
VERKKOKAUPPA PALVELUNA

Isto Lahdenpohja

Opinnäytetyö
Marraskuu 2012
Tietojenkäsittely



TIIVISTELMÄ

Tampereen ammattikorkeakoulu
Tietojenkäsittely

ISTO LAHDENPOHJA:
Verkkokauppa palveluna

Opinnäytetyö 44 sivua
Marraskuu 2012

Opinnäytetyön aiheena oli palveluna tarjottavien verkkokauppaohjelmistojen vertailu. 
Tarkoituksena oli vertailla niiden hinnoittelua, ulkoasun muokkausta, ylläpitoa ja mak-
su- ja toimitustapojen integrointia. Opinnäytetyön tavoitteena oli koota verkkokauppa-
ohjelmistoista  tietopaketti,  jonka avulla  voin valita  verkkokauppaohjelmiston  tulevaa 
verkkokauppaani varten.

Vertailtavia verkkokauppaohjelmistoja olivat Kotisivukone, MyCashflow, Suomalainen 
Verkkokauppa, Valmiskauppa ja Vilkas. Pienimuotoiseen ja edulliseen verkkokauppaan 
sopii mielestäni parhaiten Suomalainen Verkkokauppa, MyCashflow ja Vilkas. Tosin 
MyCashflow’n  edullisissa  versioissa  on  vähemmän  tuotteita  kuin  kilpailijoilla.  My-
Cashflow, Valmiskauppa ja Vilkas sopivat parhaiten kauppoihin, joissa tarvitaan liitän-
töjä muihin palveluihin. Kotisivukoneen verkkokauppa on lähinnä tarkoitettu Kotisivu-
koneen vanhoille asiakkaille, jotka haluavat lisää ominaisuuksia olemassa olevaan si-
vustoonsa. 

Vaikka vertailluissa ominaisuuksissa ei löytynyt suuria eroavaisuuksia, tietopaketin ko-
koaminen selkeytti ajatuksiani siitä, mitä ominaisuuksia itse arvostan verkkokauppojen 
käytettävyydessä ja ylläpidossa. Kehitystyö tästä eteenpäin jatkuu oman liiketoiminta-
-ajatuksen läpikäynnillä ja verkkokaupan tulevaisuuden pohtimisella. Useimmat vertail-
luista  verkkokauppaohjelmistoista  sopivat  ajattelemaani  liiketoimintaan,  ja  jokaisella 
niistä on omat vahvuutensa ja heikkoutensa. Omien tarpeiden ja tavoitteiden kartoitta-
misen jälkeen voin valita niiden joukosta sen vaihtoehdon, joka tukee omaa yritystoi-
mintaani parhaiten. 

 

Asiasanat: verkkokauppa, pilvipalvelut.



ABSTRACT
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The topic of this thesis was the comparison of online stores offered as a service. The 
purpose of the thesis was to compare the pricing, layout modification, maintenance and 
integration of payment and shipment methods of these services. The goal of the thesis 
was to create an information package,  so that the author can choose an e-commerce 
software for his online store, which will be launched in the near future.

E-commerce software compared, were Kotisivukone, MyCashflow, Suomalainen Verk-
kokauppa,  Valmiskauppa and Vilkas.  Suomalainen  Verkkokauppa,  MyCashflow and 
Vilkas suit better small-scale and inexpensive online stores; even though MyCashflow's 
inexpensive  versions  have  fewer  products  than  its  competitors.  MyCashflow, 
Valmiskauppa  and  Vilkas  suit  better  online  stores  where  there  is  a  need  to  make 
integrations to other services. Kotisivukone is mainly intended for users who already 
use Kotisivukone's web pages and want to add more features in them.

Even though there  were  no  major  differences  between comparable  features,  putting 
together  this  information package clarified features to be respected regarding online 
store's usability and maintenance. The development of the author's own online store will 
continue by going through the business idea and by thinking about the future of the 
online store. Most of the e-commerce software compared suit the business idea and each 
one of them has its strong and weak points. After identifying the needs and goals, the 
option which best supports the author's business can be chosen.

Key words: online store, cloud services.
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1 JOHDANTO

Verkko-ostamisen suosio kasvaa kuluttajien parissa. Verkkokauppatilaston mukaan suo-

malaiskuluttajien  käymän  verkkokaupan  arvo  kipusi  10,1  miljardiin  euroon  vuonna 

2011. Kasvua edellisestä vuodesta oli kymmenen prosenttia. Eniten verkosta ostettiin 

matkailuun ja liikenteeseen liittyviä tuotteita ja palveluja. Matkailupalveluiden ostamis-

ta  ovat  lisänneet  etenkin  miehet.  Lisäksi  miehet  ovat  ostaneet  viihde-elektroniikkaa, 

autotarvikkeita ja varaosia. Naiset ovat ostaneet enimmäkseen asusteita, junalippuja ja 

kirjoja. (Verkkokauppatilasto 2011.)

Verkkokaupan perustaminen vaati aikaisemmin monenlaisia tietoteknisiä taitoja. Verk-

kokauppaohjelmisto piti asentaa palvelimelle ja piti huolehtia ohjelmistopäivityksistä ja 

varmuuskopioista.  Perustaminen vaati  yleensä ohjelmointitaitoja,  ja toimivan verkko-

kaupan pystyttäminen saattoi olla teknisesti vaativa prosessi. Pilvipalveluiden yleistymi-

sen myötä verkkokaupan voi nyt perustaa nopeasti ja edullisesti palveluna, jossa palve-

luntarjoaja vastaa verkkokaupan teknisestä osuudesta joko ilmaiseksi tai pientä kuukau-

simaksua  vastaan.  Näin  kauppias  voi  keskittyä  kaupankäyntiin  ja  asiakaspalveluun. 

Ruotsalainen, Närhi ja Juntunen (2010, 1) mainitsevat, että menestyvien verkkokauppo-

jen kilpailuedut ovat harvoin teknisiä. On huomattavasti tärkeämpää panostaa verkko-

kaupan sisältöön, markkinointiin ja asiakkaiden palvelemiseen kuin tekniikan säätämi-

seen. 

Perustamisen helpottumisen myötä kynnys verkkokaupan perustamiseen on madaltunut, 

ja  sen myötä  kiinnostus  verkkokauppaharrastuksen aloittamiseen on lisääntynyt.  Itse 

olen harkinnut verkkokaupan perustamista oman työn ohella jo pitkään, mutta perusta-

misen työläys ja kustannukset ovat olleet esteenä pienimuotoisen kaupan aloittamiselle. 

Aikaisemmin muutaman tuoteryhmän myynnistä saadut tuotot eivät olisi riittäneet kus-

tannusten kattamiseen. Viime vuosina tilanne on muuttunut, ja nyt voi verkkokaupan 

perustaa jopa ilmaiseksi, mikä mahdollistaa yritystoiminnan aloittamisen ilman suurta 

taloudellista riskiä. 

Teen tämän opinnäytetyön omaa tulevaa verkkokauppaani varten. Useimmissa verkko-

kauppaa käsittelevissä oppaissa keskitytään enemmän liiketoiminnallisiin asioihin, ku-

ten markkinointiin, mutta verkkokauppaohjelmistojen teknisiin ominaisuuksiin, käytet-
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tävyyteen ja ylläpitoon ei ole juurikaan kiinnitetty huomiota. Niillä asioilla on kuitenkin 

minulle merkitystä, kun valitsen omaan käyttööni soveltuvaa verkkokauppaohjelmistoa. 

Sen vuoksi  päätin  tehdä opinnäytetyön  aiheesta,  jossa vertailen  palveluna  tarjottavia 

verkkokauppaohjelmistoja.

Opinnäytetyön tavoitteena on koota tietopaketti, jonka avulla voin valita verkkokauppa-

ohjelmiston. Tarkoituksena on vertailla ohjelmistojen hinnoittelua, ulkoasun muokkaus-

ta, ylläpitoa ja maksu- ja toimitustapojen integrointia, jotta eri verkkokauppaohjelmis-

toista voidaan valita itselle sopivin. Opinnäytetyössä kiinnitetään huomiota myös tieto-

turvan tasoon ja verkkokaupan laajennettavuuteen.

Tuloksista on hyötyä minulle itselleni, koska tulosten perusteella teen päätöksen, mikä 

verkkokauppaohjelmistoista  sopii  tarkoituksiini  parhaiten.  Työstäni  on  mahdollisesti 

hyötyä myös muille, jotka suunnittelevat vastaavanlaisen yrityksen perustamista.

Kirjalähteinä ovat olleet Perusta menestyvä verkkokauppa (Vehmas 2008), Verkkopal-

velun ostajan opas (Jääskeläinen 2010) ja SaaS-käsikirja (Järvi, Karttunen, Mäkilä & 

Ipatti  2011).  Kirjalähteitä  pidin luotettavina ja ajankohtaisina.  Vehmaksen kirjaa voi 

edelleen pitää ajankohtaisena lähteenä, vaikka se on vuodelta 2008. Verkkokaupan pro-

sessit ovat pysyneet samoina, vaikka tekniikka on kehittynyt. Teoriaosuudessa käytettiin 

verkkolähteinä  CERT-FI:n,  Kuluttajaviraston  ja  Tieken  verkkosivuja,  joita  voi  pitää 

luotettavina lähteinä.

Vertailuun käytettiin verkkokauppaohjelmistojen valmistajien verkkosivuja, joista luo-

tettavan ja tasapuolisen tiedon hakeminen oli melko työlästä. Hyväksi tiedon lähteeksi 

osoittautui valmistajien tukisivustot ja verkkokauppaohjelmistojen hallintapaneelit, jois-

ta pystyi varmistamaan tiedon oikeellisuuden.
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2 VERKKOKAUPPA

2.1 Verkkokauppa palveluna

Vehmas (2008, 4) määrittelee verkkokaupan perusedellytykseksi sen, että koko ostopro-

sessi tuotteen löytämisestä sen tutkimiseen, ostamiseen ja oston vahvistumiseen voidaan 

toteuttaa kokonaan verkossa ja etäkauppana. Termiä verkkokauppa voidaan käyttää, kun 

tuotteita on muutamia kymmeniä, ja ne on ryhmitelty järkevästi internetin toiminnalli-

suutta hyödyntäen.

Toimiakseen verkkokauppa tarvitsee  palvelimen,  jossa on WWW-palvelinohjelmisto. 

Yleisimpiä palvelinohjelmistoja ovat Apache, joka toimii Linux- tai Unix-palvelimilla, 

ja IIS,  joka toimii  Windows-palvelimilla.  Tuotetietojen tallentamista  varten tarvitaan 

tietokantasovellus, joista yleisimpiä ovat MySQL ja Microsoft SQL Server. Verkkokau-

pan ohjelmoinnissa käytetään usein myös PHP-ohjelmointikieltä, joka tarvitsee toimiak-

seen oman tulkkinsa. 

Ohjelmistoihin palveluna liittyy termi SaaS (Software as a Service) eli pilvipalvelu, jol-

la tarkoitetaan palvelua, jossa tarjotaan verkkosovelluksia käytettäväksi internetin kautta 

(Tietotekniikan termitalkoot 2012). SaaS-palveluiden ominaisuuksiin kuuluu se, että oh-

jelmat suoritetaan keskitetysti palveluntarjoajan tai tämän kumppaneiden palvelimilla. 

Usean erillisen sovelluksen sijaan palveluntarjoaja ylläpitää vain yhtä sovellusta, joka 

palvelee kaikkia kyseisen palvelun asiakkaita. Sovellus on rakennettu siten, että asiak-

kaat eivät tiedä käyttävänsä kaikki samaa sovellusta. (Järvi, Karttunen, Mäkilä & Ipatti 

2011, 11.)

Yhden sovelluksen jakaminen monelle  käyttäjälle  laskee tekniikasta  johtuvia kustan-

nuksia merkittävästi. Seuraavassa on lueteltu muutamia Järven ym. (2011, 12–13) mai-

nitsemia hyötyjä ja haittoja liittyen SaaS-palvelun käyttöön.

SaaS-palvelun käytöstä saadut hyödyt:

• Oman ylläpidon tarve on vähäisempää.
• Palvelun saa nopeasti käyttöönsä, koska asennusvaihe jää pois.
• Verkon yli käytettävät sovellukset ovat käytettävissä mistä tahansa.
• Alhaisten aloituskustannusten vuoksi hankinnan riskit ovat pienet.
• Palvelu skaalautuu joustavasti.
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SaaS-palvelun käytöstä johtuvat haitat:

• Sama sovellus palvelee kaikkia käyttäjiä, joten sitä ei räätälöidä yksittäisen käyt-
täjän tarpeisiin.

• Riippuvuus palveluntarjoajasta
• Datan säilyvyys ja tietoturva kokonaan toimittajan vastuulla ja niihin vaikuttavat 

seikat ovat asiakkaalta näkymättömissä.
• Sovellusten käyttökatkoksista johtuvat riskit.
• Palvelun loppumisesta tai muutoksesta johtuva riski.

Palveluna hankittavan verkkokaupan etuna on perustamisen helppous.  Verkkokaupan 

teknisestä  osuudesta  vastaa  palvelun  toimittaja,  ja  kauppiaan  vastuulle  jää  ulkoasun 

muokkaaminen ja kuvien ja tuotetietojen lisääminen verkkokauppaan. Mikäli verkko-

kaupan valmispohja on sopiva, perustamiseen ei tarvita ohjelmointitaitoja,  eikä ulko-

asun muokkaamisesta synny kustannuksia. Lisäksi ohjelmistopäivitykset ja varmuusko-

pioinnit hoituvat automaattisesti palvelun toimittajan puolesta. Usein myös  maksu- ja 

toimitustavat ovat valmiiksi integroituna verkkokauppaan.

Palveluna hankittavan verkkokaupan haittana on riippuvuus palveluntarjoajasta ja käy-

tettävästä teknologiasta. Ulkoasun muokattavuus voi olla rajoitettu, eikä kauppa erotu 

muista samantyylisen ulkoasun vuoksi. Mikäli myynti kasvaa, voi verkkokaupan laajen-

taminen voi olla hankalaa ja kallista.

2.2 Verkkokaupan prosessit

Vehmas (2008, 117–118) kirjoittaa verkkokaupan prosessin muodostuvan kolmesta pää-

vaiheesta, jotka ovat tuotevalinta-, tilaus- ja toimitusprosessi. Tuotevalintaprosessin ai-

kana asiakas tunnistautuu ja kokoaa ostettavan tuotekokonaisuuden. Tilausprosessin ai-

kana  asiakas  määrittelee  toimitukseen  ja  maksamiseen  liittyvät  asiat.  Tilausprosessi 

päättyy joko keskeytymiseen tai yhteenvedon hyväksyntään. Toimitusprosessi alkaa ti-

lausvahvistuksen toimittamisella ja päättyy 14 päivän kuluttua tuotteen vastaanottami-

sesta (peruutusoikeus). Prosessiin sisältyy kohtia, joissa prosessin osa voidaan kokonaan 

vielä peruuttaa, mutta kohdan ylittämisen jälkeen sitä ei voi enää tehdä. 

Kuluttajaoikeuden linjauksen mukaan asiakkaan pitää verkkokaupassa erottaa kaupan-

teon eri vaiheet toisistaan. Tuotteiden keräily ostoskoriin ei verkossakaan vielä tarkoita, 

että asiakas olisi sitoutunut ostamaan tuotteet. Kun asiakas on kerännyt ostoksensa ja 
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saanut hintatiedot,  hänellä pitää vielä olla mahdollisuus tarkistaa ostoksensa. Asiakas 

voi haluta tyhjentää koko korin, vaihtaa tuotteiden määrää tai poistaa korista vain jon-

kun tuotteen. Ennen kuin asiakas päättää kaupasta, pitää hänen saada luettavakseen kau-

pan kaikki sopimusehdot. Tässäkin vaiheessa asiakkaalla on oltava mahdollisuus muut-

taa mieltään, perääntyä koko kaupasta tai korjata ostoskorin sisältöä. Tilauksen tekemi-

nen merkitsee kumpaakin osapuolta sitovan sopimuksen syntymistä, joten tilauksen te-

kemisen vaihe pitää erottaa muista kaupankäynnin vaiheista selvästi niin, ettei tilausta 

voi tehdä erehdyksessä. Lisäksi tärkeimmistä sopimuksen sisältöä koskevista tiedoista 

pitää  asiakkaalle  lähettää  vahvistus  mahdollisimman  pian  sähköpostitse  tai  kirjeitse. 

Vahvistuksen pitää lisäksi olla sellainen,  että  sen tiedot  säilyvät  asiakkaan saatavilla 

eikä niitä voi yksipuolisesti muuttaa. (Kuluttajavirasto 2012a.)

Verkkokauppa on etämyyntiä  (Kuluttajansuojalaki...  1978),  jolloin asiakkaalla  on oi-

keus peruuttaa ostoksensa 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut sekä tuotteen että 

vahvistuksen. Kaupan peruuttaminen tarkoittaa sitä, että tilanne palautetaan sellaiseksi 

kuin se oli ennen kaupantekoa. Asiakas palauttaa saamansa tuotteen myyjälle, ja myyjä 

palauttaa  asiakkaalle  koko  kauppahinnan  toimituskuluineen  ja  palautuskustannukset. 

Verkkokauppiaan on hyvä varautua toimitusprosesseissa myös siihen, että asiakas ha-

luaa palauttaa tuotteen.
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3 VERKKOKAUPAN TIETOTURVA

3.1 Tietoturvauhkat

CERT-FI on Viestintävirastossa toimiva kansallinen tietoturvaviranomainen, jonka teh-

tävänä on tietoturvaloukkausten ennaltaehkäisy, havainnointi, ratkaisu sekä tietoturva-

uhkista tiedottaminen. (CERT-FI 2012a.) 

CERT-FI:n  (2011a)  mukaan  verkkokauppojen  tietoturvan  puutteet  voivat  vaarantaa 

kauppiaan edun. Verkkokauppaohjelmistoista on löytynyt puutteellisesta syötteentarkis-

tuksesta johtuvia ongelmia, joita hyväksikäyttämällä voi olla mahdollista suorittaa os-

toksia ilman, että maksu siirtyy verkkopankista kauppiaalle.  Haavoittuvuudet johtuvat 

pääasiassa siitä, ettei kauppiaan käyttämä sovellus noudata maksuliikennepalvelujen tar-

joajan (esimerkiksi pankin) antamia maksutapahtumien välittämiseen liittyviä teknisiä 

määrittelyjä. Näin käy esimerkiksi silloin, jos maksutapahtuman paluuosoitetta tai tar-

kistussummaa ei tarkisteta. Verkkokauppasovellus erehdytetään luulemaan, että maksu-

tapahtuma on onnistunut, vaikka maksupalvelua tarjoavalla sivustolla ei maksuprosessin 

aikana ole välttämättä edes käyty. CERT-FI muistuttaa, että verkkosovellukset, niiden 

tietoturva ja tekniset toteutukset ovat kauppiaan vastuulla. 

Aamulehti  uutisoi 23.5.2012 Pohjois-Karjalan poliisin tutkivan nettipetossarjaa,  jossa 

on huijattu verkkokauppiaita olemattomilla maksuilla. Rikolliset ovat tehneet nettikau-

passa  tilauksen,  mutta  verkkopankissa  maksua  suorittaessaan  he  ovat  keskeyttäneet 

maksamisen.  Haavoittuvuutta  hyväksikäytettäessä  verkkokaupalle  näkyy  tieto,  että 

maksu olisi mennyt sen tilille. Poliisin mukaan ongelma koskee Nordean verkkopankin 

kautta maksamista. Nordean mukaan ongelma johtuu siitä, että verkkokaupat eivät ole 

toteuttaneet omia järjestelmiään Nordean määritysten mukaisesti. Nettikauppojen olisi-

kin syytä varmistaa, että niiden maksujärjestelmissä ei haavoittuvuutta pystytä hyödyn-

tämään. (Tuhansien hyöty nettipetoksista… 2012.)

CERT-FI:n (2012b) haavoittuvuustiedotteessa 016/2012 on raportoitu tietoturvauhkasta, 

joka liittyy myös verkkokauppoihin. Haavoittuvuus on PHP-kielen versiossa 5.3.9, josta 

on  löytynyt  hyökkääjän  ohjelmankoodin  suorittamisen  mahdollistava  toteutusvirhe. 

Haavoittuvuutta  voi  hyväksikäyttää  tietyllä  tavalla  muotoillun  url-parametrin  avulla. 
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Komentojen mielivaltaisen suorittamisen mahdollistavaa haavoittuvuutta  on pidettävä 

vakavana, sillä se tarkoittaa sitä, että hyväksikäyttäjä voi käyttää kohteena olevaa järjes-

telmää aivan kuin sen tavallinen käyttäjäkin. Se voi johtaa myös siihen, että järjestel-

mään murtautunut hyökkääjä voi ladata verkon kautta järjestelmään omia ohjelmiaan 

suoritettavaksi. Ratkaisuna ongelmaan on PHP:n päivittäminen versioon 5.3.10.

Edellä olevat esimerkit kertovat, että verkkokauppaan liittyvissä ohjelmissa on tietotur-

vauhkia, joista myös verkkokauppiaan olisi hyvä olla tietoinen ainakin sillä tasolla, että 

osaa kysyä palvelun toimittajalta, onko tietoturvauhkiin reagoitu.

3.2 Verkkopalvelun ohjelmistoalustan valinta ja palvelun turvallinen ylläpito

Tietoturvauhkista tiedottamisen lisäksi CERT-FI (2011b) on julkaissut ohjeen 1/2011: 

Verkkopalvelun ohjelmistoalustan valinta ja palvelun turvallinen ylläpito. Seuraavissa 

luvuissa käydään läpi pääkohtia ohjeesta.

3.2.1 Turvallisuuspäivitykset

Säännöllinen turvallisuustiedotteiden ja -päivitysten julkaiseminen kertoo siitä, että oh-

jelmistoa kehitetään aktiivisesti  ja turvallisuuteen kiinnitetään huomiota.  Useat ohjel-

mistovalmistajat  tiedottavat  ohjelmiston  tietoturvaan  liittyvistä  asioista  verkkosivuil-

laan. Tiedotteen avulla valmistaja haluaa varmistaa, että tarjolle saatettu korjauspäivitys 

otetaan käyttöön. On tärkeää, että löydetyt haavoittuvuudet otetaan vakavasti ja korja-

taan nopeasti. Turvallisuustiedotteesta kannattaa tutkia kommentteja korjausprosessista 

sekä tietoja siitä, milloin haavoittuvuus on raportoitu ohjelmistovalmistajalle ja koska se 

on korjattu. (CERT-FI 2011b.)

Tietoturvamielessä palvelun ylläpidossa tärkeää on säännöllisyys. Tietoturvatilanne voi 

elää viikoittain,  koska uusia haavoittuvuuksia löytyy jatkuvasti.  Päivitykset kannattaa 

asentaa pian, sillä hyökkääjät alkavat käyttää hyväkseen havaittuja ongelmia heti päivi-

tysten ilmestymisen jälkeen. (CERT-FI 2011b.)
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3.2.2 Käyttäjätietojen suojaus ja hyvät käytännöt

Palvelua perustettaessa on mietittävä, mitä käyttäjätietoja käyttäjiltä pyydetään, ja mitkä 

niistä ovat olennaisia palvelun toiminnalle. Mitä vähemmän tietoja käyttäjiltä kerätään, 

sitä vähemmän tietoja käyttäjistä leviää verkkoon, jos palveluun murtaudutaan ja tiedot 

vuodetaan internetiin. Palvelun tietokannasta kannattaa ottaa säännöllisesti varmuusko-

pio, ja sitä olisi säilytettävä turvallisessa paikassa. Jos murtautujat poistavat kaikki pal-

veluun rekisteröityneiden tiedot, ei heihin saa enää yhteyttä. (CERT-FI 2011b.)

Jos kerätyt tiedot muodostavat henkilörekisterin, tulee palvelun tai rekisterin ylläpitäjän 

laatia rekisteriseloste. Rekisteriseloste on verkkopalveluiden tapauksessa pidettävä saa-

tavilla myös verkkopalvelun yhteydessä. (CERT-FI 2011b.)

3.2.3 Salasanan tallennus

Useimmat  ohjelmistot  eivät  tallenna  käyttäjän  salasanaa  tietokantaan  selkokielisenä, 

vaan salattuna. Valmisohjelmistojen käyttäjät eivät useimmiten voi vaikuttaa siihen, mi-

ten palvelu tallentaa salasanat tietokantaansa. Salasanan tallentaminen kantaan selkokie-

lisenä voi pahimmassa tapauksessa altistaa käyttäjän identiteettivarkaudelle. Tämä joh-

tuu siitä,  että  usein ihmiset  käyttävät  kehotuksista  ja varoituksista  huolimatta  samaa 

salasanaa sekä sähköpostiin että muihin rekisteröitymistä vaativiin palveluihin. (CERT-

FI 2011b.)

Käyttäjiltä kannattaa vaatia pitkää, yli kahdeksan merkkiä olevaa salasanaa, joka sisäl-

tää pieniä ja isoja kirjaimia, numeroita ja ainakin yhden erikoismerkin. Useammasta sa-

nasta koostuvan lauseen käyttäminen on myös turvallista ja se voi olla osalle käyttäjistä 

helpompaa.  Jos  järjestelmään  päästään  murtautumaan,  salatun  salasanan  purkaminen 

kestää murtautujalta pitkään. (CERT-FI 2011b.)

3.2.4 Syötteentarkistuksella turvaa SQL-injektioilta ja tietomurroilta

Syötteentarkistuksella  tarkoitetaan  sitä,  että  ohjelmistolle  selaimen  osoitekenttään  tai 

WWW-sivulle syötettävä tieto tarkistetaan kiellettyjen merkkien ja muunlaisen odotta-
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mattoman syötteen  varalta.  Sivuston suojaukset  on joissakin  tapauksissa mahdollista 

ohittaa syöttämällä sivuston kenttiin tai selaimen osoitekenttään syötettä, jota sovellus ei 

osaa käsitellä. Sovellus ajautuu virhetilaan, jossa ulkopuolisen on mahdollista saada hal-

tuunsa  palveluun  korotetut  käyttöoikeudet.  Näitä  hyväksikäyttämällä  on  mahdollista 

päästä käsiksi esimerkiksi palvelun käyttäjätietokantaan salasanoineen ja tunnuksineen. 

SQL-injektion avulla hyökkääjä voi syöttää tietokantaan ylimääräisiä komentoja. SQL-

-injektiot toimivat siten, että tietokantakyselyyn, esimerkiksi käyttäjätunnus ja salasana, 

onnistutaan  lisäämään  tietoja,  jotka  sitten  suoritetaan  normaalin  kyselyn  yhteydessä. 

(CERT-FI 2011b.)
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4 VAATIMUKSIA VERKKOKAUPALLE

4.1 Palvelinten ylläpito ja tietoliikenne

Verkkokauppa vaatii toimiakseen WWW-palvelimen. Palveluna toimitettavissa verkko-

kaupoissa  palvelinten  ylläpito  on  yleensä  ulkoistettu  tietoverkkopalveluita  tarjoaville 

yrityksille. Verkkokauppaa valittaessa on hyvä selvittää, kuinka pitkään palvelimia yllä-

pitävä yritys on toiminut, onko yrityksellä asiakaspalvelua tai teknistä tukea, mihin voi 

ongelmatilanteessa soittaa, ja mikä on palvelun vasteaika, jos palvelu lakkaa kokonaan 

toimimasta?  Myös  palvelinten  sijainnilla  on merkitystä.  Mikäli  palvelimet  sijaitsevat 

ulkomailla, saattaa verkkokaupan toiminta ajoittain olla hitaampaa sekä ongelmatapauk-

sissa yhteydenotto palveluntarjoajaan voi olla hankalaa. Kannattaa myös selvittää, kuin-

ka usein palveluntarjoaja ottaa varmuuskopioita palvelimista. Lisäksi on hyvä selvittää, 

mitä varmuuskopion palauttaminen maksaa, mikäli palvelimen käyttöjärjestelmän kans-

sa tulee ongelmia.

SSL-sertifikaatin käyttäminen verkkokaupassa on suositeltavaa ostotapahtuman aikana, 

jolloin asiakas lähettää omia tietojansa verkkokauppaan. SSL salaa tietoliikenteen niin, 

etteivät ulkopuoliset näe asiakkaan lähettämiä tietoja. Suosituksena on käyttää virallista 

sertifikaattia, jolloin selain ei varoita tuntemattomasta sertifikaatin myöntäjästä. 

Verkkotunnuksia  käytetään  osoitteina  verkkosivujen  ja  sähköpostien  osoitteissa.  Fi-

-päätteisiä  verkkotunnuksia  hallinnoi  Viestintävirasto  ja  muita  päätteitä,  kuten  .com 

tai .net, hallinnoivat muut organisaatiot. Helpoimmin verkkotunnuksen saa palveluntar-

joajan kautta, jolloin palveluntarjoaja tekee verkkotunnushakemuksen. Palveluntarjoajia 

voi etsiä Viestintäviraston sivuilta osoitteesta www.domain.fi. (Viestintävirasto 2012.)

Verkkotunnukseksi kannattaa valita helppo ja yrityksen tuotteita kuvaava nimi. Lisäksi 

on hyvä varmistaa, että verkkotunnus rekisteröidään yrityksen omiin nimiin, ja että sen 

voi tarvittaessa siirtää toiselle palveluntarjoajalle (Jääskeläinen 2010, 198). Ilmaisissa 

verkkokaupoissa verkkotunnusta ei välttämättä voi itse vapaasti valita, vaan se on usein 

palveluntarjoajan määräämässä muodossa. Sellaisen verkkotunnuksen siirtokaan ei on-

nistu  toiselle  palveluntarjoajalle.  Mikäli  tarkoituksena  on  ainoastaan  pienimuotoisen 
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verkkokaupan harrastaminen,  ei  verkkotunnuksella  ja  sen siirrettävyydellä  mielestäni 

ole kovin suurta merkitystä.

4.1 Käytettävyys

Verkkokaupan käytettävyyteen vaikuttavat navigoinnin helppous ja osto- ja tilauspro-

sessien oma käytettävyys. Hyvin toteutettu navigointi antaa käyttäjälle jatkuvasti tiedon 

siitä, missä käyttäjä juuri tällä hetkellä on, ja minne hän voi tältä sivulta mennä. Käyttä-

jä voi tulla verkkokauppaan mihin kohtaan rakennetta tahansa, ja myös silloin käyttäjän 

olisi tiedettävä, missä kohtaa sivustoa hän on sillä hetkellä. Verkkokaupan käytettävyy-

dessä on todettu hyväksi ostoskorinavigointimalli, jonka rakenne ohjaa käyttäjää kokoa-

maan tuotteet ostoskoriin, siirtymään kassalle ja valitsemaan toimitustavan. Tällaisesta 

avoimesta  navigointimallista  käyttäjä  voi  poiketa  muualle  aivan vapaasti.  Sen sijaan 

maksutapahtumissa käytetään suljettua navigointimallia, jossa on vain tietty polku, jota 

pitkin tapahtuman saa suoritettua loppuun. (Vehmas 2008, 54–55.) 

Käytettävyyteen vaikuttaa myös  hakutoiminnot,  joiden avulla voi etsiä tuotteita  sekä 

lisätietoa  tuotteista.  Hyvin  toteutettu  sivuston yleisilme,  tuotteiden kuvat  ja  tuoteku-

vaukset antavat  sivustolle  laadukkaan ja ammattimaisen ulkoasun. Sivuston käytettä-

vyyttä lisää myös se, että tuotteet on sijoitettu oikeisiin tuoteryhmiin, josta ne löytyvät  

helposti.  Verkkokauppaohjelmiston  valinnassa  on  hyvä  kiinnittää  huomiota  sivuston 

ulkoasun muokattavuuteen ja testata hakutoimintoja ennen lopullisen päätöksen teke-

mistä. 

4.2 Verkkokaupan hallinta

Verkkokauppaohjelmiston hallintapaneelin avulla kauppias voi lisätä ja muuttaa tuote-

tietoja sekä seurata tilausten etenemistä reaaliaikaisesti.  Hallintapaneelin käytön suju-

vuus korostuu tuotteiden ja tilausten käsittelyssä,  koska niitä kauppias joutuu käyttä-

mään eniten. Hallintapaneelista on lisäksi mahdollista saada raportteja myyntiluvuista 

päivittäin tai kuukausittain, se antaa tietoa myydyimmistä tuotteista ja varastotilanteesta 

ja sillä voi hallinnoida asiakasrekisteriä.
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Hallintapaneelista on mahdollista ottaa käyttöön eri toimittajien maksu- ja toimitustapo-

ja. Monilla verkkokauppaohjelmistoilla on valmiiksi asennettu hallintapaneeliin useita 

maksupalveluita, joista voi valita itselleen sopivimmat. Toimitustavoista vaihtoehtoina 

ovat lähinnä Itella ja Matkahuolto.

Verkkokaupan tuotteet ja asiakkaat ovat tietokannassa, josta verkkokauppaa palveluna 

tarjoavat yritykset yleensä ottavat varmuuskopioita. Siitä huolimatta kannattaa omasta 

verkkokaupasta ottaa varmistuksia säännöllisesti hallintapaneelin avulla. Tuoreen var-

muuskopion avulla verkkokaupan tuote- ja asiakastiedot ovat palautettavissa helposti 

viimeisimmän tilanteen tasolle, joten sen vuoksi niitä olisi otettava usein ja aina ennen 

kuin verkkokauppaan tekee muutoksia.

4.3 Maksutavat

Kuluttajaoikeuden linjaus maksamisesta  määrittelee,  että maksun saaja päättää,  millä 

maksutavoilla ottaa maksuja vastaan. Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät kuitenkaan saa 

muodostua maksajina olevien kuluttajien kannalta kohtuuttomiksi. Toimiva kulutusyh-

teiskunta edellyttää, että kuluttajien on käytännössä voitava käyttää eri maksamistapoja 

ilman tarpeettomia rajoituksia. Huomioon on otettava myös erityiset väestöryhmät, ku-

ten iäkkäät henkilöt, jotka eivät välttämättä ole omaksuneet nykyaikaisimpia maksamis-

tapoja. Suositeltavaa on siksi tarjota ainakin välttämättömyyspalveluiden maksamiseen 

myös perinteisempiä maksutapoja. Jos kuluttajalle, joka ei käytä maksukortteja, tarjo-

taan vaihtoehdoksi vain laskutuslisän sisältävää laskua, tilanne voi olla kohtuuton. (Ku-

luttajavirasto 2012b.)

Tarjoamalla useampia maksutapoja verkkokauppias voi varmistaa, että yhä useammalla 

asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tuotteita.  Turvalliset  maksutavat lisäävät asiakkaan 

luottamusta verkkokauppaa kohtaan, eikä mahdollinen ostos jää tekemättä turvattoman 

tuntuisen maksutavan vuoksi.  Kauppiaan on myös  varauduttava  palauttamaan maksu 

kuluttajalle silloin, kun tämä käyttää palautusoikeuttaan (Tieke 1999). Seuraavissa ala-

luvuissa käydään läpi yleisimpiä verkkokaupoissa käytössä olevia maksutapoja. Vaihto-

ehtoja ovat lasku, verkkomaksu, luottokorttimaksu tai näiden yhdistelmät. Viime aikoi-

na ovat lisääntyneet erilaiset paketit, jotka tulevat edullisemmaksi kuin yksittäin tehdyt 

sopimukset.
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4.3.1 Lasku

Lasku lähetetään yleensä tuotteen mukana. Lasku on ostajalle riskitön, koska ostaja voi 

maksaa tuotteen vasta sen jälkeen, kun on saanut tuotteen ja tutustunut siihen. Myyjälle 

jää laskua käytettäessä luottoriski,  joten sen käyttöä kannattaa välttää,  mikäli  ostajan 

maksukyvystä ei ole varmuutta.

4.3.2 Klarna

Tavallisen laskun lähettämistä turvallisempi vaihtoehto myyjälle on Klarna Lasku. Sitä 

käyttämällä  asiakkaan  tarvitsee  tilatessaan  ilmoittaa  pelkästään  perustiedot  itsestään. 

Tämän lisäksi asiakas maksaa vasta saatuaan tuotteen, mikä lisää ostamisen turvallisuut-

ta.  Klarna tilittää  kauppiaalle  aina koko summan kerralla,  vaikka asiakas valitsisikin 

osamaksun.  Molemmissa  tapauksissa Klarna vastaa luotto-  ja petosriskeistä.  Klarnan 

voi  ottaa  käyttöön  tuettujen  verkkokauppaohjelmistojen  hallintapaneelista  tai  se  on 

mahdollista lisätä verkkokauppaan valmiin moduulin avulla. (Klarna 2012.)

4.3.3 Everyday-verkkomaksu

Everyday-verkkomaksu on verkkokauppiaalle kuluton lasku- ja osamaksupalvelu. Siinä 

ei ole avausmaksua eikä provisiota. Tilitys kauppiaalle viikoittain ja luottoriskin kantaa 

Everyday. Kuluttajalle ostaminen on riskitöntä. Kuluttaja saa ostokset kotiinsa, ja lasku 

ostoksista tulee seuraavan kuun lopussa. Laskun voi maksaa joko kerralla tai osamak-

sulla. Palvelun saa käyttöön asentamalla verkkokauppaohjelmistoon sopivan asennuspa-

ketin. (Everyday 2012.)

4.3.4 Postiennakko

Postiennakolla  vastaanottaja  lunastaa  paketin  postista  maksamalla  siitä  ennakkosum-

man. Maksu ohjataan kauppiaan tilille 2–4 pankkipäivän kuluessa maksamisesta. Posti-

ennakon  käyttöönotto  on  ilmaista  ja  postiennakoista  maksetaan  kertamaksu.  (Itella 

2012.)
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4.3.5 Luottokunta

Luottokunnalla on eStandard-peruspaketti maksamiseen verkkokaupassa. Sen käyttöön-

otto edellyttää  internetyhteyden ja palvelun integroimista  verkkokauppaan. eStandard 

integroidaan verkkokauppaan HTML-lomakerajapinnalla.  Korttitietojen syöttö lomak-

keelle tapahtuu valinnan mukaan joko verkkokaupan omilla sivuilla tai hyödyntämällä 

Luottokunnan valmista maksulomaketta. (Luottokunta 2012.)

4.3.6 Suomen Verkkomaksut

Suomen Verkkomaksujen sopimuksella  saa käyttöön pankkien maksupainikkeet  sekä 

luottokorttimaksut. Palvelun aloittamisella ei ole aloitusmaksua. Yleisimmät kaupalliset 

ja avoimeen lähdekoodiin perustuvat verkkokauppaohjelmistot tukevat maksujärjestel-

mää, ja niissä käyttöönottoon tarvitaan ainoastaan palvelun aktivointi asiakaskohtaisilla 

tunnuksilla. (Suomen Verkkomaksut 2012.)

4.3.7 Checkout

Checkoutin maksutavat saa käyttöön ilman avausmaksua. Pankkipakettiin kuuluu pank-

kien  maksupainikkeet,  ja  Laajapakettiin  kuuluu  edellisten  lisäksi  luottokorttimaksut. 

Checkout-maksupalvelun voi ottaa käyttöön tuetun verkkokauppaohjelmiston hallintasi-

vustolta tai asentamalla maksumoduulin, joka on saatavissa yleisimpiin verkkokauppa-

sovelluksiin. (Checkout 2012.)

4.3.8 Maksuturva

Suomen Maksuturvan pakettien avaus on maksutonta. Basic-pakettiin sisältyvät pank-

kien  maksupainikkeet  ja  lasku.  Laajempaan  Gold-pakettiin  kuuluu  edellisten  lisäksi 

luottokorttimaksut. Kun asiakas on maksanut ostoksensa Maksuturvalla, saa kauppias 

tiedon maksusta.  Kauppias lähettää tilatun tuotteen asiakkaalle  ja sen jälkeen kuittaa 

Maksuturvalle tiedon toimituksesta. Kun asiakas on vastaanottanut ja tarkistanut tilauk-

sen,  välittää  Maksuturva  maksun  kauppiaalle.  Maksuturvan  voi  ottaa  käyttöön  joko 
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verkkokauppaohjelmiston hallintapaneelin kautta tai Maksuturvan kotisivuilta. Lisäksi 

useisiin verkkokauppaohjelmistoihin on saatavissa ilmainen maksumoduuli. (Maksutur-

va 2012.)

Suomen Maksuturva tarjoaa Maksuturvan lisäksi myös eMaksut-palvelua, joka sisältää 

pankkien verkkomaksupainikkeet, korttimaksut sekä lasku- ja osamaksupalvelut. eMak-

sut-palveluun  kuuluu  pankkien  maksupainikkeet.  eMaksut  Laaja  -palveluun  kuuluu 

pankkien maksupainikkeiden lisäksi korttimaksut. Palvelu on mahdollista ottaa käyttöön 

verkkokauppaohjelmiston  hallintapaneelista  tai  eMaksut-palvelun kotisivuilta.  Lisäksi 

useisiin verkkokauppaohjelmistoihin on saatavissa ilmainen maksumoduuli. (eMaksut 

2012.)

4.4 Toimitustavat

Itellan tekemän tutkimuksen mukaan verkosta ostavat kuluttajat kokevat tärkeäksi sen, 

että he voivat vapaasti valita, mihin palvelupisteeseen heidän verkko-ostoksensa toimi-

tetaan noudettavaksi. Yli puolet verkkokaupoista ostavista suomalaisista on sitä mieltä, 

että verkkokaupat tarjoavat tällä hetkellä liian vähän vaihtoehtoja noutopaikan suhteen. 

Paketin noutopisteen toivotaan sijaitsevan ensisijaisesti lähellä kotia, mutta hyödyllisenä 

pidetään  myös  sijaintia  päivittäisen  reitin  varrella  tai  lähellä  säännöllistä  ostos-  ja 

asiointipaikkaa. (Tutkimus: Verkkokauppojen asiakkaat… 2012.)

Verkkokauppiaan  on  varauduttava  toimittamisessa  siihen,  että  asiakas  voi  palauttaa 

tuotteen takaisin ilman kustannuksia. Verkkokauppiaan kannattaakin tehdä kuljetusyri-

tyksen  kanssa  sopimus,  joka  mahdollistaa  myös  tuotteen  palautuksen.  Käytännössä 

maanlaajuiseen toimittamiseen soveltuvat parhaiten Itella ja Matkahuolto, joilla molem-

milla on maanlaajuinen toimitusverkosto. Seuraavissa alaluvuissa on kuvaukset niiden 

kuljetuspalveluista ja siitä, miten ne ovat saatavissa verkkokauppoihin.

4.4.1 Matkahuolto

Matkahuollon palvelupaketteja verkkokauppiaalle ovat Lähellä-paketti, Bussipaketti ja 

Jakopaketti. Lähellä-paketin voi noutaa Matkahuoltojen lisäksi Siwoista ja Valintaloista. 
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Bussipaketin voi noutaa kaikista Matkahuollon toimipisteistä, ja Jakopaketti toimitetaan 

vastaanottajalle. Asiakas voi seurata lähetyksen kulkua lähetystunnuksella internetissä, 

ja saapuneesta paketista ilmoitetaan tekstiviestillä. Pakettipalvelut on valmiiksi integroi-

tu useimpiin verkkokauppasovelluksiin, minkä ansiosta asiakas voi tilatessaan valita ha-

luamansa noutopisteen. (Matkahuolto 2012.)

Matkahuollon kautta kuljetetut lähetykset on mahdollista palauttaa lähettäjälle alkupe-

räisen lähettäjän laskuun. Siwasta, Valintatalosta ja Euromarketista noudetun lähetyksen 

voi palauttaa kauppaan, josta lähetys on noudettu sekä mihin tahansa Matkahuollon toi-

mipaikkaan. Matkahuollosta noudetun lähetyksen voi palauttaa mihin tahansa Matka-

huoltoon. (Matkahuolto 2012.)

4.4.2 Itella

Itellan toimitustapoja ovat nouto Postista, nouto SmartPOST-pakettiautomaatista ja ko-

tiinkuljetus. Itellalla on mahdollisuus käyttää osoitekorttien tulostusohjelmisto Prinettiä, 

joka on valmiiksi  integroituna useisiin verkkokauppoihin.  Verkkokauppaan integroitu 

Internet Prinetti mahdollistaa osoitekortin tulostamisen suoraan verkkokaupan ylläpito-

liittymästä. Samalla paketti saa lähetyksen seurantatunnuksen, jonka voi lähettää asiak-

kaalle tilausvahvistuksen mukana. Sen avulla asiakas voi seurata paketin kulkua. Ohjel-

miston käyttäminen on ilmaista, mutta yrityksen on solmittava sopimus kuljetuspalve-

luista Itellan kanssa. (Itella 2012.)

Itellan asiakaspalautussopimus mahdollistaa lähetysten palauttamisen alkuperäisen lä-

hettäjän laskuun. Palauttaja voi jättää lähetyksen kuljetettavaksi takaisin lähettäjälle jät-

tämällä kirjeen kirjelaatikkoon tai tuomalla paketin postiin. Kirjeenä voidaan lähettää 

postiluukusta mahtuvat alle 30 mm paksut ja 2 kg painavat lähetykset. Sen ylittävät lä-

hetykset kuljetaan pakettina. Sopimuksen tehneeltä yritykseltä laskutetaan asiakaspalau-

tuslähetysten postimaksut erillisen sopimuksen mukaan. (Itella 2012.)
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4.5 Verkkokaupan laajennettavuus

Verkkokauppaa aloitettaessa toiminta voi olla hyvin pienimuotoista ja harrastuspohjalta 

toimivaa.  Vuosien  kuluessa  kaupankäynti  voi  kuitenkin  vilkastua,  ja  siinä  vaiheessa 

saattaa tulla tarve kaupan laajentamiselle. Ennen kuin valitsee verkkokauppaa palveluna 

tarjoavaa yritystä,  kannattaa selvittää,  miten verkkokaupan laajentaminen onnistuu ja 

mitä  kustannuksia  siitä  syntyy.  Joissakin  palveluissa  kustannukset  nousevat  voimak-

kaasti siirryttäessä suurempiin tuotemääriin, tai niistä ei voi suoraan siirtyä isompaan 

verkkokauppaan, vaan ne vaativat tuotetietojen ja ulkoasun kopioinnin uudelle alustalle.
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5 VERKKOKAUPPAOHJELMISTOJEN VERTAILU

Palveluna tarjottavista verkkokauppaohjelmistoista vertailuun on valittu Kotisivukone, 

MyCashflow, Suomalainen Verkkokauppa, Valmiskauppa ja Vilkas. Seuraavissa alalu-

vuissa esitellään ohjelmistojen ominaisuuksia.

5.1 Perusominaisuudet ja ulkoasu

5.1.1 Kotisivukone

Ideakone  Oy:n  Kotisivukone-palvelussa  perustuotteena  on  kotisivusto,  johon  kuuluu 

mahdollisuus omaan verkko-osoitteeseen ja 500 megatavua levytilaa. Kotisivustoon voi 

lisätä  uusia toimintoja maksullisilla  lisäominaisuuksilla.  Verkkokaupan lisäksi kotisi-

vustoon voi lisätä esimerkiksi hakukoneen, kävijätilastot ja kieliversiot. Jokainen lisä-

ominaisuus kasvattaa kuukausittain perittävää maksua. Kieliversiot, joita ovat englanti, 

ruotsi, espanja ja portugali, maksavat lisää 10 euroa kuukaudessa. Yrityksen kotisivujen 

lähtöhinta  on  17,90  euroa  kuukaudessa  ja  verkkokauppa-ominaisuus  perusversiona 

maksaa lisää 10 euroa kuukaudessa. Verkkokauppa Laaja -versio maksaa lisää 20 euroa 

kuukaudessa. Molemmissa versioissa voi tuotteita ja tuoteryhmiä lisätä rajattomasti ja 

palveluun saa liitettyä oman verkko-osoitteen.  Verkkokauppaa voi kokeilla ilmaiseksi 

14 päivän ajan. (Kotisivukone 2012.)

Kotisivukoneen sivuilta voi etsiä neuvoja ohjeista, usein kysyttyjen kysymysten palstal-

ta tai käyttäjäfoorumilta. Mikäli sieltä ei löydy apua, voi asiakaspalveluun ottaa yhteyttä 

sähköpostilla,  chat-keskustelun  avulla  tai  soittamalla  maksulliseen  asiakaspalveluun. 

(Kotisivukone 2012.)

Verkkokaupan  ulkoasua  (kuva  1)  voi  muokata  käyttämällä  erilaisia  ulkoasupohjia. 

Ulkoasupohjaan voi määritellä sivujen asemoinnin (keskitetty tai vasen laita) ja sivun 

sisältöalueen  taustavärin.  CSS-tyylimäärittelyjä  muokkaamalla  voi  sivujen  ulkoasua 

muokata lähes rajattomasti. (Kotisivukone 2012.)
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KUVA 1. Decoart verkkokaupan päätaso (Decoart 2012)

5.1.2 MyCashflow

MyCashflow on Pulse 247 Oy:n kehittämä palvelu, josta on saatavilla useita versioita 

erikokoisille verkkokaupoille. Palveluiden hinta vaihtelee ilmaisesta 149 euroon kuu-

kaudessa. Tuotteita verkkokaupassa voi olla 10 kappaleesta 10 000 kappaleeseen ja käy-

tettävää levytilaa 10 megatavusta 20 gigatavuun. Palvelinten tekninen ylläpito hoidetaan 

Sigmatic Oy:n palvelinkeskuksessa. Kaikissa maksullisissa versioissa on mahdollista ot-

taa  käyttöön  oma  verkko-osoite.  Ilmaisessa  versiossa  verkko-osoite  on  muotoa 

http://yritys.mycashflow.fi. Maksullisia versioita voi kokeilla ilmaiseksi 14 päivän ajan. 

Verkkokaupan voi vaihtaa versiosta toiseen hallintapaneelista. Taulukossa 1 on koottu-

na MyCashflow-verkkokauppojen eri versioiden perustiedot. (MyCashflow 2012.)

TAULUKKO 1. MyCashflow-verkkokaupat (MyCashflow 2012)

Free Mini Small Medium Max
Hinta Ilmainen 19 €/kk 49 €/kk 99 €/kk 149 €/kk
Tuotteita 10 kpl 25 kpl 100 kpl 1000 kpl 10000 kpl
Levytila 10 Mt 50 Mt 200 Mt 2 Gt 20 Gt
Kieliversioita 1 1 2 5 10

Verkkokaupan ulkoasu toteutetaan teemana (kuva 2), joka sisältää ulkoasun sivupohjat 

sekä muut  tiedostot,  kuten kuvat  ja CSS-tyylitiedostot.  Sivupohja on täysin  vapaasti 
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muotoiltavissa oleva HTML-tiedosto (HTML-kielellä toteutetaan WWW-sivun raken-

teen  merkkaus),  jonka  ulkoasua  voi  muokata  CSS-tyylimäärittelyjen  avulla. 

(MyCashflow 2012.)

KUVA 2. Teema (MyCashflow 2012)

Verkkokauppaohjelmiston  mukana  tulee  oletusulkoasu  (kuva  3),  jota  muokkaamalla 

verkkokaupasta  saa  haluamansa  näköisen.  MyCashflow’n  kotisivuilta  löytyy  teeman 

suunnitteluopas, jossa on ohjeet ulkoasun muokkaamiseen. Mikäli muokkausta ei halua 

tehdä  itse,  löytyy  samoilta  sivuilta  ulkoasun  suunnittelijoiden  yhteystietoja. 

(MyCashflow 2012.)

KUVA 3. MyCashflow’n esittelyversio (MyCashflow 2012) 
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Ohjeita ohjelmiston käyttöön ja ongelmatilanteisiin löytyy verkkokaupan käyttöoppaas-

ta  ja  keskustelufoorumilta.  Jos  ohjeista  ja  keskustelupalstalta  ei  löydy  ratkaisua,  voi 

asiakaspalveluun lähettää tukipyynnön. (MyCashflow 2012.)

5.1.3 Suomalainen Verkkokauppa

Anders Innon kehittämä Suomalainen Verkkokauppa on ilmainen palvelu, jossa on 200 

megatavua  levytilaa,  ja  se  sisältää  yritys.suomalainenverkkokauppa.fi-osoitteen.  Jos 

yrittäjä ei aktivoi kauppaansa kuuden kuukauden kuluessa, kauppa suljetaan ja tiedot 

poistetaan pysyvästi. Verkkokauppaan voi lisätä tuotteita ja tuoteryhmiä rajattomasti, ja 

siitä otetaan varmuuskopio kerran vuorokaudessa. Suomalaisen Verkkokaupan maksut-

tomuus perustuu siihen, että palveluun ei tarjota asiakaspalvelua, tuotetukea tai mahdol-

lisuutta kauppapalvelun räätälöintiin. Myöskään eri kieliversioita ei tueta. Verkkokaup-

pa on mahdollista laajentaa maksulliseksi INNO-verkkokaupaksi. (Suomalainen Verk-

kokauppa 2012.)

Ulkoasun voi  valita  kolmesta  valmiista  ulkoasupohjasta  ja niiden värivaihtoehdoista. 

Ulkoasupohjaan voi vaihtaa haluamansa ylä- ja taustakuvan, mutta muuten ulkoasupoh-

jaa ei voi muokata (kuva 4). (Suomalainen Verkkokauppa 2012.)

KUVA 4. Suomalaisen verkkokaupan esittelyversio (Suomalainen Verkkokauppa 2012)
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5.1.4 Valmiskauppa

Suomen Valmispalvelut Oy:n kehittämästä Valmiskaupasta on saatavilla Vakio-paketti 

ja Menestyjä-paketti. Vakio-paketti maksaa 43 euroa kuukaudessa, ja siinä on levytilaa 

5 gigatavua. Menestyjä-paketti maksaa 105 euroa kuukaudessa, ja siinä on levytilaa 25 

gigatavua. Valmiskauppaa voi kokeilla ilmaiseksi kuukauden ajan. Valmiskaupan pal-

velinten tekninen ylläpito hoidetaan Sigmatic Oy:n palvelinkeskuksessa. Molemmat pa-

ketit sisältävät rajattoman määrän tuotteita ja tuoteryhmiä, ja niissä on automaattinen 

varmuuskopiointi  kerran  vuorokaudessa.  Valmiskaupan  mukana  tulee  verkko-osoite, 

joka on muodossa http://yritys.valmiskauppa.fi, mutta molemmissa paketeissa on myös 

mahdollista ottaa käyttöön oma verkko-osoite.  Valmiskaupassa on valmiit käännökset 

kielille Suomi, Ruotsi, Englanti ja Saksa. (Valmiskauppa 2012.)

Ulkoasuun (kuva 5) löytyy valmiita ulkoasupohjia erivärisinä, joihin voi vaihtaa oman 

yläkuvan, logon ja taustakuvan. Ulkoasun värejä, fontteja, kuvia ja mittoja pystyy säätä-

mään kaupan hallinnan kautta. Toimintolaatikoita (tuoteryhmät, ostoskori, valmistajat) 

voi  siirtää puolelta  toiselle  tai  ottaa kokonaan pois näkyvistä.  Laajemmat  muutokset 

voidaan toteuttaa CSS-tyylimäärittelyiden avulla. (Valmiskauppa 2012.)

KUVA 5. Valmiskaupan esittelyversio (Valmiskauppa 2012)
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Valmiskaupassa asiakaspalvelu kuuluu pakettien hintaan, ja asiakaspalveluun voi ottaa 

yhteyttä  joko puhelimitse tai  sähköpostilla.  Asiakaspalvelu vastaa sähköpostiin  myös 

viikonloppuisin. (Valmiskauppa 2012.)

5.1.5 Vilkas

Vilkkaan verkkokaupat perustuvat saksalaiseen ePages-ohjelmistoon. Verkkokaupoista 

on neljä eri versiota, joiden hinnat vaihtelevat 16 eurosta 182 euroon kuukaudessa. Nii-

den lisäksi on vielä Enterprise-versio, mutta sitä ei käsitellä tässä yhteydessä. Tuottei-

den määrä vaihtelee 250 kappaleesta 10 000 kappaleeseen ja kieliversioiden määrä yh-

destä  13  kappaleeseen.  Vilkkaan  mukana  tulee  verkko-osoite,  joka  on  muodossa 

http://yritys.omaverkkokauppa.fi,  mutta kaikissa versioissa on myös mahdollista ottaa 

käyttöön  oma  verkko-osoite.  Verkkokaupat  sijaitsevat  fyysisesti  Suomessa  Vilkkaan 

omilla palvelimilla, ja Vilkas hoitaa itse niiden ylläpidon. Kaikissa kaupoissa on 30 päi-

vän ilmainen kokeiluaika. Oheisessa taulukossa (taulukko 2) on perustiedot eri versiois-

ta. (Vilkas 2012.)

TAULUKKO 2. Vilkkaan verkkokaupat (Vilkas 2012)

Starter Mini Active Pro
Hinta 16 €/kk 35 €/kk 81 €/kk 182 €/kk
Tuotteita 250 kpl 500 kpl 2500 kpl 10 000 kpl
Kieliversioita 1 2 4 13

Vilkkaan  verkkokauppoihin  on  saatavilla  yli  sata  valmista  ulkoasupohjaa  (kuva  6). 

Ulkoasua voi  muokata  ohjelmiston  omalla  ulkoasutyökalulla,  jolla  voi  muuttaa  mm. 

asettelun, taustakuvan ja värejä. Ulkoasu on vapaasti muokattavissa CSS-tyylimääritte-

lyjen avulla. (Vilkas 2012.)

Kaikkiin verkkokauppojen versioihin kuuluu ilmainen tuki puhelimitse ja sähköpostilla. 

Vilkkaan tukisivustolta löytyy ohjeita verkkokaupan avaamisen ja ylläpitoon. Sieltä löy-

tyy myös kattava suomenkielinen käyttöohje. (Vilkas 2012.)
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KUVA 6. Esimerkki ulkoasupohjasta (Vilkas 2012)

5.2 Maksutavat

Taulukkoon 3 on koottu verkkokauppapalveluiden tukemat  maksupalvelut.  Maksuta-

voista laskua, postiennakkoa, Checkoutia, Suomen Verkkomaksuja ja Luottokuntaa tu-

kevat kaikki vertailtavat verkkokaupat. Maksupalveluista huonoiten tuettu on Everyday-

verkkomaksu. MyCashflow tukee maksupalveluita vain maksullisissa versioissa.

TAULUKKO 3. Maksutavat

Kotisivu-

kone

MyCashflow Suomalainen 

Verkkokauppa

Valmis-

-kauppa

Vilkas

Lasku x x x x x

Postiennakko x x x x x

Klarna x x x x

Everyday x

Checkout x x x x x

Maksuturva x x x x

Suomen Verk-

komaksut

x x x x x

Luottokunta x x x x x
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Maksutavoista lasku ja postiennakko voidaan ottaa käyttöön ilman erillistä sopimusta. 

Ennen  maksupalveluiden  kytkemistä  tulee  kauppiaan  tehdä  sopimus  maksupalvelun 

kanssa. Tunnukset voi syöttää sen jälkeen verkkokaupan hallintasivuilla valitun maksu-

palvelun tietoihin (kuva 7). Kotisivukoneen verkkokaupassa maksutavan aktivoinnin te-

kee asiakaspalvelu, muissa verkkokaupoissa sen voi tehdä itse hallintapaneelista.

KUVA 7. Maksutavan lisääminen (MyCashflow 2012)

5.3 Toimitustavat

Lähes kaikki vertailtavat verkkokauppaohjelmistot tukevat Matkahuollon ja Itellan pal-

veluita. Ainoastaan Kotisivukoneen verkkokaupan perusversio ja MyCashflow’n ilmai-

nen versio eivät sisällä integrointeja Matkahuollon ja Itellan palveluihin.

Liitettäessä Matkahuollon palveluita verkkokauppaan tarvitaan tunnukset Matkahuollol-

ta. Sen jälkeen luodaan toimitustapa hallintasivuilla ja syötetään tunnukset palvelun ase-

tuksiin (kuva 8).

KUVA 8. Matkahuollon asetukset (Vilkas 2012)
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Itellan Prinetti tarvitsee myös sopimuksen ennen kuin palvelun saa käyttöön. Itellan toi-

mittama eChannel-tunnus ja salainen avain syötetään Prinetin asetuksiin (kuva 9). Jotta 

eChannel-tunnus aktivoituu, on kirjauduttava ainakin kerran sisään Prinetin web-liitty-

mään osoitteessa www.prinetti.net. Tämän jälkeen voi Prinettiä käyttää suoraan kaupan 

hallinnasta. (Vilkas 2012)

KUVA 8. Itellan asetukset (Vilkas 2012)
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6 VERKKOKAUPAN HALLINTA

6.1 Kotisivukone

Kotisivukoneen hallintasivuilla voi lisätä tuotteita, käsitellä tilauksia ja muuttaa verkko-

kaupan asetuksia. Tuotehallinnasta voi lisätä tuotteita joko yksitellen tai Excel-tiedoston 

avulla. Tuotteet voi myös tallentaa Excel-tiedostoon. Tilausten hallinnassa näkyy verk-

kokauppaan tulleet tilaukset (kuva 9), ja siellä voi tarkastella ja muuttaa tilauksien tilaa. 

(Kotisivukone 2012.)

KUVA 9. Kotisivukoneen hallintasivu (Kotisivukone 2012)

Asetuksista voi vaihtaa ostoskorin tyyliä sekä sijaintia ja muuttaa tuotelistauksen ase-

tuksia. Oletuksena verkkokaupan tuotteet näytetään allekkain yhdessä palstassa. Tuot-

teet voi näyttää myös rinnakkain kahdessa tai kolmessa palstassa. Asetuksista voi lisäksi 

määritellä  verkkokaupassa käytettävät  maksu- ja toimitustavat  ja sähköpostiosoitteen, 

johon verkkokaupan tilaukset ohjataan. (Kotisivukone 2012.)

6.2 MyCashflow

MyCashflow’n hallintapaneelista löytyy työkalut tuotteiden, tilausten ja asiakastietojen 

käsittelyyn. Verkkokaupan asiakas-, tilaus- ja tuotetiedot voi tallentaa Excel-muodossa. 

Tilaukset (kuva 10) on mahdollista käsitellä pikakäsittelyllä, jossa yhdellä klikkauksella 
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merkitään tuotteet toimitetuiksi, vähennetään tuotteet varastosta, arkistoidaan tilaus ja 

lähetetään  asiakkaalle  sähköpostilla  toimitusvahvistus.  Asiakastietojen  perusteella 

asiakkaille  voidaan  lähettää  uutiskirjeitä  ja  tekstiviestejä,  mikäli  asiakas  on  sallinut 

markkinoinnin. (MyCashflow 2012)

Asetuksista voi muuttaa verkkokaupan perusasetuksia, kuten nimen ja logon, ja lisätä 

maksu- ja toimitustapoja. Maksullisissa versioissa voi verkkokauppaan lisätä ominai-

suuksia laajennuksien avulla. Kävijäseurantaan on lisättävissä Google Analytics, Snoobi 

tai Fonectan kävijäseuranta. Markkinoinnin avuksi voi ottaa käyttöön alennuskupongit 

ja tekstiviestimarkkinoinnin. Lisäksi laajennuksissa on liityntä mm.  ProCountor-ohjel-

mistoon, joka on web-pohjainen taloushallinnon ohjelmisto. (MyCashflow 2012)

KUVA 10. MyCashflow hallintapaneeli (MyCashflow 2012)

6.3 Suomalainen verkkokauppa

Suomalaisen verkkokaupan hallintasivulta (kuva 11) näkyy myyntitilastot, viimeisim-

mät tapahtumat ja tilausten ja laskujen tilanne. Klikkaamalla yksittäistä tilausta tai las-

kua  pääsee  suoraan  kyseisen  tapahtuman  tietoihin.  Myös  Laskuttamatta-,  Avoimia 

tilauksia- ja Erääntyneitä laskuja -napit toimivat linkkeinä laskutus- ja tilaustietoihin. 

Tehtävät-valikossa on pikalinkit asiakkaan, laskun ja tuotteen lisäämiseen, joihin pääsee 

myös sivun vasemman ylälaidan linkeistä. Asiakas-, tuote- ja laskutustiedot on mahdol-
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lista tallentaa HTML-, PDF-, CSV- ja Excel-muodossa. (Suomalainen Verkkokauppa 

2012.)

KUVA 11. Suomalaisen verkkokaupan hallintasivu (Suomalainen Verkkokauppa 2012)

Sivun oikeassa ylälaidassa löytyy asetukset (kuva 12), josta voi muokata laskuasetuksia, 

toimitus- ja maksutapoja ja sähköpostiasetuksia. Kävijäseurantaan on mahdollista lisätä 

Google Analytics ja Snoobi. Lisäksi asetuksista voi lisätä Facebook- ja Google Plus -in-

tegroinnit. (Suomalainen Verkkokauppa 2012.)

KUVA12. Verkkokaupan asetukset (Suomalainen Verkkokauppa 2012)
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6.4 Valmiskauppa

Valmiskaupan hallinnan etusivulla (kuva 13) näkyy varastohälytykset, uusimmat tilauk-

set, tilaukset tilojen mukaan, viimeisimmät asiakkaat ja tilastot. Uusimmista tilauksista 

yksittäistä tapahtumaa klikkaamalla pääsee suoraan käsittelemään valittua tilausta. Si-

vun ylälaidan valikoista voi hallinnoida tuote-, tilaus- ja asiakastietoja, ja niistä voi ottaa 

varmuuskopion CSV-muodossa. (Valmiskauppa 2012.)

KUVA 13. Valmiskaupan hallinnan etusivu (Valmiskauppa 2012)

Asetuksista (kuva 14) voi muokata mm. kaupan perustietoja, maksu- ja toimitustapoja, 

kävijäseuranta-asetuksia ja kieliversioita. Markkinointiasetuksista voi lähettää uutiskir-

jeitä ja tehdä alennuskuponkeja. Lisäksi asetuksista voi muuttaa tuotekortteihin, tuote-

kuviin ja tilausten käsittelyyn liittyviä asetuksia (Valmiskauppa 2012.)
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KUVA 14. Valmiskaupan asetukset (Valmiskauppa 2012)

6.5 Vilkas

Vilkkaan hallintapaneelin etusivulla (kuva 15) on päävalikko, jossa on linkit alavalikoi-

hin. Samat valikot näkyvät myös yläpalkissa. Alavalikoissa pystyy käsittelemään tuote-, 

tilaus- ja asiakastietoja, muuttamaan ulkoasua ja ottamaan käyttöön markkinoinnin työ-

kaluja. Uusimmat tilaukset näkyvät Tilaukset-valikossa Saapuneet-linkin alla. Tilauksen 

tarkemmat tiedot saa klikkaamalla tilausnumeroa. Tuote-, tilaus- ja asiakastiedoista voi 

ottaa varmuuskopion CSV- tai XML-muodossa. (Vilkas 2012.)

KUVA 15. Vilkkaan hallintapaneeli (Vilkas 2012) 
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Asetuksista (kuva 16)  voi muokata käyttäjätietoja, toimitus- ja maksutapoihin liittyviä 

asetuksia,  kieliasetuksia,  sähköpostiasetuksia,  tuoteasetuksia  ja  ostoskorin  asetuksia. 

Tuoteasetuksista voi määritellä, mitä tapahtuu, kun tuotteiden varastosaldo laskee nol-

laan. Tuote on esimerkiksi mahdollista piilottaa tai sitä ei voi lisätä ostoskoriin. Mikäli 

tuotevertailu-ominaisuus on otettu käyttöön, asiakkaalla on mahdollisuus vertailla tuot-

teita keskenään. (Vilkas 2012.)

KUVA 16. Hallintapaneelin asetukset (Vilkas 2012)
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7 VERKKOKAUPPOJEN ARVIOINTIA

7.1 Kotisivukone

Kotisivukoneen verkkokauppa sopii parhaiten yrityksille,  joilla on jo Kotisivukoneen 

kotisivut käytössä. Tällöin verkkokaupan saa pienellä lisämaksulla lisäominaisuutena, ja 

sivuston ulkoasu pysyy samantyylisenä. Hyvää palvelussa on se, että siinä on kattavasti 

maksutapoja, tuotteita voi lisätä rajattomasti ja sen perusylläpito on helppoa. Heikkoute-

na mielestäni on kankeahko käytettävyys ja lisäominaisuuksien rajallisuus. 

Kotisivukoneella komponenttisivuina tehdyissä verkkokaupoissa on tyypillisesti pääta-

solla tuoteryhmät sivun keskellä omissa laatikoissaan (kuva 1, sivu 25). Tuoteryhmää 

klikkaamalla näkee siihen liittyvät tuotteet. Klikkaamalla tuotteen kuvaa tai Näytä kuva 

-linkkiä saa tuotteesta lisätietoa. Samasta laatikosta tuotteen voi lisätä ostoskoriin. Navi-

gointi tällaisella sivustolla on mielestäni hieman hankalaa, koska nähdäkseen tuoteryh-

mät uudestaan, on aina palattava takaisin päätasolle. Kotisivukoneella on tehty sellaisia-

kin sivustoja, joissa tuoteryhmät näkyvät myös sivun vasemmassa laidassa, ja niissä na-

vigointi toimii mielestäni paremmin. Kotisivukoneen kassalla tilauksen tiedot annetaan 

monessa vaiheessa.

Käyttäjät  ovat  toivoneet  parannuksia  sivuston hallintaan,  kuten  mahdollisuutta  lisätä 

HTML-kieltä komponenttisivuihin. He ovat myös toivoneet muutoksia tuotteen kohdal-

la näkyviin tietoihin, kun tuote on lopussa. Tuotteen kohdalla oleva Lisää Ostoskoriin 

-painike katoaa ilman selitystä, mikäli varastosaldo on nolla. Lisäksi käyttäjät ovat ko-

keneet työlääksi sen, että tuotteiden poistoja tai hinnan muutoksia ei voi tehdä ryhmissä 

vaan yksitellen. Asiakaspalvelu vastaa pääsääntöisesti parin päivän sisällä, mutta vas-

tausaika  saattaa  pahimmassa  tapauksessa  venyä  useisiin  viikkoihin.  Vastauksissa  on 

yleensä annettu selkeät ohjeet ongelman korjaamiseen.
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7.2 MyCashflow

MyCashflow-verkkokauppojen versioista löytyy vaihtoehtoja erikokoisille kaupoille. Il-

maisella  Free-versiolla pääsee verkkokaupassa alkuun,  mutta  koska tuotteita  voi olla 

vain 10 kappaletta, tulee verkkokaupan raja nopeasti vastaan. Maksullisista versioista 

halvimmassa Mini-versiossakaan tuotteita ei voi olla 25 kappaletta enempää, joten sekin 

sopii vain hyvin pienimuotoiselle verkkokaupalle. Yli sadan tuotteen kauppa alkaa olla 

muihin verrattuna aika kallis (99 €/kk). Hyvää maksullisissa versioissa on ilmainen laa-

jennusten  käyttöönotto,  jolloin  liitynnöistä  tuettuihin  sovelluksiin  ei  tarvitse  maksaa 

erillistä lisämaksua.

Demokauppa (kuva 3, sivu 27) on käytettävyydeltään selkeä, ja navigointi toimii hyvin. 

Lisättäessä tuotteita ostoskoriin, tulee hetkeksi näkyviin tieto lisätystä tuotteesta. Mikäli 

tuotteella  on vaihtoehtoja,  aukeaa  erillinen  vahvistusikkuna,  josta  voi  valita  tuotteen 

koon tai värin. Kassalla on käytössä yhden sivun tilaus (tilauksen tiedot annetaan yhdel-

lä sivulla, jota voidaan vierittää alaspäin sitä mukaan kuin täytetään tarvittavia tietoja).

MyCashflow’n verkkokauppaan on tähän mennessä ollut vain yksi oletusteema, jonka 

muokkaamiseen on tarvittu CSS- ja HTML-kielien osaamista. Ammattilaisella teetetyn 

ulkoasun hinnan on MyCashflow’n keskustelupalstalla arvioitu kohoavan yli 1000 eu-

ron. Keskustelupalstalla onkin kyselty, olisiko mahdollista saada useampaa ulkoasutee-

maa  kohtuullisella  parin  sadan  euron  hinnalla,  joita  voisi  sitten  itse  muokata. 

MyCashflow’n vastauksessa todetaan, että syksyn 2012 aikana pitäisi tulla asiaan paran-

nuksia, ja osoitteesta http://fi.globaldemo.mycashflow.fi/ löytyy jo muutamia valmiita 

teemoja, joita voi ostaa parin sadan euron hintaan (MyCashflow 2012).

Käyttäjät kertovat, että MyCashflow’ta on helppo käyttää, ja sen asiakaspalvelu vastaa 

nopeasti ongelmatilanteissa. Heikkoutena pidetään lähinnä hintaa, joka nousee voimak-

kaasti tuotteiden määrän lisääntyessä.

7.3 Suomalainen Verkkokauppa

Ilmaiseksi ohjelmaksi verkkokaupassa on riittävät liitynnät kävijäseurantaan ja maksu- 

ja toimitustapoihin, eikä tuotteiden määrää ole rajoitettu. Verkkokauppa sopii käytettä-
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väksi silloin, kun asiakas ei tarvitse räätälöityä ulkoasua eikä liityntöjä esimerkiksi ta-

loushallinnon sovelluksiin. Asiakastuen puuttumisen vuoksi verkkokauppa ei voi olla 

yrityksen liiketoiminnan kannalta kriittisessä asemassa, mutta sopii hyvin lisämyyntiin 

tai pienimuotoisen verkkokaupan pyörittämiseen.

Vaikka Suomalaisen Verkkokaupan ulkoasupohjissa ei ole paljon vaihtoehtoja, on sen 

perusulkoasu selkeä  ja miellyttävä  käyttää.  Tuotetta  ostoskoriin  lisättäessä  tulee  het-

keksi näkyviin ilmoitus tuotteen lisäämisestä. Mikäli tuotteella on useita vaihtoehtoja 

(esimerkiksi väri), voi tuotteen lisäominaisuuden valita valikosta, jolloin myös tuotteen 

tiedot ja hinta päivittyvät. Kassalla tilauksen tiedot syötetään yhdellä sivulla ja sen jäl-

keen seuraavalla sivulla tarkistetaan tiedot ja vahvistetaan tilaus.

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä laskutuksen, asiakkaiden käsittelyn ja tuotteiden lisää-

misen helppouteen. Teknisiä ongelmiakaan ei ole ollut. Puutteeksi on koettu se, että lo-

keihin ei jää merkintää, kun laskun lähettää sähköpostilla.

7.4 Valmiskauppa

Valmiskaupan Vakio-paketti sisältää tarvittavat perusominaisuudet, kuten kattavat mak-

su- ja toimitustavat,  kävijäseurannan ja useita kieliversioita.  Hyvää palvelussa on se, 

että verkkokauppaan voi lisätä tuhansia tuotteita ja siihen kuuluu maksuton puhelintuki. 

Valmiskauppaan löytyy useita ulkoasupohjia, joita voi muokata mieleisekseen. Valmis-

kaupan demokauppojen ulkoasut eivät ole erityisen houkuttelevan näköisiä, mutta refe-

rensseissä olevissa verkkokaupoissa ulkoasut ovat selkeitä, ja niissä navigointi on help-

poa. Kassalla on käytössä joko yhden sivun tilaus tai monen vaiheen tilaus riippuen to-

teutuksesta.

Käyttäjät kiittävät asiakaspalvelun vastausten nopeutta ja verkkokaupan ylläpidon help-

poutta. Moitetta on tullut päivityksissä olleita virheistä ja  myös kielivirheistä, joita on 

ollut eri kieliversioissa.



41

7.5 Vilkas

Vilkkaan verkkokaupan halvimmassa versiossa (16 €/kk) voi olla 250 tuotetta, ja siinä 

on tuettuna yksi kieliversio ja kolme eri maksu- ja toimitustapaa. Pienimuotoisen verk-

kokaupan voi aloittaa edullisesti verrattuna MyCashflow’n palveluun, jossa vastaavasta 

tuotemäärästä  olisi  maksettava 99 euroa kuukaudessa. Hyvää palvelussa on ilmainen 

puhelintuki, joka sisältyy jo halvimpaankin versioon, ja verkkokauppaan on saatavissa 

yli 100 valmista ulkoasupohjaa.

Ulkoasupohjista on toteutettu hyvin erinäköisiä verkkokauppoja, joiden taso vaihtelee 

ammattimaisen näköisistä harrastelijamaisiin.  Pääosin navigointi  kaupoissa toimii hy-

vin, mutta joissakin kaupoissa ostoskoriin lisääminen on liian monen klikkauksen taka-

na. Näissä kaupoissa tuotekuvauksesta löytyy hintatieto, mutta siitä puuttuu Lisää ostos-

koriin -painike, joka löytyy vasta tuotteen lisätietojen alta.

Vilkkaan verkkokaupoissa ei ole käytössä yhden sivun tilausprosessia, ja uusimmassa 

versiossa tilausprosessiin tuli uusi vaihtoehto vanhan rinnalle, jossa vaiheita lisättiin en-

tisestä 5 vaiheesta 7 vaiheeseen. Perusteluna lisävaiheisiin on sivun pelkistäminen siten, 

että  sivulla  on  vähemmän  tietoa,  jotta  käyttäjä  hahmottaisi  sivun paremmin  (Vilkas 

2012). Tässä suhteessa Vilkas on lähtenyt täysin vastakkaiseen suuntaan verrattuna My-

Cashflow’n, Suomalaisen Verkkokaupan ja Valmiskaupan toteutuksiin, joissa on tullut 

käyttöön yhden sivun tilausprosessi. 

Käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä tuotteiden ja tilausten käsittelyyn ja ylläpidon helppou-

teen. Puutteena on pidetty lähinnä sivujen hidasta latautumista. Etenkin hallintapuolesta 

on sanottu, että se on hidas käyttää, ja monet toiminnot ovat usean klikkauksen takana.
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8 POHDINTA

Opinnäytetyön tavoitteena oli koota tietopaketti palveluna tarjottavista verkkokaupoista. 

Työssä vertailtiin viiden eri palveluntarjoajan hinnoittelua,  toimitus- ja maksutapojen 

integrointia, ylläpitoa ja ulkoasun muokattavuutta. Valmistajien sivuilta luotettavan ja 

tasapuolisen  tiedon  etsiminen  markkinointitekstin  seasta  osoittautui  melko  työlääksi. 

Hyväksi avuksi tiedon hankkimiseen havaitsin valmistajien tukisivustot ja verkkokaup-

pojen omat hallintapaneelit, joissa asiat oli usein selitetty selkeämmin.

Vertailun edetessä alkoi hahmottua eri verkkokauppaohjelmistojen sopivuus erilaisiin 

tarpeisiin.  Pienimuotoiseen  ja  edulliseen  verkkokauppaan  sopii  mielestäni  parhaiten 

Suomalainen Verkkokauppa, MyCashflow ja Vilkas.  Tosin MyCashflow’n tuotteiden 

määrä edullisissa versioissa on huomattavasti pienempi kuin kilpailijoilla. MyCashflow, 

Valmiskauppa ja Vilkas sopivat parhaiten kauppoihin, joissa tarvitaan liitäntöjä muihin-

kin  palveluihin  kuin  kävijäseurantaan  ja  toimitus-  ja  maksutapoihin.  Kotisivukoneen 

verkkokauppa on enemmänkin tarkoitettu  Kotisivukoneen vanhoille asiakkaille,  jotka 

haluavat lisää ominaisuuksia olemassa olevaan sivustoonsa. 

Vaikka vertailluissa ominaisuuksissa ei löytynyt suuria eroavaisuuksia, tietopaketin ko-

koaminen selkeytti ajatuksiani siitä, mitä ominaisuuksia itse arvostan verkkokauppojen 

käytettävyydessä ja ylläpidossa. Lopullista päätöstä verkkokaupan valinnasta en ole vie-

lä tehnyt, mutta opinnäytetyön tekeminen on vahvistanut käsityksiäni tarvittavista omi-

naisuuksista, mistä on minulle paljon hyötyä, kun verkkokauppaohjelmiston valinta tu-

lee ajankohtaiseksi. 

Kehitystyö tästä eteenpäin käsittää oman liiketoiminta-ajatuksen läpikäyntiä ja verkko-

kaupan  tulevaisuuden  pohtimista.  Useimmat  vertailluista  verkkokauppaohjelmistoista 

sopivat ajattelemaani liiketoimintaan, ja jokaisella niistä on omat heikkoutensa ja vah-

vuutensa. Omien tarpeiden ja tavoitteiden kartoittamisen jälkeen voin valita niiden jou-

kosta sen vaihtoehdon, joka tukee omaa yritystoimintaani parhaiten. Niille, jotka suun-

nittelevat ottavansa käyttöön verkkokauppaa palveluna,  suosittelen lämpimästi  testaa-

maan ja vertaamaan eri vaihtoehtoja. Sen lisäksi, että ohjelmien erot tulevat paremmin 

esille, vertaamalla tulee esiin myös se, miten ohjelmistojen käyttö vastaa omia mielty-

myksiä ja käyttötottumuksia.
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