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1 Johdanto 

 

Käynnistä verkkokauppa liiketoiminnallisista lähtökohdista ja pohdi sekä laske vaihtoehtoja, jotka 

yrityksesi tuotteille ja palveluille, tuotannolle, markkinoille, asiakkuuksille ja käytettävissä olevilla 

resursseilla ovat kustannustehokkaimpia ja tuloksellisimpia vaihtoehtoja. Oma verkkokauppa suo-

ra myyntikanavana on vain yksi vaihtoehto muiden joukossa.  

Nykypäivän asiakkailla on erilaisia ostotarpeita, -motiiveja ja tapoja, jotka yrityksessäsi on tunnet-

tava, jotta pystyt saavuttamaan ja myymään täsmällisillä tavoilla asiakkaittesi tarvitsemaa palvelua 

ja tuotteita. Asiakas asettaa omat ehtonsa kaupan ostoprosessin toteutumiselle ja edellyttää ns. 

monikanavaista kaupankäyntiä ja –palvelua.  

Tämän päivän kauppa lähtee hakukoneista ja sosiaalisessa mediassa yhteisö-

palveluissa jaetuista linkeistä. Yrityksessäsi se tarkoittaa, että tuotteesi ja pal-

velusi tulee olla asiakkaan löydettävissä ja ulottuvilla millä tahansa asiakkaan 

käyttämällä laitteella 24 tuntia joka viikon päivänä laitteesta ja paikasta riippu-

matta. 

Tutkimusten mukaan yritysten tulisi laittaa myyntiin verkkokaupan hyllylle kaikki tarjolla olevat 

tuotteensa ja palvelunsa sekä esittää niiden hinta. Mikäli tuotetta tai palvelua ei kaupan hyllyltä 

löydy, surffaa asiakas valitettavasti usein toiseen kauppaan. Tämä asettaa yrityksellesi varmasti si-

sällöntuotannollisia haasteita. 

Aloittavana verkkokauppiaana sinun on puntaroitava ja tehtävä valintoja mitkä ovat tuloksellisia 

ja kustannustehokkaita jakelukanavia oman liiketoiminnan kannalta. On 

siis tehtävä laskelmia missä jakelukanavassa kauppa parhaiten kannattaa. 

Vaihtoehtoja on useita. Moni yritys on päätynyt oman verkkokaupan pe-

rustamiseen, kun taas toinen valitsee jakelukanavakseen kansainvälisiä 

verkkokauppoja ja myyntiportaaleita.  

 

Lainsäädäntö ohjaa sähköistä kauppaa. Yrittäjänä sinun on tunnettava sähköisen kaupan lait ja 

asetukset sekä tutustuttava niihin kaupankäyntiä aloittaessasi.  Valmismatkalakiin, kuluttaja- ja 

yksityisyydensuojaan, tietosuojaan, logistiikkamääräyksiin ja maakohtaisiin käytäntöihin onkin syy-

tä siis tutustua kaupankäyntiä aloitettaessa.  
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Logistiset kysymykset koskettavat niin tavara- kuin palvelukauppiastakin. Raha-, tavara-, ja tieto-

liikennevirtojen hallinta on oleellinen osa verkkokauppiaan arkea. 

Erilaiset maksuvälineet ja maksamiseen liittyvät vaatimukset on 

oltava selvillä jakelukanavavalinnasta riippumatta. Tavarakauppi-

aan on mietittävä toimitusprosessia ja hankittava yhteistyökump-

paniverkostoa logistiikan ratkaisemiseksi. 

Verkkokauppaan ja jakelukanaviin liittyy aina ohjelmistoja, joita 

etenkin omaa suoramyyntiä harjoittaville, majoituspalveluja ja ta-

varaa myyville yrityksille on jo kelpo määrä saatavilla Suomen markkinoilla. Ohjelma- ja ravitse-

muspalvelujen sekä muiden oheispalvelujen osalta ohjelmistotarjonta ei ole niinkään runsasta.  

Ennen verkkokauppaohjelmiston valintaa ja hankintaa on syytä tarkastella yrityksen koko toimin-

taympäristöä ja –prosesseja (backoffice, middleoffice, frontoffice). Ohjelmiston tulee olla yritykse-

si myynnintyöväline johon voidaan liittää eli integroida myös ohjelmistoja ja järjestelmiä tarvitta-

essa.  

 

Tässä oppaassa esitetään tiivistetysti matkailun, vapaa-ajan ja elämystuotannon yrityksille ohjeita 

kuluttajaverkkokaupan perustamiseen. Opas sisältää paljon linkkejä lisätietolähteisiin.  

 

Tämä opas on toteutettu TouNet (Tourism Development in co-opetition in Southern Finland and 

Baltic Region) - hankkeessa, jonka tarkoituksena on kehittää matkailun yhteistyötä alueellisesti, 

kuntien ja matkailuyritysten yhteistyönä. Oppaan on laatinut Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy.  
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2 Verkkokaupan perustamisen lähtökohdat 

 

Mikro – ja pk-yrityksissä verkkokauppaa ja sähköistä liiketoimintaa ylipäätään käsitellään turhan 

paljon teknisestä näkökulmasta. Usein verkkokaupan kehittäminen koetaan laite- tai ohjelmis-

toinvestointina. Kyse on kuitenkin ennen kaikkea yrityksesi toimintaprosessien tunnistamisesta ja 

järkeistämisestä, jossa tietotekniikka ja ohjelmistot voivat toimia apuvälineenä. Toki liiketoiminta-

osaamista ja kykyä sekä halua lähteä tekemään kauppaa uusiin kanaviin tarvitaan.  

Tehokkaan sähköisen markkinoinnin yhteydessä käytetään niin sanottua 80/20 sääntöä. Sillä tar-

koitetaan, että 80 % markkinointitoimenpiteisiin kohdennetuista resursseista tulisi ohjata suunnit-

teluun ja sisällöntuotantoon ja 20 % tekniikkaan ja ohjelmistoihin. Sama sääntö pätee myös säh-

köisiä myyntikanavia perustettaessa. 

Verkkokauppasi kilpailee asiakkaista kivijalkaliikkeiden, perinteisen postimyynnin sekä muiden 

sähköisen jakelukanavien kanssa. Verkkokauppiaana sinun on kilpailtava hyvin erilaisissa toimin-

taympäristöissä toimivien yritysten kanssa ja oltava niitä parempi, mikäli haluat menestyä. Kilpai-

lijoiden ohi pääseminen saattaa usein olla kovan työn takana. Onkin siis syytä valita omat kilpai-

lutekijät, joiden avulla on mahdollisuus kiilata kilpailijoiden ohi. 

 

Kuva 1. Verkkokaupan perustaminen sisältää monia haasteita ja uusien asioiden hallintaa 
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2.1 Verkkokaupan kilpailutekijät 

 

Kilpailutekijöinä voivat toimia a) asiakkaille näkyvät toiminnot ja b) yrityksen sisäiset toiminnot.  

a) Asiakkaalle näkyvät toiminnot voivat esiintyä esimerkiksi monikanavaisena asiakaspalveluna, 

esimerkiksi www.mulletoi.com, ja nopeampana henkilökohtaisena asiakaspalveluna, esi-

merkiksi www.visitlohja.fi, runsaana ja yksityiskohtaisena tuotetarjontana, esimerkiksi 

www.goexperience.fi, erikoistuotteina, esimerkiksi www.kokemuskauppa.com tai sujuvana ja 

luotettavana maksutapana, www.laplandsafaris.com. 

 

 

Kuva 2. monikanavainen asiakaspalvelu kilpailutekijänä, www.mulletoi.com 

http://www.mulletoi.com/
http://www.visitlohja.fi/
http://www.goexperience.fi/
http://www.kokemuskauppa.com/
http://www.laplandsafaris.com/
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Kuva 3. Nopea ja henkilökohtainen asiakaspalvelu CHAT kilpailutekijänä, www.visitlohja.fi  

 

Kuva 4. Runsas ja yksityiskohtainen tuotetarjonta kilpailutekijänä, www.goexperience.fi 

http://www.goexperience.fi/
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Kuva 5. Erikoistuotteet kilpailutekijänä, www.kokemuskauppa.com 

 

Kuva 6. Sujuva ja luotettava maksaminen kilpailutekijänä, www.laplandsafaris.com 

  

http://www.kokemuskauppa.com/
http://www.laplandsafaris.com/
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2.2 Yrityksen sisäiset toiminnot 

 

Yrityksen sisäisillä toiminnoilla tarkoitetaan prosesseja ja toimintatapoja, joissa paremmin toi-

mimalla voi saada kilpailuetua esimerkiksi kustannustehokkuuden kautta. Verkkokaupan tarkoi-

tuksena EI OLE aiheuttaa lisää manuaalista työtä vaan pikemminkin poistaa päällekkäisen työn 

tekemistä yrityksessäsi. Tästä syystä sinun tulee nähdä ja tunnistaa yrityksesi verkkokaupan kehit-

täminen laajempana kokonaisuutena. 

Mietitäänpä tilannetta, jossa asiakkaan tekemä varaus tai tilaus saapuu yritykseen sähköisestä 

myyntikanavasta. Mitä sen jälkeen tapahtuu? Siirtyvätkö tilaustiedot suoraan verkkokauppaoh-

jelmistosta varaukseksi ja orderiksi? Miten alihankkijat saavat tiedon tilauksesta? Mitä tapahtuu 

tilauksessa olevilla asiakastiedoille? Tallentuvatko ne minne, jotta niitä voitaisiin uudelleen käyt-

tää esimerkiksi markkinoinnissa? Meneekö tilatusta tavarasta tieto myös varastonhallintaan ja 

siirtyvätkö maksutiedot suoraan myyntireskontraan?  

 

 

Kuva 7. Verkkokauppa ulottuu usein yrityksen kaikkiin toimintoihin 
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2.3 Backoffice, MiddleOffice ja Frontoffice 

 

Verkkokaupalla pyritään ennen kaikkea tehostamaan yrityksen sähköistä liiketoimintaa koko-

naisuutena. Tässä yhteydessä esiintyy kolme englanninkielistä termiä, BackOffice, MiddleOffice ja 

FrontOffice. 

Backoffice järjestelmillä tarkoitetaan yrityksen perustoiminnan taustaprosesseissa käytettäviä 

järjestelmiä. Tässä yhteydessä tarkoitetaan ensisijaisesti tietotekniikkaa ja ohjelmistoja varaston-, 

resurssien ja taloushallintaan liittyvissä toiminnoissa, jotka yritys joko tekee itse tai on ulkoista-

nut. 

Middleoffice järjestelmillä tarkoitetaan yrityksen henkilöstön käyttämiä palvelujen ja tuotteiden 

tuotannon, markkinoinnin ja myynnin sekä asiakkuudenhallinnan ohjelmistoa. Lisäksi tähän lue-

taan myös henkilöstösuunnittelun ohjelmistot. Tässä yhteydessä puhumme nimenomaisesti työ-

välineistä, joilla yrityksen arki pyörii: kassajärjestelmät, verkkokauppa- ja varausohjelmistot, toi-

misto-ohjelmistot, internetin näkyvyys- ja myyntiohjelmistot, jne. 

Frontoffice prosesseilla ja järjestelmillä tarkoitetaan toimintoja asiakasrajapinnassa. Sähköinen 

markkinointi, asiakaspalvelu ja asiakkuudenhallinta ovat tyypillisiä Frontoffice toimintoja. 

 

Kuva 8. Esimerkkikuva ravintola-, majoitus-, ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotantoa harjoittavan 
yrityksen toimintaympäristön kokonaiskuvauksesta – ns. big picture 

Esimerkkikuva 
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2.4 Verkkokaupan visio, liikeideat, asiakkaat, yrityksen omat voimavarat 

 

Verkkokauppiaana tarvitset vahvan vision ja tavoitteet siitä mihin suuntaan myyntiä sähköisissä 

jakelukanavissa ohjaat,  ja mitä osuutta kokonaismyynnistä sähköisten kanavien kautta tavoit-

telet.  

Onko tarkoituksenasi siirtää olemassa olevat asiakkaat verkkokauppaan vai etsiä ja hankkia 

uusia asiakkuuksia ja uutta markkina-aluetta verkon väli-

tyksellä? 

Siirrätkö jo myynnissä olevan tuote- ja palvelutarjonnan 

verkkoon vai onko ajatuksenasi kehittää uusia tuoteryhmiä 

ja tuotteita verkkoon myytäväksi?  

Entä teetkö kaiken itse?  

Riittääkö oma osaamisesi vai tarvitsetko ulkopuolista apua 

jakelukanavien suunnittelussa, perustamisessa, ylläpidossa ja asiakaspalvelussa?  

 

3 Jakelukanavien valinta ja suunnittelu 

3.1 Jakelukanavan tuloksen ennustaminen ja laskeminen 

 

Verkkokaupan tulosta voidaan ennustaa ja myös laskea ennakkoon mikäli yritykselläsi on käytet-

tävissä olemassa olevien sivustojen kävijämäärätilastoja ja konversiotietoja. Tämän lisäksi tarvit-

set tuotekohtaisen kateprosentin sekä asiakkaiden tekemän keskiostoksen. Tulos on hyvä laskea 

esim. tuoteryhmäkohtaisesti ja tietyllä aikajänteellä.  

Yksi tapa verkkokaupan tuloksen laskemiseen liittyvistä tavoista ja malleista on esitetty seuraa-

vassa. 
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Kuva 9. Jakelukanavan tuloksen laskeminen 

 

Laskentakaava on yksinkertainen ja käytännössä tarkoittaa seuraavaa:  

www-sivujen kävijämäärä (todelliset kävijät) * sivuilta tulleet kyselyt / verkkokaupasta tehdyt os-

tosten määrä (kpl) suhteessa kävijöihin * tuotteen kate % * keskiostos 

 

 

Verkkosivuilla olisi hyvä pyrkiä vähintään 3 (%) prosentin konversioon. Verkkokauppiaana tavoit-

teesi tulisi olla 10 (% ) prosenttia. 

 

Hyviä esimerkkejä tehokkaasta verkkokaupasta ovat www.booking.com ja pk-yrityksistä 

www.paperivalo.fi. Hyvä esimerkki tuotteiden esittämisestä sekä konversion kasvattamisesta löy-

tyy osoitteesta http://bit.ly/roomalainen, jossa keskiostosta pyritään kasvattamaan sekä kon-

versiota nostamaan välittömästi tuotekortin yhteyteen liitetyllä tarjouspyyntölomakkeella. 

Esimerkiksi jos verkkokaupan kuukauden kävijämäärä on 1000 yksittäistä kävijää, 

konversio % on 2, tuotteen kate on 45% ja asiakkaan tekemä keskiostos 85 € tulee 

verkkokaupan kuukauden myynniksi 1700 € (kävijät * konversio * keskiostos) ja tu-

lokseksi 765 € (kävijät * konversio * kate * keskiostos) 

http://www.booking.com/
http://www.paperivalo.fi/
http://bit.ly/roomalainen
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Konversiolla mitataan verk-

kokaupan tehokkuutta 

3.1.1 Mikä on konversio?  

 

Konversio on tavoite, joka on asetettu www-sivuille tai verkkokauppaan. Se voi olla esimerkiksi ti-

lauslomakkeen lähettäminen, asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaaminen tai uutiskirjeen tilaus. 

Verkkokauppiaalla konversio on yleensä asiakkaan tekemien ostosten määrä. Mikäli asetat useita 

konversiotavoitteita verkkokauppaasi, esim. uutiskirjeen linkistä tuotteeseen saapuneet asiak-

kaat, näkyvyys- tai myyntikanavasta saapuneiden asiakkaiden ostosten määrä tai yhteistietolo-

makkeen täyttäneiden asiakkaiden määrä, seuraa niitä kaikkia systemaattisesti.  

Konversion seurantaa voit helpoiten tehdä verkkokauppaan liitetyllä analytiikka ohjelmistolla, 

johon tavoitearvot voidaan määrittää asiakastoimintaokohtaisesti. Lue lisää myöhemmin kohdas-

ta verkkosivujen analytiikka.  

 

Konversio on tunnusluku, joka kertoo www-sivun tehokkuuden eli kuinka monta asiakkaista on 

tehnyt sivuillesi tai verkkokauppasi määrittämäsi toimenpiteen. Verkkokauppiaalla konversioar-

vo lasketaan seuraavasti: 

ostajien määrä / kävijät  X  100  =  konversioarvo 

Jos verkkokaupassa on ollut sata kävijää, joista 5 on pääty-

nyt ostamaan, on konversioarvo 5.  

 

Konversioarvot ovat pk-yritysten verkkosivuilla ja –kaupoissa yleensä hyvinkin alhaisia. Useimmi-

ten konversioarvoa ei ole edes laskettu tai seurattu.  

Verkkokauppiaana sinun on helpompi kasvattaa konversiota kuin kävijämäärää. Konversion 

kasvattaminen on kuitenkin monelle pk-yritykselle etenkin matkailutoimialalla tärkeämpää kuin 

kävijämäärän lisääminen. 

 

Lue lisää: http://matkailumarkkinointi.blogspot.com/2010/01/konversio-kymmenen-ohjetta-

konversion.html#ixzz34nyRLof2 

  

http://matkailumarkkinointi.blogspot.com/2010/01/konversio-kymmenen-ohjetta-konversion.html#ixzz34nyRLof2
http://matkailumarkkinointi.blogspot.com/2010/01/konversio-kymmenen-ohjetta-konversion.html#ixzz34nyRLof2


15 

    

3.2 Jakelukanavavaihtoehdot  

 

Sähköiset jakelukanavat ovat internetissä eri päätelaitteissa toimivia kanavia eli nettisivuja ja –

palveluja, joissa yrityksen tuotteet pääsevät esille. Sähköiset jakelukanavat jaotellaan näkyvyys- 

ja myyntikanaviin. Sähköiset jakelukanavat voivat olla järeitä myyntijärjestelmiä, kepeitä sosiaali-

sen median sivustoja tai mitä tahansa tältä väliltä. Kaikki sähköiset jakelukanavat toimivat kuiten-

kin internetissä tai mobiilissa ja käyttäjänä on joko matkatoimisto, yritys tai suoraan kuluttuja. 

Yrittäjälle voi usein olla hankala erottaa onko kyseessä näkyvyys- vai myyntikanava, koska jaottelu 

on kuin veteen piirretty viiva. 

Jakelukanavapäätöksiä tehtäessä sinun pitää yrittäjänä aina miettiä myös yrityksesi resursseja 

ja kohderyhmiä. 

Jos otat yritykseesi käyttöön monia jakelukanavia, kannattaa pitää aina mielessä, että tiedot tulee 

syöttää jokaiseen kanavaan hieman eri muodossa, tällöin yrityksellesi ei tule vaikeuksia haku-

konenäkyvyyden kanssa. Hakukoneet eivät pidä täsmälleen samanlaisesta sisällöstä kun sisältö 

on julkaistu eri verkkosivustoissa. Yleensä paras tuote- ja palveluesittely kannattaa jättää omalle 

kotisivulle tai verkkokauppaan, ja muokata siitä erilaisia versioita eri kanaviin, kohderyhmät mie-

lessä pitäen. 

 

3.3 Sähköiset näkyvyyskanavat 

 

Sähköiset näkyvyyskanavat ovat kanavia eli internetsivuja ja –palveluja, joissa yrityksen tuotteet 

pääsevät esille. Kanavat voivat olla erilaisia matkailuportaaleita, suosittelupalveluita, blogeja, so-

siaalisen median sivustoja, verkkosivuja tai mobiiliaplikaatioita, joilta ei voi ostaa. Osa näkyvyys-

kanavista on täysin maksuttomia ja/tai sivustolta voi ostaa mainostilaa. Myös yrityksen kotisivut 

toimivat näkyvyyskanavana, mikäli sivuilta ei suoraan voi tehdä varaustiedustelua tai ostosta. 
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3.3.1 Esimerkkejä matkailun, vapaa-ajan ja elämystuotannon näkyvyyskanavista 

 

Matkailuaiheisia yhteisöjä ja sosiaalisia sivustoja 

 

 

Vertailu- ja suosittelusivustoja 

s  

Sosiaalinen media kaikkinensa 

 

 www.bedandbreakfast.com/ 
a. myyntikanava, joka käyttää asiakasyhteisön arviointeja ja asiakkai-

den suosituksia majoituskohteiden paremmuuden perustana 

 www.lonelyplanet.com/europe 

 www.rantapallo.fi  
 

 www.tripadvisor.com (myös myynti-

kanava) 

 www.tripadvisor.fi 

 www.kayak.com 

 www.zoover.com  

 www.vertaa.fi 

 www.eat.fi  

  www.facebook.com 

 www.youtube.com 

 www.twitter.com 

 www.vk.com  

http://www.bedandbreakfast.com/
http://www.bedandbreakfast.com/
http://www.lonelyplanet.com/europe
http://www.lonelyplanet.com/europe
http://www.rantapallo.fi/
http://www.rantapallo.fi/
http://www.tripadvisor.com/
http://www.tripadvisor.fi/
http://www.kayak.com/
http://www.zoover.com/
http://www.vertaa.fi/
http://www.eat.fi/
http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.twitter.com/
http://www.vk.com/
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Kaupalliset sivustot, matkailuportaalit ja mainossivustot 

 

 

3.4 Sähköiset myyntikanavat 

 

Sähköiset myyntikanavat ovat kanavia eli nettisivuja ja –palveluja, joissa yrityksen tuotteet ovat 

myynnissä ja asiakas voi kerätä niitä ostoskoriin tai tilauslomakkeelle. Useat etenkin kansainväli-

set myyntikanavat tarjoavat varauslomakkeen lisäksi myös mahdollisuuden maksaa palvelun tai 

tuotteen tilauksen yhteydessä. 

Sähköiset myyntikanavat voivat sisältää erilaisia raskaita järjes-

telmiä (GDS = Global Distribution System) tai vaikka esimerkiksi 

yrityksen oman verkkokaupan. Puhtaassa myyntikanavassa pitäisi 

kuitenkin maksaminen olla mahdollista.  

 

 

 

Suositus: Sähköisiä myyntikanavia valittaessa on syytä muis-

taa, että mitä useampi välikäsi on käytössä, sitä pienempi on 

yrityksesi saama oma osuus. 

 

 www.visitfinland.com 

 www.outdoors.fi 

 www.fishinginfinland.fi  

 www.lovetoescape.com  

http://www.visitfinland.com/
http://www.outdoors.fi/
http://www.fishinginfinland.fi/
http://www.lovetoescape.com/


18 

    

 

Kuva 10. Myynti- ja jakelukanavavaihtoehtoja 

 

3.4.1 Suora myynti 

 

Suora myynti tarkoittaa yrityksen omilla verkkosivustoilla tapahtuvaa internet-kauppaa.  

 

Esimerkkejä suoramyyntikanavista 

Ohjelmapalvelu- ja tavarakaupan varaan raken-

nettu suoramyyntikanava, oma verkkokauppa 

www.vuoripuro.com  

 

 

 

http://www.vuoripuro.com/
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Ohjelmapalvelu- ja tavarakaupan varaan rakennettu suora-

myyntikanava, oma verkkokauppa 

www.teddytourslapland.com  

 

Ohjelmapalvelujen suo-

ramyyntikanava, oma 

verkkokauppa 

www.laplandsafaris.com  

 

 

 

Majoituspalvelujen ja oheispalvelujen oma suoramyyntikanava, oma verkkokauppa 

www.rukansalonki.fi ja www.tundrea.fi  

  

 

Majoitus-, ravitsemus-, tapahtuma-, hyvinvointi- ja 

tavarakauppapalvelujen oma suoramyyntikanava, 

oma verkkokauppa sekä tapahtumalippumyynnin 

osalta välittäjä, www.hulluporo.fi  

  

http://www.teddytourslapland.com/
http://www.laplandsafaris.com/
http://www.rukansalonki.fi/
http://www.tundrea.fi/
http://www.hulluporo.fi/
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3.4.1.1 Muistilista oman verkkokaupan perustamiseen 

 

Omaa verkkokauppaa perustaessasi sinun kannattaa laatia yksityiskohtainen verkkokauppasuun-

nitelma, joka toimii niin sanotusti käsikirjoituksena niin graafisessa suunnittelussa, ohjelmistova-

linnoissa kuin ohjelmointityötä vaativissa tehtävissä.  

 

Suunnitelmaan tulee kirjata oman suoramyyntikanavan perustamisen kannalta oleelli-

set etenkin kustannuksiin vaikuttavat asiat. Näitä ovat mm. 

1. Verkkokauppasuunnitelman laadinta ja oman verkkokauppaprojektin dokumen-

tointi sekä riskianalyysi 

Pohdi verkkokauppasuunnitelmassa missä voit onnistua / epäonnistua ja miksi? Mikäli 

olet hakemassa verkkokaupan perustamiseen julkista rahoitusta ja tukea toimii verkko-

kauppasuunnitelma projektisuunnitelmana rahoitushakemuksen liitteenä. 

2. Omat resurssit ja käytössä oleva budjetti 

Paljonko olet valmis investoimaan aikaa ja rahaa oman kaupan rakentamiseen?  

3. Verkkokaupan kohderyhmät ja rajaukset 

Kenelle kauppa kannattaa eli kenelle olet tuotteita ja palveluja myymässä? 

4. Verkkokaupan sisältösuunnittelu ja sisältökonseptin sekä kartan laadinta 

Sisältösuunnitelman laadinta on yksi tärkeimmistä ohjeistuksista, joita jatkotyöskentelys-

sä tarvitset. Sisältösuunnitelma voi olla rautalankamalli siitä, mitä asioita, tuotteita ja 

palveluja kaupassasi haluat tarjota ja myydä. Sen avulla graafinen suunnittelu on hel-

pompi käynnistää ja toteuttaa. 

5. Palvelujen muotoilu toisin sanoen tuote- ja palvelukuvausten laadinta mukaan lu-

kien tuotepakettien ja lähetyspakkausten muotoilu ja valinta 

Tuotekuvausten tulisi noudattaa Matkailun edistämiskeskuksen laatimia tuotesuosituk-

sia, etenkin jos tähtäät kansainvälisille markkinoille. Löydät tuotesuositukset osoitteesta 

http://bit.ly/1lHqv99 

http://bit.ly/1lHqv99
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Tavarakauppiaana sinun on myös mietittävä ja päätettävä millaisessa muodossa tuotteet 

toimitetaan asiakkaalle, jotta ne edustaisivat pakettien kautta yrityksesi ilmettä ja vaali-

maasi brändiä. 

6. Kohderyhmälähtöisen markkinointisuunnitelman laadinta 

7. Toiminnallinen vaatimusmäärittely toisin sanoen määritetään valitun verkkokaup-

paohjelmiston ja käyttöliittymän koskevat toiminnalliset vaatimukset 

Toiminnallinen määrittely tarkoittaa sellaisten toimenpiteiden kirjaamista ja kuvaamista, 

joita asiakkailla on mahdollista tehdä verkkokaupassa. Pohdi muun muassa voiko kaupas-

tasi ostaa ilman rekisteröitymistä? Millaisia asiakaspalvelukanavia tarjoat asiakkaillesi? 

Millainen on konkretiassa asiakkaan ostoprosessi? 

Seuraavien vaiheiden 8 – 12 järjestys on riippuvainen valitsetko kohdan a) vai b) mu-

kaisen toteutuksen 

a) hankitko graafisen ja käyttöliittymäsuunnittelun samalta toimittajalta kuin verk-

kokauppaohjelmiston 

b) käytätkö niin sanottava valmiskauppaohjelmistoa, osittain räätälöitävää ohjelmis-

to vai rakennetaanko verkkokauppasi aivan alusta alkaen 

8. Graafisen suunnittelun toteuttajan valinta ja graafisen suunnittelun sekä käyttöliit-

tymäsuunnittelun toteuttaminen (ns. layout suunnittelu) 

Graafinen suunnittelu ja käyttöliittymäsuunnittelu on ensimmäinen näkyvä ja konkreet-

tinen tulos tulevasta verkkokaupastasi. Suunnittelu kannattaa teettää ammattilaisella, 

jotta kaupasta saadaan asiakkaalle miellyttävä, luotettava ja teknisesti järkevästi toteu-

tettava.  

Suunnittelun tulee nojata responsiiviseen suunnitteluun, joka tarkoittaa sitä, että asiak-

kaalla tulee olla mahdollisuus käyttää ja ostaa kaupastasi missä, milloin ja millä laitteella 

hän itse haluaa.Responsiivinen suunnittelu on tapa toteuttaa www-sivuja ja kauppoja, 

jotka sopeutuvat käyttäjän laitteeseen oli älypuhelin, tabletti, pöytäkone tai kannettava 

tietokone.  

  



22 

    

9. Tekninen vaatimusmäärittely ja alustava arkkitehtuurikuvaus toisin sanoen määrit-

tely, mitä  valittavalta ohjelmistolta vaaditaan, koskien yrityksen backoffice, mid-

dleoffice ja frontoffice prosesseja 

Määrittely sisältää muun muassa sen mitä yrityksen sisäisiä prosesseja muun muassa 

asiakas-, varaston-, ja taloushallintaa haluat liittää verkkokauppaan.  

10. Verkkokauppaohjelmistoihin tutustuminen, vertailut, tarjouspyyntö ja kilpailutus, 

valinta sekä sopimusten laadinta 

Verkkokauppaohjelmistoihin kannattaa tutustua hyvissä ajoin ja pyytää toimittajien esit-

telyjä ohjelmistoista. Verkkokauppiaat, jotka käyttävät tiettyä ohjelmistoa verkkokaupas-

saan antavat usein mielellään verkkokaupan perustamiseen ja toimittajayhteistyöhön liit-

tyvää palautetta. SOITA SIIS YRITYKSEEN, jonka sivuilla näyttää olevan hyvä ja toimiva 

verkkokauppatoteutus tai joka käyttää ohjelmistoa, josta olet kiinnostunut. 

Laadi tarjouspyyntö vähintään kolmelle toimittajalle vertailtavuuden vuoksi. Ota avuksi 

ulkopuolinen puolueeton asiantuntija, jos se on mahdollista. 

Ole tarkka hankinnasta ja sopimuksista, mitä olet ostamassa. Pyydä sopimukset etukä-

teen luettavaksesi ja tutustu niihin asiantuntijan kanssa, mikäli mahdollista. 

Liki kaikki verkkokauppaohjelmistot toimivat ja niitä hallitaan internetin välityksellä.  Oh-

jelmia kutsutaan niin sanotusti selainpohjaisiksi ohjelmistoiksi. Ohjelmistoja ei siis asen-

neta yrityksesi tiloihin. 

Kokonaisprojekti, sisältää yleensä verkkokauppaohjelmiston käytön SaaS -palveluna.  

Tämä tarkoittaa usein, että maksat verkkokaupan perustamistoimenpiteistä, joka sisältää 

ohjelmiston käyttöönoton, verkkokaupan graafisen ja käyttöliittymäsuunnittelun sekä 

mahdolliset sopimukseen sisältyvät sisällöntuotantopalvelut. Verkkokauppiaana maksat 

niin sanottua toistuvaismaksu, joka kuukausi, neljännesvuosittain tai puolivuosittain. 

SaaS eli Software as a Service on palvelu, jossa käytetään vain tiettyä palvelua, esimer-

kiksi verkkokauppaohjelmistoa internetin välityksellä.  SaaS -mallissa käyttäjä ei omista 

ohjelmistoa vaan käyttöoikeuden.  

Mikäli haluat hankkia ohjelmiston itsellesi, kannattaa ohjelmistohankinnan tarjouspyyntö 

ja hankintasopimukset laatia erittäin huolella, jotta ohjelmiston omistusoikeudet tulevat 
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molempien osapuolten hyväksyttäviksi.  

Sopimusten laadinnassa voit käyttää esim. www.verkkoteollisuus.fi tai www.tieke.fi pal-

veluja. 

11. Käyttöliittymän ohjelmointi verkkokauppaohjelmistoon 

Mikäli haluat käyttää mainostoimistoasi tai muuta kuin ohjelmisto toimittajaa graafisen 

ilmeen ja käyttöliittymän suunnittelussa tulee sinun varautua käyttöliittymän ohjelmoin-

tikuluihin. Tämä tarkoittaa, että visuaalinen ilme ”liimataan” verkkokauppaohjelmistoon. 

Useissa tavarakauppaohjelmistoissa on valmiita malleja, joita joissakin tapauksissa voit 

käyttää, mutta mikäli haluat kaupastasi oman näköisen ja muista erottuvan, on erillinen 

graafinen ilme paikallaan. 

12. Käyttöliittymän testaaminen eri päätelaitteilla ja selaimilla sekä kohderyhmillä 

Käytettävyystestauksen avulla etsitään ongelmia verkkokaupasta (käyttöliittymä). Testa-

uksessa yksinkertaisemmillaan käyttäjä käyttää verkkokaupan ensimmäistä käyttöliitty-

mää ja antaa palautteen sen ongelmista tai virheistä.  

13. Palvelinpalvelujen tason riittävyyden arviointi yhdessä verkkokauppaohjelmisto-

toimittajan kanssa 

Mikäli olemassa oleva niin kutsuttu Hosting -palvelu eli kotisivujen palvelinpalvelu ei ole 

riittävä, tulee sinun valita uusi tai hankkia palvelu osana verkkokauppaohjelmistopalve-

lua. Kysy tätä verkkokauppatoimittajalta. 

14. Verkko-osoitteen ja sähköpostiosoitteen hankinta ja määritykset 

Käytetäänkö nykyistä www-sivujen osoitetta vai hankintaanko uusi osoite verkkokauppaa 

varten?  Verkko-osoitteita eli Domain-osoitteita voit ostaa operaattoreilta tai muilta kau-

pallisilta toimijoilta esimerkiksi www.domainkeskus.com:sta. Käytä jos mahdollista 

Suomen verkkotunnusta eli .FI päätettä. Sillä on hyvä maine ja se on suhteellisen korkeal-

le arvostettu internet-verkossa.  

Älä kuitenkaan tee sitä virhettä, että teetät verkkokaupan ja www-sivut erikseen! Toteu-

ta verkkokauppasi sillä asenteella, että kauppaan on vain yksi ovi! Tämä tarkoittaa sitä, 

että asiakkaalla tulee olla yksikertainen ostokokemus ja helppokäyttöinen sivusto niin in-

formaation etsimiseen kuin verkko-ostoksen tekemisen.  

http://www.verkkoteollisuus.fi/
http://www.tieke.fi/
http://www.domainkeskus.com/


24 

    

15. Maksupalvelusopimukset sekä mahdolliset tekniset integraatiot 

Lue lisää kohdasta 5. Logistiikka 

16. Logistiikkasopimukset tavarakuljetukseen 

Lue lisää kohdasta 5.Logistiikka 

17. Verkkokauppaohjelmiston käyttöönottokoulutus 

Pyydä verkkokauppaohjelmistoa valitessasi myös verkkokauppaohjelmiston koulutuspäi-

västä tarjous, ellei se sisälly toimittajan antamaan tarjoukseen. Pyydä myös ohjelmiston 

käyttöön liittyvästä tukipalveluista tarjous. Tulet tarvitsemaan varmasti apua sisällön-

tuottamisessa sekä ohjelmiston käytössä myöhemmin. 

18. Kuvien ottaminen ja -käsittely 

Varaudu laajahkoon kuvanhankinta- ja käsittelyoperaatioon. Kuvat ovat tärkeitä myyn-

nin välineitä, joten panosta laadukkaisiin ja hyvin käsiteltyihin kuviin. 

Varaudu kuvien hankintaan myös budjetissasi. 

On parempi teettä kuvamateriaali ostopalveluna ammattilaisella mikäli käytössäsi ei ole 

riittävää kuvauskalustoa tai kuvien käsittelyyn tarkoitettua ohjelmaa. 

19. Käännöstyöt 

Verkkokaupan kieliversiot on syytä käännättää kunkin kielen natiivilla kielenkääntäjällä. 

Google Translator on hyvä apuväline, MUTTA ÄLÄ KÄYTÄ SITÄ SIVUJESI suoriin KÄÄN-

NÖKSIIN ellet tarkastuta käännöstekstejä ammattilaisella. Lisäksi jos käytät sivuillasi usei-

ta kieli 

20. Sisällönsyöttö 

Varaa sisällönsyöttämiseen runsaasti aikaa. Muun työn ohessa tehty sisällöntuotanto 

tuo useimmiten heikot tulokset. Jos vain mahdollista varaa pidempiä ajanjaksoja, jolloin 

voit keskittyä tuote- ja kuvamateriaalin sekä sisältösivujen tuottamiseen verkkokauppaa-

si. Usein on järkevämpää ostaa sisällöntuotanto ja -syöttö ulkopuolisena palveluna. 

Pyydä siis tarjous samassa yhteydessä graafisen suunnittelun ja/tai verkkokauppaohjel-

mistojen kanssa. Varaudu kustannuksiin budjetissasi. 
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21. Käytettävyys- ja käyttöliittymätestaus 

Käytettävyystestauksen avulla etsitään ongelmia verkkokaupasta (tekniikka ja käyttöliit-

tymä) tarkkailemalla käyttäjän toimintaa verkkokaupassa. Testauksessa yksinkertaisem-

millaan käyttäjä suorittaa hänelle annettuja verkkokauppaostamiseen liittyviä tehtäviä 

ohjeiden mukaan ja kertoo sitten palautteensa verkkokaupan toimivuudesta. Kutsu ystä-

väsi tai sukulaisesi testaajiksi ja varmista, että testausta tehdään mahdollisimman monil-

la laitteilla (pc, mobiili) ja käyttöjärjestelmillä sekä erilaisia internet-yhteyksiä käyttäen. 

22. Verkkokaupan markkinointi 

Verkkokaupan markkinointi on käynnistettävä markkinointisuunnitelman mukaisesti hy-

vissä ajoin ennen verkkokaupan julkaisua. Mikäli teet itse markkinointiin liittyvät toi-

menpiteet, varaa siihen kalenteriisi riittävästi aikaa. Tärkeintä on, että markkinointia 

tehdään kohdennetusti ja säännöllisesti. Markkinoinnista lisää kohdassa 7. Verkkokau-

pan markkinointi 

23. Loppukatselmus, ylläpito ja kehitystyö 

Varmista yhdessä verkkokaupan perustamiseen liittyvien toimittajien kanssa, että verk-

kokaupan lopullinen tulos on sen kaltainen mitä alussa lähdettiin toteuttamaan ja sovit-

tiin. Loppukatselmus on hyvä tilaisuus myös palaute- ja jatkosuunnitelmakeskusteluun.  

Toimittajat ovat yhteistyökumppaneitasi, joten on tärkeää, että yhteistyö toimii ja käy-

tätte samaa ”kieltä” keskusteluissanne. He ovat osaltaan vaikuttamassa onnistuneeseen 

ja tulosta tekevän verkkokaupan menestymiseen. 

24. Verkkokaupan julkaisu 

Verkkokaupan julkaisu kannattaa ajoittaa sellaiseen ajankohtaan, jolloin tavoiteltava 

kohderyhmä on aktiivisimmillaan verkko-ostajana. Päätä ajoissa ajoittuuko verkkokaup-

pasi avaaminen, esimerkiksi kesäloma- tai talviloman vai ison messutapahtuman yhtey-

teen ja muista aktiivinen markkinointi! 
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3.4.2 Keskusvaraamot 

 

Keskusvaraamot ottava välitykseen pääasiassa majoituskohteita; B & B, Hostel, loma-asunnot, 

mökit, hotellit ja niin edelleen. Välityspalkkio voi olla riippuvainen kohteiden määrästä, välittäjän 

ja kohteiden maantieteellisestä sijainnista, keskusvaraamon tekemistä yhteismarkkinointitoi-

menpiteistä ja myyntivolyymista. 

 Majoitus-, ohjelmapalvelu- ja kuljetuspalveluja myyvä keskusvaraamo, www.saariselka.com  

 Majoituspalveluja myyvä keskusvaraamo, www.himoslomat.fi  

 Majoituspalveluja myyvä keskusvaraamo, www.yllaksenmatkailu.fi  

 

3.4.3 Matkanjärjestäjän verkkokauppa 

 

Mikäli markkina-alue, asiakkaat, kieli ja kulttuuri ovat yrityksellesi tuntemattomia, on usein perus-

teltua hankkia jakelukanavaksi kohdemaata tunteva matkanjärjestäjä, joka tuntee kohdemark-

kinat, kulttuurin, kielen ja tavan tehdä kauppaa. Mikäli yrityksesi on matkanjärjestäjän tuotan-

nossa, myy matkanjärjestäjä useimmissa tapauksissa sopimuksenne mukaisesti yksittäistä tuotet-

ta tai tuotteiden yhdistelmää verkkokaupassaan. 

 

 KV-matkanjärjestäjän verkkokauppa, jossa Suomi -tuotantoa www.inghams.co.uk 

 Suomalainen matkanjärjestäjä, DMC, jolla on majoitus- ja ohjelmapalveluja sekä matkapaket-

teja verkkokaupassa www.taxari.com  

 Suomalainen matkanjärjestäjä, jolla majoitus-, aktiviteetti-, ohjelma-, kuljetuspalveluja sekä 

matkapaketteja verkkokaupassa www.visitinari.fi   

 

3.4.4 Yritysverkoston kauppa 

 

Yritysverkoston verkkokauppa on tuotantoverkoston kauppa, jossa operointi tapahtuu avain-

yrityksen kautta. Tuottajina on useita majoitus-, ohjelma-, ravitsemuspalvelu sekä tavaratoi-

mittajia. Esimerkki yritysverkoston toimivasta kaupasta on  www.rockandlake.com  

 

http://www.saariselka.com/
http://www.himoslomat.fi/
http://www.yllaksenmatkailu.fi/
http://www.inghams.co.uk/
http://www.taxari.com/
http://www.rockandlake.com/
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Kuva 11. Rockandlake.com yritysverkoston verkkokauppa 

 

Yritysverkoston verkkokauppa toimii usein yhden kauppiaan koordinoimana. Verkostomallissa 

yritykset toimivat keskenään sopimusmallilla, jossa kukin tuottaja tuottaa operoijalle sopimuk-

sen mukaisen määrän palveluja tai antaa kiintiön välitettäviin kohteisiin. Kullakin tuottajalla on 

oikeus toteuttaa myös omaa suoramarkkinointia ja –myyntiä asiakkailleen.  Vastuullinen operoija 

ylläpitää asiakkuuksia ja huolehtii tuotteiden ja palvelujen markkinoinnista kohdemarkkina-

alueilla valittuja näkyvyyskanavia käyttäen. Jos muuta ei sovita tuottaja käyttää samaa ohjelmis-

toa tai järjestelmää tuotteiden ja palvelujen ylläpitämiseen kuin kauppias. Operoija tai tämän jär-

jestelmä tilittää tuotantoverkoston tuottajille myynnit sopimuksen mukaisesti. 
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Kuva 12. Matkailutuottajien tuotantoverkoston rakenne 

 

3.4.5 Perinteiset myyntikanavat 

 

Perinteisillä myyntikanavilla tarkoitetaan kansainvälisiä verkkosivustoja, jotka myyvät ja välittävät 

globaalisti majoitus, kuljetus- ja ohjelmapalveluja. Ne eivät rajoita myyntikapasiteettia tietylle 

maantieteelliselle alueelle kuten keskusvaraamot. 

 

3.4.5.1 BedAndBreakfast.com 

 

http://www.bedandbreakfast.com nimensä mukaisesti tässä jakelukanavassa myydään majoitus-

ta pienempiin B&B henkisiin majoituskohteisiin. Kohteiden tulisi olla jotain seuraavista kategori-

oista: Bed and breakfast, Bed and breakfast homestay/private home, Bed and breakfast inn, Boat 

http://www.bedandbreakfast.com/
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and breakfast, Country Inn, Dude ranch, Guest cottage, Guest ranch, Historic hotel, Lighthouse, 

Spa, Urban inn tai Working ranch. Lisää tietoa, mitä muuta kohteelta vaaditaan, löytyy osoitteesta 

http://www.bedandbreakfast.com/home/contact.  

 

Kuva 13. BedandBreakfast.com myyntikanavasta 

Kyseessä on maksullinen palvelu ja hinta on alkaen 24 dollaria / kuukau-

dessa. Jakelukanava antaa 90 päivän peruutus ja tyytyväisyystakuun. Jos 

kiinnostuit jakelukanavasta, pääset alkuun osoitteessa 

http://www.bedandbreakfast.com/whyjoin.aspx  

http://www.bedandbreakfast.com/home/contact
http://www.bedandbreakfast.com/whyjoin.aspx
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3.4.5.2 eBookers 

 

www.ebookers.fi tai www.ebookers.com. Oy Ebookers Finland Ltd on toiminut Suomessa vuodes-

ta 1999 alkaen, on Suomen yksi johtavista nettimatkatoimistoista. Ebookers välittää hotelleja, 

lentoja ja vuokra-autoja. Noin 50 % asiakkaista on Euroopasta, 25 % USAsta, 20 % Aasiasta ja 5 % 

muualta maailmasta. Asiakkaat varaavat enimmäkseen vapaa-ajan matkoja ja lomia perheille. Ja-

kelukanavaan päästäkseen pitää olla noin 10 kappaletta huoneita, mökkejä tai muuta majoitus-

kapasiteettia ja jonkinlainen vastaanotto järjestettynä. Hinnoittelu perustuu komissioon, mutta 

komission suuruus riippuu aina siitä, kuinka isolla kapasiteetilla yritys tulee jakelukanavaan. Jake-

lukanava kouluttaa käyttämään järjestelmäänsä.  Järjestelmään on helppoa lisätä kampanjoita, 

joilla saa halutessaan lisää näkyvyyttä tuotteille. Jos kiinnostuit kanavasta siirry 

http://corp.orbitz.com/advertise/ebookers/contactus 

 

3.4.5.3 AdventureFinder 

 

http://www.adventurefinder.com/. AdventureFinder on erikoistunut retkien ja ohjelmapalvelujen 

jakeluun. Yritys saa lisätä palvelustaan tarkat tiedot, eli logon, kuvia, kuukaudet, jolloin retkelle 

pääsee sekä hinnat, majoitukset, ryhmien koot, ikärajoitukset ja demograafiset tiedot. Asiakkaat 

lukevat AdventureFinderin sivuilta tiedot ja heidät ohjataan yrityksen omaan varausjärjestel-

mään.

http://www.ebookers.fi/
http://www.ebookers.com/
http://corp.orbitz.com/advertise/ebookers/contactus
http://www.adventurefinder.com/
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Kuva 14. Adventurefinder.com 

Palvelun käyttäjistä 88 % on USA:sta tai Kanadasta, 4 % Aasiasta, 4 % Euroopasta ja 4 % muualta 

maailmasta. 61 % käyttäjistä tekee vuosittain 2 vapaa-ajan matkaa ja 35 % käyttäjistä käyttää lo-

miinsa yli 2000 dollaria / matka. Käyttäjistä 47 % on iältään 41 - 60-vuotiaita.  

Kanavaan pääsee mukaan ottamalla yhteyttä osoitteeseen 

http://www.adventurefinder.com/advertise/index-sp.html. 

  

http://www.adventurefinder.com/advertise/index-sp.html
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3.4.5.4 Expedia 

 

Expedia sopii Suomessa majoitusyrityksille. Expedia Inc. on maailman johtava Internet-

matkatoimisto, johon on kaksi erilaista mahdollisuutta päästä mukaan. Ensimmäisessä vaihtoeh-

dossa tiedot Expediaan saadaan kahdesta GDS-järjestelmästä: WorldSpanista tai Pegasuksesta. 

Toisessa vaihtoehdossa majoitusyritys antaa tietyn kapasiteetin Expedian myyntiin. Expedian asi-

akkaista 43 % tulee Euroopasta, 12 % USA:sta, 4 % Aasiasta ja 45 % muualta maailmasta. Jakelu-

kanavalla ei ole minimivaatimuksia, jotka pitäisi täyttää mukaan päästäkseen (ei vaadita esimer-

kiksi tiettyä huonekapasiteettia). Expedialla on tuhansia affiliaatteja, kuten SAS ja Norwegian. Af-

filiaatilla tarkoitetaan tässä yhteydessä kumppaneita, jotka käyttävät ja tarjoavat Expedian kapa-

siteetteja omien palveluiden myynnin lisäksi.  

Expedialla on kaksi eri hinnoittelumallia, toinen kaupunkihotelleille ja toinen pienemmille, ”maa-

seudun” kiinteistöille. Komissio on alkaen 10 % myynnistä. Expedia välittää lentoja, majoituksia ja 

vuokra-autoja, mutta Suomessa vain hotelleja. Lisätietoja Expediasta löytyy osoitteesta 

https://www.joinexpedia.com/ 

 

 

Kuva 15.  Expedia tarjoaa majoitusyrityksille lukuisia muita sähköisiä myynti- ja näkyvyyskanavia  

 

3.4.5.5 Hotel.de 

 

www.hotel.de ja www.hotel.info  

Hotel.de on globaali jakelukanava ja käyttäjät tulevat ympäri maailmaa. Se kuuluu HRS Groupiin.  

Voit esitellä hotellisi maksutta hotel.de-sivustossa. Provisio veloitetaan vasta vieraiden hotellivie-

railun päätyttyä.  Päästäkseen mukaan jakelukanavaan hotellin kaikissa varattavissa huoneissa tu-

lee olla oma kylpyhuone, jossa on joko suihku/WC tai kylpyamme/WC. Myös mökit käyvät järjes-

telmään. Palvelu veloittaa välitetyistä majoituksista 12 %:n komission.  

https://www.joinexpedia.com/
http://www.hotel.de/
http://www.hotel.info/
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Jakelukanava tarjoaa myös mahdollisuuden integroida hotellin oma varausjärjestelmä Hotel.de 

järjestelmään. Yhteensopivuudesta pitää kuitenkin kysyä erikseen palveluntarjoajalta. Hotel.de 

palvelun kautta tiedot majoituskohteesta leviävät useiden tuhansien partnereiden sivuille.  

Sivuilla vierailee vuosittain noin 55 miljoonaa kävijää.  Jakelukanavaan pääsee mukaan osoittees-

sa http://www.hrs.de/web3/showCmsPage.do?clientId=ZmlfX05FWFQ-&cid=55-

2&pageId=partner  tai http://www.hotel.de/Hotel/RegisterNew.aspx sivulta. 

 

Kuva 16.  Hotel.info   - hotel.de  jakelukanava 

 

  

http://www.hrs.de/web3/showCmsPage.do?clientId=ZmlfX05FWFQ-&cid=55-2&pageId=partner
http://www.hrs.de/web3/showCmsPage.do?clientId=ZmlfX05FWFQ-&cid=55-2&pageId=partner
http://www.hotel.de/Hotel/RegisterNew.aspx
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3.4.5.6 iExplore 

 

www.iexplore.com  

iExplore on erikoistunut retkien, aktiviteettien ja erilaisten elämyspalvelujen markkinointiin ja vä-

littämiseen. Palvelulla on kuukausittain noin 1 350 000 uniikkia kävijää ja noin 4,2 miljoonaa sivu-

katselua kuukaudessa. Asiakkaat ovat 55 % naisia ja 45 % miehiä, jotka ovat korkeakoulutettuja, 

keskimääräinen ansiotulo on 100 000 dollaria vuodessa. Asiakkaiden ikä on 25-64 vuotta (67%). 

Palvelusta pääsee varaamaan valmiita matkapaketteja, jotka sisältävät kaiken lukuun ottamatta 

lentoja.  

 

Kuva 17. iExplore on erikoistunut retkien, aktiviteettien ja erilaisten elämyspalvelujen markkinoin-
tiin ja välittämiseen. 

 

http://www.iexplore.com/
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Sivuston tuotteisiin mukaan pääseminen edellyttää yhteistyötä matkanjärjestäjän kanssa. iExplo-

re on avoin ehdotuksille ja ideoita yhteistyöstä voi lähettää sivulta 

http://www.iexplore.com/about/contactus.jhtml?who=operators. Sivustolta voi ostaa myös nä-

kyvyyttä mainoksien muodossa. Lisää tietoa ja yhteydenototo mainoksiin liittyen löytyy osoittees-

ta http://www.iexplore.com/about/advertise.jhtml.  

 

Kuva 18. iExploreista löytyy muutama Suomituote 

 

3.4.5.7 Booking.com 

 

Booking.com on tarkoitettu kaikille majoituspalveluille niiden kokoa katsomatta. Mukaan pääse-

vät hotellit, hostellit, leirintäalueet, mökit ja kaikki mahdolliset majoituspalveluja tarjoavat yrityk-

set. Majoitusliikkeet pääsevät hallinnoimaan saatavilla olevien huoneiden määrää itse extranetin 

kautta.  

http://www.iexplore.com/about/contactus.jhtml?who=operators
http://www.iexplore.com/about/advertise.jhtml
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Kuukausitasolla tietojen päivittäminen ei vie paljoa aikaa, vaan juuri sen verran, kun yritys käyttää 

kapasiteetin päivittämiseen. 

 

Kuva 19. Booking.comin varaussivusto 

Palvelun käyttäjät tulevat ympäri maailmaa. Kävijöitä on sivuilla noin 30 miljoonaa kuukausittain 

hyvin monipuolisista kohderyhmistä. Asiakkaat maksavat suoraan majoituspaikalle, joten yrityk-

sesi ei tarvitse odottaa maksujen saamista. Booking.com lähettää yrityksellesi kuukausittain ko-

missiolaskun, joka perustuu sen kuukauden aikana majoituspaikassasi yöpyneisiin asiakkaisiin. Si-

vuston hinnoittelu perustuu komissioon, joka on 15 % tapahtuneesta varauksesta. Tiedot leviävät 

palvelusta yli 5000 partnerisivustolla. Palvelusta varataan yli 650.000 huoneyötä päivittäin. Kan-

sainvälinen Booking.com on saatavilla yli 41 kielellä ja tarjoaa yli 491.832 majoituspaikkaa 205 

maassa.  

Sivustolla on 24 h asiakaspalvelu ja yritykset saavat palvelusta suomenkielisen account manage-

rin. Majoitusliikkeet pääsevät rekisteröitymään osoitteesta: 
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www.booking.com/hotellirekisterointi. Kun rekisteröinti on saapunut, yritykselle lähetetään so-

pimus. Tämän jälkeen majoitusliikkeelle tehdään oma sivu Booking.comiin ja yritys koulutetaan 

puhelimessa extranetin käyttöön. Nopeimmillaan prosessi vie vain muutaman päivän. 

Booking.comista on saatavilla myös Booking Button varauspainike, jonka voit laittaa yrityksesi ko-

tisivuille tai facebook-sivuille. Varausten komissio on tässä yhteydessä 0 %. 

 

Kuva 20.  Esimerkki Bookig.comin Booking Buttonista Facebookissa 

http://www.booking.com/hotellirekisterointi
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3.4.5.8 Hotelzon 

 

www.hotelzon.fi - Hotelzon on johtava hotellivarauspalveluihin erikoistunut yritys, joka tarjoaa 

palveluja liikematkustajille, hotelleille ja matkailualan ammattilaisille. Hotelzonin omistaa Travel-

port. Suurin osa palvelujen käyttäjistä tulee Euroopasta. Eniten käyttäjiä on Suomessa, Ruotsissa 

ja Englannissa, joissa Hotelzonilla on omat toimistot. Hotelzonin asiakaskuntaan kuuluu yli 15 000 

yritysasiakasta. Vuonna 2013 Hotelzon välitti n. 1,2 miljoonaa majoitusvuorokautta. 

 

Yleisesti vaatimuksena on, että hotellilla tulee olla vastaanottopalvelu. Jos tätä ei ole, katsotaan 

tapauskohtaisesti, että vastaanottopalvelut ja varausten vastaanotto sähköpostilla tai faksilla 

toimii sujuvasti, niin että yritys sopii online-myyntiin. 

 

Palvelusta veloitetaan pieni järjestelmämaksu ja komissio, joka on keskimäärin 10 %. Hinnat kui-

tenkin riippuvat volyymeista ja hinnoista. Kaikille yrityksille tarjotaan käyttöön nettipohjainen ext-

ranet kapasiteetin hallintaan, mutta yhteys voidaan rakentaa myös suoraan hotellin järjestel-

mään. Hotelzonilla on valmiita rajapintoja hotellivarausjärjestelmiin. 

Jos olet kiinnostunut liittymään Hotelzoniin, saat heihin yhteyden www.hotelzon.fi sivun kautta 

esimerkiksi yhteydenottolomakkeella. 

http://www.hotelzon.com/fi/fi/ota-yhteytta/yhteydenottolomake/yhteydenottolomake. 

 

3.4.5.9 Holiday Lettings 

 

http://www.holidaylettings.co.uk/ - Holiday Lettingsin kautta voi antaa vuokralle hyvinkin pieniä 

majoituskohteita. Palvelu on lähtöisin UK:sta, mutta vuonna 2010 Tripadvisor osti sivuston ja pal-

velu on koko ajan laajentumassa enemmän kansainväliseen suuntaan.  Palvelussa on mukana 238 

778 yksityisomisteista vapaa-ajan asuntoa ja huoneistoa yli 150 maasta. 

http://www.hotelzon.fi/
http://www.hotelzon.fi/
http://www.hotelzon.com/fi/fi/ota-yhteytta/yhteydenottolomake/yhteydenottolomake
http://www.holidaylettings.co.uk/
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Kuva 21. www.holidaylettings.co.uk sivustolle voit ilmoittaa yrityksesi tiedot maksutta 

Sivustolle pääset markkinoimaan ja tarjoamaan varausmahdollisuutta kahdella eri tavalla: 

a) Voit lisätä yrityksesi majoituskohteita maksutta osoitteessa 

https://www.holidaylettings.co.uk/advertise-holiday-home.aspx. Kun asiakas varaa,  maksat 3 

% komission. Rahat tilitetään yritykseesi asiakkaan CheckInin jälkeen. 

b) Voit hankkia vuosipaketin hintaan 359 puntaa. Kun asiakas varaa,  tilittyy maksu suoraan 

PayPal -tilillesi. Lisäksi sivustolta voi ostaa erinäköisiä lisänäkyvyyspaketteja.  

https://www.holidaylettings.co.uk/advertise-holiday-home.aspx
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Kuva 22. Holidayletting.co.uk sivuille pääset ilmoittamaan yrityksesi maksutta. 

 

3.4.6 GDS, Global Distribution System eli kansainväliset varausjärjestelmät 

 

GDS:llä tarkoitetaan kansainvälisiä varausjärjestelmiä, jotka nojaavat lähinnä majoitus- ja kulje-

tusyhtiöiden tuotantoon. Näitä ovat muun muassa Amadeus, Galileo, Sabre ja Worldspan. Mat-

katoimistot käyttävät GDS -järjestelmiä varatessaan matkoja asiakkailleen, mutta GDS -

järjestelmät pyörivät myös monen online varausjärjestelmän taustalla. GDS -järjestelmissä on tar-

jolla kaikkia matkailuun liittyviä palveluja lennoista aktiviteetteihin. Tämän vuoksi järjestelmillä 

voidaan dynaamisesti paketoida asiakkaille erilaisia valmismatkoja joko suoraan verkkokaupasta 

tai kivijalkamyymälästä (matkatoimisto) ostettavaksi.  

Järjestelmissä on yleensä mukana vain suurimmat toimijat, koska yrityksillä pitää olla tarpeeksi 
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suuri kapasiteetti päästäkseen järjestelmiin mukaan. 

Esimerkkinä Amadeus 

Amadeus on kansainvälinen, maailman suurin lentoyhtiöiden paikanvarausten ja muiden matkai-

lupalvelujen tietokonevarausjärjestelmä. Sen toiminnasta vastaa Amadeus IT Group, jonka pää-

maja on Madridissa, Espanjassa. Lentolippujen lisäksi järjestelmän kautta on mahdollista tilata 

junamatkoja, risteilyjä ja hotellihuoneita sekä vuokrata autoja.  

Järjestelmää käyttää 90 270 matkatoimistoa ja 29 660 lentoyhtiöiden myyntipistettä ympäri maa-

ilman. Lippuja voidaan varata 490 lentoyhtiön lennoille, mikä kattaa 95 % koko maailman reitti-

lentoliikenteestä. Järjestelmän piirissä on myös 75 280 hotellia, 22 autovuokraamoketjua 36 000 

paikkakunnalla sekä lukuisia muita matkapalveluiden tarjoajia kuten lautta-, juna-, risteily-, paket-

timatka- ja vakuutusyhtiöitä. 

Mukaan pääsemisessä on omat kriteerinsä. Yrityksesi sijainti tulee on enintään 100 km lentoken-

tästä ja kapasiteetiksi tulee löytyä vähintään 20 huonetta. Lisäksi on erinäisiä pienempiä seikkoja 

kuten wifi, pesula jne. Kriteerit on kuitenkin neuvoteltavissa, jos kysyntä majoitukselle tai hotellil-

le on kova. Lue lisää http://www.amadeus.com/linkhotel/contact-us.html. 

Mikäli GDS järjestelmä liitetään (integroidaan) esimerkiksi osaksi alueellisen myyjän myynti- ja va-

rausjärjestelmiä voidaan mukaan liittää myös pienyritysten tuotantoa, kuten ohjelmapalvelua. 

Tämä vaatii kuitenkin alueelliselta toimijalta ja yrityksiltä jo toimivia varaus- ja toiminnanoh-

jausjärjestelmiä tai riittäviä resursseja tietojen ylläpitoon. Kyseisiä verkkokauppoja on Suomessa 

vain muutamia. Niitä operoivat alueelliset keskusvaraamot tai matkanjärjestäjät. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Lentoyhti%C3%B6
http://fi.wikipedia.org/w/index.php?title=Tietokonevarausj%C3%A4rjestelm%C3%A4&action=edit&redlink=1
http://fi.wikipedia.org/wiki/Madrid
http://fi.wikipedia.org/wiki/Espanja
http://www.amadeus.com/linkhotel/contact-us.html


42 

    

 

Kuva 23. GDS -järjestelmien avulla resursseja voidaan myydä matkatoimistosta perinteisesti tai 
verkkokaupan kautta 

 

Kuva 24.  www.saariselka.com verkkokaupasta voidaan ostaa majoitus-, ohjelma- ja kuljetuspal-
veluja. Verkkokaupassa asiakkaan tarvitsema tuotetieto tulee keskusvaraamon varausjärjestel-
mästä (majoitus, ohjelmapalvelut) sekä GDS -järjestelmästä (kuljetusyhteydet). 

file:///C:/Users/KirsiMikkola/Desktop/www.saariselka.com
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3.4.7 Kokoomapalvelut – Aggregaatit ja hakurobotit sekä nettimatkatoimistot 

 

Kokoomapalvelut ovat verkkosivustoja, jotka hakevat kapasiteettitietoa lentoyhtiöiden ja majoi-

tusyritysten verkkokaupoista ja järjestelmistä. Ne kokoavat siis yhteen usein eri palvelun tarjoajan 

saatavuus ja hintatietoja.  Esimerkiksi hakurobotti Momondo.fi hakee satojen palvelun tarjoajien 

kapasiteetti ja hintatiedoista asiakkaan kriteereihin sopivan palvelun. 

http://www.momondo.fi/we-search/ 

Esimerkiksi lentojen hinnat elävät koko ajan ja usein herääkin kysymys mihin hinnoittelu oikein 

perustuu? Vastaus on yksinkertainen, sillä kysyntä muodostaa hinnan. Käytännössä myynnin 

noustessa myös hinnat nousevat.   

 

 

3.4.8 Sosiaalinen media  

 

Voit harjoittaa verkkokauppaa myös sosiaalisessa mediassa. Tyypillisin sosiaalisen median verk-

kokauppa rakennetaan Facebook -sivuille omaksi tabikseen (välilehdelle). Monella verkkokaup-

paohjelmistotoimittajalla on valmiina niin sanottu Facebook -moduuli, joka on liitetty verkko-

kauppaohjelmiston toiminnallisuuksiin ja myös hintaan.   

Facebook -kaupan asiakkaat ovat sitoutuneita yritykseesi, joten pyri tarjoamaan juuri heille sopi-

vaa tuote- ja palvelusisältöä. 

Esimerkkejä Aggregaateista, hakuroboteista ja nettimatkatoimistoista ovat muun muassa 

 www.supersaver.fi  

 www.travellink.fi  

 www.halvatlennot.fi/ 

 www.travelmarket.fi/ 

 www.momondo.fi  

 www.skyscanner.fi  

http://www.momondo.fi/we-search/
http://www.supersaver.fi/
http://www.travellink.fi/
http://www.halvatlennot.fi/
http://www.travelmarket.fi/
http://www.momondo.fi/
http://www.skyscanner.fi/
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3.4.8.1 Esimerkkejä Facebook - kaupoista 

 

 

Kuva 25.  Helsingin Rullalautailijat ry:n jäsenyyksiä myyvä Facebook - kauppa 
https://www.facebook.com/HelsinginRullalautailijatRy/app_117391651627870  

 

Kuva 26. Koruharakka korukauppiaan Facebook -kauppa, 
https://www.facebook.com/Koruharakka/app_422708101084999  

https://www.facebook.com/HelsinginRullalautailijatRy/app_117391651627870
https://www.facebook.com/Koruharakka/app_422708101084999


45 

    

 

Kuva 27. TOP 10 matkatarjoukset, 
https://www.facebook.com/matkatarjoukset/app_345869078820658  

https://www.facebook.com/matkatarjoukset/app_345869078820658
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4 Verkkokaupan asiakkaat 

 

Verkkokauppiaana sinun on tutustuttava asiakkaittesi ostokäyttäytymiseen ja verkko-

ostajaprofiilin. Voi olla, että www-sivuille tekemäsi tuote- ja palveluesittely sekä asiakassegmen-

tointi menee uusiksi verkkokaupan myötä. Segmentoinnin perustaksi tuleekin asiakkaan käyttäy-

tymiserot. 

Perinteisesti pk-yritykset ovat segmentoineet asiakkaitaan seuraavasti: 

a) Taloudellisten tekijöiden perusteella 

 Tulot, omaisuus 

 Koulutustaso, ammattikunta 

 Sukupuoli, ikä 

 Perheen koko ja elinvaihe 

 Yrityksen koko ja elinvaihe 

 Ajankäyttö 
 

b) Alueellisten tekijöiden perusteella 

 Ilmasto 

 Sijainti ja asukastiheys 

 Kieli / kulttuuritausta 

 Tavoitettavuus (markkinointi) 
 

 

Verkkokauppaan siirryttäessä segmentoinnin perusteita on suotavaa siirtää enemmän käyttäy-

tymiseroihin perustuvaan segmentointiin. Asiakkaan käyttäytymiseen pohjautuva segmentointi 

jakaa asiakkaita muun muassa ostomotiivin, elämäntyylin ja –arvojen, tuotekiinnostuksen, tuote-

vaatimusten ja tarpeen perusteella. Seuraavassa on esimerkkejä pk-yritysten verkkokaupoista, 

joissa on selkeästi nähtävissä käyttäytymiseroihin perustuva segmentointi sekä tuotetarjonnan 

esittely segmentoinnin mukaisesti. 
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4.1 Asiakasprofiilit verkkokaupassa 

 

Asiakasprofiilien ja ostokäyttäytymisen tuntemisella on suuri merkitys myös verkkokaupan mark-

kinoinnissa.  

Superostaja on motivaatio-orientoitunut ostaja. Hänelle suositusten merkitys erittäin suuri, mut-

ta hän ei välttämättä ole itse kuitenkaan kovin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. 

Superostaja suosii erityisesti keskustelupalstoja ja yhteisöjä, joista hän voi lukea ja etsiä tietoa 

oman harrastuksensa tai kiinnostuksen kohteen mukaan. Superostaja tekee ostopäätöksensä en-

sisijaisesti muiden suositusten perusteella.  

Täsmäostajan ostoprosessi lähtee hakukoneesta. Täsmäostaja on erittäin merkki- tai paikkaorien-

toitunut ostaja, joka vaihtaa pikaisestikin ostospaikkaa, mikäli yrityksen palveluja ja tuotteita ei 

löydy TOP 10 hakukoneen hakutuloksista. Voit tarkastaa esimerkiksi osoitteesta www.alexa.com, 

mikä hakukone on kullakin kansallisuudella missäkin maassa käytössä.  

 

Kuva 28. www.alexa.com -palvelusta saat selville kohdemarkkina-alueen suosituimmat verkko-
palvelut 

Kokematon ostaja on henkilö, joka tyypillisesti kuuluu senioriväestöön ja jo-

ka tarvitsee ostoprosessinsa tueksi vahvaa tukea. Hän käyttää ostoprosessin 

eri vaiheissa tukimateriaalina yrityksesi julkaisemaa markkinointimateriaalia, 

artikkeleita ja ystäviltään saatua tietoa.  

FriendStore ostajan ostoprosessi nojaa liki kokonaisuudessaan suosituksiin ja 

http://www.alexa.com/
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yhteisöpalveluihin. Sosiaalista mediaa aktiivisesti useita kertoja päivässä käyttävä ”ystävänkaup-

pa- asiakas” on sitoutunut yritykseen, tuotteeseen, sijaintiin, käyttämäänsä välineeseen sekä pal-

veluja ja tuotteita ostavaan yhteisöön.  

 

4.2 Ostomotiiviin perustuvan segmentoinnin esimerkkejä 

 

Rock and Lake, www.rockandlake.com   

 kohderyhmä:  

o kalastusmatkailutuotteita pitkällä viipymällä ostavat venäläiset asiakkaat 
o kokous- ja juhlapalveluja käyttävät lähialueen suomalaiset yritykset ja yhteisöt 

 

 

Kuva 29. Ostomotiivi: Suuren kalan pyydystäminen Keski-Suomessa, Kakkaramäki Oy , 
www.rockandlake.com  

http://www.rockandlake.com/
http://www.rockandlake.com/
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Lapland Safaris Group Ltd, www.laplandsafaris.com  

 kohderyhmä:  

o joulupukin luokse ja Lappiin matkustavat kansainväliset asiakkaat 

 

Kuva 30. Ostomotiivi: Keskiyönauringon näkeminen ja kokeminen, Lapland Safaris Group, 
www.laplandsafaris.com  

http://www.laplandsafaris.com/
http://www.laplandsafaris.com/
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Ranua Zoo, http://www.ranuazoo.com  

 kohderyhmä:  

o Ranuan eläinpuistossa vierailleet kotimaiset ja ulkomaalaiset asiakkaat, jotka haluavat 
ostaa puistovierailun jälkeen muiston verkkokaupasta 

 

Kuva 31. Ostomotiivi: Muistoesineen ostaminen käyntikohteessa käynnin jälkeen 

http://www.ranuazoo.com/
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4.3 Kiinnostuksenkohteen mukaisen segmentoinnin esimerkkejä 

Santa Greeting Center, http://www.santagreeting.net   

 kohderyhmä: 

o Joulupukin kirjettä odottava ja joulupukkikeskeisistä tuotteista kiinnostuneet henkilöt, 
suomalaiset sekä ulkomaalaiset asiakkaat 

 

Kuva 32. Kiinnostuksen kohde on kirje joulupukilta 

http://www.santagreeting.net/
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Rovaniemen Matkailu ja Markkinointi Oy, Rovaniemen kesäpassi, www.rovaniemenkesapassi.fi  

 kohderyhmä: 

o Perhematkailija, joka haluaa lapsilleen aktiivista tekemistä ja kokemista sisältävän lo-
man napapiirillä 
 

 

Kuva 33. Kiinnostuksen kohteita ovat Rovaniemi, omatoimiaktiviteetit, käyntikohteet ja napapiiri 

http://www.rovaniemenkesapassi.fi/
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4.4 Tuotteelle asetetun tarpeen tai vaatimuksen mukaisen segmentoinnin esimerk-

kejä 

 

Kokemuskauppa, http://www.kokemuskauppa.com/ 

 kohderyhmä:  

o lahjakortteja ja elämyksellisiä kokemuksia hakevat asiakkaat ja yritykset 

 

 

Kuva 34. Tuotteelle asetetun tarpeen tai vaatimuksen mukainen segmentointi, 
www.kokemuskauppa.com 

  

http://www.kokemuskauppa.com/
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FEF, www.fef.fi  

 kohderyhmä:  

o Ruka-Kuusamo alueelle kalastuslupia ostavat asiakkaat 

 

Kuva 35. Tuotteelle asetettu vaatimus:  kalastusluvat Ruka-Kuusamo alueella 

 

http://www.fef.fi/
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4.5 Elämäntyylien ja arvojen mukaisen segmentoinnin esimerkkejä 

 

Responsibletravel, www.responsibletravel.com  

 kohderyhmä:  

o Ekologisuutta ja kestävää kehitystä arvostavat matkailijat, jotka valitsevat matkakoh-

teen omien arvojensa mukaan 

 

Kuva 36. Elämänarvot segmentoinnin perustana Responsivle Travel verkkokaupassa 

  

http://www.responsibletravel.com/
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Syö Hyvin, www.syohyvin.fi  

 kohderyhmä 

o Lähiruokaa ja perhekeskeisyyttä arvostavat 4-5 hengen lapsiperheet ruuhka-Suomen 

alueelta, joissa varallisuustaso on keskivertoa korkeampi. Ruoan valmistus halutaan 

tehdä perheen kesken suhteellisen helppoa ruoanvalmistustapaa noudattaen ja käyt-

täen terveellisiä raaka-aineita.  

 

Kuva 37. Elämänarvot verkkokaupan perustana 

  

http://www.syohyvin.fi/
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4.6 Persoonallisuuspiirteiden mukaisen segmentoinnin perustan esimerkkejä 

 

The PodHotel, www.thepodhotel.com  

 kohderyhmä:  

o artistit, taiteilijat tai muu persoonallisen suuntauksen tai ominaisuuden perusteella 

matkakohteen valitsevat henkilöt 

o vahvaa sosiaalista sidosta ja yhteisöön kuuluvuutta arvostavat henkilöt 

 

 

Kuva 38. Persoonallisuuspirteet ja sosiaalisuus verkkokaupan palvelujen tarjonnassa 

http://www.thepodhotel.com/
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4.7 Asiakassuhteen vaiheen mukaisen segmentoinnin esimerkkejä 

 

Cardu, www.cardu.fi  

 kohderyhmä: 

o ensimmäisen ostoksensa tai varauksensa tehneet asiakkaat, jotka ovat valmiita sitou-

tumaan yrityksen palvelujen käyttäjiksi ja ostajiksi mobiililaitteen avulla 

   

Kuva 39. Verkkokauppiaan, Hulluporo, poromerkki asiakkaan käyttämänä Cardussa 

   

Kuva 40. Poromerkki Cardussa mahdollistaa tarjousten ja etujen tarjoamisen.  

http://www.cardu.fi/


59 

    

4.8 Sosiaaliseen sidokseen  ja ryhmähenkeen perustuvan segmentoinnin esimerkke-

jä 

 

Absolut Vodka, http://www.absolutdrinks.com/en/drinks/absolut-peppar-bloody-mary  

 kohderyhmä: 

o ravintola-asiakkaat, jotka ovat mobiililaitteiden ja yhteisöpalvelujen suurkuluttajia ja 

heidän ostopäätöksensä perustuvat muiden asiakkaiden suosituksiin. 

 

Kuva 41. Sosiaaliseen sidokseen ja ryhmähenkeen perustuva verkkokauppa Absolut Vodka 

  

http://www.absolutdrinks.com/en/drinks/absolut-peppar-bloody-mary/
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4.9 Asiakkaan ostoprosessin vaiheet ja monikanavaisuus 

 

Matkailutuotteita ostavan yksittäisen asiakkaan ostoprosessissa voidaan tunnistaa viisi toisiaan 

seuraavaa vaihetta. Jokaisessa vaiheessa asiakkaalle on tarjottava mahdollisuutta hakea ja löytää 

tuote sekä siihen liittyvää informaatiota, ostaa perustuote- ja siihen liittyvät lisätuotteet ja jakaa 

kokemuksiaan ostamistaan sekä kokemistaan palveluista ja tuotteista. 

 

Kuva 42. Matkailutuotteita ostavan omatoimimatkailijan ostoprosessin viisi (5) vaihetta 

 

Vaiheessa 1 omatoimimatkailija tutkiskelee matka- tai ostokohteita hakukoneiden ja internetin 

suosittelupalvelujen avulla. Tässä vaiheessa on äärimmäisen tärkeää, että yrityksesi verkkokaup-

pa ja/tai www-sivujen hakukonelöydettävyys on kunnossa ja yritykselläsi on mahdollisimman 

monta linkkiä muilta sivustoilta, jotka ohjaavat asiakkaan yrityksen verkkokauppaan tai www-

sivustolle.  

 

Vaiheessa 2 asiakas pyrkii varmistamaan kuljetus- ja majoituspalvelut kohteeseen ja kohteessa. 

Tässä vaiheessa suurin osa asiakkaista käyttää erilaisia hintavertailupalveluja.   

 

Vaiheessa 3 on myynnin kannalta oleellista, että yrityksesi tarjoaa verkon kautta tuotteita, joita 

asiakas voi ostaa ja näin kasvattaa keskiostosta majoituksen ja kuljetuspalvelujen lisäksi. Lisä-

myyntiä voidaan tehdä myös jo vaiheessa 2, kuten Rukan Salonki tekee omassa suoramyyntiä 

harjoittavassa verkkokaupassaan. 



61 

    

 

Kuva 43. RukanSalonki.fi myy verkkokaupassaan lisäpalveluja keskiostoksen nostamiseksi 

 

Vaiheessa 4 asiakas on saapunut kohteeseen ja haluaa jakaa matkakokemustaan, joten mahdol-

lista yrityksenä WLAN tai muun nettiyhteyden vapaa käyttö asiakkaalle. Verkkokauppiaana tämä 

vaihe on suuri mahdollisuus tehdä lisämyyntiä, esimerkiksi mobiililaitteiden kautta tai erilaisten 

paikannuspalveluja käyttävien sosiaalisen median palvelujen kautta.  

 

Vaiheessa 5 asiakas on jo poistunut kohteesta ja purkaa todennäköisesti digikameransa ja lisää 

parhaimmat otokset matkastaan tai kokemuksestaan sosiaalisen median palveluihin, sekä muiste-

lee kokemaansa. Yrittäjänä sinulla on tässä vaiheessa mahdollisuus lähestyä asiakasta uudel-

leen ja tarjota uutta kokemusta, palvelua tai käyntiä seuraavalle kerralle esimeriksi sähköpos-

tisuoran tai sosiaalisen median keinoin. Muista kuitenkin viestintään liittyvä lainsäädäntö, joka 

kuluttajakaupassa asettaa ehdot asiakkaan tietojen keräämiselle ja markkinoinnille. Lisäksi mieti, 

millä ohjelmistolla tallennat ja ylläpidät asiakastietoja, joita hyödynnät jälkimarkkinoissa.  
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4.9.1 Verkkokaupan tuotteiden vaatimukset ja valinta 

 

Matkailun edistämiskeskuksen laatimat vientikelpoisuuskriteerit ja tuotesuositukset matkai-

luyrityksille pätevät myös verkkokaupassa. Yritykselläsi tulee olla mahdollisimman laaja tuoteva-

likoima myynnissä olevista tuotteistaan, on sitten kyseessä aika- tai kappaleperusteinen tuote tai 

palvelu.  Tutustu tuotesuosituksiin ja vientikriteereihin tuoteryhmittäin, ennen verkkokaupan 

tuotteiden kirjoittamista osoitteessa  

 

Hinnan merkitys on edelleen suuri, koska tyypillinen verkko-ostaja tekee hintavertailuja ja ostaa 

usein tuotteensa valitettavan usein sieltä, mistä haluamansa tuotteen halvimmalla saa.  

 

5 Logistiikkavirtojen hallinta 

 

Logistiikka käsittää a) tavara-, b) raha- ja c) tietovirtojen hallinnan. Matkailupalvelujen verkko-

kauppiaana sinun tulee keskittyä etenkin rahavirtojen hallintaan niin kuluttaja- kuin yritysten väli-

sessä kaupankäynnissä.  

 

5.1 Tavaravirtojen hallinta 

 

Tavaran siirtämiseen tarvittava kuljetuspalvelu on riippuvainen muun muassa tavaran koosta, kul-

jetustarpeista ja asiakkaan sijainnista. Kuljetuspalvelujen tavarantoimitusprosessin saa liitettyä 

useissa tapauksissa verkkokauppasivuillesi, joten asiakas voi seurata lähetystunnuksensa avulla, 

missä hänen tilaamansa tuote on tulossa. Tutustu huolella ennakkoon kuluttajaviraston ohjee-

seen etenkin tavarantoimituksesta ja peruutuksesta sekä palautuksesta, 

http://www.liiketoiminta.info/verkkokaupan-kuluttajasuoja-muuttuu-13-6-2014-alkaen/#more-

3747.  

Visitfinland.com tuotesuositukset 

http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/   

http://www.liiketoiminta.info/verkkokaupan-kuluttajasuoja-muuttuu-13-6-2014-alkaen/#more-3747
http://www.liiketoiminta.info/verkkokaupan-kuluttajasuoja-muuttuu-13-6-2014-alkaen/#more-3747
http://www.mek.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/tuoteteemat/
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Suomessa kuluttajakaupan logistiikkaliikennettä tavaran kuljetuksessa hoitavat suurimpina toi-

mittajina Itella ja Matkahuolto. Lisäksi pienemmät logistiikkayhtiöt toimivat etenkin erikoistava-

rakuljetuksissa, esimerkiksi www.deliporo.fi/shop/toimitustavat.asp, joka toimittaa poronlihasta 

kiinnostuneille kuluttajille poronlihaa pakastettuna.  

Itellan kuljetuspalvelut verkkokauppiaalle löytyvät osoitteesta http://verkkokaupantuki.itella.fi/. 

Matkahuollon kuljetuspalvelut verkkokauppiaalle löytyvät osoitteesta 

http://www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille/verkkokaupan_palvelut/  

 

Nouto asiakaspalvelupisteestä on käytetyin ja suosituin pakettien vastaanottotapa. Pakettiauto-

maattien käyttö on kuitenkin kasvanut eniten ja niistä on myös tullut kolmanneksi suosituin vas-

taanottokanava kotiinkuljetuspalvelujen jälkeen. 

 

Itella tarjoaa palvelun, jossa kuluttaja-asiakkaan on mahdollista ohjata lähetykset haluttuun nou-

topisteeseen. Palvelu löytyy osoitteesta: www.posti.fi/ohjaus. Ns. Click & Collect eli osta netistä ja 

nouda myymälästä on suhteellisen suosittu kuluttaja-asiakkaiden keskuudessa. Itellan mukaan  

10 – 50 % kuluttajista noutaa lähetyksen verkkokaupan myymälästä . Tässä toimitustapamuo-

dossa on erittäin vahva ohjaus hinnalla, koska toimituskulut ovat asiakkaalle 0 €. Yritykselläsi olisi 

siis tässä saumaa myydä tuotteita ennakkoon ja lunastaa ne matkakohteeseen saapuessaan. 

 

5.2 Asiakaspalautukset 

 

Asiakaspalautusten määrä vaihtelee yrityksittäin voimakkaasti suomalaisissa verkkokaupoissa, ol-

len keskimäärin 0,3 – 11 %. Vaatteita myyvillä on keskimäärin korkeammat palautusmäärät. Sa-

man toimialan sisällä voi olla isoja vaihteluita, joka selittyy maksupalveluvaihtoehtojen vaikutuk-

sella palautusmääriin. Postin noutopisteistä noutamattomina palautuvien lähetysten määrä on 

0,8 – 3,3 %.  Kaikilla yrityksillä on myös noutamattomia lähetyksiä ennakkomaksuista huolimat-

ta.   

Tavarakauppiaana sinun tulee muistaa, että verkkokauppakokemus on verkkokaupan ja logistii-

kan yhteissumma! 

 

http://www.deliporo.fi/shop/toimitustavat.asp
http://verkkokaupantuki.itella.fi/
http://www.matkahuolto.fi/fi/pakettipalvelut_yrityksille/verkkokaupan_palvelut/
http://www.posti.fi/ohjaus
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5.3 Rahavirtojen hallinta - Maksutavat  

 

Maksaminen on keskeinen osa ostamista myös verkossa. Verkkokauppiaan sinun on mahdollis-

tettava ostaminen ja maksaminen juuri silloin kun asiakkaan ostopäätös on kypsä. Jos ostopää-

töksen ja itse ostamisen välinen aika on pitkittyy, kasvaa todennäköisyys menettää kauppa. Yksi 

suurin syy keskeyttää ostos verkkokaupassa ja surffata toiseen kauppaan on, ettei asiakas koe os-

tamista ja maksamista turvalliseksi. Näin ollen helppo, turvallinen ja huomaamaton maksami-

nen on avainasemassa.  

 
Kuva 44. Suosituimmat maksutavat Suomessa 2012 
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5.3.1 Maksupalveluoperaattorit Suomessa 

 

Tänä päivänä maksaminen ja maksun vastanottaminen suomalaisissa verkkokaupoissa on tehty 

turvalliseksi ja helpoksi. Tämä kuitenkin edellyttää, että verkkokauppiaana valitset luotettavan ja 

hyvin kehittyvän verkkokaupanohjelmiston sekä siihen helposti kytkettävän maksupalveluope-

raattorin palvelun. Tarkasta siis etukäteen voidaanko valitsemasi maksupalvelu tai –operaattorin 

palvelu kytkeä ilman suurempaa lisätyötä verkkokauppaohjelmistoosi. Maksupalveluoperaatto-

reiden palvelut perustuvat kuukausihinnoitteluun sekä transaktiomaksuun. 

 PayTrail Maksuturva CheckOut (laa-

japaketti) 

Klarna Tili ja 

Lasku 

KK-maksu 59 € 49 € 45 € 49 € 

Pankkimaksut (OP, 

Danske Bank, Tapio-

la, S-Pankki, Sääs-

töpankki, Nooa, 

POP, Aktia, Ålands-

banken, Handels-

banken) 

0,35 € / kpl 

 

 

0,50 € / kpl 0,35€/ kpl 2,49 % / ta-

pahtuma 

Visa, MasterCard 0,35 €/kpl + 

2% provisio 

(maksun pa-

lautus Kaup-

piaspaneelista 

0,05 €) 

0,50 €/kpl + 

1,9 % (vain 

eMaksut Laa-

ja) 

0,35 €/kpl + 

2% provisio 

2,49 % / ta-

pahtuma 

PayPal PayPalin hinnas-

ton mukaan 

 

PayPalin hinnas-

ton mukaan 

 

PayPalin hinnas-

ton mukaan 

 

PayPalin hinnas-

ton mukaan 

 

Kuva 45. Vertailutaulukko maksupalveluoperaattoreiden yleisimmistä kustannuksista 

 

https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
https://www.paypal.com/lu/fees
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Suomessa palveluja tarjoavia maksupalveluoperaattoreita ovat: 

 

www.maksuturva.fi 

 

Maksuturvan -palvelun osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen: 

https://www.maksuturva.fi/fi/suomen-maksuturva-oy/ota-yhteytta/ 

Hinnasto: https://www.maksuturva.fi/fi/verkkokaupoille/maksupalvelu/hinnasto/  

 

www.emaksut.fi 

 

eMaksut on Suomen Maksuturva:n verkkomaksupalvelu. Verkkomaksamisen palvelut soveltuvat 

kaiken kokoisille verkossa toimiville yrityksille. eMaksut -palvelun osalta voit olla yhteydessä 

osoitteeseen: http://www.emaksut.fi/ota-yhteytta  

Hinnasto: http://www.emaksut.fi/palvelu  

http://www.maksuturva.fi/
https://www.maksuturva.fi/fi/suomen-maksuturva-oy/ota-yhteytta/
https://www.maksuturva.fi/fi/verkkokaupoille/maksupalvelu/hinnasto/
http://www.emaksut.fi/
http://www.emaksut.fi/ota-yhteytta
http://www.emaksut.fi/palvelu
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www.paytrail.com 

 

PayTrail -palvelun osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen: http://landing.paytrail.com/ota-

yhteyttä 

Hinnasto: http://www.paytrail.com/hinnasto  

www.checkout.com 

 

Checkout -palvelun osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen: 

http://checkout.fi/home/yritysasiakkaat/tilaus.html 

Hinnasto: http://checkout.fi/home/yritysasiakkaat/hinnasto.html  

http://www.paytrail.com/
http://landing.paytrail.com/ota-yhteytt
http://landing.paytrail.com/ota-yhteytt
http://www.paytrail.com/hinnasto
http://www.checkout.com/
http://checkout.fi/home/yritysasiakkaat/tilaus.html
http://checkout.fi/home/yritysasiakkaat/hinnasto.html
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https://klarna.com/fi/myy-klarnalla 

  

Klarnan -palvelun osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen:   https://klarna.com/fi/myy-klarnalla  

Hinnasto: https://klarna.com/fi/myy-klarnalla/rekisterointi/klarna-checkout/suorita-rekisterointi  

 

www.everyday.fi  

 

Everyday.fi -palvelun osalta voit olla yhteydessä osoitteeseen: 

http://www.everyday.fi/verkkomaksu/kauppiaalle.php  

 

PayPal 

 

https://www.paypal.com/lu/fees  

 

5.3.2 Verkkokaupan eri maksutavat  

 

Sinulla on mahdollisuus valita useita erilaisia maksutapoja ja –palveluja verkkokauppaasi. Niitä 

ovat ennakkomaksu /maksupainike, maksaminen vastaanotettaessa palvelua tai tavaraa, kortti-

maksaminen, lasku ja osamaksu, sähköiset kukkarot, mobiilimaksaminen tai monikanavamaksa-

minen.  

https://klarna.com/fi/myy-klarnalla
https://klarna.com/fi/myy-klarnalla
https://klarna.com/fi/myy-klarnalla/rekisterointi/klarna-checkout/suorita-rekisterointi
http://www.everyday.fi/
http://www.everyday.fi/verkkomaksu/kauppiaalle.php
https://www.paypal.com/lu/fees
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Kuva 46. erilaiset maksutavat verkossa, lähde: www.maksuturva.fi 

 

5.3.2.1 Ennakkomaksu (pankin maksupainike) 

 

Ennakkomaksuja ovat esimerkiksi 

 ennen tuotteen tai palvelun toimittamista suoritettu tilisiirto ostajan oman pankinverkkopankissa 

 maksu pankkien verkkomaksupainikkeella 

 kansainvälinen maksumääräys 

 

Pankkien verkkomaksupainikkeet ovat käytännössä esitäytettyjä maksulomakkeita, joiden tietoja 

ei voi muuttaa. Tällä varmistetaan muun muassa vastaanottajan tilinnumeron ja viitenumeron oi-

keellisuus. 
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Verkkomaksupainikkeilla maksettaessa verkkokauppa saa heti tiedon onnistuneesta maksusuori-

tuksesta ja kauppiaan ei tarvitse kantaa luottoriskiä. Ostajan maksaessa ostoksensa heti tilauk-

sen yhteydessä ennen toimitusta, joutuu ostaja kantamaan luottoriskin. Joillekin ostajille tämä voi 

olla kynnyskysymys ja este ostamiselle erityisesti matkailupalveluostosten yhteydessä. 

 

Asiakkaiden maksaessa ostoksensa ennakkoon ovat he yleensä sitoutuneempia tilaukseen ja tuo-

tepalautukset ovat yleisesti vähempiä.  Kuluttajan kannalta maksupainikkeella maksamisesta tu-

lee turvallista silloin, kun maksuun on liitetty maksuoperaattorin (katso edellinen kohta 5.3.1 

Maksupalveluoperaattorit) palvelu sekä maksupalvelua esittävä logo. 

 

 
 

 
 

 

5.3.2.2 Korttimaksaminen 

 

Maksukortit jakautuvat kahteen ryhmään: 

a) Credit –kortit, joihin on liitetty maksuaika- ja luotto-ominaisuus 
b) Debet –kortit, jotka on liitetty pankkitiliin 
 

Credit tai Debet -maksukortilla maksettua maksua ostaja voi vaatia takaisin 

verkkokaupan lisäksi myös luottokorttiyhtiöltä, jos yritys ei toimita makset-

tua tuotetta tai palvelua. Asiakkaan näkökulmasta Credit ja Debet maksukor-

tilla maksaminen on turvallisempaa kuin ennakkomaksulla. 

Verkkokauppiaana sinulla on korostettu vastuu tunnistaa maksava asiakas. 

Mikäli verkkokauppa ei tunnista ostajaa asianmukaisesti ja ostos on tehty varastetulla kortilla, on 

verkkokauppa vastuussa tapahtuneesta ja lähtökohtaisesti korvausvelvollinen korttiyhtiölle.  
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Asiakkaan tunnistaminen voidaan tehdä todentamispalveluilla: Verified by Visa tai MasterCard 

SecureCode, joilla asiakkaan henkilöllisyys pystytään todentamaan luotettavasti esimerkiksi verk-

kopankkitunnuksilla.  

 

Kauppiaan vastuu korttimaksujen osalta vaihtelee suuressa määrin riippuen siitä tallentaako, kä-

sitteleekö tai välittääkö verkkokauppa maksukortin numeroita. Mikäli jokin toiminto näistä tapah-

tuu, tulee verkkokaupan noudattaa korttimaksamisen PCI-tietoturvastandardia. PCI-standardeja 

on kaikkiaan neljä erilaista. Kauppiaita koskee näistä yleensä vain PCI DSS- ja / tai PA-DSS –

standardi. (PCI = Payment Card industry, DSS = Digital security Standard). 

 

Verkkokauppiaana sinun kannattaa myös huomioida kassaliikenteessä, että korttitapahtumien ti-

littäjillä on suuriakin eroavaisuuksia tilityskäytännöissä. Nämä vaikuttavat muun muassa kirjan-

pidon prosesseihin (yhteensopivuus ja täsmäytys). 

 

5.3.2.3 Lasku tai osamaksu (rahoitusyhtiömalli) 

 

Laskulla myyminen on suosittu käytäntö verkkokaupoissa.  Yleinen toimintaperiaate kuitenkin on, 

että verkkokauppa myy saatavan ulkopuoliselle rahoitusyhtiölle. Osamaksu muistuttaa suuressa 

määrin laskua, mutta siinä maksuaika on pitempi ja osamaksusopimusta koskevat vaatimukset 

ovat tiukempia. 

 

Lasku tai osamaksu (verkkokauppiaan omalla riskillä) 

 

Verkkokauppiaana voit halutessasi tarjota maksutavaksi laskua ja osamaksua, mutta soveltaa ra-

hoitusyhtiömallista poiketen laskutuksessa omaan luottoriskiin pohjautuvaa toimintaperiaatetta.  

Kuluttajatavarakaupassa käytetään harvemmin laskua, jossa verkkokauppa vastaa itse luottoris-

kistä. Matkailutoimialalla näin kuitenkin edelleen useimmiten toimitaan. 
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Kuva 47. Osamaksuprosessi kauppiaan omalla riskillä, lähde: www.maksuturva.fi 

 

Maksaminen vastaanotettaessa tai perillä 

 

Palveluyrityksillä on käytössä useita sähköisiä myyntikanavia esim. Booking.com ja yrityksen omat 

kotisivut, joissa asiakkaalle tarjotaan mahdollisuutta maksaa vasta saapuessaan kohteeseen.  

Tavarakaupassa maksaminen vasta siinä yhteydessä kun tuote noudetaan, on usein tarpeellinen 

vaihtoehto, joka tarvitaan erityisesti silloin kun verkkokaupalla on esimerkiksi kivijalkamyymälä 

tai noutopiste osana myynti- tai jakelukanavaa. Myös pitkään käytössä ollut postiennakko kuuluu 

tähän maksamisen kategoriaan.  

Muista erityisesti tätä maksutapaa tarjotessasi, että:  

Asiakkaalle tilaamisen ja varauksen teon kynnys on matala, koska 

tuotetta ja palvelua ei tarvitse maksaa tilauksen yhteydessä. Tä-

mä voi johtaa siihen, että harkitsemattomia heräteostoksia teh-

dään enemmän eli tuotteita ei halutakaan tai palvelua ei koskaan 

käytetä. VARMISTA SIIS TOIMITUS- JA VARAUSEHDOISSA 

MAHDOLLISET ENNAKKOMAKSUT JA ILMOITA SELKEÄSTI VII-

MEINEN PERUUTUSAJANKOHTA, jotta voit myydä peruutetun 

palvelun toiselle asiakkaalle mahdollisimman pian. 

http://www.maksuturva.fi/
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Vaikka kuluttajasuojalain mukaisesti asiakkaan on ilmoitettava kaupan peruutuksesta ja palautet-

tava kaupan peruuntumisen myötä ostamansa tavarat, saatat verkkokauppiaana joutua tilantei-

siin, joissa sinulle tulee ylimääräisiä logistiikkakuluja palautuneista tuotteista. Pääomaa voi olla 

myös kiinni tuotteissa, joita ei koskaan noudeta tai vastaanoteta. Postiennakko on kauan käytös-

sä ollut toimitusperiaate, jolla voi olla vahva kannattajakunta tietyissä tuotesegmenteissä. Sitä ei 

kannata aliarvioida myöskään.  

 

5.3.2.4 Sähköiset kukkarot 

 

Sähköisiä kukkaroita on käytetty lähinnä mikromaksujen  eli pienien maksujen maksamiseen ja 

myös kansainväliseen verkkomaksamiseen (PayPal / www.paypal.com ). Kotimainen Ape Payment 

(https://www.apepayment.com/) on mikromaksamiseen soveltuva maksupalvelu, joka on kehi-

tetty erityisesti pienien noin kymmenien senttien verkko-

ostosten maksamiseen. Ape Payment maksupalvelua käyttää jo 

useat yritykset Suomessa, 

https://www.apepayment.com/merchants. 

 

Käyttäjät lataavat sähköiseen kukkaroonsa ostovoimaa, jolla he sitten voivat ostaa lukuoikeuksia, 

esimerkiksi verkossa julkaistaviin artikkeleihin tai videoihin. Esimerkiksi 

http://hevosia.com/#!kategoriat -sivusto tarjoaa videon katselumahdollisuuden Ape Payment -

palvelun avulla.  

Muutamat mobiilimaksamisen ratkaisut pohjautuvat monesti myös sähköisiin kukkaroihin, joihin 

voi olla kytkettynä yksi tai useampi maksukortti. Sähköisten kukkaroiden käyttö on kuitenkin 

vielä kovin vähäistä.  

 

  

http://www.paypal.com/
https://www.apepayment.com/
https://www.apepayment.com/merchants
http://hevosia.com/#!kategoriat
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5.3.3 Mobiilimaksaminen 

 

Mobiilimaksaminen yleistyy tulevaisuudessa huomattavasti. Yleistymisen syy on voimakas mobiili-

laitteiden käytön kasvu, älypuhelimet ja tabletit, jokaisessa ikäryhmässä ja maassa.  Mobiilimak-

saminen voidaan jakaa a) luottokorttiin pohjautuvaan mobiilimaksuun ja b) lähimaksamiseen. 

 

Luottokorttiin pohjautuvan mobiilimaksamisen toimintaperiaatteena on, että kortinhaltija re-

kisteröi maksukorttinsa verkkokauppaan tai maksujenvälittäjälle. Ensimmäinen maksutapahtu-

ma tehdään siten, että asiakas antaa maksulomakkeella normaalisti tiedot kortistaan eli kortin 

numeron, voimassaoloajan ja CVV/CVC-luvun. Lisäksi todentaminen voidaan mahdollisesti vielä 

varmistaa Verified by Visa tai MasterCard SecureCodella. Kauppias ei taltioi korttinumeroa vaan 

asiakaskohtaisen tunnuksen. Kun kortinhaltija asioi kirjautuneena asiakastunnuksillaan verkko-

kaupan tai maksujenvälittäjän palvelussa, hän voi hän tehdä ostoksia ilman, että antaa kortinnu-

meroaan uudestaan. Kauppias tai maksujenvälittäjä operoi veloitukset kortille lähettämällä Net-

sin/Luottokuntaan tiedot veloituksesta, käyttäen kortinnumeron sijaan aiemmin mainittua tun-

nusta. 

    

Kuva 48. Luottokorttiin pohjautuvassa mobiilimaksu Booking.comissa 
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Lähimaksamisella tarkoitetaan kahta asiaa. Ensinnäkin ostajan ja myyntipisteen välistä lyhyttä 

fyysistä etäisyyttä, joka toteutuu esimerkiksi kaupassa asioitaessa. Se tarkoittaa myös maksamis-

ta, jossa kaupan maksupäätteen ja ostajan kännykän välillä ei käytetä ulkoista tietoliikenneverk-

koa. 

Käytännössä lähimaksaminen tarkoittaa, että asiakas voi maksaa alle 25 euron suuruisia ostoksia 

helposti ja nopeasti viemällä maksukorttinsa lähelle maksupäätettä. Asiakkaan ei tarvitse laittaa 

korttiaan maksupäätteeseen eikä näppäillä tunnuslukua eli PIN koodia. Yli 25 euron korttiostokset 

asiakas maksaa edelleen laittamalla kortin sirumaksupäätteeseen ja näppäilemällä tunnusluvun.  

Mobiiliin lähimaksaminen voidaan kytkeä Near Field Com-

munication1 (NFC) avulla. Asiakas voi maksaa kätevästi pieniä 

summia ilman tunnuslukua asettamalla operaattorilta hankki-

mansa maksutarran maksupäätteen kylkeen. Lähimaksaminen 

yleistyy maksupäätteissä jatkuvasti ja tunnistat ne radioaalto-

logosta. 

Lue myös artikkeli mobiilimaksaminen nyt ja tulevaisuudessa osoitteessa 

http://www.paymentscardsandmobile.com/  

 

Lähimaksamisen edut 

Poistaa kolikoiden tarpeen, esimerkiksi kauppojen maksupäätteet ja kolikkoautomaatit tukevat 

tulevaisuudessa lähimaksamista. Lähimaksaminen on käteisen rahan käyttöä turvallisempaa, kos-

ka maksutarran kadotessa se suljetaan sulkupalvelun kautta, jolloin sulkuhetken saldo on turvas-

sa.  

Rahaviestin voi lähettää mihin tahansa suomalaiseen matkapuhelinnumeroon. Asiakas valitsee 

vastaanottajan, kirjoittaa summan ja hyväksyy siirron. Raha siirtyy välittömästi ja vastaanottajan 

puhelin ilmoittaa Rahaviestin saapumisesta.  

  

                                                      

1
 Near Field Communication (NFC) on RFID:hen pohjautuva radiotaajuisen etätunnistukseen hyvin lyhyillä korkein-

taan muutamien senttimetrien etäisyyksillä mahdollistava tekniikka. Suurin ero RFID:hen on se, että NFC-laite voi 
toimia sekä lukijalaitteena että tunnisteena, toisin kuin perinteiset RFID-laitteet. NFC on vasta yleistymässä oleva 
tekniikka, mutta sitä on suunniteltu käytettäväksi erityisesti matkapuhelinten yhteydessä liittämällä puhelimiin NFC-
ominaisuudet. 

http://www.paymentscardsandmobile.com/
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Rahaviesti on tarkoitettu 2–50 euron suuruisille summille. Rahaviestipalvelu tarjoaa muun mu-

assa Elisa Lompakko.  Jos Rahaviestin vastaanottaja ei ole Elisa Lompakko -palvelun käyttäjä, voi 

hän vastaanottaa lähetetyn summan ottamalla palvelun käyttöön kolmen vuorokauden sisällä 

Rahaviestin saapumisesta. Tämän jälkeen summa palautuu automaattisesti lähettäjälle. 

 

Rahaviestin etuihin kuuluu, että asiakas voi siirtää rahaa älypuhelimellaan ja raha siirtyy välittö-

mästi. Rahaa voi siirtää mihin tahansa kotimaiseen matkapuhelinnumeroon eikä asiakkaan tarvit-

se tietää vastaanottajan tilinumeroa – puhelinnumero riittää. 

 

5.3.3.1 Monikanavamaksaminen 

 

SmartPOST-palvelussa on kyse siitä, että tilatessaan tuotteita verkkokaupasta, asiakas valitsee 

pakettinsa noutopaikaksi itselleen sopivimman automaatin. Kun paketti on saapunut automaat-

tiin, asiakas saa matkapuhelimeensa tekstiviestin, joka sisältää lokerokoodin. Lokerokoodi näp-

päillään pakettiautomaatilla ja paketin saa lokerosta sen avautuessa. Mikäli asiakas maksaa vasta 

noudon yhteydessä, voi hän maksaa sirullisella maksukortilla. Lue lisää osoitteesta 

http://www.itella.fi/suomi/smartpost/. 

 

http://www.itella.fi/suomi/smartpost/
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5.3.3.2 Erikoinen juttu 

 

Pizza Hut on kehitellyt prototyypin kosketusnäytöllisestä pöydästä, jota sormeilemalla asiakas 

voi tehdä tilauksen ja maksaa pizzansa käyttäen älypuhelintaan. Asiakas voi näin itse piirtää sor-

millaan millaisen pizzan haluaa, päällisiä ja viipalemäärää myöten. Tutustu mielenkiintoiseen ja 

uuteen tulevaan tuotetilaukseen sekä maksamiseen paikan päällä ravintolassa.  

http://www.youtube.com/watch?v=xvT0MCugb58  

 

 

Kuva 49. Pizza Hut on kehittänyt uuden tyyppisen mobiililaitetta hyödyntävän tuotetilauksen 

http://www.youtube.com/watch?v=xvT0MCugb58
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5.3.4 Maksaminen Euroopassa 

 

Eurooppalaisista maksutavoista on koostettu runsaasti verkkopalveluja, joista on hyvä tarkastaa 

kunkin maan suosituimmat maksuvälineet ja –tavat sekä tarkastaa niiden liitettävyys verkko-

kauppaohjelmistoon. 

 

Kun yrityksesi lähtee laajenemaan oman markkina-alueensa ulkopuolelle, suositeltavin vaihtoeh-

to on etsiä itselleen sopiva maksunvälitykseen erikoitunut kansainvälinen yritys. On hyvä arvioida 

maksunvälitykseen erikoistuneiden yritysten kokonaistoimintaa, ei vain pelkästään sitä mitä mak-

suvaihtoehtoja he toimittavat. Kaikilla yrityksillä on tarjolla oletusarvoisesti kansainväliset luot-

tokortit. Sen lisäksi sinun tulee tarkastaa pystyykö palvelun tarjoaja käsittelemään kyseisessä 

maassa myös muita maksuvaihtoehtoja.  

Kun siirryt kansainvälisille markkinoille ja tarvitset toimivat maksupalvelut sekä luotettavan mak-

sunvälitykseen erikoistuneen yrityksen, tulee sinun päättää, onko verkkokaupassasi mahdollista 

ostaa kaikkialta Euroopasta vai haluatko, että kaupastasi tehdään yhtä markkina-aluetta palvele-

va niin sanottu lokaali verkkokauppa.  

Tutustu seuraaviin linkkeihin Eu-alueen maksuliikennettä pohtiessasi: 

 

Ecommerce Europe on yli 5000 europpalaisen verkkokauppiaan verkosto, joka julkaisee ajankohtaisia uuti-

sia ja tietoja verkkokaupan käyntiin liittyen 

www.ecommerce-europe.eu/   

 

Maksaminen Venäjällä 

http://www.toimelias.fi/fi/blogi/195-visa-ja-mastercard-sulkivat-luottokortteja-venajalla   

 

http://www.toimelias.fi/fi/palvelut/79-kategoriatsuomi/palvelut/202-venalaiset-maksutavat-

verkkokauppaasi 

 

Laaja lista maksupalveluja tarjoavista toimijoista, yrityksille, jotka harjoittavat kv-kauppaa 

http://bit.ly/ulkomaiset-maksutavat  

http://bit.ly/Europe-2013-BtoC-ecommerce-figures  

6 Verkkokaupan asiakaspalvelu 

 

Kysymyksiä heti alkuun: Millaisen palvelun verkkokaupassa olet itse kokenut erityisen hyvänä? 

http://www.ecommerce-europe.eu/
http://www.toimelias.fi/fi/blogi/195-visa-ja-mastercard-sulkivat-luottokortteja-venajalla
http://www.toimelias.fi/fi/palvelut/79-kategoriatsuomi/palvelut/202-venalaiset-maksutavat-verkkokauppaasi
http://www.toimelias.fi/fi/palvelut/79-kategoriatsuomi/palvelut/202-venalaiset-maksutavat-verkkokauppaasi
http://bit.ly/ulkomaiset-maksutavat
http://bit.ly/Europe-2013-BtoC-ecommerce-figures
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Entä erityisen huonona? Mitä laadukas palvelu verkkokaupassa sinun mielestäsi on? Näillä kysy-

myksillä voit lähestyä laajempaan kysymystä: Mitä on hyvä ja toimiva verkkokaupan asiakaspal-

velu? 

Laadukas asiakaspalvelu muodostuu asiakkaan ennakko-odotuksista, joihin vaikuttavat yrityksen 

markkinointiviestintä, yrityskuva, suusanallinen viestintä ja asiakkaan omat tarpeet. Koettuun ko-

konaislaatuun vaikuttavat myös asiakkaan kohteessa kokema laatu; yrityskuva, miten kaikki pal-

velussa toimi ja mitä asiakas lopulta koki tai näki. 

 

Suomen kuluttaja-asiamiehen teesit verkkokaupan asiakaspalveluun ovat: 

 Asiakaspalvelu ei toimi nyt kaikilla aloilla niin kuin laki edellyttää 

 Kuluttajalla on oikeus saada yritykseltä asiakaspalvelua kaupan ja sopimuksen teon jäl-

keen 

 Asiakaspalveluun kuuluu se, että yritys antaa asiakkaalle tietoa tämän oikeuksista, esimer-

kiksi siitä, kuinka laskutusvirhe oikaistaan tai viallinen tavara korjataan, ja hoitaa valitusten 

käsittelyn kohtuullisessa ajassa 

 Jos verkkokaupalla on suomenkieliset sivut, asiakaspalvelua pitää saada suomeksi. Puhe-

linmyynnissä pätee sama, lähtökohtaisesti asiakaspalvelua tulisi saada suomen kielellä, jos 

myyntipuhelukin tehdään suomeksi 

 Lapsen asema asiakkaana on huomioitava. Erityisesti digitaalisissa palveluissa korostuu 

sopijakumppanin tunnistaminen, joka erityisen tärkeää silloin, kun asiakas on alaikäinen. 

Verkkokauppaostoksen voi tehdä siis ainoastaan täysi-ikäinen 
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Voit tehdä verkkokaupan asiakaspalvelusta kilpailutekijän 

Asiakkaallasi on kuitenkin tietyt vaatimukset palvelulle. Palvelun tulee olla monikanavainen, luo-

tettava, reagointialtis, pätevä, saavutettavissa, kohtelias, uskottava, turvallinen, asiakasta ym-

märtävä, vaivaton, hintavertailut salliva, henkilökohtainen ja asiantunteva. Lisäksi asiakas odot-

taa, että kauppiaan ”intohimo” verkkokauppaan näkyy asiakaspalvelussa. Siinäpä tavoitteita ja 

laatusanoja kerrakseen.  

Valitettavasti matkailun-, vapaa-ajan ja elämystuotannon tilastot ja asiakastutkimukset osoitta-

vat, että olemme vasta alkumetreillä verkossa tapahtuvan asiakaspalvelun suhteen. Onneksi on 

vielä toivoa jäljellä. Vistifinland.com ja Haaga-Perho ovat sinnikkäästi pyrkineet vaikuttamaan yri-

tysten asiakaspalvelun laatuun ja samoin ovat tehneet myös lukuisat palvelun laatua kehittävät 

projektit ja prosessit kuten Laatutonni, Maakuntien parhaat, Setla ja MALO-luokitus. 

 

Kuva 50. Verkkokaupan asiakaspalvelun tulee olla monikanavaista. Se tarkoittaa, että asiakasta 
tulee palvella erilaisissa kanavissa ja asiakkaan eri ostoprosessin vaiheissa erilaisten päätelaittei-
den avulla 

Monitoroi asiakkaiden osto- ja palvelukokemuksia muun muassa seuraavilla välineillä, kirjoitta-

malla hakusanaksi esimerkiksi yrityksesi nimen tai palveluteeman seuraaviin verkon monitoroin-

tipalveluihin: 

 www.socialmention.com 

 www.google.fi/alerts 

http://www.visitfinland.com/
http://www.haagaperho.fi/
http://www.laatutonni.fi/
http://www.socialmention.com/
http://www.google.fi/alerts
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 www.whostalkin.com  

 www.socialbakers.com  

 www.google.fi/analytics  

 

On tärkeää, että määrität asiakaskuuntelumenetelmät ja –kanavat, jotta voit parantaa verkko-

kaupan asiakaspalvelua. Sosiaalinen media mahdollistaa verkkokaupiaalle useita toimivia 

asiakaan palvelu- ja kuuntelukanavia  

Tavarakauppiaat ovat varsin oivallisia esimerkkejä verkkokaupan asiakaspalvelun käytettävyydes-

tä, saavutettavuudesta, luotettavuudesta ja reagointialttiudesta. www.mulletoi.com -

verkkokauppa on varsin kelvollinen esimerkki siitä, kuinka helpoksi asiakaspalvelu voidaan tehdä 

ja kuinka korkealle asiakasta arvostetaan ja kuunnellaan usean erilaisen kanavan kautta. 

 

Kuva 51. Mulletoi.com verkkokauppa on hyvä esimerkki monikanavaisesta asiakaspalvelusta 

http://www.whostalkin.com/
http://www.socialbakers.com/
http://www.google.fi/analytics
http://www.mulletoi.com/
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Mulletoi.com verkkokaupassa asiakkaan odottamaan kokonaislaatuun vaikutetaan vahvalla huu-

moripitoisella markkinointiviestinnällä, joka sinällään sopii loistavasti kyseisen yrityksen yritysku-

vaan. Asiakkaan on mahdollista purkaa ja jakaa omia ostotarpeitaan ja odotuksiaan myyjän ja 

muiden asiakkaiden kanssa tuotekohtaisesti; kommentoimalla ja jakamalla, äänestämällä ja ky-

symällä tuotteesta ja sen käyttöön liittyvistä yksityiskohdista.  Asiakaspalvelu on järjestetty niin 

kuluttaja- kuin yritysasiakkaillekin mallikelpoisesti. 

 

Valitse asiakaspalvelukanavat asiakkaan toivomalla tavalla 

 Puhelinpalveluna (ilmoita kellon aikana, numero sekä puhelusta aiheutuvat maksut) 

 Sähköpostilla (ilmoita selkeästi palveluaika ja –vaste sekä sähköpostia käsittelevä taho) 

 Online-neuvontapalveluna (pikaviestin chat) – tämä jos mikä olisi oivallinen palvelu erityi-

sesti majoitusyrityksille, jolloin asiakkaalle voidaan tarjota henkilökohtainen kuva-, ääni- ja 

kirjoitusyhteydellä varustettu asiakaspalvelukanava 

 Henkilökohtaisena asiakaspalveluna palvelupisteessä, jolloin ilmoita selkeästi osoitetie-

dot, aukioloajat sekä mahdolliset poikkeamat 

 Asiakasyhteisönä ja –keskusteluna verkkokaupassa. Mahdollista asiakkaalle yhteisöllisten 

palvelujen käyttö, tiedon jakaminen ja levittäminen sekä ole läsnä 

 Lisäksi bonusta saat tarjoamalla asiakkaalle tilauksen käsittelyn seurannan, FAQ - Usein 

Kysytyt Kysymykset –palstan ja Lähetä palautetta – toimintoja 

 Anna asiakkaalle myös mahdollisuus lähettää sinulle tuote- ja palvelu-ehdotuksensa, sille 

ne ovat erittäin arvokkaita 
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7 Verkkokaupan sähköinen markkinointi 

 

Yrityksesi mainetta verkossa voit tarkastella internetistä löytyvillä edellä mainituilla ilmaisilla työ-

välineillä. Näitä ovat muun muassa Googlen kautta tehtävät haut, Google Alerts ja Socialmenti-

on.com maineenhallinta -työväline. Verkkomaineen hallittu kasvattaminen ja ylläpitäminen on 

pidettävä positiivisena, jotta yrityksellä ja yrityksen verkkobrändillä on mahdollisuus pysyä kilpai-

lukykyisenä. 

 

Maineenhallinta verkossa on joukko konkreettisia toimenpiteitä, joilla saadaan muun muassa 

verkkosivuston löydettävyyttä ja näkyvyyttä parannettua pitkällä tähtäimellä sekä nostettua yri-

tyksen positiivista mainetta sosiaalisessa mediassa. 

Mainetta kannattaa hallita jo ennen kun ongelmia alkaa ilmetä. Tartu siis toimeen heti ja tarkas-

ta oman yrityksesi näkyvyys hakukoneissa, etenkin Googlessa! 

Laadi kohderyhmäkohtainen markkinointisuunnitelma. Markkinointisuunnitelman tekemiseen 

on runsaasti ohjeita internetissä. Ideana on, että saat markkinointitoimenpiteillä ohjattua asiakas-

liikennettä verkkokauppaan. Varmista, että yrityksesi verkkokauppa löytyy. Siinä tarvitset erityi-

sesti hakukonemarkkinointia. Hakukonemarkkinointi jakautuu kahteen osa-alueeseen: ha-

kusanamarkkinointi ja hakukoneoptimointi. Hakukonemarkkinointipalveluja voit ostaa mainos-

toimistoilta, hakukonemarkkinointiin ja – optimointiin keskittyviltä yrityksiltä. Ole kuitenkin tark-

kana mitä olet ostamassa, misstä maksat ja miten käytännössä hakukonemarkkinointia tullaan 

hoitamaan. 
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7.1 Hakukoneoptimointi 

 

Hakukoneoptimointi on näkyvyyden parantamista hakukoneiden luonnollisissa tuloksissa. Se pe-

rustuu laadukkaaseen sisältöön, teknisesti oikeisiin ratkaisuihin ja hakualgoritmin tuntemiseen. 

Tavoitteena on saada lisää kohdennettuja kävijöitä verkkokauppaasi. Vaikka sivusi löytyisivät asi-

akkaan etsittäessä brändisanoillasi, löytyvätkö ne kun käytetään yleissanoja? Haun ”Majoitus” si-

jaan asiakkaat saattavat etsiä hakusanoilla ”B&B majoitus Porvoon lähellä” tai ”mökkimajoitus 

isommalle porukalle”. 

Lue lisää hakukoneoptimoinnista: http://fi.wikipedia.org/wiki/Hakukoneoptimointi  

7.2 Hakusanamainonta 

 

Hakusanamainonta tarkoittaa hakusanojen ostamista hakukoneiden mainosohjelman avulla. 

Mainos näytetään, kun asiakas on kirjoittanut hakukoneeseen etsimiinsä palveluihin liittyviä haku-

sanoja. Hakusanamainonnalla voidaan tehdä erittäin kohdennettua markkinointia. Mainos näyte-

tään vain palveluistasi kiinnostuneille asiakkaille. Hakusanamainonta on myös erittäin kustannus-

tehokasta – maksat vain, kun asiakas siirtyy verkkokauppaasi. Lue lisää hakusanamainonnasta 

www.google.com/adwords 

 

7.3 Display mainonta 

 

Kuva-, eli display-, eli bannerimainonnalla tarkoitetaan isoja kuvamainoksia, joita näkyy suosituil-

la verkkosivuilla. Kuvat näkyvät usein sivujen ylä- tai oikeassa reunassa, ja niissä saattaa olla liik-

kuvaa kuvaa tai tekstiä. Kuva on linkki kotisivuillesi tai verkkokauppaasi. Kuvat ovat isoja ja näyt-

 

 

Hakusanamainontaa 

Googlessa 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Hakukoneoptimointi
http://www.google.com/adwords
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täviä, joten ne tekevät yritystäsi tunnetuksi myös silloin, kun niitä ei klikata. 

 

Kuva 52. Display- eli kuvamainonta internetissä 

 

Kuvamainokset saat palvelua myyvän mainostoimiston tai uusmediatoimiston kautta näkyviin 

Googlen verkostoon. Verkostoon kuuluu suuri määrä sivustoja, jotka ovat tehneet sopimuksen 

Googlen kanssa. Mainokselle määritellään tietyt aiheet ja avainsanat, ja mainos näkyy näitä aihei-

ta käsittelevillä sivustoilla. Sinun ei siis tarvitse tietää, missä asiakkaasi liikkuvat. 

Display mainos perhemat-
kailijoita tavoittavalla sivus-
tolla  
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7.4 Verkkosivujen analytiikka 

 

Hakukoneoptimointiin ja –mainontaan kannattaa aina yhdistää seuranta. Analytiikan avulla voi-

daan seurata, mitkä hakusanat tuovat asiakkaita. Kannattamaton mainonta voidaan karsia pois ja 

lisätä budjettia tuottavampiin. Integroi verkkosivuillesi WebMasters Tools tai käytä Google Analy-

tics -ohjelmaa tai muuta markkinoilla olevaa ohjelmistoa esimerkiksi Snoobia. Google Analytics on 

maksuton palvelu. 

Kävijätietoja ja asiakkaiden käyttäytymistä kannattaa seurata, koska ne ovat tärkeä mittari var-

sinkin verkkokaupan lanseerauksen yhteydessä.  

Googlen Analytics palvelun voi ottaa maksutta käyttöön osoitteessa www.google.com/analytics. 

Palvelun käyttöönottoa varten tarvitset Google-tilin tunnukset. Lisäksi verkkokauppaan tulee 

asentaa lyhyt koodin pätkä. Tämän jälkeen voit seurata analytiikan avulla verkkokauppasi kävijöi-

tä, suosituimpia tuotteita sekä yhdistää analytiikan myös myydyimpiin tuotteisiin ja palveluihin.   

Tutustu Google Analytics -ohjelmaan ja sen asentamiseen osoitteessa http://bit.ly/aloitusopas  

Asenna tavoitteita, joita seuraat verkkokaupassasi: http://bit.ly/tavoiteopas  

7.5 Verkkokaupan internet-markkinointi 

 

Ota käyttöön kohderyhmäsi tavoittavat sähköisen markkinoinnin kanavat ja välineet, vaihtoehto-

ja on monta. Valitse käyttöön työvälineet, joihin oma osaamisesi ja ajankäyttösi yltää. Jos mah-

dollista ja tarkoituksen mukaista, ulkoista markkinointi ostopalveluna tehtäväksi. Sähköisten 

markkinointityövälineiden käytön tavoitteena on ohjata maksavia asiakkaita verkkokauppaasi.  

http://www.google.com/webmasters/
http://www.google.com/webmasters/
http://www.google.fi/analytics
http://www.google.fi/analytics
http://www.google.com/analytics
http://bit.ly/aloitusopas
http://bit.ly/tavoiteopas
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Kuva 53. Sähköisten markkinointityövälineiden on tarkoitus ohjata maksavia asiakkaita verkko-
kauppaasi. 

Lue lisää internet-markkinoinnista matkailussa 

http://matkailumarkkinointi.blogspot.fi/search/label/Internet-markkinointi#.U6RWu_l_sXs 

http://matkailumarkkinointi.blogspot.fi/search/label/Internet-markkinointi#.U6RWu_l_sXs
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8 Linkit, lähteet 

 

www.liiketoiminta.info 

www.verkkoteollisuus.fi 

www.kauppa.fi 

www.valmismatka.fi 

www.finlex.fi 

www.toimelias.fi 

www.maksuturva.fi 

www.tounethanke.files.wordpress.com/2014/03/konsepti.pdf 

Kaupan liitto Verkkokauppakoulutus kevät 2014 materiaalit 

 

Kuvat 

Kirsi Mikkolan kuvagalleria 

http://www.freeimages.com 

Suomen Maksuturva Oy 

 

http://www.liiketoiminta.info/
http://www.verkkoteollisuus.fi/
http://www.kauppa.fi/
http://www.valmismatka.fi/
http://www.finlex.fi/
http://www.toimelias.fi/
http://www.maksuturva.fi/
http://www.freeimages.com/


89 

    

Kuvaluettelo 

 

Kuva 1. Verkkokaupan perustaminen sisältää monia haasteita ja uusien asioiden hallintaa --------------- 6 

Kuva 2. monikanavainen asiakaspalvelu kilpailutekijänä, www.mulletoi.com --------------------------------- 7 

Kuva 3. Nopea ja henkilökohtainen asiakaspalvelu CHAT kilpailutekijänä, www.visitlohja.fi -------------- 8 

Kuva 4. Runsas ja yksityiskohtainen tuotetarjonta kilpailutekijänä, www.goexperience.fi ----------------- 8 

Kuva 5. Erikoistuotteet kilpailutekijänä, www.kokemuskauppa.com -------------------------------------------- 9 

Kuva 6. Sujuva ja luotettava maksaminen kilpailutekijänä, www.laplandsafaris.com ----------------------- 9 

Kuva 7. Verkkokauppa ulottuu usein yrityksen kaikkiin toimintoihin ------------------------------------------ 10 

Kuva 8. Esimerkkikuva ravintola-, majoitus-, ohjelmapalvelu- ja tapahtumatuotantoa harjoittavan 
yrityksen toimintaympäristön kokonaiskuvauksesta – ns. big picture ---------------------------------------- 11 

Kuva 9. Jakelukanavan tuloksen laskeminen ------------------------------------------------------------------------ 13 

Kuva 10. Myynti- ja jakelukanavavaihtoehtoja ---------------------------------------------------------------------- 18 

Kuva 13. Rockandlake.com yritysverkoston verkkokauppa ------------------------------------------------------ 27 

Kuva 14. Matkailutuottajien tuotantoverkoston rakenne -------------------------------------------------------- 28 

Kuva 15. BedandBreakfast.com myyntikanavasta ------------------------------------------------------------------ 29 

Kuva 16. Adventurefinder.com ----------------------------------------------------------------------------------------- 31 

Kuva 17.  Expedia tarjoaa majoitusyrityksille lukuisia muita sähköisiä myynti- ja näkyvyyskanavia ---- 32 

Kuva 18.  Hotel.info   - hotel.de  jakelukanava ---------------------------------------------------------------------- 33 

Kuva 19. iExplore on erikoistunut retkien, aktiviteettien ja erilaisten elämyspalvelujen markkinointiin 
ja välittämiseen. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 34 

Kuva 20. iExploreista löytyy muutama Suomituote ---------------------------------------------------------------- 35 

Kuva 21. Booking.comin varaussivusto ------------------------------------------------------------------------------- 36 

Kuva 22.  Esimerkki Bookig.comin Booking Buttonista Facebookissa ------------------------------------------ 37 

Kuva 23. www.holidaylettings.co.uk sivustolle voit ilmoittaa yrityksesi tiedot maksutta ----------------- 39 

Kuva 24. Holidayletting.co.uk sivuille pääset ilmoittamaan yrityksesi maksutta. --------------------------- 40 

Kuva 25. GDS -järjestelmien avulla resursseja voidaan myydä matkatoimistosta perinteisesti tai 
verkkokaupan kautta ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 42 

Kuva 26.  www.saariselka.com verkkokaupasta voidaan ostaa majoitus-, ohjelma- ja kuljetuspalveluja. 
Verkkokaupassa asiakkaan tarvitsema tuotetieto tulee keskusvaraamon varausjärjestelmästä 
(majoitus, ohjelmapalvelut) sekä GDS -järjestelmästä (kuljetusyhteydet). ----------------------------------- 42 

Kuva 27.  Helsingin Rullalautailijat ry:n jäsenyyksiä myyvä Facebook - kauppa 
https://www.facebook.com/HelsinginRullalautailijatRy/app_117391651627870 ------------------------- 44 

Kuva 28. Koruharakka korukauppiaan Facebook -kauppa, 
https://www.facebook.com/Koruharakka/app_422708101084999 ------------------------------------------- 44 

Kuva 29. TOP 10 matkatarjoukset, 
https://www.facebook.com/matkatarjoukset/app_345869078820658 -------------------------------------- 45 

Kuva 30. www.alexa.com -palvelusta saat selville kohdemarkkina-alueen suosituimmat verkkopalvelut
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Kuva 31. Ostomotiivi: Suuren kalan pyydystäminen Keski-Suomessa, Kakkaramäki Oy , 



90 

    

www.rockandlake.com -------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 

Kuva 32. Ostomotiivi: Keskiyönauringon näkeminen ja kokeminen, Lapland Safaris Group, 
www.laplandsafaris.com ------------------------------------------------------------------------------------------------- 49 

Kuva 33. Ostomotiivi: Muistoesineen ostaminen käyntikohteessa käynnin jälkeen ----------------------- 50 

Kuva 34. Kiinnostuksen kohde on kirje joulupukilta --------------------------------------------------------------- 51 

Kuva 35. Kiinnostuksen kohteita ovat Rovaniemi, omatoimiaktiviteetit, käyntikohteet ja napapiiri --- 52 

Kuva 36. Tuotteelle asetetun tarpeen tai vaatimuksen mukainen segmentointi, 
www.kokemuskauppa.com ---------------------------------------------------------------------------------------------- 53 

Kuva 37. Tuotteelle asetettu vaatimus:  kalastusluvat Ruka-Kuusamo alueella ----------------------------- 54 

Kuva 38. Elämänarvot segmentoinnin perustana Responsivle Travel verkkokaupassa -------------------- 55 

Kuva 39. Elämänarvot verkkokaupan perustana -------------------------------------------------------------------- 56 

Kuva 40. Persoonallisuuspirteet ja sosiaalisuus verkkokaupan palvelujen tarjonnassa ------------------- 57 

Kuva 41. Verkkokauppiaan, Hulluporo, poromerkki asiakkaan käyttämänä Cardussa --------------------- 58 

Kuva 42. Poromerkki Cardussa mahdollistaa tarjousten ja etujen tarjoamisen. ---------------------------- 58 

Kuva 43. Sosiaaliseen sidokseen ja ryhmähenkeen perustuva verkkokauppa Absolut Vodka ----------- 59 

Kuva 44. Matkailutuotteita ostavan omatoimimatkailijan ostoprosessin viisi (5) vaihetta --------------- 60 

Kuva 45. RukanSalonki.fi myy verkkokaupassaan lisäpalveluja keskiostoksen nostamiseksi ------------- 61 

Kuva 46. Suosituimmat maksutavat Suomessa 2012 -------------------------------------------------------------- 64 

Kuva 47. Vertailutaulukko maksupalveluoperaattoreiden yleisimmistä kustannuksista ------------------ 65 

Kuva 48. erilaiset maksutavat verkossa, lähde: www.maksuturva.fi ------------------------------------------- 69 

Kuva 49. Osamaksuprosessi kauppiaan omalla riskillä, lähde: www.maksuturva.fi ------------------------ 72 

Kuva 50. Luottokorttiin pohjautuvassa mobiilimaksu Booking.comissa Lähimaksamisella tarkoitetaan 
kahta asiaa. Ensinnäkin ostajan ja myyntipisteen välistä lyhyttä fyysistä etäisyyttä, joka toteutuu 
esimerkiksi kaupassa asioitaessa. Se tarkoittaa myös maksamista, jossa kaupan maksupäätteen ja 
ostajan kännykän välillä ei käytetä ulkoista tietoliikenneverkkoa. --------------------------------------------- 74 

Kuva 51. Pizza Hut on kehittänyt uuden tyyppisen mobiililaitetta hyödyntävän tuotetilauksen -------- 77 

Kuva 52. Verkkokaupan asiakaspalvelun tulee olla monikanavaista. Se tarkoittaa, että asiakasta tulee 
palvella erilaisissa kanavissa ja asiakkaan eri ostoprosessin vaiheissa erilaisten päätelaitteiden avulla
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 80 

Kuva 53. Mulletoi.com verkkokauppa on hyvä esimerkki monikanavaisesta asiakaspalvelusta --------- 81 

Kuva 54. Display- eli kuvamainonta internetissä-------------------------------------------------------------------- 85 

Kuva 55. Sähköisten markkinointityövälineiden on tarkoitus ohjata maksavia asiakkaita 
verkkokauppaasi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 87 

 


