6 NÄIN TIENAAT BLOGILLA
Vihdoin tässä jaksossa kerromme, kuinka blogilla voi ansaita rahaa. Osa keinoista on suoria ansaitsemistapoja ja osa
välillisiä.
Rahantekokeinot voi jakaa kahtia toisellakin tapaa. Osa
niistä on nimittäin ammattimaisia, ja tähtäävät isoihin tuloihin. Osa ansaitsemiskeinoista taas on sellaisia, että ne sopivat myös harrastusblogiin ja sivutulojen tienaamiseen. Blogeista saatavat tulot kuuluvat tuloveron piiriin, eli varaudu
ilmoittamaan saamasi tulot myös verottajalle. Kannattaa jo
varhaisessa vaiheessa harkita yrityksen perustamista, koska
yrityksen avulla voit parhaiten kerätä saamasi tulot ja myös
vähentää kaikki liiketoimintasi menot.
Blogilla voi jopa rikastua. Alkuun tulovirrat ovat vain
lisäansioita ja matka huipulle on naamioitu työksi, mutta
palkinto odottaa sitkeää. Blogilla rikastuminen ei tapahdu
päivässä eikä todennäköisesti vuodessakaan, mutta juuri
nyt on hyvä aika aloittaa blogeilla tienaaminen. Luit oikein:
todennäköisesti yksi blogi ei vie sinua maaliisi, vaan pääset
perustamaan useampia blogeja eri aihealueille. Tämä kui-
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tenkin kuuluu pelin henkeen, ja pelinä tienaaminen kannattaakin nähdä.
Kaikki alkaa ensimmäisen sadan euron tienaamisesta.
Sata euroa saattaa kuulostaa pieneltä, mutta nettimaailmassakin jokainen euro on ansaittava, ja se käy työstä. Tulojen
kasvaminen on alussa hidasta, mutta sitkeällä työskentelyllä
tulosi blogeista lähtevät nousukiitoon. Pääset helpommalla, kun valitset tienaamisaihioiksesi sinua kiinnostavia aihealueita, joista sisältöä syntyy luonnostaan. Kun kaava tulee
tutummaksi, saat toistettua sen millä tahansa alalla.
Ennen kuin ensimmäinenkään tienattu euro putoaa tilillesi, sinun pitää rakentaa oma tienaamisaihiosi. Valitse oikea
blogialusta, päätä aihepiiri ja kohderyhmä ja perusta blogi.
Kun olet valinnut innostavan aihepiirin tienaamisblogillesi ja saanut sopivan blogialustan käyttöösi, alkaa sisällön
rakentaminen ja sopivien tienaustapojen valinta. Menestys
tulee ennen työtä vain sanakirjassa.

Mikä on harrastus- ja ammattibloggaajan ero?
Milloin harrastusbloggaajasta tulee ammattibloggaaja?
Ainakin yritysblogin kirjoittajia voi pitää ammattibloggaajina: heillehän maksetaan palkkaa kirjoittamisesta.
Sen sijaan muiden ammattibloggaajien määritteleminen
on kuin piirtäisi viivan veteen. Ammattimaisesta bloggaamisesta kertovat vankka ja kasvava lukijakunta sekä yhteydet
mainostajiin ja tuotekumppaneihin. Kun useampi tunnusmerkki täyttyy ja bloggaat säännöllisesti sekä vaikutat mieli-
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piteilläsi lukijoihin, voit hyvällä omallatunnolla pitää itseäsi
ammattibloggaajana.
Ammattibloggaajana sinulle tarjoutuu vielä lisää ansaintamahdollisuuksia, liiketoimintaa sekä mainetta ja kunniaa.
Moni ammattibloggaaja saa nimittäin blogistaan vähintään
lisäansioita ellei elantonsa. Maailmalla bloggaaja saatetaan
tunnistaa ennemmin blogistaan kuin nimestään.
Ammattibloggaajan tunnistaa myös asenteesta. Hän suhtautuu blogiinsa yhtä aikaa intohimoisesti ja analyyttisesti. Jos joku antaa kriittistä palautetta, ammattilainen ei heti
kavahda takajaloilleen. Sen sijaan hän käy läpi saamansa
palautteen ja miettii, voisiko sitä hyödyntää blogin kehittämisessä.

