
 
Valmennusyrittäjän 
tärkeimmät työkalut

JOONA LUOSTARINEN  & TIMO HYVÄRI



2
VALMENTAJAN  

TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT VALMENTAJA-AKATEMIA.FI

Sisällysluettelo

SISÄLLYSLUETTELO...........................................................................................................................................2

4 syytä miksi sinun pitää lukea tämä kirja...................................................3

Säästä 6 vuotta ja tuhansia euroja...........................................................................4 

Tämä estää sinua viemästä kirjan asioita käytäntöön...........5 

Mikä tämän kirjan arvo on sinulle..............................................................................6

Kirjanpito ja laskutus.........................................................................................................................7

Aikataulut ja kalenteri................................................................................................................10

Sähköpostit.........................................................................................................................................................12

Varmuuskopiointi ja tiedostojen jakaminen...........................................14

Virtuaaliassistentti............................................................................................................................16 

Markkinointi......................................................................................................................................................18 

Nettisivut ja ylläpito.......................................................................................................................21

Kuvapankit ja graafinen materiaali......................................................................24

Opiskelu ja lukeminen.......................................................................................................................26

Valmentaminen.............................................................................................................................................28

Muistiinpanot ja kirjoittaminen ...................................................................................31 

Salasanat...............................................................................................................................................................33

Seuraa Valmentaja-Akatemiaa........................................................................................35

Kirjoittajat....................................................................................................................................36

COPYRIGHT.........................................................................................................................................37

MUISTIINPANOT.............................................................................................................................38



3
VALMENTAJAN  

TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT VALMENTAJA-AKATEMIA.FI

4 syytä miksi sinun pitää  
lukea tämä kirja

Kirjasta löydät tärkeimmät sähköiset työkalut, joita tarvitset 
yrittäjänä ja valmentajana lisätäksesi tehokkuuttasi,  
nostaaksesi liikevaihtoasi ja helpottaaksesi työmäärääsi.

Tällä kirjalla on neljä tarkoitusta.

1. Kirja antaa sinulle esimerkkejä toimivista strategioista, joiden avulla on mahdol-
lista lisätä tuottavuuttasi, saada isompia tuloksia ja mahdollistaa nopeampi kasvu.

2. Kirjassa on ideoita, joiden avulla voit yksinkertaistaa, automatisoida ja nopeuttaa 
eri tehtäviä, joita joudut tekemään yrityksesi pyörittämiseksi.

3. Kirja auttaa sinua säästämään aikaa, jotta sinun ei tarvitse käyttää aikaa eri  
ohjelmien etsimiseen ja kokeilemiseen.

4. Kirjan opit auttavat sinua välttämään turhat ostokset ja säästämään rahaa.

Kirja ei sisällä tarkkoja ohjeita kuinka asennat tai käytät näitä ohjelmia. Ohjeiden nii-
den kopioiminen tähän kirjaan olisi turhaa, mutta löydät myös linkit käyttöohjeisiin. 

Haluan antaa sinulle ne strategiat ja syyt, miksi ja miten näitä ohjelmia kannattaa 
käyttää. Se on arvokkaampaa tietoa sinulle kuin käyttöohjeet. 
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Säästä 6 vuotta  
ja tuhansia euroja

Aika on tärkein asia mitä sinulla on. Alkuvaiheessa sinulla on 
sitä liikaa ja yrität kaikkesi täyttääksesi kalenterisi eri asioilla. 
Parin vuoden jälkeen teet kuitenkin kaikkesi, että saisit  
ostettua aikaasi takaisin. 

Sen takia on tärkeämpää ymmärtää filosofia strategioiden taustalla kuin oppia  
tekemään hyvin asioita, joilla ei ole merkitystä tai ovat jopa haitallisia menestymisen 
kannalta.

Olemme Timon kanssa testanneet lukuisia eri vaihtoehtoja viimeisen kuuden 
yrittäjävuoden aikana. Se tarkoittaa tuhansia euroja käytetyssä ajassa ja rahassa. 

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että jokainen ratkaisu olisi vieläkään täydellinen.  
Nämä ovat kuitenkin toimivimmat ratkaisut, joita meillä on tällä hetkellä käytössä.

Sinulla voi olla käytössäsi tai tiedossa jopa parempi ratkaisu kuin mitä nyt  
suosittelen sinulla. Siinä tapauksessa jatka sen käyttämistä.
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Tämä estää sinua viemästä  
kirjan asioita käytäntöön

Osa suosituksista voi tuntua sinusta itsestään  
selvyyksiltä ja osa taas turhilta. Älä välitä siitä.

Sinun ei tarvitse ottaa jokaista näistä käyttöön, mutta tehtäväsi on katsoa löytyykö 
täältä muutamia suosituksia, joista olisi sinulle PALJON hyötyä juuri tällä hetkellä.

Osa asioista on vaikea ottaa käyttöön, koska luopumisen tuska on niin suuri. Meillä 
ihmisillä on tapana pitää kiinni asioista, jotka osaamme tehdä hyvin ja ovat siten 
mukavuusalueellamme. 

Tästä syystä monet asiakkaani häviävät vuosittain tuhansia euroja, tekemällä sa-
moja asioita vuodesta toiseen vain koska ne ovat helppoja tehdä ja ne on totuttu 
tekemään.

En vieläkään sano, että sinun pitäisi muuttaa kaikkea. Mieti kuitenkin jokaisen suo-
situksen kohdalla miksi jättäisit viemättä sen käytäntöön. 
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Mikä tämän kirjan arvo on sinulle
Tämän kirjan arvo sinulle on vähintään satoja euroa, mutta 
todennäköisesti tuhansia euroja, jos viet kaiken käytäntöön. 

Kyse ei ole silloin pelkistä ohjelmista vaan siitä kuinka sinä suunnittelet yrityksesi 
toiminnan.

Jos haluat ansaita 10 000 euroa kuukaudessa ja onnistut näiden vinkkien avulla 
säästämään tunnin aikaasi viikossa, tulet säästämään helposti yli 3000 euroa vuo-
dessa.

Toivottavasti tuon säästetyn tunnin markkinointiin ja ansaitset vielä lisää tuon 3000 
euron päälle.

Huom! Osa näistä ohjelmista ja palveluista on ilmaisia ja osaan joudut 
sijoittamaan rahaa. 

VALMENTAJAN  
TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT
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Kirjanpito ja laskutus
Kirjanpidon ja laskutuksen tekeminen tai järjestäminen  
ovat kaksi pakollista asiaa jokaiselle valmentajayrittäjälle.

Jos tavoitteenasi on laskuttaa 10 000 euroa kuukaudessa, on syytä 
opetella jo tässä vaiheessa luopumaan molempien tekemisestä. 

Laskin eräälle asiakkaalleni, että hän tekee vuodessa noin 3000 euroa tappiota 
kokoamalla itse kirjanpitomateriaalin. Tähän ei sisältynyt edes laskuttamista, mikä 
lisäisi varmasti ainakin tuhat euroa lisää loppusummaan.

Miten voin sanoa, että hän tekee tappiota, jos hän tekee nämä asiat itse?  
Eihän siitä tule mitään kuluja.

Koska hän voisi maksaa jollekin toiselle henkilölle huomattavasti pienempää  
tuntipalkkaa kuin hänen oman tuntinsa arvo on. 

Kerron sinulle esimerkkinä kuinka me Timon kanssa hoidamme kirjanpidon tällä 
hetkellä. Meillä oli alusta alkaen tavoite, että kaikki toimisi täysin sähköisesti. 

Tällä hetkellä kirjanpitomme toimii niin, että käytämme kolmea tärkeää palvelua.

1. Dropbox   
(Jos et vielä tiedä mikä Dropbox tutustu Dropboxin palveluun täältä.” ) on,  
hyppää kappaleeseen ”Varmuuskopiointi ja tiedostojen jakaminen”.)

Meillä on jaettu kansio kirjanpitäjän kanssa, josta hän voi käydä jokaisen kuukau-
den lopussa nappaamassa kaiken kirjanpitomateriaalin mitä siinä kuussa syntyy. 

Käytännössä tallennamme eri laskut, kuitit ja tositteet sinne aina kun sellainen tulee.

2. eTasku
Toinen kirjanpidon kannalta tärkeä ja helpottava ohjelma on eTasku.  
Tutustu E-taskun palveluun täältä. 

Se on puhelimeen ladattava sovellus, jonka avulla on todella vaivatonta ottaa 
talteen käteiskuitit.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/dropbox
http://www.etasku.fi
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Käytännössä avaat sovelluksen ja nappaat kuvan vaikka sitten asiakaspalaverin 
lounaskuitista. Sovellus tallentaa sen verkkoon. Kuun lopussa kirjanpitäjäsi voi 
käydä lataamassa sieltä raportin kaikista sen kuukauden kuiteista.

3. Verkkolaskut.fi
Etsimme pitkään laskutusohjelmaa, missä on sopivat ominaisuudet ja hinta on 
sopiva. Tässä ne ovat. 

Ohjelma on täysin verkkopohjainen. Voit luoda laskuja paperi-, pdf- ja verkkolas-
kumuodoissa. Paperilaskut lähetetään automaattisesti ohjelman kautta, jos niin 
haluat eli sinun ei tarvitse itse hoitaa postittamista.

Voit myös antaa verkkolaskuihin tunnuksen kirjanpitäjällesi ja hän voi hakea laskut 
sieltä.

Meillä laskutuksen hoitaa tällä hetkellä assistentti (Tästä asiasta löydät vinkkejä 
myöhemmin). 

Tutustu Verkkolaskut.fi palveluun täältä. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

2 tärkeää asiaa näiden ohjelmien lisäksi

1. Näiden lisäksi kannattaa huolehtia, että tilaat kaikki mahdolliset laskut 
verkkolaskuina tai vähintään sähköisenä eli pdf-tiedostoina. Se säästää 
sinulta aikaa. Verkkolaskut voi myös laittaa automaattiseen maksuun.

2. Jossain vaiheessa voi olla aika siirtyä askel eteenpäin  
ja ulkoistaa kirjanpidon ja laskutuksen tekeminen täysin. 

Kokonaisuudessaan kirjanpitoon ja laskutukseen käytämme 
Timon kanssa yhteensä 2 tuntia kuukaudessa.

http://www.verkkolaskut.fi
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Aikataulut ja kalenteri 

Aikataulujen sopiminen ja kalenterin ylläpitäminen on yksi  
tärkeimmistä taidoista yrittäjänä. Sen avulla on mahdollista  
ennakoida asioita jatkuvan reagoimisen sijaan. Kyse ei ole  
pelkästään hyvän ohjelman löytämisestä vaan sen oikeasta 
käytöstä.

Timon kanssa pidämme joka vuoden lopussa päivän, jossa suunnittelemme ja ai-
kataulutamme seuraavan vuoden. Sen jälkeen käymme neljännesvuosittain läpi 
tarkennuksia suunnitelmaan ja aikatauluihin. Tämän lisäksi kumpikin täydentää 
omaa kalenteria viikoittain eri asioilla.

Google kalenteri 
 
Suositeltu ohjelma on Googlen kalenteri. 

Se on yksinkertainen ilmainen kalenteri, jonka voi siirtää myös puhelimeen tai 
tablettiin. Käyttäminen onnistuu helposti myös selaimen kautta tai vaikka Macin 
oman kalenteriohjelman avulla. Voit myös jakaa kalenterisi muille.

Useampia kalenteriohjelmia testanneena jatkan yhä tämän käyttämistä. Nykyisin 
käytän sitä puhelimen (iPhone 6) kalenteriohjelman kautta sekä selaimesta 

Tutustu Googlen kalenteriin täältä.
 

http://www.google.com/calendar
http://www.google.com/calendar
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Sähköpostit
Sähköpostit ovat sinulle valmentajana pelastava  
enkeli, rahanpainokone ja aikasyöppö. 

Sähköpostilaatikossa ei ole tarkoitus viettää koko päivää. Siellä käydään  
kerran tai kaksi päivässä tarkoituksena tyhjentää inbox – laatikko.

Gmail 
 
Suositeltu ohjelma on Gmail.com. Gmail on ilmainen Googlen tarjoama  
sähköpostisovellus. Tutustu Gmail palveluun täältä.

Meillä on Timon kanssa molemmilla henkilökohtainen Gmail-tili, jonne kumpikin 
ohjaa kaikki muut sähköpostiosoitteensa. Jos lähetät minulle sähköpostia osoit-
teeseen joona@valmentaja-akatemia.fi niin se tulee henkilökohtaiseen Gmail – 
tiliini. Voin vastata sinulle Gmailin kautta niin, että lähetysosoitteena näkyy:  
joona@valmentaja-akatemia.fi.

Tällä tavalla minun tarvitsee tarkistaa sähköpostit vain yhdestä paikasta.  Vaikka si-
nulla olisi useita eri sähköpostiosoitteita käytössä, voit ”tilata” ne yhteen Gmail-tiliin. 

Meillä on lisäksi Timon kanssa kymmeniä eri sähköpostiosoitteita, joita hallitaan kah-
den Gmail-tilin kautta. Tällä tavalla ei tarvitse hyppiä eri osoitteiden välillä. Esimerkik-
si asiakaspalveluun ja tukitoimintoihin liittyvät sähköposti tulevat yhdelle Gmail-tilille 
ja hallintoon liittyvät toiselle. Sinä et tässä vaiheessa tarvitse kuin yhden tilin.

Jos omistat oman domainin (minulla se on www.joonaluostarinen.fi) niin käy  
liittämässä se Gmail-tiliisi. Aloita ohjeiden lukeminen täältä

Gmailin toinen loistava ominaisuus on kyky organisoida sisään tulevaa sähköpos-
tia. Voit laittaa tietyistä osoitteista tulevat sähköpostit menemään suoraan omiin 
kansioihin. Tällä tavalla pidän itse huolen siitä, että inboxistani löytyy vain tärkeim-
mät viestit, joihin minun pitää vastata.

Loput viestit, esimerkiksi tilaamani uutiskirjeet ja viikkokirjeet, menevät omiin kan-
sioihinsa odottamaan kunnes minulla on aika lukea ne.

Käytän sähköpostia 95 % ajasta vain selaimen kautta (Gmail.com) ja lopun aikaa 
puhelimesta (Gmail app). Katson sähköpostin enintään 2 kertaa päivässä, usein 
vain yhden. Puhelimesta luen sähköpostia vain, jos sieltä pitää tarkistaa jotain. 
 
Tutustu Gmail palveluun täältä.

http://www.gmail.com
https://support.google.com/mail/?hl=fi#topic=3394144
http://www.gmail.com
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Varmuuskopiointi ja tiedostojen jakaminen
Jos et tällä hetkellä varmuuskopioi bisnekseesi liittyviä 
tiedostoja niin aloita se tänään. 

Dropbox 
 
Olen käyttänyt tähän vuosia palvelua nimeltä Dropbox.  
Tutustu Dropboxin palveluun täältä. 

Pääset alkuun ilmaisella versiolla, mutta suosittelen tilaamaan sen 99 euron  
hintaisen maksullisen version.

Dropbox auttaa sinua säilyttämään tiedostojasi verkossa ja pääsemään niihin kä-
siksi mistä vain ja milloin vain, tarvitset vain verkkoyhteyden. Käytön aloittamisen 
jälkeen ei tarvitse murehtia varmuuskopioista, kovalevyn hajoamisista tai läppärin 
katoamisesta. 

Olen asentanut Dropbox - ohjelman koneelle (Macbook Air) sekä puhelimeen sen 
oman appsin. Tällä tavalla pääsen käsiksi tiedostoihini mistä vain tarpeen tullen.

Huom! Kannattaa kuitenkin ostaa myös ulkoinen kovalevy.  
Niiden pieneen hintaan nähden tuplavarmistus on järkevää. 

Dropboxin loistava ominaisuus on tiedostojen ja kansioiden jakamisen yksinkertai-
suus. 

Meillä on Timon kanssa useampia yhteisiä jaettuja kansioita, joista molemmat pää-
sevät käsiksi yhteisiin tiedostoihin. Tällä tavalla kumpikin pysyy ajan tasalla esimer-
kiksi valmennusmateriaalien suhteen. Samalla vältetään turhien sähköpostien lä-
hettämistä.

Sen lisäksi meillä eri projekteille, assistenteille ja asiakkaille omia kansioita. Ja tietysti 
myös henkilökohtaisille tiedostoille. 

Voit itse määritellä ja kutsua ihmisiä jakamaan kansioita. Ne ovat automaattisesti 
näkyvissä vain sinulle itsellesi. 

En henkilökohtaisesti säilytä mitään tiedostoja pelkästään koneen kovalevyllä vaan 
jokainen on myös samalla Dropboxissa.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/dropbox
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Virtuaaliassistentti

Virtuaaliassistentti
Sinun tehtäväsi ei ole olla töissä yrityksessäsi vaan omistaa 
se. Anna itsellesi lupa palkata apua. Se on tärkein, vaikein ja 
todennäköisesti paras päätös, mitä voit tehdä.

Kun haluat laskuttaa 10 000 euroa kuukaudessa niin yksi tärkeimpiä taitoja on ope-
tella käyttämään muiden ihmisten aikaa hyödyksesi.

Tee se heti kun siihen on mahdollisuus.
Jos yhden tuntisi arvo on enemmän kuin mitä maksat jollekin toiselle on, on vain 
järkevää palkata muita tekemään töitä, jotta sinulla jää aikaa tärkeämpiin tehtäviin.

Tällä hetkellä on helppoa palkata virtuaaliassistentteja tunti – tai työtehtäväperus-
teisesti. 

Käytämme Timon kanssa assistenttia mm. 

		q	Laskujen tekemiseen ja lähettämiseen

		q	Tiedon etsimiseen	
		q	Sisällön tuottamiseen	
		q	Oikolukemiseen

		q Erilaisten palveluiden ja tarvikkeiden etsimiseen netistä

Suositeltu palvelu on v-assistentti.fi. Virtuaaliassistentin tarkoitus on, että hän voi 
tehdä työnsä mistä vain, koska annetut tehtävät voi hoitaa paikasta riippumatta. 
Tämä vaatii suunnittelua ja dokumentointia sinun osaltasi.

Jos ulkoistettava tehtävä toistuu useita kertoja, on järkevää investoida omaa aikaa 
hyvien ohjeiden luomiseen. Olen luonut ohjeita tekemällä tehtävän itse yhden ker-
ran ja kirjoittamalla sekä ottamalla screenshotteja samalla. Toinen hyvä vaihtoeh-
to on kuvata videota näytöstäsi samalla kun teet tehtävän ja nauhoittaa ohjeet pu-
heena(löydät työkalun tähän ”valmennus” – osiosta). 

Hyvien lopputuloksien saaminen assistentin avulla riippuu 90 % ajasta siitä, kuinka 
hyvät ohjeet sinä osaat luoda.

Jos järjestät isompia tapahtumia tai valmennuksia niin suosittelen palkkaamaan 
sinne avustajia tai assistentteja hoitamaan valmennuksen ulkopuolisia asioita ja yk-
sinkertaisia asiakaspalvelutehtäviä. 

http://www.v-assistentti.fi/
http://fi.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ytt%C3%B6kuva
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Markkinointi
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Markkinointi
Markkinointi on tuotekehityksen ohella yrityksesi tärkein 
toiminto. Jos haluat luoda bisneksestäsi ennustettavan, 
tarvitset hyvän markkinointistrategian itsellesi. Sen toteut-
tamiseksi sinun pitää käyttää hyviä ohjelmia avuksesi. 

 
Tässä kolme tärkeintä ohjelmaa sinulle.

1. Mailchimp
Sinun tehtäväsi on tarjota asiakkaallesi hyödyllisiä neuvoja, kerätä potentiaalisia  
liidejä sekä ylläpitää asiakassuhteita. Se kaikki onnistuu sähköpostin avulla.

Mailchimp on tärkeä työkalu siihen. Tutustu Mailchimppin palveluun täältä.

Sen avulla voit luoda sähköpostilistoja ja automaattisia viestejä lähetettäväksi tilaa-
jille. Suomeksi se tarkoitta kolmea asiaa. 

1.  Voit kerätä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kun he tulevat  
  nettisivuillesi lisäämällä lomakkeen sivuillesi.
2.  Voit lähettää asiakkaillesi ilmaisia vinkkejä automaattisesti  
      luomalla ajastettuja sähköposteja, jotka asiakas saa kun jättää         
  yhteystietonsa sinulle. 
3.  Voit luoda ja ylläpitää asiakassuhteitasi automaattisesti.

Sähköpostilista on jokaisen asiantuntijan, valmentajan,  
konsultin ja kouluttajan TOP 3 tärkeimmistä työkaluista.

Mailchimp on ilmainen 2000 tilaajaan asti hieman rajoitetulla varustuksella, mut-
ta silloinkin äärimmäisen pätevä väline. Käytön aloittaminen vaatii hieman aikaa, 
mutta maksaa itsensä takaisin euroissa nopeasti ja pitkässä juoksussa on kullanar-
voinen. Muutaman euron kuukausimaksua vastaan se on paras sijoitus, minkä voit 
tehdä.

http://eepurl.com/G6zyP
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2. Hootsuite
Pyöritätkö Facebook-sivua, Twitteriä, Linkediniä ja muita sosiaalisen median  
palveluita? (tai aiotko ryhtyä käyttämään, suosittelen!) 

Hootsuite mahdollistaa näiden kaikkien käyttämisen yksinkertaisesti yhden  
sivuston kautta.  Tutustu Hootsuiten palveluun täältä.

Voit hoitaa päivityksen, ylläpidon ja seurannan huomattavasti helpommin kuin seu-
raamalla jokaista sivua erikseen. Hootsuiten avulla säästät aikaa ja nostat sosiaali-
sen median tehoa huomattavasti. Palvelu on ilmainen rajoitetuilla ominaisuuksilla.

Hootsuiten avulla voit hoitaa päivittämistä automaattisesti, ajastamalla päivityksiä 
viikoksi tai vaikka kuukaudeksi kerrallaan.

3. Google Analytics
Jos sinulla on nettisivut, tarvitset ilmaisen Google Analyticsin.  
Tutustu Google Analyticsiin täältä. 

Nettisivujen suunnittelu on arvailua. Analyticsin avulla voit seurata kuinka kävijät 
oikeasti liikkuvat sivuillasi ja muokata sivustoa sen mukaan. Saat parempia tuloksia 
nopeammin, kun vaivaudut lukemaan käyttäjien todellista käyttäytymistä. 

Analytiikkaa ei tarvitse seurata päivittäin tai edes viikoittain. Pääasia, että sieltä käy 
katsomassa silloin tällöin sivulla liikkuvien käyttäytymistä ja tekee muutoksia sen 
pohjalta.

Suurinta osaa nettisivuista ei muokata julkaisemisen jälkeen laisinkaan ja se on 
suuri virhe. Sen takia moni sivuista on liian monimutkaisia, eikä niistä saada sellaisia 
tuloksia kuin haluttaisiin.

Tärkeää ei ole se kuinka monta kävijää käy sivuillasi vaan kuinka pitkään ihmiset 
viettävät siellä ja montako sivua he selaavat. Keskiarvo on 2 minuuttia ja 3 sivua.

Näet Analyticsin kautta myös suoraan mille sivuille kävijät laskeutuvat tullessaan si-
vustollesi ja mihin he sieltä päätyvät. Voit sen pohjalta suunnitella paremmin kuinka 
voit kerätä liidejä, tehdä kauppaa ja tarjota sisältöä, mikä auttaa asiakkaitasi.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/hootsuite
http://www.google.com/analytics/
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Nettisivut ja ylläpito
Nettisivut ovat yrityksesi yksi tärkeimmistä resursseista.  

Jos olet aivan alkuvaiheessa, suosittelen opettelemaan sivujen rakentamisen itse, 
paitsi jos kassassasi on rahaa elämiseen ainakin seuraavaksi 12 kuukaudeksi. Ra-
kentaminen on helpompaa kuin uskot.

Jos yrityksesi pyörii jo ja sinulla on kassassa rahaa niin sivut kannattaa ehdottomas-
ti ostaa. Silloinkin sinun pitää ymmärtää millaiset sivut oikeasti tarvitset.

Suurin virhe mitä näen asiakkaillani on sivut, jotka on ostettu mainostoimistolta, 
joka käyttää hyvin marginaalista tai hyvin vaikeaa järjestelmää sivujen rakentami-
seen. Silloin asiakkaani joutuu ostamaan käytännössä kaikki muutokset ja päivityk-
set mainostoimistolta. Se on typerää.

Voin näyttää sinulle lukuisia esimerkkejä kymmenien ja satojen miljoonien eurojen 
arvoisista brändeistä, joiden sivut ovat rakennettu 35 euron hintaisen teeman ja il-
maisen julkaisujärjestelmän päälle.

Hyvien sivujen pohjalle tarvitset kolme palvelua.

1. Hosting – palvelun.
Käytämme Timon kanssa Louhi.net palveluntarjoajaa. Sieltä saat webhotellin ja 
domainin. Tutustu Louhen palveluun täältä. 

Jos sinulla ei ole vielä omaa domainia (esim. joonaluostarinen.fi) niin varaa sellai-
nen. Suosittelen varaamaan yhden omalla nimelläsi ja yhden yrityksesi. 

Louhen palveluista sinulle riittää Basic webhotelli. 

2. Julkaisujärjestelmän. 

Ainoa vaihtoehto, mitä suosittelen, on Wordpress. Se on hyvä, olit sitten  
rakentamassa sivuja itse tai tilaamassa niitä. Tutustu Wordpressiin täältä.

Wordpress on maailman käytetyin julkaisujärjestelmä, minkä takia siihen on saa-
tavilla helposti tukea. Jos joskus päätät vaihtaa mainostoimistoa, koodaria tai de-
signeria niin tekijä löytyy varmasti. Lisäksi seuraavan tahon on helppoa rakentaa 
vanhan päälle.

http://www.louhi.fi/webhotelli/
http://fi.wordpress.org/
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Se on lisäksi ilmainen ja valtava käyttäjämäärä takaa helposti saatavan tuen ilmai-
seksi tai maksua vastaan. WordPressiä on helppo muokata, siihen on saatavilla pal-
jon erilaisia lisäosia ja esimerkiksi verkkokaupan lisääminen sivuille tapahtuu vai-
vattomasti.

Ohjeet käyttöön ja asentamiseen täältä. 

3. Teeman eli ulkoasun.
Täysin kustomoidun sivun ostaminen tuhansien eurojen hintaan on turhaa, kunnes 
kuukausilaskutuksesi ylittää 10 000 euroa. Voit ostaa 10-50 euron hintaan ammat-
timaisia sivuja, joiden ulkoasua ja värimaailmaa voit vaihtaa itse parin napin painal-
luksella. Itse asentaminen on muutaman minuutin homma.

Suosittelen kahta palvelua:  
 

Creative Market Tutustu Creative Markettiin täältä. 
 

ThemeForest Tutustu Themeforest palveluun täältä. 

Kummankin palvelun valikoimista löydät tuhansia vaihtoehtoja, samoja joita monet 
tunnetuimmista valmentajista käyttävät juuri nyt.

http://fi.wordpress.org/
(http://www.valmentaja-akatemia.fi/creativemarket
http://www.valmentaja-akatemia.fi/themeforest
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Kuvapankit ja graafinen materiaali
Tarvitset kuvia ja graafista materiaalia, kuten käyntikortteja 
tai powerpoint-pohjia.  

Suosittelen, että toimit samalla tavalla kuin nettisivujen kanssa. Osta alussa halval-
la ja siirry vasta myöhemmin designerin palveluihin.  Se kuinka hienot käyntikortit 
tai logo sinulla on, ei suoraan korreloi kassavirtaan. Rahaa on turha polttaa alussa 
niihin. Vasta kun yrityksesi pyörii niin ala silloin  sijoittamaan brändin rakentami-
seen myös visuaalisella puolella.

5 tärkeintä palvelua graafisille materiaaleille.

1. Creative Market Tutustu palveluun täältä.
 
Tarvitsetko käyntikorttipohjia, valmiita PowerPoint-esityspohjia tai esitepohjia? 
Ostan omani täältä 5 – 20 euron hintaan tuhansien vaihtoehtojen joukosta. 

Käytännössä jokaiseen tarpeeseen on löytynyt sopivia vaihtoehtoja ja muutaman 
euron sijoituksella olen saanut materiaaleista huomattavasti näyttävämpiä kuin 
omat luonnokseni olisivat olleet ja samalla olen säästänyt huimasti aikaa.

2. Graphicriver.net Tutustu palveluun täältä.  
 
Vastaava palvelu kuin CreativeMarket, mutta hieman erilaisella valikoimalla. Hinta-
taso on vastaava ja olen ollut tyytyväinen kaikkiin ostoksiini.

3. Shutterstock.com Tutustu palveluun täältä. 
 
Tarvitsetko laadukkaita kuvia nettisivuille tai muihin materiaaleihin? Shutterstock 
on ainoa palvelu, mistä ostan kuvia, kun tarvitsen laatua.

4. SXC.hu Tutustu palveluun täältä. 
 
Ilmainen kuvapankki, mistä löytyy helposti erilaisia kuvia moneen käyttöön.  
Kuvien kohdalla kannattaa tarkistaa salliiko lisenssi kaupallisen käytön.

5. Morguefile.com Tutustu palveluun täältä. 
 
Toinen ilmainen kuvapankki, mistä löytyy huima määrä kuvia avoimilla lisensseillä.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/creativemarket
http://www.valmentaja-akatemia.fi/graphicriver
http://www.shutterstock.com/fi/
http://www.freeimages.com/
http://www.morguefile.com/
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Opiskelu ja lukeminen
Valmentajan ja yrittäjän on tärkeää opiskella koko  
ajan lisää. Erityisesti markkinointia. 

Liikun paljon ja tykkään käyttää matkustusajat hyödyllisesti. Sen takia kuuntelen 
paljon audiokirjoja ja podcasteja. Jos istun autossa, junassa, bussissa tai lentoko-
neessa niin luen myös eri blogeja tai artikkeleita. 

Tästä syystä luen kymmenien kirjojen edestä arvokasta materiaalia joka vuosi 
enemmän kuin muuten lukisin.

4 tärkeintä työkalua opiskeluun 

1. iTunes Tutustu palveluun täältä. 

Jos et vielä tilaa podcasteja niin aloita se nyt. Podcasteista on helppoa valita mie-
lenkiintoisimmat ja tarpeellisimmat jaksot. Usein 10-45 minuutissa saa tiivistetyssä 
paketissa huiman määrän tärkeää tietoa. Sen takia ne ovat itselleni suosikki tapa 
opiskella asioita.

2. Feedly Tutustu palveluun täältä. 

Seuraan muutamia blogeja, joista tiedän saavani todella hyödyllistä tietoa omaan 
bisnekseeni. Niissä käyminen on kuitenkin aikaa vievää. Feedlyn avulla voit tilata 
seuraamiesi blogien kirjoitukset yhteen paikkaan luettavaksi. Itse käytän tätä ohjel-
maa verkossa (feedly.com) ja sekä puhelimen sovellusta.

3. Audible Tutustu palveluun täältä. 

Kuuntelen nykyisin noin kolmasosan kirjoista äänikirjoina. Audible on palveluna 
simppeli ja kattava palvelu hankkia niitä.

4. Pocket Tutustu palveluun täältä. 

Pocketin avulla voit tallentaa linkkejä talteen yhteen palveluun, josta ne ovat luetta-
vissa myöhemmin. Usein blogikirjoituksia lukiessani päädyn linkkien perässä usei-
hin muihin kirjoituksiin ja artikkeleihin, joita en siinä tilanteessa ehdi lukemaan. Tal-
lennan tärkeimmät Pockettiin, josta voin käydä lukemassa ne myöhemmin. Osan 
artikkeleista luen puhelimen sovelluksen kautta.

https://www.apple.com/itunes/podcasts/
http://feedly.com/
http://www.audible.com
http://getpocket.com/
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VALMENTAMINEN
Valmentamistakin voi siirtää eri ohjelmien  
avulla verkkoon tai helpottaa sitä. 

Pidän osan valmennuksistani verkon kautta videopuheluina. Tämän lisäksi meillä 
on Timon kanssa rakennettuna verkkovalmennus. 

Koska emme pidä toimistoa niin työskentelemme usein asiakkaiden luona tai kah-
viloissa. Pitämällä osan valmennuksista verkon kautta, säästämme helposti useita 
tunteja matkoissa. 

Lisäksi välimatkat eivät ole enää este valmennuksiin osallistumisessa. Osa asiakkais-
tani on Pohjois-Suomessa ja Euroopassa asti, vaikka itse toimin Helsingistä käsin.

4 tärkeintä työkalua verkkovalmentamiseen

1. Skype Tutustu palveluun täältä. 

Skype on täysin ilmainen ohjelma, jonka voit ladata koneellesi tai puhelimeesi. Sen 
avulla voit näyttää myös valmennusmateriaaleja, kuten Powerpoint – esityksiä asi-
akkaallesi.

Ohjelman avulla voit soittaa videopuheluita. Tarvitset vain nappikuulokkeet mikro-
fonilla, tai varsinkin uudempien koneiden sisäänrakennetut kaiuttimet ja mikrofoni 
riittävät. Käytännössä jokaisessa tietokoneessa on webbikamera, mutta voit myös 
ostaa erillisen tätä varten.

2. Campwire Tutustu palveluun täältä. 

Suomalainen ohjelma, jonka avulla on äärimmäisen yksinkertaista luoda verkko-
valmennuksia. 

Siinä vaiheessa kun valmennuksesi on hiottu huippuunsa ja olet dokumentoinut 
sen jokaisen vaiheen, on aika harkita sen siirtoa verkkoon. Verkkovalmennuksen 
etuna on tietysti mahdollisuus levittää valmennusta laajemmalle sekä tarjota sitä 
halvemmalla kuin henkilökohtaista valmennusta.

Ennen kuin teet verkkovalmennuksen, mikä vaatii sinulta aikaa, etsi sille maksavia 
asiakkaita. Tällä tavalla voit hoitaa ”tuotekehityksen” rauhassa ilman taloudellista 
painetta ja saat suoraan asiakkailta palautetta kehittämistä varten.

http://www.skype.com/fi/
https://www.campwire.com/fi
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3. Webinarjam Tutustu palveluun täältä. 

Webinarjamin avulla on nopeaa ja vaivatonta luoda webinaareja. 

Webinaarit ovat paras tapa luoda ilmaisia verkkovalmennuksia, joilla on tietty aika – 
ja paikka milloin ne pidetään. Sen avulla on tehokasta pitää ”ilmainen sessio” kym-
menille tai sadoille asiakkaille kerralla.

4. Quicktime Tutustu palveluun täältä. 

Applen ilmainen ohjelma, jonka avulla voit kuvata kaiken mitä omalla näytölläsi ta-
pahtuu. Voit luoda helposti valmennusmateriaalia videoiksi kuvaamalla esimeriksi 
Powerpoint – esityksen ja nauhoittamalla samalla puhetta kun käyt sen läpi.

VALMENTAJAN  
TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT

http://www.valmentaja-akatemia.fi/webinarjam
(https://www.apple.com/fi/quicktime/
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Muistiinpanot ja kirjoittaminen
Kirjoitan paljon muistiinpanoja ja kannan sitä varten käy-
tännössä aina vihkoa mukana. Tämän lisäksi otan muistiin-
panoja ylös puhelimella ja tietokoneella. 

Yksinkertaisin tapa siirtää muistiinpanot eri laitteiden välillä on  
käyttää hyvää ohjelmaa.

Evernote 
 
Suosituksemme on Evernote. Tutustu Evernoten palveluun täältä. 

Yksinkertainen työkalu, jonka avulla muistiinpanot pysyvät tallessa ja voit käyttää 
niitä tietokoneelta, älypuhelimesta tai tabletista. Muistiinpanot synkronoivat auto-
maattisesti joka laitteeseen, joten pysyt aina ajan tasalla.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/evernote
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Salasanat
Koska erilaisia palveluita on nykyisin niin paljon niin sala-
sanojen ja varsinkin todella hyvien (eli pitkien) salasanojen 
muistaminen on riesa. Vuosia muistelin eri salasanoja ja 
toistin hyvin usein samoja, jotta niitä ei olisi niin paljon.

Lastpass
Lastpass kokoaa kaikki salasanat yhden palvelun alle, jonka jälkeen voit unohtaa 
ne täysin. Tutustu Lastpassin palveluun täältä.

Jos käytä lukuisia erilaisia palveluita (kuten minäkin) niin tämä palvelu säästää 
muistamisen murheilta ja lunttilapuilta, jotka tahtovat hävitä.

http://www.valmentaja-akatemia.fi/lastpass
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Seuraa Valmentaja-Akatemiaa
Tule Valmentaja-Akatemian Facebook - sivulle tai seuraa 
Valmentaja-Akatemiaa Twitterissä.

 
 Liity valmentaja-akatemian facebook sivulle 
 https://www.facebook.com/pages/Valmentaja-Akatemia/353564171463008

 Seuraa valmentaja-akatemian twitter päivityksiä 
 https://twitter.com/sparraus

Saat sieltä säännöllisesti muistutusta asioista, joita sinun PITÄÄ tehdä päästäksesi 
liikevaihtotavoitteeseesi.

Jaan siellä omia kirjoituksia, muiden artikkeleita, blogikirjoituksia , videoita ja pod-
casteja. Tavoitteeni on auttaa sinua oppimaan kuinka voit auttaa useampia ihmisiä, 
ansaita enemmän ja luoda enemmän vapaa-aikaa itselleen.

 
 
 
 



36
VALMENTAJAN  

TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT VALMENTAJA-AKATEMIA.FI

Kirjoittajat

Joona Luostarinen
joona@valmentaja-akatemia.fi

Timo Hyväri
timo@valmentaja-akatemia.fi
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Copyright
Copyright @ 2015 Joona Luostarinen & Timo Hyväri. 
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tästä kirjasta ei saa kopioida mitään osiota mekaanisesti, sähköisesti tai millään 
muullakaan keinolla. Kielto koskee myös valokopiointia ilman kirjoitettua lupaa jul-
kaisijalta. On laitonta kopioida tätä kirjaa, jakaa sitä nettisivulla tai levittää sitä mil-
lään muillakaan keinolla ilman lupaa julkaisijalta.

Julkaisijan tiedot
Joona Luostarinen & Timo Hyväri
info@valmentaja-akatemia.fi
Mariankatu 19 A 24, 00170 Helsinki
Laatu & Laatu Oy 

 
Kansi & Taitto
Lauri Huusko
lauri@latedesign.fi

Vastuuvapautuslauseke: Kirjan julkaisija ja kirjoittaja ei ole vastuussa kirjan oh-
jeiden ja vinkkien väärinkäytöstä. Kirjailija ja julkaisija ei voi taata kirjassa esitettyjä 
tuloksia kenellekään. Kirjailijaa ja julkaisijaa ei voida pitää vastuussa mistään mene-
tyksestä tai vahingosta, jota kirjan ohjeiden noudattamisesta aiheutuu tai väitetään 
aiheutuneen suorasti tai epäsuorasti.



38
VALMENTAJAN  

TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT VALMENTAJA-AKATEMIA.FI

Muistiinpanot
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________



39
VALMENTAJAN  

TÄRKEIMMÄT TYÖKALUT VALMENTAJA-AKATEMIA.FI

Muistiinpanot
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________






