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1 JOHDANTO 

Työni kertoo verkkokaupan perustamisen vaiheista, jota ensikertalaisen sekä asi-

asta kiinnostuneen henkilön tulisi olla helppo seurata. Työni perustana on näyttää 

konkreettisilla toimenpiteillä, kuinka perustaa verkkokauppa, joka olisi mahdolli-

simman sovellettavissa mihin tahansa tuotteeseen tai tuoteryhmään. Tämän työn 

pohjalta esitän henkilökohtaisen kokemusteni ja parhaaksi näkemieni asioiden 

pohjalta perustellun ohjeistuksen verkkokauppaa varten. Näytän kuinka olisi hyvä 

edetä askel kerrallaan kohti valmista verkkokauppaa. Pyrin ohjeistukseni avulla 

tekemään verkkokaupan mallin mahdollisimman tuoreen teorian pohjalta. 

Vastaan kysymyksiin miten, miksi ja kuinka tästä eteenpäin. Asioissa lähden liik-

keelle ihan ensiaskeleista, jota systemaattisesti ja selvästi jatkan eteenpäin vaihe 

vaiheelta. Teoria pohjaan kuuluu eri ohjelmistot, logistiikka sekä muut olennai-

sesti asiaan liittyvät asiat kuten verkkosivupohjan valinta. Työni toteutetaan toi-

minnallisen opinnäytetyön pohjalta käyttäen laadullisia tutkimusmenetelmiä ku-

ten esimerkiksi havainnointia.     

Tavoitteena on antaa oma näkemykseni, miten verkkokauppa tehdään. Toimek-

siantajaa minulle ei työssäni ole ja teen työn helpottaakseni sekä auttaakseni 

muita mahdollisesti asiasta kiinnostuneita. Opin työssäni samalla itse, kun asia 

on henkilökohtainen kiinnostukseni. Teoriaosassa kerron yleisesti mitä tarvitaan 

verkkokaupan perustamista varten. Toteutan ohjeistukseni valmiiden sovellusten 

ja ohjelmistojen avulla. Eli siis rakenna verkkokauppaa itse koodaamalla sitä, 

vaan perustan sen jonkin muun organisaation valmiille rakennetulle alustalle. 
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2 VERKKOKAUPAN PERUSTA 

Kuntoon.com on kuvitteellinen yritys, jota käytän esimerkkinä työssäni, jotta saan 

kuvattua mahdollisimman realistisen oloisen tilanteen verkkokaupan perustami-

seen. Kuvitteellisen yrityksen avulla pystyn näyttämään esimerkkituotteen myy-

misen verkkosivulla ”oikeasti”. Kuntoon.com on yritys, joka on päättänyt laajentaa 

toimintaansa verkkomyyntiin Suomen markkinoille. Kuntoon.com myy treeniva-

rusteita ja lisäravinteita sekä treeniohjelmia sali- tai kuntoiluharrastajille. Kun-

toon.com on ajatellut, että myymällä verkossa tuotteita ja palveluita he tavoittavat 

suuremman asiakasryhmän kuin normaalisti ”kivijalka” muodossa. 

2.1 Tavoite ja tutkimusongelma 

Opinnäytetyön tavoitteena on toteuttaa verkkokaupan perustamiseen liittyvä oh-

jeistus, jota myös vähemmän tietotekniikkaa osaavan ihmisen olisi helppo seu-

rata. Verkkokauppojen ollessa jatkuvassa nousussa ja niiden vähentäessä kivi-

jalkamyymälöitä omaksuin ideakseni tehdä oppaan sitä varten. Nykyaikana ver-

kossa tapahtuva kaupankäynti on erittäin suurta ja miksei jopa helpompaa kuin 

kivijalkakaupassa asioiminen. Käytän ohjeistuksessa henkilökohtaisesti par-

haaksi näkemiäni ohjelmia ja asioita ohjeistuksen tekemiseen. Haluan tuottaa 

selkeän ja yksinkertaistetun ohjeistuksen, kuitenkin kattavan teorian pohjalta. 

 

Ohjeistuksen avulla lukija saa suhteellisen tärkeän tiedon ja taidon sekä näke-

mykseni oman yrityksen verkkokauppaa varten. Haluan, että opastani seuraa-

malla ihmiset pystyvät tekemään itselleen verkkokaupan, mikä on myös edulli-

sempi vaihtoehto kuin ostaa joltain yritykseltä valmiiksi tehty pohja. Tietenkin oh-

jeistus on enimmäkseen suunnattu pienelle tai aloittelevalle yritykselle, jonka 

pääoma ei välttämättä riitä maksamaan ulkopuoliselle valmiista verkkokaupasta. 

 

Pääkysymys on: mitä tarvitaan verkkokaupan perustamiseen? Tähän kysymyk-

seen liittyen sitten myös muita kysymyksiä ovat: Mitä ohjelmistoja tulisi käyttää? 

Mitkä olisivat mahdolliset logistiset ratkaisut? 
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2.2 Lähtökohdat 

Nykypäivä, jossa elämämme on jatkuvalla syötöllä kääntynyt entistä enemmän 

kohti digitalisaatiota. Mikäli haluaa nykypäivänä menestyä yrittäjänä, on verkko-

myynti tullut myös entistä suuremmaksi osaksi arkea. Esimerkiksi Talouselämän 

(2018) tekemän tutkimuksen mukaan vuonna 2018 Suomen verkkokaupan liike-

vaihto oli 12.2 miljardia euroa. (Talouselämä 2018). Tämä kertoo siitä, kuinka 

paljon esimerkiksi suomalaiset pelkästään ostavat netistä. Nyt olisi oikea hetki 

perustaa verkkokauppa, mikä on kauppa, millä on rajattomat markkinat. Kuitenkin 

tulee panostaa myös markkinointiin, sillä kilpailu on kuitenkin vähintään globaalia 

(Lahtinen 2013).  

 

Lahtisen (2013, 25) mukaan verkkokauppa yleensä tehdään tukemaan kivijalkaa. 

Sitä hänen mielestään ei tulisi väheksyä, sillä nykypäivän ostoprosessi lähteekin 

liikkeelle netissä tehdyllä tarjonnan tutkinnalla. Näin ollen verkkosivulla tulisi olla 

hinnat ja tuotevalikoimat selvillä ja nähtävissä, sillä ilman niitä suurella todennä-

köisyydellä asiakkaan ostoprosessi keskeytyy niiden puutteeseen. Yleisesti verk-

kokaupan yhteyttäminen kivijalkaan parantaa huomattavasti myymälän ”tehok-

kuutta”, ja se näkyy lähinnä siinä silloin, kun asiakkaita ei ole myymälässä, ver-

kossa tapahtuva kaupankäynti kuitenkin pyörii taustalla.  Nykypäivänä tulisi olla 

verkossa tavalla tai toisella. (Lahtinen 2013)   

 

Verkkokauppaa perustaessa tulisi miettiä esimerkiksi mille markkinoille suunnit-

telee myyntinsä? Onko se ulkomaille, Suomeen vai molempiin. Omassa esimer-

kissäni näytän ohjeistuksen Suomen markkinoille. Ulkomaan markkinoille suun-

natessa tulee verotus ottaa huomioon. Verkkokaupan varsinaista perustamista 

varten ei juuri tarvitse kuin verkkotunnuksen ja ohjelman, jolla rakentaa omaan 

käyttöön sopiva verkkokauppa, ja siihen vain lisätään maksujärjestelmät, lisäosat 

sekä hoidetaan logistiikka. Tällä hetkellä lähtökohtana ei ole kuin motivaatiota ja 

ajatuksia lähteä perustamaan verkkokauppa. 
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3 VERKKOKAUPPA-ALUSTAT 

Verkkokauppa alustoja on useita nykypäivänä ja niitä lisääntyy tasaiseen tahtiin. 

Suosituimmat viisi verkkokauppa-alustaa suomessa vuonna 2020 oli seuraa-

vassa järjestyksessä Woocommerce, MyCashflow, Clovershop, Magento, 

Shopify. (Paytrail 2020b). Tällä hetkellä kuitenkin kaksi vaikuttavinta omasta mie-

lestäni on Shopify ja Wordpress alustalle tehty Woocommerce. Verkkokaupan-

alustamisen valitsemassa on hyvä pohtia mikä täyttäisi vaatimuksesi parhaiten. 

Tämä selviää hyvin lukemalla esimerkiksi arvosteluita sekä tutustumalla eri oh-

jelmiin. Kannattaa myös laskea kulupuoli, kuinka paljon olet valmis maksamaan 

verkkokauppa-alustan käytöstä tai mahdollisesta paketeista.  

 

Mikäli sinulla on myös suunnitelmia myydä useita tuotteita, mahdollisesti eri si-

vustoilla on olemassa alustoja, johon pystyy yhdistämään useamman verkkokau-

pan. Tämä tarkoittaa, että useampaa verkkokauppaa pystyy pyörittämään saman 

järjestelmän kautta. Näin pystyt hallitsemaan verkkokauppoja tilauksia samasta 

paikasta, mikä helpottaa työtäsi. Esimerkiksi Woocommerce on yhteensopiva 

monen eri järjestelmän kanssa. (Paytrail 2020b; Lahtinen 2013.) 

Tässä on seuraavaksi esimerkiksi Shopifyn ja Woocommercen verkkokauppa-

alustojen tarjonta.     

3.1 Shopify  

Shopify on vuonna 2004 perustettu yritys, joka mahdollistaa verkkokauppa pe-

rustamisen. Shopify on helppokäyttöinen sisällönhallintajärjestelmä, siellä kaikki 

on hyvin pitkälle valmiina verkkokaupalle. Tällä hetkellä sivustoa on vasta alettu 

kääntämään suomeksi, ja hallintapaneelista saa suomenkielisen betaversion. 

Kuitenkin jos kaikkiin osioihin ei löydy käännöstä voi olla, että joutuu vaihtamaan 

hallintapaneelista kielen takaisin englanniksi. Helppokäyttöisyyden kanssa 

Shopify on listankärkisijoilla verkkokauppa-alustoista. Shopify tarjoaa verkkokau-

pan perustajalle eri paketteja eri ominaisuuksineen. (Shopify 2020) 

 

Basic Shopify $29/kk 
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Basic paketti on vasta-alkajalle tarkoitettu paketti, joka on edullisin ja ominaisuuk-

siltaan rajoitetuin paketti. 

 

Shopify $79/kk 

Shopify paketti on keskitason paketti mikä on pitempään pyörineelle verkkokau-

palle tai kasvaneelle verkkokaupalle hyvä paketti. 

 

Shopify Advanced $299/kk 

Advanced sisältää kaikki basic ja shopifyn pakettien ominaisuudet sekä se sisäl-

tää analytiikat verkkokaupan ostoprosessin seuraamista varten. Se on suositel-

tavissa vasta keskitasoa suuremmalle verkkokaupalle. 

Shopify myös tarjoavat Lite ja Plus paketteja näiden lisäksi, erona muille pake-

teille on, että Lite on erittäin rajattu paketti ja se on tarkoitettu käytettäväksi jo 

olemassa olevalle sivulle esimerkiksi, osta tästä napiksi. Litellä ei itsessään pysty 

perustamaan verkkokauppaa. Lite paketti maksaa $9/kk, Shopify myös tarjoaa 

Plus pakettia mikä on tarkoitettu suurelle yritykselle $2000/kk, tämä paketti sisäl-

tää kaikki heidän ominaisuutensa, sekä se räätälöidään asiakkaalle tämän tar-

peiden ja toiveiden pohjalta. (Shopify 2020) 

 

Hinta on yleinen hinta mitä se on eri yrityksille maksanut, hinta on kuitenkin neu-

voteltavissa asiakkaan kanssa. Shopify on nopea ja helppokäyttöinen sekä yksi 

suosituimmista verkkokauppa-alustoista. Kuitenkin se ei ole edullisimmasta 

päästä. Huomioitavaa myös on, että shopifyn paketit eivät aivan hirveästi eroa 

ominaisuuksiltaan toisiltaan, vaan ero tulee niiden maksu ja transaktiokuluista. 

Siihen tulisi kiinnittää huomiota sillä liikevaihdon kasvaessa kalliimpi paketti voi 

lopulta tulla edullisemmaksi. Mutta edelleenkin suomen kieli on vasta kehitteillä 

järjestelmässä ja se voi tuottaa hankaluuksia englantia vähemmän osaavalle. 

(Shopify 2020) 
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3.2 Wordpress Sisällönhallintajärjestelmä  

Lyhennettynä WP on 2003 perustettu alun perin blogien luomiseen ja niiden yllä-

pitämiseen tarkoitettu verkkosivusto. Wordpress on avoimeen lähdekoodiin pe-

rustuva Ilmainen WWW.sisällönhallintaohjelmisto joka on kirjoitettu PHP-kielellä 

mikä on yksi ohjelmointikielistä. (WordPress, 2020). Itse koen wordpressin help-

pokäyttöisenä ja edullisena ratkaisuna verkkokaupan perustamista varten. 

Wordpress on luotettava ja ehkä toki aikaa vaativa, jos haluaa viimeisteillä ja hi-

fistellä verkkokaupan ulkonäön ja järjestelyn kanssa. Kuitenkin kustannuksia aja-

teltaessa, se on erittäin hyvä ratkaisu vasta alkajalle, samalla siinä oppii myös 

muokkaamaan verkkokauppasivustoa. Tosin mikäli haluaa enemmän ominai-

suuksia sekä haluat välttyä wordpressin mainoksista, on heiltäkin saatavilla eri-

laisia paketteja verkkokauppiaalle. Näitä paketteja on neljä: Personal, Premium, 

Business sekä eCommerce. 

 

Personal paketti 4e/kk  

on lähinnä henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettu ja ei sisällä hirveästi ominai-

suuksia, muuta kuin ilmaisen verkkotunnuksen vuodeksi, wordpressin mainokset 

ei näy, pystyt keräämään maksuja sekä loputtomasti sähköpostilaatikoita. 

 

Premium paketti 8e/kk 

On tarkoitettu freelancereita varten, joten se sisältää samat ominaisuudet kuin 

Personal paketti. Niiden lisäksi se sisältää live tuen, mahdollisuus tienata rahaa 

mainoksista, enemmän teemoja, Google analytiikan sekä pystyt lataamaan si-

vustolle videoita. 

 

Business paketti 25e/kk 

On tarkoitettu pienille verkkokauppa yrityksille, Siihen kuuluu edellä mainittujen 

ominaisuuksien lisäksi hakukone optimointi, asennettavia lisätoimintoja, sivun tal-

lennuksen ja varmuuskopioinnin sekä SFTP tiedonsiirtomenetelmän. 

 

eCommerce paketti 45/kk 

On tarkoitettu verkkokaupalle, tällä oletettavasti tarkoitetaan suurempaa verkko-

kauppaa tai sellaista, joka on ollut toiminnassa pitempään. Ominaisuudet ovat 

http://www.sisällönhallintaohjelmisto/
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jälleen samat kuin muissa edellisissä. Lisänä siihen kuuluu, että pystyy vastaan 

ottamaan maksuja +60 eri maasta, yhteydet parhaimpien kuljetusliikkeiden 

kanssa sekä entistä paremmat sivuston muokkaus vaihtoehdot. (WordPress, 

2020) 

3.3 Woocommerce 

Woocommerce on avoimenlähdekoodin verkkokauppa-alusta, Joka on 

wordpress julkaisujärjestelmän lisäosa. Se on yksi suosituimmista verkkokauppa 

alustoista, sillä se on helppokäyttöinen ja Ilmainen, esimerkiksi mikäli itse raken-

nat verkkokaupan itse woocommercen käyttäminen ei silloin maksa mitään. Tie-

tenkin verkkokaupan perustamiseen liittyy muita kustannuksia, joista kerron myö-

hemmin. Verkkokauppa lisäosan lisäksi, kannattaa ottaa samalla Woothemes li-

säosa, mistä saa erilaisia verkkokauppa teemoja, joista voit valita omaan tyyliisi 

sopivan teeman. Näin ollen saat luotua itsesi näköisen ja sinua edustavan verk-

kokaupan. (Woocommerce 2019)    

 Miksi valita Woocommerce? Esimerkiksi aloittavien verkkokauppiai-

den suosiossa on ollut Woocommerce ja jopa 45.5 % aloittavista ovat harkinneet 

käyttävänsä kyseistä alustaa. Woocommercen suosiosta kertoo myös yrityksien 

tyytyväisyys, oli liikevaihto miljoona luokkaa tai alle 50 tuhatta. Monet Woocom-

mercen valinneista kertovat syyksi sen helppokäyttöisyyden, monipuolisuuden, 

lisäosat, laajat muokkausmahdollisuudet sekä yhteensopivuuden muiden järjes-

telmien kanssa. Woocommerce on ollut suosituin verkkokauppa-alusta suo-

messa pitemmän aikaa. (Paytrail 2020b) 
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4 WEBHOTELLI 

Verkkokauppaa perustaessa tarvitset palvelimen eli webhotellin tai verkkoisän-

nöinti palvelun. Kustannuksia mietittäessä ei ole järkeä ostaa itse palvelinta sillä 

palvelimen hankkiminen on kallista. Näin ollen kustannuksia mietittäessä onkin 

edullisempaa vuokrata palveluntarjoajan www.palvelimelta kiintolevytilaa esimer-

kiksi omaa verkkokauppaa varten. Webhotelleja on myös ilmaisia mutta ne eivät 

ole ominaisuuksiltaan tai toimintavarmuudeltaan luotettavia verrattuina maksulli-

siin. Maksullisissa webhotelleissa on enemmän ominaisuuksia sekä ovat varmoja 

toimimaan. Huomioitavaa on myös, että ilmaiset webhotellit voivat jossakin vä-

lissä tulla maksullisiksi asiakkaalle. Myös domain saattaa sisältää palveluntarjo-

ajan nimen mikä ei anna omasta mielestäni ammattitaitoista tai hyvää kuvaa fir-

masta. 

 

Shellit eli Multim Oy on Suomalainen vuonna 2011 perustettu yritys. Heidän toi-

mialansa perustuu lähinnä it-tukeen ja it-ylläpitoon. Itse koin heidän palvelunsa 

turvalliseksi ja luotettavaksi. Yritys on saanut paljon positiivista palautetta ja tai-

taakin olla myös tunnetuin webhotellipalveluntarjoaja suomessa. Heidän tarjo-

taan kuuluvat Webhotelli, Wordpress, Domainit, sähköpostipalvelut sekä pilvipal-

velut. Heiltä löytyy esimerkiksi WordPressille tarkoitettu webhotelli, jota saa kah-

tena versiona WP perus on 14,52e/kk, joka on hieman rajoitetumpi ominaisuuk-

siltaan verrattuna seuraavaan WP tehoon mikä on 28,23e/kk. Näin ollen tämä 

käy todella yksinkertaisesti siihen, että verkkokauppani yksi esimerkeistä perus-

tuu helppokäyttöisen Wordpressin pohjalle. Tehokkuuden ja ominaisuuksien 

vuoksi joudumme valitsemaan WP teho paketin, sillä se on yhteensopiva verkko-

kaupan kanssa, toisin kuin WP perus, jota ei suositella tai se ei ole täysin toimin-

tavarma verkkokaupalle. (Shellit.org, 2019)   

    

WP Teho 28,23e/kk 

-30 Gt levytila 

-1 Tt/kk liikennesuositus 

-Rajattomasti kävijöitä ja sivulatauksia 

-256 Mt PHP-Muistirajoitus 

-Rajattomasti sähköpostilaatikoita 

http://www.palvelimelta/
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Lisäksi siihen kuuluu wordpress asennettuna, automaattiset päivitykset, mahdol-

lisuus multisiteen, WP-CLI, Git sekä tärkeimpänä se on tehty yhteensopivaksi 

verkkokaupan pyörittämistä varten. Pakettiin kuuluu myös kuorman tasattu suo-

malainen pilvipalvelin klusteri + SSD Mikä tarkoittaa ympäripyöreästi sitä, että 

mikäli sivua ylläpitävä palvelin kaatuisi saataisiin uusi tilalle ilman mitään suurem-

paa vahinkoa. Lisäksi pakettiin kuuluu maksuton SSL eli (https://) sivuston suo-

jaus, Päivittäiset varmuuskopiot, ipv6-tuki sekä se sisältää 14 päivän tyytyväi-

syystakuun ja sivusto on 24/7 valvonnassa. (Shellit.org, 2019) 

 

Tärkeimpänä, ominaisuuksina pidän, että samaan hintaan kuuluu SSL sertifi-

kaatti mikä tekee sivustostasi luotettavan ja turvallisen haittaohjelmilta. Myös si-

vuston valvonta on hyvä, ettei palvelunestohyökkäykset tai muut ylikuormitukset 

kaada sivustoa. Näin varmistetaan, että sivusto on täydessä toiminnassa ja käyt-

tövalmiudessa kellon ympäri. Heidän pakettinsa on aloittelevalle verkkokauppi-

aalle edullinen. Lisäksi se sisältää paljon hyödyllisiä ominaisuuksia, mitkä yksi-

tellen ostaessa nostaisivat kuluja huomattavasti. Heiltä tulee valmiiksi ylläpidetty 

wordpress sivusto, johon sinun tarvitsee vain rakentaa omanlaisesi verkko-

kauppa. (Shellit.org, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

5 VERKKOTUNNUS TAI DOMAIN 

Verkkotunnus on verkkosivustosi nimi, jonka kirjoittamalla selaimen URL-kent-

tään vie sinut kyseiselle verkkosivulle. Esimerkiksi jos verkkosivusi olisi talo, niin 

verkkotunnus olisi tämän osoite. Tyypillisesti Tietokoneiden tunnistamiseen tieto-

koneilla on IP-tunnus niiden ollessa yhteydessä verkkoon. IP- on alin yhtenäinen 

internetin protokolla, jossa koko internetin verkkoliikenne kulkee IP-paketteina. 

IP- osoitteeseen kuuluu paljon numeroita, jonka avulla tietokone pystytään löytä-

mään verkossa Esimerkki IP-osoitteesta 77.144.214.37. Jottei meidän tarvitsisi 

hankaloittaa elämäämme ja yrittää muistella lukuisia samantyyppisiä numerosar-

joja keksittiin Domain eli verkkotunnus. Erikseen meidän ei tarvitse verkkotun-

nusta ostaa muualta sillä sen saa ostettua shellit.org sivustolta ja riippuen onko 

se millä päätteellä hinnat ovat 15-18e vuosi. Näin ollen saamme omanlaisen verk-

kotunnuksen samasta paikasta muiden ominaisuuksien lisäksi. (Ranta, 2019)  

 

Domain olisi hyvä olla valittuna etukäteen vaikkei sinulla olisi sille vielä käyttöä. 

Näin ollen ei tarvitse miettiä onko haluamaasi verkkotunnusta viety. Muista myös 

verkkotunnuksen valinnassa, että et laita itsellesi minkään valmiiksi rekisteröidyn 

tavaramerkin muotoista tunnusta. Välttämättä suurin ongelma ei siinä vaiheessa 

ole, verkkotunnuksen menettäminen vaan tavaramerkin vaatimukset tunnuksen 

käyttämisestä. Mikä haluat selvittää, onko valitsemasi verkkotunnus vapaana 

www.zoner.fi löytyy hakukone, joka etsii verkkotunnuksia ja näyttää onko ne va-

paana vai ei. (Kataja, 2019) 

 

Verkkotunnuksilla on monia päätteitä esimerkiksi .fi, com, net, info, edellä maini-

tut ovat suomessa yleisemmin käytettyjä. Myös erimailla on omat pääteet fi, se, 

uk, ru ja niin edespäin. Kansainvälisesti käytettyjä päätteitä on esimerkiksi net, 

com ja eu. Itse suosittelen suomen markkinoille tavoittelevalle yritykselle päätettä 

fi, sen viitatessa suomalaiseen sivustoon.   

      

 

 

      

      

http://www.zoner.fi/
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6 VERKKOMAKSUJÄRJESTELMÄT 

6.1 Paytrail 

Verkkokaupassa varsinaista kaupankäyntiä varten tarvitset verkkomaksuvaihto-

ehdon esimerkiksi Paytrail (aikaisemmin suomen verkkomaksut) mitä itse suosit-

telen sen suuren suosion, toimivuuden ja luotettavuuden vuoksi. Paytrail Oyj on 

vuonna 2007 perustettu verkkomaksamiseen erikoistunut yritys. Samalla he ovat 

myös suomen suurin kyseisen alan yritys. He tarjoavat kaiken sisältävää pakettia 

59e+ Alv/kk sen lisäksi tarvitsee vain lisäosan mikä yhdistää paytrailin sivustoosi, 

joka maksaa 79e kertamaksu. (Paytrail, 2020a) 

 

Kuluja sinulle kertyy valitsemastasi paketista sekä ostosten transaktiokuluista. 

Maksujen transaktiot määräytyvät seuraavasti, suomessa käytettävien pankkien 

kohdalla hinta on 0.40e per ostos. Korteille visa, mastercard, eurocard on sama 

0,40e kulu mutta siihen kuuluu myös 2 % provisio ostoksista. nämä kun on saatu 

yhdistettyä sekä asennettua voit alkaa pyörittämään verkkokauppaa ja itse ”kau-

pankäynti” on osaltasi hoidettu. (Paytrail, 2020a) 

 

Paytrailin käyttöönotto tapahtuu yksinkertaisesti näin: 

 

1. Tilaa palvelu täyttämällä tilauslomake minkä löydät heidän 

verkkosivultaan: https://dashboard.paytrail.com/register/   täytä tiedot 

yrityksestäsi. Lisää yhteyshenkilö, tilinumero, verkkokauppa-alusta sekä 

mahdolliset lisätiedot yrityksestäsi sekä hyväksy sopimusehdot. 

 

2. Tämän jälkeen heidän omat asiakaspalvelijansa ovat teihin yhteydessä 

puhelimitse sekä tarkistavat tilauksen. 

 

3. Yhteydenoton jälkeen saat kauppiastunnukset sekä sinut ohjataan 

allekirjoittamaan sopimus sähköisesti. 
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4. Allekirjoitettuasi sopimuksen, tallenna kauppiastunnukset 

verkkokauppasi maksuasetuksiin. 

 

5. Palvelusi on valmiina käytettäväksi ja voit vastaanottaa maksuja 

verkossa. (Paytrail 2020a) 

6.2 Checkout 

Checkout on Paytrailin ohella vastaavanlainen verkkomaksujärjestelmä. 

Checkout finland Oy on 2008 perustettu yritys, joka on myös verkkomaksamiseen 

erikoistunut yritys. Heidän tarjontaansa, kuuluu useita erilaisia paketteja. 

(Checkout 2020) 

 

Startti 14,90e/kk + Alv 24 % Paketti on edullinen mutta tilitykset siirtyvät eteen-

päin vasta viiden päivän kuluttua sekä transaktiokulut ovat suurempia esimerkiksi 

suomen pankkien välitys kulut 0.50e + 2,75 % provisio ostoksesta. (Checkout 

2020) 

 

Laaja paketti on 55e/kk + alv 24 % Tilitykset tulevat kahdessa päivässä, transak-

tio kulut ovat normaalit 0,40-0,50e riippuen maksutavasta + 2,00 % provisio os-

toksesta. Pakettia he suosittelevat yritykselle, jonka myynti on yli 1700e kuukau-

dessa. Tämä paketti voisi olla aloittelevalle verkkokauppiaalle sopivin. Kuitenkin 

tilitykset ovat suhteellisen nopeat verrattuna starttipakettiin. (Checkout 2020) 

 

Pro paketti 85e/kk, joka on tehty shop in shop pääkauppiaille. Siinä transaktioku-

lut ovat samat kuin laajassa paketissa, mutta tilitykset nopeimmillaan yhdessä 

päivässä. Shop-in-shop palvelun avaaminen maksaa 199e sekä jokaisesta osto-

tapatumasta peritään 0,15e maksua tapahtuman yhteydessä. (Checkout, 2020).  

Omasta mielestä heiltä sopivimpana pakettina pitäisi verkkokauppiaalle laajapa-

kettia kuitenkin verkkokauppiaalle sopivimpana, mutta kuitenkin kääntyisin 

Paytrail Oyj:n tarjontaan, sillä Checkout Finland Oy ovat saaneet huomattavasti 

negatiivista palautetta maksujen siirroista sekä ohjelman toimivuudesta. Itse koin 

heidän sivustonsa hieman sekavaksi ja hetken tutustumisen jälkeen aloin vasta 

löytämään tarvitsemaani tietoa. (Checkout 2020) 
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6.2.1 Checkout palvelun käyttöönotto 

Paytrailiin verrattuna checkout on hieman erilainen, heiltä löytyy verkkokauppa-

alusta kohtaiset ohjeet käyttöönottamiselle. 

 

1. Ensiksi valitaan haluamasi paketti edellä mainituista vaihtoehdoista. Sen 

jälkeen täytetään tilauslomake, johon täytetään samalla tavalla yrityksen 

perustiedot, mukaan lukien, y-tunnus, verkkokaupan osoite, 

palvelukuvaus niin edespäin. Tilauslomake: https://www.checkout.fi/tilaa 

2. Tilauksen yhteydessä, kun tilauksesi on käsitelty, saat 

kauppiastunnukset sähköpostiisi. Saatuasi tunnukset, tulee ne lisätä 

verkkokauppaan.  

3. Nyt valitsemme vain verkkokauppa-alustamme ohjeen, tässä 

tapauksessa Woocommerce. Woocommerce moduulin asennusohje: 

https://www.checkout.fi/tuki/woocommerce-moduulin-asennus. 

4. Aukaistuasi wordpress sivuston, vasemmanlaidan valikosta valitse 

”lisäosat” ja ”lisää uusi”. 

5. Kirjoita asenna lisäosia kohdan hakukenttään, löydät sen oikeasta 

yläkulmasta ”OP payment service for Woocommerce”. Valitse lisäosan 

kohdalta ”asenna nyt” ja sen jälkeen paina kohdasta ”aktivoi”. 

6. Tämän jälkeen siirry Woocommercen asetuksiin vasemmanpuoleisesta 

palkista Woocommercen kohdalta painamalla ”asetukset”. Asetuksiin 

päästyäsi siirry lisäosan asetuksiin, painamalla ylälaidasta ”maksut” 

kohdasta. Tämän jälkeen valitse kohta ”hallinnoi”. Määritä sinne saamasi 

kauppiastunnus, salainen avain sekä myös muut lisäosan asetukset. 

Paina lopuksi tallenna muutokset ja näin verkkokauppaasi on liitetty 

Checkout. (Checkout 2020) 

 

 

 

 

https://www.checkout.fi/tilaa
https://www.checkout.fi/tuki/woocommerce-moduulin-asennus
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7 LOGISTIIKKA 

Kun asiakkaat ostavat tavaraa verkkokaupastasi, sinulle tulee tilauksia, jotka si-

nun pitää toimittaa. Yleensä pienellä aloittavalla verkkokaupalla on omaa varas-

totilaa alkuunsa riittävästi. Näin ollen vasta aloittelijalle on varmasti helppo hoitaa 

toimitus itse Postin tai Matkahuollon kautta. Mikäli tilauksia kuitenkin tulee entistä 

enemmän ja on tunne, että tarvitsee laajentaa, on useampi vaihtoehto. Ensim-

mäisenä vaihtoehtona on ostaa lisää varastotilaa itselle ja palkata lisää henkilö-

kuntaa hoitamaan varastointi sekä toimitus. Mahdollisuuksia on myös esimerkiksi 

tulla matkahuollon ja postin sopimusasiakkaaksi. Heidän sopimuksensa hinta 

määräytyy sinulle lasketun tarjouksen perusteella (kuva 1). Heiltä löytyy sinulle 

palvelut, koti sekä ulkomaan paketeille, Rahtiin, verkkokaupan logistiikkaan, elin-

tarvikelogistiikkaan sekä myös varastointiin. (Posti 2020) 

 

 

Kuva 1. Postin tarjouspyyntö hakemus pohja (Posti 2020) 
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Vaihtoehtoina on myös käyttää yksityisten tarjoamia palveluita. Logistiikkaan liit-

tyviä yksityisiä palveluita suomessa on esimerkiksi Polarpro logistiikka Oy. Po-

larpro on perustettu vuonna 2019 ja heidän toimialansa on varastointipalvelut. 

Heillä voi varastoida tavaraa pientavara hyllyillä ja lavapaikoilla. Heiltä tarvitta-

essa löytyy myös kuljetukset ja toimitukset tavaroille (myös ulkomaille), valoku-

vaukset, erikoistoimitukset, henkilöstä, palautuksen käsittelyt yms. Hyvin pitkälle 

kaikki logistiikkaan liittyvät palvelut löytyvät heiltä. Sinulle kustannuksia tulee teh-

dystä työstä ja vuokraamastasi varastotilasta. Heiltä saat tarjouksen ottamalla 

heihin yhteyttä ja kertomalla kuinka paljon tavaraa tarvitsee varastoida ja otatko 

mukaan mitä muita lisäpalveluita. (Polarpro Logistiikka Oy 2020)  

 

Tämä on esimerkki, kuinka voit ulkoistaa logistiikan, tosin se tuo sinulle kustan-

nuksia mutta mikäli pyrit olemaan menestyvä yritys voi olla, että joudut useam-

paan otteeseen miettimään logistisia ratkaisuja uudelleen. Kuitenkin niin kuin 

edellä mainitsin että, on edullisempaa hoitaa ensimmäiset toimitukset itse. Vasta 

sitten kun on kerännyt tarpeeksi pääomaa, on järkevä lähteä ulkoistamaan pal-

velua tai ostamaan lisää varastotilaa. Polarpro:lta saat tarjouksen jättämällä heille 

yhteydenottopyynnön. Tämän jälkeen he ottavat sinuun yhteyttä ja voitte yhdessä 

katsoa yrityksellesi parhaimmat mahdolliset logistiikka ratkaisut. 
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8 VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN 

Otin huomioon, että verkkokauppaa perustaessa, ei ole välttämättä järkeä hank-

kia verkkokaupalle olennaisia ohjelmia/sertifikaatteja erikseen. Niiden kasaami-

nen itse yhteen ja yhdelle sivustolle tuo todennäköisesti enemmän kuluja ja vie 

enemmän aikaa. Tietenkin jos on aikaa tarpeeksi ja näppäryyttä riittää lisäillä 

kaikki erikseen niin miksi ei. Kuitenkin näin ollen katsoin että shellit.org sivustolta 

saa webhotelli paketin, johon sisältyy wordpress asennettuna sekä muita hyödyl-

lisiä ominaisuuksia kuten esimerkiksi, SSL sertifikaatti, rajattomasti sähköposti-

laatikoita sekä sitä voi käyttää verkkokaupan pyörittämistä varten.  

 WP teho paketti maksaa 28,23e kuukaudessa mikä tekee n. 338 eu-

roa vuodessa. Shellit.org sivustolta, josta ottaisin itse paketin saa myös verkko-

tunnuksen mikä lisää hintaan vain 15-18e vuodessa. Näin ollen sivustoni nimi on 

kuntoon.com. 

8.1 Woocommerce-verkkokauppalisäosa 

Tarvitsemme verkkokauppaa varten Wordpressiä käyttäessä Woocommerce li-

säosan. Lisäosien lisääminen Wordpressiin maksaa 25e/kk mikä tarkoittaa, että 

sillä myös muita lisäosia halutessa. Lisäosan lisääminen wordpress sivustoon on 

helppoa klikkaamalla vasemmalla olevasta valikosta työkalut. Työkalujen alta löy-

tyy ensimmäisenä lisäosat ja sieltä ensimmäisenä suositelluissa Woocommerce 

(Kuva 2).  
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Kuva 2. Woocommerce lisäosa 

 

Wordpressin on suositeltua olla asennettuna koneelle, mutta asennus tässä esi-

merkissä on ohitse, koska ostimme Wp-teho paketin mihin sisältyy wordpress 

asennettuna. Kun lisäosa on otettu käyttöön ja avattu, tulee kuvan 3 mukainen 

sivu eteesi. 
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Kuva 3. tiedot yrityksestä 

 

Siinä kysytään perustiedot yrityksestäsi. Esimerkiksi sijainti tiedot, sekä missä 

päätoimipiste on tässä tapauksessa suomi. Näihin voi halutessaan täyttää tiedot 

yrityksestä, mutta tarkemmin ne voidaan lisätä Woocommerce asetuksista. Var-

sinainen käyttöönotto verkkokaupalle vaatii muutamien asetuksien määrittämistä 

ja tarkastamista. Woocommercen asetukset löytyvät sivuston vasemmalta puo-

len sijaitsevasta palkista Woocommercen alapuolelta. Asetukset aukaistaessa 

pääsemmekin eteenpäin. 
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8.1.1 Yleiset asetukset 

Yleisiin asetuksiin lisätään yritykset osoitetiedot, postinumeroineen (kuva 4). 

Kauppa alue asetuksista voidaan halutessa vaihtaa, minne maihin tuotetta myy-

dään. Esimerkiksi myydäänkö tuotetta kotimaahan, ulkomaille vai pelkästään tiet-

tyihin maihin.  Omassa esimerkissä laitoin kauppa alueeksi Suomen. Samalla 

sivulla voi myös vaihtaa valuutta asetukset tarvittaessa. Suomessa kaupankäyn-

tiä harjoittaessa valuutta asetuksena on automaattisesti euro. 

 

 

Kuva 4. Yleiset asetukset 
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8.1.2 Tuote asetukset    

Yleisistä tuote asetuksista voidaan määritellä tuotteiden mitta ja painoyksiköt 

sekä ottaa käyttöön tuotearvostelut tai poistaa ne käytöstä. Tuote asetuksista 

pystyy myös ottamaan varastokirjanpidon pois käytöstä sekä muuttamaan varas-

tojen raja-arvoja. Tuotteen laittamisesta myyntiin kerron myöhemmin. 

 

 

Kuva 5. Tuote asetukset 
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8.1.3 Vero asetukset 

Kun tuote asetukset on saatu haluamallasi tavalla järjestykseen, pääsemme ve-

roasetuksiin. Vero asetuksissa voidaan määrittää verojen suuruuden, sekä ase-

tuksia koskien esimerkiksi haluatko että tuotteet näkyvät verottomina vai verolli-

sina. Vero asetuksissa on myös mahdollisuus hintojen pyöristämiseen sekä pe-

rusvero kohdasta voit määrittää verokannan. Tässä tapauksessa loin arvonli-

säverokannan 24 %.  

 

 
 
Kuva 6. Veroasetukset 
 
 
 
 
 



26 

 

8.1.4 Toimitusasetukset 

Veroasetuksista pääsemmekin toimitusasetuksiin. Toimitusasetuksiin tulee li-

sätä maantieteellinen vyöhyke mihin tavaraa toimitetaan. Toimitukset avatta-

essa painetaan kohdasta lisää toimitusvyöhyke. Tässä tapauksessa lisäsin vyö-

hykkeen nimeksi Suomen ja alueeksi Suomen. Voit halutessasi muokata toimi-

tukseen liittyviä toimitustapoja itselle mieleiseksi, esimerkiksi nouto, ilmainen 

toimitus tai kiinteä toimituskulu. Lisäasetuksista oikealta ylänurkasta voit muo-

kata myös asetuksia koskien toimituskulujen laskuria tai toimitusosoitetta. Näitä 

pääset muokkaamaan painamalla toimituksen asetukset kohdasta. 

 

 

Kuva 7. Toimitusasetukset 

 

8.1.5 Maksutavat 

Maksutapojen asetuksissa voit ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä eri maksuta-

poja näitä ovat esimerkiksi pankkisiirrot, SEPA-maksut, shekki maksut, maksu 

toimittaessa sekä Paypal maksut. Näistä voit itse halutessasi päättää mitä mak-

sutavat hyväksyt tai mitkä parhaiten soveltuvat käytettäväksesi. 

 

Kuva 8. Maksutavat 
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8.1.6 Tilit ja yksityisyys 

Tilit ja yksityisyys osioissa, voidaan säätää asetuksia koskien asiakkaiden omia 

tilejä sivustollasi. Asetuksista voit päättää haluatko, että asiakas pystyy luomaan 

tilin sivustolle, jota hän voi käyttää ostaessasi sivustolta. Tilille asiakas voi esi-

merkiksi tallentaa henkilötiedot valmiiksi mikä nopeuttaa ostoprosessia tulevilla 

kerroilla. Voit myös päättää haluatko, että tilitiedot voidaan poistaa tilauksista, 

mikäli saat tilinpoistopyynnön. Tilitietoihin ja yksityisyyden turvaan liittyen on ase-

tuksissa myös kohdat missä voit täydentää tietosuojakäytäntöjäsi omin sanoin. 

 Sivun lopusta löytyy asetukset henkilötietojen säilyttämiselle. Voit 

esimerkiksi poistaa henkilötiedot tilauksista oli tilaus peruttu, valmis, epäonnistu-

nut tai odottava tilassa. Samalla voi määrittää myös aikavälin mihin mennessä ei-

käytetyt tilit poistuvat sivustosi muistista.  Tietosuojakäytäntöä on hyvä täyttää 

kattavasti ja sanatarkasti esimerkiksi mihin ja miksi tarvitset asiakkaan hen-

kilö/maksutietoja. Sinun tulee myös kertoa ovatko esimerkiksi henkilötiedot hal-

lussa eri osapuolilla sivustosi kautta. Monien yrityksien tietosuojakäytännöt sisäl-

tävät lakitekstiä ja sisältävät kohdan, jossa asiakas sivustoa käyttäessä suostuu 

ja hyväksyy tietosuojakäytännön. Mikäli et mainitse mihin henkilötietoja tai muuta 

sellaisia sivustollasi käytetään, se on rangaistava teko.  

 Samalla on hyvä myös kirjoittaa evästeistä, mikäli tulevaisuudessa 

aiot tallentaa asiakkaan selaustietoja. Tietosuojakäytäntösi määrittää sinun vas-

tuusi sivustosi turvallisuudesta sekä asiakkaan oikeuksista.   

   

Kuva 9. Tilit ja yksityisyys 
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Tilit ja yksityisyys kohdan jälkeen pääsemme sähköposti kohtaan, jossa voi hallita 

esimerkiksi Woocommerce palvelusta lähteneitä sähköposteja sekä muokata 

niitä. Tämän osion jälkeen tulee vielä palvelusidos ja edistyneet. Palvelusidos 

kohdassa voi laittaa Maxmind Geolocation tekemään sijainninmääritys hakuja. 

Tämä ilmeisesti maksullinen palvelu pitää erikseen, ostaa ja sillä ymmärtääkseni 

pystyy seuraamaan, että mihin maahan tuotteita menee. Olennaisesti se ei liity 

verkkokaupan rakentamiseen vaan on sitten esimerkiksi markkinointia ja mainon-

taa varten laadittu lisäosa.    

   

8.1.7 Edistyneet      

Edistyneet kohdassa pystyy muokkaamaan asetuksia koskien esimerkiksi miltä 

sivulta ostoskori löytyy, kun siitä painaa tai mille sivulle se vie. Samalla sivulla 

pystyy myös muokkaamaan kassan sekä tilin verkko-osoitteen loppuliitteitä. Niitä 

voi halutessaan muokata mutta ovat toimivia myös perus asetuksissa. 

   

Kuva 10. Edistyneet 
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8.1.8 Tuotteen lisääminen 

Verkkokauppaa tehtäessä on hyvin olennaista, että sivustolla on tuotteita myytä-

vänä/vuokrattavana tai ladattavana. Näin ollen lisätäksesi tuotteita Wordpress 

verkkokauppaasi, etene seuraavasti. Avaa Woocommercen aloitus valikko va-

semmalla puolen olevasta palkista painamalla kohdasta Woocommerce.  

 

  

Kuva 11. Tuotteen lisääminen 

Woocommercen etusivun avattua näet kohdan store management. Paina koh-

dasta Add products (kuvassa harmaalla) aukaistaksesi tuotteen lisäys valikon. 

Valikossa pystyt laittamaan tuotteellesi nimen ja lisätä kuvan tuotteesta sekä täyt-

tämään vaikka tuotetiedot perään. Tietenkin tuotetiedot on hyvä täyttää mahdol-

lisimman hyvin, jotta se antaa ammattimaisen kuvan eikä jätä mitään epäsel-

väksi. Tuotteen hinnan, sekä veroluokat pystyt myös laittamaan yleiset kohdasta. 
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Kuva 12. Tuotetiedot  

Varasto kohdasta pystyt tekemään tuotteelle oman tuotetunnuksen sekä toimi-

tuskohdasta voit lisätä tuotteelle mitat ja painon.  

 

Kuva 13. Mitat ja painot 

Seuraavassa kuvassa (kuva 14), on iso tekstikenttä, johon voit lisätä tuoteku-

vauksen. Tarkemmat ohjeet tuotekuvauksesta myöhemmin. 

 

 

Kuva 14. Tuotekuvaus 
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Tässä hieman omaa esimerkkiäni tuotteen laittamisesta (kuva 14), sivusto aluksi 

saattaa tuntua sekavalta mutta kun alkaa vain tekemään ja kokeilemaan alkaa 

se tuntumaan huomattavasti selkeämmältä. Kun olet saanut täytettyä tarpeelliset 

tiedot tuotteestasi, paina sivun oikeasta ylälaidasta päivittääksesi tuotteen. 

 

 

Kuva 15. Avainsanat ja tuotekuva 
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Kuvassa 15, näkyy että sivun oikeasta reunasta pystyt lisäämään tuotteelle tuo-

tekuvan, lisäämään avainsanoja tai tekemään vaikka tuotekuvaston. Tuotekuvan 

lisääminen onnistuu, kun painat kohdasta ”aseta tuotekuva”. Valikon auettua pys-

tyt kuvan lisättyäsi muokkaamaan kuvaa mieleiseksi tässä oma esimerkkini 

omasta tuotekuvastani. 

 

Kuva 16. Tuotekuva 

Kun olet saanut kuvasi laitettua paina kohdasta tallenna ja tuotekuvasi on tallen-

nettu ja se näkyy sivustolla, kun julkaiset sen. Tuotteen julkaiseminen onnistuu 

sivuston oikeasta ylälaidasta painamalla kohdasta julkaise (kuva 16). 

 

Kuva 17. Julkaiseminen 
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Julkaistuasi kuvan tuotteesi näkyy verkkokaupassasi myytävänä tai vuokratta-

vana, miten itse haluat sen laittaa. Pystyt aina muokkaamaan tuotetta painamalla 

kuvasta ja vasemmasta ylälaidasta kohdasta muokkaa tuotetta. Lopputulos voisi 

näyttää esimerkiksi tältä. (kuva 18) 

 

Kuva 18. Lopputulos 

Verkkokaupan ulkoasua voit muokata oman mielesi mukaisesti painamalla va-

semmasta ylälaidasta kohdasta mukauta, sieltä voit lisätä tai poistaa haluamiasi 

palkkeja tai sivuja, vaihtaa teemaa ja niin edespäin. 

8.2 Kategorian rakentaminen 

Kategorian rakentaminen tai suunnitteleminen on hyvin pitkälle kiinni siitä, että 

miten koet sen parhaiten soveltuvaksi verkkokauppaasi. Yleinen ja hyvin paljon 

käytetty kategoria rakenne on sivun ylälaitaan vaakatasoon laitettu. Kyseinen rat-

kaisu toimii hyvin esimerkiksi silloin kun sinulla on erilliset ”osastot” esimerkiksi 

miesten ja naisten vaatteille. Toisena vaihtoehtona esimerkiksi paljon autojen va-

raosissa käytetty rakenne on sivuston vasemmassa laidassa pystysuorassa 

oleva kategoria sekä siinä myös hakukenttä. Tämä on siksi että autoon merkistä 

riippumatto on lukemattomia eriosia ja ne on parhaiten järjestyksessä ”listana”. 
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Pystyt muokkaamaan kategorian rakennetta vasemmasta laidasta kohdasta ul-

koasu→Mukauta→Woocommerce→tuoteluettelo. 

8.3 Tuotekuvan ottaminen 

Sanotaan että kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Sama pätee hyvin pitkälle 

tuotekuvan kanssa. Ihminen kuka on kiinnostunut tuotteesta, haluaa nähdä ja ko-

kea tuotteen ennen ostopäätöstä. Kuitenkin verkkokaupassa ei kyseistä tuotetta 

pääse fyysisesti kokemaan, joten ostopäätös pitää tehdä kuvien perusteella. Hy-

vät kuvat tuotteesta antavat ammattimaisen kuvan ja asiakas pystyy niiden avulla 

hahmottamaan tuotteen. Hyvän tuotekuvan ottaminen ei kuitenkaan vaadi kallista 

järjestelmäkameraa tai kokemusta kuvaamisesta. Kuvaamiseen riittää puhelimen 

kamera tai paras mahdollinen käytettävissä oleva kamera. (Heikkinen 2020) 

 Heikkisen (2020) tekemän ”tuotekuvat nolla budjetilla” ohjeistuk-

sessa kerrotaan parhaat vinkit tuotekuvan ottamiselle ”nolla” budjetilla. Tähän hä-

neen mukaan tarvitsee vain valkoista paperia (koosta riippuen), foliota, pystysuo-

ran pinnan, teippiä sekä suhteellisen hyvän valaistuksen. Foliosta tehty pysty-

suora seinä tuotteen viereen kuvan ottamisen ajaksi kirkastaa kuvaa huomatta-

vasti. Nopeasti räpätyt kuvat näyttävät epäammattimaiselta ja tökeröltä. Tuote 

kuvaan kannattaa käyttää aikaa sillä hyvä tuotekuva lisää myyntiä. Nykypäivänä 

kaupankäynti onkin käytännössä kuvilla myyntiä, eli kuvat myyvät ”itse” tuotteen.  
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8.4 Tuote kuvaus (teksti) 

Hyvällä tuote kuvauksella tuotteesta voidaan varmistaa asiakkaan mieltymys 

tuotteeseen ja johtaa hänet ostopäätökseen. Hyvä tuote kuvaus Aalhon mukaan 

vastaa useaan kysymykseen esimerkiksi: Miltä tuote tuntuu ja näyttää? Mitä hyö-

tyä tästä on? Kenelle tuote sopii? Minkä ongelman tuote ratkaisee? Hyvät vas-

taukset kysymyksiin esimerkiksi adjektiivien muodossa antaa vastauksia tuottee-

seen lyhyesti ja ytimekkäästi.  Esimerkiksi Adjektiivit jykevä, pehmeä, siro, kaunis 

antavat tuotteesta selkeän kuvan sekä kertovat miltä tuote tuntuu ja näyttää. Kui-

tenkin vältä kuitenkin käyttämästä seuraavia: syvänsininen tai seitinohut. Tuote-

kuvauksessa erittäin oleellista olisi olla myös tuotteen mitat ja painot sekä  

hoito/pesu-ohjeet mikäli materiaali esimerkiksi kangasta. (Aalho, 2020) 

 Aalho painottaa kuitenkin, että verkkokaupassa käytetyt tekstit pitää 

”kuulostaa yritykseltäsi” eli niillä on sinun ”tone of voice” eli äänensävy. Äänen-

sävyllä tekstissä tarkoitetaan tyylisiä, onko ”sävysi” trendikäs, rento, huumorinta-

juinen ja niin edespäin. Esimerkiksi vaikka ”tässä yksinäiselle ihmiselle 7 hengen 

sohva” tai vastaavaa. (Aalho, 2020)  
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9 POHDINTA 

Verkkokauppaa tehtäessä on aina hyvä miettiä kustannuksia mitä tulee sen ra-

kentamiseen. Esimerkiksi oletko valmis panostamaan verkkokauppaan kunnolla 

heti kerralla vai haluatko pienemmällä panostuksella seurata kuinka se alkaa 

pyörimään. Oma esimerkkini ei perustu verkkokaupan edullisimpaan ratkaisuun, 

sillä totesin että edullinen on aina edullinen syystä. Edullinen verkkokauppa on 

varmasti hyvä ratkaisu pienelle yritykselle, joka myy vaikka käsintehtyjä koruja. 

Pieni yritys voi tavoitella vain tasaista vuositulosta kuin taas suuri yritys haluaa 

kunnianhimoisesti suurempaa tulosta. 

    

suurelle yritykselle ongelmat tulevat näkyviin halvassa verkkokaupassa puuttu-

vien ominaisuuksien ja suuren kävijämäärän vuoksi. Oma esimerkkini verkkokau-

pasta maksaa n. 1800e vuodessa tähän sisältyy kaikki ohjelmistot, sertifikaatit, 

Domain, webhotellit + muita hyödyllisiä ominaisuuksia. Näistäkin kuluista saa kar-

sittua hintaa pienemmäksi esimerkiksi valitsemalla pienemmän wordpress pake-

tin, mikäli et näin isoa tarvitse. Tähän arvioon kustannuksista ei kuitenkaan sisälly 

esimerkiksi transaktiokuluja mitkä määräytyvät verkkomaksupalvelun kautta. Kui-

tenkin tällä kokoonpanolla toimii keskisuuri ja miksei jopa suurikin verkkokauppa. 

Tähän en laskenut mahdollisia kuluja esimerkiksi logistiikan ulkoistamisesta, 

koska kulut määräytyvät tarvittavan tilan ja tarpeen mukaan. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena oli näyttää, kuinka voidaan luoda verkkokauppa 

wordpress alustalle. Kerättyäni tarpeelliset aineistot ja kokeilemalla itse ohjelmis-

toja päädyin tekemään verkkokaupan esimerkin wordpress alustalle. Ongelmana 

eteeni tuli muiden alustojen kuten esimerkiksi shopifyn kohdalla sen tämänhetki-

nen ongelma suomen kielen kanssa. Kyseiselle alustalle ei ollut suomen kielelle 

täydellistä käännöstä vaan se oli kehitteillä ja oli näin ollen puutteellinen. Tästä 

syntyi ongelma, sillä halusin tuoda ilmi verkkokaupan perustamisen helppoutta. 

Shopifysta ei ollut alustaksi sillä se oli kalliimpi ja kielitaidottomalle vaikeampi. 

Wordpress oli ilmainen muuten, vain Woocommerce lisäosa toi lisäkuluja.  
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Opinnäytetyötäni en voi pitää henkilökohtaisella mielipiteelläni täydellisenä. Täy-

dellinen verkkokaupan esimerkki sisältäisi tarkan konkreettisen esityksen jokai-

sesta asiaan liittyvästä kohdasta. Tarkoitan tällä esimerkiksi yksityiskohtaista pur-

kamista sertifikaateista ja jokaisesta mahdollisesta wordpressin muokkaus mah-

dollisuudesta. Oma aikataulutukseni/töiden vuoksi ja aihetta rajatakseni en täl-

laista tehnyt. Loin kuitenkin sivuston verkkokaupalle, johon lisäisin myytävän tuot-

teen. Tarkoituksena ei ollut luoda täydellistä verkkokaupan pohjaa muille käytet-

täväksi vaan esimerkin sen suhteellisesta yksinkertaisuudesta. Kuitenkin kävin 

läpi lyhyesti ja konkreettisesti pääkohdat verkkokaupan perustamisesta. 

 

Aloitus opinnäytetyölleni ei sujunut mutkitta. Tein Wordpress pohjan eoppimis-

palvelut.fi tarjonnan kautta. Alkaessani tekemään verkkokauppaa huomasin että 

eoppimispalvelut.fi kautta tehtäessä Woocommerce lisäosa ei käynnistynyt, 

Tämä toi alkuun heti mittavat ongelmat aikataulukseni kanssa. Kuitenkin sain hei-

hin yhteyden, jonka jälkeen Woocommerce saatiin toimimaan. Korjauksesta huo-

limatta, ohjeistuksestani puuttui woocommercen ensimmäistä kertaa aukaista-

essa tulevat aloitussivut. Näissä kyseltiin esimerkiksi yrityksen nimi, toimiala, si-

jainti sekä muita oleellista yritykseen liittyvää. Tästä en pysyäkseni aikataulussa 

kerennyt ilmoittamaan heille, sillä se hidasti opinnäytetyöni aloittamista. Enkä te-

kijänoikeuksellisista syistä voinut käyttää muiden kuvia aloitussivuista. Kuitenkin 

lähes kaikki tiedot pystytään manuaalisesti lisäämään asetuksista. En kuitenkaan 

ole täysin varma jäikö minulta jotakin puuttumaan tämän osalta. 

Valitsin Wp-tehopaketin Shellit.org sivustolta, sillä heiltä sai valmiin wordpress 

webhotellin kaikki asennettuna. Tutustuin myös muihin palveluntarjoajiin mutta 

heidän pakettien sisältävät ominaisuudet eivät olleet niin hyvät kuin shellit.org 

sivustolla. Luin myös paljon asiakaspalautteita, ja moni oli kehunut shellit.org 

webhotelleja luotettavaksi ja varmatoimiseksi. Muut vastaavat palvelut olivat saa-

neet yllättävän paljon negatiivista palautetta toimivuudesta. Shellit:in palvelut ei-

vät varmasti ole edullisimmasta päästä, mutta ovat varmoja toimimaan. Omasta 

mielestä tehopaketti ei kuitenkaan ole kasvua tavoittelevalle yritykselle liian suuri 

sijoitus. 
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Verkkomaksuvaihtoehdoksi esittelin kaksi suomalaista kyseisen alan yritystä 

paytrail ja checkout, molemmat ovat toimivia ja suhteellisen samanlaisia palve-

luita. Kuitenkin verkkokauppaa perustaessa luulen, että kääntyisin paytrailin puo-

leen sillä se tuntui ainakin sujuvammalta ja toimivammalta entä kuin checkout. 

Halusin myös tuoda ilmi logistiikkaa, sillä se on hyvin olennainen osa verkkokaup-

paa. Tutustuin polarpro logistiikka oy:n palveluihin ja siitä sain hyvän logistiikka 

vaihtoehdon. 

 

Opinnäytetyön toteutin itsenäisesti, minulla ei ollut toimeksiantajaa vaan keräsin 

kaikki tarvittavat tiedot itse minkä kautta toteutin ohjeistuksen. Opinnäytetyöni oli 

toiminnallinen ja käytin pääsääntöisesti havainnointia aineiston keräämiseen. Itse 

olen tyytyväinen lopputulokseen, vaikka en saanut aivan täydellisesti esitettyä 

esimerkiksi Woocommercea edellä mainittujen tietoteknisten ongelmien vuoksi. 

Lisäksi Woocommercen sivuston muokkaus ei toimi täydellisesti tämä johtuu luul-

tavasti siitä, että se on tehty eoppimispalvelut.fi kautta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

LÄHTEET 

Aalho, E. 2020. Vinkit verkkokaupan tuotekuvausten kirjoittamiseen. Kuulu.fi. 
Viitattu 3.5.2021 https://www.kuulu.fi/blogi/verkkokaupan-tuotekuvausten-kirjoit-
taminen/ 

Heikkinen, J. 2020. Miten saada hyvät kuvat nollabudjetilla. Viitattu 21.4.2021 
https://jariheikkinen.fi/tuotekuvat-nollabudjetilla-miten-se-onnistuu/   
 
Lahtinen, T. 2013. Verkkokaupan käsikirja. Yrityskirjat. E-kirja. Viitattu 
21.4.2021 https://luc.finna.fi/lapinamk/Record/luc_electro-
nic_amk.993479943806246 
 
Shellit.org, 2019. WP-webhotelli Wordpressille. Multim Oy. Viitattu 
16.2.2021https://www.shellit.org/wp-webhotelli-wordpressille/ 
 
Checkout 2020. Hinnasto. Viitattu 29.2.2021. 
https://www.checkout.fi/hinnasto 
 
Polarpro Logistiikka Oy 2020. Varastointi palvelu. Viitattu 
1.3.2021https://www.polarpro.fi/varastointipalvelu 
 
Ranta, R. 2019. Domain eli verkkotunnus. Folcan. Viitattu 26.2.2021 
https://www.folcan.fi/domain-eli-verkkotunnus/ 
 
Shopify 2020. Pricing. Viitattu 10.2.2021 https://www.shopify.com/pricing 
 
Wordpress 2020. Viitattu 14.2.2021 https://wordpress.com/ 
 
Woocommerce 2019. Viitattu 20.2.2021 https://woocommerce.com/ 
 
Kataja, J.2019. Kuinka valita hyvä verkkotunnus. Zoner. 26.2.2021. Viitattu 
19.3.2021 https://www.zoner.fi/kuinka-valita-hyva-verkkotunnus/ 
 
Posti 2020. Yrityksille. Viitattu 17.4.2021. https://www.posti.fi/fi/yrityksille 
 
Paytrail 2020a. Käyttöönotto. Viitattu 17.4.2021 
https://www.paytrail.com/kayttoonotto 
 
Paytrail 2020b. Suuri verkkokauppa-alusta raportti. Viitattu 25.4.2021 
https://www.paytrail.com/suuri-verkkokauppa-alustaraportti-2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://jariheikkinen.fi/tuotekuvat-nollabudjetilla-miten-se-onnistuu/
https://www.shellit.org/wp-webhotelli-wordpressille/
https://www.checkout.fi/hinnasto
https://www.polarpro.fi/varastointipalvelu
https://www.folcan.fi/domain-eli-verkkotunnus/
https://www.shopify.com/pricing
https://wordpress.com/
https://woocommerce.com/
https://www.zoner.fi/kuinka-valita-hyva-verkkotunnus/
https://www.posti.fi/fi/yrityksille
https://www.paytrail.com/suuri-verkkokauppa-alustaraportti-2020


40 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


