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Opinnäytetyön aiheena oli luoda ohjekirja Dropshipping verkkokaupan perustamiselle. Työssä keski-
tytään siihen, kuinka verkkokaupan pystyy konkreettisesti luomaan käyttäen visuaalista materiaalia 
hyödykseen, jotta lukijalle tulisi mahdollisimman selkeä kuva työn etenemisestä. 
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda Dropshipping verkkokaupa käyttäen Shopify-verkkokauppapohjaa 
hyödykseen. Shopify valittiin Dropshipping alustaksi verkkokauppapohjan applikaation Oberlon takia. 
Työn tavoitteisiin kuului myös luoda kuva siitä, miten pystyy käyttämään Osterwalderin liiketoiminta-
mallia sekä brand canvasiä hyödykseen perustaessa verkkokauppaa. 
 
Työssä käydään läpi yrityksen perustaminen toiminimestä lähtien. Opinnäytetyön on luotu, sillä ajatte-
lukannalla, ettei lukijalla ole minkäänlaista kokemusta yrittäjyyden perustamisesta tai verkkokaupan 
luomisesta. Työn pohdinnassa käydään vielä läpi verkkokaupan tulevaisuuden mahdollisuudet. 
 
 
Työn tuloksena syntyi valmis verkkokauppa, jonka avulla pystyisi aloittaa myymään tuotteita.  
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1 Johdanto 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on ohjeistaa perusteellisesti, kuinka luoda Dropshipping-

muotoinen verkkokauppa käyttäen Shopify verkkokauppapohjaa hyödykseen. Dropshipping 

verkkokauppamuotona on muutamien vuosien aikana saanut enemmän huomiota, joka on pu-

dottanut kynnystä aloittaa oma verkkokauppapohjainen yritys. Pienien taloudellisten riskien ta-

kia, Dropshipping muodolla voi yrittäjä keskittää aikansa tuotteidensa markkinointiin sekä 

oman yrityksensä brändäämiseen. Tässä opinnäytetyössä käyn läpi, kuinka verkkokauppa pe-

rustetaan sekä mitä erilaisia markkinointitapoja kannattaa käyttää hyödykseen.  

 

 Tavoite 1.1

Opinnäytetyön tavoitteena on luoda mahdollisimman selkeä kuva lukijalle, kuinka Dropship-

ping verkkokaupan pystyy luomaan käyttäen hyödykseen liiketoimintamallia sekä brand can-

vasiä hyödykseen. Työssä käydään läpi jokainen kohta selkeästi, jotta lukijan olisi mahdollista 

luoda oma verkkokauppansa sekä aloittaa yrittäjyys luettuaan opinnäytetyön. Tavoitteena on 

myös tuoda esille erinäisiä keinoja, joilla verkkokauppaa voi viedä tulevaisuuden kannalta 

eteenpäin markkinoinnin kanssa.  

 

Opinnäytetyössä saadaan vastaukset kysymyksiin, miten Dropshippingmenetelmä eroaa pe-

rinteisestä verkkokaupasta, miten Dropshipping verkkokauppa perustetaan, miten sitä on jär-

kevä lähteä perustamaan sekä mitä verkkokaupan perustamisen jälkeen yrittäjän tulisi huomi-

oida. 

 

 Rakenne 1.2

Luvussa 2 kerrotaan, mitä on Dropshipping sekä mikä on Shopify ja miksi näitä kahta käyttäen 

on paras tapa aloittaa oma verkkokauppa. Kun perusteet molemmista ovat tulleet lukijalle tu-

tuiksi, lähdetään rakentamaan yritykselle liiketoimintamallia, jonka avulla saadaan luotua mah-

dollisimman selkeä kuva yrityksen toiminnasta. Liiketoimintamallin rakentamisen jälkeen siirry-

tään brändistrategiaan luvussa 3. Brändistrategiaa käytetään siihen, että saataisiin luotua sel-

keä kuva miltä verkkokauppa pitäisi ulkonäöltään näyttää sekä minkälaista markkinointia yri-

tyksen kannattaa käyttää. Luvussa 4 käydään läpi verkkokaupan luomisen suunnitelma kuva-

us kohdittain, jonka jälkeen aletaan luomaa verkkokauppaa luvussa 5. 

 

Ennen verkkokaupan luomista, käyn läpi tarvittavat lakisääteiset tiedot, jotka kohdistuvat yrittä-

jyyteen. Toiminimen hankinta sekä verohallintoon toiminnan ilmoittaminen ovat ensimmäiset 

askeleet, jotka kannattaa tehdä ennen kaupan luomista, jottei joudu lain kanssa hankaluuksiin. 

Verkkokaupan luominen näytetään konkreettisesti käyttäen visuaalista materiaalia hyödyk-
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seen. Verkkokaupan luomisessa käyn läpi sen perusteet, ulkonäköön liittyvät tekijät, verkko-

kaupan sisällön, logistiikan, verotuksen, maksutavan valinnan sekä tuotteiden valitsemisen. 

Yhteenvedossa käydään myös läpi koko projektin kulku alusta loppuun toivottavasti jättäen lu-

kijalle innokkuutensa aloittaa oma verkkokauppansa. 
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2 Dropshipping 

Dropshipping on vähittäiskauppa-muoto, jossa kaupan omista ei itse omista tuotteita, vaan 

myyn ne suoraan asiakkaalle tukun tai valmistajan kautta. Dropshipping kaupan omistaja ei 

myöskään huolehdi tuotteiden postituksesta, vaan valmistaja, josta tuote on tilattu hoitaa posti-

tuksenkin. Dropshipping-yrittäjän ei siis tarvitse missään kohtaan nähdä tuotetta itse (Shopify 

2018). 

Tässä luvussa käsitellään Dropshippinging riskit sekä Osterwarldin kehittelemänä liiketoimin-

tamalli, jonka avulla pystytään luomaan selkeämpi kuva yrityksen toiminnoista (Osterwalder 

2018). 

 Dropshipping liiketoimintamallina 2.1

Dropshipping liiketoimintamallissa on hyötyjä sekä haittoja. Isoimpina hyötyinä ovat aloitus-

budjetin pienuus, helppo aloittaa sekä mahdollisuus tehdä missä tahansa, jos vain omistaa in-

ternetyhteyden sekä kannettavan tietokoneen (Shopify 2018a).  

Aloittamisen helppous hyötynä on myös haitta, koska monet muut aloittavat yrittäjät näkevät 

tämän polun mahdollisuuden aloittaa oma yritys, jonka takia kilpailu on kasvavaa. Tämän takia 

Dropshipping yrityksillä painottuu vielä enemmän oikean markkinaraon sekä markkinointitavan 

löytäminen (Shopify 2018a). Varaston synkronointi olemaan samaa kuin tuotteiden valmistajil-

la on riski, johon ei aina pysty vaikuttamaan. Koska jokaiset valmistajat eivät omista teknologi-

aa saamaan omia varastojaan päivitettynä jokainen hetki niin, että samalla yrityksen omat 

tuotteet päivittyisivät, pitää yrittäjän itse olla katsomassa, ovatko tuotemäärät kohdillaan vai ei-

vät (Shopify 2018a).  

Yhtenä isoimpana ongelmana on monien eri valmistajien käyttäminen, joka tarkoittaa sitä, että 

asiakkaalle voi tulla useita toimitusmaksua tilatessa enemmän kuin 1 tuotteen, joka on eri val-

mistajalta. Tähänkin on tapoja, miten sen voi hoitaa niin, ettei aiheuta ongelmia yrittäjälle. Tä-

hän palataan myöhemmin kappaleessa 5 kun luodaan verkkokaupan logistiikka (Shopify 

2018a).  

Liiketoimintamalli on Alex Osterwalderin kehittämä liiketoimintamalli, joka on yksinkertaistettu 

tapa saada selville yrityksen liiketoiminnallisia tekijöitä sekä kartoittamaan niiden suhteita toi-

siinsa (Osterwalder 2018) Liiketoimintamalli on hyvä rakentaa luodakseen mahdollisimman 

selkeä liikeidea itselleen. Malli ei ole myöskään kiveen hakattu, vaan sitä saa ja pitääkin päivit-

tää aika ajoittain. (Kaarinen 2014) 

Liiketoiminta mallissa käydään läpi avainkumppanit, avainaktiviteetit, avainresurssit, arvolupa-

us, asiakassuhteet, asiakasryhmät, kanavat, tulovirrat sekä kulurakenne. Jokaiseen kohtaan 
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on hyvä saada edes jotain tekstiä mietittynä, jotta liiketoimintamalli on tarpeeksi selkeä ja että 

sitä voi tulevaisuudessa päivittää. 

 

Kuvio 1. Liiketoimintamalli. 

Avainkumppaneina liiketoimintamallissa tarkoitetaan niitä yrityksiä tai palveluita, joita tulet yri-

tyksessä käyttämään. Kyseissä opinnäytetyössä ne ovat Shopify, Oberlo, Instagram, sekä Fa-

cebook. Näistä isoimpina tekijöinä ovat Shopify verkkokauppa-alustana sekä sen tuottama ap-

plikaatio Oberlo, jonka kautta tuotteet verkkokauppaan hommataan. Instagram sekä Facebook 

ovat markkinointityökaluja. 

Avainaktiviteetteinä tarkoitetaan niitä tekijöitä, joilla käsitellään yrityksen ydintoimintoja, kuten 

jakelukanavia tai markkinointikanavia. Avainaktiviteetteinä ovat yhteisön luominen sekä aktiivi-

nen markkinointi. Tuotteiden hallinta on pienemmässä osassa opinnäytetyön aikana, koska 

tämän aikana koitetaan painottua vain yhteen sesonkiin, jonka takia tuotevalikoima on rajattu. 

Avainresursseilla tarkoitetaan niitä tekijöitä, jotka ovat yrityksellä käytössä, kuten tuotteet, pal-

velut, ihmiset sekä pääoma. Avainresursseina toimivat ne yrityksen, joiden palveluita käyte-

tään hyödyksi yritystä tehdessä. Kyseisessä yrityksessä avainresursseina on valmistajat, jotka 

hankitaan Oberlon kautta, Shopify sekä Stripe maksuvälinepalveluna.  

Kaupan kulurakenne koostuu asioista, jotka liittyvät rahan. Mitkä ovat kalliimpia resursseja se-

kä mitkä kulut ovat niitä, jotka ovat tärkeimpiä yritykselle. Kyseisessä opinnäytetyössä tär-

keimpänä kulurakenteena on tilausten täydentäminen, Shopifyin kuukausimaksusta sekä ap-

Kuukausimaksut 

Applikaatiot 

Mak-

Stripe 
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plikaatioiden lisämaksuista. Tähän voi tulla erinäisiä kustannuksia, riippuen mikä maksuvä-

linepalvelu valitaan käytettäväksi. 

Arvolupauksella tarkoitetaan sitä arvoa, mitä yritys tuo asiakkaalle. Yrityksen on hyvä tuoda 

asiakkaalle selväksi, että minkä takia heiltä kannattaa ostaa tuote eikä muualta. Yrityksen ar-

volupauksena on tuoda asiakkaille sesonkikohtaisia tarjouksia tuotteilleen sekä luoda mahdol-

lisimman aktiivisen asiakaspalvelun. Arvolupauksena on myös yhteisön kiinnittäminen yrityk-

sen omaan toimintaan. 

Asiakassuhteena tarkoitetaan sitä suhdetta, mikä yrityksellä on asiakkaaseen. Yrityksellä voi 

mahdollisesti olla jo olemassa asiakassuhde, jota voidaan käyttää hyödykseen tai sitten voi-

daan luoda suunnitelma sille, minkälainen asiakassuhde halutaan asiakkaihin pitää. Kyseises-

sä yrityksessä asiakassuhteet pyritään pitämään mahdollisimman pitkäaikaisina sekä yritetään 

luoda luotettava suhde asiakkaan ja yrityksen suhteen. Vanhat asiakkaat yritetään pitää yrityk-

sessä kiinni erilaisilla uniikeilla tarjouksilla ja uudet asiakkaat pyritään saada yhteistyökump-

paneiden sekä sosiaalisen median kautta. 

Kanavina tarkoitetaan niitä kanavia, joiden avulla saadaan tunnettavuutta, arviointia, hankinto-

ja sekä toimituksia. Kyseissä yrityksessä tunnettavuuden sekä arvioinnin kanavina toimivat 

sosiaalinen median palvelut kuten Facebook sekä Instragram. Mahdollisina kanavina tunnet-

tavuuteen voi olla myös Google Analytiikan tuottamat mainospalvelut. Hankinta sekä toimitus 

ovat molemmat Shopifyin ja Oberlon hoitamia, jonka takia ne eivät ole niin suuresti kontrolloi-

tavia. 

Asiakasryhmään merkataan kaikki ne erilaiset asiakassegmentit, joihin halutaan päästä, oli 

kyseessä sitten niche tai massamarkkinointi. Tärkeintä on luoda selkeä kuva siitä, ketkä ovat 

tärkeimmät asiakkaat. Asiakasryhmänä on 18-35 vuotiaat miehet sekä naiset. Alun perin yri-

tyksen perustajalla oli ideana kohdistaa kohderyhmä pelkästään nuoriin naisiin, mutta Joybir-

din mukaan, miehet ovat 1,5 kertaa enemmän valmiita maksamaan lemmikin hoidoista yli 

100$ kuukaudessa kuin naiset. Vaikka 18-35 vuotiaat eivät käytä eniten rahaa lemmikkeihinsä 

kaikista ikäryhmistä, he ovat silti taipuvaisempia ostamaan internetistä kuin vanhemmat ikä-

ryhmät (Joybird 2018).   

Tulovirtana tarkoitetaan kaikkia kohtia, joihin liittyy rahan tuleminen yritykseen. Tärkeimpinä 

kohtina on saada selville, mistä raha tulee sekä miten kyseistä tulovirtaa voisi muuttaa asiak-

kaalle paremmaksi. Hintojen muutos, maksutapojen lisäys, erilaisten hinnoittelumallien mallin-

nus sekä tärkeimpien tulovirtojen merkitys ovat kaikki tärkeitä kohtia saada selville yrityksen 

liiketoimintamalliin. Kyseisen yrityksen tulovirtana toimii asiakkaan kertamaksu tuotteesta, mui-

ta tulovirtoja kaupalle ei kohdistu, koska myyntiä ei luoda mitään muuta kanavaa käyttäen. 

Tämä on kohta, jota kannattaa päivittää, kun yritys alkaa saada myyntiä.  
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 Shopify dropshipping verkkokauppa-alustana 2.2

Shopify on vuonna 2006 perustettu verkkokauppa-alusta, joka tarjoaa asiakkailleen kuukausi-

maksuista verkkokauppapohjaa, jota asiakas pystyy muokkaamaan lukemattomilla vaihtoeh-

doilla. Shopify on tällä hetkellä auttanut luomaan yli 600 000 verkkokauppaa (Shopify 2018b). 

Shopifyn yksiä keskeisimpiä ominaisuuksia on sen tarjoama ”App-store”, josta asiakas voi vali-

ta sadoista erilaisista applikaatioista mieluisensa omaan kauppaansa. Vaihtoehtoja löytyy niin 

automatisoidusta markkinoinnista pop-up tarjouksiin (Shopify 2018b). 

Dropshipping verkkokaupan luominen Shopifyille on optimaalinen ratkaisu kyseisen App-

storen ansiosta, koska Shopify on luonut applikaation nimeltä Oberlo. Oberlo on ilmainen ja se 

on luotu juuri Dropshipping yrittäjille, jotta he voivat tuoda omaan verkkokauppaansa tuotteita 

ja että he voivat viedä tilauksen eteenpäin mahdollisimman helposti ja vaivattomasti (Oberlo 

2018). 

Koska Oberlo ja Shopify ovat sama yritys, on molemmilla 24/7 asiakastuki, joka helpottaa 

aloittelevan yrittäjän paineita, kun tietää, että on aina mahdollisuus kysyä ongelmista, jos 

kumman tahansa kanssa on niitä. Oberlo:lla on myös paljon erilaisia blogeja tehtynä yhteis-

työssä Shopifyin kanssa, joka auttaa aloittelevaa yrittäjää saamaan informaatiota molemmista 

palveluista tai esim. vinkkejä markkinointiin (Oberlo 2018). 

Shopifyin maksupalveluita on useimpia eri tapoja, mutta niistä helpoimpana sekä tehokkaim-

pana toimii maksupalvelu nimeltä Stripe (Stripe 2018). Stripe on kansainvälinen maksutapa-

palvelu, jonka avulla verkkosivuille pystyy luomaan maksutapoiksi niin pankit kuin myös kortit. 

Koska kyseissä opinnäytetyössä keskitytään asiakkaiden saamiseen ulkomailta, on kyseinen 

täydellinen sen kansainvälisten maksutapojen ansiosta.  
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3 Brand canvas markkinointiviestinnän toimintamallina 

Aloittavan yrityksen on tärkeä pitää mielessä oma markkinointi- sekä brändistrategia. On mo-

nia erilaisia toimintamalleja, joilla näitä voidaan selventää. Brändistrategian selventämiseksi 

käytämme Brand Canvasia (Nielson 2016). Tämän strategian strategian avulla, yrittäjän on 

helpompi pitää mielessä yrityksen arvot sekä tulevaisuuden suunnitelmat, kun rakentaa yritys-

tä.  

Dropshipping kauppana on tärkeää alkaa myydä aluksi pienelle markkinaraolle, koska mitä 

suositumpaa trendiä tai tuotetta myyt, sitä todennäköisemmin sille on jo verkkokauppa ole-

massa. Tämän opinnäytetyön yrityksen liikeideaksi päätettiin valita sesonkikohtaisten tuottei-

den myyminen koirille, jotta saataisiin luotua mahdollisimman selkeä kuva yrityksen liiketoimin-

tamallin mallintamisesta sekä Brand Canvasin teosta. Tulevassa kappaleessa mallinnetaan 

yrityksen liikeideaa jokaisessa kohdassa.  

”Brändi koostuu imagosta ja maineesta” (Brandnews 2018). Brändin tarkoitus on luoda asiak-

kaalle mahdollisimman vahva kuva yrityksestä. Mitä vahvempi ja tunnetumpi brändi yrityksellä 

on, sitä helpompi asiakkaan on luottaa yritykseen ja ovat myös valmiita maksamaan tuotteesta 

enemmän (Brandnews 2018).  

Brand canvas luodaan brändille, jotta saadaan mahdollisimman selkeä kuva brändistä. Ala-

puolella on kuva, josta näkyy mitä eri kohtia brand canvas pitää sisällään. Jokainen kohta on 

tärkeä brändin kuvan luomiselle sekä sen ylläpitämiselle. Tärkeintä brand canvasiä luodessa 

on pitää mielessä mitkä ovat sinulle tärkeintä, sekä se mitä haluat asiakkaan näkevän sinusta 

(Nielson 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Brand Canvas. 
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Brand canvasin tarina puolen kohdassa Positioning statement tarkoitetaan yrityksen arvolupa-

usta. Kyseinen on sama, mikä oli liiketoimintamallissa. Kyseisen selventämin brand canvasiin 

helpottaa yrittäjää saamaan selkeämpi kuva siitä, mitä haluat luvata asiakkaalle ja toimiiko se 

yrityksen brändistrategian kanssa. 

Persona selvennetään kohderyhmä. Minkälainen on normaali asiakas, joka tulisi ostamaan yri-

tyksen tuotteita. Minkälainen on hänen persoonansa, kuinka vanha hän on, mitä sukupuolta 

hän on sekä minkälainen luonne hänellä on tuotteeseen. Kyseisen yrityksen asiakas on nuori 

aikuinen, joka välittää lemmikin hyvinvoinnista ja haluaa, että sillä on yhtä hyvä olla kuin omis-

tajallaan. 

Promise sekä personality ovat kohtia, joihin on hyvä saada kiteytettyä ihan muutamalla sanalla 

oma lupauksesi asiakkaallesi sekä minkälaisen kuvan haluat, että asiakas saa yrityksestäsi. 

Promise –kohtaan voi keksiä yrityksen sloganin, koska se yleensä kiteyttää hyvin sen, minkä-

laisen kuvan yritys haluaa asiakkaalleen antaa. 

Storyboard on kuin lyhyt kertomus, minkä haluat, että asiakkaalle jää mieleen yrityksestä. 

Tässä kohdassa on hyvä käyttää kehittämää slogania sekä personallisuuden kuvauksia hyö-

dykseen ja luoda yhteinen kuva siitä, että minkälainen tunne asiakkaalle pitäisi jäädä tuotteen 

oston jälkeen.  

Symbolsin ideana on luoda visuaalinen kuva brändille. Visuaalinen kuva verkkokaupassa on 

yksiä tärkeimpiä kohtia uudelle yritykselle. Koska yritystä ei vielä tunneta, pitää asiakkaan 

huomio saada tuotteisiin muulla tavalla, kuten tarinalla tai visuaalisilla kuvilla. Kyseisen yrityk-

sen symboliikkaa kuvastaa selkeä teksti, mutta ei liian vakava, jotta brändin kuva leikkisyydes-

tä pysyy. Värimaailmana on neljä eri väriä, joista jokainen on keskittynyt yhteen sesonkiin.  

Strategian avulla saadaan luotua selkeä kuva brändin strategiasta. Awarenessilla tarkoitetaan 

niitä kanavia, joiden avulla asiakkaat saavat tietoa yrityksestäsi. Tällä yrityksellä tietoisuutta 

herättävinä kanavina toimivat yhteistyökumppanit sekä sosiaalisen median kanavat. 

Sale kohdassa on tarkoitus kartoittaa, mitä tuotteita yritys myy sekä mikä on myyntistrategia. 

Opinnäytetyön yritys on keskittynyt sesonkikohtaisten tuotteiden myyntiin, jonka takia strate-

giana on sesonkikohtaiset alennukset sekä painottaminen erinäisiin tuotteisiin eri sesonkeina.  

Dropshipping yrityksessä helppoa on se, että et itse ole vastuussa postituksesta, jonka takia 

delivery ei ole yksi huolenaihe, josta pitäisi luoda strategiaa. Post-delivery tosin on hyvin tär-

keä yritykselle. Tällä kohdalla tarkoitetaan sitä, miten asiakas voi olla yritykseen yhteydessä ti-

lauksen jälkeen, ilman että se liittyy tuotteisiin. Opinnäytetyön yrityksellä painotus on Insta-

gram yhteisön aktiivisuus sekä kommunikointi.  
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Jokainen kohta brand canvasissä on tärkeä, mutta jokainen ei ole yhtä tärkeä yritykselle tai 

brändille itsessään. Tärkeimpinä kohtina kyseiselle yritykselle on symboliikka sekä strategia. 

Tarina ei ole niin tärkeä, koska ei olla luomassa tuotetta tai tuoteryhmää jonka takana olisi pi-

dempi tarina. Kyseisen yrityksen avainkohtina on visuaalinen kosketus sekä aktiivinen markki-

nointi. 
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4 Suunnitelmakuvaus 

Ohjekirjan luomisessa on tärkeä kirjoittaa ajallisesti oikeassa järjestyksessä, jos se vaikuttaa 

toimintojen toimivuuteen. Tässä opinnäytetyössä ajallinen järjestys on luotu oikeassa järjes-

tyksessä, koska muuten erinäiset toiminnot eivät toimi niin kuin pitäisi. Olettamalla, että lukija 

ei tiedä mitään kyseisestä aiheesta, on hyvä pitää mielessä ohjekirjaa luodessa (Korpela 

2012). 

Ennen verkkokaupan luomista, käydään läpi toiminimen hankinta sekä verohallintoon yrityksen 

toiminnan ilmoittaminen, kun Y-tunnus on saatu toiminimelle. Kyseisien ilmoituksien tekeminen 

on Suomessa tehty helpoksi, jonka takia näiden tekeminen on nopeaa sekä vaivatonta.  

Verkkokaupan luomisessa ensin aloitetaan rekisteröitymällä Shopifyihin. Tämän jälkeen, kun 

verkkosivut on saatu käyttöön, aloitetaan verkkokaupan ulkoasun muotoilulla. Ulkoasun muo-

dossa käytetään mahdollisimman paljon Brand Canvasia hyödykseen saadakseen yhtenäinen 

kuva verkkokaupalle sekä selkeä kuva brändistä.  

Verkkokaupan ulkonäön luomisen jälkeen käydään läpi erilaiset applikaatiot, jotka Shopifyihin 

kannattaa ladata ennen verkkokaupan lanseeraamista. Applikaatioiden avulla verkkokaupasta 

pystyy tekemään mahdollisimman tehokkaan sekä tekemänä mahdollisimman yksilöllisen. Ap-

plikaatioissa käydään myös läpi Oberlon lataaminen, jota tarvitaan tuotteiden tuomista varten. 

Kun verkkokaupan applikaatiot on saatu ladattua, siirrytään Shopifyin asetuksien puoleen. 

Tässä kohdassa käydään läpi lakisääteiset asiat, logistiikan selventäminen, verotuksien selvi-

tys sekä muut asetukset, jotka ovat yrityksen kannalta tärkeitä selvittää. Samalla näytetään 

myös, kuinka verkkosivuille on mahdollista saada oma domaininsa.  

Asetuksien jälkeen näytetään, kuinka tuotteita voi tuoda omaan kauppaansa, miten niitä voi 

muokata sekä kuinka niiden myyminen konkreettisesti tapahtuu. Tässä kohdassa käydään läpi 

Oberlo, kuinka se toimii, mitä tuotteita sieltä on mahdollista tuoda sekä mitä tuotteita sieltä 

kannattaa logistiikan kannalta ottaa kauppaansa. 

Tämän jälkeen verkkokauppa on valmis julkistettavaksi. Pohdinnassa käydään vielä läpi, mitä 

verkkokaupalle kannattaa tehdä julkaisun jälkeen, miten lähteä markkinoimaan, mitä kannat-

taa tulevaisuuden kannalta miettiä valmiiksi sekä mitä yrittäjän kannattaa odottaa kaupan suh-

teen. 
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5 Verkkokaupan luominen 

Verkkokaupan luominen on helpointa aloittaa ulkonäöstä ja sen jälkeen siirtyä teknillisiin koh-

tiin. Verkkokaupan sisältöön ei aluksi kannata käyttää liikaa aikaa, koska sivuston on tapana 

muuttua, kun tuotteita lisätään sivustoon. Eriävät värivaihtoehdot tuotteiden kuvista sekä 

yleismallillinen näkymä, minä verkkokauppa tulee näkymään tulisi muuttua sesonkien sekä 

tuotteiden mukaan. Liiallista ulkonäöllistä muutosta ei tietenkään kannata tehdä, etteivät van-

hat asiakkaat tunnistaisi kauppaa enää. Tärkeänä huomiona kun aloittaa mitä tahansa yritystä, 

on perustamisilmoitus, joka pitää tehdä jokaisesta yrityksestä Patentti- Ja Rekisterihallitukseen 

(PRH 2018).  Kyseisen ilmoituksen tekeminen on helppoa ja nopeaa, sekä vastaus rekiste-

röidystä yrityksestä tulee yleensä alle 30 minuuttiin sähköpostiisi.  

Ennen kuin verkkokauppaa voidaan alkaa laillisesti käyttämään yrityksenä, on sen toiminta il-

moitettava. Tämän pystyy tekemään Patentti ja Rekisterihallituksen perustamisilmoituksella. 

PRH on tehnyt videon, josta näkyy, kuinka helppoa toiminimen perustaminen on (PRHvideot 

2017). Kohdassa, jossa perustamisilmoituksessa pitää ilmoittaa toimiala, pitää käyttää pelkäs-

tään valittua kieltä, jona haluaa yritystä perustaa. Jos kielivalintana on suomi, pitää Dropship-

ping toimiala kirjoittaa ”Verkkokaupan suoratoimitus”. 

 Ulkoasu 5.1

Ilmoitettua yritys PRH:lle, voit perustaa Shopify-kaupan. Menemällä Shopifyin sivuille ja rekis-

teröimällä uuden kauppasi, pääset suoraan sivulle, jossa pystyt hallitsemaan kauppaasi. En-

simmäisenä askeleena on luoda ulkoasu verkkokaupalle. Tämä onnistuu menemällä vasem-

malta ”Online Store” ja klikkaamalla alhaalta ”Visit Theme Store”. Tämä vie selaimesi Shopi-

fyin antamalle sivustolle, josta pystyt valitsemaan kauppasi teeman eli ulkoasun (Kuva 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 3. Ulkoasun teeman valinta. 
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Sivustolla pääset selaamaan kaikkia eriäviä ulkoasuja, jotka Shopify tarjoaa mahdollisuuksina 

sivustollesi. Maksullisia vaihtoehtoja on useampia tarjolla, mutta itse suosittelen ilmaisia, 

koska niiden ulkoasut ovat ammattimaisen näköisiä. Jotta ilmaisia ulkoasuratkaisuja pääsee 

selamaan, sinun pitää valita valikosta ”Price” niin, että siellä näkyy vain ilmaiset ”Free” (Kuva 

4).   

 

Kuva 4. Ulkoasun teeman valinta. 

Ilmaisia teemoja Shopifyilla on 10 kappaletta. Riippuen minkälaista tuotetta myyt tai minkälais-

ta tyylisuuntaa haet, on valinta vapaa. Omasta mielestäni Brooklyn-teema on kaikista teemois-

ta ammattimaisimman näköisin, sekä sen peruspohja on tarpeeksi monimutkainen, mutta 

simppeli, jonka ansiosta sitä voi muokata vapaasti oman mielensä mukaiseksi. Teeman saa 

asennettua sivustolle menemällä teeman sivustolle, sekä painamalla ”Add Theme”. Shopify 

tämän jälkeen automaattisesti lisää teeman kauppasi ulkonäöksi. Teemaa voi aina vaihtaa 

muuhun, mutta tässä kohtaa on hyvä muista, että kaikki kuvat eivät toimi yhtä hyvin muiden 

teemojen kanssa kuin toiset (Kuva 5). 
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Kuva 5. Ulkoasun teeman valinta. 

Kun teema on valittu ja asennettu Shopifyihin, sitä voidaan nyt muokata mieluiseksi. Shopify 

yleensä heittää käyttäjän suoraan tälle sivustolle teeman asennuksen jälkeen. Aina näin ei 

käy, vaan käyttäjän pitää itse navigoida sinne. Ulkoasun muokkaukseen pääsee menemällä 

Online Store -> Customize. Aluksi sivusto saattaa näyttää hyvin hämmentävältä, mutta muok-

kaus on tehty yllättävän helpoksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 6. Ulkoasun muokkaus sivusto. 

Ulkoasun muokkaus on hyvä tehdä tässä kohtaa sellaiseksi, minkä näköisenä haluaisi sen 

asiakkaille näkyvän. Kaikki ylimääräinen kannattaa ottaa pois, tai lisätä jos kokee tarpeellisek-

si. Vasemmalla olevassa taulukossa on kaikki mitä pystyy muokkaamaan. 

Header on sivuston yläpalkissa oleva ilmoituspalkki. Itse olen tykännyt ottaa sen aina pois, 

koska koen sen olevan vain tiellä sekä rumaksi koko sivustolle. Kyseistä palkkia pystyy muok-
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kaamaan menemällä Header -> Announcement Bar -> Show announcementin kohtaan ottaa 

rastin pois. 

Slideshow on etusivun kuva. Kyseinen kohta on automaattisesti laitettu olemaan vaihtuva ku-

vasarja. Toisille tämänkaltainen toimii, mutta alussa suosittelisin pysymään vain yhdessä etu-

sivun kuvassa sen sijaan, että etusivun kuva olisi vaihtuva. Tämä on tietenkin mielipide kysy-

mys. Etusivun kuvasarjan pystyy vaihtamaan yhdeksi kuvaksi menemällä Slideshow -> Con-

tent -> Slide -> Remove Content. Näin etusivuna on vain yksi kuva joka ei vaihdu. 

Etusivun kuvan valitsemisessa pitää olla tarkkana, että kuva on tarpeeksi suuri resoluutioltaan, 

jotta kuva ei näytä rumalta ja anna huonoa kuvaa yrityksestä. Ellei omassa varastossa ole ku-

via, jotka sovi, on muita mahdollisuuksia saada ammattimainen kuva etusivullesi. Vois joko 

käyttää Googlea ja kun etsit kuvia, vaihdat asetuksista, että kuvia saa käyttää kaupalliseen 

käyttöön. Toisena keinona on käyttää Shopifyin omaa kuvavalikoimaa nimeltä Burst. Burst on 

täynnä korkea resoluutiolla olevia ammattimaisia kuvia, jota jokainen saa käyttää vapaasti 

(Burst, 2018). Kuvavalikoimasta voi valita juuri oikean kategorian, joka kuvastaa omaa yritys-

täsi parhaiten ottaen huomioon myös yrityksen brändin imagon. Valittu kuva pitää sopia sovit-

tuihin väreihin sekä yleiseen brändin imagoon. Tähän opinnäytetyöhön kuvaksi valittiin syksyi-

nen koirakuva, jossa koiralla on päällä takki. Tämä kuva on täydellinen, koska se sopii brändin 

imagoon sekä tuotteisiin jota myydään. Kun kuva on valittu, pitää mennä Slideshow -> Slide -> 

Select Image ja valita kuva. Tässä kohtaa on hyvä myös muokata etusivun tekstiä. Samassa 

palkissa alempana on kohta ”Text”, josta pystyy muokkaamaan etusivulla olevia tekstejä. Itse 

en ole ikinä pitänyt mistään tekstistä etusivun kuvan edellä, koska se mielestäni rikkoo etusi-

vun visuaalisuuden heti, jonka takia itse tykkään ottaa kyseiset pois. Tekstit saa pois ihan vain 

kumittamalla ne tekstipalkeista pois. 

RIch Text  on etusivun kuvan alla oleva teksti, jossa on mahdollista kirjoittaa pieni teksti, johon 

voit kirjoittaa vaikka brändistä. Tämä pieni tekstipalkki on tehokas saadaksesi tarinasi ihmisille. 

Teksti ei saa olla kuitenkaan liian pitkä, jotta ihmiset jaksavat lukea sen. 2-3 lausetta on täydel-

linen.  

Collection List on lista erilaisista tuoteryhmistä, jotka sivustollasi tulee olemaan. Jos sivustolla-

si ei ole useimpia tuoteryhmiä, kyseisen voi ottaa pois. Vaikka sivustollasi olisi enemmän tuo-

teryhmiä kuin vain yksi, suosittelen silti kyseisen kohdan pois ottamista, koska tärkeämpää on 

saada hittituotteet etusivulle ensimmäisiä, eikä vain tuoteryhmiä. Kyseisen listan pystyy pois-

tamaan menemällä Collection list -> Remove Section. Tämän pystyy lisäämään jälkikäteen 

kohdasta ”Add Section”. 
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Featured Collection on etusivulla näkyvät tuotteet. Tämä on hyvä pitää ja tähän on tärkeä 

miettiä, mitä tuotteita laittaa esille, koska asiakkaat näkevät ne ensimmäisinä. Tuotteiden li-

sääminen tähän näytetään myöhemmin tässä kappaleessa.  

Newsletter eli uutiskirje. Jos haluat pitää yrityksessä uutiskirjettä, tämän avulla saat asiakkai-

den sähköpostit jotka haluavat sitä lukea. Itse en tällä yritysmuodolla aluksi pidä sähköposti-

markkinointia, jonka takia sen voi ottaa pois. Tämä tapahtuu menemällä Newsletter -> Remo-

ve Section 

Footer on alapalkki, paitsi kyseiseen pystyy linkittämään omat sosiaalisen median sivustot tai 

mahdollisia maksuvälineitä. Suosittelen pitämään tämän ja lisäämään omat sosiaalisen medi-

an sivustot tähän. Tämän opinnäytetyönaikana ei kyseisiä tehdä. Muut osat Footerissa kannat-

taa pitää, jos niille kokee käyttöä. Tälle kotisivulle niille ei tosin ole, jonka takia nekin otetaan 

pois käytöstä klikkaamalla sitä osaa mikä halutaan pois ja painamalla ”Remove Content” 

Nyt kun sivuston etusivu ja ulkoasu ovat kunnossa muuten, niin voi tehdä myös muita muutok-

sia. Menemällä vasemmalta palkilta ”Theme Settings” on mahdollista muuttaa väriä, fonttia, 

ostoskärryä, sosiaalista mediaa ja checkouttia. Brooklyn ulkoasun typografia sekä värit ovat 

ammattimaisen näköisiä, jonka takia ne soveltuvat brand canvasiin luotuun symboliikkaan täy-

dellisesti eikä niitä tarvitse muokata.  (Kuva 2 & 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Ulkoasun teeman muokkaus. 
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Kuva 8. Ulkoasun muokkauksen lopputarkastus sekä tallennus. 

Kaikkien muokkauksien jälkeen muista painaa sivuston vasemmalta puolelta Save eli Tallen-

na. Tämä voi käydä kohtalokkaaksi, ellei aina välissä muista tallentaa, kun muokkaa sivujaan 

(Kuva 8). 

 Applikaatiot 5.2

Kun ulkoasu on valmis, voidaan siirtyä Shopifyin sisäisiin asetuksiin sekä tuotteiden valintaan 

liittyviin muokkauksiin. Dropshipping muoto toimii Shopifyilla Oberlo –nimisellä applikaatiolla, 

joten sen lataaminen samalla kun lataa muita hyödyllisiä Shopify applikaatioita. Applikaatioita 

pystyy lataamaan menemällä Shopifyin aloitussivustolle ja menemällä kohtaan Apps sivuston 

vasemmassa reunassa. Applikaatoita pääsee selaamaan klikkaamalla ”Visit Shopify App 

Store” sivuston oikealta (Kuva 9). 

 

 

 

 

 

Kuva 9. Applikaatioiden lataaminen. 
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Dropshippingin tarvitaan sovellus nimeltä Oberlo. Kyseisen voi etsiä Appstoresta ja laittaa 

suoraan Shopifyihin klikkaamalla ”Add app”. Shopify haluaa vielä varmistaa latauksesi, jossa 

shopify samalla kertoo, mitä tietoja applikaatio haluaa käyttää. Painamalla Instant Application, 

Shopify lisää appin sivustoosi (Kuva 10). 

 

 

 

 

Kuva 10. Oberlon lataaminen Shopify kauppaan. 

Muita applikaatioita, jota Shopifyin kannattaa ladata on erilaisten tarjouksien tarjoaminen 

asiakkaille. Kirjoittamalla Shopifyin Appsotreen termin ”Upsell” saat erilaisia applikaatioita, 

joilla pystyy vaikuttamaan sivustolla näkyviin tarjouksiin. Kyseisiä applikaatoita on tarjolla 

useiampia, mutta kannattaa valita sellainen, jolla on paljon käyttäjiä ja jossa arvostelut 

vaikuttavat hyvältä. Tässä kohtaa kannattaa ottaa huomioon, että jotkut applikaatioiden 

valmistajat ostavat arvosteluja, jotta tuote vaikuttaisi paremmalta. Itse suosittelen ”Bold Upsell” 

applikaation lataamista. Bold on yritys, joka on tehnyt useimpia applikaatioita Shopifyille ja 

kaikki niistä toimivat juurin niin kuin he ilmoittavat. Kyseisen applikaation saa samalla tavalla 

kuin Oberlon. Applikaatio on maksullinen, mutta siinä on 14 päivän ilmainen kokeiluversio, 

jonka aikana voit päättää haluatko pitää applikaation vai et.  

Kolmantena appliklaationa suosittelen erilaisten ”Pop-up”:jen käyttöä. Itse käytän Beeketingin 

tekemää ”Sales Pop” applikaatiota, koska se on ilmainen, sillä saa näkymiin erilaisia 

myyntitietoja asiakkaille ja se on helppo käyttöinen.  

 Sisällön muokkaus 5.3

Applikaatioiden lataamisen jälkeen, on aika laittaa Shopifyin asetukset kohdilleen. Sivuston 

muokkaus niin, että sivusto on tarpeeksi informatiivinen on ensimmäinen askel. Vaikka Shopify 

on hyvin automatisoitunut verkkokauppapohja, mutta perusasetukset pitää muokata, jotta 

saadaan myyntiä eteenpäin laillisesti sekä ilman suurempia maksutapa ongelmia.  

Muokkaamalla verkkokaupan sisältöä, pitää mennä Online Store, jonka alapuolelle avautuu 

kohta linkkejä, joiden avulla sivuston sisältöä voi lisätä. Tärkeimpänä sivustona, mikä on hyvä 

lisätä sivustolle on sivu, jossa kerrot yrityksestäsi sekä lisäät yhteistietosi. Tämän pystyy 

tekemään Pages ja Add Page kohdasta (Kuva 11). 
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Kuva 11. Verkkokaupan sisällön muokkaus. 

 

Painamalla Add Page sinulle avautuu tyhjä sivusto. Title on otsikkosi, eli se mikä sivuston nimi 

tulee olemaan. Koska tarkoituksena on tehdä sivusto, jossa kerrotaan itsestämme on hyvä 

tehdä sivuston nimeksi vaikka ”About Us”. Tekstisisällön kuuluisi olla tarpeeksi lyhyt, että 

asiakkaan mielenkiinto pysyy sitä lukiessa. Tämän alle voi tehdä yhteystiedot. Tässä 

kannattaa muistaa, että jos olet tekemässä yritystä, jonka myynti keskittyy ulkomaille, ei omaa 

puhelinnumeroaan kannata mainita. Pelkkä sähköposti on tarpeeksi, koska sinne haluat 

muutenkin saada kaikki yrityksesi viestinnän. Kun sivusto on valmis, paina ”Save” oikealta 

ylhäältä, jotta sivustosi tallentuu (Kuva 11 & 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Verkkokaupan sisällön muokkaus. 

 

Tämän jälkeen navigoi itsesi Online Store -> Navigation. Täällä pystyy linkittämään tekemäsi 

sivuston kauppaasi niin, että kaikki näkevät sen. Ellei linkitystä tehdä, asiakkaat eivät löydä 

tekemäästi sivustoa. Menemällä kohtaan Main Menu voit muokata sivustollasi olevia linkkejä 

(Kuva 13). 
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Kuva 13. Verkkokaupan sisällön muokkaus. 

 

Sivuston valitseminen menuun onnistuu painamalla ”Add Menu Item” ja etsimällä kohdasta 

”Pages” tekemäsi sivusto ja lisäämällä se menuun. Tämän jälkeen voit tallentaa ja sivusto on 

linkitettynä omalle sivullesi. Voit käydä tarkistamassa ulkoasua painamalla silmän näköistä 

kuvaketta Online Storen vieressä, ja katsoa näyttääkö linkitys oikealta sekä sisältö hyvältä 

(Kuvat 14 & 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 14. Verkkokaupan sisällön muokkaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 15. Verkkokaupan sisällön muokkauksen tarkistus. 
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Domainin ostaminen 

Shopify tarjoaa sivustollesi heti verkkokaupan tehtyä sivuston, jossa liitteenä on 

myshopify.com. Kyseistä verkkokauppanimeä voi käyttää, mutta se ei ole suositeltavaa, koska 

kyseinen nimitys saa verkkokaupan näyttämään halvalta sekä epäammattilaiselta. Domainin 

ostaminen on itselleen käyttöön vuodeksi maksaa 10-20 $ vuodessa, jonka takia kyseisen 

ostaminen on suositeltavaa. Domainin pystyy ostamaan suoraan oman verkkokauppasi 

hallintasivuilta. Menemällä Online Store ja painamalla Domains, pääset sivulle, jossa pystyt 

joko ostamaan uuden domainin tai vaihtamaan Shopify sivuston olemassa olevaan domainiin. 

Painamalla Buy New domain pääset kohtaan, jossa pystyt tarkistamaan onko verkkosivusi 

ostettavissa, hinnan, sekä minkä päätteen haluat sivustolle. Paras mahdollinen on .com, koska 

kauppa on suunniteltu kansainväliseen myyntiin. Pääte .com on myös yleisin verkkosivu-

pääte, joka tekee siitä luotettavan asiakkaalle (Kuva 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 16. Domainin ostaminen verkkokaupalle. 

 

 Asetukset 5.4

Shopify on hyvin automatisoitu verkkokauppapohja, mutta perusasetukset järjestelmään on 

pakko aluksi laittaa, jotta automatisointi toimii oikein. Asetuksissa käydään läpi lailliset asiat, 

maksutapapalvelu, logistiikka sekä verotus.  
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Kuva 17. Asetukset. 

 

Asetuksiin pääsee klikkaamalla alhaalta vasemmalta Settings. Sieltä avautuu pohja kaikille 

eriäville asetuksille mitä voit muokata (Kuva 17). Ensimmäisenä aloitetaan General eli 

yleisistäasetuksista. General-asetuksissa pystyt muokkaamaan kauppasi nimeä, sähköpostiasi 

ja muita yksityistietojasi. Kyseisiä ei tarvitse muuttaa, jos asetukset ovat oikein. Ainut asia, 

mikä kyseisestä kohdasta pitää muuttaa, on näiden asetuksien pohjalla, jossa on kohta ”Store 

Currency”. Kyseinen asetus on automaattisesti laitettuna sille, missä asut. Koska 

tarkoituksena on myydä kansainvälisesti ja vielä suurimpana markkina-alueena on 

Yhdysvallat, pitää valuutta vaihtaa USD. Tämän pystyy tekemään klikkaamalla kohtaa, jossa 

valuutan nimi on ja etsimällä sieltä USD. Tämän jälkeen tiedot voi tallentaa (Kuva 18).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 18. Valutaan valinta. 

 

Maksupalvelun valinta 

 

Shopifyissa on automaattesti PayPal maksutapana. Ellei muita määritetä, niin ainut 

mahdollisuus asiakkaiden maksaa on se. PayPalin on suosittu maksutapaväline, mutta 

mahdollisuus maksaa korteilla on hyvin suositeltavaa olla. Kyseiselle verkkokaupalle paras 

mahdollisuus on Stripe. Stripe on maksupäätepalvelu, jonka avulla on helppoa sekä halpaa 

luoda maksutapavalintoja verkkokauppaan. Kyseisen pystyy liittämään Shopifyhin menemällä 

Settings ja valitsemalla Payment Provider. Kohdassa Accept credit cards voi valita luettelosta 

kohdan nimeltä Stripe. Kun tämä on valittu, paina Activate, joka vie sinut Stripen tunnuksen 
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luomisen sivuille (Kuva 19). Sinne pitää liittää yhteistiedot, yrityksen tiedot sekä pankkitili, jotta 

maksut olisivat laillisia. Kun tiedot on täytetty, paina alhaalla olevaa nappia ”Authorize access 

to this account”, jonka jälkeen Shopify liittää Stripen maksutapoihisi (Kuva 20.) Tämän jälkeen 

maksutavoista ei tarvitse enää huolehtia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 19. Maksupalvelun valinta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 20. Stripen käyttäjän tekeminen sekä authorisointi. 

 

Checkout 

Menemällä Settings ja sieltä Checkout pääset muokkaamaan tietoja, jotka asiakkaat antavat, 

kun ovat maksamassa ostoksiaan. Kyseisissä asetuksissa, on muutama kohta, joka kannattaa 

ottaa huomioon. Ensimmäinen on yhteystiedot, jotka asiakas antaa. Kohdassa Shipping ad-

dress phone number on automaattisesti laitettuna Hidden. Tämä kannattaa laittaa Required, 

varmistaaksesi tilauksen saapumisen asiakkaalle. Vaikka kyseinen informaatio ei ole pakolli-
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nen paketin pääsemiseksi asiakkaalle, kyseinen informaatio on silti tärkeä, jos tilauksessa tu-

lee mahdollisia ongelmia (Kuva 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 21. Kassan tietojen valinta. 

 

Kun kyseinen asetus on valittu, sivuston alhaalla on vielä kohta Email marketing. Jos haluat 

aloittaa sähköpostimarkkinoinnin yrityksellesi, tämä kohtaa kannattaa olla valittuna niin kuin 

automaattisesti se on. Jos sähköpostimarkkinointia ei tosin ole, etkä ajatellut aloittaa, kannat-

taa kohta ottaa pois. Tässä kohtaa kannattaa myös huomioida, että uuden EU lainsäädännön 

GDPR:än tietosuojalaki. Jos keräät asiakkaiden sähköposteja, pitää sinun esittää se selvästi 

asiakkaille. Samalla sinun pitää myös kertoa mihin kyseistä tietoa käytä, kuten sähköposti-

markkinointiin. Kohdassa on myös mahdollisena vaihtoehtona Preselect the sign-up option, jo-

ka on nykyisen EU lainsäädännön vastainen. Automaattisesti hyväksyttävää sähköpostimark-

kinointia ei saa enää olla, vaan asiakkaan pitää itse hyväksyä päätös, että hän haluaa markki-

nointiviestejä (Asiakastieto, 2018) (Kuva 22).  

 

 

 

 

Kuva 22. Sähköposti markkinoinnin hyväksyntä. 

 

Legal 

Jokaisella yrityksellä pitää olla lakisääteinen palautusoikeus, tietojensuojakäytäntö sekä käyt-

töehdot kirjattuna sivuilleen. Kyseisiä tekstejä ei onneksi tarvitse itse kirjoittaa, vaan Shopify 

on tämänkin helpottanut. Menemällä asetuksista kohtaan Legal pääset sivustolle, jossa kysei-

set määritellään. Jokaisen kohdan alla on nappi, jossa lukee Create from template. Tämä te-

kee automaattisesti jokaisen kohdan alle tekstin, joka on laillisilta kohdilta oikein kirjoitettu. Voit 

lukea jokaisen läpi, jos haluat tietää tarkemmin mihin annat hyväksynnän ja mihin et. Tämän 
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on hyvin suositeltavaa, koska lain kanssa ei ikinä kannata ottaa oikoteitä. Kyseisiä tekstejä voi 

myös muuttaa, jos koet, että et jokaista kohtaa halua itse pitää tai haluat jotain muuttaa. Jos 

päätät muuttaa tekstejä, kannattaa olla tarkka, mitä saat muuttaa lain mukaan ja mitä et. Kun 

olet jokaiseen saanut tekstit, paina Save (Kuva 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 23. Lakisääteisten tietojen lisääminen. 
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Logistiikka 

Dropshippingillä et itse ole vastuussa tuotteen postituksesta, mutta olet silti vastuussa 

tuotteesta. Suomen lain mukaan tuotevastuu on sillä yrityksellä, joka sitä myy tai markkinoi 

(Finlex 694/1990). Pääsemällä muokkaamaan logistiikan asetuksia mahdollisimman helpoiksi, 

jotta konflikteja ei synny, pitää olla tarkkana shopifyin omien logistiikkojen sekä tuotteiden 

valintojen kanssa. Postitusasetuksia pääsee muokkaamaan asetuksien Shipping kohdasta. 

Asetuksiin on automaattisesti laitettuna maa, jossa omat yhteystietosi sijaitsevat sekä muu 

maailma. Koska myynti on suunnattu Yhdysvaltoihin, pitää asetuksia muuttaa. Ensin pitää 

ottaa molemmat ensisijaiset asetukset ottaa pois. Painamalla Edit Shipping Zones kohdassa, 

pääset muokkaamaan asetuksia. Koska tarkoituksena on poistaa kyseiset, pitää asetuksien 

alhaalta painaa Delete Zone. Kyseinen toimenpide tehdään kaikille tämän hetkisille 

postitusasetuksille (Kuvat 24 & 25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 24. Logistiikka asetuksien muokkaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 25. Logistiikka asetuksien muokkaus. 
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Kun molemmat asetukset on poistettu, lisätään uusi. Koska tarkoituksena on myydä 

Yhdysvaltoihin ja tuotteet tulevat vielä Aasiasta, pitää postitus luoda niin, että se on ilmainen, 

muuten kustannukset olisivat liian suuria asiakkaalle. Ilmaisen postituksen pystyy valitsemaan 

tuotteiden kanssa samaan aikaan. Tämä näytetään tuotteiden valitsemisen yhteydessä. 

Uuden postitusasetuksien tekemisen pystyy tekemään painamalla Add shipping zone. 

Postitusasetuksien nimeksi kannattaa laittaa Yhdysvallat, jos myynti alkaa jossain kohtaan 

menemään maailmanlaajuiseksi, niin postitusasetukset ovat selkeästi esillä. Painamalla 

kohdasta Countries pääset valitsemaan maa/t. Tässä tapauksessa kun myynti ja postitus on 

pelkästään Yhdysvaltoihin, valitaan se. Koska myyntistrategiana on antaa ilmainen postitus 

tuotteisiin, kohdasta Price based rates voidaan kyseinen tehdä. Nimeksi kannattaa laittaa 

esim. ”USA Shipping” selveyden takia. Muihin kohtiin ei kosketa, paitsi kohdassa Free 

Shipping Rate laitetaan rasti. Tämän jälkeen asetukset voidaan hyväksyä ja tallentaa (Kuvat 

26 & 27).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 26. Logistiikka asetuksien muokkaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 27. Logistiikka asetuksien muokkaus. 
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Verotus 

Koska kyseinen toiminta lasketaan vientinä, se lasketaan Kiinan verotuksen mukaan. 

Kyseinen verotus muuttuu liiketoiminnan myynnin määrästä sekä tuotteista. Tarkkoja ALV-

veroprosentteja ei pysty laskemaan, ilman että ottaa selvää Kiinan verohallinnon alveista 

(Verohallinto 28.11.2018).  

Tärkein kohta verotuksen kannalta on myös ilmoittaa toiminta verohallintoon, jotta yritys on 

laillisesti toimiva. Toiminimi pitää ilmoittaa verohallintoon yrityksen Y-tunnuksella sekä 

tekemällä oman verohallinnon sivuilta muutosilmoituksen (Verohallinto 28.11.2018). 

 

 Tuotteiden valinta 5.5

Aikaisemmin ladatulla Oberlo-applikaatiolla pystytään hakemaan tuotteita, joita on mahdollista 

myydä sivuilla. Tuoteiden etsimiseen ja valikoimaan pääsee menemällä Apps ja sieltä 

klikkaamalla Oberloa (Kuva 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 28. Tuotteiden valinta Oberlon avulla. 

 

Tuotteita voi nyt alkaa etsimään kauppaasi. Koska kyseinen kauppa on suunnattu 

sesonkikohtaisia tuotteita koirille, voidaan hakupalkkiin kirjottaa ”Dog Coat”, jotta saataisiin 

koirille suunnattuja takkeja. Ennen kuin tuotteita aletaan etsimään, kategorioiden alapuolella 

on kohta ”Selling to:”. Tämä on automaattisesti laitettuna maahan, johon olet yhteystietosi 

laittanu. Muuttaen kategorian Suomesta Yhdysvaltoihin, saadaan kaikki tuotteet näkyviin, jotka 

on mahdollista lisätä verkkokauppaan myytäväksi (Kuva 29). 
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Kuva 29. Tuotteiden etsiminen Oberlosta. 

Tässä kohtaa tuotteita tulee tuhansia erilaisia näkyviin. Koska kaikki postitus on järkevintä 

ottaa samalta yhtiöltä, jottei asiakkaille tule eri aikavälien paketteja. Tämän pystyy 

varmistamaan painamalla vasemmalta kategorioilta ePacket. Postitus Aasiasta USA:han voi 

olla myös postikulujen kannalta hyvin laajasti vaihteleva tuotteiden painosta sekä koosta 

riippuen. Jotta ongelmia postikulujen kanssa ei tule, valitaan tuotteista pelkästään ne, jotka on 

mahdollisia saada ePacket:llä ja joissa on ilmainen postitus (Kuva 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 30. Tuotteiden valinta Oberlosta ePacketillä. 

 

Kun olet valinnut tuotteen, joka on mielestäsi hyvä kauppaasi, paina tuotetta, jotta pääset sen 

tuotesivuille. Sieltä näet tarkemmat tiedot tuotteesta, myyjästä sekä sen, kuinka moni ihminen 

on laittanut tuotteen Oberlolla sivuillensa, kuinka moni on kyseistä tuotetta katsonut ja kuinka 

moni tilannut. Painamalla tuotesivuilta Add to Import List saat tuotteen sivuillesi myytäväksi 

(Kuva 31). 
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Kuva 31. Tuotteiden lisääminen Oberlosta. 

Kun tuote on laitettu Import listalle, mene vasemmalla olevalta sivupalkista kohtaan ”Import 

List”. Täällä näet kaikki tuotteet, jotka olet valinnut kauppaasi myytäväksi. Tällä sivustolla voit 

muokkaa tuotetteesi tietoja. Tässä kohtaa pitää tehdä pienet muokkaukset tuotteeseen, kuten 

otsikon muuttaminen, varianttien valinta sekä kuvien valinta, joita haluat käyttää kaupassasi 

(Kuva 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 32. Tuotteen lisääminen verkkokauppaan. 

 

Tuotteen Product sivustolla pystyt vaihtamaan tuotteen otsikkoa, kokoelmaa johon haluat 

tuotteen liittää, tyypin sekä tagit. Otsikko kannattaa muuttaa mahdollisimman simppeliksi. 

Tässä kohtaa muutan tuotteen nimeksi ”Warm & Waterproof Doggie Coat”. Koska yrityksen 

brändi on brand canvasissa luotu ”leikkisäksi”, pidetään brändiä yllä myös tuotteissa, nimeällä 

tuote ”Doggie” eikä vain dog (Kuva 2 & 32). 
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Description sivulla voit muuttaa tuotteen tietoja, jotka asiakkaalle tulee näkyviin. Kyseisiä 

muutoksia ei tarvitse tässä tehdä, vaan ne voidaan tehdä myöhemmin kun tuotetteeseen 

valitaan hinta sekä muutetaan ulkoasua Shopifykaupan sisällä (Kuva 32). 

Variants eli tuotteen eri vaihtoehdot. Tässä kohtaa kannattaa olla tarkkana mitkä tuotteet 

valitsee. Omalla kohdallani tuotteita on neljää eri väriä sekä neljää eri kokoa. Haluan tämän 

muuttaa niin, että itselläni on myytävä vain kaksi väriä, mutta neljä kokoa. Tämä onnistuu niin, 

että menen Variants sivustolla jokaisen tuotteen kohdalle, joka ei ole yksi valitsemistani 

tuotteista, joita haluan myydä ja poistan ne valikoimasta painamalla vasemmalla olevan 

laatikon pois. Hintoja tai muuta tässä kohtaa ei kannata vielä vaihtaa, vaan ne muutetaan 

myöhemmin Shopifyin avulla (Kuva 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 33. Varianttejen muokkaus Oberlossa. 

 

Tuotteen images sivustolla näet kaikki kuvat, jotka tuotteen valmistaja on tuotteelle antanut 

käytettäväksi. Kuvia on yleensä runsaasti, jonka takia niiden ottoa kannattaa rajata. Tällä 

tuottella oli alun perin neljä eri värivaihtoehtoa, mutta kun otin kaksi niistä pois valikoimasta, 

pitää niiden kuvat ottaa pois. Suositeltavaa on, että olisi 1-2 kuvaa tuotteesta sekä yksi 

yleiskuva, joka on ns. tuotteen etusivukuva. Kun kuvien valinta on valmis, voit lisätä tuotteen 

kauppaasi painamalla Import to store. Tämän jälkee tuote on kauppassasi valmiina. Joskus 

tuotteen lisäämisessä sekä kuvien lataamisessa kauppaan menee hetki, mutta parissa 

minuutissa kaikki pitäisi olla ladattuna niin kuin pitäisi (Kuva 34). 
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Kuva 34. Tuotteiden kuvien valinta sekä lisäys Shopifyihin.  

 

Kun tuote on lisätty kauppaan, voit nyt mennä Shopifyihin muokkaaman sitä. Pääset 

muokkaamaan tuotteitasi Shopifyin sivustolta menemällä Products. Tämän jälkeen eteesi tulee 

kaikki tuotteet, jotka kaupassasi on. Pääset muokkaamaan valittua tuotetta painamalla sitä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 35. Tuotteiden muokkaus Shopifyissa. 

 

Nyt kun tuote on kaupassa, voidaan muuttaa sen kuvausta. Melkein kaikissa tuotteissa, jotka 

Oberlon kautta hankitaan sivuille, on kuvaus todella hämmentävä, sekava sekä pitkä. 

Tärkeintä on luoda lyhyt, mutta informatiivinen kuvaus tuotteelle. Tärkeät tiedot, kuten 

materiaali, tuotteen mitat sekä muut designiin liittyvät tiedot kannattaa merkata selvästi 

näkyviin. Tuotteen kuva, joka näkyy kaupassa asiakkaille ennen tuotteeseen menoa, pystyy 

valitsemaan vain vetämällä se kuva, jonka haluaa olevan näkyvillä ensimmäiseksi. Muiden 

kuvien järjestystä voi muuttaa samalla tavalla.  

Sivun vasemmalla puolella on kohtia, joiden avulla tuote voidaan kategorioida tuotteen tyypin 

mukaan. Product type:en voi kirjoittaa minkä tyyppinen tuote on. Nimi ei näy asiakkaille, joten 
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nimellä on vain merkitystä sinulle. Tässä kohtaa itse kirjoitan tuotteen tyypiksi ”Clothes”. 

Vendor on myyjä, joka on sinun kauppasi. Collections eli kokoelmat. Shopifyilla pystyy teke-

mään erilaisia kokoelmia tuotteista, joiden avulla tuotteet löytyvät helpommin ja ne pystytään 

kategorioimaan sivuille asiakkaille selvemmin. Koska tässä työssä käytettävä kauppa on eri-

koistunut myymään vain yhdenlaisia tuotteita, ei erinäistä kokoelmaa tarvitse tehdä. Jos kaup-

pa laajenee ja tuotteita tulee lisää, on kokoelmien tekeminen jopa pakollista, jotta tuotteet eivät 

ole sekaisin. Tags –kohtaan voit laittaa erilaisia hakusanoja, millä koet, että tuote löydettäisiin. 

Tagit toimivat samalla tavalla kuin sosiaalisten medioiden sivuilla (Kuva 36). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 36. Tuotteiden muokkaus Shopifyissa. 

 

Kun tuotteen muut kohdat ovat kunnossa, kannattaa tuotteen tiedot tallentaa. Tämän jälkeen 

muokataan tuotteen variantteja eli tuotteen eri tyyppejä. Listassa näkyy kaikki mahdolliset 

valinnat, mitkä tuotteelle voidaan valita. Kyseisessä kohdassa näkyy myös varastonmäärä 

sekä hinta. Varastonmäärä päivittyy Oberlon avulla automaattisesti, mutta hinnat pitää silti 

muuttaa. Se hinta, mikä tällä hetkellä tuotteella näkyy on Oberlon antama automaattinen hinta, 

eikä se hinta, paljonko tuote oikeasti maksaa. Saadakseen mahdollisimman hyvä myynti 

ilman, että hinta on liian korkea, muutetaan jokaisen tuotteen hinnaksi 25$. Vaikka XXXL 

variantin hinta on 20,56$ ja L tuotteen hinta on 13,68$ , on silti hyvä saada yksi vakituinen 

hinta jokaiselle tuottelle, vaikka toinen tuote maksisikin enemmän. Hintaa pystyy muuttamaan 

menemällä hinnan päälle ja vaihtamalla siihen luku, jonka haluat. Tämä on se hinta, joka 

asiakkaille näkyy (Kuva 37). 
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Kuva 37. Hintojen muokkaus tuotteille. 

 

Tuotesivujen alinpana kohtana on Search engline listing preview. Tässä kohtaa päätät, miten 

yrityksesi tuote näkyy Googlessa. Meta desctription on näistä tärkein, koska mitä paremmin se 

on kirjattu, sitä korkeammalle pääset Googlen hakukoneella. Koska käytettävissä on vain 320 

merkkiä, ne kannattaa käyttää harkiten. Jokaista merkkiä tarvitse käyttää, mutta mitä 

enemmän merkkejä käyttää samalla kun luo lyhyen tarinan tuotteesta, sen parempi. Kun kaikki 

kohdat on tehty, paina Save nappia, jotta tuotteesi tallentuu sivuillesi. Nyt sinulla on 

ensimmäinen tuote kaupassasi, jonka asiakkaat voivat tilata (Kuva 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Kuva 38. Tuotteen Googlehaun optimointi.  

 

Nyt kauppasi on valmis myymään tuotteita sekä markkinoimaan kauppaasi. Tuotteita sekä 

sivuja kannattaa muokata haluamasi mukaan, jotta saat sivustosta sellaisen, jonka haluat. 

Jokaista sivua voi muuttaa milloin tahansa sekä niitä kannattaa päivittää vähintään muutaman 

kerran vuodessa, jotta sivusto pysyy virkeän näköisenä.  
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Tilauksen vastaanottaminen 

Kun asiakas tilaa tuotteen, saat Shopifyihin sekä Oberloon ilmoituksen. Kyseisen opinnäytetön 

verkkokauppaa ei julkaistu, jotta asiakkaat voisivat tilata, jonka takia en voi käyttää 

verkkosivua esimerkkinä tilauksen täydentämisestä. Kyseinen asia hoituu kuitenkin 

muutamassa minuutissa eikä tarvitse sen suurempia toimenpiteitä. Youtubesta löytyy monta 

erilaista ohjetta tuotteiden täyttämiseksi, mutta yksi niistä on uusin sekä näyttää jokaisen kohta 

kohdalta, tehden sen mahdollisimman helpoksi (Kanase 2018). Tärkein asia mikä 

Dropshippingin kanssa pitää muistaa, on teksti joka laitetaan tilauksen yhteydessä 

valmistajalle. Koska kyseessä on dropshipping, emme halua, että valmistaja lähettää omia 

markkinointiviestejään tai muita mahdollisia paperimainoksia tilauksen yhteydessä asiakkaalle. 

Tämä vain lisäisi liiallista hämmenystä asiakkaalle, koska paketin yhteydessä yrityksen nimi 

olisi ihan eri kuin se, mistä hän on paketin tilannut.  
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6 Pohdinta 

Työn tavoitteena oli luoda ohjekirja, miten perustaa Dropshipping verkkokauppa, käyttäen lii-

ketoimintamallia sekä brand canvasiä hyödykseen. Tavoitteisiin päästiin ensin selventämällä 

liiketoimintamallilla yrityksen eri osa-alueet sekä hyödyntämällä brand canvasiä, jotta voi-

daan luoda selkeä brändi-imago verkkokaupalle. Näitä keinoja sovellettiin verkkokaupan ul-

koasun yhteydessä.  

Opinnäytetyön tavoitteina oli myös vastata kysymyksiin: Miten Dropshippingmenetelmä ero-

aa perinteisestä verkkokaupasta, miten Dropshipping verkkokauppa perustetaan, miten sitä 

on järkevä lähteä perustamaan sekä mitä verkkokaupan perustamisen jälkeen yrittäjän tulisi 

huomioida. 

Dropshipping menetelmän eroavaisuudet pystyy näkemään työssä konkreettisesti. Sen si-

jaan, että verkkokauppa yrittäjällä olisi omaa varastoaan tai olisi vastuussa tuotteiden posti-

tuksesta on suurin eroavaisuus normaaliin verkkokauppaan. Dropshipping yrityksen perus-

taminen käytiin visuaalisilla materiaaleilla läpi, josta nähtiin, että verkkokaupan perustaminen 

ei ole rakettitiedettä, vaan että jokainen voi sen tehdä Shopifyilla. Järkevin tapa, miten 

Dropshipping verkkokauppaa kannattaa perustaa todettiin ajalliseksi järjestykseksi, jotta jo-

kainen toiminto tulee varmasti tehtyä niin, että kauppa toimii. Toiminimen hommaamisen jäl-

keen, voidaan keskittyä ulkonäöstä asetuksiin ja siitä tuotteiden valintaan. Tämä on hyvä ta-

pa pysyä järjestyksessä yritystä perustaessa.  

Viimeisenä kysymyksenä oli ”Mitä verkkokaupan perustamisen jälkeen yrittäjän tulisi huomi-

oida”. Perustetun Dropshipping verkkokaupan kehittäminen työn tavoitteiden pääsemisen 

jälkeen, on markkinointi. Koska Dropshipping kaupan yrittäjälle tilauksien kannalta jää vain 

vastaanottaminen sekä lähettäminen, on suurin painotus yritykselle markkinoinnin puoli. 

Markkinointi Dropshipping kaupalle on järkevintä tehdä sosiaalisen median kautta. Käyttäen 

hyödykseen eri kanavia, kuten Instagramia ja Facebookkia voidaan luoda yhteisö brändin 

ympärille. Yhteisöjen sisällä on hyvä pyörittää mainoksia tuotteista, erinäisiä kilpailuja sekä 

tarjousviestejä. Yhteisön ympärillä on myös hyvä pitää aktiivinen kommunikointi sekä interak-

tiivisuus asiakkaiden kanssa, jotta voidaan luoda vahva side vanhoihin asiakkaihin. Erilaisina 

markkinointikanavina on erinäiset blogit, joihin on mahdollista luoda yhteistyökumppanuus 

kirjoittajien kanssa. 

Opinnäytetyön aikana huomasin aliarvioineeni työn ajallisen vaativuuden. Kun tarkoituksena 

on luoda verkkokauppa sekä ohjekirja, kuinka sen pystyy tekemään, on ajallisesti pidempi 

prosessi kuin alun perin arvioin. Vaikka ajalliset vaikeudet tulivat eteen, pääsin silti tavoittei-

siin, jotka alun perin itselleni asetin; verkkokaupan luominen niin, että kuka tahansa sen pys-

tyisi itsekin tekemään. Opinnäytetyötä voi jokainen käyttää hyödykseen, kun on luomassa 
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omaa Dropshipping verkkokauppaa. Työtä voi myös käyttää hyödykseen luomaan verkko-

kaupan Shopifyilla, ilman Dropshipping ominaisuutta. 

Vaikka opinnäytetyössä kohtasin haasteita, ei se vaikuttanut lopullisen työn päätavoitteeseen 

ohjekirjan luomisessa. Työhön olisi ollut hyvä silti lisätä erinäisiä markkinointitapoja konkreet-

tisesti sekä luoda parempi kuva siitä, miten verkkokaupan jälkeen yritystä kannattaa viedä 

eteenpäin. Muuten olen tyytyväinen omaan työhöni sekä toivon, että joku saa mahdollisesti 

apua työstä oman verkkokaupan luomiseen.  
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