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LUOVAT METAVERSUMISSA -blogin kirjoittajaohjeet 

Katri Halonen muokannut ohjetta Tikissä-blogin ohjeista, jonka alkuperäinen tekijä Milla Åman-Kyyrö. 

Luovat metaversumissa on Metropolia Ammattikorkeakoulun toimitettu blogi, jossa voi julkaista tekstejä, 
videoita, podcastejä tai niiden yhdistelmiä. Blogissa julkaistaan asiantuntijapostauksia, joiden sisällön on 
perustuttava bloggaajan tutkimus- ja kehitystyön tai muun asiantuntijatyön pohjalta nousevaan tietoon ja 
näkökulmiin, joilla on yhteys Metropolia Ammattikorkeakoulun toimintaan. Blogisisältöjen tarkoituksena 
on levittää tätä tietoa ammattiyhteisöjen ja/tai suuren yleisön käyttöön. 

Mikäli haluat julkaista Luovat metaversumissa, voit antaa toimituskunnalle aihe-ehdotuksesi arvioitavaksi 
ennen varsinaisen postauksen työstämistä. Toimituskunta arvioi aiheen soveltuvuutta blogiin, antaa 
jatko-ohjeet ja ehdottaa alustavaa julkaisuajankohtaa. Tarvittaessa voidaan ehdottaa myös muuta 
soveltuvaa julkaisukanavaa (ks. Metropolian blogit https://blogit.metropolia.fi/) 

Julkaisuehdotukset käsitellään seuraavan toimitusprosessin mukaisesti saapumisjärjestyksessä.· 
Valmiit, julkaistavaksi ehdotetut materiaalit toimitetaan toimituskunnalle sähköpostilla, 
katri.halonen@metropolia.fi 

· Toimituskunta kommentoi julkaisua ja esittää tarvittaessa muutosehdotuksia seuraavista näkökulmista

• sisällön soveltuvuus blogiin sekä sisällön laatu
• viestinnällinen laatu

Blogi julkaistaan yhdessä sovittuna ajankohtana sen jälkeen, kun sekä kirjoittaja että toimituskunta ovat 
hyväksyneet valmiin sisällön. Toimituskunta vastaa julkaisun teknisestä toteuttamisesta. Käytännön 
ohjeita bloggaajalle 

1. Valitse yksi ydinviesti: Blogipostauksen on hyvä keskittyä ytimekkäästi yhteen aiheeseen tai asiaan.
Muita mielenkiintoisia asioita voi käsitellä seuraavissa postauksissa!

2. Laadi postaus kärjellään seisovan kolmion malliin niin, että tärkein asia on postauksen alussa, loppua
kohden tulee taustatietoa asiasta. Voit tarkistaa asian miettimällä, mitä tietoa kuluttaja saa, jos hän
lukee, kuuntelee tai katselee vain alun. Jääkö jotain olennaista pois?

3. Pohjaa postaus työsi kautta kumpuavaan asiantuntijuuteen

4. Hyödynnä lähteitä ja merkitse ne tekstiin

• tekemällä suora linkki verkosta löytyvään sisältöön
• numeroimalla ne tekstiin pikkunumeroin ja
• tekemällä lähdeluettelo tekstin loppuun.

5. Mieti kohderyhmää: Kenelle bloggaat? Kohdenna tekstisi ja pidä mielessä yleistajuisuus, blogia voivat
seurata myös muut kuin kyseisen alan ammattilaiset.

6. Kirjoita sujuvaa kieltä: Blogipostauksen tulee olla helposti ymmärrettävä. Avaa erikoistermit lukijalle,
käytä yleiskieltä ammattisanaston sijaan. Kirjoita sujuvaa kieltä, vältä lauseenvastikkeita ja
monimutkaisia ilmaisutapoja. Kirjoita lyhyitä kappaleita ja rytmitä tekstiäsi esimerkiksi väliotsikointien
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avulla. Blogissa persoonasi saa tulla esiin ja kieli saa olla vapaampaa, vaikka julkaisetkin 
asiantuntijaroolissa. 

7. Huomioi postauksen laajuus: Blogikirjoituksen suositeltu pituus on 400–800 sanaa, videon pituus 5-15
minuuttia, podcastin 20-30 minuuttia. Myös pidempiä postauksia voidaan hyväksyä.

8. Otsikoi kiinnostavasti ja houkuttele ingressillä: Otsikointi ja ingressi ovat blogeissa tärkeitä, ne
houkuttelevat lukijan mukaan. Otsikoinnissa kannattaa kiinnostavuuden lisäksi miettiä myös
hakukoneoptimointia eli nostaa postauksen pääotsikkoon sanoja, joita kyseistä tietoa etsivät saattaisivat
kirjoittaa hakukoneeseen. Jotkut lukijat vain silmäilevät verkkotekstejä, joten mieti millainen tieto lukijalle
tulee, jos hän lukee vain väliotsikot?

9. Valitse asiasanat: Valitse tekstiisi 3–10 asiasanaa eli tägiä, jotka kuvaavat sen sisältöä. Hyvät
asiasanat auttavat lukijaa löytämään tekstisi.

10. Seuraa eri tiedostomuotoja koskevia ohjeita

• Videot. Kuvattavan kohteen on oltava kuvassa niin, että kasvot näkyvät. Kohde valaistaan niin,
että hän (tärkeimpänä kasvot) näkyy kuvassa terävänä ja vaivatta. Äänen laadun on oltava
selkeää ja häiriötöntä. Videon tulee olla tekstitetty saavutettavuusohjeistuksen mukaisesti.

• Kuvat. Jokaisessa blogissa tulee olla vähintään yksi kuva (= artikkelikuva). Kuvan tulee jollain
tavalla kuvata aiheen sisältöä. Kuvan hyvä laatu ja käyttöoikeudet tulee varmistaa, lähdetiedot
tulee mainita. Kuvan otsikon lisäksi sille kirjataan vaihtoehtoinen ALT-teksti, joka on luettavissa
ruudunlukijalla (pois lukien selkeästi kuvitukselliset kuvat).

• Podcast. Varmista äänen laatu ja sopiva äänen taso. Äänen laatuun vaikuttaa mikrofonityyppi,
tilan akustiikka ja taustamelu (häiriöäänet). Podcastin tulee sisältää kirjallinen tekstivastine
saavutettavuusohjeistuksen mukaisesti.

Lisää loppuun kirjoittajan esittely 

Kirjoita tekstin loppuun lyhyt kuvaus itsestäsi ja roolistasi Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Vähintään 
yhden bloggaajista tulee olla Metropolian henkilökuntaa.  
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