
 

 

Ohjeet blogitekstin tuottamiseen 
 

1) Blogitekstin kirjoittaminen 
 

Aihe, näkökulma ja tekstin pituus 
 
Hyvä blogiteksti on aiheeltaan ajankohtainen ja selkeällä, ymmärrettävällä kielellä kirjoitettu. 
Blogitekstissä on kyse kirjoittajan näkökulmasta valittuun aiheeseen. Blogin aiheeksi kannattaakin 
valita rajatumpi näkökulma laajan aihealueen tarkastelun sijaan.  
 

KEHOn blogissa suositeltu maksimipituus tekstille on 1000 sanaa.  

 

Blogitekstin rakenne  
 

• Otsikko  
Mieti blogitekstiä kuvaava otsikko. Millainen otsikko puhuttelee lukijaa?  
 

• Ingressi 
Ingressi on 2–5 lauseen mittainen johdanto ja tiivis kuvaus tekstin sisällöstä. Mikä on 
blogitekstisi ydinajatus?  
 

• Väliotsikot  
Blogitekstiä kannattaa jakaa 1–3 väliotsikolla. Ytimekkäät väliotsikot rytmittävät tekstiä ja 
tekevät kokonaisuudesta helpommin silmäiltävän.  
 

• Linkitykset  
Viittaatko tekstissäsi muihin lähteisiin tai sivustoihin? Lisää tekstiin linkit näihin. 
 

• Kuvat  
Blogiteksti yhteyteen tulee 1) artikkelikuva, 2) kirjoittajan kuva ja 3) tarvittaessa 
kuvituskuvia (max. 2 kpl).  
  

• Kirjoittajan tiedot 

 

 

 
 



 

 

Muistilista tekstin viimeistelyyn 
 

• Oikolue tekstisi: tarkasta kirjoitusvirheet ja oikeinkirjoitus. 
 

• Kiinnitä huomiota selkeisiin kappale- ja lauserakenteisiin. Pilko tarvittaessa pitkiä 
kappaleita tai lauseita. 
 

• Tarkasta linkitykset ja mahdolliset lähteet. 
 

2) Blogitekstin lisäksi toimitettava materiaali 
 

Blogikirjoituksen lisäksi KEHO-blogia varten toimitetaan:  

1) Artikkelikuva ja mahdolliset muut kuvituskuvat 
 
Artikkelikuva asettuu KEHOn blogissa vaakasuuntaisesti yläreunaan (esimerkki) ja se 
näkyy pienoiskoossa etusivulla ja blogihakemistossa.  
 
Artikkelikuva voi olla ottamasi kuva tai aiheeseen sopiva kuva kuvapankista. Mikäli et 
käytä lisenssivapaita kuvia, otathan huomioon, että sinulla tulee olla oikeudet kuvan 
käyttöön. Merkitsethän blogitekstiin kuvaajan, mikäli se on vaatimuksena kuvan käytölle. 
Voit käyttää kuvia myös sellaisesta kuvapankista, josta kuvia voi käyttää ilman 
tekijänoikeusmainintaa.  
 
Ilmaisia kuvia tarjoavia kuvapankkeja ovat esim.: 
www.unsplash.com  
www.pexels.com 
www.freeimages.co.uk 
 
Lisätietoa kuvien tekijänoikeuslisensseistä. 
 

2) Kirjoittajan tiedot ja kuva 
 
Blogitekstin loppuun lisätään kirjoittajan tiedot ja kuva. Tiedoiksi ilmoitetaan nimi, titteli, 
työpaikka, sähköposti ja puhelinnumero. Kuvaksi kelpaa edestäpäin otettu kasvokuva 
kirjoittajasta. Kuvan ei tarvitse olla virallinen henkilöstökuva.  
 
 
 

https://kehofinland.fi/fi/meijan-mieli-hanke-positiivisen-mielenterveyden-asialla
https://kehofinland.fi/fi/
https://kehofinland.fi/fi/blogi
https://creativecommons.fi/lisenssit/


 

 

3) Julkaisu 
 
Blogiteksti materiaaleineen toimitetaan viikkoa ennen julkaisua viestinnän asiantuntija Milja 
Leskiselle osoitteeseen milja.leskinen@likes.fi.  

Blogiteksti julkaistaan KEHOn verkkosivuilla Blogi-osiossa. Lisäksi siitä tehdään nosto KEHOn 
sosiaalisen median kanaviin ja seuraavaan uutiskirjeeseen.  

 

 

Lisää ohjeita ja vinkkejä blogitekstin kirjoittamiseen: 

JAMK: Blogin kirjoittamisohjeet: näillä ohjeilla onnistut varmasti 

Gradian blogiohjesivusto: Blogin kirjoittaminen  

Meltwater: 20 asiaa, jotka muistamalla teet täydellisen blogikirjoituksen 

mailto:milja.leskinen@likes.fi
https://verkkolehdet.jamk.fi/finnish-business-review/2018/06/12/blogin-kirjoittamisohjeet-nailla-ohjeilla-onnistut-varmasti/
https://blogit.gradia.fi/esimerkki/blogin-kirjoittaminen/
https://www.meltwater.com/fi/blog/20-asiaa-jotka-muistamalla-teet-taydellisen-blogikirjoituksen
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