
26.2.2014 – Muistio 
 

Uudenmaanliitto – Myyntikanava sessions 
 
Alustus 
 
Tarvitaan joku sellainen toiminto, jolla voi ostaa verkosta asioita. Pienin edistysaskel on maksunappi. 
Mutta riittääkö se, saadaanko sillä riittävästi toiminnallisuuksia. Maksunappi ei ratkaise dynaamista 
paketointia, mutta tarvitseeko sen edes? 
 
Tarvitaan palvelu / toiminto, joka helpottaa ostamista. Ei haluta lisätyötä, eikä raskaita prosesseja.  
 
Kommentteja: 
”Tarvitaan kotipesä. Ilman kotipesää ei voida tehdä mitään.” 
”Kenelle tätä tehdään? Ei sovi miettiä tätä organisaation sisältä päin vaan tulee päättää, millaisille 
asiakkaille tätä tehdään. ” 
 
Asiakkaan tarve on ensisijainen. Pitää tietää kenelle tehdään ja kenelle yritys tarjoaa palveluaan.  
 
 
Aki Kiminki – Verkkomaksaminen 
 
Maksaminen verkossa on helppoa ja tuntuu turvalliselta niin kauan, kun ollaan tutussa palvelussa. 
Turvallisuuden tunne katoaa silloin, kun ollaan vieraassa palvelussa. 
 

 Verkkopankissa ostajan vastuu. Jos yritys kaatuu, jää ostaja helposti ilman tuotetta ja 
menettää rahansa.  

 Korttimaksuissa yhtiö on vastuussa ja kuluttaja saa aina rahansa takaisin luottoyhtiöltä. 

 Lasku ja osamaksu tavallisia tapoja, Klarna ehkä tunnetuin. Ostajalle riskitön vaihtoehto. 

 Sähköiset tilit ja kukkarot ovat mikromaksamisen väline, maksetaan tyypillisesti pieniä 
summia. Sähköiset kukkarot erityisen käytettyjä esimerkiksi Venäjällä. 

 
VIkingline myy lisäpalvelua esim. lippua abbamuseoon.  
Mutta kuinka hoidetaan, jos palvelua ei saadakaan, esim. jono. 
 
Vaikea sanoa, mitkä teknologiat tulevat olemaan tulevaisuuden suuria teknologioita. Mieli pidettävä 
avoimena, mutta kuitenkin tavoitellaan konkreettista ratkaisua, joka otettavissa käytäntöön 
mahdollisimman pian. 
 
Gallup: miten ulkomaiset asiakkaat maksavat mieluiten? Luottokortilla mieluiten, jos ei tarvitsisi 
maksaa komissiota. Käteisellä maksettaisiin myös mieluusti. Adyen tarjoaa suuren valikoiman eri 
maiden maksutapoja. 
 
Kysymys, kuinka Alipay kehittynyt viime aikoina? 
 
Maksuratkaisut 
Maksuoperaattori vaatii jonkinlaisen kauppapaikan, ostoskorin, tuoterakenteen ja maksuputken. 
Mikäli on sähköinen kauppapaikka, kannattaa ottaa maksuoperaattori mukaan, koska silloin ei 
tarvitse tehdä erikseen kaikkien maksuvälittäjien kanssa erillisiä sopimuksia, vaan saa koko paletin 
maksutapoja käyttöön. 
 
Suomessa toimii 5 maksuvälittäjäoperaattoria, muissa maissa vastaavia toimijoita.  
Kauppias itse voi päättää, mitä maksutapoja haluaa suosia. Esim. Poistamalla osamaksun 
vaihtoehdoista voidaan taklata monia ongelmia. Peruutusehdoilla voidaan estää sitä, että esim. 
booking.comin kautta varattavista huoneista voidaan haarukoida no-showt pois. Yrittäjälle 



helpompaa, jos maksun saa saman tien, eikä tarvitse huolehtia siitä, ketkä tulevat ja ketkä eivät. 
Luottokorttimaksun käyttöönotto helpottaa. 
 
Joskus tulee viiveitä järjestelmästä, operaattorista, järjestelmästä jne johtuen ja joudutaan 
selvittelemään, missä vika. Aina maksaminen ei onnistu ja välillä joudutaan selvittelemään mm. 
Pankin kautta. Ongelmia ei ole paljoa, mutta ne ovat mahdollisia ja silloin joudutaan tekemään 
manuaalista työtä. 
 
Oman verkkokauppapaikan voi korvata PayPal –maksunapilla.  
Venäläisissä korteissa komissio 4,5 % ja se tekee maksamisesta melko kallista. 
PayPalin buy now –toiminto helppo toiminto ja helppo ottaa käyttöön yrityksissä. Yrittäjän täytyy 
kuitenkin laittaa koodi verkkosivustolle.  
 
PayPal on standardi ja käytössä ympäri maailman. Ei maissa kuitenkin eroja PayPalin käytössä. 
Asiakkaalta PayPalin käyttöönotto kuitenkin vaatii rekisteröitymistä tms. Käyttöönottoa, joka saattaa 
karkottaa monia asiakkaita, jotka haluaisivat vain ostaa nopeasti. 
 
Venäläisiä matkustajia on paljon ja heidät ja heidän maksutapansa täytyy ottaa huomioon. PayPal on 
myös venäläisille tuttu, mutta eniten maksetaan pankkisiirrolla. Toisaalta eurooppalaiset maksavat 
ibanilla helpoiten. Euroopan ulkopuolelle ja Venäjälle mentäessä maksaminen hankaloituu. 
 
Paypalin käyttöönotto on yritykselle helppoa ja onnistuu ilman verkkokauppaintegraatiota. Ebayn 
omistama, turvallinen ja luotettava.  
Verkkokaupat eivät mahdollista tämänkaltaisia toimintoja, ovat kalliita ja veloittavat transaktioista. 
 
”120 € vuodessa ja sulla on verkkokauppa” 
”Paytrail 60 € kuussa, Paypalista ei tarvitse maksaa.” 
 
Klarnalla ei ole kuukausimaksua, ainoastaan transaktiokomissio. 2,9 % listahinta (asiakaskohtainen). 
 
Paytrail potentiaalinen kumppani kansainvälisesti. 
Tutustu Maksukaistaan: https://www.paybyway.com/fi/ 
 
 
Lähtökohtaisesti kaikilla palveluntarjoajilla on integraatiot olemassa oleviin verkkokauppa-alustoihin. 
 
Jos matkailutoimisto haluaa auttaa kaikkia kumppaneita,  
 
Mitä mieltä olette, että olisi valmis markkinointialusta, josta haetaan asioita ja markkinoinnillisesti 
tuodaan kiinnostavia asioita ja ohjataan eri kuntien verkkosivuille.  
MEK tehnyt sen, että ohjataan tiettyjen tahojen liikenteeseen. Tärkeintä olisi, että sivun tiedot 
jakautuvat kaikille pienillekin toimijoille. 
 
Ylläpitäjän rooli ei pitäisi olla ongelma. 
Avoin data on iso juttu, onko nyt mahdollista ostaa esim. kännykässä mistä tahansa ja  
Avoimesta datasta puhutaan paljon, mutta mitä se voisi tarkoittaa verkkokaupan yhteydessä.  
 
 
Miten taataan se, että näkyvyyttä löytyy, kumppanuusmarkkinoinnilla voidaan tehostaa myyntiä.  
Asiakaslähtöisyys tulee muistaa koko ajan. 
 
Nykytilassa kaikilla on oma sivu ja oma tapa tehdä asioita. Avoin data mahdollistaa olemassa olevien 
standardien hyödyntämisen tyyliin kun järjestelmäsi tarjoaa sisällön tässä muodossa, kaikki osaavat 
hyödyntää tietoa palvelusta riippumatta ja osaavat lukea.  
 
Saatavuustieto saataville rajapintojen yli.  
 

https://www.paybyway.com/fi/


Onko maksamisen kynnyskysymys se, että jos ei ole universaalia ostoskoria, menetämmekö 
asiakkaita.  
 
Google päässyt monopoliasemaan verkkohauissa. Me osaamme tehdä verkkosivuja jotka toimivat 
googlen kanssa yhteen Haaste on osata tehdä sellaisia palvelusivuja. 
 
Blogien kanssa ollut ihan sama tilanne. 
 
Pakko lähteä liikkeelle jollain tavalla, ei voida jäädä vain keskustelemaan asioista.  
Lukuisia standardeja tehdä tapoja, mutta meidän täytyy löytää se paras ratkaisu.  
 
Adyen maksutapa: joka sisältää myös venäläisiä sähköisiä kukkaropalveluita. 
 
 
Incoming toimisto valmiina lähtemään paketoimaan palvelua 
 
 
Projektissa keskityttävä tulevaisuuden ratkaisuihin niin, että ne jotka ovat jo mukana sähköisissä 
kanavissa.  
 
Case: Duunitori 
Miten yrittäjät 
 
Projektin skouppi:  

 kuinka saamme matkailutuotteet ostettaviksi 

 vai onko tärkeämpää että ne ovat löydettävissä 

 tarve lähtenyt siitä, että esim. ohjelmapalveluyritykset saadaan ne ostettavaan muotoon 
verkkoon. 

 Focus siihen, kuinka ostaa ja stepit siihen kuinka edetään. 

 Vaihtoehtoisia tapoja ja ehdotuksia siitä kuinka voidaan saada tuotteet ostettavaksi. 

 Selvitystyössä vaihtoehtoja, joiden pohjalta voidaan viedä työtä eteenpäin 

 Miten seudulliset toimenpiteet tehdään.  

 Kuka liidaa, kuka kerää rahat, onko jokin vuosittainen potti, josta rahaa jaetaan, mihin 
kaikkiin asioihin sitä tulee jakaa. 

 Myynnissä iso kysymys siitä, onko ehdotettava ratkaisu sellainen, johon tarvitaan 
matkailutoimiston henkilöitä (rahastus, tilitys jne) Miten myynti ratkaistaan ja mitä se 
tarkoittaa matkailutoimistojen näkökulmasta. 

 Tourism roundtable vie eteenpäin strategisen tason brändihankettä 

 Seudullisesti käsiteltävä jossain vaiheessa kaikkien hankkeiden lopputuloksia ja peilattava 
niitä alueen yhteiseen matkailutoimen strategiaan.  

 Raportissa konkreettisia steppeja, matkailun avoin data ja rajapinnat –selvitys. Un se tehty, 
implementointi ja näkyvyyden luominen. 

 Selvityksessä otetaan kantaa siihen, että yksinään selvitys ei välttämättä tuo tuloksia, vaan 
vaaditaan muita toimenpiteitä kuten markkinointia, sisältöstrategiaa, yhteisiä linjauksia ja  

 
 
Ratkaisut 
 
Golakes.com 
Dynaaminen paketointi on iso ratkaisu, monia ominaisuuksia. 
 
Finnish Design shop 
Keveämpiä verkkokauppoja on paljon 
 
Kiosked ja Thinglink 



Ostos tapahtuu verkkokaupassa, mutta näillä voidaan lisätä maksunäkyvyyttä muissa palveluissa. 
Kioskedissa oman palvelun voi antaa kioskedin käyttöön.  
 
Heppafirma 
Maksunappi, buy now paypal-nappi 
 
 
Ratkaisukriteerit 
 
 
Aika-akseli 
Mitä asioita täytyisi tehdä ihan ensimmäisenä, että päästään liikkeelle? 

1. Mitä halutaan saada aikaan, mitkä tahot siihen sitoutuvat ja mistä raha. Sitoutuminen. Kuka 
tekee ja mitä? Miten palvelut löydetään. Vaikka kuinka hyvä palvelutuote on, niin mistä se 
löytyy. Löydettävyys. Yritysten tulisi ymmärtää ja tunnistaa hyödyt, miksi lähteä mukaan. 
Lisäkauppa 

2. Projektin kannalta: Ehdotus ratkaisusta ja ehdotus kriteereistä. Jos kaikki haluavat lähteä 
mukaan ja jos ratkaisu on sellainen että saadaan hallintaongelmat ratkaistua. Hankkeessa on 
sen verran rahaa että hankinta prosessit voidaan saattaa liikkeelle. 

3. Tekninen ratkaisu riittävän ajoissa yritysten tietoon, jotta osaavat tehdä ratkaisunsa. Ei voida 
mennä niiden aikataululla, jotka eivät edelleenkään ole mukana verkossa 

4. Sitoutumine: ratkaisun oltava sellainen että kaikki voivat sitoutua. Elinkaari ja kehittyminen 
ja suunnitelma oltava. 

5. Landing page tarvitaan, kotipesä, jonne markkinointia voidaan tehdä. Tarvitaan kotipesä 
josta ohjataan eteenpäin. Visithelsinkiregion? Lapissa on omansa, mutta eteläsuomessa ei 
ole yrittäjiä palvelevaa kotipesää. Yrittäjät maksaa kaupunkien ja hankkeissa mukana 
olemisesta ja mahdollisuudesta saada näkyvyyttä. 

6. Miten kaikkea seudullista yhteistyötä jatkossa hoidetaan. Avainkysymys, joka täytyy 
ratkaista. 

7. Helsingissä ehdotettu yhteisrahoitettua seutukoordinaattoria, mutta homma ei vaan 
realisoidu. Helsinki ei vastusta, mutta kuinka toteuttaa homma? Onnistumiseen vaikuttaa se, 
että ei nähdä että on kyse aidosti seudullisesta tekemisestä. 

8. Jos on vähän rahaa, ei lähdetä organisaationäkökulmasta vaan tehdään pilotti, jossa 
testataan rajapintoja, esim travel planner tms. Yksinkertainen kokeilu, jossa olemassa olevat 
tuotteet laitetaan valittuun myyntikanavaan. 

9. Rakennetaanko seudullinen johtoryhmä, jossa Helsinki vetovastuussa 
10. Seutukoordinaattoriasia on noussut MINNO:ssa esiin ja kyselyssä on tutkittu missä yritykset 

ja toimijat haluaisivat tehdä yhteistyössä: kansainvälinen markkinointi. Seutukoordinaattoria 
kannatettiin jo siellä. Tounetin jatkoa ei ole näkyvissä 

11. Saataisiinko joku ostomahdollisuus pilotoitua mahdollisimman nopeasti.  
12. Pienet yritykset jotka eivät vielä ole verkossa, täytyy saada mukaan ja verkkokauppapulikka 

käyttöön.  
13. Tämän hankkeen tavoitteet!!! 
14. Pilottiin mukaan pienyrittäjiä. 
15. Tourism round table tekee strategisemman tason asioita. 
16. Yleishyödyllinen yhdistys? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


