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Digipolku-hanke

• järjestää yritysten 

digiloikkaa tukevia 

tapahtumia yritysten 

toivomista aiheista 

Keski-Suomessa 

lähellä yrityksiä
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Kevään 2018 verkkokauppa-työpajat

• 22.3. klo 13-17.30 Verkkokauppa-työpaja Jämsässä

• 16.5. klo 13-17.30 Verkkokauppa-työpaja Keuruulla

• Työpajojen asiantuntijana toimii Nina Lehtomäki 

(Fulmore). Luento-osuudessa asiantuntija kertoo 

esimerkiksi, mitä on otettava huomioon ennen 

verkkokaupan perustamista ja millaisia 

verkkokaupparatkaisuja on olemassa. 

• Työpajaosuudessa kokeilemme käytännössä millaista on 

käyttää verkkokaupparatkaisua. HUOM! Tarvitset 

kokeilua varten mukaan oman läppärin!
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Ennen verkkokaupan perustamista

• Verkkokaupparatkaisuissa on paljon valinnan varaa

• Ennen verkkokaupan perustamista tee 

liiketoimintasuunnitelma. Mieti mm.

– Kenelle myyt, 

– Mitä myyt, 

– Miten markkinoit jne.

• Ennen verkkokaupan perustamista mieti mm.

– Paljonko tuotteita on, 

– Montako kieliversiota tarvitset, 

– tarvitsetko suomenkielistä tukea verkkokaupan kanssa ja

– Haluatko laajentaa verkkokauppaa myöhemmin
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Ennen verkkokaupan perustamista

• Jos tarvitset apua liiketoimintasi hahmottamiseen, voit 

käyttää apuna esimerkiksi business model canvas –

nimistä työkalua (seuraavalla sivulla esimerkkipohja)

• Myös valmiita laajemman liiketoimintasuunnitelman 

pohjia löydät googlettamalla
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Business model canvas

Yrityksen nimi: 
Asiakkaiden tarpeet
- Millaisia ongelmia asiakkailla on?

Asiakasryhmät
- Millaisia ovat asiakkaat? Ikä? Sukupuoli? 

Harrastukset? Varallisuus?

Palvelu
- Mitä tarjotaan asiakkaille?

Digitalisointi
- Miten teknologiaa voidaan hyödyntää 

liiketoiminnassa? 

Asiakkaiden SOME-kanavat
- Missä asiakkaat jakavat tietojaan?

- Missä heihin voi kohdistaa 

markkinointia?

Asiakasdialogin tavat
- Miten asiakkaiden kanssa 

kommunikoidaan?

- Miten palautteeseen vastataan?

- Miten säännöllisesti?

8.3.20187



Verkkokaupparatkaisujen vertailu

• Kun tiedät mitä tarvitset, vertaile 

verkkokaupparatkaisujen hintoja ja ominaisuuksia. 

• Ohessa lyhyet esittelyt joistakin vaihtoehdoista. Tässä ei 

ole kaikkia mahdollisia verkkokaupparatkaisuja, joten voit 

löytää hyvän ratkaisun myös listan ulkopuolelta. 

• Listauksen on tarkoitus auttaa esittelemään hieman 

hintoja ja ominaisuuksia. Huomioithan, ettei tähän ole 

kerätty kaikkia verkkokaupparatkaisujen tarjoamia 

ominaisuuksia. Tarkista linkin takaa verkkosivut 

saadaksesi kaikki olennaiset tiedot.

• Verkkokaupparatkaisut ovat aakkosittain.
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Elisa Verkkokauppa

• Elisan tarjoama verkkokauppapalvelu

• Ilmainen kokeilujakso

• Linkki: http://bit.ly/2oVYi5k

• Hinnat:  

– Verkkokauppa M: 38,90 €/kk, sisältää mm. 500 tuotetta,  3 eri 

kieliversiota,  10 eri maksutapaa

– Verkkokauppa L: 86,90 €/kk, sisältää mm. 2500 tuotetta, 4 eri 

kieliversiota, 50 eri maksutapaa

– Verkkokauppa Pro: 196,60 €/kk, sisältää mm. 10 000 tuotetta,  

13 eri kieliveriota, 100 maksutapaa 
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Finqu

• Ilmainen kokeilujakso

• Linkki: http://bit.ly/2FhbUTy

• Hinnat:

– Easy: 22-39 €/kk (pienin maksu jos sitoutuu 12 kk, suurin kun 

sitoutuu palveluun päiväksi), sisältää mm. 20 000 tuotetta

– Pro: 59-79 €/kk (pienin maksu jos sitoutuu 12 kk, suurin kun 

sitoutuu palveluun yhdeksi kuukaudeksi), sisältää mm. 50 000 

tuotetta
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Holvi

• Ilmainen kokeilu. Pienemmässä paketissa laskutus 

menee ainoastaan myyntitapahtumien mukaan

• Käyttöehdot vain englanniksi

• Linkki: http://bit.ly/2tk32qK

• Hinnat:

– Basic-tili: kuukausimaksu 0 €, maksut verkkokauppamyynneistä 

3% / myyntitapahtuma

– Pro-tili: kuukausimaksu 8 €, maksut verkkokauppamyynneistä 

2,5 % / myyntitapahtuma
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MyCashflow

• Ilmainen kokeilujakso

• Linkki: http://bit.ly/2G2CcGq

• Hinnat:

– Basic: 49 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 200 tuotetta, 2 kauppa-

/kieliversiota

– Advanced: 99 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 2000 tuotetta, 5 

kauppa- /kieliversiota

– Pro:  149 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 20 000 tuotetta, 10 

kauppa- / kieliversiota
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Shopify

• Ilmainen kokeilujakso

• Huom! Englanninkielinen sivusto ja myös verkkokauppa-

alusta ainakin osin englanniksi

• Linkki: http://bit.ly/1MnCm69

• Hintojen sisältö: Tuotteiden määrää ei ole rajattu. Muista 

kuin Shopify Payments maksuista menee erillinen 

maksu.

• Hinnat:

– Basic Shopify: 29 $ / kk

– Shopify: 79 $ / kk

– Advanced Shopify 299 $ / kk
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Vilkas

• Ilmainen kokeilujakso

• Linkki: http://bit.ly/2I5KKwV

• Hinnat:

– Starter: 20 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 250 tuotetta, yhden 

kieliversion, 3 maksutapaa, 3 toimitustapaa

– Mini: 40 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 500 tuotetta, 3 

kieliversiota, 10 maksutapaa, 5 toimitustapaa

– Active: 95 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 2500 tuotetta, 4 kieltä, 

50 maksutapaa, 10 toimitustapaa

– Pro: 200 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 10 000 tuotetta, 13 

kieliversiota, 100 maksutapaa, 100 toimitustapaa

– Enterprise: 349 € / kk + alv 24 %, sisältää mm. 100 000+ 

tuotetta, 100+ kieliversiota, 100+ maksutapaa, 

100+ toimitustapaa
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WooCommerce

• WooCommerce on WordPress-julkaisujärjestelmän 

lisäosa

• Perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on maksuton

• WooCommercessa maksuja tulee seuraavista

– Palvelin (webhotelli tai muu palvelinvaihtoehto)

– Ulkoasuteema (on sekä ilmaisia että maksullisia)

– WooCommerce-lisäosat (esim. Paytrail)

– SSL-sertifikaatti

– Perustamiseen menevä työaika (voit tehdä kaiken itse tai ostaa 

osan tai kaikki palveluntarjoajalta)

• Lisää tietoa löydät esim. täältä: http://bit.ly/2to1jRs
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