
Käsitöitä verkossa ja etänä

Verkossa ja etänä – uusia toimintamalleja 

käsityöyrittäjyyteen



Ideoita käsityöpalvelujen ja –tuotteiden 

tarjoamiseksi verkon kautta tai etänä

• Verkossa ja etänä – uusia toimintamalleja 

käsityöyrittäjyyteen –hanke

– 1.6.-31.12.2020

– EAKR –rahoitus, hankkeen bujdetti 55 852€

– Toteuttajana Taito Lappi

• Ideat käsityöpalvelujen ja –tuotteiden tarjoamiseen 

verkossa ja etänä nousseet esille hankkeessa kootun 

aineiston pohjalta

– Kivijalkamyymälän palvelut

– Palvelujen tuottaminen verkon kautta 

– Yhteisen jakamisen alusta
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Kivijalkamyymälän palvelut

• Joustavat aukioloajat

• Yksityinen ostoaika

• Erikseen varattavat yksityiset tuote-esittelyt joko 

myymälässä tai muussa sovitussa paikassa

– Tarvitsee varausjärjestelmän

• Tuotteiden osto verkkokaupan kautta & nouto 

myymälästä

– Tuotteet pakataan valmiiksi ja asiakas voi noutaa sovitulla tavalla
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Kivijalkamyymälän palvelut

• Erilaiset noutomahdollisuudet

– Myymälä tai muu sovittu paikka

– Nouto ”drive-in luukulta”

– Koodilla avautuva laatikko/kaappi

– Toimituspalvelut kotiovelle Wolt-palvelun tyyliin

• Verkkokaupan yhdistäminen kivijalkamyymälän 

tuotteiden tarjontaan ja esittelyyn sekä tuotteiden 

noutoon

• Asiakaskokemuksen toteuttaminen verkkokaupassa

– Chat, puhelin, sähköposti

– Erilaiset palvelusovellukset verkkokaupan sisällä
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Palvelujen tuottaminen verkon kautta

• Tapaamiset verkossa

– Käsityökahvila

– Käsityöryhmät

– Inspiraation jakaminen/saaminen

• Materiaalin jakaminen verkossa

– Ilmainen/maksullinen

• Nettisivut

– Tuote-esittelyt

– Laadukkaat kuvat

– Mitä yritys tarjoaa? 

– Tärkeää että esillä olevat tiedot pitävät paikkansa

– Yhteystiedot

5



• Livelähetykset

– Livelähetyksiä voidaan toteuttaa eri alustojen kautta

– Seuraajat voivat katsoa ja kuulla äänen, useat palvelut 

mahdollistavat myös keskustelun ja kommentoinnin

– Voidaan käyttää esimerkiksi kurssin yhteydessä, markkinoida 

tuotteita tai tapahtumia sekä toteuttaa tapaamisia jonkin teeman 

ympärillä

• esimerkiksi käsityökahvila, tuote-esittely, kurssi, jonka 

materiaalipaketti on toimitettu postitse kotiin ja ohjaaminen 

tapahtuu live-lähetyksen kautta
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Palvelujen tuottaminen verkon kautta 



• Videot

– Youtube palvelu

– Ohjeiden tai kurssien lataaminen katsottavaksi silloin kuin itselle 

sopii

– Materiaalipakettiin voidaan liittää esimerkiksi QR-koodilla 

youtubesta löytyvä ohjevideo

– Videot voivat olla vapaasti katsottavissa tai salatun linkin takana
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Palvelujen tuottaminen verkon kautta 



Käsitöitä verkossa ja etänä

• Verkon/sähköisten alustojen kautta

– Myydään tuotteita ja materiaaleja

– Toteutetaan kursseja

– Viestitään asiakkaiden kanssa

• Asiakkaiden sitouttaminen vaatii onnistumista 

eri osa-alueilla, yhteisöllisyys on tärkeässä 

roolissa

• Viestintä on tärkeä osa sekä 

tuotteiden/materiaalien että kurssien myyntiä
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Yhteisen jakamisen alusta

• Yhteisen tuottamisen kulttuuri

– Tehokkuutta yritystoimintaan

– Mikroyrityksillä mahdollisuus parantaa työllisyyttä

– Kulttuuriperintö ja design-osaaminen osana jakamista

• Alusta mahdollistaa

– Tuotekehityksen

– Näkyvyyden ja löydettävyyden lisäämisen

– Tehokkaan viestinnän

– Kaupankäynnin

• Vähittäiskupaa

• BtoB
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Yhteisen jakamisen alusta

• Käsityöalan yrittäjät

– Ideoiden jakaminen ja testaaminen

– Avun löytäminen

• Yrittäjät kaipaavat apua markkinoinnissa ja kirjanpidossa

• Apua tarvitaan kehittämistyöhön

– Kustannusten jakaminen

– Yhteisöllisyyden kaipuu

– Luottamuksellinen mentorointi

• Yhteinen verkkokauppa

– Tuotteet löydettävissä brändeittäin

– Vuorovaikutus yrittäjien ja muiden asiakkaiden kanssa
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