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KENELLE PERUSTAT VERKKOKAUPPAA
– ITSELLESI VAI ASIAKKAILLESI?

Aamupäivän tavoite: Kirkastaa oma verkkokauppatavoite



KENELLE PERUSTAT VERKKOKAUPPAA
– ITSELLESI VAI ASIAKKAILLESI?

Aamupäivän tavoite: Kirkastaa oma verkkokauppatavoite

asiakas

Minulla on 
asiaa.



VERKKOKAUPPA



ONKO SINULLA ASIAKKAAT
VERKKOKAUPPAASI?

Testaa, testaa, testaa



TUOTEVALIKOIMA

• Tuotteiden hyödyt ja soveltuvuus verkkokauppamyyntiin.

• Kilpailutilanne verkossa
– nyt ja myös lähitulevaisuudessa.

• Tuotteiden toimitusajat ja maksuehdot.



ALUSTAN OMINAISUUDET

•Hinta
•Käytettävyys
•Tuki
•Omat tarpeet
 Tuleeko verkkokauppaohjelmisto saada
integroitua yrityksesi muihin
järjestelmiin?
•Millaista ulkopuolista apua tarvitset
verkkokaupan pystyttämisessä ja sen
pyörittämisessä?



YLLÄPITO

•Tuotteiden valokuvaus
•Tuotteiden kuvaustekstit
•Logistiikka
•Asiakasviestintä
•Kehittäminen



MARKKINOINTI

Kerro ymmärrettävästi tuotteidesi tai palveluidesi hyödyt. 

Muista tunne – tieto – tahto!

Vinkit!
 Muista suorat linkit mainostamaasi tuotteeseen tai kauppaan.
 Kaupallinen yhteistyö

https://www.paytrail.com/blog/ivana-helsinki-rohkeus-ja-maaratietoinen-
verkostoituminen-vei-verkkoon-ja-kansainvalisille-markkinoille

https://www.paytrail.com/blog/ivana-helsinki-rohkeus-ja-maaratietoinen-verkostoituminen-vei-verkkoon-ja-kansainvalisille-markkinoille


MARKKINOINTI

MITEN TAVOITAN ASIAKKAANI?

•Google
•Some
•Paikallislehti
•Puhelin
•Uutiskirje



MARKKINOINTI

PELKKÄ TUOTE EI MYY

Palvele!

Herätä tunteita.

Kerro mihin tuote sopii ja mihin se ei sovi.

https://www.varusteleka.fi/

https://www.varusteleka.fi/


REKLAMAATIOT

Älä ota itsestäänselvänä.

Selvitä.

Tee sisältöjä: valinta- tai koko-opas, blogi

Tarkemmat kuvaukset, videot, valokuvia



LUOTTAMUS

Tilanteet voi pelastaa olemalla aktiivinen 
ja palvelemalla, vaikka vika ei suoraan olisikaan sinun.

Ole läsnä.



KUSTANNUSTEHOKAS 
ASIAKASPALVELU
• Luo tunne että asiakasta palvellaan henkilökohtaisesti.
• Tone-of-voice
• Palvelunumerot tai viestiosoitteet



AUTOMATISOI

Valmiit viestipohjat

Linjasto

Varasto



MITEN LAKI 
MÄÄRITTELEE VERKKOKAUPPAA?
Uusi verkkokauppalaki

Kuluttajansuojalaki sekä kuluttaja-asiamiehen linjaus verkkokaupasta ja etämyynnistä

Tietosuojalaki

Kuluttajansuojalaki määrittelee verkossa tapahtuman vähittäiskaupan vaatimuksiksi:
• Tuotekuvaukset: tuotteen pääominaisuudet, lopullinen hinta veroineen ja toimituskuluineen, tilauksen ehdot (maksu- ja 

toimitusehdot, peruutusoikeus, virhevastuu) sekä myyjän nimi ja tarkat yhteystiedot.
• Palautus- ja peruutusoikeus: laki säätää kuluttajalle 14 päivän palautusoikeuden. Kauppias voi määrittää, onko palautus 

ilmainen vai maksaako kuluttaja kustannukset, mutta tästä on ilmoitettava selkeästi ennen tilauksen tekemistä.
• Tilaus- ja toimitusehdot, jotka asiakkaan on hyväksyttävä ennen ostotapahtuman loppuun saattamista.
• Tilausvahvistus, joka toimitetaan asiakkaalle ostotapahtuman jälkeen.
• Rekisteriseloste ja evästeilmoitus: tutustu tarkempiin ohjeisiin Tietosuojavaltuutetun toimiston yrityssivuilla.

Tutustu tarvittaessa myös yritysten välisen sähköisen kaupan oikeudellisiin kysymyksiin.

Lähde: https://www.checkout.fi/vinkkipankki/verkkokaupan-perustaminen

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131211
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131211
https://www.kkv.fi/ratkaisut-ja-julkaisut/julkaisut/kuluttaja-asiamiehen-linjaukset/aihekohtaiset/verkkokauppa-ja-muu-etamyynti/
https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050
https://tietosuoja.fi/organisaatiot
https://www.minilex.fi/a/et%C3%A4myynti-yritysten-v%C3%A4lill%C3%A4
https://www.checkout.fi/vinkkipankki/verkkokaupan-perustaminen


USKALLA ALOITTAA PIENESTI

•Uskalla aloittaa vaikka pienesti.
•Testaa.
•Muutama myyvä tuote voi aluksi riittää.
•Muista tuntea asiakkaasi!



LEAN CANVAS -TYÖKALU

https://leanstack.com/lean-canvas/
Ash Mauryan suunnittelema
Lean Canvasen avulla kuvaat liiketoimintasi ydintä ja tapaasi toimia. 
Tämän tehtyäsi voit ryhtyä tekemään liiketoimintasuunnitelmaa sekä kumppani- ja 
alustavalintoja.

https://leanstack.com/lean-canvas/




ASIAKKAAN ONGELMAT

Mihin asiakkaiden ongelmiin 
tarjoat ratkaisun?



RATKAISUT (HYÖDYT)

Miten ratkaiset asiakkaiden 
ongelman?

Miten asiakas hyötyy sinusta, 
tuotteestasi ja palvelustasi?

Mitä sellaista osaat, josta on iloa ja 
hyötyä asiakkaillesi?

Mitä hyötyä asiakkaillesi on avustasi? 

Miten sinä voit auttaa asiakkaitasi? 



VAHVUUTESI
PALVELULUPAUKSESI

Kirjoita napakasti miten lupaat 
ratkaista asiakkaan ongelmat.

Tunnistat vahvuutesi löytämiesi 
hyötyjen perusteella.

Mikä erottaa sinut kilpailijoista ja 
miksi juuri sinulta kannattaa ostaa?

Palvelulupauksesi.



EPÄREILU ETU

Miten juuri sinä ja tuotteesi on parempi kuin jokin 
toinen?

Voitko auttaa paremmin kuin kukaan muu? 
Miten ja miksi? 



ASIAKKAAT

Ketkä ovat asiakkaitasi? 

Missä tilanteissa he käyttävät tuotteitasi ja palveluitasi? 

Muodostuuko tästä jatkumo vai käytetäänkö tuotteitasi / 
palveluitasi vain kerran elämässä? 

Mitä he tyypillisesti ostavat ja mistä, mitkä ovat ostamisen 
esteet ja mitkä taas ne asiat, jotka ostamisen laukaisevat. 

Missä tilanteissa asiakkaat tarjoamiasi ratkaisuja ja 
mahdollisuuksia tarvitsevat? 



KANAVAT

Kun tiedät asiakkaasi, voit miettiä mistä kanavista tavoitat 
heidät.



MITTARIT

Miten voit mitata verkkomyyntisi onnistumista?

Konversioaste eli ostotapahtumat suhteessa 
verkkokaupan vierailuihin?

Varaston riittävyys?

Toimitusaika?

Laatu?

Asiakasviestinnän määrä?



KULUT

Ennakoi verkkokaupan menot:

Alusta

Henkilöstökulut

Laitehankinnat

Tilavuokrat

Kirjanpito

Markkinointi

Maksupalvelu- ja 
logistiikkakustannukset

Kehittäminen



RAHAVIRRAT

Mitä rahavirtoja sinulla on sisään päin? 

Kauanko kestää, että alat saada kaupasta 
myyntiä? 

Millainen volyymi ja millaiset katteet? Paljonko 
arvioit myyväsi kuukaudessa ja vuodessa? 

Kuinka usein asiakas ostaa, onko tuote 
kertaluonteinen vai ostetaanko tuotteita 
jatkuvasti? 

Mikä on keskiostoksen koko?



TOIMENPITEET JA VAIHTOEHDOT

Tutustumme lopuksi alustavaihtoehtoihin ja lähteisiin, joista löydät lisää tietoa.
Asetamme myös seuraavat askelmerkit, matkallesi verkkokauppiaaksi.



ALUSTAVAIHTOEHTOJA

https://www.checkout.fi

https://www.johku.fi/

https://www.checkout.fi/
https://www.johku.fi/


ALUSTAVAIHTOEHTOJA

https://woocommerce.com/#

https://www.vilkas.fi/

https://www.mycashflow.fi/perusta-verkkokauppa/

https://www.visma.fi/vismaverkkokauppa/verkkokauppayritykselle/

https://finqu.fi/

https://www.clovershop.com/

https://www.shopify.com/

https://www.izettle.com/fi/myy-verkossa

https://www.holvi.com/fi/palvelut/verkkokauppa/

https://woocommerce.com/
https://www.vilkas.fi/
https://www.mycashflow.fi/perusta-verkkokauppa/
https://www.visma.fi/vismaverkkokauppa/verkkokauppayritykselle/
https://finqu.fi/
https://www.clovershop.com/
https://www.shopify.com/
https://www.izettle.com/fi/myy-verkossa
https://www.holvi.com/fi/palvelut/verkkokauppa/


YHTEISTYÖ TAI 
VALMIIT VERKKOKAUPAT
Voitko hyödyntää olemassa olevia verkkokauppoja?

https://ihanuus.eu/

tori.fi

huuto.net

Facebook: Verkkokauppiaat-ryhmä

https://me.yrittajat.fi/autapienta

https://www.gettips.fi/

https://www.prolocalis.com/fi/etusivu/

https://www.airbnb.fi/

https://ihanuus.eu/
https://me.yrittajat.fi/autapienta
https://www.gettips.fi/
https://www.prolocalis.com/fi/etusivu/
https://www.airbnb.fi/


LIVESTRIIMAUKSET

Livestiimaus Facebookissa ja Instagramissa

https://lmsomeco.fi/blogi/livestriimaus-facebookissa-nain-kaytat-facebook-live-
videota

https://lmsomeco.fi/blogi/instagram-live-suora-lahetys-instagramissa/

https://lmsomeco.fi/blogi/livestriimaus-facebookissa-nain-kaytat-facebook-live-videota
https://lmsomeco.fi/blogi/instagram-live-suora-lahetys-instagramissa/


VERKKOKURSSIALUSTAT

https://www.campwire.com/fi

https://www.verkkovalmentajat.fi/?wreferrer=2fbcd8b24f

https://www.campwire.com/fi
https://www.verkkovalmentajat.fi/%3Fwreferrer=2fbcd8b24f


LISÄTIETOA

https://www.checkout.fi/vinkkipankki/verkkokaupan-perustaminen

https://www.paytrail.com/tietopankki

https://www.paytrail.com/verkkokauppa/materiaalit/suuri-verkkokauppa-
alustaraportti-2020

https://www.checkout.fi/vinkkipankki/verkkokaupan-perustaminen
https://www.paytrail.com/tietopankki
https://www.paytrail.com/verkkokauppa/materiaalit/suuri-verkkokauppa-alustaraportti-2020


HYVIÄ VINKKEJÄ JA KURSSEJA

https://www.yrittajat.fi/lataa-verkkomyynnin-pikaopas

https://www.paytrail.com/blog/verkkotempaukset-tuovat-toivoa-yrityksiin

https://www.yrittajat.fi/lataa-verkkomyynnin-pikaopas
https://www.paytrail.com/blog/verkkotempaukset-tuovat-toivoa-yrityksiin


RAHOITUS

https://www.businessfinland.fi/495ee7/globalassets/finnish-customers/02-build-
your-network/consumer/verkkokaupan-perustaminen-ja-kehittaminen.pdf

https://www.businessfinland.fi/495ee7/globalassets/finnish-customers/02-build-your-network/consumer/verkkokaupan-perustaminen-ja-kehittaminen.pdf




KASVUN KARTTA

1. Missä olet nyt 5. Uhat

2. Tavoite3. Välitavoitteet

4. Toimenpiteet



ETENE VAIKKA NÄIN

•Panosta olemassa oleviin verkkosivuihisi

•Tsekkaa myös mitä kilpailijat ovat tehneet

•Päivitä Lean Canvas

•Testaa

•Alustavertailua ja muut vaihtoehdot

•Laskelmat

•Käytä apuna kasvun karttaa



VETOA ELINVOIMAAN -HANKE

Palautekysely

Ota yhteyttä 

Seppo Tolvanen, projektipäällikkö
p. 044 574 0057
seppo.tolvanen@pokory.fi

Jutta Ahro, toiminnanjohtaja
gsm 044 5740 052
e-mail: jutta.ahro@pokory.fi

http://pokory.fi
http://pokory.fi

