
Käsityöyrittäjien verkkokauppa- ja

kauppa-alustat

Kartoitustyö / Reddo Partners Oy

Verkossa ja etänä – uusia 

toimintamalleja käsityöyrittäjyyteen
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Sosiaalinen media markkinointi- ja 

myyntikanavana

• Mainostaminen/markkinointi tehokasta

• Mainostaminen helposti kohdennettavaa ja edullista

• Vaatii yrityssivun perustamisen ja mainostilin

• Tarina-työkalun käyttäminen (videot, tallentaminen 

yrityksen profiiliin  ja visuaaliset kuvat)

• Voidaan yhdistää YouTubeen, jossa voi 

esitellä kokonaiset videot esim. 

käsitöiden valmistamisesta

• Pystytään hyödyntämään mikrovaikuttajia, joiden 

avulla voidaan saavuttaa lisää näkyvyyttä
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Facebook ja Instagram 
Sovellusten yhdistäminen toisiinsa 

• Facebookissa käyttäjiä 2,71 miljoonaa ja Instagramissa käyttäjiä 2,03 

miljoonaa, pelkästään Suomessa

• Sovellukset voi helposti yhdistää toisiinsa, jolloin mainoksen voi tehdä 

yhdessä paikassa.

• Erillinen tili itselle ja yritykselle, jolloin voit hallita yrityksen tiliä omalla 

henkilökohtaisella profiililla.

• Facebookilla on yritykselle ylimääräisiä hallintakanavia, joiden 

opettelemiseen menee jonkin verran aikaa
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Mikrovaikuttaminen
Mikrovaikuttajat

• Julkisuuden tai muuta kautta kuuluisia henkilöitä, jotka tienaavat 

markkinoimalla yrityksiä.

• Mikro tarkoittaa, että vaikuttajalla on sadoista tuhansiin seuraajaa 

sosiaalisessa mediassa.

• Pienellä seuraajamäärällä pystyvät samastumaan ihmisiin ja 

kommunikoimaan ihmisten kanssa hyvin.

• Vaikuttajat saavat tuotteita tai maksun mainostamalla yritystä 

julkaisuissaan.

• Tarina-julkaisut ja profiilijulkaisut maksavat eri verran vaikuttajalle
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Mikrovaikuttaminen
Mikrovaikuttajat

• Promoty -sivustojen kautta on voi saada vaikuttajia käsityöyrityksille.

• Luomalla kampanjan, saa sen näkyville vaikuttajille, jotka päättävät 

haluavatko tulla yrityksen vaikuttajiksi.

• Kampanjassa kerrotaan tavoitteet ja odotukset sisältöä ja 

vaikuttajia kohtaan.

• Yhteistyön aloittaminen molemmille puolille on helppoa ja vaivatonta.

• Promoty.fi

https://promoty.fi/brand/
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Verkkosivualustat kaupanteon

apuna - Wordpress

• Wordpress-sivuston tekemiseksi ladataan omalle palvelimelle 

ohjelmisto, minkä jälkeen asennetaan mahdolliset lisäosat 

(esim. verkkokauppa-plugin)

• Wordpressistä saa vaivattomasti visuaalisen eri teemoilla. Siihen on 

saatavana monipuoliset kauppaominaisuudet, mutta verkkokursseja 

ei voi järjestää ilman lisäosia.

• Vaatii yleensä asiantuntija-apua, jos haluaa muokata sivuston 

rakennetta tai ottaa käyttöön esim. Woocommerce-kauppaosion

• Wordpress.org

https://wordpress.org/
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Wordpressin hyödyt ja haitat

• Kauppa ja verkkokurssien järjestämisen mahdollisuus lisäosien avulla

• Yksinkertainen käyttää (varauksin)

• Pysyy ajan tasalla

• Helppo ylläpitää blogia

• YouTuben kautta videoiden yhdistäminen

• Päivittäminen on mahdollista tehdä itse

• Muiden työntekijöiden yhdistäminen ylläpitoon mahdollista

• Erilaisia teemoja, ilmaisia sekä maksullisia lisäosia

• Verkkokurssien järjestäminen onnistuu vain lisäosalla
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Verkkokauppa-alustat –
MyCashflow

• Suomalainen pilvipalveluna toteutettu verkkokauppa-alusta, joka on 

saatavilla 18 eri kielellä.

• Maksaa 49€/kk 200 tuotteelle

• Sivuilla hallitaan tuotevalikoimaa, käsitellään tilauksia, analysoidaan 

raportteja ja hallitaan verkkokaupan maksu- ja toimituspalveluita 

yhdessä paikassa.

• Ei tarvitse asentaa vaan tehdään MyCashflown’n omilla verkkosivuilla

• Tarjolla maksuttomia valmisteemoja sekä koulutuksia käyttöönottoon

• Kaupan liittäminen sosiaaliseen mediaan helppoa

• Selkeä hallintapaneeli, josta näkee hyvin esim. myynnin sekä 

tuotteiden määrän.

• Yhdistämällä verkkokaupanGoogle Analyticsiin valmiin integraation 

avulla voidaan tarkkailla kävijöiden määrää ja millä hakusanoilla ne 

käyvät verkkosivuilla
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia MyCashflow:sta

• Todella hyvä asiakaspalvelu, ottavat jokaisen asiakkaan 

tarpeet huomioon

• Täytyy sanoa että helppokäyttöisyys on 

ollut MyCashflow'ssa ihan parasta. Tosi hyvin pidetään yhteyttä ja 

tuntuu, että meistä on hyvin pidetty huolta

• Kaupan perustaminen MyCashflow-alustalla oli kauhean helppoa

• https://www.mycashflow.fi/asiakkaat

https://www.mycashflow.fi/asiakkaat
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Verkkokauppa-alustat –
Holvi

• Suomalainen verkkokauppa-alusta

• Kaupan hinta 5 €/kk + 2,5 % /myynti, paremmat ominaisuudet 12€/kk

• Kevyt ratkaisu pienyrityksen tarpeisiin

• Helppo käyttöönotto ja ylläpito suomeksi

• Kanavan liittäminen sosiaaliseen mediaan helppoa

• Asiakkaan ei tarvitse rekisteröityä Holviin

• Myydystä tuotteesta tulee ilmoitus puhelinnumeroon tai sähköpostiin

• Myynnin seuraaminen Googlen analytiikalla tai Facebook Pixelillä.

• Holvi toimii tiettyyn pisteeseen saakka myös verkkovalmennusten 

myynnissä.

• Holvissa hoituu kätevästi kaikki verkkokaupasta kirjanpitoon asti.

• Holvi.com

https://www.holvi.com/fi/
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia Holvista

Plussat 

- Helppokäyttöinen ja selkeä

- Saa oman pankkitilin ja pankkikortin

Miinukset 

- Sivua ei voi personoida oikeastaan mitenkään

Kokemukset kerätty Facebook-ryhmästä

“Käsitöiden ystävien vinkkipankki”
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Verkkokauppa-alustat –
Shopify

• Pilvipohjainen verkkokauppa-alusta

• Maksaa 24€/kk + maksukulut

• Hinnan alennusta pidemmästä sopimuksesta

• Osa teemoista maksullisia, osa ilmaisia

• Blogin pitäminen mahdollista

• Verkkokauppaa voi hyödyntää myös Facebookissa ja Instagramissa

• Mahdollistaa myyntiprosessin tarkkailemisen

• Englanninkielinen tuki ja sivusto

• Parantanut suomenkielistä tarjontaa

• Shopify.com

https://www.shopify.com/
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Verkkokauppa-alustat –
Finqu

• Suomalainen verkkokauppa-alusta

• Alle 100 tuotteelle 9€/kk, Päätoimiselle kauppiaalle 25€/kk

• Lisäkäyttäjästä joutuu maksamaan 15€/kk

• Kaupassa on erikseen määritelty noudatettava tyyli ja värimaailma

• Finqu.fi
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia Finqusta

• Hyvät ohjeet, apua saa hyvin puhelimitse

• Loistava palvelu

• Nykyaikainen ja kehittyvä alusta

• Käyn toki pientä taistelua itsekseni pienenä yrityksenä hinnasta, mutta 

monipuolisuuden, eri ominaisuuksien, kotimaisuuden, luotettavuuden 

sekä asiakaspalvelun vuoksi pysyn edelleen mukana ja suosittelen 

palvelua muillekin.

• Lisäominaisuudet ovat nopeita ottaa käyttöön

• Pari napin painallusta ja paketille on tulostettu valmiiksi maksettu 

pakettikortti.

• https://finqu.fi/kokemuksia

https://finqu.fi/kokemuksia
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Verkkokauppa-alustat –
Wix

• Wix -kotisivut, johon pystyy lisäosalla perustamaan verkkokaupan 

ja esimerkiksi järjestää verkkokursseja

• Helppokäyttöiseen drag & drop -editori, joka auttaa muokkaamaan 

sivuja ilman koodaamistaitoja

• Hintaluokka on 4,50€/kk- 24,50€/kk välillä

• Englanninkielinen

• Yli 500 valmista sivupohjaa, mutta rajalliset muokkausmahdollisuudet

• Wix-kotisivuille voi lisätä Google Maps tai YouTube-videoita sekä sen 

saa integroitua osiin analytiikka- ja markkinointisovelluksista

• WYSIWYG-editorin (What you see is what you get) lisäksi Wix sisältää 

tekoälyllä toimivan kotisivujen suunnittelijan.

• Sivuille saa varauskalenterin, joka on hyödyllinen työkalu pienyrittäjille

• Sivustolle saa tehtyä oman kuvapankin

• Wix.com

https://www.wix.com/
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia Wixista

• Todella kattavat oppaat

• Helppokäyttöinen

• Laaja-kattaus lisäosia, joiden avulla saa esim. kauppa-ominaisuuden

• Kun olet valinnut sivupohjan, sitä on vaikeaa muuttaa jälkeenpäin.

• Suomalaisia verkkomaksupainikkeita ei saa helposti sivustolle. Muut 

maksuvälineet, kuten yleisimmät Visa, MasterCard, PayPal, jne. 

löytyvät kyllä sivustolta.

• Wix ei käytä avointa lähdekoodia, minkä takia se on hankalaa 

luettavaa hakukoneille. Tämän takia on mahdollista, ettet pääse 

koskaan Google-hakutulosten kärkeen.

• Kaikki saman ”katon” alta



17

Verkkokauppa-alustat –
Vilkas

• Suomalainen verkkokauppa-alusta

• Hinta alkaen 9,50€/kk vuoden sopimuksella, yksittäisellä kuukauden 

sopimuksella 25€/kk

• Suomalainen tuki

• Vilkas.fi

https://www.vilkas.fi/
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia Vilkasta

• Yhteistyö Vilkkaan kanssa on ollut erittäin helppoa. Olemme saaneet 

nopeasti toimivia ratkaisuja

• Helppo ja edullinen

• Vilkas tuo verkkokauppaan vakioituja uusia ominaisuuksia, joita 

voimme ottaa tarpeen mukaan käyttöön

• Vilkkaan asiantuntijat ovat olleet luottamuksen arvoisia
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Verkkokauppa-alustat –
Me&Te-verkkokauppa

• Me&Te Oy:n perustama, vuonna 2019

• Tuore verkkokauppa-alusta, jossa voivat myydä yksityiset ja yrittäjät

• Provisio on 9,9% + 0,95€* /myyty tuote

• Tuotteiden arvostelut ovat kaikkien nähtävillä

• Turvallinen sivusto sekä yrittäjälle että ostajalle

• Rahaliikenne hoituu alustavan tarjoaman yrityksen kautta

• Myyjä saa myyntipalkkion, kun tuote asiakas on saanut tuotteen

• Verkkokauppa nostaa myyjien tuotteita esille sosiaalisessa mediassa.

• Me&Te

https://mejate.fi/
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Verkkokauppa-alustat –
Nethit/Flowvy

• Nethit on kassavirtaratkaisu, joka sisältää myymälän kassat, 

varastonhallinnan sekä verkkokaupan yhtenä helposti hallittavana 

kokonaisuutena.

• Saatavana Lisäksi Flowvy-ominaisuus, joka mahdollistaa kaupan 

pitämisen

• Flowvy on kassajärjestelmä, toiminnanohjausjärjestelmä ja 

verkkokauppa yhdessä helposti hallittavassa kokonaisuudessa.

• Hinta-arvion saat ottamalla yhteyttä Flowvy-asiakaspalveluun.

• Nethit/flow
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Verkkopohja-alustat –
Woocemmerce + LifterLMS

• Wordpress-lisäosa, jonka avulla voi järjestää verkkokursseja

• Maksu WooCommercen sekä Checkoutin tai Paytrailin kautta

• Mahdollistaa oman verkkokaupan perustamisen ja sen kautta 

ohjaamisen kurssialustalle 

• WooCommerce-lisäosa on ilmainen, mutta verkkokurssien pitämiseen 

tarvitset joltain palveluntarjoajalta maksujen välitykseen soveltuvat 

tunnukset

• Jos on olemassa Wordpress-verkkosivut, kannattaa harkita lisäosan 

asentamista

• Suomenkielinen
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Verkkopohjat –
Campwire

• Verkkokurssien järjestäminen 

verkossa, milloin tahansa paikasta 

riippumatta

• 100€ / kk 

• 7% myyntiprovisio (aiemmin 10%)

• Yksinkertainen myyjälle sekä 

asiakkaalle

• Vaaditaan kirjautuminen

• Alustaan saat myös 

tapahtumamyynnin webinaareille ja 

livetapahtumille

• Campwire.com
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Verkkokauppa-alustat –
Kokemuksia Campwiresta

• Käyttöönotto oli hirveän helppo, sillä siihen ei tarvinnut mitään 

pitkiä koulutuksia.

• Kurssien vetäjälle alusta on helppo käyttää, ja tekninen tuki on 

ollut loistavaa, jos on itsellä mennyt sormi suuhun tekniikan kanssa.

• Yksi loistavimmista puolista Campwiressa on automatisointi 

ja maksujärjestelmien helppous.

• Verkkokurssit mahdollistavat uusien bisnesmallien kokeilemisen 

pienin kustannuksin, joten erilaisia toteutustapoja on ollut helppo 

kokeilla.

• Campwire antaa kurssin tekemiseen paljon vapauksia, ja selkeä 

rakenne auttaa tekemistä. Hyvännäköinen ja elämyksellinen kurssi 

syntyy Campwirella helposti.

• Campwire.com

https://www.campwire.com/fi/case-examples
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Zoom-videopalvelu

• Yritys voi järjestää verkkokursseja ja koulutuksia ja liittää 

osallistujat siihen

• Ilmaisversiolla keskustelee 100 henkeä ryhmässä, aikarajoituksena on 

40 minuutin tapahtuman pituus.

• Alkaen 13,99 € / järjestäjä / kk pääsee rajoituksista ja saa 

lisätoiminnot käyttöönsä kuten esim asiakaspalvelun.

• Osallistuminen linkin kautta tai syöttämällä kokouksen ID-

numeron Zoom-sovellukseen.

• Kokouksen voi myös tallentaa myöhempään varten

• Mahdollisuus jakaa iso ryhmä pienempiin ryhmiin keskustelua varten 

ja yhdistää pienet ryhmät taas isommaksi kokonaisuudeksi

• Käyttäminen on englanniksi
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Youtube-videopalvelu

• Opetusvideoiden helppo lataaminen, katselu ja jakaminen

• Vaatii videoiden editointiosaamista

• Yrityksellä oma profiili, jossa videot ovat näkyvissä ja tallennettuina

• Videoihin voi lisätä äänen jälkikäteen

• Omien kanavien luonti, jotka jaetaan palvelu/tuote kohtaisiin 

kansioihin

• Asiakkaat voivat tilata yrityksen kanavan tai tallentaa videoita 
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Doerz

• Doerz Local on palvelu, jonka avulla voi tarjota paikallisia elämyksiä 

omille asiakkaille ja olla mukana live like a local –trendissä.

• Yksittäisen palvelun tuottajalle ilmaista, mutta ottavat summasta 

provision

• Yrittäjille 99€/kk, johon lisäksi aloitusmaksu 1950€. Tähän hintaan 

saat oman sivuston palvelulle.

• Voi järjestää verkkokursseja minkä tahansa viestintävälineen kautta, 

kuten esimerkiksi videopuheluna Skypeä, Google Meetiä tai Zoomia 

hyödyntäen.

• Doerz.com

https://fi.doerz.com/
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Johku

• Johkun avulla yritys voi myydä palveluja ja tuotteita sekä seurata 

liiketoimintansa kehitystä.

• Johkun hinnoittelu on porrastettu ja sidottu Johkun läpi kulkevan 

liikevaihdon volyymiin.

• Jokainen Johku-kauppias voi myydä myös toisen kauppiaan tuotteita 

alkuperäisen kauppiaan nimissä

• Tällä tavalla Taito Lappi voisi olla pääkauppana, jolloin jokaisella 

yritykselläsi tuotteet ja palvelut Taito Lapin alla

• Johku.fi
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• Kansainvälinen verkkokauppa-alusta

• Kädentaidon harrastajille ja toiminimen perustajille

• Pieni maksu aloittamisessa

• provisio alle 10%

• Voi seurata myyntiä ja sen kehittymistä

• Voi käyttää maksullista mainontaa

• Ostajat voivat arvostella palvelun/tuotteen ja kaikki ostajat voivat 

nähdä arvostelut ennen ostamista

• Näkyvyyden saaminen on haastavaa yksittäisille tuotteille

• Voi ostaa mainostilaa, joka auttaa nostamaan tuotteet selvemmin 

esille

• Etsy.com

Etsy –
Yksittäisille kädentaitajille

https://www.etsy.com/?ref=lgo
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• Hintaluokka riippuu paljonko tuotteita haluaa myydä:

S vain 1 tuote/palvelukuvaus tilaustyöt-kategoriassa. Tämä 

sopii esim. kun tekee vain tilaustöitä. 10 eur/kk.

M max 50 tuotetta – 10% välityspalkkio myydyistä tuotteista. 

20 eur/kk.

L max 500 tuotetta – ei välityspalkkiota. 65 eur/kk. Tähän 

sisältyy myös kaupan markkinointia

• Hintaan sisältyy Checkout Finlandin ja PayPalin monipuoliset 

maksunvälityspalvelut.

• Villeriina.net

Villeriina –
Yksittäisille kädentaitajille

https://www.villeriina.net/info/


30

• Tori-kauppa on toiminimille ja pk-yrityksille tarkoitettu palvelu, jonka avulla saa tuotteille ja 
palveluille lisää myyntiä ja näkyvyyttä mainoksien tavoin.

• Molemmissa voi myydä tuotteita ja palveluita

• Asiakas voi laittaa viestiä tuotteen ostaessaan ilman rekisteröitymistä.

• Ero Tori.fi-palvelussa verrattuna Huuto.net-palveluun on, että voi valita myykö tuotteen 
kiinteällä hinnalla vai huutokauppana.

Huutokauppana tuotteen hinta voi kallistua asiakkaiden johdosta. Voi siis saada 
paremman hinnan tuotteesta Huuto.netin palvelun avulla

• Huutonetissä on harrastajille Tehomyyjä-lisätoiminto, jonka avulla voi 
hallinnoida kaupankäyntiä, kustannus joko 9,99€/vuosi tai 2,99€/kk

• Yrityksenä toimiminen huutonetissä maksaa yritykselle myynnin mukaisen välityspalkkion 
verran.

Yritys voi myös perustaa oman kaupan Huuto.netin sivuille. Tämä maksaa 50,43€ / kk 
sekä välityspalkkiot toteutuneista myynneistä.

Tori.fi/Huuto.net –
Yksittäisille kädentaitajille
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• Taito Lappi voisi perustaa palvelualustan, jossa mukana 

käsityöyrittäjät omien palveluidensa kanssa.

• Yritykset tekisivät omalle yritykselleen kauppasivun, jonka 

kautta myisivät palveluitaan

• Jokainen yritys yhden palvelimen alla, tarkoitettu kaikille 

käsityötä kiinnostuneille asiakkaille.

• Aloittamisen jälkeen vastuu yrityksillä, huolehtivat 

tuotteiden saatavuudesta.

• Yrityksien määrä vaikuttaa kannattaako tehdä yhteistä alustaa 

yrittäjille

• Verkkokaupan ylläpidosta Taito Lappi voisi ottaa pienen 

ylläpitomaksun hallinnointikulujen kattamiseksi.

Taito Lappi verkkokauppatoimijaksi?  
→ yrittäjät toimisivat yhdistyksen kautta

Taito Lappi-verkkokauppa 

https://minunjoulukauppa.fi/

