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Voiko verkossa oikeasti tehdä rahaa? 
Voi. Totta kai. Verkossa tehdään miljardeja ja taas miljardeja joka vuosi. Myös sinä 
voit ottaa siitä osuutesi, aivan samalla tavalla kuin minä ja monet muut otamme 
osamme. 

Verkossa on mahdollista rakentaa monenlaista liiketoimintaa aina tavarakaupasta 
asiantuntijuuden ja digitaalisten tuotteiden myyntiin, tai joka 
arvopaperitreidaamiseen. Mahdollisuuksia on monia, mutta niin myös yrittäjiä. 

On täysin mahdollista rakentaa sivutoiminen bisnes joka tuottaa pientä lisätuloa 
palkkatyön ohessa. Samalla tavalla on täysin mahdollista luoda massiivisempi 
kansainvälinen bisnes, joka tekee omistajastaan varakkaan. Molemmista olen 
nähnyt aitoja eläviä esimerkkejä. 

Hyviä ideoita on paljon, mutta niin on myös huonoja. Se mikä juuri sinulle on paras 
idea, ja mikä voi olla juuri se mitä sinä haluat tehdä, selviää vain kokeilemalla. 
Kukaan ei voi nähdä tulevaisuuteen, ja sen vuoksi kukaan ei voi kertoa mikä sinulle 
on paras bisnesidea. 

Kukaan ei myöskään tule koputtamaan ovellesi kertoakseen mitä sinun täsmälleen 
ottaen pitää tehdä, vaan sinun täytyy itse valita oma polkusi, ja ottaa askeleita 
eteenpäin. 

Asiat eivät tapahdu itsestään. Sinun on otettava ”härkää sarvista”, ja lähdettävä 
rohkeasti ottamaan askeleita kohti omaa unelmaasi, oli se sitten pieni lisätienesti 
palkkatyön ohessa tai massiivinen kansainvälinen bisnes.  

Tässä oppaassa annan kasapäin ideoita mistä voit lähteä liikkeelle. Käyn läpi ihan 
oikeita ideoita jotka tuottavat rahaa monille muille. Nämä ideat eivät ole 
”tyhjänpäiväistä nyhertämistä”, vaan ihan varteenotettavia vaihtoehtoja. 

Valitettavasti en voi antaa sinulle ”miljoonan dollarin” ideaa koska se maksaisi 
sinulle vähintään miljoonan. Sinun on tehtävä kova työ itse, aivan kuten kaikkien 
muidenkin yrittäjien. Ilmaisia lounaita ei ole, mutta ilmaisia ideoita on. Toivottavasti 
tämä opas polkaisee käyntiin prosessin, jonka lopputulemana sinä saavutat omat 
tavoitteesi.  

Sitten hommiin! Ainoastaan tekemällä asiat alkavat tapahtua. Pelkkä haaveilu ei vie 
eteenpäin. Tsemppiä matkaan! 
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Mihin rahan tekeminen perustuu? 
Verkossa on tarjolla vaikka kuinka paljon ”make money online” kusetuksia.  

Pahoittelen rumaa kielenkäyttöni, mutta siitä niissä on kyse. Pelkkää sumutusta. 
Kierrä kaukaa, äläkä haksahda niihin. Ne eivät johdu aidon ja kestävän 
liiketoiminnan rakentumiseen. 

Miksi? 

Koska aito, kestävä ja hyvä bisnes perustuu aina LISÄARVON antamiseen. 

Asiakas maksaa koska hän saa rahalle vastinetta. Asiakas ei maksa turhasta, ja jos 
hän kerran niin erehtyy tekemään, ei hän koskaan palaa luoksesi.  

Tiesitkö, että kaikki hyvät liiketoimet perustuvat TOISTUVIIN asiakkuuksiin? 

Kyllä. Hyvä, kestävä ja kunniallinen liiketoiminta perustuu lisäarvoon, ja eli asiakas 
kokee saavansa rahalle vastinetta. Asiakas on tyytyväinen, ja hän tulee luoksesi 
jatkossakin. Tämä on lisämyyntiä, ja todella hyvä bisnes perustuu lisämyyntiin jossa 
asiakas tuo sinulle enemmän rahaa joka vuosi. 

Tällaisen bisneksen sinäkin haluat rakentaa, et mitään ”kusetustoimintaa” joka voisi 
tuottaa ”helppoa rahaa tekemättä mitään”. 

Jos haluat rikastua, valitettavasti se ei tapahdu yhdessä eikä kahdessakaan yössä, 
mutta esimerkiksi 5-10 vuoden aikana se on täysin mahdollista. Joskus siihen voi 
mennä pidempäänkin. Joskus niin ei käy ollenkaan. Tarinoita on monia. 

Jos haluat rakentaa lisätuloja palkkatyön ohella, voit päästä vauhtiin esimerkiksi 
muutamassa viikossa. Pienen lisätulon hankkimiseen ei yleensä kauaa mene. Voit 
hyvinkin onnistua tekemään itsellesi esimerkiksi 3000 euroa lomamatkaa varten 
parissa kuukaudessa, mutta miksi tyytyä vain siihen kun voit rakentaa liiketoimen 
joka tuo sinulle vaikka 2-3 lomamatkan rahat vuodesta toiseen? 

Lähdetään siis siitä että tavoitteena on rakentaa HYVÄ BISNES, oli se sitten isoa tai 
pientä. Hyvä bisnes pohjautuu LISÄARVON antamiseen. Toisin sanoen asiakas antaa 
sinulle rahaa koska hän saa sinulta vastinetta rahalleen, hän on tyytyväinen, ja tulee 
luoksesi uudelleenkin. Lisäksi hän puhuu sinusta positiivisesti ystävilleen ja 
sukulaisilleen. 

All right! Tästä on hyvä lähteä liikkeelle. 

  



Mitä tarkoitan ”parhailla” tavoilla tehdä bisnestä verkossa? 
Käyn seuraavaksi läpi useita ideoita joista voi lähteä liikkeelle. Osa ideoista on saman 
tien suurempaan liiketoimintaan tähtääviä, osa pientä lisätuloa tuottavia. Kaikki 
ideat ovat kuitenkin aitoja liikeideoita, eli sellaisia millä monet ihmiset maailmalla 
tekevät rahaa juuri tälläkin hetkellä. 

Nämä ideat eivät ole ”pientä piipertämistä”, kuten  

- Myy vanhat rojut pois varastostasi 
- Kerää pulloja 
- Leikkaa naapureiden nurmikot karkkirahaa vastaan 
- Myy vanhat vaatteesi kirpputorilla 
- Jne… 

Edellä mainitut ovat ihan ”OK ideoita” jos sinun täytyy saada kasaan pieni määrä 
rahaa nopeasti, mutta ei niillä liiketoimintaa rakenneta.  

Liiketoiminta vaatii toistuvuutta. Tuskin kovin moni meistä voi myydä varastoaan 
tyhjäksi 1000 kertaa seuraavan 10 vuoden aikana, eikä naapureiden nurmikkoa voi 
leikata talvella… 

Keskitytään siis sellaisiin ideoihin mitkä voivat tuottaa sinulle ihan oikeaa 
liiketoimintaa. Keskitytään ideoihin jotka voivat tuottaa sinulle joko isoa tai pientä 
tuloa tasaisesti vuodesta toiseen. Käydään läpi myös ideoita jotka voivat kasvaa 
pienestä isoksi. 

 

  



IDEA 1: Myy tavaraa verkkokauppiaana 
Yksi tyypillisimmistä bisnesideoista verkossa on perinteinen kaupankäynti 
verkkokauppiaana. Moni haluaa myydä joko omia tai muiden tuotteita 
verkkokauppiaana, ja aivan samalla tavalla myös sinä voit lähteä rakentamaan 
verkkokaupan. 

Myös minä olen verkkokauppias. Olen ollut mukana perustamassa useita kauppoja, 
ja juuri tällä hetkellä keskitän 80% ajastani uusimman kauppani rakentamiseen. 

Verkkokauppaliiketoiminnassa on paljon mahdollisuuksia, ja verkkokaupan 
käynnistäminen tänä päivänä on paljon helpompaa kuin moni olettaa. Itse asiassa 
kaupan voi polkaista käyntiin muutamassa minuutissa. Tuotteiden hankkiminen voi 
sitten kestää hieman pidempään, mutta itse kaupan voi polkaista käyntiin täysin 
nollasta muutaman minuutin kuluessa, ja jopa täysin ilmaiseksi. Jep, täysin 
ilmaiseksi. 

Mitä sitten myisit? 

On miljoonia tuoteideoita ja vaihtoehtoja. On paljon loistavia ideoita, mutta samaan 
aikaan myös heikkoja ideoita. Tärkeintä on vain ottaa jokin idea, ja lähteä 
TESTAAMAAN miten se toimii.  

Toisin sanoen ikuisen suunnittelun, miettimisen, pähkäilyn ja jahkailun sijaan 
parasta on että otat yhden idean, ja lähdet toteuttamaan sitä heti. Jos se toimii, 
hienoa. Jos ei, unohda se. 

Miten menestyvät verkkokauppiaan toimivat? 

Kovaa kasvua ja huikeita tuloksia tekevät verkkokauppiaat ETSIVÄT ja TESTAAVAT eri 
tuotteita löytääkseen ne mitkä ”MYYVÄT kuin häkä”.  



 

Jos astut sisään Hong Kong tavarataloon, huomaat että siellä on kymmeniä tuhansia 
eri tuotteita hyllyssä. Miksi Hong Kong myy juuri niitä tuotteita mitä hyllyssä on? 
Koska he TESTAAVAT mikä myy ja mikä ei. Hong Kong tilaa tavaraa Kiinasta, asettaa 
hyllyyn, mainostaa, ja lopulta katsoo että ”meneekö kaupaksi vai ei”. Jos menee, he 
tilaavat lisää. Jos ei, tuote poistuu hyllystä, eikä sitä tilata lisää. 

Yksinkertaista. Täysin samalla tavalla myös SINÄ voit toimia verkossa. Täysin samalla 
tavalla myös MINÄ toimin. Ei minulla ole mitään erityistä kiinnostusta tuotteisiin 
joita myyn. Minulla on tavoitteena tehdä liiketoimintaa, eli myydä sitä mitä 
markkina haluaa ja kaipaa. Miksi yrittäisin myydä tuotteita mitä ihmiset eivät 
halua? 

Entäpä jos et haluakaan olla ”sekatavarakauppias” joka tilaa tavaraa Kiinasta, ja myy 
eteenpäin? Mitä jos haluat myydä jotain erityistä? 

Toki sekin onnistuu. Tunnen monia menestyviä yrittäjiä jotka myyvät tuotteita joita 
he itse arvostavat ja joista he itse tykkäävät kovasti. Esimerkkinä mainittakoon 
kotimaiset http://foursigmatic.com ja http://ambronite.com. Molemmat kasvavat 
hyvin, ja myyvät tuotteita jotka ovat heille erityisiä. 

Täysin toimiva malli. Sinun täytyy vain ensin TESTATA että onko markkina 
kiinnostunut tuotteestasi, ja paras tapa selvittää markkinan kiinnostus on laittaa 
tuote myyntiin, mainostaa sitä, ja katsoa että meneekö kaupaksi vai ei. 



Voitko tehdä verkkokauppamyyntiä pienimuotoisesti muun työn ohessa? Totta kai. 
Voitko tehdä kansainvälistä myyntiä kymmenien miljoonien liikevaihdolla? Totta kai. 
Mahdollisuudet verkkokauppiaan ovat suuret. Sinun täytyy vain ALOITTAA, ja tehdä 
lujasti töitä vuosien ajan. Myynti kasvaa vuodesta toiseen, kunhan vain teet oikeita 
asioita. 

Mitä nämä ”oikeat asia” sitten ovat? 

Niitä on monia, mutta tärkeimmässä päässä ovat mm. jatkuva uusien tuotteiden 
testaaminen (meneekö kaupaksi vai ei?) ja erittäin aktiivinen mainonta (Facebook- 
ja Google-mainonta). Näillä kahdella pääsee pitkälle. 

Kaupan esteettiset asiat, kuten ulkonäkö ja logo ovat toissijaisia asioita. Tärkeintä on 
tehdä MYYNTIÄ, ja se onnistuu mainonnan ja loistavien tuotteiden avulla. 

 

  



IDEA 2: Oman ajan myynti verkossa 
Saatat ajatella, että ”ei minua mikään tavaran myynti kiinnosta”. Verkkokaupan 
sijaan haluat ehkä mieluummin myydä omaa aikaasi, eli tehdä töitä asiakkaillesi. 
Voisiko tästä tehdä bisnestä verkossa? 

Totta kai. Miljoonat ihmiset maailmalla toimivat juuri tällä tavalla. On täysin 
mahdollista, että myös sinä tuotteistat osaamisesi, ja sen jälkeen tavoitat asiakkaasi 
verkossa.  

Tässä mallissa hienoa on se että voit tehdä töitä kotisohvalla samaan aikaan kun 
”tavalliset” ihmiset istuvat ruuhkassa joka päivä sekä aamulla että iltapäivällä. 
”Oravanpyörän” sijaan sinulla on vapaus määritellä omat työaikasi, asiakkaasi, 
työkaverisi, jne. 

Olen itse toiminut tällä tavalla vuosien ajan. Konsulttina palvelen aina muutamia 
asiakkaita kerrallaan, eli teen heille töitä asiantuntijana. Ruuhkassa istumisen sijaan 
voin aamulla käynnistää työpäiväni täysin oman tahtoni mukaan. Jos haluan käydä 
aamulla juoksemassa tai salilla ennen töiden aloittamista, se onnistuu kyllä. Jos 
haluan viedä lapset aamulla kouluun, ja hakea ne päivällä, sekin onnistuu. Olen 
vapaa valitsemaan. Olen oman itseni pomo. 

Myös sinä voit rakentaa oman elämäsi samalla tavalla. Jos koet osaavasi jotain asiaa 
hyvin, ja voit siten auttaa asiakastasi, voit lähteä myymään osaamistasi verkossa. 
Tarvitset sitä varten vain myyntisivun (ns. myyntiä varten luotu ”kotisivu”) ja 
mainontaa.  

Kenelle tällainen sopii? Kaikille joilla on jotain ammatillista annettavaa yrityksille. 
Tässä mallissa sinä teet töitä asiakasyrityksillesi, ja sinun osaamistasi voi olla 
esimerkiksi myynti ja markkinointi, projektinveto, ohjelmistosuunnittelu, graafinen 
suunnittelu, kirjoitustyöt, sihteerin tai avustajan työt, käännöstyöt, lakiasiat, jne. 
Mahdollisuuksia on paljon. 

Tässä mallissa sinä työllistät itsesi tietyn aihealueen asiantuntijana, ja myyt 
osaamistasi palveluna yrityksille. Tässä mallissa on tyypillisesti kohtalaisen helppoa 
löytää asiakkaita, ja siten saada itselle joko lisätuloja tai pääasiallinen tulonlähde. 
Tässä mallissa tyypillisesti ansiotaso on selvästi korkeampi kuin palkkatyössä koska 
voit palvella useita asiakkaita ja optimoida oman ajankäyttösi. 

Jos tavoitteenasi on rakentaa esimerkiksi verkkokauppa, mutta kaupan tuotot eivät 
vielä alkuvaiheessa riitä antamaan sinulle riittävästi palkkaa, on tyypillisesti hyvä 
ratkaisu myydä omaa osaamista edellä kuvatulla mallilla samaan aikaan kun 



rakennat verkkokauppaa. Toisin sanoen elätät itsesi asiantuntijana, mutta samaan 
aikaan rakennat liiketoimintaa joka mahdollistaa huomattavasti suuremmat tuotot.  



IDEA 3: Digitaalisen e-kirjan myynti 
Mikä on ”digitaalinen e-kirja”? 

Kyse on kirjasta, joka on saatavissa vain verkossa ”PDF”-formaatissa. Tämä opas jota 
juuri nyt luet, on esimerkki digitaalisesta e-kirjasta. 

Kirjan kirjoittaminen ja myynti ei enää tänä päivänä tarvitse olla samanlainen 
”massiivinen projekti” kuin mitä 10-20 vuotta sitten. Tänä päivänä kuka tahansa voi 
kirjoittaa pienen kirjan muutamassa päivässä, ja myydä sitä hyvin nopeasti verkossa. 

Tämän oppaan kirjoittamiseen minulla meni yksi työpäivä. 

Mikä tekee e-kirjasta hyvän bisnesidean? 

E-kirjassa on massiivinen kate verrattuna perinteiseen kirjaan. E-kirjan kustannukset 
ovat minimaaliset koska kyse on puhtaasti sähköisestä ja monistettavasta 
tuotteesta. Perinteisen kirjan kanssa täytyy varautua painoskustannuksiin, 
kustantajan palkkioon, jne. E-kirjassa näitä ei ole, joten kate e-kirjassa voi olla 
todella korkea. 

Otetaan esimerkki. Päätät kirjoittaa 50-sivuisen e-kirjan laihdutuksesta 
kasvisruokavalion avulla. Kirjoitat siis ratkaisun markkinaa polttavaan ongelmaan. 
Oletetaan että sinulla on jo tietokone, joten kirjan kirjoittaminen ei tuo 
lisäkustannuksia.  

Seuraavaksi luot kirjaasi varten myyntisivun. Kustannukset tässä kohtaa voivat olla 
esimerkiksi 10 euron luokkaa per kuukausi. Verkkosivustojen kustannukset ovat 
pieniä. 

Kolmas vaihe on markkinointi. Jotta saat myyntejä, tulee sinun markkinoida uutta 
tuotettasi. Yksi hyvä lähestymistapa on, että teet yhteistyötä niiden kanssa, joilla on 
yhteys potentiaalisiin asiakkaisiin. Otat siis yhteyttä esimerkiksi bloggaajiin, ja 
asiantuntijoihin joilla on sähköpostilista. Teet yksinkertaisen diilin missä bloggaaja 
tai asiantuntija saa esimerkiksi 30% kaikista myynneistä, kun he promotoivat sinun 
tuotetta omalle yleisölleen. 

Jos tuotteesi hinta on esimerkiksi 37 euroa, jakautuu tuotto siten että bloggaaja tai 
asiantuntija saa jokaisesta myynnistä noin 11 euroa, ja sinä 26 euroa. Tästä toki 
molempien täytyy maksaa arvonlisävero valtiolle, mutta lopullinen kate on 
huomattavasti suurempi kuin perinteisessä kirjassa samassa hintaluokassa. Jos 
tuotteesi hinta on korkeampi, jää sinulle luonnollisesti enemmän käteen jokaisesta 
myynnistä. 



Toinen vaihtoehto markkinoinnille on mainonta. Jos mainosta esimerkiksi 
Facebookissa et tarvitse ollenkaan kumppania. Tässä tosin sinun on otettava 
huomioon, että mainonta nielee osan katteestasi, eli periaatteessa Facebook on 
tässä kumppanisi. 

Jos myyt tuotetta hintaan 37 euroa, ja myyntisivusi tuottaa yhden myynnin aina kun 
ohjaat sinne 50 ihmistä (ns. 2% konversiotaso), niin mainoskustannuksesi 0.2 euron 
klikkihinnalla on 50 * 0.2 euroa, eli 10 euroa. Tällöin jokaisesta myynnistä jää sinulle 
käteen 27 euroa. On tärkeää toki muistaa, että mainoskustannukset voivat vaihdella 
suuresti eri kohderyhmien välillä. 

Kaiken kaikkiaan e-kirjan myynti on yksi hyvistä bisnesideoista. Kirjan kirjoittaminen 
on tyypillisesti nopea projekti, eikä sen tarvitse olla yhtä huoliteltu kuin perinteisen 
kirjan. Lisäksi e-kirjan yhteydessä voi antaa ”bonuksena” esimerkiksi 
valmennusvideoita jolloin markkinan halukkuus ostaa kirja ja sen mukana tulevat 
videot kasvaa voimakkaasti. 

E-kirjan on monelle ensimmäinen askel verkossa tapahtuvaan liiketoimintaan. Riskit 
ovat minimaaliset, etenemisnopeus suuri ja mahdollisuudet monet. Jos vähänkin 
koet kirjoittamisen kiinnostavana, ja haluat opettaa ihmisiä kirjasi avulla, suosittelen 
kovasti harkitsemaan e-kirjaa ensimmäisenä bisnesideana. 

 

 

  



IDEA 4: Valmenna ja kouluta verkossa 
Ajatellaan että olet erittäin kokenut vaikka kasvisruokavalion suhteen. Haluaisit 
opettaa ihmisille kasvisruokavalion merkitystä, hyötyjä, sekä sitä miten ihmiset 
voisivat siirtyä ”sekaanista vegaaniksi”. Voisiko tällä tiedolla tehdä rahaa verkossa? 

Ehdottomasti! 

Maailmalla on miljoonia ihmisiä, jotka olisivat välittömästi valmiita ostamaan sinulta 
esimerkiksi ”Sekaanista Vegaaniksi 21 päivässä” verkkokurssin. 

Digitaaliset valmennuskurssit ovat todella voimakkaassa kasvussa, sekä Suomessa 
että ulkomailla. Oppiminen on selvästi siirtymässä vahvasti verkkoon, ja uskallan 
väittää että seuraavan 30 vuoden aikana yliopistojen ja muiden koulujen 
”hegemonia-asema” tulee romuttumaan , ja oppiminen siirtyy ”peer-to-peer”-
malliin. Tämä tarkoittaa, että ihmiset oppivat toisiltaan verkossa. 

Verkkokurssin rakentaminen on melko helppoa ja nopeaa. Jos kurssin sisältö vastaa 
markkinan tarvetta, eli ihmiset markkinalla ottavat sen hyvin vastaan, on yleensä 
myöskin myynnin kasvu nopeaa. Toisin sanoen verkkokurssi bisnesideana on erittäin 
potentiaalinen ja testaamisen arvoinen. 

Mistä sinä sitten voisit rakentaa verkkokurssin? 

Mieti mitä asioita osaat hyvin? Mistä tiedät paljon, ja mistä haluaisit opettaa 
ihmisiä? Ehkä tärkein kysymys jota sinun tulee miettiä on, että ”minkä ongelman 
sinä voit markkinalla ratkaista”? 

Viimeinen kysymys on tärkeä sen vuoksi että jos sinun verkkokurssisi auttaa 
ratkaisemaan asiakkaan ongelman, on kurssin menestys huomattavasti 
todennäköisempää. 

Otetaan esimerkiksi mediasta tutun Jutta Gustafsbergin laihdutusvalmennus. Miksi 
hänen valmennus myy miljoonien edestä joka vuosi? 

Koska se ratkaisee polttavan ongelman! 

Jutan markkinalla on satoja tuhansia ihmisiä, joilla on polttava ongelma, eli 
ylipainosta aiheutuvat terveys- ja hyvinvointiriskit, sekä itsetunnolliset ongelmat. 
Jutalla on tähän ratkaisu. Jutan verkkokurssi auttaa pudottamaan painoa, ja siten 
ratkaisemaan markkinan polttavan ongelman. Ei ole ihme, että kurssi myy hyvin. 

Juuri tähän samaan sinun tulisi pyrkiä oman verkkokurssisi kanssa. Tunnista ihmisiä 
vaivaava polttava ongelma jollakin aihepiirillä, ja sen jälkeen rakenna verkkokurssi 



joka ratkaisee kyseisen ongelman. On hyvin todennäköistä, että tällä 
lähestymistavalla kurssisi myy hyvin.  

Mitä tarvitset verkkokurssia varten? 

Tarvitset sivuston jonne kurssin rakennat. Lisäksi tarvitset myyntisivun ja mainontaa 
(Facebook ja Google). Lisäksi on monia yksityiskohtia, mutta tässä pääpiirteissään se 
mitä tarvitset. 

  



IDEA 5: Bloggaaminen 
Bloggaajista puhutaan usein mediassa. Voisiko bloggaaminen olla hyvä bisnesidea? 
Voisiko sillä tehdä rahaa verkossa? 

Totta kai. Tosin on tärkeää ottaa huomioon muutamia asioita. 

Bloggaaminen ei välttämättä tuota suuria tienestejä, etenkin jos sitä tehdään vain 
suomeksi. Tämä johtuu siitä, että Suomessa ei vain ole kovin paljoa lukijoita. Viisi 
miljoonaa asukasta voi kuulostaa ihan mukavalta määrältä ihmisiä, mutta jos 
kirjoitetaan blogia jostain erityisestä aiheesta, kuten vaikka kestävyysurheilu, ei 
kiinnostunutta yleisöä löydy lopulta niin paljoa. että voisimme päästä koviin 
kuukausitienesteihin.  

Bloggaamisella Suomessa on kuitenkin täysin mahdollista tehdä hyvää 
toimeentuloa, eli vaikka 5,000-10,000 euroa per kuukausi. Lisäksi bloggaaminen 
mahdolllistaa vapauden tehdä töitä ajasta ja paikasta riippumatta, ja tämä on yksi 
syy miksi moni valitsee juuri tämän bisnesmallin.  

Mistä blogia kannattaisi sitten kirjoittaa? 

Ensinnäkin kannattaa valita aihe pitäen mielessä kaksi tärkeää asiaa: 

1. Valitse sellainen aihe joka kiinnostaa ”massoja”, eli suurta yleisöä. Älä valitse 
hyvin pienen yleisön kiinnostuksen kohdetta, kuten vaikka ”geokätköily”. 
Esimerkkejä suurta yleisöä kiinnostavista aiheista ovat matkailu, muoti ja 
pukeutuminen, meikkaus, sisustus, lifestyle, jne. Tästä voit katsoa muutamia 
ideoita: http://www.cision.fi/tietopankki/tapahtumat-ja-webinaarit/top-10-
blogit/ 

2. Valitse aihe johon voidaan yhdistää tuotteita mainostajien puolelta. 
Esimerkiksi matkailublogissa voidaan mainostaa matkatoimistojen tuotteita ja 
palveluita, kun taasen muotiin, pukeutumiseen ja meikkaamiseen liittyvässä 
blogissa voidaan mainostaa vaatteita ja kosmetiikkaa. Tämä takaa sen että 
sinä pystyt myymään jotain, tai tekemään rahaa myymällä mainostilaa. 

Kun olet valinnut aiheen ja nimen, sinun tarvitsee vain rakentaa oma blogi (sivusto), 
ja polkaista homma käyntiin. Alkuun on tärkeää tuottaa sisältöä, eli kirjoittaa 
blogiartikkeleita, ja rakentaa lukijakuntaa. 

Bloggaamisessa keskeinen menestystekijä on blogin liikennemäärä. Jos blogissa ei 
vieraile lukijoita, on se pelkkää ajanhukkaa. Jos blogin liikennemäärä (eli 
kävijämäärä) kasvaa vuodesta toiseen, tarkoittaa se tyypillisesti myös ansiotason 
kasvua. 



Miten blogilla sitten tehdään rahaa? 

Vaihtoehtoja on monia, mutta yksi helpoimmista toteuttaa on Googlen AdSense-
ohjelma. Tämä tarkoittaa sitä että bloggaajana sinä haet mukaan Google AdSense-
ohjelmaan, ja otat käyttöön Googlen mainoskoodin blogissasi. Tämän jälkeen blogiisi 
alkaa ilmestyä mainoksia Googlen kautta, ja aina kun joku klikkaa mainosta, sinä teet 
rahaa. Bloggaajana olen itse tehnyt parhaimmillaan yli 5,000 euroa kuukaudessa 
pelkästään Googlen AdSense ohjelmassa, mutta nykyään keskityn verkkokauppaani 
blogin sijaan. 

 

Toinen vaihtoehto on että myyt mainostilaa itse suoraan yritysasiakkaille. 

Kolmas hyvä vaihtoehto on ns. ”affiliate-myynti”, eli toisten tuotteiden myynti 
provisiomallilla. Tässä mallissa kannattaa testata affiliate-verkkojen tarjontaa, mikä 
tarkoittaa sitä että Googlen sijaan (tai lisäksi) haet mukaan myös affiliate-verkon 
(kuten esimerkiksi TradeTracker tai Commission Junction) ohjelmaan, ja sitä kautta 
saat heidän mainokset näkymään blogissasi.  

Affiliate-myynnin mallissa sinä teet rahaa aina kun joku klikkaa mainosta blogissasi, 
ja sen jälkeen tekee tilauksen mainostavan yrityksen sivustolta tai kaupasta. Sinulle 
kilahtaa summa joka riippuu ennalta määrätyn provision määrästä. Provisioiden 
määrät voivat vaihdella aina 5-40% välillä sopimuksesta riippuen.  



Bloggaaminen on loistava tapa aloittaa ja harjoitella liiketoimintaa verkossa. Aluksi 
teet rahaa mainostilan myynnin ja affiliate-diilien avulla, mutta kun sinulla alkaa olla 
lukijoita ja yleisö, voit lanseerata myyntiin oman tuotteesi, joka voi olla esimerkiksi 
e-kirja tai verkkokurssi. Mahdollisuuksia on monia, mutta bloggaamisesta voi tosiaan 
lähteä hyvin liikkeelle. 

  



IDEA 6: Ohjelmistotuotteen myynti 
Jos haluat astetta haastavamman projektin, voit aina koodata oman 
ohjelmistotuotteen ja myydä sitä verkossa. Toki kaikkea ei tarvitse tehdä itse, vaan 
voit myös hankkia koodaajat projektiisi todella kustannustehokkaasti esimerkiksi 
www.UpWork.com kautta. 

Ohjelmistotuote bisnesideana voi olla hyvin potentiaalinen koska se on skaalattava, 
ja siinä on korkea kate. Skaalattavuus tarkoittaa sitä, että ohjelmistotuotetta voi 
myydä lähestulkoon ”miten paljon vain”, kun esimerkiksi vaatebisneksessä myynnin 
raju kasvu tarkoittaa aina haasteita toimituskyvyssä. 

Ohjelmistotuotteilla tehdään maailmalla paljon rahaa. Itse en ole koskaan 
ohjelmistotuotteita myynyt, mutta sitäkin enemmän olen niitä hankkinut. Tälläkin 
hetkellä käytän lähes kahtakymmentä eri tuotetta joista jokaisesta maksan joko 
kuukausi- tai vuosimaksua. 

Miksi ohjelmistobisnes voi olla hyvinkin potentiaalinen rahantekokone?  

Otetaan esimerkki. Ystäväni myy rakentamaansa ohjelmistotuotetta jonka hinta 
asiakkaalle on noin 300 euroa per kuukausi. Asiakkaat pysyvät hänellä keskimäärin 
vuoden, eli yksi asiakas tuo hänelle noin 3,000 euroa vuodessa. 

Jos ystäväni myy tuotetta esimerkiksi 100 asiakkaalle, tarkoittaa tämä 30,000 euron 
tasaista kuukausituloa. Jos hän myy tuotteensa 1,000 asiakkaalle, tuottaa bisnes 
hänelle 300,000 euroa kuukaudessa. Olisiko 10,000 asiakkaan löytäminen mahdoton 
ajatus? Ei toki. Jos myyt ohjelmistotuotetta kansainvälisesti, ei 10,000 asiakasta ole 
vielä edes ”valtava” määrä. Tällöin bisneksesi tuottaa sinulle 3 miljoonaa 
kuukaudessa, eli yli 35 miljoonaa euroa vuodessa korkealla katteella. 

Esimerkiksi amerikkalaisella Mailchimp sähköpostijärjestelmällä on yli 12 miljoonaa 
asiakasta. Mailchimp tekee liikevaihtoa noin 400 miljonaa dollaria vuodessa 700 
työntekijän voimin. 

Helppoa rahaa? 

Ei todellakaan. Ohjelmistobisnes on kovaa hommaa. Se vaatii pitkäjänteisyyttä, 
riskinottoa, sijoituspääomaa, kilpailukykyä, ja erityisesti voimakasta markkinointia. 
Helpolla raha ei tule, mutta kun kaikki menee hyvin, saattaa yrittäjä parhaimmillaan 
rakentaa uskomattoman rahasammon.   

 

  



IDEA 7: Amazon myynti 
Haluaisitko tehdä rahaa todella lujasti? 

Siinä tapauksessa käännä katseesi kohti Amazonia. Ei, en puhu joesta Etelä-
Amerikassa, vaan Amazonin verkkokaupasta. Amazonissa on valtava, todella valtava 
potentiaali tehdä globaalia kauppaa isolla rahalla. Alla on kuvakaappaus parin 
ystäväni postauksesta meidän piilotettuun Facebook-ryhmään. Käytämme siis 
piilotettua Facebook-ryhmää keskustelukanavana. Tässä on siis kuva heidän 
myyntiluvuista pelkästään yhden päivän (ns. Black Friday) ajalta.  

 

 

 

Jep. Yli $150,000 yhden päivän aikana. Enemmän kuin moni kauppias tekee myyntiä 
koko vuoden aikana. Amazon on todellakin kova juttu, mutta ei kannata odottaa 
”helppoa rahaa”. Aivan samalla tavalla kuin mikä tahansa muu potentiaalinen 
bisnesidea, myös Amazon-myynti vaatii kovaa työtä, pitkäjänteisyyttä ja voimakasta 
sitoutumista.  

Tulokset Amazonissa voivat siis olla todella kovia, mutta se ei välttämättä tule 
helpolla. Ystäväni tekevät tällä hetkellä 5.10 miljoonaa liikevaihtoa vuodessa, ja 
heillä meni tuon tason saavuttamiseen 2.5 vuotta. Kuten kaikki muutkin Amazonissa, 
myös he aloittivat täysin nollasta. Alku ei ollut helppo, mutta ensimmäisen vuoden 



jälkeen myynti lähti rajuun kasvuun. ”Pikavoittoja” odottavat eivät jaksa odottaa, 
vaan olisivat luovuttaneet jo ennen ensimmäistä vuotta. 

Mitä sinä voisit myydä Amazonissa? 

Melkein mitä vain. Amazonissa on listattuna miljoonia tuotteita, joista voit suoraan 
ottaa mallia. Voit lähteä myymään samoja tuotteita mitä muutkin, mutta toki sinun 
kannattaa ensin analysoida tuoteideoita ja markkinapotentiaalia. En mene tässä 
syvemmälle Amazon-myynnin yksityiskohtiin, mutta yksi hyvä tapa lähteä liikkeelle 
on katsoa Amazonin ”best seller”-listoilta että mitkä tuotteet juuri tällä hetkellä 
myyvät hyvin. 

Amazon-myynti voi tuottaa isoa rahaa, mutta se on hyvin haastavaa. Amazonissa on 
voimakas kilpailu, ja onnistuminen vaatii kovaa työtä, harjoittelua ja pitkäjänteistä 
testaamista. Jos päätät lähteä myymään Amazonissa, varaudu siihen, että 
ensimmäinen vuosi menee puhtaasti oppimiseen ja harjoitteluun, mutta jos olet 
pitkäjänteinen ja peräänantamaton, voivat taivaan portit jossain vaiheessa avautua 
isosti. 

 

 

 

  



IDEA 8: Arvopaperisoittamisen päiväkauppa (ns. 
”päivätreidaaminen”) 
Mitä jos mikään edellä mainituista ei kiinnosta? Jospa haluaisit tehdä jotain aivan 
muuta? Haluaisit tehdä jotain sellaista mikä antaa mahdollisuuden tehdä paljon 
rahaa ajasta ja paikasta riippumatta. Siinä tapauksessa harkitse päivätreidaamista. 

Päivätreidaaminen (”day trading”) on arvopaperisijoittamisen muoto, jossa kauppaa 
käydään nopealla tahdilla. Päivätreidaajana saatat kiinnittää positiot (eli ostaa 
arvopapereita) aamulla, ja myydä ne ennen lounasta. Saatat myös treidata samaan 
aikaa 5-10 arvopaperia. Päivän aikana saatat tehdä rahaa ”muutaman sata” tai jopa 
”muutaman kymmenen tuhatta” euroa. Saatat myös menettää tuhansia tai jopa 
kymmeniä tuhansia päivän aikana, riippuen positioista ja taidoistasi. 

Verkossa on kasapäin valmentajia, joilta voit oppia treidaamista, mutta muista olla 
varovainen, sillä tässä aihepiirittä liikkuu erityisen paljon huijareita. Taitavat 
markkinoijat pystyvät luomaan illuusion siitä, että päivätreidaamalla voi tehdä 
hetkessä kasapäin rahaa, ja sen jälkeen voikin kävellä autokauppaan ostamaan 
Lamborghinin, käteisellä totta kai… 

Ei se näin mene. Toki treidaaja voi tehdä paljon rahaa, mutta kuten kaikessa 
liiketoiminnassa, tuloksia syntyy tyypillisesti vuosien harjoittelun jälkeen. 
Ensimmäinen vuosi treidaajana saattaa tuottaa hikisesti rahat elämistä varten, 
mutta seuraavat pari vuotta saattavat johtaa jo miljoonan sijoituspääoman 
kertymiseen. 

Arvopaperisijoittamisessa on palon mahdollisuuksia ja eri muotoja. Kovalla työllä voi 
tehdä kovia tuloksia, mutta tänä päivänä treidaaminen ei ole enää ”yksinäistä 
puurtamista”, vaan sitä tehdään tiiminä reaaliaikaisessa chatissa. Kyse on tiimityöstä 
jossa jokainen auttaa toisiaan, vaikka jokaisella on aivan omat bisneksensä. Jos yrität 
täysin yksin, et todennäköisesti tule saamaan kovin hyviä tuloksia. Treidaajana sinun 
TÄYTYY hankkiutua oikeaan seuraan, ja päästä mukaan yhteisöön jossa treidaat 
toisten kanssa chatin välityksellä. 

Treidaaminen vaatii pääomaa, mutta ”muutaman tonnin” pääomalla voi pästä 
alkuun. Aivan aluksi voit harjoitella sijoittamista simulaattorilla, eli ilman oikeaa 
rahaa. Kun taidot karttuvat, voit alkaa pelata aivan oikealla rahalla. 

Treidaajana sinun täytyy kestää painetta. Sinun täytyy olla valmis hyväksymään että 
välillä rahaa tulee ”ovista ja ikkunoista”, ja välillä sitä katoaa kuin ”tuhka tuuleen”. 
Voitot ja häviöt ovat arkipäivää. Lisäksi sinun täytyy oppia tekemään vain 



rationaalisia päätöksiä. Jos teet päätöksiä tunteella, tulet hyvin todennäköisesti 
häviämään rahasi.  

Treidaaminen on mielenkiintoinen ja ”seksikäs” maailma. Treidaamalla voi tehdä 
paljon rahaa, mutta kuten aiemmin jo mainitsin, vaatii se paljon harjoittelua. 

 

  



IDEA 9: Oman kivijalkakaupan markkinointi 
”Minulla on tämä kivijalkakauppa. Mitä minä sille nyt teen jos alan tehdä rahaa 
verkossa?” 

Voit edelleen pitää kivijalan, ja laajentaa liiketoimintaasi verkkoon. Voit myös 
käyttää verkon välineitä (pääosin Facebook- ja Google-mainontaa) kivijalkasi 
markkinointiin. Toisin sanoen voit ohjata ihmisiä kauppaasi verkossa tapahtuvan 
mainonnan avulla, ja siten kasvattaa kivijalkasi myyntiä. 

Missään nimessä sinun ei kannata noin vain hylätä kivijalkamyyntiä, jos se vain on 
kannattavaa. Toisaalta jos se on jo vuosia tuottanut tappiota, voi olla aika laittaa 
lappu luukulle, ja lähteä rakentamaan jotain täysin uutta verkossa. 

Moni kivijalkakauppias on laajentanut myyntiään verkkoon, eli on siirtynyt 
kivijalkamyynnin lisäksi verkkokauppiaaksi. Itse asiassa kivijaloissa kautta maailman 
myydään edelleen enemmän kuin verkossa, eli perinteisessä bisneksessä liikkuu 
edelleen enemmän rahaa kuin verkossa, vaikka verkossa tapahtuva myynti toki 
jatkaa kasvuaan vuodesta toiseen. 

Miten kivijalkaa voi sitten markkinoida verkossa? 

Mainonnalla. Facebook- ja Google-mainonnalla. Mainonta on yksi verkon 
tärkeimmistä ”kasvumoottoreista” minkä tahansa liiketoiminnan takana. Mainonnan 
avulla löydetään uusia asiakkaita, ja saadaan heidät tulemaan myös kivijalkaan. 

Koska kivijalan myynti on aina maantieteellisesti rajattu, eli asiakkaat tulevat vain 
lähialueelta, voit rajata mainontaasi Facebookissa ja Googlessa siten että sitä 
näytetään esimerkiksi vain 50 kilometrin etäisyydellä kivijalastasi. Voit rajata 
pienemmänkin säteen, jos haluat, tai sitten teet mainontaa vain oman kaupunkisi tai 
kuntasi alueella. 

Kivijalan markkinoinnissa voit käyttää esimerkiksi alennuskuponkeja joita 
potentiaaliset asiakkaat lunastavat verkossa, ja sen jälkeen tulevat liikkeeseen 
ostamaan kyseisen tuotteen. Samalla toki pyrit myymään heille myös muita 
tuotteita.  

Kivijalan markkinointi verkossa on varsin hyvä strategia, mutta harvat sitä 
todellisuudessa tekevät koska useimmat kivijalkakauppiaat kokevat verkossa 
tapahtuvan mainonnan vieraana ja haastavana. Se ei kuitenkaan ole vaikeaa. Sinun 
täytyy vain istua alas, opiskella, harjoitella ja päättäväisesti lähteä testaamaan 
erilaisia mainoksia löytääksesi lähestymistavan joka juuri sinun kivijalan 
markkinoinnissa toimii hyvin. 



IDEA 10: Vuokraa asuntosi tai mökkisi 
Onko sinulla asunto tai mökki suurimman osan ajasta tyhjillään? Tiesitkö että voit 
vuokrata sitä melko korkealla hinnalla esimerkiksi matkailijoille? 

www.airbnb.fi on palvelu missä yksityiset henkilöt voiva vuokrata oman asuntonsa 
tai mökkinsä lyhyeksi tai pidemmäksikin aikaa pääosin matkailijoille. Airbnb on 
voimakkaassa kasvussa, ja vuoden 2016 aikana moni suomalainenkin on listannut 
oman asuntonsa vuokrakohteeksi. Tällä tavalla voi tehdä merkittäviä lisätuloja 
hyvinkin vähäisellä panostuksella. 

Oman asunnon tai mökin vuokraaminen Airbnb:ssä ei ole varsinaisesti 
liiketoimintaa, vaan lisätuloa, mutta luonnollisesti siitä voi kasvaa ihan oikea bisnes 
vuokrattavien kohteidesi määrä kasvaa. Voit siis sijoittaa rahaa asuntoihin, joita 
sitten vuokraat Airbnb:n kautta matkailijoille. Toki tällaisen liiketoiminnan 
rakentaminen vaatii aikaa ja rahaa, mutta esimerkiksi pankkilainan turvin voit saada 
kovasti vauhtia sijoitustoimintaasi. 

Lyhytaikaisen vuokran (esimerkiksi viikko per asiakas) hyvä puoli on korkea kate 
perinteiseen vuokra-asuntoliiketoimintaan verrattuna. Esimerkiksi kiinalaisten 
matkailijoiden määrä on todella voimakkaassa kasvussa Rovaniemellä koska 
kiinalainen yhtiö Alibaba on alkanut myydä matkoja kiinalaisille. Jos sinulla on rahaa, 
voit sijoittaa sen pariin kohteeseen Rovaniemellä, ja sen jälkeen listata kohteet 
Airbnb:ssä. Turistivirran kasvaessa myös sinun vuokratulosi voivat kasvaa 
merkittävästi. 

 

  



IDEA 11: Tee Youtube-videoita (ns. ”tubettaja”) 
Jos sinulla on lapsia, olet saattanut huomata heidän seuraavaan ns. ”tubettajia”. 
Kyse on yksityisistä henkilöistä jotka kuvaavat ”reality”-tyyppisiä videoita 
Youtubeen, ja tekevät rahaa mainostulojen avulla.  

Jos ihmiset kokevat sinut ja sinun videosi mielenkiintoisina, klikkaavat he ”seuraa”-
nappia Youtubessa. Seuraajiesi määrän kasvaessa nousee myös videoidesi 
katselukertojen määrä. Mitä enemmän videoitasi katsotaan, sitä enemmän rahaa 
teet. 

Minkä verran ”tubettajana” voit ansaita? 

Tulot vaihtelevat melko paljon, mutta tulot kasvavat sitä mukaa kun seuraajiesi ja 
kuvaamiesi videoiden määrä kasvaa. 

Tästä voit vilkaista minkä verran maailman eniten ansaitsevat ”tubettajat” tekevät 
rahaa: http://tinyurl.com/YoutubeAnsiot 

Jep. 15 miljoonaa vuodessa. Ruotsalainen ”tubettaja” tekee melkoista tilipäivää 
verkossa kuvaamalla videoita itsestään ja tietokonepeleistään. Tämä on seurausta 
pitkälti siitä että hänellä on yli 50 miljoonaa seuraajaa. Muista että vuosia sitten 
hänkin aloitti nollasta. Muista myös että kaikki hänenkin kohdallaan on vasta alussa. 
Mille tasolle hänen liiketoimintansa voikaan nousta seuraavan 20 vuoden aikana? 

Huh huh… 

Huonosti ei mene hänen kollegoillakaan. Monet perässä tulevat tekevät useita 
miljoonia vuodessa.  

Entä paljonko Suomen tunnetuimmat tubettajat tekevät rahaa? 

Helsingin Sanomien artikkelin perusteella Suomen tubettajien kärki tekee 
”muutaman tuhat” euroa kuukaudessa: http://www.hs.fi/nyt/art-
2000002918969.html 

Ei massiivinen bisnes, mutta täytyy muistaa, että tämäkin on vasta alkuvaiheessa 
meillä Suomessa.  

Jos haluat rakentaa omaa liiketoimintaa verkossa, ei ”tubettaminen” varmaan ole 
potentiaalisin idea koska mahdollisuudet ovat vielä varsin rajalliset. Jos kuitenkin 
päätät tehdä videoita englanniksi, kuten esimerkiksi kotimaiset Duudsonit tekevät, 
avautuvat sinulle huomattavasti suurempi yleisö ja mahdollisuudet. 

 



IDEA 12: Myy omia valokuviasi 
Jos olet aina tykännyt valokuvata, mutta et ole keksinyt, miten siitä voisi saada 
rahaa, on sinulle olemassa ratkaisu. Maailmalla on monia kuvapankkeja, joissa voit 
listata omat kuvasi, ja tehdä lisätuloja harrastuksesi kautta. 

Sivustoja, joissa voit myydä omia kuviasi, on paljon. Alla muutama esimerkki: 

• www.fotolia.com 
• www.dreamstime.com 
• www.shutterstock.com 
• www.smugmug.com 
• www.istockphoto.com 
• www.photocrati.ccom 
• www.photoshelter.com 
• www.zenfolio.com 
• www.flickr.com 
• www.123rf.com 

Kuinka paljon voin tehdä rahaa myymällä valokuvia? 

Tuskin valtavasti, mutta pientä lisätuloa voit saada nopeastikin. IStockPhoto.com 
tarjoaa 15-45% rojaltit (provision myyntihinnasta), kun taasen tarjoaa 20-63% 
jokaisesta ostoksesta. SmugMug.comissa voit määritellä itse oman provisiosi, mutta 
korkeimmillaan se voi olla 85%. ShutterStock.com tarjoaa $0.25-$2.85 jokaisesta 
kuvasta.  

Kuten huomaat, suuria summia kuvista ei voi odottaa. Toisaalta jos sinulla on paljon 
(vähintään tuhansia) hyviä kuvia, voi kuvien myynti tuottaa pientä passiivista 
lisätuloa käytännössä ”tekemättä mitään”. 

  



IDEA 13: Myy käsitöitäsi 
Moni meistä on tyytyväinen palkkatyöhön, ja haluaisi tehdä verkossa lähinnä pientä 
lisätuloa myymällä omia käsitöitä, mutta alkuun pääseminen tuntuu hankalalta. 

Omia käsitöitä myymällä voi tehdä sekä pientä lisätuloa, että myös ihan 
täysipäiväistä elantoa. Tätä voi lähestyä kahdella tavalla. Joko rakentamalla oman 
verkkokaupan, josta puhuin aiemmin, tai luomalla oman kauppapaikan tätä 
tarkoitusta varten luodulle sivustolle. Ehkä tunnetuin tällaisista käsitöiden 
kauppapaikoista on www.Etsy.com 

Suurimmat kauppiaat Etsyssa tekevät 50,000-100,000 dollaria kuukaudessa, eli jopa 
yli miljoonan liikevaihtoa. Myynti Etsyssa ei tapahdu itsestään, vaan myös Etsyssa 
täytyy tuotteita markkinoida aivan samalla tavalla kuin muuallakin verkossa. 

Aivan samalla tavalla kuin omassakin verkkokaupassa, myös Etsy-kaupassa sinun 
täytyy selvittää, että mitkä tuotteistasi myyvät parhaiten, ja sen jälkeen promotoida 
juuri näitä parhaita tuotteita mainonnan avulla. 

Miksi Etsy on hyvä vaihtoehto omalle verkkokaupalle? 

Etsyn liikenne on voimakas. Etsyssa käy päivittäin miljoonia ihmisiä, mikä on 
huomattavasti enemmän kuin mitä koskaan voit omalle sivustollesi kävijöitä saada. 
On toki tärkeää huomata, että Etsyssa on listattuna satoja tuhansia tuotteita, joten 
sinun tuotteet eksyvät helposti muiden sekaan.  

On kuitenkin todennäköistä, että saat alkuvaiheessa paremmin tilauksia Etsysta kuin 
omasta kaupasta, erityisesti jos sinulla ei ole kokemusta mainonnan tekemisestä. 

Etsy on hyvä paikka aloittaa käsitöiden myynti, mutta ajan mittaan on perusteltua 
siirtyä myymään omasta kaupasta koska sitä kautta rakentuu oma brändi. 5-10 
vuoden kuluttua voitkin harkita koko brändin myymistä, ja tehdä siten isomman 
”tilipäivän”. 

 

  



IDEA 14: Myy itse suunnittelemia tuotteita ilman 
investointia 
Yksi ehkä nopeimmista ja yksinkertaisimmista reiteistä oman liiketoiminnan 
rakentamiseen ja harjoitteluun verkossa on ns. ”dropshipping”-malli. 

Dropshipping tarkoittaa, että sinä myyt tuotteita jotka menevät suoraan tehtaalta 
asiakkaalle, eli sinä et missään vaiheessa edes näe omia tuotteitasi. Dropshipping-
malli on kevyt, sillä sinun ei tarvitse investoida omaan varastoon, eikä 
liiketoimintaasi myöskään rasita varastoinnista syntyvät juoksevat kustannukset.  

Dropshipping on aivan loistava malli päästä nopeasti käyntiin, opetella ja harjoitella 
liiketoiminnan tekemistä verkossa. Malli mahdollistaa myös omien ideoiden nopean 
testaamisen, eli voit todella nopeasti selvittää menevätkö esimerkiksi 
suunnittelemasi t-paidat ja hupparit ylipäänsä kaupaksi vai eivät. 

Tämä on juuri se malli, jolla itse aloitin myynnin verkossa vuosia sitten. Ensimmäiset 
tuotteet joita myin olivat itse suunnittelemani t-paidat ja hupparit. Hieman 
myöhemmin myin myös itse suunnittelemiani matkapuhelimen takakansia, 
lippalakkeja, avaimenperiä, rannerenkaita, kauppakasseja, tarroja, jne. Suunnitteli 
todellakin kaikki itse vaikka en ole millään tavalla kokenut graafinen suunnittelija. 
Alla pari esimerkkiä vaatteista joita myin tuhansia kappaleita. 



 

Kun pääsin vauhtiin, palkkasin kokeneen graafisen suunnittelijan luomaan minulle 
uusia tuotteita. Tällaisen suunnittelijan löydät helposti Aasiasta noin $3 
tuntipalkkiota vastaan. Jep, sinun ei todellakaan kannata alkuvaiheessa palkata 
täysipäiväistä työntekijää kotimaassa, vaan voit käyttää ulkomaisia ”freelancereita” 
joiden palkkiot eurooppalaiseen tasoon verrattuna ovat matalia. Tällä hetkellä 
palkkaan yli 10 freelanceria www.UpWork.com sivuston kautta. 

Miten pääset tekemään tällaista myyntiä? 

T-paitoja, huppareita ja muita vaatteita voit myydä www.Teespring.com sivuston 
kautta. Muista vastaavanlaisia ovat esimerkiksi www.SpreadShirt.com ja 
www.SunFrog.com. 



Jos haluat myydä muutakin kuin vain vaatteita, vilkaise siinä tapauksessa 
www.ThePrintful.com jonka kautta voit myydä esimerkiksi vaatteita, tauluja, 
kahvimukeja, tyynynpäällisiä, kangaskasseja, hattuja, puhelinten takakansia, sukkia, 
ja jopa hameita. 

Helppoa rahaa? 

Ei toki. Edellä kuvatulla mallilla on helppo päästä alkuun, mutta aivan kuten mikä 
tahansa bisnes verkossa, myös tämä vaatii opettelua, harjoittelua, ja panostusta 
jotta myynti lähtee kasvamaan. ”Ilmaisia lounaita” on turha odottaa, mutta jos otat 
tosissasi, sitoudut lujasti, ja päättäväisesti harjoittelet, voit onnistua rakentamaan 
hyvän liiketoimen dropshipping-mallilla.  Joka tapauksessa alkuun pääseminen on 
helppoa ja nopeaa. 

  



IDEA 15: Kirjoita artikkeleita ja myy niitä verkossa 
Mikä olisi nopea ja helppo tapa tehdä pientä lisätuloa?  

Kirjoita artikkeleita verkossa ”haamukirjoittajana”, ja myy niitä yrityksille. Yksi 
tällaisista sivustoista joilla voit myydä omia artikkeleitasi, on 
http://www.writersmarket.com/ 

Tässä kohtaa on tärkeää huomata, että kieli jolla tässä hommassa pelataan on 
englanti. Suomesta ei valitettavasti oikein löydy toimijoita jotka ostaisivat 
artikkeleita yksittäisiltä henkilöiltä. 

Miksi ihmeessä joku ostaisi artikkelin verkossa? 

On olemassa paljon yrityksiä jotka tarvitsevat artikkeleita mm. markkinointiin ja 
sisällöntuotantoon. Yrityksessä ei välttämättä ole aikaa kirjoittaa esimerkiksi 
blogipostauksia, joten helppo ratkaisu tähän on ostaa artikkeleita muualta, ja 
maksaa siitä, että joku toinen tekee työn yrityksen puolesta ilman että heidän täytyy 
palkata työntekijä. 

Mistä aiheista artikkeleita voi kirjoittaa? 

Melkeinpä mistä vain. Kysyntä lienee suurinta ”isoilla markkinoilla”, kuten terveys ja 
hyvinvointi, laihduttaminen, raha ja talous, liiketoiminta ja markkinointi, yrittäjyys, 
jne. Hyviä aihepiirejä ovat myös eri työkalujen (esimerkiksi Photoshop ja MS Office) 
käyttämiseen liittyvät artikkelit. 

Paljonko voit ansaita artikkeleiden kirjoittamisella? 

Artikkeleista maksetaan tyypillisesti $25-$150 per artikkeli. Jos kirjoitat päivässä 
kolme artikkelia, saatat ansaita esimerkiksi $300-$400. Muutamat toimijat maksavat 
erittäin laadukkaista artikkeleista jopa $500 kappaleelta. 

Tässä on hyvä lista sivustoista jotka maksavat ”haamukirjoittajille”: 
http://www.minterest.org/how-to-make-money-writing-articles/ 

Artikkeleiden kirjoittamisesta ei muodostu sinulle niinkään liiketoimintaa, mutta 
pientä sivutuloa sillä hyvinkin voi tehdä. Jos sinulla on vapaa-aikaa, ja haluat kasata 
vaikka 5000 euroa kunnon lomamatkaa varten, voi se onnistua esimerkiksi 
artikkeleita kirjoittamalla. 

 

  



Mitä seuraavaksi? Miten pääset nopeimmin alkuun? 
Ensimmäinen ja tärkein kysymys kuuluu, ”mitä SINÄ haluat tehdä?” 

Mitä olet aina halunnut tehdä? Minkä tyyppinen työ tuottaa sinulle tyydytystä? 
Haluatko toimia asiakkaiden kanssa, vai täysin yksin? Haluatko tehdä töitä 
freelancerina ”kahdeksasta neljään”-tyyliin, vai haluatko rakentaa liiketoimen, jossa 
olet vapaampi tulemaan ja menemään oman tahtosi mukaan? Haluatko rakentaa 
jotain isoa, vaiko pientä lisätuloa? 

Jos et ihan tarkkaan tiedä mitä haluat tehdä, valitse edellä kuvatuista jokin 
vaihtoehto, ja aloita sillä. Se mitä teet kahden vuoden kuluttua voi olla hyvinkin 
erilaista, mutta et koskaan pääse pitkälle, jos et ensin ota sitä ensimmäistä askelta. 
Tärkeintä on siis ALOITTAA JOSTAKIN. 

Kun olet ottanut ensimmäiset askeleesi, ja aloittanut jostain, tulet oppimaan 
matkalla paljon uutta. Tulet etenemään, mutta tulet tekemään myös virheitä. 
Varaudu takaiskuihin ja pettymyksiin. Ne ovat osa yrittäjän arkea. Kaikki ilot, surut ja 
kokemukset matkalla tulevat kehittämään osaamistasi, mutta myös persoonaasi 
yrittäjänä. Ilman kaikkia niitä kokemuksia sinusta ei kasvaisi menestyvää yrittäjää, 
joten ota avosylin vastaan sekä positiiviset että negatiiviset kokemukset. 

Kun olet päättänyt mitä alat tehdä, kiinnitä tavoitteesi. Käytä tässä S.M.A.R.T. mallia, 
joka tarkoittaa, että tavoitteet ovat 

1. Specific – Tarkkaan määritelty 
2. Measurable – Mitattava 
3. Attainable – Saavutettavissa 
4. Realistic – Realistinen 
5. Time – Aikaa sidottu 

Luo tavoitteesi 10 vuodelle, 5 vuodelle, sekä yhdelle vuodelle. 10 vuoden tavoite 
saattaa olla hyvinkin ”utuinen”, mutta tärkein näistä on yhden vuoden tavoite. Mitä 
haluat saavuttaa ensimmäisen vuoden aikana. Esimerkki yhden vuoden tavoitteesta 
SMART-mallilla määriteltynä voisi olla seuraavanlainen: 

Rakennan verkkokaupan joka myy kalastustarvikkeita Suomeen vuoden 2020 aikana 
100,000 euron liikevaihdolla. 

Seuraavaksi aloita opiskelu. Käytä aikaa reilusti uusien asioiden oppimiseen. Lue 
paljon, katso videoita, kysy kysymyksiä, ja lopulta tärkein, HARJOITTELE oppimiasi 
asioita käytännössä. Esimerkiksi mainonta on yksi tärkeimmistä osa-alueista, ja 
mainontaa et opi tekemään lukemalla, vaan sitä on tehtävä ihan oikeasti. 



Aloita näistä. Tulen lähettämään sinulle lähipäivinä muutamia sähköposteja, joista 
saat lisää tietoa alkuun pääsemisestä.  

TÄRKEÄÄ! Viestini menevät joskus ROSKAPOSTIKANSIOON. Jos et saa minulta 
viestejä seuraavan parin päivän aikana, muista vilkaista myös roskapostikansio. 
Tulen siis lähettämään sinulle lisätietoa oman liiketoimen rakentamisesta, mutta 
viestit saattavat joskus mennä roskapostikansioon. 

Ai niin, melkein unohdin… 

Minulla on sinulle YLLÄTYS J 

Lähetän sen sinulle sähköpostitse muutaman päivän kuluttua. Se on varsin jämäkkä 
juttu. Pysy kuulolla! 

Ja sitten vain hommiin. Omaa bisnestä rakentamaan! 


