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Sähköiset alustat
Työkaluja ja uusia 
mahdollisuuksia

Söhköiset alustat ovat muuttuvia ja kehittyviä. Niiden ominaisuudet 
kehittyvät, ja toisaalta syntyy myös täysin uusia alustoja ja työkaluja. 
Useimmiten alustojen toiminta-ajatus on kuitenkin varsin 
yksinkertainen. Suurelta osin ne on tarkoitettu kaikkien käyttöön.

Alustojen käyttöä pidetään usein turhaa vaikeampana, kuin se onkaan. 
Käytännössä monet alustat ovat nopeita ottaa käyttöön, ja ne ovat 
kustannustehokkaita myynnin ja markkinoinnin työkaluja.

Erilaiset alustat tarjoavat paljon erilaisia mahdollisuuksia. Toisaalta 
myös niiden toimintaperiaattet ovat erilaisia. Samalla näillä alustojen 
käyttäjät ovat erilaisia. Tämän vuoksi jonkin alustan valitseminen 
tuotteiden myynti- tai markkinointialustaksi tulee perustua oman 
tuotteen kohderyhmään. Sähköisten alustojen käyttö on turhaa, mikäli 
oma asiakaskunta ei siellä ole. 



Sähköinen 
alusta
Alustoja voi käyttää palvelun tuottamiseen tai 
palvelun ja tuotteiden myymiseen ja markkinointiin. 
Osa toimii kuukausimaksulla, osa taas
komissiopohjaisesti. Alustan lisäksi tarvitaan usein
nettisivu ja verkkokauppa rahaliikenteelle.



Alusta 1:
Instagram

Instagram on helposti aloitettava 
ja monipuolinen alusta

Kaikkien tuntema kuvapalveu tarjoaa 
näkyvyyden lisäksi myös konkreettisia 
liiketoiminta mahdollisuuksia. Kaikkien 
näiden lähtökohtana on oma Instagram-tili. 
Instagram-tilillä ei kuitenkaan tarvitse olla 
kymmeniätuhansia seuraajia tarjotakseen 
ansaintamahdollisuuksia. Mutta aktiivinen ja 
laadukasta sisältöä tarjoava tilin pitää olla. 

Intagram sopii hiukan nuoremman (20-35v) 
asiakaskunnan tavoitteluun, vaikka 
käyttäjien keski-ikä onkin nousussa koko 
ajan. 



Instagramin
mahdollisuudet
Yhteistyöt —
Tarjoa näkvyyttä

Hyvin kohdennettu ja laadukasta 
sisältöä tuottava tili voi tarjota 
näkyvyyttä muille toimijoille ja heidän 
tuotteilleen korvausta vastaan. 
Markkinointiyhteistyö hinnoitellaan 
tapauskohtaisesti.

Vaikuttajat —
Osta näkvyyttä

Omille tuotteille voi hakea näkyvyttä 
muiden vaikuttajien kautta. 
Vaikuttajamarkkinointi on ehkä 
tunnetuimpaa Instagramissa, joskin 
myös muut kanavat toimivat siinä hyvin. 

Instagram shop —
Myy tuotteita

Instagramissa on verkkokauppa. 
Asiakas voi tuotetta klikkaamalla siirtyä 
suoraan ostamaan tuotteen myyjän 
sivulle. Tulossa on myös ominaisuus, 
missä koko maksuliikenne hoituu 
Instagramin sisällä.



Kaupallinen 
yhteistyö
Yksi tapa kaupallista oma osaaminen on 
rakentaa sisällöltään menestyvä sosiaalisen
median tili tai blogi, ja tarjota siinä näkyvyyttä
muille toimijoille. Tämä on mikrovaikuttamista, 
joka on nouseva trendi.

Näillä tileillä ei tarvitse olla satojatuhansia, eikä
edes tuhansia seuraajia. Riittää, että tili on hyvin
segmentoitu, ja seuraajakunta on sitoutunutta, eli
ympärillä on ostamaan valmis yhteisö. 
Esimerkiksi käsityövinkkejä jakamalla voi
rakentaa sitoutuneen yhteisön.

Kaupallista yhteistyötä toteutetaan jo paljon
rahakorvausta vastaan. Summat voivat olla mitä
vain, muutamista kympeistä tuhansiin eroihin. 
Sopivilla yhteistyökumppaneilla on seuraajia
kiinnostava tuote. 

Vaikuttaja-
markkinointi
Oman tuotteen voi kaupallistaa myös toisten
vaikuttajien kautta. Tällöin panostetaan omaan
verkkokauppaan, tai myyntisivuun, ja vaikuttajat
hoitavat asiakkaiden ohjaamisen sivulle korvausta
vastaan. Ohjata voi somesta tai vaikka blogista. 

Vaikuttajalla tulee olla valmiina sellainen yleisö, jota 
tuote tai palvelu kiinnostaa. Käytännössä kuvio toimii
niin, että vaikuttaja ohjaa omista kanavistaan
seuraajien linkin kautta suoraan myyntisivulle tai 
verkkokauppaan. Kun verkkokauppa toimii hyvin, 
myyntiä syntyy.

Korvauksen voi vaikuttajalle määritellä
kertakorvauksena postausta kohti. Tai niin
kutsuttuna affiliate-korvauksena, mikä tarkoittaa
prosenttiosuutta myynnistä. 



Instagram 
shopping
Instagramista povataan maailman suurinta verkkokauppa-alustaa 
Amazonin rinnalle. Tämän mahdollistaa uusi Instagram-shopping -
toiminto. 

Toiminnon myötä postuksiin on mahdollista tägätä tuotteita suoraan 
postattuihin kuviin. Näin seuraaja voi siirtyä yhdellä näpäytyksellä 
katsomaan tuotteen tarkemmat tiedot. Samalla sovellus näyttää 
asiakkaalle muita vastaavia myyjän tuotteita. 

Toiminto mahdollistaa suoran ostopolun käyttäjälle. Seuraaja voi tällä 
hetkellä siirtyä lisätiedoista suoraan myyjän verkkokauppaan päättämään 
ostoksensa. Tulossa on versio, missä ostoksen voi suorittaa loppuun 
Instagramin sisällä. Tässäkin vaihtoehdossa ostaja voi silti siirtyä myös 
verkkokauppaan katselemaan laajemmin tuotteita.



Alusta 2:
Youtube

Mainoksia, kursseja ja 
kuukausijäsenyyksiä

Youtube videotoistopalvelussa on lähes 2 miljardia 
käyttäjää. Suurin haaste onkin tuttu: näkyvyyden 
saaminen. Alusta toimii Googlen periaattein ja sinne 
ladatut videot voi optimoida hakusanoin. 

Youtuben avulla on helppo kaupallistaa erityisesti 
palveluita, mutta se toimii myös tuotteiden esittelyssä.
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Mainokset
Ehkä perinteisin tapa kaupallistaa oma osaaminen 
tai palvelu on suosittu Youtube-tili, jossa on 
mainoksia. Tämä vaatii kuitenkin suhteellisen 
suositun tilin ja paljon katselukertoja videoille. 

Suositun tilin rakentaminen voi yksinkertaisimmillaan 
perustua siihen, että tilillä jaetaan yleisöä 
hyödyttävää sisältöä. Vinkkejä ja ohjeita, kullan 
arvoisia neuvoja jakava tili sitouttaa seuraajat. 
Suositun tilin rakentaminen voi kestää vuosia, tai se 
voi tapahtua muutamassa kuukaudessa. Sisältö 
ratkaisee.
Suosittu tili > neuvoja vinkkejä > paljon 
katselukertoja > mainostuloja 

Kurssit
Käsillä tekemisen kurssit sopivat hyvin Youtuben
kautta kaupallistettaviksi. Tällöin myynti voi
tapahtua normaalisti nettisivuilla olevan
verkkokaupan kautta. Verkkokauppa myynnin
edellytys on tällöin verkkosivun näkyvyys. Youtube
on vain palvelun jakelualusta. 

Verkkokauppamaksun jälkeen asiakas saa linkin
youtube-videoon, tai videoiden sarjaan. Nämä ovat
muilta käyttäjiltä piilossa, ja niihin pääsee vain 
käsiksi koodilla. Tähän kaupallistamisen tapaan
soveltuvat myös muut videopalvelut ja -alustat.
Videoidaan kurssi > laitetaan se myyntiin nettisivulle
verkkokauppaan > maksun jälkeen asiakas saa linkin
You Tubeen kurssin katseluun



Kuukausi-
jäsenyysRakenna asiantuntijuus 

Blogissa tai some-kanavalla rakennetaan
asiantuntijuus, ja sitoutunut yleisö sen ympärille. 
Kanavissa jaetaan ilmaiseksi pieniä paloja
osaamisesta.

Myy jäsenyyttä syvempään
sisältöön
Sitoutuneelle yleisölle myydään kuukausimaksulla 
oikeutta Youtube-kanavallesi. Tähän tarvitaan 
esimerkiksi nettisivu ja jokin verkkokauppasysteemi. 

Tuota uutta sisältöä luvatusti
Tuota laadukasta uutta sisältöä Youtube-kanavalle. 
Julkaise uutta materiaalia luvatusti. Hyvä sisältö
saa seuraajat pysymään kuukausijäseninä. Tämä
on sitovaa ja aikaavievää, ja vaatii videotaitoja.



Mistä kyse
Alusta, missä kuka tahansa voi myydä elämyksiä. 
Elämykset voivat olla virtuaalisia, eli verkon yli 
tuotettuja tai toteutettuja reaaliaikaisesti. Sen 
perusajatus perustuu jakamistalouteen, kuten 
Airbnb. 

Elämyksiä, kursseja, palveluita

Alustalla on tarjolla elämyksiä, missä asiakas saa 
kokea jotain, mitä hän ei ole aiemmin kokenut.

Doerzin alustalla on myynnissä sekä turistimaisia 
palveluita, että täysin arkisia, ja hyvin paikallisia 
elämyksiä. Esimerkiksi virtuaalinen koiran ulkoilutus 
suomalaisessa talviluonnossa, tai vaikka suomen 
kielen 30 minuutin oppitunti.

Alusta 3:
Doerz



Doerz 
Palveluiden, mutta myös tuotteiden 
kaupallistamiseen 

Doerz on alusta sellaistenkin elämysten ja palveluiden 
kaupallistamiseen, joilla ei heti huomaisi olevan kaupallistamisen 
mahdollisuuksia. 

Elämyksen tarjoajaksi voi liittyä ilmaiseksi. Jokaisesta myydystä 
elämyksestä alusta ottaa komission, muita kuluja ei ole. Eli kuluja syntyy 
vasta kun syntyy myyntiä. Alusta perii maksun asiakkaalta, ja ohjaa sen 
onnistuneen elämyksen jälkeen palvelun tuottajalle komissiolla 
vähennettynä. Näin asiakas ja palveluntuottaja eivät siirrä rahaa 
keskenään. Veroista palvelun tuottaja vastaa itse. 

Elämykset voivat olla valmiiksi suunniteltuja, jotka tuotetaan tiettynä 
aikana. Tai ne voivat olla täysin asiakkaalle räätälöityä, tarjouspyyntöä 
myöden.



Mitä alustalla voi tarjota?

Kurssi

Lyhyet kurssit ja 
koulutushetket. Esim: "opi 
tekemään kantapää 
puolessa tunnissa”, tai 
vaikka tunnin makramee 
työpaja. Voi liittää 
tarvikepaketteja, jotka 
asiakas tilaa erikseen.

Inspiraatio

Inspiroiva sisustushetki, 
joulukoristelu, tms, missä 
käsityötuotteita 
käytetään. Tilaisuuden on 
tarkoitus inspiroida 
asiakasta ostamaan 
kyseisiä tuotteita 
verkkokaupasta. Myös 
tilaisuus itsessän maksaa.

Osallistuminen

Paikalla on taiteilija itse, 
joka kertoo tekemistään 
töistä, vastaa kysymyksiin 
ja esittelee töitään. Tekijä 
kertoo kiehtovia tarinoita 
töiden takaa.
Tilaisuus maksaa, mutta 
toimii myös 
markkinointina.

Esittelykierros

Asiakas pääsee 
kiertelemään esimerkiksi 
Taito Shoppiin. Tuodaan 
asiakas paikan päälle 
inspiroitumaan. On 
mahdollista toteuttaa 
myös online-elämyksenä, 
eli kuvataan virtuaalinen 
kierros.

SÄHKÖISET ALUSTAT



Esimerkkejä

Verkon yli tai "livenä"

Erilaisten sisältöjen ja "palvelutyyppien" lisäksi 
alustalla on mahdollista myös tuottaa palvelut eri 
tavoin.

Tavallisin tapa tuottaa kurssi tai palvelu on tietysti 
kokoontua yhteen paikan päälle. Tämä on varmasti 
se elämyksellisin. Kohderyhmää voivat kuitenkin olla 
vain paikkakunnalla olevat, tai sinne matkustavat.

Alustalla on myös myynnissä virtuaalisesti tuotettuja 
palveluita. Esimerkiksi virtuaalinen sukankudonta 
hetki, tai virtuaalinen taiteilijan tapaaminen voisivat 
sopia tähän. 



Alusta 4:
Amazon



Amazon
Verkkokauppa-alusta kenelle tahansa

Kuka tahansa voi myydä tuotteitaan Amazonin verkkokaupassa. Siihen
tarvitaan vain tilin luominen, tuotteiden kuvaaminen ja kuvaukset, 
Myyjä voi valita, postittaako itse tuotteensa, vai hoitaako Amazon sen.
Amazon hoitaa myyntiprosessin suurilta osin. 

Yksinkertaisuudessaan Myyjä toimittaa tuotteet Amazonin varastolle. 
Tai, jos hän valitsee oman postituksen, postittaa ne itse. 
Toimittamisessa Amazon on kuitenkin erittäin hyvä. Parempi, kuin ehkä
kukaan muu. 

Amazonin myötä on kuitenkin varauduttava myös isoihin volyymeihin. 
Jos tuote myy, se voi myydä valtavasti. Amazonin kävijämäärä on 
todella suuri, ja näkyvyys maailmanlaajuinen. 

Mikäli Amazon Suomi toteutuu, on mahdollista myydä vain Suomeen, 
mikä helpottaa kotimaisille tuotteille prosessia.



Alusta 5: Valmiit verkkokaupat
ja messualustat



Facebook
Facebookin maksullinen mainonta on oikein
tehtynä tehokasta ja halpaa. 

Facebookissa voi rakentaa sitoutuneen yleisön
esimerkiksi omana ryhmänä tai sivuna. Ryhmään
pääsy voi perustua esimerkiksi kurssin ostamiseen. 
Ryhmässä voi tuoda omia tuotteita esille myös
Facebook-live -toiminnolla ja jakamalla vinkkejä
tuotteiden käytöstä. Esim virtuaalinen
kauppakierros on helppo toteuttaa koska vain.
Julkaisut voi ajastaa, jolloin ei ole niin sitova
markkinoijalle.

Blogi
Blogi on tehokas markkinointiväline, mutta sen saa
myös tuottamaan jopa ilman verkkokauppaa. 
1) Säännöllinen blogaaminen nostaa yrityksen
verkkosivujen näkyvyyttä. 
2) Blogissa voi suositella toisten tuotteita korvausta
vastaan. 
3) Blogissa voi olla affiliate-linkkejä, joiden kautta 
tehdystä myynnistä saa komission. Blogi vaatii
kirjoitustaitoa ja -intoa.

Nettisivut
Nettisivut ovat edelleen kaiken perusta. Muista
kanavista ohjataan asiakkaita nettisivuille, ja 
nimenomaan sinne, missä tuotteita myydään. 

Myynnissä kannattaa panostaa
laskeutumissivuun, eli sivuun, mihin asiakas
ensiksi tulee. Myös myyntisivun teksteihin
kannattaa panostaa. 

Markkinointi
Nämä tukevat myyntiä, 
olipa alusta mikä vain


