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1 Johdanto
Markkinoilla on monia toimijoita, jotka mainostavat ohjelmistojensa tekevän 

mahdolliseksi sen, että kuka tahansa pystyy niin halutessaan pystyttämään 

verkkokaupan hetkessä. Ajatus kuulostaa mielenkiintoiselta. Vähin resurssein perustettu 

myymälä Internetissä. 

Päätin rakentaa tutkintotyöni grafiikkakauppa.fi -toteutuksen ympärille. Eniten minua 

kiinnosti se, kuinka toimivan ja hallittavan systeemin saisin rakennettua valitsemani 

verkkokauppasovelluksen ja omien rajallisten resurssieni avulla – ja ennen kaikkea, 

pystyisikö asiakas ottamaan kaupan ylläpidon harteilleen ilman ylivoimaisia haasteita.

Toteutin keväällä 2007 asiakkaalleni Arttiimi Oy:lle etupäässä taidegrafiikkaa myyvän 

verkkokaupan grafiikkakauppa.fi. Koska en omaa ohjelmoijan taitoja, päätin valita 

verkkokauppasovellukseksi jonkin markkinoilla olevista kotimaisista tuotteista. 

Vertailin tuotteita, niiden suosiota markkinoilla sekä ennen kaikkea ylläpidon ja 

hallinnan helppoutta sekä ohjeistusta. Tarkoitushan oli rakentaa asiakkaalle helposti 

ylläpidettävä kauppapaikka. 

Suunnitteluvaiheen jälkeen toteutin verkkokauppaan tarvittavat muutokset ja 

visuaalisen suunnittelun. Huomionarvoisia ja tärkeitä seikkoja olivat esimerkiksi 

maksutavat, tekijänoikeudet sekä sopimusasiat.

Esimerkiksi monille pienyrittäjille ja käsityötuotteiden valmistajille sähköinen 

kauppapaikka voisi tulla kyseeseen. Myös taiteilijoiden voidaan ajatella hyötyvän 

verkkokaupasta töidensä esittelyssä ja myymisessä. 

Tämä selvitys koskee nimenomaan taiteen myymistä. Mielenkiintoista on, kuinka 

Internet soveltuu taiteen myymiseen. Taideteoshan on fyysinen, silmäiltävä objekti, 

mutta verkkokaupassa siitä on nähtävillä vain  valokuva. 
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2 Taide verkkokaupankäynnin kohteena 

2.1 Verkkokaupan näkymät 2007

Verkkokaupan pitkään odotettu kasvu alkaa vihdoin olla todellisuutta. Myyntiluvut ovat 

kasvussa ja verkkokaupankäynti ostamisen muotona on arkipäiväistynyt.  Tarjolla on jo 

paljon erilaisia kaupallisia työkaluja globaalin verkkoliiketoimintaan. Täysin ilmaista 

verkkokauppapalvelua tarjoava Java-pohjainen Wosbee 1) esimerkiksi lupaa kaupan 

pystyttämisen onnistuvan minuutissa. Työkalut ja palvelut kehittynevät jatkossa alati 

kiihtyvällä vauhdilla.

Verkkokaupan kasvun esteiksi on nähty monia seikkoja. Aalto (2000, 28) nimeää 

esteiksi mm. logistiset ongelmat, luottamuksen sekä tietoturvan puutteen, negatiiviset 

odotukset, sosiaalisen kanssakäymisen puutteen, teknologian, lailliset ja 

sopimustekniset ongelmat, investointien kannattavuuden arvioinnin vaikeuden, 

verotukselliset ongelmat, sekä olemassa olevan infastruktuurin aiheuttaman paineen. 

On nähtävissä että suomalaiset, jotka ovat aina arvostaneet halpaa hintaa enemmän kuin 

palvelua, ovat valmiita siirtymään itsepalveluun tälläkin sektorilla.  Viimeistään hyvät 

tietoliikenneyhteydet, korkea verkottumisen aste ja pitkät maantieteelliset etäisyydet 

takaavat sen, että Suomi on ensimmäisten joukossa siirtymässä kohti sähköisiä 

kauppoja – aivan kuten monella muullakin teknologian alalla aikanaan. Varsinkin 

aikana, jolloin kaupan aukioloaikojen rajoittaminen kuuluu politiikan tekemisen 

keinoihin,  verkkokaupan erityisiin vahvuuksiin kuuluu että se on aina auki, eikä sitä 

voida asetuksin pakottaa sulkemaan oviaan tiettyyn kellonaikaan. 

Verkkokaupan valikoima voi olla erittäin laaja tai sitten vaihtoehtoisesti erittäin suppea. 

Kuluja ei tule liiketilan vuokrasta tai myymälähenkilökunnasta. Työpanosta tarvitaan 

lähinnä verkkokaupan pystyttämiseen, hallinnointiin,  tuotteiden luetteloimiseen, 

tilausten vastaanottamiseen ja tilattujen tavaroiden toimittamiseen perille. Lisäksi 

verkkokaupankäynti voi yksinkertaistaa jakeluketjua. Äärimmilleen vietynä jäljelle jää 

kaksi osapuolta: valmistaja ja ostaja. Paavilainen toteaa (1999, 73) että verkkokaupasta 

on monia etuja, jotka muuten jäisivät saavuttamatta. 

1) Lisätietoa Wosbee-palvelusta osoitteessa: http://wosbee.com/
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2.2 Taiteen myymisen erityispiirteet 

Taidekaupalla on omat erityispiirteensä, jotka erottavat sen useimmista muista 

kaupanaloista. Taideteos on usein samalla sisustusesine ja sijoituskohde.  Yleensä 

taideteoksia ostetaan kodin kaunistukseksi, mutta itselleen tai asuinkumppanilleen 

ostosta saattaa joutua selittämään myös järkiargumentein: taidehan on myös 

sijoituskohde, jonka arvo nousee ajan myötä (Laitinen-Laiho, 2003, 11). 

Taide sijoitusmuotona kiehtoo, vaikka monissa tutkimuksissa on todettu, että 

taidesijoittamisesta saadaan alhaisempi tuotto kuin monista muista sijoituskohteista 

(Laitinen-Laiho, 2003, 127).  Turvallisuutta hakevan sijoittajan  valintoja ovat 

klassikot, teokset, joiden arvo on yleisesti tunnustettu. Laatutaidetta ostava voi oikein 

liikkein saada sijoituksilleen huiman tuoton (sähköinen lähde 2.). Nykytaiteen 

ostaminen taas voi sisältää paljon riskejä ja sen arvonkehitystä voi olla vaikea ennustaa.

Taidemarkkinat ovat perinteisesti rakentuneet kolmesta sektorista, huutokaupoista, 

gallerioista ja taidekauppiaista. Internetkauppa muodostaa neljännen sektorin (Laitinen-

Laiho 2003, 296). Laitinen-Laiho toteaa (2003, 296) Internetin tuoneen lisää 

potentiaalisia taiteenostajia ja samalla lisännyt sellaisten ihmisten osuutta, jotka ovat 

kiinnostuneita taiteesta, mutta eivät halua tai ehdi asioida gallerioissa tai 

huutokaupoissa.  Myös perinteikkäät taidehuutokaupan toimijat, kuten esimerkiksi 

Sotheby's ja Christie's ovat investoineet verkkohuutokauppapalvelujensa kehittämiseen 

(Laitinen-Laiho 2003, 298).  

Taideteos on haastava myytävä Internetissä. Teoksen tunnelma ei välttämättä välity 

kovin väkevänä verkkokaupan sivulla esillä olevien valokuvien välityksellä. Tämän 

vuoksi taidemaalausten osalta verkkokauppa on  kuin sähköiseen maailmaan siirretty 

näyttelytila. Asiakas voi katsella valikoimaa ja hintatasoa ensin verkkokaupassa, jonka 

jälkeen hän tulee galleriaan tutustumaan teoksiin tarkemmin. Grafiikanlehdet taas 

muistuttavat enemmän painotuotteita ja valokuvia. Ne ovat harvoin yksittäiskappaleita, 

vaan kappalemääräisiä sarjoja. Usein myös hintataso on matalampi taidemaalauksiin 

verrattuna. Grafiikan valitsemisen ja ostamisen verkon kautta voidaan siis ajatella 

olevan jollain tapaa luonnollista ja sujuvaa.
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Taiteen arvon määräytymiseen vaikuttavat monet seikat, kuten esimerkiksi esilläolo eri 

gallerioissa, yksityis- ja yhteisnäyttelyt ym. meriitit. 

“Taiteilija pystyy myymään ja markkinoimaan taidettaan Internetissä, mutta 

tämä ei kuitenkaan poista sitä käytäntöä, että heidän on myös pidettävä 

näyttelyitä gallerioissa. Maineella, palkinnoilla ja saavutuksilla on yhtä 

lailla merkitystä netissäkin. Taiteilija tarvitsee edelleen galleristeja tai 

taidekauppiaita myyntinsä edistämisessä.”

Laitinen-Laiho (2003, 299) 

Taiteen myymiseen verkossa liittyy tekijän mielestä myös pieni paradoksi. Toisaalta 

nuoret, jotka käyttävät Internetiä sujuvasti arjessaan, eivät välttämättä omaa halua, 

saatikka pääomaa taiteen hankkimiseen. Toisaalta varttuneemmat, taiteen hankkimista 

harrastavat ja riittävän vauraat kuluttajat saattavat kokea Internetin jossain määrin 

vieraaksi, eivätkä halua tai osaa hankkia taidetta sen kautta. Toisaalta Internetin 

mahdollisuudet ovat varsin huokuttelevat, sillä tuohan se taideteokset hintatietoineen 

kaikkien ulottuville. Näin kiinnostus ja ymmärrys taiteeseen voi kasvaa eri ikä- ja 

sosiaaliryhmissä.

2.3 Tekijänoikeudet

Olennainen osa taideverkkokauppaa ovat valokuvat teoksista. Kuvataiteilijoiden ja 

valokuvaajien teosten oikeuksista vastaava Kuvasto toteaa valokuvien käytöstä 

näyttelyluettelossa seuraavaa: 

Taideteoksen, joka kuuluu kokoelmaan tai pannaan näytteille, tai tarjotaan 

myytäväksi saa kuvata luetteloon tai näyttelyä tai myyntiä koskevaan 

tiedotukseen. Näyttelyluettelolla on tarkoitettu teoksia katsomaan tulevien 

opastusta palvelevaa teosta. Näyttelyä koskevalla tiedotuksella on 

tarkoitettu tavanomaista graafista mainontaa. Näyttely- tai myynti-

ilmoituksissa teosta tulee tarjota myytäväksi tai esittää näyttelyssä. 

Ilmoituksessa ei kuitenkaan voi käyttää teosta taidekaupan tai muun 
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yrityksen yrityskuvamainonnassa myynnin jälkeen ilman tekijän lupaa 

(sähköinen lähde 3.). Kuvasto käsittelee tässä lähinnä painettua, graafista 

mainontaa. 

Salokannel toteaa (2001, 50) että mikäli kysymys on taideteosta esittävästä valokuvasta, 

tarvitaan yleensä lupa sekä teoksen tekijältä että valokuvaajalta. Grafiikkakauppa.fi:n 

tapauksessa ongelmia tuskin syntyy,  sillä taiteilijat ovat antaneet verkkokauppiaalle 

suostumuksensa välittää taidettaan, ja valokuvat teoksista taas ovat kauppiaan itsensä 

ottamia.

Valokuvaajan tekijänoikeusopas kertoo seuraavaa:

Valokuvateoksen tai valokuvan, joka kuuluu kokoelmaan tai pannaan 

näytteille tai tarjotaan myytäväksi, saa kuvata luetteloon tai näyttelyä tai 

myyntiä koskevaan tiedotukseen. Näyttelyluettelolla on tarkoitettu teoksia 

katsomaan tulevien opastusta palvelevaa teosta. Näyttelyä koskevalla 

tiedotuksella on tarkoitettu tavanomaista graafista mainontaa.

Näyttely- tai myynti-ilmoituksissa teosta tulee tarjota myytäväksi tai esittää 

näyttelyssä. Ilmoituksessa ei kuitenkaan voi käyttää teosta myyjän tai 

näytteilleasettajan yrityskuvamainonnassa myynnin jälkeen ilman tekijän 

lupaa. Vastaavaa poikkeussäännöstä ei ollut valokuvan kumotussa 

erillislaissa. (sähköinen lähde 4.)

Edelleen siis jää epäselväksi, kuinka menetellä Internetin suhteen. Edellä esitetyt 

ohjeistukset eivät mainitse siitä sanallakaan. Salokanteleen (2001, 32) mukaan teoksen 

(valokuvan) kopioiminen Internetiin tarkoittaa teoksen kappaleen valmistamista sekä 

teoksen saattamista yleisön saataviin. Hän toteaa myös että kun verkkosivulla olevasta 

kuvasta tehdään digitaalinen tallenne tai paperikopio, kyseessä on niin ikään teoksen 

kappaleen valmistaminen, joka edellyttää lupaa teoksen oikeudenhaltijoilta. 

Verkkokaupan tuotekatalogissa esillä oleva teoskuva on siis digitaalisessa muodossa 

oleva valokuva kuvasta, usein taideteoksesta. Esillä olevien valokuvien mitat ovat 

kuitenkin niin vaatimattomia, että niissä oleva informaatio ei riitä esimerkiksi 

kelvollisiin tulosteisiin.
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3 Verkkokauppapalvelun suunnittelu
Verkkokaupan suunnitteluun löytyy lukuisia oppaita ja ohjeistoja. Useimmat niistä 

painottavat käytettävyyttä ja käytön helppoutta sekä myös osaltaan esteettömyyttä. 

Sähköisen kaupankäynnin aapisen mukaan verkkokauppaa suunniteltaessa tulisi kysyä 

seuraavat kysymykset:

Miksi? Mikä on sähköisen kaupankäynnin ja www-sivujen tarkoitus? Miten 

tämä tukee yrityksen koko toiminnan tarkoitusta eli toiminta-ajatusta? 

Kenelle? Tavoitellaanko nykyisiä vai uusia asiakkaita? Ovatko asiakkaat 

kuluttajia vai yrityksiä? 

Mitä? Mitä tuotteita ja palveluja tarjotaan ja mitä niistä kerrotaan? 

Miten? Millaisia resursseja toteutus vaatii? Missä aikataulussa? Mitä uusia 

yhteistyömahdollisuuksia on? Ketkä ovat kilpailijoita? 

(Sähköisen kaupankäynnin aapinen, pdf (SKKA) 2003, 8)

Tämän kyseessä olevan projektin osalta lyhyet vastaukset esitettyihin kysymyksiin ovat: 

Miksi? Tarkoituksena on esitellä ja myydä grafiikkaa ja muita taideteoksia 

Internetissä. 

Kenelle? Sekä vanhoille etä uusille asiakkaille. 

Mitä? Grafiikkaa ja muuta taidetta. Kerrotaan kaikki keskeinen informaatio 

teoksista ja  niiden tekijöistä. 

Miten? Valitaan valmis verkkokauppasovellus, jota kauppias alkaa 

hallinnoimaan ja ylläpitämään resurssiensa mukaan. 

Ennen verkkokaupan perustamista on syytä määritellä toiminta-ajatus. Sähköisen 

kaupankäynnin aapinen (2003, 8) kehottaa miettimään esimerkiksi seuraavia asioita.

• Voidaanko tarjota jotain sellaista palvelua, jota ei ole pystytty 

tarjoamaan aikaisemmin?

10



Taidekauppaa verkossa

• Voidaanko tavoittaa uusia asiakasryhmiä?

• Voidaanko tehostaa toimintaa, säästää kustannuksissa ja parantaa 

kannattavuutta?

Sähköisen kaupankäynnin aapinen (2003, 6) toteaa että sähköisestä kaupankäynnistä 

saatavat hyödyt voivat olla esimerkiksi kustannusten alentaminen, asiakaspalvelun 

parantaminen sekä markkinoinnin laajentaminen. 

On myös huomioitava, suunnataanko kauppa yksityis- vai yritysasiakkaille, nykyisille 

vai uusille asiakkaille. Eräs olennainen osa verkkokaupan suunnittelua on määritellä 

kaupassa tarjolla oleva tuote- ja palveluvalikoima. Sähköisen kaupankäynnin aapinen 

(2003, 11)  kehottaa määrittämään projektille vastuuhenkilön, aikataulun, 

henkilöstöresurssit, oppimis- ja alihankintatarpeet, laitehankinnat, 

kehittämiskustannukset, kilpailijat sekä yhteistyöverkostot. 

Lisäksi on lukemattomia muita huomioitavia yksityiskohtia, jotta verkkokauppa voisi 

teoreetikkojen mukaan menestyä edes jollain tavalla. Monet näistä ohjeistoista 

soveltuvat paremmin suuremmille yrityksille ja organisaatioille kuin muutaman hengen 

pienyrityksille.

Kun verkkokaupan perustamisoppaisiin tutustuu, ahdistuu helposti, sillä konkreettisen 

ja toimivan palvelun toteuttaminen alusta loppuun vaatii melkoisia 

sovellusohjelmointitaitoja ja -tietoja. Nämä eivät kuitenkaan enää ole välttämättömiä, 

sillä ohjelmistoyritykset ovat tuotteistaneet sovelluksiaan monipuolisesti muokattaviksi 

palveluratkaisuiksi. Tällöin verkkokaupan pystyttäjältä ei enää välttämättä vaadita 

minkäänlaisia erityistietoja tai -taitoja.

3.1 Asiakkaan toiveet

Artttiimi Oy on perinteikäs tamperelainen taidekaupan toimija. Galleristi Ismo Malkki 

on toiminut alalla jo 40 vuoden ajan. Huolimatta perinteistä ja mittavan kokemuksen 

mukanaan tuomasta rutiinista hän ei ole halunnut jäädä paikoilleen, vaan etsinyt 

väsymättä uusia muotoja toimintaansa. Taidemyynnin ja galleriatoiminnan vieminen 

Internetiin toimii luontevana jatkeena toiminnan kehittämiselle. 
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Kun sain tehtäväkseni suunnitella verkkokauppapalvelu Arttiimi Oy:lle, kartoitin ensi 

töikseni tilaajan toiveet ja tarpeet. Näiden pohjalta selvisivät perusvaatimukset.

• Kaupan tulisi olla ulkoasultaan tyylikäs, ajaton ja yksinkertainen.

• Kaupan tulisi olla tilaajan hallittavissa ja ylläpidettävissä sekä sisällön 

päivittämisen ja tilausten hallinnan osalta ilman erityisosaamista 

vaativia ATK-taitoja.

• Tilausjärjestelmän tulisi olla yleisten standardien mukainen 

käytettävyydeltään ja tietoturvansa osalta.

Edellä mainittujen kriteereiden selvittyä päättelin että nopein ja kustannustehokkain 

tapa verkkokaupan pystyttämiseen olisi erityisen verkkokauppasovelluksen ostaminen 

tai vuokraaminen joltain taholta. Omat kykyni sovellusohjelmoinnin osalta eivät riittäisi 

tekniseen toteutukseen.

3.2 Verkkokauppasovelluksen valinta

Markkinoilla on useita toistensa kaltaisia kaupallisia verkkokauppasovelluksia. Osa 

näistä on varsin vapaasti muokattavia, kun osa taas perustuu muutamaan 

vaihtoehtoiseen tyylivalintaan esimerkiksi ulkoasun osalta. Kaupallisten tuotteiden 

rinnalle ovat nousemassa ilmaiseksi tarjottavat kauppapaikkapalvelut. Myös 

kauppaohjelmien toteutustapa vaihtelee hyvin paljon.

Kaupalliset verkkokauppapalvelut ja -ohjelmat jakaantuvat etupäässä kahteen ryhmään: 

Php:llä ohjelmoidut, yleensä varsin vapaasti muokattavat, ja joskus hieman kotikutoisen 

oloiset kauppaohjelmat sekä muut, kuten Java-pohjaiset ratkaisut.

Hintataso näyttää muodostuneen sellaiseksi että kertasuorituksena maksettavien Php-

kauppaohjelmistojen lisenssit maksavat joitain satoja euroja – riippuen valituista 

ominaisuuksista. Näiden kuukausimaksut liikkuvat kymmenissä euroissa. Pidemmällä 

tähtäimellä tulee siis edullisemmaksi ostaa lisenssi kertaostona. Markkinoilta löytyy 

myös useiden tuhansien eurojen arvoisia ratkaisuja verkkokaupan pystyttämiseen. 
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Lisäkuluja voi tulla esimerkiksi pankkien sähköisistä maksupalveluista. Tällä hetkellä 

pankkien verkkomaksuliittymien hinnat koostuvat avausmaksusta sekä 

kuukausiveloituksesta. Hintataso liikkuu avausmaksun osalta noin 150-180 euron 

suuruusluokassa, kuukausimaksujen ollessa normaalisti noin 10 euroa. 

Päätös Clover Shop -verkkokauppaohjelman valinnasta perustui lähinnä ohjelman 

muokattavuuteen käyttötarkoitusta vastaavaksi, sitä kehittävän yrityksen hyviin 

referensseihin, ohjelman pitkäjänteiseen kehitystyöhön, täsmälliseen ohjekirjaan sekä 

siihen että sen takana oleva yritys on pirkanmaalainen.

3.3 Clover Shop

Clover Shop on Kangasalla toimivan Apilaratas Oy:n vuodesta 2001 asti kehittämän 

verkkokauppaohjelman tuotenimi. Verkkokauppa koostuu dynaamisesta ja 

reaaliaikaisesta tuotekatalogista ja ostoskorijärjestelmästä, jotka on yhdistetty 

tilausjärjestelmään. Ohjelmaa on kehitetty pitkäjänteisesti ja yritys kertoo että sen 

ohjelmalla on toteutettu jo yli 1000 verkkokauppaa. Zip-pakettina toimitettavan 

verkkokauppaohjelman voi ostaa kiinteällä kertasummalla, tai sitten vaihtoehtoisesti 

kuukausiveloituksella. 

Clover Shopin vahvuuksiin kuuluu myös se että tekijät päivittävät ja kehittävät 

ohjelmistoaan herkeämättä, ja että kunnollisen käyttöohjeen tuottamiseen on nähty 

selvästi vaivaa. Lisäksi ohjelmiston markkinointiin ei ole liitetty epärealistisia 

myyntipuheita, kuten “Kauppa pystyyn vartissa!”, vaan ilmoitetaan selkeästi että 

kaupan pystyttäminen vaatii jonkin verran aikaa sekä Html- ja Php-ohjelmointitaitoja.

Teknisesti Clover Shop on toteutettu Php-kielellä ja se käyttää MySQL-tietokantaa, 

joten Webhotellipalvelun tarjoajalta vaaditaan tuki näihin. Clover Shopista on neljä 

hinnaltaan ja ominaisuuksiltaan toisistaan poikkeavaa versiota. Halvimmat versiot eivät 

sisällä esimerkiksi tukea verkko- ja luottomaksuille. Lisäksi niistä puuttuvat 

syvällisemmät hallintaominaisuudet.

Grafiikkakauppa.fi -toteutukseen valittiin Clover Shop Lite, jonka ominaisuudet ovat 

Grafiikkakauppa.fi:n käyttötarkoitusta vastaavat. Luonnollisesti lisäominaisuuksien 

hankkiminen onnistuu tarvittaessa.
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Clover Shopin ohjekirja on 61 sivun pituinen ja se sisältää monipuolisen opastuksen 

ohjelman käyttöönotosta, ominaisuuksien muokkaamisesta sekä ylläpidosta. Lisäksi 

ohjekirja on jaettu sisällöltään osiin palvelemaan joko verkkokaupan rakentajaa tai 

ylläpitäjää. 

Lisätietoja Clover Shop -verkkokauppapalvelusta löytyy osoitteesta: 

http://www.clovershop.com

4 Verkkokaupan toteutus
Perehdyttyäni Clover Shopin asennusohjeisiin asensin ohjelman asiakkaan varaamaan 

Webhotelliin Ftp-siirto-ohjelmalla. Tämän lisäksi määritin ja nimesin 

Webhotellipalvelun tarjoajan kautta hankitun MySQL-tietokannan Clover Shopin 

mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

Perehdyttyäni Clover Shopin asennusohjeisiin asensin ohjelman asiakkaan varaamaan 

Webhotelliin Ftp-siirto-ohjelmalla. Tämän lisäksi määritin ja nimesin 

Webhotellipalvelun tarjoajan kautta hankitun MySQL-tietokannan Clover Shopin 

mukana tulleiden ohjeiden mukaisesti.

Aluksi muokkasin verkkokauppaohjelman toiminnallisia ominaisuuksia tarkoitusta 

vastaaviksi. Parametrien määrittämisen jälkeen oli vuorossa visuaalinen suunnittelu. 

Lopuksi testasin käytettävyyttä ja käytön mielekkyyttä.

4.1 Clover Shopin muokkaus

Taideteosten myymisessä tarvitaan erilaisia optioita, kuten esimerkiksi se, myydäänkö 

teos kehyksellä vai ilman. Taidekaupan kaksi arvonlisäverokantaa vaativat myös 

huomiota. Taiteen arvonlisäverotuksen tilanne on tällä hetkellä jossain määrin 

kaoottinen, sillä itse taideteoksen arvonlisävero on 8 prosenttiyksikköä, mutta 

esimerkiksi sen mukana myytävän kehyksen taas 22 prosenttiyksikköä. Näin on myös 

toimituskustannusten osalta. 

Demokaupan perusrakenne ei sellaisenaan vastannut vaatimuksia, joten muokkasin 

kaupan typografista ja toiminnallista ilmettä jonkin verran. Hieman ajatustyötä vaati 

tuotteiden jaoitteleminen ja loogisen ryhmityksen löytäminen. Taideverkkokaupan 
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ollessa kyseessä, tuotekategoriat muodostuvat eri teostyypeistä, kuten grafiikka, 

maalaukset, veistokset ja niin edelleen. Tuoteryhmänimikkeen muodostaa taiteilija, 

joten yksittäisen taiteilijan teokset muodostavat tuoteryhmän. Taiteilijan “tuotekorttiin” 

voidaan lisätä hänen tietojaan tai vaikkapa kokonainen cv. 

Teoksen tuotekorttiin taas voidaan määritellä useita eri arvoja. Teoksen perustietojen, 

kuten koko, tekniikka, hinta, lisäksi voidaan määrittää pudotusvalikon avulla, haluaako 

ostaja ostaa teoksen kehystettynä, vai ilman kehystä. Tärkeä esiin tullut yksityiskohta 

oli mahdollisuus teosten postitushintaryhmien määrittämiseen. Taideteoksia on 

erikokoisia ja -painoisia, joten toimituskulut vaihtelevat melkoisesti. Määritin 0-5 kg:n 

painoisten tuotteiden sekä yli 5 kg:n painoisten tuotteiden toimituskulut erikseen. 

Asiakas näkee kullekin teokselle määritellyn toimituskustannuksen teosta tilatessaan.

Ostoskorin viisivaiheiseen ostotoimitukseen en tehnyt muutoksia, sillä pelkäsin 

muutosten olevan muutoksia huonompaan. Kun asiakkaalta kysytään yksi asia yhdellä 

sivulla, hän ehkä kokee tilauksen tekemisen edes jossain määrin mielekkäänä.

4.2 Tietoturva, maksumenettely ja toimitus

Asiakas halusi alkuvaiheessa maksutavaksi vain ennakkomaksun tilisiirtona. SSL-salaus 

ei siis ole välttämätön tässä vaiheessa, sillä luottokortti- eikä muitakaan äärimmäisen 

luottamuksellisia tietoja käsitellä. Jatkossa verkkomaksaminen voidaan ottaa 

tarvittaessa vähin muutoksin käyttöön. Maksukäytäntönä on  kaupan kokeiluvaiheessa 

siis vain ennakkomaksu ja tilisiirto. Paavilainen (1999, 92) toteaa menettelyn hyödyistä 

seuraavaa: “Maksun saaminen varmistetaan käyttämällä maksutapaa, jossa tuote 

maksetaan etukäteen. Näin poistetaan turhia riskejä ja parannetaan likvidiviteettiä. 

Tämän lisäksi ei tarvitse varmistua erillisillä toimenpiteillä ostajan henkilöllisyydestä.” 

Tavarantoimitus tapahtuu Postin kautta. Clover Shopiin on – kuten jo edellä tuli 

mainittua – määritelty eri toimituskululuokat tuotekohtaisesti painon ja  koon mukaan. 

Kun asiakas tilaa tuotteen, hän saa automaattisen vahvistusviestin sähköpostiinsa. Viesti 

sisältää hyperlinkin tilauksen yhteenvetoon. Viestissä on myös käyttäjätunnus ja 

salasana tilauksen vaiheiden seuraamista varten, mutta vielä tässä vaiheessa tätä 

ominaisuutta ei hyödynnetä. Tilauksen vastaanotettuaan kauppias lähettää vielä 
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virallisen tilausvahvistuksen sekä laskun tilaajalle.

4.3 Sopimus- ja toimitusehdot

Verkkokaupan sivuilta täytyy löytyä monia asioita, joista on säädetty 

kuluttajansuojalaissa. Martin von Willebrand (2000, 26) luettelee ennakkotiedot, jotka 

asiakkaalle tulee verkkokaupankäynnissä antaa. Niitä ovat verkkokauppiaan nimi ja 

yhteystiedot posti- ja sähköpostiosoitteineen, Y-tunnus, sopimuksen teon tekniset 

vaiheet -opas tai malli, tieto siitä, tallennetaanko tehty sopimus ja miten se on saatavilla, 

tieto syöttövirheiden korjausmahdollisuudesta, tieto palvelun noudattamista 

käytännesäännöistä ja missä ne ovat saatavilla, mikäli kauppias on tällaisiin sitoutunut.

Kuluttajansuojalain mukaan verkkokaupan sivuilta tulee selvitä ainakin seuraavat 

tiedot: 

Kuka tarjoaa? 

• Vastuutaho ja yhteystiedot: palveluntarjoajan nimi, katuosoite, kotipaikka, 

puhelinnumero, sähköpostiosoite. 

• Ulkomaille suuntautuvassa palvelussa myös selkeä tieto maantieteellisestä 

sijainnista mihin kauppa- tai muuhun julkiseen rekisteriin palveluntarjoaja on 

merkitty, sekä palveluntarjoajan yritys- ja yhteisötunnus. 

• Asianomaisen valvontaviranomaisen yhteystiedot, jos toiminnan 

harjoittaminen edellyttää lupaa tai rekisteröintiä. 

• ALV-tunnus, jos palveluntarjoaja harjoittaa alv-toimintaa. 

Mitä tarjotaan? 

• Tuotteen esittely hallitsee markkinointia ja tuotteista on kerrottu kaikki 

olennaiset tiedot.

Mitä maksaa? 

• Hinnan ilmoittaminen selkeästi kokonaishintana, johon sisältyy kaikki verot, 

pantit ja muut mahdolliset maksut. 

• Hinnasta on käytävä ilmi, sisältyykö toimitus hintaan. 

• Muut mahdolliset erät, jotka vaikuttavat hintaan, tulee yksilöidä. 
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Millä ehdoilla? 

• Maksu-, sopimus- ja toimitusehdot tulee olla selvästi esitelty ennen tilauksen 

tekemistä: tiedot tilatuista tuotteista, niiden lukumäärästä ja hinnoista, 

tilauksen toimitustapa ja -kulut, toimitusajan pituus, koko tilauksen 

yhteissumma ja toimitusosoite. 

• Mitkä ovat verkkokaupan toimintatavat tietosuojan osalta eli kuka käsittelee 

henkilötietojasi, missä tarkoituksessa se tapahtuu, luovutetaanko tietoja 

edelleen sekä miten voit tarkistaa tai korjata omat tietosi tai kieltää niiden 

käytön esimerkiksi markkinoinnissa (jos kauppias on ulkomainen). 

Palautus? 

• Mitkä ovat kaupan toimintatavat palautusten osalta. Tuotteen palautuksen ja 

rahojen takaisin saamisen tulisi olla yhtä vaivatonta kuin tilaamisen 

• Tiedot mahdollisesta takuusta ja huollosta.

• (Sähköisen kaupankäynnin aapinen, 2003, 104)

4.4 Visuaalinen suunnittelu

Web-sivuston visuaalinen suunnittelu on usein jonkinlainen kompromissi ulkonäön ja 

käytettävyyden välillä. Kun kyseessä on taidetta esittelevä ja myyvä verkkosivusto, 

paineet visuaalisen suunnittelun osalta ovat erityisen kovia. 

Sinkkonen (2002, 179)  listaa tuotteen, kuten esimerkiksi nettisivun ulkonäön 

suunnittelun kolme perusperiaatetta seuraavasti:

• Tuotteen elementtien täytyy olla osa samaa visuaalista kokonaisuutta, 

niin että tuote on yhtenäisesti suunniteltu.

• Tuotteen suunnittelussa täytyy ottaa huomioon se, miten ja mihin 

käyttäjän huomio milloinkin suunnataan.

• Tuotteen täytyy soveltua sen kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Koska grafiikkakauppa.fi saanee käyttäjiä myös vanhemmasta ikäluokasta, on syytä 
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huomioida suositukset ikääntyneitä käyttäjiä silmällä pitäen: Sinkkosen (2002, 178) 

mukaan Web-ikkunan suunnittelussa ikääntyneille on syytä huomioida esimerkiksi että 

käytetään mustaan tekstiä valkealla pohjalla,  jätetään tyhjää tilaa, ei käytetä 

pohjakuvioita, vakiopaikat toistuville asioille, käytetään listoja sekä tehdään tekstille ja 

taustalle riittävän suuri kontrasti. 

Asiakas halusi mustavalkoista, yksinkertaista ulkoasua. Verkkokaupan perustypografian 

navigaatioineen säilytin suurelta osin muuttumattomana. Näin kauppa muistuttaa 

konventionaalisesti monia muita verkkokauppoja, eikä käyttäjä suotta vieraannu. 

Sinkkonen (2002, 159)  toteaa että konventiot ovat erittäin tärkeitä suunnittelussa. 

Nielsen (2000, 11) toteaa että Webissä tarvitaan kyllä taidetta ja viihdettä, mutta 

useimpien www-projektien pitäisi lähteä siitä, miten tehdä asiakkaalle hyödylliset 

toiminnot mahdollisimman helpoksi. 

Koska verkkosivuja tarkastellaan ja käytetään erilaisten ja -kokoisten näyttöjen kanssa, 

typografia vaatii aina jonkinlaisen kompromissiratkaisun löytämistä. Useasti 

verkkokaupat on rakennettu näyttökoon mukaan skaalautuviksi. Halusin hieman tyhjää 

tilaa selainikkunan reunoille, joten määritin kaupan skaalautumaan 85 prosentin kokoon 

näyttötilan pikselimäärästä. Kuten Nielsen (2000, 29) toteaa: “Sivun katseluun käytetyn 

näytön kokoa on mahdoton arvioida - - sivun siis pitäisi olla riippumaton  resoluutiosta, 

ja se pitäisi olla mahdollista mukauttaa jokaiselle näytölle.” 

Navingoinnin ja liikkumisen osalta käyttäjälle on annettu vaihtoehtoja. Nielsenin (2000, 

25)  mukaan käyttäjän oma-aloitteinen liikkuminen tulee ottaa huomioon Web-

suunnittelussa, ja sitä pitää tukea. Tältä osin Grafiikkakauppa.fi:ssä vapaata liikkumista 

tukevat oikean ylälaidan muropoluksi usein kutsuttu linkkipolku, linkit logokuvissa 

sekä “takaisin edelliselle sivulle” -painikkeet.

Sivun elementtien sommitteluun en puuttunut kovinkaan paljon. Suurimmat muutokset 

oletussommitteluun ilmenevät tyhjän tilan lisäämisenä reuna-alueille. Onni Oja (1957, 

197) toteaa että elementtien ja niiden voimien järjestäminen riittävään sopusointuun ja 

tasapainoon rajatussa kuva-alueessa on sommittelua. Hän painottaa sanaa riittävä, joka 

lienee tarkoittaa että liian ilmeinen tasapaino johtaa tylsään lopputulokseen. 

Grafiikkakauppa.fi:n tapauksessa lopputulos on juuri tällainen, mutta toisaalta 

verkkokaupan ilmeetön ulkonäkö antaa tilaa itse taideteoksille. Oja (1957, 197) sanoo 
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myös että sommittelu on järjestyksen, keskityksen ja vaihtelun muuntelua suhteessa 

mm. Pintaan, pisteeseen, viivaan suuntaan ja tilaan nähden. Ojan näkemyksiin on 

helppo yhtyä myös näin 50 vuoden jälkeen. Samoja sommittelun sääntöjä voi soveltaa 

myös Internet-sivujen suunnittelussa.

Sinkkonen (2002, 179) listaa kolme perusperiaatetta, joilla tuotteiden ulkonäkö 

suunnitellaan: tuotteen elementtien tulee olla samaa visuaalista kokonaisuutta, 

suunnittelussa tulee ottaa huomioon se, mihin ja miten käyttäjän huomio milloinkin 

suunnataan sekä tuotteen täytyy soveltua sen kanssa käytävään vuorovaikutukseen.

Sivun ylä- ja alapalkit tein muistuttamaan Windowsin graafista tyyliä. Lievä 

kolmiulotteisuus ja lasimaisuus tuovat pientä prameutta muutoin niin kolkkoon ja 

yksinkertaistettuun ulkoasuun. Taustakuvaksi tein aaltoilevan kuvion tuomaan 

dynaamisuutta muutoin niin laatikkomaiseen ulkoasuun. 

Yläpalkin navigoinnissa sijaitsevat perusasiat, kuten paluulinkki etusivulle, linkit 

toimitusehtoihin, yhteystietoihin, ostoskoriin sekä gallerian esittelysivulle. Itse 

verkkokaupan tuotenavigointi sijoittuu perinteisesti vasemmalle. Päänavigoinnin 

keinoina on mahdollista käyttää perinteistä listausta tai sitten alavetovalikkoa. Päädyin 

käyttämään vain päällekkäistä listausta, sillä alasvetovalikko kasvaisi melko pitkäksi, ja 

siten hieman hankalaksi käyttää.

Sivun vakiosommittelu koostuu header.php sekä footer.php -osista. Vaihtuva sisältö 

ladataan näiden väliin. Tyylimäärittelyt tehdään CSS:n avulla.
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Sivun perusasettelu.

Näkymä etusivulta.
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Hallintapaneeli.
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4.5 Clover Shopin hallinta ja ylläpito

Clover Shop -verkkokauppaohjelmiston hallinta ja ylläpito toimivat www-pohjaisesti 

selaimen avulla. Hallintapaneeliin kirjaudutaan omalla käyttäjätunnuksella.

Tuotekatalogi rakennetaan määrittelemällä ensin halutunlaiset tuotekategoriat, joiden 

alle sitten lisätään “tuotekortteja”. Tuotteilla voi olla useita eri optioita ja muuttujia. 

Taideteosten ollessa kyseessä, olennaisia tuotetietoja ovat  informaatio taiteilijasta sekä 

teoksesta. Lisäksi voidaan tarvita lisäoptioita, kuten haluaako asiakas tilata teoksen 

kehyksellä vai ilman. Erilaisten kombinaatioiden rakentaminen on melko vaivatonta, 

kuten myös muokkaaminen. Pienikokoiset toiminta-ikonit tosin hankaloittavat hieman 

käyttöä.

Lisäksi hallintapaneelilla hallitaan saapuneita tilauksia, maksutapoja sekä muita 

asetuksia. Myös varmuuskopionti hoidetaan hallintapaneelissa. Saapuneiden tilausten 

hallinta on sujuvaa. Tilaukset listautuvat saapumisjärjestyksessä vasemmalle, valitun 

tilauksen yksityiskohtien sijoittuessa oikealle.
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5 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset

5.1 Toteutus ja käytäntö

Verkkokaupan pystyttäminen valittuja ratkaisuja hyödyntäen ei mielestäni onnistu ilman 

perehtymistä aiheeseen. Tietyt käsitteet on pakko ymmärtää, jotta työn voi toteuttaa. 

Tämä ei tarkoita sitä, että verkkokaupan pystyttäminen olisi vain joidenkin etuoikeus. 

Internet on täynnä tietoa aiheesta, ja esimerkiksi tässä projektissa käytetyn Clover Shop 

-verkkokauppaohjelmiston ohjekirja on hyvää tekoa. 

Käytännön kannalta kaupan tuotekatalogin ylläpitäminen monimutkaistuu kun 

tuotteiden määrä ja optiot lisääntyvät. Ylläpitäjän on myös kontrolloitava tarjolla 

olevien tuotteiden valikoimaa. Mitä enemmän tuotteita on ja mitä enemmän kauppaa 

tehdään, sitä enemmän vaaditaan  tietokannalta.

Jos kaupan ylläpitäminen ei ole jokapäiväistä, on olemassa mahdollisuus että ylläpitäjä 

unohtaa jotain olennaista hallintapaneelin käytöstä. Selaimella hallittavan verkkokaupan 

käyttöliittymän käytettävyys on hankala saada kovin suoraviivaiseksi ja 

yksinkertaiseksi. Tuotetiedot on luotava kategorioihin, tuotteille on määriteltävä 

optioita, kuvat on ladattava tietokantaan yms. Sinkkosen (2002, 202) mukaan tiedon 

painamiseksi mieleen on kaksi tapaa: toisto ja asioiden yhdistäminen aiempaan 

tietopohjaan. Mielestäni tässä tapauksessa toisto toimii paremmin. Rutiini kaupan 

hallintaan siis tulee  käytön kautta. Sinkkonen (2002, 202) toteaa että mitä enemmän 

informaatiota toistetaan, sitä paremmin se jää muistiin. Vaikka ratkaisu tai toiminto olisi 

kuinka epätäydellinen käyttäjä oppii sen, jos hän joutuu toistuvasti suorittamaan 

toiminnon ja toimii aina samalla lailla (Sinkkonen, 2002, 204).

5.2 Taiteen myymisen haasteet verkossa

Kuten jo aikaisemmin todettiin, taideteoksen soveltuvuus verkkokaupankäynnin 

kohteeksi on hieman häilyvä. Taideteokset ovat varsin arvokkaita ja ne on totuttu 

hankkimaan vasta fyysisen tarkastelun perusteella. Grafiikan kohdalla voidaan ajatella 

että se voisi hieman erilaisen olemuksensa ansiosta soveltua paremmin sähköisen 

kaupankäynnin kohteiksi. 
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On ehkä suositeltavaa perustaa taideverkkokauppa perusliiketoiminnan  – mikäli 

tällaista on – yhteyteen, jotta kauppias ei ole pelkästään sähköisen liiketoiminnan 

varassa. Voidaan ajatella että fyysinen tila teosten näyttämiseen asiakkaille on melkein 

välttämätön.  Paavilainen (1999, 64) toteaa että toimivien verkkokauppojen menestys 

perustuu uusien ja vanhojen liiketoimintamallien onnistuneeseen yhdistämiseen.

5.2.1 Markkinointi

Verkkokauppa vaatii markkinointia siinä missä tavallinenkin. Paavilainen (1999, 108) 

määrittää markkinointiviestinnän seuraavasti: “Markkinointiviestintä on yrityksen ja 

muun yhteisön ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiinsä kohdistamaa viestintää, jonka 

tarkoituksena on suoraan tai välillisesti saada aikaan kysyntää tai kysyntään 

myönteisesti vaikuttavia tuloksia.” Pelkkä Web-sivu harvoin saa asiakasryntäystä 

aikaan, sillä se hukkuu helposti Internetin paljouteen. Tarvitaan siis aktiivista 

markkinointia. Verkkokauppaa voidaan mainostaa perinteisissä medioissa, kuten 

sanomalehdissä tai radiossa. Sähköisiä markkinoinnin välineitä ovat mm. sähköposti, 

bannerimainonta, hakukoneoptimointi sekä esimerkiksi eräältä suositulta hakupalvelulta 

ostettavat mainospalvelut. 

Picassomio.comin artikkeli kehottaa vapaasti suomennettuna taiteilijoita kiinnittämään 

huomiota seuraaviin seikkoihin:

• Pystytä nettisivu ja varaa suuri mainosbudjetti, jotta sivusi huomattaisiin.

• Promotoi Online-näyttelyitäsi missä vain voit.

• Taideteostesi valokuvien tulee olla huippuluokkaa ja niin realistisia kuin 

mahdollista. Kerro riittävästi tietoa/yksityiskohtia teoksesta.

• Ostotapahtuman pitäisi olla asiakkaalle turvallisen tuntuinen (tietoturvan osalta).

(sähköinen lähde 5.)

5.2.2  Panos – tulos

Eräs pohdinnan arvoinen seikka verkkokauppiaan kannalta on, kuinka paljon 

henkilöstöreseursseja verkkokaupan ylläpitäminen sitoo. On syytä huomioda, että 

24



Taidekauppaa verkossa

verkkokaupan hallinnointi saattaa viedä huomattavan paljon aikaa. Tuotteiden 

päivittäminen katalogiin, tuotetietojen syöttö, tuotekuvien käsittely ja muokkaaminen 

voivat osoittautua aikaavieviksi toimenpiteiksi. 

Entäpä jos tilauksia tuleekin jonain päivänä kymmeniä tai jopa satoja?  Tällöin 

tuotteiden pakkaaminen ja toimittaminen sitovat tiloja ja henkilökuntaa. Henkilökunnan 

rekrytoiminen tähän tarkoitukseen on varsin riskialtista, sillä tilausten määrä voi 

vaihdella merkittävästi. Nämä ovat seikkoja, jotka tulisi ottaa huomioon jo 

verkkokauppaa suunniteltaessa.

Verkkokauppa – ja eritoten taideverkkokauppa – voi toimia sähköisenä näyteikkunana 

ja tuotekatalogina, jolloin asiakkaat tutustuvat tuotteisiin Internetissä, ja tulevat sitten 

fyysiseen liiketilaan tekemään kaupat – mikäli liiketila on olemassa.

5.3 Taiteen myymisen mahdollisuudet verkossa

Onko taidetta kannattavaa markkinoida ja eritoten myydä Internetissä? Voisiko taiteilija 

myydä töitään itse verkkokaupan avulla? Kuten esimerkiksi Laitinen-Laiho (2003, 299) 

toteaa, Internet ei sulje pois perinteistä etenemistietä taiteilijana. Kannukset ja arvostus 

on edelleen hankittava perinteiseen tapaan, gallerioissa ja näyttelyissä. Toisaalta 

Internetin avulla taiteilijan teokset ovat jatkuvasti esillä kenen vain katsoa. 

Taidekauppiaalle tai galleristille verkkokauppa voi olla eräänlainen päivänvaloon 

astuminen. Jossain yhteyksissä elitistiseksikin leimaantunut taidekauppa on 

näyttäytynyt usein hieman mystisessä valossa ja ”Siihen liittyy usein uskomuksia” 

(Laitinen-Laiho 2003, 26). Tuomalla galleriansa valikoiman teoshintoineen Internetiin, 

taidekauppias osaltaan raottaa salaisuuden verhoa. Näin asiakas saa myös realistisen 

kuvan teosten hintatasosta. Läpinäkyvyyden perään kuulutetaan tänä päivänä monella 

sektorilla – miksei siis taidekaupassakin.

Taiteilijoiden kohdalla verkostoitumista on jo havaittavissa. Taiteilijaseurojen 

verkkogallerioita on jo olemassa, mutta ne eivät varsinaisesti ole kovin kaupallisesti 

suunntautuneita. Perinteisesti galleristit ja taidekauppiaat ovat vastanneet taiteen 

myynnistä, joten tämä asetelma säilynee jatkossakin.
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Laitinen-Laiho (2003, 300) toteaa että Internetin merkitys tietolähteenä korostuu: 

parhaimmat sijoitukset tehdään edelleen niin, että asiakas on itse nähnyt teoksen. 

Tavalliselle taiteilijalle oma verkkokauppa voi poikia myös kauppoja, mutta ennen 

kaikkea se toimii taiteilijan itsensä tunnettuudenlisäämis- ja markkinointivälineenä 

Internetissä.
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6 Yhteenveto

6.1 Tuliko verkkokaupasta toimiva kokonaisuus

Clover shop on varsin toimiva ja ajatuksella rakennettu verkkokauppaohjelma. Kuten jo 

aiemmin totesin, aloittelevalle tietokoneen käyttäjälle se on ehkä turhan monimutkainen 

asennettavaksi. Perustiedot Html- ja Php-ohjelmoinnista omaavalle asentaminen ei ole 

vaikea tehtävä. Monet parametrit ja säädöt tuottavat hieman päänvaivaa, joten 

asennukseen ja hienosäätöön onkin syytä varata riittävästi aikaa. Myös hallintapaneelin 

käyttöä on syytä harjoitella, jotta kategorioiden ja tuoteryhmien rakentaminen onnistuisi 

luontevasti. Varmuuskopiointia on syytä käyttää, jotta voi tarvittaessa  palata edelliseen 

toimivaan versioon.

6.2 Verkkokauppiaan kokemuksia

Entäpä verkkokauppias itse? Vastasiko verkkokauppa odotuksia? Kauppias Ismo 

Malkki vastasi kysymyksiin.

− Oletteko tyytyväinen toteutettuun verkkokauppaan?

− Tässä vaiheessa satsauksen konkreettisia hyötyjä on hankala nähdä, sillä kauppa on 

toiminut vasta reilun kuukauden ajan, eikä sitä vielä ole aktiivisesti markkinoitu. 

Olen vasta opetellut hallinnoimaan kauppaa ja lisännyt tuotteita.  Toiminnallisilta 

ominaisuuksiltaan kauppa vaikuttaa aivan toimivalta.

− Kuinka hyvin pystyitte omaksumaan kaupan hallinnan ja ylläpidon www-pohjaisella 

hallintatyökalulla?

− Käytön opetteleminen vei jonkin verran aikaa, sillä muistettavaa oli melkoisen 

paljon. Lisäksi hallintapaneelin ikonit ja tekstit ovat hyvin pieniä, jopa hankalia 

havaita. Tuoteoptioiden lisääminen ja päivittäminen ovat kuitenkin jossain määrin 

loogisia, joten toiston ja kertauksen avulla käytön pystyy oppimaan hyvin.

− Entä tästä eteenpäin? Kuinka aiotte kehittää verkkokauppaa ja sen markkinointia?

− Verkkokaupan tuotekatalogia täytyy uudistaa säännöllisesti. Tuotteiden lisääminen 
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lisää eittättä asiakkaiden mielenkiintoa. Markkinointia on tarkoitus harjoittaa paitsi 

oman asiakasrekisterin suhteen, myös lehdissä, lähinnä Grafiikkakauppa.fi -osoitetta 

korostaen. Olen myös kiinnostunut tutustumaan hakupalveluiden tarjoamiin 

markkinointimahdollisuuksiin.

6.3 Tekijän itsearviointia

Verkkokaupan pystyttämisessä avustaminen oli muutoin tavallinen 

ammatinharjoittamiseen liittyvä työprojekti, paitsi että päätin nivouttaa tutkintotyöni 

tekemisen sen yhteyteen. Tavallisten nettisivujen, lehtimainosten, esitteiden yms. 

graafisen suunnittelijan perustoteutusten arvelin olevan turhan suppeita tutkintotyön 

aiheiksi. Verkkokauppaan, ja erityisesti taiteen verkkokauppaan sen sijaan oletin saavani 

kerättyä toteutuksen lisäksi joitain ajatuksia aiheen ympäriltä.

Itse verkkokaupan toteuttaminen ei sinänsä ollut kovin haastavaa tai aikaavieväa, mutta 

tutkintotyön kirjallisen osuuden loihtiminen sen sijaan vaati hieman aikaa.  Taiteen 

myymisestä Internetissä ei ainakaan suomeksi ole paljon kirjoitettu. Lähteiden 

hankkimisessa olisin tietysti voinut olla aktiivisempikin. En myöskään syventynyt 

tarkemmin verkkokaupan liiketaloudellisiin lainalaisuuksiin, sillä en ole niihin 

perehtynyt.  

Tutkintotyöni on ammatinharjoittajan työssään toteuttaman projektin kirjallinen selvitys 

höystettynä muutamin tekijän huomioin aiheesta ja aiheen vierestä. Oli mielenkiintoista 

huomata, että taiteen saralla Internetiä ei vielä olla valjastettu tehokkaasti palvelemaan 

myyntiä ja markkinointia. Näin kuitenkin eittämättä tulee tapahtumaan. Itse 

verkkokaupan pystyttäminen on tänä päivänä verrattain yksinkertainen, nopea ja 

kustannuksiltaan varsin edullinen toimenpide. Liiketoiminnan lainalaisuudet eivät 

kuitenkaan ole kadonneet mihinkään: myynti- ja markkinointityötä on edelleenkin 

tehtävä, mikäli haluaa saada kauppoja aikaan.
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Liitteet
Grafiikkakauppa.fi:n Toimitus- ja käyttöehdot:

TOIMITUS- JA KÄYTTÖEHDOT

Grafiikkakauppa.fi toimitusehdot yksityisasiakkaille 

Grafiikkakauppa.fi toimintatapa

Teokset välitetään taiteilijan lukuun ellei toisin ilmoiteta. Kaupasta löytyvät 
esillä olevat grafiikanteokset määrätyin määrin. Jos tilauksia tulee paljon 
samalle teokselle ja grafiikansarjasta on vielä osa vedostamatta, niin 
toimitus siirtyy n. 30 pv:n päähän. Jos sarja on myyty loppuun, asiasta 
informoidaan asiakasta. 

Maksuehdot 

Tilattuanne taidetoksen lähetämme automaattisen tilausvahvistuksen ja 
laskun sähköpostiosoitteeseenne. Voitte myös tulostaa laskun 
tilaussivultamme. Kun lasku on maksettu, toimitamme taideteoksen. 
Postituskulut alle 5kg:n paketille 9 e ja alle 10 kg:n paketille 15 e. Jos 
haluatte, että lähetys toimitetaan kotiovelle niin alle 10 kg paketin postitus 
maksaa 20 e.

Taideteoksen tilaaminen

Tilauksen yhteydessä asiakkaan tulee aina ilmoittaa a) kuluttajana nimi, 
osoite, sähköpostiosoite, postiosoite sekä puhelinnumero. b) 
yritysasiakkaana ilmoittaa yrityksen nimi, yhteyshenkilö, sähköpostiosoite, 
postiosoite, y- tunnus sekä puhelinnnumero. 

Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä kulloinkin voimassa oleviin 
sopimus-, tilaus- ja toimitussehtoihin. 

Toimitusaika ja -tapa 

Tilatut taideteokset toimitetaan asiakkaalle enintään 7 työpäivän aikana 
postin kautta kun maksu on saapunut meille. Kanta-asiakkaille voidaan 
lasku liittää vasta lähetyksen mukaan.

Taideteoksen palautus 

Ostajalla on oikeus palauttaa teos 14 päivän kuluessa sen 
vastaanottamisesta. Mikäli ostaja haluaa palauttaa tuotteen, toivomme, että 
asiakas ottaa yhteyttä meihin, jolloin voidaan sopia palautustavasta 
(pääsääntoisesti postitse) ja maksun palauttamisesta. 

Arvonlisävero 
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Välitysteokset sisältävät 8 % arvonlisäveron. Kehykset sisältävät 22 % 
arvonlisäveron.

Vaihto-oikeus 

Grafiikkakauppa.fi myöntää välittämilleen teoksille ikuisen vaihto-oikeuden 
teoksesta maksettuun hintaan.

Asiakasrekisteri 

Grafiikkakauppa.fi:n asiakasrekisteri on luottamuksellinen ja 
grafiikkakauppa.fi sitoutuu olemaan luovuttamatta tietoja eteenpäin muille 
kuin tässä sopimuksessa mainituille osapuolille. 
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