhyt kuvaelma siitä, millai-

nen ostaja on. Sen kautta näkee asiat ostajan arjen näkökulmasta: mihin ongelmiin hän 

mahdollisesti kaipaisi apua. Ostajapersoonan kuvaus syventyy sen mukaan, kun tietämys 

kohderyhmästä lisääntyy. (Kurvinen & Sipilä 2014, 114-117.) 

 

Ostajapersoona muun muassa täsmentää asiakkaan (Kurvinen & Sipilä 2014, 117): 

− demografiset tekijät 

Kohderyhmä Tavoitteet Kanavat Sisällöt Kalenteri
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− asiat, joihin ostajapersoona haluaa vastauksen 

− kiinnostuksen kohteet 

− arvot 

− koulutustausta 

− ostokäyttäytyminen. 
 
 

3.3.2 Tavoitteet 

Välttääkseen sisällöntuotannossa mututuntuman siitä, onnistuuko sisältö tavoittamaan 

asiakkaat ja onko sisältö heille merkittävää, pitää asettaa tavoitteita. Tavoitteiden saavut-

tamisen seuraamiseksi on määriteltävä mittarit. Tavoitteet on hyvä määritellä selkeästi ja 

yksityiskohtaisesti. Tavoitteisiin lukeutuvat sosiaalisessa mediassa saadut jaot ja linkityk-

set, uutiskirjetilaukset tai uudet seuraajat. Tavoitteet jaetaan lähitavoitteisiin ja pitkän ajan 

tavoitteisiin. (Hakola & Hiila 2012, 143; Kurvinen & Sipilä 2014, 132.) 

 

Tavoitteiden asettelussa voi käyttää Watsonin ja Noblen esittelemää SMART-kaavaa (Si-

niaalto 2014, 26): 

 S = Specific eli tarkka tavoite 

 M = Measurable eli mitattavissa oleva tavoite 

 A = Attainable eli realistinen tavoite 

 R = Relevant eli relevantti tavoite 

 T = Time-bound eli aikaväliin sidottu tavoite 

 

SMART-kaavan mukaan järkevät tavoitteet ovat selkeitä ja tarkkoja kuvauksia suunnasta, 

johon on menossa. Tavoitteet ovat mitattavissa ja realistisia käytettävissä olevin resurs-

sien puitteissa. Relevantit tavoitteet tukevat strategiaa kokonaisuudessaan. Tavoitteisiin 

on lisäksi määriteltävä aikajana, jolla niiden toteutumista arvioidaan. (Juholin 2013, 59). 

 

3.3.3 Kanavavalinnat 

Kanavavalinnoissa laatu menee määrän edelle. Kaiken sisällön jakaminen jokaiseen ka-

navaan ei ole tehokas tapa toimia, vaikka siinä maksimoikin sisällön näkyvyyden. Tehok-

kaampi keino on roolittaa julkaisukanavat ja selventää se, kenelle ja mitä missäkin kana-

vassa on tarkoitus viestiä. (Hakola & Hiila 2012, 141.) 

 

Media jaetaan omistettuun, ostettuun ja ansaittuun mediaan. Omistettu media tarkoittaa 

niitä julkaisukanavia, jotka ovat täysin omassa hallinnassa. Niitä ovat muun muassa blogit, 

omat verkkosivut, verkkokauppa ja sosiaalisen median tilit. Ostettu media sen sijaan tar-
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koittaa niitä kanavia, joiden käyttö maksaa, kuten esimerkiksi tv- tai printtimainonta, haku-

kone- tai Facebook-mainonta. Ansaittu media koostuu näkyvyydestä mediassa. Näkyvyys 

mediassa voi olla jaettuja sisältöjä tai keskusteluja omasta brändistä ja sisällöstä. Kun 

omaan sisältöön viitataan muualla kuin itsehallinnoimilla sivuilla, on se muiden mielestä 

luotettavampaa kuin se tieto, joka tulee yritykseltä itseltään. (Kurvinen & Sipilä 2014, 156-

158.) 

 

Omistettu media on lähtökohta oman tekemisen markkinoinnille. Kun julkaisee blogikirjoi-

tuksen ja jakaa sen omissa sosiaalisen median kanavissa, saa suurimman hyödyn: haku-

konelöydettävyys lisääntyy ja linkit vievät sinne, minne lukijat halutaankin menevän eli 

verkkosivulle. Itsehallinnoima sisältö auttaa mittaamaan ja kehittämään toimintaa. Sivuil-

laan voi tarkkailla sitä, minkälainen sisältö vetoaa kohderyhmään. Kun huomaa sisällön 

vetoavan, voi ostaa näkyvyyttä lisää esimerkiksi toimivalle ja keskustelua herättävälle blo-

gipostaukselle. (Kurvinen & Sipilä 2014, 156-158.) 

 

Ansaittua mediaa ei voi pakottamalla hankkia vaan se on tulosta vaikuttamisesta. Ajan-

kohtaisten ja mielipiteitä herättävien kirjoitusten julkaiseminen aiheuttaa helposti liikehdin-

tää ja jakamista sosiaalisessa mediassa. Sisällönjakaja jakaa sisältöä sinne, missä se saa 

herkästi lukijoita ja asian eteenpäin jakajia. Jutuistaan voi vinkata muille bloggaajille ja 

medioille, jolloin on mahdollisuus saada sisällölle linkityksiä ja komppaajia. (Kurvinen & 

Sipilä 2014, 158-159.) 

 

Sosiaalisen median kanavissa jakaminen edistää ansaitun median saamista ja hallintaa. 

Sosiaalisessa mediassa voi olla läsnä ja lähestyttävissä ympäri vuorokauden. Koska sosi-

aalisessa mediassa on tuhansittain sisältömahdollisuuksia, lisäarvon tuottaminen on kai-

ken avain. Hyödyllisyys on tärkeää, tyhjänpuhujat unohdetaan nopeasti. (Kurvinen &Sipilä 

2014, 160-161.) 

 

Instagramin suosio somevaikuttamisessa on noussut vuosi vuodelta. Manifeston somevai-

kuttajatutkimuksessa somevaikuttajat listasivat Instagramin suosituimmaksi kaupalliseksi 

mediaksi. 99 prosenttia vastanneista käyttää Instagramia julkaisukanavana ja kaupallisten 

sisältöjen kanavana sitä käyttää 89 prosenttia vastanneista. Vaikka blogin merkitys kana-

vana on laskenut, sen merkitys on yhä suuri. Siinä missä Instagramin suosio on kasvanut, 

blogien sisältö on kehittynyt asiantuntevammaksi. (Manifesto 2019.) 
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Facebookin suosio on laskenut vuosi vuodelta. Vuoden sisällä sen suosio sisällön esiin-

tuomisessa on pudonnut lähes kymmenen prosenttia. 85 prosenttia Manifeston tutkimuk-

seen vastanneista hyödynsi Facebookia. Videot ja podcastit sen sijaan ovat nostaneet 

suosiotaan. Tulevaisuudessa suurimmat kasvajat sisältökanavissa uskotaan olevan In-

stagramissa, videoissa ja podcasteissa. (Manifesto 2019.) 

 

3.3.4 Sisällön nelikenttä 

Dave Chaffeyn (Smart Insights 2018) Content marketing mix jakaa arvokkaan sisällön nel-

jään kategoriaan: viihdyttävään, inspiroivaan, kouluttavaan ja vakuuttavaan (kuvio 3).  

 

 

 

Kuvio 3. The Content Marketing Mix (mukaillen Smart Insights 2018) 

 

Kategoriat auttavat kehittämään sisältöä monipuolisemmaksi. Vertikaalisesti kuviossa on 

kuvattu sisällön sijoittuminen tunne- ja järkiakselilla. Visuaalinen ja interaktiivinen sisältö 

toimii paremmin, kun lukija kaipaa tunteellista lähestymistapaa. Alhaalla olevat sisältötyy-

pit houkuttelevat paremmin, kun lukija etsii rationaalisia ratkaisuja. Vaakatasolla vasem-
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malta oikealle kulkee tieto – ostos akseli. Vasemmanpuoleiset sisältötyypit lisäävät asiak-

kaan tietoisuutta ja oikeanpuoleiset saavat asiakkaan hankkimaan tuotteen tai palvelun. 

(Smart Insights 2018.) 

 

Lukijoilla on erilaisia mieltymyksiä sisällön suhteen. Toiset pitävät enemmän tieteellisestä 

näkökulmasta, toiset viihdyttävästä. Usein sama henkilö pitää monenlaisesta sisällöstä. 

Sisällöntuotantoa ei kannata siis keskittää tietynlaiseksi. Kaikki ei välttämättä toimi omalle 

yleisölle, mutta varmistaakseen mikä toimii ja mikä ei, on hyvä kokeilla erilaisia taktiikoita. 

Hyvä tapa kartoittaa sisällöntarvetta on listata kohdeyleisönsä tarpeet ja pohtia, mitä mikä-

kin sisältö voi tarjota asiakkaiden tarpeisiin. (Content Marketing Institute 2015.) 

 

Houghton (2012, 78-81) esittelee kaksitoista blogipostausta, jotka tuovat erilaisia näkökul-

mia ja mielenkiintoista sisältöä blogiin: 

− Listat kiinnostavat ihmisiä, kuten ”top kymppi”, ”kymmenen asiaa, joita et tiennyt ai-
heesta x”, ”kolme syytä tehdä x”. 

− Tarinat saavat kuuntelijan odottamaan seuraavaa käännöstä tai lopputulemaa. Hyviä 
esimerkkejä tarinoista ovat kertomukset siitä, miten teki jonkun vaikean asian. Tarina 
kannattaa pitää yksinkertaisena: esitä lähtökohta, ongelma, toiminta ja tulos tai rat-
kaisu. 

− ”Miten tehdä” -postaukset antavat käytännöllisiä vinkkejä. On paljon ihmisiä, jotka ha-
luavat selkeitä ohjeita siihen, miten bloggaaja tekee/valmistaa jonkun asian. 

− Valokuvat kiinnittävät huomion ja varsinkin luovalla alalla työskentelevillä ne ovat tär-
keitä. 

− Mielipiteet antavat mahdollisuuden kertoa enemmän itsestään lukijoille ja tehdä per-
soonaansa tutummaksi.  

− Väitteet aiheuttavat varmasti keskustelua. Keskustelu saattaa kirvoittaa ikävän sävyi-
sen keskustelun, joten bloggaajan pitää olla valmistautunut mahdolliseen huonoon pa-
lautteeseen. 

− Arvostelut voivat olla uudesta ravintolasta tai tuotteesta. 

− Kilpailut ja arvonnat voivat tuoda uusia seuraajia, koska ihmiset innostuvat palkinnon 
mahdollisuudesta.  

− Haastattelut. Haastattele oman alasi mielenkiintoista uutta tulokasta tai pioneeria.  

− Ennusteet ovat trendien ennustamista. Jos bloggaaja on trendien harjalla ja tietää mikä 
asia tulee olemaan seuraava iso juttu, siitä kannattaa kirjoittaa postaus. Postaukseen 
voi palata myöhemmin ja katsoa oliko oikeassa trendin suhteen. 

− Kokoelmat niputtavat viimeisimmät kuulumiset yhteen postaukseen. Esimerkiksi asiat, 
joita olet viime aikoina tutkinut, nähnyt tai kokenut. 

− Erilaiset ja yllättävät sisällöt voivat poiketa blogin tavanomaisesta aiheesta tai tyylistä. 
Jos olet aina kirjoittanut postauksen, voi vaihteeksi olla kiinnostavaa kuvata video. 

 

3.3.5 Julkaisuaikataulu 

Yksinkertaisimmillaan julkaisuaikataulun voi luoda Excel-taulukkona, josta selviää, milloin 

ja millaista sisältöä on tarkoitus julkaista. Aikataulussa määritellään julkaisun kohderyhmä 

ja julkaisukanava. Julkaisuaikataulun voi suunnitella haluaman pituisissa ajanjaksoissa 
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esimerkiksi kolme kuukautta kerrallaan. Kalenteri selkeyttää sisällön tuottamista, kun asiat 

ovat suunniteltuina yhdessä paikassa helposti saatavilla. (Kurvinen & Sipilä 2014, 142-

143.) 

 

Menestyneeltä blogilta vaaditaan aktiivista julkaisutahtia, joka on Kortesuon mukaan vä-

hintään kaksi kertaa viikossa. Ideaali olisi kuitenkin 3-4 kertaa viikossa. (Kortesuo 2018, 

119.) 

3.3.6 Mittaaminen 

Blogien ensisijaisina tavoitteina on saada lukijat viipymään sivuilla mahdollisimman pit-

kään, lukemaan monia postauksia tai kommentoimaan niitä. Kävijöiden seurantaan ja 

käyttäytymiseen on monia työkaluja. Ilmainen Google Analytics on seurantaohjelma, joka 

kertoo monia tietoja blogin kävijöistä. Sen kautta voi tarkkailla kävijämääriä, kuinka kauan 

lukijat viihtyvät sivuilla, palaavatko he ja kuinka paljon sisältö houkuttelee uusia asiakkaita. 

Uusien asiakkaiden houkuttelu on välttämätöntä, jotta blogin lukijakunta kasvaa eikä 

pääse laskemaan pikkuhiljaa. (Kortesuo 2018, 132; Kortesuo & Kurvinen 2013, 161-162.) 

 

Tavoitteiden onnistumisen seuraaminen on hyvä tehdä pitkällä ajanjaksolla, jotta näkee 

ovatko lukijat sitoutuneita vai eivät. Hakola ja Hiila suosittelevat puolen vuoden tai vuoden 

mittausajanjaksoa. He muistuttavat, että sisällön suosio voi nousta vielä pitkänkin ajan ku-

luttua sen julkaisusta. Näistä syistä lyhyt seuranta ei kerro riittävästi sisällön onnistumi-

sesta. (Hakola & Hiila 2012, 144.) 

 

Kortesuon mukaan kommentointi on siirtynyt blogeista muihin sosiaalisen median kana-

viin. Menestystä ja lukijoiden sitoutuneisuutta voi mitata blogien lisäksi Facebookista, 

Twitteristä ja Instagramista. (Kortesuo 2018, 132.) 

 

3.4 Benchmarking strategian pohjana 

Benchmarking on menetelmä, jossa analysoidaan oman toimialan esikuvia kehittääkseen 

omia toimintatapoja. Menetelmää kutsutaan esikuva-analyysiksi, vertailukehittämiseksi tai 

kokemusten siirroksi. Tavoitteena ei ole kopioida muiden kehittämiä ratkaisuja vaan oppia 

ja soveltaa havaittuja asioita omassa tekemisessä. Menetelmä ei tuo varmuutta täydelli-

sestä onnistumisesta, mutta antaa silti aineksia menestymiseen. Kun valitsee vertailuun jo 

onnistuneita toimijoita, tietää menetelmien olevan testattuja vähintään yhden toimijan 

kautta. (Hilli-aho & Puolitaival 2015, Vuorinen 2013, 158-159.) 
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Benchmarking-menetelmän vaarana on, että vertailun tekee liian samanlaisiin toimijoihin. 

Toimivista tavoista voi oppia, mutta niiden liiallinen kopiointi voi viedä keinon erottautua 

kilpailijoista. Menestyneiden yritysten tutkimus voi vinouttaa tuloksia keskittymällä vain on-

nistuneisiin ja unohtamalla epäonnistuneet toimijat. Kaikki uudet toimijat pyrkivät mullista-

maan toimialaa ja tekemään asioita toisin. Luonnollisesti menestyneet yritykset jäävät va-

lokeilaan ja epäonnistuneet unohdetaan eikä heidän mielipiteitään enää kuulla. Voi olla 

antoisaa ja opettavaista tarkastella kaatuneita käytäntöjä, koska epäonnistumisista voi op-

pia paljon. (Santalainen 2014, 30-32.) 

 

3.4.1 Benchmarking-prosessin vaiheet 

Benchmarking-prosessin voi jakaa viiteen vaiheeseen (kuvio 4). Ensimmäiseksi määritel-

lään ne osa-alueet toiminnassa, jotka vaativat kehittämistä. Kehityskohteista valikoidaan 

tärkeimmät ja niiden parantamisen valitaan sopiva esikuva. Kun vertailuanalyysiin sopiva 

yritys tai toimija on valittu, aloitetaan esikuvan toiminnan tarkastelu ja siltä oppiminen. Tar-

kastelu auttaa ymmärtämään, miten esikuva toimii. Oppimisen voi tehdä yhdessä kohteen 

kanssa, jolloin myös kohdeyritys voi mahdollisesti hyötyä prosessista. Sen jälkeen analy-

soidaan eroja ja asetetaan tavoitteet mitä eroja halutaan lähteä kaventamaan. Viimeisenä 

oppeja sovelletaan, toteutetaan muutokset ja mitataan, onko asetettuihin tavoitteisiin 

päästy. (Vuorinen 2013, 160-161) 

 

 

Kuvio 4. Benchmarking-prosessin vaiheet (mukaillen Vuorinen 2013) 

 

3.4.1 Blogien vertailuanalyysi 

Blogien vertailuanalyysi on verrattaessa helpompaa tehdä kuin monilla muilla toimialoilla, 

koska vertailuun tarvittava materiaali löytyy avoimesti verkosta. Blogia seuraamalla voi ha-

vaita useita asioita sisällön laadusta ja lukijoiden käyttäytymisestä. Valintansa mukaan voi 

etsiä kilpailijoista malliesimerkkiä tai tekijää, jolla erottautua ja luoda oma niche. (Kananen 

2018b, 52-54.) 
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Erottautumisen voi tehdä yksittäisellä asialla. Sen voi tehdä esimerkiksi puhuttelemalla lu-

kijaa eri tavalla, rakentamalla postaukset kaavasta poiketen, erottautumalla visuaalisesti 

tai fokusoimalla kohderyhmän todella hyvin. Kilpailijoiden tyyliä tutkiessa, voi keksiä oman 

tavan toimia. Matkimalla jo menestyneitä blogeja voi välttää suurimmat sudenkuopat, 

mutta ei saa kilpailijaetua, koska on samanlainen kuin muutkin. (Kananen 2018b, 58-59.) 
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4 Menestyneiden blogien havainnointi 

Sisältöstrategian tavoitteena on kehittää blogini sisältöä lukijoille merkityksellisemmäksi. 

Apuna siinä käytän benchmarking-analyysia, jolla voi verrata toimintaansa alan menesty-

neisiin toimijoihin. Tutkimuksessa vertaan kolmen menestyneen blogin julkaisuaktiivi-

suutta, seuraajien määrää ja sitoutuneisuutta, sekä analysoin sisältöä kuukauden ajan. 

 

Ensimmäiseksi kerron Kaapista puuttuu kakku -blogin nykytilasta ja kohderyhmästä. Ny-

kytilan kartoittaminen selkeyttää minkä takia blogillani on tarvetta sisältöstrategialle. Sen 

jälkeen esittelen valitsemani tutkimusmenetelmän, tutkimuksen toteutuksen ja tulokset. 

 

4.1 Kaapista puuttuu kakku -blogin idea ja kohderyhmä 

Perustin Kaapista puuttuu kakku -blogin huhtikuussa 2019. Sain idean blogista jo muuta-

mia vuosia aiemmin, kun ymmärsin käyttäväni leipomiseen suuren osan vapaa-ajastani. 

Koska olen maitoallerginen ja gluteeniton kasvissyöjä, oli luonnollista perustaa blogi, joka 

ottaa huomioon erityisruokavaliot. Kaapista puuttuu kakku -blogin kaikki reseptit ovat glu-

teenittomia ja vegaanisia. Siinä samalla ne ovat maidottomia, munattomia ja viljattomia. 

Lähestymistapani leipomiseen on käytännönläheinen. Haluan ohjeiden olevan helppoja ja 

aloittelijoille sopivia. Vegaanisuus ja gluteenittomuus on tärkeää tuoda blogissa esille, 

jotta kohderyhmäni löytää blogin helposti. Blogini pääkohderyhmää ovat vegaanit, erityis-

ruokavalioiset ja kotileipurit. 

 

Blogi on ollut nyt julkisena yli puoli vuotta. Olen julkaissut kuukaudessa keskimäärin neljä 

postausta eli yhden viikossa. Instagramissa ja Facebookissa olen päivittänyt samaan tah-

tiin blogin julkaisujen kanssa. Olen seurannut lukijamääriä Google Analytics sovelluksella 

satunnaisesti. Muutamia postauksia olen mainostanut Facebookin Vegaaninen leivonta ja 

Gluteenittomat vegaanit -ryhmissä. Instagramissa olen käyttänyt ajankohtaisia aihetunnis-

teita kuten #juhannus ja #vappu. 

 

Postauksissa olen jakanut reseptejä, jotka sillä hetkellä olen kokenut mieleiseksi leipoa. 

Muutamissa postauksissa olen ottanut huomioon juhlakauden kuten esimerkiksi vapun ja 

juhannuksen. Vuodenajat ovat näkyneet resepteissä raaka-ainavalintojen suhteen niin, 

että syksyllä on hyödynnetty omenasatoa ja kesällä marjoja. Kuvassa 1 näkyy Kaapista 

puuttuu kakku -blogin kesä- ja heinäkuun 2019 postauksia. Resepteinä olen jakanut täyte-

tyt krepit, porkkanakakun, suklaakeksit ja letut. Näissä postauksissa reseptien lisäksi ker-

ron kuulumisiani ja tarinaa reseptin luomisesta. 
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Kuva 1. Kuvakaappaus Kaapista puuttuu kakku -blogin sivuilta 

 

4.2 Blogin tavoitteet 

Tavoitteena on jatkossa tuottaa lukijoille yhä merkityksellisempää sisältöä. Blogini kaipaa 

aiempaa monipuolisempaa sisältöä, joka käsittelee esimerkiksi uutuustuotteita tai sisältää 

vaihe vaiheelta -opastuksia. Tällaiset aiheet tuottavat resepteille lisäarvoa. Tietoa jakavien 

sisältöjen lisäksi tarvitaan viihdyttävää ja inspiroivaa sisältöä, joka vetoaa yleisön tunne-

puoleen. 

 

 



 

24 

 

 

Suunnitelma on julkaista blogissa vähintään 4-6 kertaa kuukaudessa. Julkaisutahdin yllä-

pitämiseksi tarvitsen julkaisukalenterin, johon kirjaan kuukausittain tulevat postaukset. 

Kun sisällön suunnittelee ajoissa, pystyy huomioimaan juhlat ja satokauden raaka-aineet 

paremmin. Kalenteri auttaa ajanhallinnassa, eikä silloin pääse syntymään pitkiä taukoja 

kirjoittamisessa. 

 

4.3 Tutkimusmenetelmän esittely 

Tutkimuksessa käytin sekä kvantitatiivisia että kvalitatiivisia menetelmiä. Kvantitatiiviset 

mittarit ovat määrällisiä ja kvalitatiiviset laadullisia mittareita. Vaikka menetelmät ovatkin 

erilaisia, niitä voi käyttää samassa tutkimuksessa. Määrällisessä tutkimuksessa pyritään 

kuvaamaan kohdetta tilastoilla ja numeroilla. Laadullisessa tutkimuksessa kohdetta lähes-

tytään tutkimalla sen ominaisuuksia ja laatua. (Koppa 2015.) 

 

Sisältöanalyysi on laadullinen menetelmä, jolla voi tehdä monenlaista tutkimusta. Monet 

laadullisen menetelmän analyyseista perustuvat jollakin tapaa sisällönanalyysiin. Sisäl-

lönanalyysia voi tehdä myös määrällisesti, joten sisältöanalyysi ei ole yksiselitteisesti vain 

laadullinen menetelmä. Sisältöanalyysissa tutkitaan tekstimuotoon saatettua aineistoa 

esim. kirjoja, haastatteluita tai päiväkirjoja. Analyysi etenee etsimällä eroja ja yhtäläisyyk-

siä tekstistä sekä tiivistäen ja eritellen tekstiä. (KvaliMOTV; Tuomi & Sarajärvi 2018, 103.) 

 

Laadullisessa analyysissa on ensimmäiseksi tehtävä vahva päätös siitä, mikä valitse-

massa aineistossa kiinnostaa. Sen jälkeen aineisto käydään läpi siltä osin, mikä liittyy 

omaan kiinnostukseen. Aineistoon kiinnostavaksi merkityt asiat kootaan yhteen ja erilleen 

muusta aineistosta. Sen jälkeen aineistoon voi käyttää luokittelua, teemoittelu tai tyypitte-

lyä. Viimeiseksi kirjoitetaan yhteenveto. Sisältöä analysoidessa voi nousta esiin monia 

kiinnostavia tekijöitä, mutta silloin pitää muistaa, ettei yhteen tutkimukseen voi sisällyttää 

niitä kaikkia. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 104.) 

 

Aineiston merkitsemistä voi kutsua aineiston litteroinniksi tai koodaamiseksi. Merkitsemi-

seen ei ole mitään yhtenäistä ohjeistusta, vaan tutkija saa itse päättää tapansa merkitä 

asioita aineistosta. Merkitsemisellä on kuitenkin tärkeä rooli: ne ovat sisäisiä muistiinpa-

noja, jotka jäsentävät aineistoa. Merkit toimivat kuvailun apuna ja niillä voi helposti etsiä 

aineistosta tarkistettavia asioita. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105.) 
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Yksinkertaisimmillaan aineiston luokittelu on sitä, että aineistosta määritellään luokkia ja 

lasketaan, montako kertaa kyseinen luokka esiintyy sisällössä. Luokittelua voi havain-

noida taulukkona. Luokittelua pidetään määrällisenä analyysina. Teemoittelu eroaa luokit-

telusta siten, että siinä painotetaan, mitä teemasta on sanottu. Aineistoa jaetaan osiin ja 

ryhmitellään valitsemiensa aihepiirien mukaan. Tyypittelyssä puolestaan käytetään tyyppi-

esimerkkejä, joilla on yhteisiä ominaisuuksia. Ne ovat yleistyksiä, jotka koskevat jotakin 

samaa teemaa. (Tuomi & Saarijärvi 2018, 105-107.) 

 

4.4 Suunnitelmakuvaus 

Määrälliseen tutkimukseen kuuluivat blogien lukijoiden sitoutuneisuuden analysoiminen. 

Sen sain selville tarkkailemalla jokaisen syyskuun postauksen kommentointia ja tykkäys-

määriä. Suoritin sitoutuneisuuden tutkimisen lisäksi Instagramissa, sillä Instagram on tär-

keä markkinointikanava bloggaajille ja Instagram on suosittu kanava kommentoimiseen. 

Lukijoiden kommentointi- ja tykkäysmäärät antavat omille tavoitteilleni suuntaa, mitä on 

mahdollista tavoittaa. Haluan olla tavoitteideni suhteen realistinen. Sisältöstrategian aika-

taulutuksen pohjaksi vertailin kuinka usein valitsemani blogit julkaisevat blogissa ja In-

stagramissa. 

 

Sisällön analysointiin käytin laadullista mittaria. Pohjasin analyysin Content Marketing mix 

-malliin, jossa sisältötyypit on jaettu neljään kategoriaan: Inspiroivaan, vakuuttavaan, kou-

luttavaan ja viihdyttävään. Etsin blogien postauksista toistuvia sisältötyyppejä mallin mu-

kaan. 

 

4.5 Vertailuanalyysiin valitut blogit 

Valitsin vertailuun blogeja, jotka käsittelevät postauksissaan vastaavanlaisia aiheita kuin 

Kaapista puuttuu kakku -blogi eli leivontaa, vegaanisuutta ja gluteenittomuutta. Jotta kir-

joittajan aktiivisuutta ja lukijoiden sitoutuneisuutta pystyi mitata Instagramissa, blogien piti 

olla näkyvillä Instagramissa ja heillä piti olla yli tuhat seuraajaa.  Koska halusin tutkia si-

sällön lisäksi henkilöbrändiä, valitsin blogeja, joiden kirjoittajat julkaisevat tekstejä nimel-

lään ja kasvoillaan.  

 

Valitsin tutkimukseeni kolme ruokablogia: Chocochili, Annin uunissa ja Dr. Sugar. Kaikki 

bloggaajat ovat julkaisseet kirjan tai kirjoja sekä tehneet yritysten kanssa yhteistöitä. He 

ovat siis brändänneet itseään blogissa sekä sen ulkopuolella ja saaneet blogin kautta eri-

laisia työtarjouksia. Heidän bloginsa ovat sopivia vertailuanalyysiin, koska he ovat jo saa-
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vuttaneet paljon näkyvyyttä ja ovat täten hyviä esikuvia. Chocochili ja Annin uunissa -blo-

geilla on yli 20 000 seuraajaa Instagramissa ja Dr. Sugar -blogilla vastaavasti yli 4 600 

seuraajaa sekä heillä on kaikilla yli tuhat julkaisua Instagramissa (taulukko 1). 

 

Taulukko 1. Blogien seuraajamäärät ja julkaisut yhteensä (Instagram anninuunissa 2019; 

Instagram chocochili 2019; Instagram drjinna 2019). 

Instagram Chocochili Dr. Sugar Annin uunissa 

Seuraajat 20500 4674 20100 

Julkaisut yhteensä 3150 1267 1965 

 

Chocochili on vegaaninen blogi, jossa kokataan ja leivotaan kasvispohjaista ruokaa. 

Chocochili on perustettu vuonna 2008. Blogia kirjoittaa Elina Innanen, joka on julkaissut jo 

viisi ruokakirjaa. Blogilla on uniikkeja kävijöitä kuukaudessa keskimäärin 80 000. 

(Chocochili.) Innanen kirjoittaa lisäksi Helsingin Sanomien ruokasivuille reseptejä (Lemi-

nen 2019). 

 

Annin uunissa blogia kirjoittaa Anni Paakkunainen. Blogi on ollut aktiivinen vuodesta 

2013. Paakkunainen on julkaissut vuonna 2019 kirjan Ihanimmat leivonnaiset jokaiseen 

vuodenaikaan. (Annin uunissa.) Blogin sivuilla Paakkunainen pyöritti leivontatarvikkeita 

myyvää verkkokauppaa, mutta sulki verkkokaupan syyskuussa 2019 (Annin uunissa 

2019). 

 

Dr. Sugar blogi on Meidän Kotona -lehden sivustolla julkaistava leivontablogi. Sitä kirjoitta-

vat leipuri-kondiittoripariskunta Jinna Lappalainen ja Jonna Ahonen. Blogi on ollut käyn-

nissä vuodesta 2011. Blogissa julkaistaan tavallisten ohjeiden lisäksi vegaanisia ja glutee-

nittomia reseptejä. (Meillä kotona a.) Jinna Lappalainen on julkaissut Johanna Oikarisen 

kanssa kirjan Huoletonta hyvää, jossa on gluteenittomia, vegaanisia ja ilman valkoista so-

keria leivottuja herkkuja (Meillä Kotona b.). 

 

4.6 Blogien julkaisutahti ja lukijoiden sitoutuneisuus 

Aluksi tarkastelin määrällisesti blogien syyskuun 2019 julkaisumäärää, postauksien saa-

mia tykkäyksiä ja kommentteja (taulukko 2). 
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Taulukko 2. Blogien julkaisujen määrä ja julkaisujen tykkäyksien ja kommenttien määrän 

keskiarvo syyskuussa 2019 

Blogi Chocochili Dr. Sugar Annin uunissa 

Julkaisuja syys-
kuussa 

2 4 9 

Tykkääjiä postauk-
silla (keskiarvo 
syyskuu 2019) 

ei saatavilla 14 ei saatavilla 

Kommentoijia pos-
tauksilla 
(keskiarvo syyskuu 
2019) 

3 6 25 

 

Taulukossa on listattuna blogien julkaisumäärä syyskuussa 2019. Vain Dr. Sugar-blogin 

sisällöistä voi tykätä, joten tykkäysten määrää ei ollut saatavilla Chocochili tai Annin uu-

nissa -blogista. Kommentoijia oli blogeilla vaihtelevasti. Eniten kommentteja ja postauksia 

oli Annin uunissa -blogilla. Chocochili julkaisi vain kaksi kertaa syyskuun aikana. Julkaisu-

tahti on vaihteleva blogien välillä.  

 

Instagramissa lukijat antoivat tykkäyksiä ja kirjoittivat kommentteja blogeja anteliaammin. 

Parhaimmillaan tykkäyksiä oli keskimääräisesti yli 700 ja kommentteja 60 (taulukko 3). 

 

Taulukko 3. Instagram julkaisujen määrä sekä julkaisujen tykkäysten ja kommenttien mää-

rän keskiarvo syyskuussa 2019 

Instagram Chocochili Dr. Sugar Annin uunissa 

Julkaisut syys-
kuussa 2019 

18 12 24 

Tykkääjät julkaisulla 
(keskiarvo syyskuu 
2019) 

619 286 747 

Kommentoijat julkai-
sulla (keskiarvo 
syyskuu 2019) 

65 10 60 

 

Kommenttien ja tykkäysten määrä Instagramissa antaa viitteitä siitä, mitä Kortesuokin teo-

riaosuudessa toteaa: ihmisille suositumpi kanava kommentoida julkaisuja on Instagram, 

kun vertaillaan blogin ja Instagramin välillä. Kommentointi oli suurinta julkaisuissa, joissa 

oli järjestetty arvonta. Annin uunissa Instagram-sivuilla suosituimpia julkaisuja olivat 

matka-aiheiset kuvat ja arvonnat.  

 

Jokainen blogi julkaisi syyskuussa 2019 enemmän sisältöjä Instagramissa kuin blogissa. 

Tämä viittaisi siihen, että Instagramissa pyritään tiheämpään julkaisutahtiin kuin blogissa. 
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Tulosta ei voi kuitenkaan yleistää näiden kolmen blogin perusteella. Teoriassa esittele-

mäni Manifeston tutkimus kuitenkin tukee väittämää. Tutkimuksessa somevaikuttajat ar-

vioivat Instagramin suurimmaksi kaupalliseksi kanavaksi ohi blogin ja Facebookin. Tulok-

set viittaavat vahvasti siihen, että Instagram on tärkeä kanava blogin rinnalla. 

 

4.7 Sisältötyypit 

Otin sisältöanalyysiin mukaan blogien kaikki postaukset syyskuulta 2019. Postauksia ker-

tyi yhteensä 15 kappaletta. Aloitin sisältöanalyysin lukemalla aineiston huolellisesti. Allevii-

vasin minua kiinnostavia toistuvia sisällöllisiä elementtejä ja lopuksi yhdistelin alleviivatut 

sanat ja lauseet sisältötyypeiksi. Yhteensä erilaisia sisältötyyppejä muodostui 11 kappa-

letta (taulukko 4). 

 

Seuraavassa vaiheessa laskin yhteen postaukset, joissa jokin sisältötyypeistä ilmeni. En 

tutkinut sisältötyypin ilmentymistiheyttä vaan postauksien lukumäärää, joissa kyseinen si-

sältötyyppi ilmenee joko yhden tai useamman kerran. Yhdessä postauksessa saattoi siis 

olla esimerkiksi useammankin ravintolan arvostelu, mutta se ei muuttanut sisältöä: pos-

taus oli yhä sisältötyypiltään ravintola-arvostelu. 

 

Taulukko 4. Sisältöanalyysissa käytetyt sisältötyypit ja niitä sisältäneiden postausten luku-

määrä 

Sisältötyyppi Chocochili Dr. Sugar Annin 

uunissa 

Yhteensä 

Resepti 2 4 6 12 

Tarinat  2 9 11 

Leivontavinkki 2 2 5 9 

Tarjoiluehdotus 1 2 1 4 

Hyväntekeväisyyskampanja 1 1   2 

Arvonta     2 2 

Kaupallinen yhteistyö     2 2 

Arvostelu     2 2 

Matkakertomus     2 2 

Tietopaketti     2 2 

Tapahtuma 1     1 

 

Kolme suosituinta sisältötyyppiä olivat resepti, tarina ja leivontavinkki. Resepti oli useim-

missa postauksissa, mutta ruokaohjeiden lisäksi postaukset sisälsivät muita elementtejä. 
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Reseptien ohessa samassa julkaisussa jaettiin tarinoita omasta elämästä tai lisävinkkejä 

raaka-aineiden käyttöön tai leivontamenetelmiin. Pelkkä resepti sisältönä jäisikin köyhäksi 

antimeksi lukijalle. Aivan kuten Hakola ja Hiila puhuivat lisäarvosta: ilman erottuvaa lisäar-

voa, sisältö jää tylsäksi massaksi, joka ei erottaudu. Pelkällä reseptillä ei voi siis tehdä 

merkityksellistä sisältöä lukijoille, koska reseptejä jakaa lähes jokainen elintarvikeyritys. 

Postauksiin tarvitaan vinkkejä ja informaatiota, joka helpottaa lukijan elämää. 

 

Tarinoissa bloggaaja kertoi itsestään ja omasta elämästään. Tarinat ovat osa lähestyttä-

vän henkilöbrändin luomista ja saavat lukijoiden tunteet heräämään. Dagmarin vaikuttaja-

markkinoinnin tutkimuksessa todettiin persoonan olevan toiseksi tärkein syy lukea blogia. 

Teoriaosuudessa Kurvinen, Laine ja Tolvanen toteavat henkilöbrändin olevan tärkeä vä-

line laadun osoittamisessa. Jos tekemisellä ei ole kasvoja, asiakas ei koe tuotetta tai pal-

velua yhtä laadukkaaksi kuin persoonan esille tuovilla yrityksillä. Valitsimissani tutkimus-

kohteissa itsestä kertominen luonnistui hyvin ja itsestä puhuttiin lähes joka postauksessa. 

 

Kaupallisia yhteistöitä oli yllättävän vähän, vain kahdessa postauksessa. Tulos saattaa 

kertoa siitä, mikä on huomattu Manifeston somevaikuttajatutkimuksessakin: suurimmaksi 

kaupalliseksi mediaksi on kasvanut Instagram ja blogeissa arvostetaan pidempiä tarinoita 

ja tietopaketteja. Tulos voi kertoa myös siitä, että tutkimukseen otetut bloggaajat ovat va-

linneet kaupalliseksi kanavakseen Instagramin tai jonkun muun kanavan. Yritykset saatta-

vat tarjota enemmän Instagram-yhteistöitä bloggaajille, koska ovat huomanneet niiden nä-

kyvyyden ja vaikuttavuuden olevan parempaa kuin blogiyhteistöiden.  

 

Hyväntekeväisyyskampanjoita olivat rintasyöpää sairastavia tukeva Roosa-nauhakeräys 

sekä eläinsuojelukeskus Tuulispään tukikeräys. Ravintola- ja kahvila-arvostelutyypit olivat 

samoissa postauksissa kuin matkakertomukset ja kaupalliset yhteistyöt. Matkakertomuk-

sia löytyi vain Annin uunissa -blogista ja ne olivat kaikki kaupallisia yhteistöitä. Tarjoilueh-

dotukset olivat inspiroivia kuvailuja, siitä minkä kanssa tarjoilla postauksen ruoka tai lei-

vonnainen. 

 

Tapahtumasta oli kerrottu vain yhdessä postauksessa. Se oli kertomus jo olleesta tapah-

tumasta, jossa bloggaaja oli ollut mukana ja ilmoitti vastaavia tapahtumia vielä tulevan li-

sää. Tietopaketit eivät olleet postauksien keskiössä, vaan ujutettu mukaan sisältöön tuo-

maan lukijalle lisäarvoa. Arvonnoilla lukijoita houkuteltiin sitoutumaan blogiin. Arvonnat oli-

vat aina muun sisällön kanssa yhteensopivia, esimerkiksi oman leivontakirjan arvonta blo-

gin vuosipäivän yhteydessä. 
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Jaoin löytämäni sisältötyypit Content Marketing Mix -nelikenttään nähdäkseni, kuinka mo-

nipuolisesti sisältöä oli kolmessa eri blogissa. Otin mallia Content Marketing Mix -mallin 

valmiista sisällöistä arvioidakseni mikä sisältötyyppi kuului mihinkin kategoriaan. Horison-

taalinen tieto-ostos -akseli ja vertikaalinen tunne-järki -akseli auttoivat minua sisältötyyp-

pien jaottelussa. Kuvio 5 näyttää jaottelemani sisältötyypit Content Marketing Mix -neliken-

tässä. 

 

 

Kuvio 5. Tutkimuksessa löydetyt sisältötyypit Content Marketing Mix -mallissa 

  

Asemoin sisältötyypin resepti kouluta-kenttään, sillä se kertoo miten tehdä jokin ruoka tai 

leivonnainen. Toisaalta se vie myös lukijan lähemmäs ostosta: reseptiin tarvitaan tiettyjä 

ruoka-aineksia, jonka takia resepti sisältönä sijoittuu lähelle vakuuta-kenttää. Leivonta-

vinkki kouluttaa, koska se kertoo lukijalle, miten tehdä toisin tai mitä pitää huomioida re-

septiä tehdessä. Lisäksi tietopaketeissa ja matkakertomuksissa annetaan lukijalle tietoa, 

jonka perusteella tehdä ostopäätöksiä. 
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Tarinat sekä arvonnat viihdyttävät ja sen kautta vetoavat tunteisiin. Inspiroivalla sisällöllä 

päästään lähemmäksi ostosta, koska ne antavat selkeämmän toimintakehotuksen kuin 

viihdyttävä sisältö. Tapahtumat ja arvostelut sijoittuvat nelikentässä inspiroivan ja vakuut-

tavan sisällön välimaastoon. Kaupallinen yhteistyö pyrkii vaikuttamaan selkeimmin lukijan 

ostopäätöksiin, joten se on vakuuttavaa sisältöä. Tutkimuksessa esiintyneistä sisältötyy-

peistä määrällisesti eniten oli kouluttavaa sisältöä ja vähiten viihdyttävää. 

 

Missään tutkimuksen postauksista ei ollut selkeästi vain yhtä sisältötyyppiä, vaan kaikissa 

postauksissa oli useampia elementtejä. Esimerkiksi Chocochilin minttusuklaakeksien re-

septipostauksessa oli lisäksi hyväntekeväisyyskampanja, tiedotus tapahtumasta sekä lei-

vontavinkki. Tuloksissa yllätyinkin siitä, miten paljon yhden postauksen sisällä oli erilaisia 

sisältötyyppejä. Tietopaketit olivat muun sisällön seassa, eivätkä omina artikkeleinaan, ku-

ten oletin niiden olevan. Tulos ei kuitenkaan ole yleistettävissä kuin näiden blogien syys-

kuun 2019 sisältöön. 

 

Yksi tapa erottautua kilpailijoista on selkeän sisällön luominen, joka koostuu vain yhdestä 

sisältötyypistä per postaus. Esimerkkinä tästä tietopaketin jakaminen omenan säilömi-

sestä, yhdistämättä sitä reseptiin tai tarinankerrontaan. Hyödyllinen tieto voi hukkua kai-

ken muun sisällön sekaan, mikäli sisältötyyppejä sekoittaa joka postauksessa. Toki tari-

nallisuus sopii moneen postaukseen ja tekee tietopaketista helposti lähestyttävämmän. 

Kohderyhmän tunteminen on tässä avuksi. Jotkut haluavat tiedon selkeästi yhdessä muo-

dossa ja toiset haluavat viihdettä kouluttavan sisällön lomassa. 

 

Sisältötyyppejä vertaillessa Houghtonin suosittelemiin sisältötyyppeihin moni sisältö jäi uu-

pumaan tutkimuksen postauksista. Näistä esimerkkejä ovat muun muassa keskustelua 

herättävät väitteet, alan toimijoiden haastattelut, listat sekä tavanomaisesta poikkeavat si-

sällöt. Keskustelua herättävät väitteet vetoavat lukijoiden tunteisiin. Kurvinen ja Sipilä mai-

nitsevat teoriaosuudessa ristiriitaistenkin tunteiden herättämisen lukijoissa hyödylliseksi, 

koska silloin jää paremmin yleisön mieleen. Houghtonin mainitsemia sisältötyyppejä saat-

taa esiintyä tutkimieni bloggaajieni postauksissa, mutta en kohdannut niitä tutkimukses-

sani. Yhtenä syynä tähän arvioin olevan sen, että bloggaajat jättävät tietyntyylisten sisältö-

jen julkaisemisen Instagramiin tai Facebookiin.  
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5 Blogin sisältöstrategian luominen 

Sisältöstrategian tavoitteena on kehittää blogini sisältöä lukijoille merkittävämmäksi. Mer-

kittävä sisältö tuo blogilleni lisää uskollisia lukijoita, kasvattaa henkilöbrändiäni, sitouttaa 

lukijat säännöllisiksi käyttäjiksi ja saa heidät viipymään blogissani pidempään. 

 

Lähdin rakentamaan sisältöstrategiaa kohderyhmän tarkemmalla määrittelyllä. Ostajaper-

soonat auttoivat jäsentämään, ketkä ovat blogini lukijoita. Vaikka luomani ostajapersoonat 

ovatkin kuvitteellisia, niiden avulla hahmottui miten monia erilaisia tarpeita lukijoilla voi 

olla. Kurvinen ja Sipilä ovatkin todenneet ostajapersoonien avaavan kohderyhmien arkea. 

Loin kolme erilaista ostajapersoonaa: gluteenittoman vegaanin, perheenäidin ja sipsikalja-

vegaanin. Niiden avulla oli helpompaa suunnitella sisältöä kolmeksi kuukaudeksi, ajattele-

malla sisältöä sen kautta, kenelle ne on suunnattu ja mitä mahdollinen lukija haluaisi sisäl-

löltä. Ostajapersoonissa on mielestäni se riski, että ne saattavat olla harhaanjohtavia il-

man tutkimustietoa. Ostajapersoonien luomisessa auttoi Google Analyticsin demografiset 

tiedot sekä Facebook-ryhmissä tekemäni havainnot siitä, ketkä kyselevät gluteenittomien 

ja vegaanisten ohjeiden perään ja mistä syystä. 

 

Tavoitteet jaoin pitkän ja lyhyen ajan tavoitteisiin. Tavoitteet ovat muistutus siitä, miksi jo-

takin asiaa tekee ja mihin on pyrkimässä toiminnallaan. Oli haastavaa laatia mitattavia ta-

voitteita. Tavoitteiden muotoilussa lähdin aluksi määrittelemään enemmän sitä, mitä ha-

luan saavuttaa pitkällä aikavälillä. Vasta sen jälkeen mietin, mitä se numeraalisesti tarkoit-

taisi. Analysoimani kolme blogia ovat kaikki toimineet jo yli kuusi vuotta. Samojen seu-

raajamäärien tavoittelu itselleni muutamassa kuukaudessa olisi epärealistista. Enemmän 

seuraajamäärät antoivat suuntaa sille, mikä on mahdollista pitkällä aikavälillä. 

 

Mitattavia tavoitteita määriteltäessä hyödynsin SMART-kaavaa. Erityisesti omien resurs-

sien hahmottaminen oli tärkeää. Asetettuani tavoitteen mietin millä keinoilla tavoite on 

saavutettavissa. Tavoitteet edistivät oman tekemisen analysointia ja suunnittelua sekä 

auttoivat keskittymään tavoitteiden kannalta oleelliseen tekemiseen. Esimerkiksi Face-

book-seuraajamäärän kasvattaminen edellyttää aktiivista läsnäoloa Facebookissa. Erilai-

sia keinoja aktivoida seuraajia Facebookissa ovat esimerkiksi kilpailujen järjestäminen tai 

vuorovaikutteisuus eri ryhmissä.  

 

Yksi määrittämistäni tavoitteista oli seuraajamäärän kasvattaminen Instagramissa, joten 

järjestin arvonnan, jossa piti seurata Kaapista puuttuu kakku -blogin Instagram-tiliä sekä 
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kommentoida mikä kolmesta halloween-kakusta näyttää herkullisimmalta (kuva 2). Arvon-

nan palkintona oli teejoulukalenteri. Ennen arvontaa seuraajia oli 115 kpl ja arvonnan jäl-

keen niitä oli 201 kpl. 

 

 

 

Kuva 2. Kuvakaappaus Kaapista puuttuu kakku -blogin Instagram-tililtä 

 

Seuraajamäärien kasvattaminen onnistui arvonnalla ja blogi sai lisää näkyvyyttä. Toisaalta 

järjestämässäni arvonnassa ilmeni ongelma, ettei uusista seuraajista tiennyt varmaksi 

kuuluvatko he kohderyhmääni, vai osallistuivatko he arvontaan vain palkinnon toivossa. 

Sitoutuneita blogin lukijoita en siis välttämättä saavuttanut arvonnalla. 

 

Blogi on pääasiallinen sisällöntuotantokanavani, ja somekanavista Instagram sekä Face-

book toimivat blogin tukikanavina. Sisältöstrategiassa pohdin Pinterestin käyttöönottoa, 

mutta totesin keskittyväni ensin kehittämään toimintaani jo valitsemissani kanavissa. Blo-

gin julkaisukalenterin loin kolmeksi kuukaudeksi. Jokaisen sisällön kohdalle kirjasin julkai-

supäivämäärän, sisällön nimen sekä kohderyhmän luomistani ostajapersoonista. 

 

Google Analytics on ollut käytössä blogin alusta alkaen. Jokaisen julkaisun jälkeen seu-

raan useita tunnuslukuja, kuten esimerkiksi kävijämääriä. Google Analytics näyttää muun 
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muassa lukijoiden demograafisia tietoja, sivuilla käytettyä aikaa sekä suosituimpia alisi-

vuja. Sisältöstrategian laatiminen kannusti seuraamaan useampia mittareita kuin ennen 

sisältöstrategian tekemistä. 

 

Taulukko 5. Kävijämäärät Kaapista puuttuu kakku blogissa 1.7-1.10.2019 

 
 
 

Taulukosta 5 selviää kävijämäärän positiivinen kehitys sisältöstrategian käyttöönoton jäl-

keen lokakuun alusta alkaen. Tarkastelu toiminnalle jäi kuukauden mittaiseksi, mutta antoi 

kuitenkin lupaavia tuloksia sen suhteen, että sisältöstrategiasta on hyötyä näkyvyyden ja 

lukijoiden sitoutuneisuuden kannalta. Pitkälle meneviä johtopäätöksiä on kuitenkin vältet-

tävä, koska sisältöstrategia on ollut vasta kuukauden käytössä ja lukijamäärän kasvun 

syynä voi olla jokin muu tunnistamaton tekijä tai luonnollinen kävijämäärän vaihtelu. 

 

Taulukossa 5 näkyvä hetkellinen kävijäpiikki syyskuun loppupuolella kertoo ajankohdasta, 

jolloin Jalotofu jakoi blogini tofupeltipiirakan ohjeen omilla Facebook-sivuillaan. Myöhem-

min he jakoivat linkin blogiini myös verkkosivuillaan. Tässä näkee teoriaosuudessakin 

mainitsemani ansaitun median hyödyn: muiden suosittelema sisältö houkuttelee enem-

män, sillä se tekee siitä lukijalle uskottavampaa. Sisältöstrategiassa totean keskusteluihin 

osallistumisen olevan todella tärkeää. Aito vuorovaikutus lukijoiden kanssa lisää asiantun-

tijabrändin uskottavuutta. Keskustelut blogin ulkopuolisilla sivuilla ovat vetokanava pääka-

navani pariin. 

 

 

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

1.7.2019 1.8.2019 1.9.2019 1.10.2019

Kävijämäärä Trendi



 

35 

 

 

Taulukko 6. Lokakuun 2019 kävijämäärät ja postauksien ajankohdat Kaapista puuttuu 

kakku blogissa 

 
 
 

Taulukossa 6 näkyy blogini lokakuun päiväkohtaiset kävijämäärät. Jokaisen julkaistun 

postauksen kohdalla näkyy selvä piikki kävijämäärissä. Postauksen näkyvyyteen on vai-

kuttanut sisällön markkinointi Facebook-ryhmissä sekä Instagramissa. Lokakuun lopussa 

jaoin kohderyhmäni kannalta tärkeän sisällön: reseptin gluteenittomaan ja vegaaniseen 

täytekakkupohjaan. Olin huomannut Facebook-keskusteluissa monen kaipaavan erityis-

ruokavalioihin sopivaa täytekakkupohjaa. Sosiaalisen median seuraaminen oli siis tuotta-

nut jo tulosta ja auttanut minua tunnistamaan paremmin kohderyhmäni tarpeet. 

 

Sovelsin Matti Lintulahden sisältöstrategian mallipohjaa, sillä poikkeuksella, että lisäsin sii-

hen yhdeksi osioksi mittarit. Ilman mittareita tavoitteiden toteutumista ei voi seurata. Mitta-

rien lisääminen sisältöstrategiaan on suositeltavaa myös siksi, että sisällön merkittävyyttä 

voi mitata helposti numeraalisin keinoin. Hakola ja Hiila suosittelevat teoriaosuudessa pit-

kän aikavälin mittaamista, koska sisältöjen sitouttavuutta ei voi nähdä luotettavasti lyhyellä 

aikavälillä. Vanhatkin sisällöt voivat nousta suosituiksi pitkän ajan kuluttua.  
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6 Pohdinta 

Sisältöstrategian päätavoite oli luoda blogiin merkityksellisempää sisältöä ja koen onnistu-

neeni siinä suurimmilta osin. Benchmarking-menetelmä ja sisältöanalyysi toimivat opin-

näytetyössäni sisältöstrategian pohjana, sillä ne antoivat konkreettisia ideoita blogin sisäl-

lön kehittämiseen, vauhdittivat julkaisutahtia sekä auttoivat minua asettamaan realistisia 

tavoitteita. 

 

Blogin sisällön kehittymistä lukijalle merkityksellisemmäksi en itse bloggaajana pysty arvi-

oimaan objektiivisesti, joten tarkastelen tavoitteiden saavuttamista Google Analyticsin nu-

meraalisten mittareiden valossa, ja sekin on suotavaa toteuttaa nykyistä pidemmällä tar-

kasteluajanjaksolla. Alustavat Google Analytics -tulokset antavat viitteitä keskimääräisestä 

lukijamäärän noususta. 

 

Julkaisukalenteri on ollut hyödyllinen työkalu. Se on rytmittänyt tekemistä ja tukenut sään-

nöllistä julkaisutahtia. Julkaisukalenteriin voi merkitä kätevästi muistiin, miten hyvin sisällöt 

ovat toimineet ja kuinka suosittuja ne ovat olleet. Tarkkailemalla sisällön onnistumista 

Google Analyticsin mittareista, pystyy valikoimaan ne sisältötyypit, jotka toimivat kohde-

ryhmälle parhaiten. 

 

Koska bloggaaminen ja somevaikuttaminen ovat erityisesti tämän vuosikymmenen aiheita 

ja ovat kehittyneet huimasti erityisesti lähivuosina, oli tärkeää käyttää lähteissä tuoreita 

kirjallisuus- ja verkkolähteitä. Toisinaan oli vaikea löytää ruokablogien maailmaan liittyvää 

tietokirjallisuutta. Monet lähteet liittyivät nimenomaan sosiaaliseen mediaan, eikä yksityis-

kohtaisesti blogisisältöihin. Mielestäni kuitenkin sosiaalisen median teoriat ovat hyvin so-

vellettavissa ruokablogien maailmaan, sillä samat lainalaisuudet pätevät siellä. 

 

Koska bloggaaminen on uusi ammattiala ja kehittyy jatkuvasti, painettua alan kirjallisuus 

ei pysy ajankohtaisena kovin kauan. Käytin tietolähteenä paljon yrityksille kohdennettua 

kirjallisuutta sisällön kehittämisestä, sillä löytämäni yksityisille bloggaajille suunnatut op-

paat eivät mielestäni täyttäneet tieteellisiä vaatimuksia. Koska asiantuntijabrändin kehittä-

minen oli yksi tavoitteistani, henkilöbrändäykseen liittyvä kirjallisuus oli hyödyllistä ja antoi 

eväitä bloggaamiseen. 
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6.1 Ehdotuksia jatkotutkimuksiksi 

Sosiaalisen median kanavista Instagramin suosio on kasvanut viimeisinä vuosina huimasti 

ja tutkimus kyseisen kanavan mahdollisuuksista olisi hyödyllinen asiantuntijoille tai yrityk-

sille. Vertailemani blogit julkaisivat sisältöä tiheämmin Instagramissa kuin blogissa. In-

stagramiin keskittyvässä tutkimuksessa erityisen mielenkiintoista olisi kanavan sisältöjen 

analyysi. Toisaalta blogi- ja Instagram-sisältöjen vertailu antaisi kuvaa kanavien eroista ja 

yhtäläisyyksistä. Opinnäytetyötä tehdessä kiinnostuin podcastien ja videoiden mahdolli-

suuksista leivontablogin kannalta: miten hyvin toimisi leivontaan liittyvä podcast tai You-

Tube-kanava? 

 

Blogiin keskittyväksi jatkotutkimukseksi sopisi sen selvittäminen, millainen sivuston ra-

kenne saa lukijan jäämään pidemmäksi aikaa sivustolle. Visuaalisuudella ja rakenteella on 

suuri merkitys siihen, kuinka hyvin lukija viihtyy sivuilla ja sitä kannattaisi tutkia tieteelli-

sesti. Itse en tutkimuksessa tarkastellut laisinkaan esimerkiksi sivupalkkien ja lisäsivujen 

merkitystä. 

 

Tutkimusta voisi myös laajentaa ruokablogeista yleisesti blogimaailmaan, sillä laajempi 

tutkimus blogien sisällöstä voisi antaa uusia ideoita ja monipuolisempaa sisältöä ruo-

kabloggaamiseen. Perinteisesti ruokablogit keskittyvät enimmäkseen resepteihin, joten 

olisi mielenkiintoista saada ajatuksia sisällöstä aivan erilaisesta näkökulmasta. 

 

6.2 Tutkimuksen luotettavuus 

Rajasin tutkimuksen yhden kuukauden sisältöihin kolmelta eri blogilta. Tutkimustulosten 

luotettavuutta voisi lisätä laajentamalla otosta useammalla vertailublogilla tai pidemmällä 

vertailujaksolla. Kompensoin kapeaa otosta valitsemalla vertailublogiksi kolme menesty-

nyttä blogia, joiden kohderyhmä on mahdollisimman lähellä oman blogini kohderyhmää. 

Käytännössä valitsin siis blogeja, jotka ovat sisällön osalta kilpailijoita, vaikken vielä kävi-

jämäärissä pysty niiden kanssa kilpailemaan. Toinen lähestymistapa, joka saattaisi antaa 

kiinnostavia tutkimustuloksia olisi valita vertailuun blogeja, jotka eivät suoraan kilpaile 

oman kohderyhmäni kanssa. 

 

Koska muiden blogien kävijämäärät ja sivuilla käytetty aika ovat bloggaajien hallussa ole-

vaa tietoa, valitsin arvioida blogien suosiota ja lukijoiden sitoutuneisuutta tykkäys- ja kom-

menttimäärien pohjalta. Muiden blogien tarkastelu antoi minulle vertailupohjaa ja auttoi mi-

nua hahmottamaan realistisia tavoitteita blogilleni.  
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Rajasin sisältöanalyysin pelkästään blogisisältöön, joka osoittautui toimivaksi ratkaisuksi, 

koska tutkimuksesta olisi tullut todella laaja, jos siihen olisi sisällyttänyt Instagramin ja Fa-

cebookin. Pääkanavani on blogi, joten tutkimuksen rajaus oli luonnollista tehdä blogin si-

sältöihin. 

 

Tutkimuksella ei mielestäni ole eettisiä ongelmia, sillä kaikki aineisto on saatavilla ver-

kosta, ja sisällöntuottajat ovat julkaisseet sen vapaaehtoisesti. Tutkimuksessa oli tarkoitus 

ottaa mallia menestyneiltä toimijoilta, joten jo lähtökohtaisesti asetelma on imarteleva tut-

kimuksen kohteille. 

 

Instagramin kommenttien kokonaismäärään sisältyy bloggaajan omia vastauksia seuraa-

jille, joka nostaa tutkimuksessani laskemieni kommenttien lukumäärää. Bloggaajan kom-

mentit ovat pääosin kiitoksia kehuihin tai vastauksia kysymyksiin. Bloggaajan aktiivisuus 

kommenttiosiossa kertoo siitä, että bloggaaja ei unohda seuraajiaan vaan jatkaa vuorovai-

kutusta keskusteluissa. Siinä mielessä bloggaajan omien kommenttien laskeminen lukijoi-

den kommentteihin mukaan ei haittaa, sillä bloggaajan omilla kommenteilla on merkitystä 

vakuuttavuuden ja hakukoneissa löydettävyyden kannalta: mitä enemmän keskustelua jul-

kaisussa, sitä varmemmin Instagram nostaa julkaisua esille. 

 

6.3 Opinnäytetyön ajankohtaisuus ja tarpeellisuus 

Sosiaalisen median sisällöntuotanto kuuluu yhä useamman ihmisen työnkuvaan ammatti-

ryhmästä riippumatta, joten viestintä- ja markkinointitaidot ovat nykypäivänä kaikille tar-

peellisia. Jo pelkästään työnhaussa tärkeitä kanavia ovat esimerkiksi LinkedIn ja Face-

book. Henkilöbrändäys näissä kanavissa on tärkeää nostaakseen näkyvyyttään työnanta-

jien silmissä. Suunnitellulla sisällöntuotannolla pystyy antamaan haluamansa kuvan työn-

antajille. Tästä syystä opinnäytetyöni on ajankohtainen. Freelancer- ja pätkätöiden lisään-

tyessä henkilöbrändäys nousee tärkeäksi tekijäksi muista työnhakijoista erottautuessa. 

Aalto ja Uusisaarikin toteavat teoriaosuudessa henkilöbrändäyksen yhden hyödyn olevan 

parempi näkyvyys työmarkkinoilla. 

 

Vaikka sosiaalinen media on osa useimpien arkea, on suunnitelmallinen ja ammattimai-

nen sisällöntuotanto silti monelle vieras asia. Sosiaalisen median kanavien tehokas hyö-

dyntäminen edellyttää kokemusta aiheesta. Suunnitelmallisuus ja ajankohtaisuus ovat 

avainsanoja onnistuneessa sisällöntuotannossa. Opinnäytetyöni on monialaisesti hyödyn-

nettävissä somekanavien sisällöntuotannon suunnittelussa.  
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Ammattimaisesti bloggaavien määrä on noussut viime vuosista. Kuten Manifeston 2019 

somevaikuttajatutkimuksessa todettiin: jo 60 prosenttia tutkimukseen vastanneista oli yrit-

täjiä. Sitä tietoa vasten katsoessa suunnitelmallinen bloggaaminen on erittäin ajankohtai-

nen aihe.  

 

6.4 Oma oppiminen ja ammatillinen kehittyminen 

Sisältöstrategian toteutus antoi mahdollisuuden tarkastella kriittisesti omaa bloggaamista. 

Leipominen hetken mielijohteesta muuttui suunnitelmalliseksi sisällön luomiseksi. Aikai-

semmin olin tiedostanut, että gluteenittomassa ja vegaanisessa ruokavaliossa on monia 

kotileipojia askarruttavia tekijöitä ja niistä bloggaaminen olisi yleishyödyllistä, mutta en ol-

lut vielä osannut huomioida kohderyhmääni tarpeeksi sisällöntuotannossa. Tehdessäni si-

sältöanalyysia sain lukuisia kehitysideoita blogiini. 

 

Kaikkein tärkein henkilökohtainen hyöty opinnäytetyöstä on ollut asiakaslähtöisen ajatte-

lun lisääntyminen. Ammattitaitoni erityisruokavalioista muuttuu muille merkitykselliseksi 

vasta, kun sen viestii oikeassa muodossa ja oikeassa kanavassa. Hakolan ja Hiilan Homo 

Contentuksen tarvehierarkia jäi erityisesti mieleen teoriana, jolla haluan tarkastella blog-

gaamistani tarkemmin. Kun jokainen tarvehierarkian kohta blogin sisällöntuotannossa 

täyttyy, tietää olevansa oikealla tiellä. Hakolan ja Hiilan teoriaa tukee Kerosen ja Tannin 

jako taloudelliseen, toiminnalliseen, emotionaaliseen ja symboliseen arvoon. Nämä neljä 

arvoa käsittelevät myös ihmisen tarpeita jakamalla ne osiin, joista jokainen on tärkeä. Sa-

malla tavalla tutkimuksessani käyttämä Content Marketing Mix -malli huomioi sisällön mo-

nipuolisuuden nelikentässä, joka vastaa ihmisen tunteellisiin ja järjellisiin puoliin. 

 

Jos haluaa kehittyä ammattimaiseksi bloggaajaksi, tarvitaan paljon taustatyötä ja monien 

osa-alueiden hallintaa. Kärsivällisyys ja huolellinen työskentely auttavat tavoitteiden saa-

vuttamisessa. Vaikka työnsarkaa blogissani on paljon, sen huomaaminen ei ole lannista-

nut, vaan motivoinut luomaan yhä laadukkaampaa sisältöä. Olen oppinut arvioimaan käy-

tettävissä olevat resurssini realistisemmin. Julkaisukalenteria on turha täyttää sisällöillä, 

jos niitä ei ehdi toteuttaa.  

 

Yksi heikkouksistani on ollut vähäinen sosiaalisen median seuranta. Bloggaajaksi olen lu-

kenut ja seurannut verrattain vähän muiden blogeja ja sosiaalisen median kanavia. Jat-

kossa tulen seuraamaan enemmän muiden blogeja, jotta voin oppia muilta ja saada lisää 

ideoita. Osallistuminen Facebook-ryhmien keskusteluihin on helppoa silloin, kun on jokin 

mielipide tai tieto keskusteltavasta asiasta. Asiantuntijuuteni kehittymisestä kertoo se, että 
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luotan itseeni enemmän ja uskon, että tiedoillani on muille merkitystä. Muiden antama tun-

nustus on tärkeää asiantuntijuudessa, mutta niin on myös itse itsellensä antama arvo. Kun 

uskoo osaamiseensa, uskaltaa siitä puhua muille. Kynnykseni osallistua leivontaa käsitte-

leviin sosiaalisen median keskusteluihin on madaltunut.  

 

Aloittaessani restonomiopinnot tärkein tavoitteeni oli oppia yrittäjyydestä. Mielestäni blog-

gaaminen on ollut sillä tiellä hyvä mentori ja rakentanut itseluottamusta. Vaikka en vielä 

ansaitsekaan blogilla elantoa, olen rakentanut sillä henkilöbrändiäni ja antanut yrittäjyydel-

leni hyvän alun. Opinnäytetyöni jälkeen aion tehdä blogille markkinointisuunnitelman sekä 

laajentaa sisältöstrategiaa Instagramiin ja Facebookiin, joten suunnitelmallinen sisällön-

tuotanto kuuluu jatkossakin työskentelytapoihini. 
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