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Agenda

10:00 Aloitus
10:20 Kertaus
10:45 Vieraileva puhuja
11:30 Lounas
12:15 Ratkaisun suunnittelu
13:20 Toteutussuunnitelma
13:50 Loppuyhteenveto
14:00 Päivä päättyy



Aloitus

› "Cocktails"
› Etsi henkilö, jota et ole tavannut pitkään aikaan

› Vaihda ajatuksia 2-3 minuutin ajan

› Aiheita: 
› Esittely

› Mitä olet tehnyt edellisen workshopin jälkeen (jos olit viimeksi)

› Mitä odotuksia päivälle

› Mitä uusinta uutta omalla alallasi tapahtunut viimeisten viikkojen 
aikana

› Vaihda paria kun aika on kulunut



Miksi olemme täällä?

› Työpaja jatkaa kaksi viikkoa sitten aloitettua 
työtä

› Tänään pureudutaan syvemmälle sähköisen 
kaupankäynnin ratkaisuun

› Päivän tuloksena saadaan konkreettiset 
valintakriteerit suositeltavalle ratkaisulle



Työpajan periaatteet

› Osallistujat päähenkilöinä
› Ryhmätöitä, aktiivista keskustelua

› Ryhmämuisti
› Työpajassa tulleet ajatukset tallennetaan muistiinpanoihin ja 

valokuvaamalla

› Materiaali toimitetaan halukkaille (pyydä sähköpostitse)

› Muista
› Avoin mieli

› Aktiivinen keskustelu (saa ja pitää keskeyttää!)



Kertaus



Mitä viimeksi tehtiin?

› Vieraileva puhuja Arhi Kivilahti kertoi 
sähköisestä kaupasta

› Esityksen jälkeen purettiin ydinviesti, tunnelma, 
merkitys ja seuraavat toimet



Ydinviesti

› Vaaditaan rohkeutta

› Täytyy erottautua

› Oltava valmis 
muutokseen

› Oltava asiakaslähtöinen

› Käytä hyväksi tarinoita



Tunnelma

› Muutosjännitys

› Paljon potentiaalia ja mahdollisuuksia

› Helppoa ja yksiselitteistä ratkaisua ei ole

› Tarvitaan toimiva ratkaisu



Merkitys oman työn kannalta

› Yhteistyö

› Verkostojen tärkeys

› Tuote kuntoon

› Myyntikanava vai sisältöstrategia?

› Parhaat ideat voittavat



Mitä seuraavaksi?

› Pilotointia ja ripeästi eteenpäin

› Asiakasnäkökulma huomioon

› Rohkeasti uutta



Käytiin keskustelua nykytilanteesta

› Verkkopalveluita hyödynnetään
› Ei aina ongelmatonta: ennakkomaksut, päivitykset, 

järkiperäistäminen

› Omien verkkopalveluiden merkitys
› Ensisijainen näkyvyys, yrittäjillä parhaat tiedot ja parhaat kuvat, 

SEO yrittäjien omiin sivuihin

› Palveluiden integrointi haaveena
› Nykyisin jo hyvin fragmentoitunut joukko palveluita
› Ideaalitapauksessa integrointi toimii automaattisesti
› Myynti kuitenkin säilytettävä omilla sivuilla



Keskustelua...

› Dynaaminen paketointi hankalaa
› Asioita ostetaan eri aikoihin

› Onko oikeaa tarvetta?

› Paketointi ammattilaisille

› Maksutoiminnolle tarve
› "Maksunappi" – kustannukset? 



Keskustelua...

› Markkinointi ja viestintä tärkeää
› Tässä yrittäjät kaipaavat apua

› Hakukoneissa pärjääminen on elinehto



Tulevaisuuden visio

› Mitä palvelu tekee

› Mitä se ei tee

› Resurssit

› Arvot

› Ominaisuudet



Mitä palvelu tekee

› Helppo ostaminen

› Automaattinen

› Mahdollistaa ostamisen monesta paikasta



Mitä se ei tee

› Ei aiheuta lisätyötä

› Ei rajoita innovointia

› Ei ole kallis

› Ei tee markkinointia toisten puolesta

› Ei rönsyile liian isoksi



Resurssit

› Hyödyntää avointa dataa

› Alan ulkopuoliset toimijat

› Myynnin asiantuntijat

› Kaupunkien ja yritysten henkilökunta



Arvot

› Alueen yhteisesti sovitut arvot

› Asiakaslähtöisyys

› Vastuullisuus – luotettavuus

› Hauska

› Helppo



Ominaisuudet

› Asiakasystävällinen

› Myyvä

› Edullinen

› Helppo

› Houkutteleva



Kahdeksan tärkeintä adjektiivia

1. Asiakasystävällinen
2. Myyvä
3. Edullinen
4. Helppo
5. Houkutteleva
6. Innovatiivinen
7. Joustava 
8. Kompakti

Näihin palataan pianNäihin palataan pian



Vieraileva puhuja



Puheenvuoron purkaminen

› Mikä oli esityksen pääasiallinen sanoma?

› Millaisen tunnelman se jätti? 

› Mitä se merkitsee työni kannalta?

› Mitä minun täytyy tehdä seuraavaksi?



Ratkaisu



Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja

› DMS

› Yhteinen verkkokauppa, omat sivut

› Omat kaupat

› Maksunapit













Kriteerien luominen



Ratkaisujen vertailu

› Jotta ratkaisuja voisi verrata toisiinsa, tarvitaan 
joukko vertailukriteerejä

› Kriteereille tarvitaan painotustekijät jotka 
kertovat kriteerin tärkeyden

› Kriteerit heijastavat aiemmin kerättyjä 
ideaalisen ratkaisun ominaisuuksia



Ratkaisu-
kriteerit



Kahdeksan tärkeintä adjektiivia

1. Asiakasystävällinen
2. Myyvä
3. Edullinen
4. Helppo
5. Houkutteleva
6. Innovatiivinen
7. Joustava 
8. Kompakti

Nämä kerättiin viimeksiNämä kerättiin viimeksi



Adjektiivien alle muodostetaan kriteerejä



Ryhmätyö

› Neljä "kokousta", kussakin käsiteltävänä kaksi 
adjektiivia

› Jakaudutaan kokouksiin

› Työstetään post-it-lapuille ko. adjektiiviin 
liittyviä valintakriteerejä

› Vaihdetaan kokouksia myöhemmin annettavien 
ohjeiden mukaan



Esimerkkejä valintakriteereistä

› Suomenkielinen käyttöliittymä

› Hinta palveluntarjoajalle

› Tarjoaa kirjanpidon raportit ostoista

› Mahdollistaa varauksien dynaamisen 
paketoinnin

› jne...



Pidä nämä mielessä

› Mikä on välttämätöntä?

› Mitä asiakkaat tarvitsevat?

› Mikä on realistista?

› Mikä edistää verkostoitumista?

› Mitkä ovat rohkeita valintoja?

› Mikä tuo mukaan tarinoita?

› Mitä on jo nyt – päällekkäisyyksien välttäminen



Kriteerien arvottaminen



Kriteerien tärkeys

› Luodaan kriteereille painoarvot

› Luodaan kriteereille prioriteetit



Toteutussuunnitelma



Toteutuksen vaiheistaminen

› Kaikkea ei tarvitse eikä pysty tekemään heti

› Miten ominaisuudet vaiheistetaan?



Ryhmätyö

› Rakennetaan ryhmissä kriteerien perusteella 
työvaiheita

› Tuodaan ne taululle piirretylle tiekartalle

› Järjestetään ryhmän yhteisen käsityksen 
mukaiseksi



Loppuyhteenveto



Tulokset

› Kriteerit parhaalle sähköiselle myyntikanavalle

› Kriteerien painoarvot vertailua varten

› Kriteerien prioriteetit

› Tiekartta toteutuksen vaiheista



KIITOS.

Sami Köykkä / sami.koykka@solita.fi

@SolitaOy


