
 



Sisällysluottelo 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

SISÄLLYSLUETTELO 

Sisällysluettelo 1 
1. Tietoja oppaasta 1 
2. Shopify-verkkokaupan perustaminen 3 
3. Shopify-planin valinta 6 

Kuinka paljon Shopify maksaa? 6 
Maksaminen kuukausittain tai vuosittain 6 
Shopifyn palvelupakettien vertailu 7 
Basic Shopify ($29/kk) 8 
Shopify ($79/kk) 8 
Advanced Shopify ($299/kk) 8 
Shopify Lite ($9/kk) 8 
Shopify Plus ($2000/kk) 8 

2. Shopify-Teeman valitseminen 10 
3. Ulkoasun muokkaaminen 13 
4. Tuotteiden lisääminen 15 

Tuotteiden lisääminen yksitellen 15 
Tuotteiden Lisääminen massana 19 

5. Tuotekategorioiden lisääminen 22 
6. Domainin liittäminen Shopifyhin 25 

Domainin ostaminen Shopifyn kautta 25 
Domain toisesta palvelusta 26 
Sähköpostien vastaanottaminen 28 
Sähköpostien lähettäminen 28 

7. Maksutapojen lisääminen 30 
Yleisimmät maksutavat 30 
Manuaaliset maksutavat 31 

8. Toimitustapojen lisääminen 34 
Toimitusvaihtoehdot painon mukaan 34 
Toimitusvaihtoehdot hinnan mukaan 35 
Esimerkki toimitusvaihtoehdoista 35 

9. Maksuvaiheen (checkout) asetuksien muokkaaminen 37 
Checkout vaiheen tyylit 37 
Asiakastilit 37 
Asiakastiedot 38 
Keskeneräiset tilaukset ja sähköpostimarkkinointi 39 
Tilauksen käsittely 40 
Checkoutin kieli 41 

10. Veroasetusten muokkaaminen 43 
11. Sisältösivujen luominen 46 

Miksi sisältösivuja? 46 
Sisältösivujen lisääminen 46 

12. Blogin lisääminen 49 
Blogipostauksen kirjoittaminen 49 
Blogin nimen muuttaminen 52 

13. Navigaation lisääminen 55 



Sisällysluottelo 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

Uuden navigaation lisääminen 55 
14. Asiakastietojen lisääminen Shopifyhin 58 

Asiakkaiden lisääminen manuaalisesti 58 
Asiakkaiden lisääminen CSV-tiedostosta 58 

15. Alennuskoodien lisääminen 61 
Alennuskoodien luominen 61 
Automaattiset alennuskoodit 64 

16. Otsikoiden ja kuvauksien hakukoneoptimointi (SEO) 66 
17. Google Analyticsin liittäminen verkkokauppaan 69 
18. Facebook Pixelin liittäminen verkkokauppaan 72 
19. Facebook-kaupan käyttöönotto 74 
20. Yleiset asetukset 77 
21. Lahjakorttien lisääminen 79 
22. Sähköpostivastauksien personointi 81 
23. Sovellusten asentaminen 84 

Sovellusten lataaminen 84 
Varmuuskopioi kauppasi 84 

24. Käyttäjien lisäys 86 
25. Kaupan sisällön oikolukeminen 88 
26. Kaupan testaaminen eri laitteilla 90 
27. Salasanan poisto ja kaupan julkaiseminen 93 
28. Sivustokartan lähettäminen Googlelle 95 

Sivuston omistuksen vahvistaminen 95 
Sivustokartan lähettäminen 97 

29. Shopify-kaupan markkinointi 99 

 



Sisällysluottelo 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

 



Sisällysluetteloon  Shopify-verkkokaupan perustaminen 1 
 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

1. TIETOJA OPPAASTA 

Moikka! 

Tästä ohjeesta löydät tiedot, kuinka Shopify-verkkokauppa perustetaan vaihe vaiheelta. Jos siis olet 

perustamassa verkkokauppaa tai haluat parantaa tietämystäsi siitä, kuinka Shopifyllä tehdään asioita, 

voi tästä ohjeesta olla sinulle apua. Netti on pullollaan ohjeita, kuinka verkkokauppa perustetaan 

Shopifyllä, mutta suurin osa niistä on kirjoitettu englannin kielellä. Niinpä päätimme koota selkeän 

suomenkieliset oppaan kaikkien sitä tarvitsevien avuksi. 

Verkkokauppiaan kiihdytyskaistalle?  Jos kuitenkin haluat nopeuttaa tietäsi verkkokauppiaaksi, 

suosittelen, että hyödynnät Solwen palveluita. Tällöin saat itse keskittyä olennaiseen ja jättää tekniikan 

meidän huolehdittavaksemme. 

Jos etsit varmaa ja helppokäyttöistä ratkaisua tuotteiden tai palveluiden myymiseen verkossa, et tule 

pettymään Shopifyhin. Sen toimintaan luottaa yli 1 000 000 yritystä ympäri maailmaa ja sen suuren 

käyttäjämäärän ansiosta sitä kehitetäänkin eteenpäin nopealla tahdilla. Shopify sisältää kaikki 

tarvittavat työkalut sujuvan verkkokaupan ylläpitämiseen. 

Jos tarvitset apua jonkun kohdan selättämisessä, voit laittaa meille viestiä Solwen 

verkkosivuston yhteydenottolomakkeen tai Chatin kautta. Jos tilanne on akuutimpi ja tarvitset apua 

välittömästi, kannattaa ottaa yhteyttä Shopifyn omaan asiakaspalveluun, joka palvelee kellon ympäri.  
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2. SHOPIFY-VERKKOKAUPAN PERUSTAMINEN 

Ennen verkkokauppiaaksi ryhtymistä sinun täytyy selvittää muun muassa nämä seikat: 

● Mitä myyt verkkokaupassasi? 
● Millainen asiakaskunta tuotteillasi on? 
● Kenelle myyt tuotteita, yrityksille vai yksityishenkilöille? 
● Millaisia toimitustapoja tarjoat asiakkaillesi? 
● Millainen budjetti sinulla on verkkokaupalle, entä sen markkinoinnille? 
● Millä verkko-osoitteella (domain) lähdet verkkokauppaasi markkinoimaan? 
● Onko yritykselläsi logo valmiina? 
● Ketkä ovat yrityksesi suurimmat kilpailijat? 
● Miksi kilpailijasi menestyvät ja mitä sinä voisit tehdä paremmin kuin he? 
● Kuinka erotat oman tekemisesi kilpailijoistasi? 

Seuraavien linkkien takaa löydät verkkokaupan perustamiseen ja pyörittämiseen liittyviä hyödyllisiä 

työkaluja: 

● Shopifyn logogeneraattori - Voit luoda yrityksellesi logon käyttäen valitsemiasi värejä ja tyylejä. 
● Pixabay - Voit käyttää hyvälaatuisia ilmaisia kuvapankkikuvia verkkosivustollasi. 
● Pexels - Toinen sivusto, mistä löytyy kuvapankkikuvia. 
● PicResize - Työkalu, jonka avulla voit muokata kuvia helposti selaimellasi. 
● TinyPNG - Selaimessa toimiva sovellus, joka pienentää kuviesi koot, jolloin verkkokauppasi 

latautuu nopeammin. 
● Google PageSpeed Insights - Voit testata sivustosi nopeuden tietokoneilla ja mobiilissa. 
● Promo - Luo näyttävän näköinen mainosvideo omalla logolla ja teksteillä verkossa. 
● Fontjoy - Fonttien valitsemisessa helpottava sovellus. 
● Shopifyn blogi - Täältä voit lukea verkkokauppoihin liittyvää ajankohtaista asiaa. 

Kun kaikki edellä todetut asiat on mietitty huolella kuntoon, on aika pistää verkkokauppa pystyyn. Se 

tapahtuu avaamalla kokeiluversio Shopify-verkkokaupasta alta löytyvän painikkeen takaa. Kun 

rekisteröidyt Shopifyn käyttäjäksi linkkimme avulla, saamme sen avulla pienen provision Shopifyltä, 

koska kuulumme heidän affiliate -ohjelmaan. 

Avaa Shopify-verkkokauppa 

Kun klikkaat sivulla "Start free trial" -painiketta, sivusto kysyy salasanaa ja kaupan nimeä. Kaupan nimi 

tulee määrittelemään verkkokauppasi ilmaisen .myshopify.com osoitteen. Tähän kohtaan kannattaa 

määritellä, mistä osoitteesta haluat kauppasi löytyvän, eikä sen tarvitse välttämättä olla yrityksesi oikea 

nimi. Esimerkiksi jos laitat siihen "Esimerkki Kauppa Oy", verkkokauppasi löytyy osoitteesta esimerkki-

kauppa-oy.myshopify.com. Jos kaupan nimi on jo käytössä, voit laittaa siihen kohtaan jonkun toisen 
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version yrityksesi nimestä. Tällä osoitteella ei käytännössä ole väliä, sillä julkaistessasi kauppasi kytket 

sen oletettavasti omalle domainillesi www.yritys.fi. 
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3. SHOPIFY-PLANIN VALINTA 

Shopifystä on saatavilla kolme eri palvelupakettivaihtoehtoa. Tässä osiossa käydään läpi mitä eri 

paketit sisältävät, mitä Shopifyn transaktiomaksut tarkoittavat sekä mikä palvelupaketti on sopiva juuri 

teidän yrityksenne käyttötarkoitukseen. 

KUINKA PALJON SHOPIFY MAKSAA? 

Shopifyn palvelupaketit: 

● Basic Shopify $29 / kk 
● Shopify $79 / kk 
● Advanced Shopify $299 / kk 

Ja lisäksi suurille verkkokauppa-alan toimijoille Shopify Plus, jonka hinnoittelu alkaa $2000 

kuukaudessa. 

MAKSAMINEN KUUKAUSITTAIN TAI VUOSITTAIN 

Shopifyn hinnoittelu -sivulta löytyvät hinnat ovat kuukausihintoja, ja palvelun käyttäminen toimii 

samalla tavalla kuin esimerkiksi suoratoistopalveluiden kuten Netflixin käyttäminen. Jos lopetat 

palvelun tilauksen, loppuu käyttöoikeus Shopifysta, eikä kortiltasi enää veloiteta rahaa. Shopifyn 

kuukausimaksussa on kuitenkin myös mahdollista säästää, jos haluaa ostaa palvelun yhden tai kahden 

vuoden suunnitelmalla. Maksamalla vuoden etukäteen kuukausimaksut pienenevät 10% ja maksamalla 

kaksi vuotta suoraan alennus on 20%. 
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SHOPIFYN PALVELUPAKETTIEN VERTAILU 

Shopifyn Basic -paketista löytyy kaikki tarpeellinen verkkokaupankäynnin pyörittämiseen. Nostamalla 

palvelupaketin tasoa saat uusia ominaisuuksia käyttöösi ja transaktiomaksut pienenevät. 

 

*Kolmannen osapuolen toimitusvaihtoehdot mahdollistavat toimitustapojen automatisoinnin, 
esim. Postin pakettiautomaattien valinta checkout-vaiheessa. Käyttöönotto Shopify Basicin kanssa 
tapahtuu ottamalla yhteyttä Shopifyn tukeen ja pyytämällä aktivoimaan Carrier Service API:n. 

Voit lukea lisää ominaisuuksista ja Shopifyn hinnoittelusta Shopifyn virallisilla sivuilla. 
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BASIC SHOPIFY ($29/KK) 

Shopifyn halvin vaihtoehto sopii niin aloittelevalle verkkokauppiaalle kuin pienempää 

verkkokauppatoimintaa harjoittavalle yrityksellekin. Se sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet ja 

työkalut sujuvan verkkokauppatoiminnan pyörittämiseen. 

SHOPIFY ($79/KK) 

Shopify -paketti sopii kasvaville verkkokaupoille ja tähän pakettiin kannattaa vaihtaa, kun 

kuukausimyynti verkkokaupan kautta kasvaa yli 4000 euroon. Tämän paketin avulla saa käyttöön mm. 

myös paremmat raportointityökalut ja lahjakortit myytäväksi ilman sovellusta. 

ADVANCED SHOPIFY ($299/KK) 

Advanced Shopify sopii suuremmille kasvua hakeville verkkokauppiaille. Nostamalla kuukausittaista 

maksua ja palvelupaketin tasoa transaktiomaksut pienenevät entisestään ja saat käyttöösi vielä 

parempia raportointityökaluja. Advanced Shopifyn käyttöönottoa kannattaa harkita, jos verkkokaupan 

kuukausittainen myynti kasvaa yli 40 000 euroon kuukaudessa. 

SHOPIFY LITE ($9/KK) 

Shopifystä on saatavilla myös pienempi versio, joka ei kuitenkaan sisällä verkkosivustoa itsessään, 

vaan sillä saa käyttöönsä Shopifyn ostoskoritoiminnallisuuden. Shopify Liten voi liittää jo olemassa 

olevaan verkkosivustoon tuomaan sinne verkkokauppatoiminnot tai jos myynti on tarkoitus tehdä 

sosiaalisen median kanavissa kuten Facebookissa. 

SHOPIFY PLUS ($2000/KK) 

Shopifyn järein saatavilla oleva palvelupaketti Shopify Plus on suurille verkkokauppiaille tarkoitettu 

kokonaisuus. Sen avulla saat kaiken mahdollisen hyödyn irti Shopifyn alustasta ja voit luottaa siihen, 

että verkkokauppasi toimii juuri niin kuin pitääkin. Plus on tarkoitettu yrityksille, joiden liikevaihto 

verkkokaupan kautta ylittää yli miljoonan vuositasolla ja sen hinta alkaa 2000 dollarista kuukaudessa. 

Tätä palvelupakettia ei voi tilata suoraan, vaan ottaakseen käyttöön Shopify Plussan, sinun tulee ottaa 

yhteyttä suoraan Shopifyhin saadaksesi tarjouksen Shopify Plussasta. 
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2. SHOPIFY-TEEMAN VALITSEMINEN  

Teeman valitseminen on yksi verkkokauppaprojektin tärkeimmistä vaiheista, sillä se määrittää miltä 

tuleva verkkokauppasi tulee näyttämään ja tuntumaan. Teema ostetaan kertaluontoisena ostoksena, 

eikä siitä tule lisäkustannuksia kuukausimaksuihin. Sen avulla sivusto saa uuden ilmeen, ja osaan 

teemoista on liitetty suoraan sovellusten tarjoamia lisäominaisuuksia, kuten Twitter- tai Instagram-

feedien lisäys suoraan sivustolle. 

Teeman valitseminen voi tuntua vaikealta, sillä internet on pullollaan teemoja mitä erilaisempiin 

käyttötarkoituksiin. Teemoja voi ladata Shopifyn omasta teemakaupasta tai muilta verkosta löytyviltä 

teemoja tarjoavilta sivustoilta kuten Out of the Sandboxista. Olemme todenneet Out of the Sandboxin 

teemat hyviksi, ja käytämme niitä isossa osassa projekteistamme. Olemme Out of the Sandboxin 

kumppani, joten saamme pienen palkkion, mikäli ostat teeman yllä olevasta linkistä. Shopifyn omasta 

teemakaupasta on saatavilla 8 ilmaista sekä 64 maksullista teemaa, jotka maksavat 120-180 dollaria.  

Vaikka teeman saattaisi saada halvemmalla jostain muualta kuin Shopifyn omasta teemakaupasta, 

suosittelen suuresti ostamaan sen juuri sieltä. Muualta ladattujen teemojen tekijät eivät välttämättä ole 

perehtyneet Shopifyn tekniikoihin ja käytettyihin standardeihin ja teemat saattavat hidastaa kaupan 

toimintaa tai eivät toimi esitellyllä tavalla. Siinä missä luulet säästäväsi, aiheutat vain itsellesi harmaita 

hiuksia ja päänvaivaa, kun kauppa ei toimikkaan oletetulla tavalla. 
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Jos haluat pienellä vaivalla tehdä kaupastasi näyttävämmän näköisen, suosittelemme valitsemaan 

maksullisen teeman verkkokauppaasi. Niistä löytyy enemmän ominaisuuksia ja muokkausvaihtoehtoja 

verrattuna ilmaisiin teemoihin. Verkkokaupasta löytyvät teemat löytyvät Shopifyn administa kohdasta 

Online Store -> Themes. Kyseisestä kohdasta voit tarkastella, muokata ja lisätä teemojasi. 
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3. ULKOASUN MUOKKAAMINEN 

Kun olet lisännyt teeman verkkokauppaasi, voit muokata sen ulkoasua helposti kirjautumalla Shopifyn 

admin puolelle ja navigoimalla kohtaan Online Store ja painamalla nappia "Customize". 

 

Customize -nappi aukaisee Shopifyn teemaeditorin, mistä pystyt muokkaamaan verkkokauppasi 

ulkoasua.  

Editorin avulla voi: 

● Muokata miltä sivuston yläosa (header) ja alaosa (footer) näyttää 
● Lisätä logon sivustolle 
● Lisätä sivustolle faviconin eli pienen logon, joka näkyy selaimen välilehdessä 
● Muokata sivuston etusivun ulkoasua 
● Liittää sosiaalisen median linkit sivustolle 
● Vaihtaa fontteja 
● Muokata sivuston värimaailmaa 

Kaikkia sivustolla näkyviä elementtejä ei voi valitettavasti editorin kautta muokata, mutta niihin pääsee 

kyllä käsiksi muokkaamalla sivuston koodia kohdasta Online Store -> Actions -> Edit code. Pienten 

yksityiskohtien muokkaamiseen olisi hyvä tietää vähintään perusteet HTML/CSS/Liquid-

ohjelmoinnista, muuten koodin muokkaamisella voi saada isoakin tuhoa aikaiseksi. 

Lisää tietoa teeman muokkaamisesta saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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4. TUOTTEIDEN LISÄÄMINEN  

Tuotteita voi lisätä Shopify-verkkokauppaan kahdella eri tavalla: manuaalisesti yksi kerrallaan tai 

bulkkina monta tuotetta kerrallaan. Useampaa tuotetta lisättäessä tuotteiden tiedot pitää olla 

lajiteltuna oikeaan järjestykseen CSV-tiedostossa. 

Tuotteita voi lisätä Shopifyn admin-puolelta niin selaimessa kuin sovelluskaupasta ladattavan Shopify-

applikaationkin kautta. Applikaation kautta lisättäessä voi tuotteista ottaa kätevästi tuotekuvat suoraan 

sovelluksen kautta ja lisätä ne automaattisesti oikean tuotteen kohdalle. 

TUOTTEIDEN LISÄÄMINEN YKSITELLEN 

Tuotteet lisätään Shopifyn admin-puolelta kohdasta –> Products –> Add product 

 

Seuraavaksi tuotteelle pitää syöttää nimi, tuotekuvaus ja kuvat. 
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Lisäksi voit syöttää tuotteelle tyypin (Product type), valmistajan (Vendor) ja tageja (Tags). Nämä eivät 

ole pakollisia, mutta niiden avulla suurempiakin tuotevalikoimia voi rajata helpommin Shopifyn admin-

puolella sekä verkkokaupan puolella. Seuraavassa kohdassa käytävässä tuotekategorioiden 

luomisessa käytetään yleensä tuotteista löytyviä tageja ja niiden avulla luodaan tuotekategoriat ja 

valikot, miten tuotteita rajataan. 

 

Seuraavaksi lisätään tuotteelle hintatiedot, varastonhallintatiedot ja paino. Price-kohtaan kirjoitetaan 

hinta, jolla tuote myydään verkkokaupasta. Jos tuote myydään alennuksella, sen alkuperäinen hinta 

kirjoitetaan kohtaan "Compare at price" ja alennettu myyntihinta kohtaan "Price". Kohtaan "Cost per 

item" voi laittaa tuotteen sisäänostohinnan, jos haluaa seurata analytiikkaa verkkokaupasta myytyjen 

tuotteiden katteista. 
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SKU eli stock keeping unit on uniikki tuotekoodi varastonhallintaa varten. Se eroaa seuraavasta 

barcode-kohdasta siten, että sen on tarkoitus olla verkossa löytyvän tuotteen yksittäinen tuotetunnus 

ja helpommin ymmärrettävä kuin esim. tuotteen viivakoodi. Jos myytävä tuote olisi valkoinen t-paita 

koossa L, voisi sen SKU olla esim "tp-valk-L" ja koossa M "tp-valk-M" jne. 

Quantity-kohtaan määritellään tuotteen varastosta löytyvä saldomäärä. Shopify seuraa varaston 

saldoa ja määrittelee, onko tuote tilattavissa vai ei. Jos tuotteen saldo tippuu nollaan, tuote määräytyy 

automaattisesti loppuunmyydyksi, eikä asiakkaat voi tilata kyseistä tuotetta verkkokaupasta. Jos 

tuotteita haluaa myydä negatiivisella saldolla, voi valintaruudun "Allow customers to purchase this 

product when it's out of stock" valita. Joissakin tapauksissa "Inventory policy" kohdan voi muuttaa niin, 

ettei Shopify seuraa varastosaldon muuttumista, jos esim. myytävät tuotteet ovat tilauksesta 

valmistettavia asioita eikä niillä itsessään ole varastosaldoa. 
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Postitus-kohdasta löytyy ensimmäisenä täppä, jolla tarkastetaan, onko myytävä tuote fyysisesti 

postitettava vai ei. Jos tuote on normaalisti postitettava tuote, sille määritellään paino, jonka mukaan 

lopulta voidaan tarjota erilaisia toimitusvaihtoehtoja.  

 

Jos samasta tuotteesta löytyy erilaisia vaihtoehtoja (variantteja), ne voi määritellä kohdassa Variants. 

Vaihtoehdot voivat liittyä esimerkiksi tuotteen väriin tai kokoon. Jokaiselle variantille voi määritellä 

erikseen hinnan ja oman varastosaldonsa. 



Sisällysluetteloon  Shopify-verkkokaupan perustaminen 19 
 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

 

Lopuksi voit vielä tarkastella, miltä tuotteesi näyttävät Googlen haussa. Voit kirjoittaa tähän kohtaan 

osuvammat tuotekuvaukset ja tuoda esiin hakutuloksien yhteydessä tuotteen kategorian esimerkiksi 

kaavalla "Tuotteen nimi X - Kategoria Y - Yritys Z". 

 

Ja lopuksi voit tarkistaa vielä, että tuotteen tiedot on lisätty oikein ja tallentaa tuotteen painamalla 

"Save"-nappia. 

Lisää tietoa tuotteiden lisäämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  

TUOTTEIDEN LISÄÄMINEN MASSANA 

Shopify-kauppaan voi lisätä myös monta tuotetta yhdellä kerralla. Tämä tapa nopeuttaa tuotteiden 

tuontia, jos tuotteet ovat olleet aikaisemmin esillä esimerkiksi toisella alustalla tehdyssä 

verkkokaupassa. Tiedosto, missä tuotetiedot ovat lisätään samasta kohdasta, mistä tuotteita 

lisättäisiin yksitellenkin -> Shopify admin -> Products -> Import 
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Lisätietoa monen tuotteen lisäämisestä CSV:n avulla löytyy Shopifyn ohjeesta. 
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5. TUOTEKATEGORIOIDEN LISÄÄMINEN  

Tuotekategorioihin voi lisätä tuotteita automaattisesti tai manuaalisesti. Manuaalisiin 

tuotekategorioihin tuotteet lisätään yksitellen, jolloin voit päättää tarkalleen, mitä kategorian sisältä 

löytyy ja missä järjestyksessä. Automaattiset tuotekategoriat luodaan tuotteista löytyvien 

ominaisuuksien mukaan. Jos luodaan automaattinen tuotekategoria jonkun ehdon mukaan, se etsii 

kaikki tuotteet, jotka vastaavat hakua ja lisää ne kyseiseen kategoriaan. 

Tuotekategoriat luodaan Shopifyn admin-puolelta kohdasta –> Products –> Collections –> Create 

Collection. 

Tuotekategorialle annetaan nimi (title) ja kuvaus (description), joista jälkimmäinen ei ole pakollinen tieto. 

Lisäksi tuotekategorialle voi asettaa kategoriaan viittaavan kuvan. Tämä kuva näkyy jaettaessa 

tuotekategoriaa somessa tai jos kategoria on lisättynä verkkokaupan muuhun kohtaan, esimerkiksi 

etusivulle. Jos kuvaa ei lisätä, ei huolta: se ei näyttäydy tyhjänä, vaan Shopify hakee tuotekategorian 

ensimmäisen tuotteen kuvan ja liittää sen tuotekategorian kansikuvaksi. 

 

Seuraavaksi määritellään tuotekategoriaan lisättävät tuotteet. Jos haluat määrittää lisättävät tuotteet 

yksitellen, valitse Collection typeksi Manual ja tallenna tuotekategoria. Tallennuksen jälkeen voit lisätä 

haluamasi tuotteet kyseiseen kategoriaan. Jos valitset tuotekategorian tyypiksi automaattisen 

(Automated), tuotteet lisääntyvät automaattisesti kategoriaan asetettujen ehtojen mukaisesti. Ehtoja, 

joiden mukaan tuotteita voi lisätä kategorioihin, ovat mm. hinta, paino tai tuotetagit. 
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Lopuksi voit vielä määritellä, missä järjestyksessä tuotekategorian tuotteet näytetään asiakkaillesi. 

Tuotteiden järjestys säädetään tuotekategorian kohdasta Sort. 

 

Lisää tietoa tuotekategorioiden lisäämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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6. DOMAININ LIITTÄMINEN SHOPIFYHIN 

Domainin eli www-osoitteen liittämiseen Shopify-kauppaan löytyy kaksi vaihtoehtoa. Voit joko ostaa 

uuden domainin suoraan Shopifyn hallintapaneelista tai kytkeä jo omistetun domainin 

verkkokauppaasi. Shopifyn kautta ei saa kuitenkaan ostettua .fi päätteisiä Suomeen viittaavia 

verkkotunnuksia. 

DOMAININ OSTAMINEN SHOPIFYN KAUTTA 

Jos käyttöösi soveltuu kansainvälisempi .com domain tai jokin muu, voit ostaa sen kätevästi suoraan 

kohdasta Online Store -> Domains -> Buy new domain. Jos ostat domainin Shopifyn kautta, se 

kytkeytyy automaattisesti kiinni verkkokauppaasi ja kauppasi löytyy ostamastasi www-osoitteesta. 
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DOMAIN TOISESTA PALVELUSTA 

Jos olet ostanut domainin ennakkoon, voit kytkeä sen kiinni kauppaasi muokkaamalla domainin DNS-

asetuksia tunnuksen välittäjän palvelussa. Voit myös kytkeä sen automaattisesti, jos välittäjällä on 

automaattinen liittäminen käytössä (esim. GoDaddy). Domainin saa kytkettyä kiinni kohdasta Online 

Store -> Online Store -> Domains -> Connect existing domain. 
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Seuraavassa kohdassa tarkastetaan, löytyykö domainin DNS-asetuksista oikeat osoitteet. Jos 

asetuksissa on jotain väärää, tulee korjausehdotukset näkyviin painikkeella "Verify connection". 

 

Jos kaikki menee oikein ja domain on liitetty Shopify-kauppaasi, saat ilmoituksen siitä ja verkkoliikenne 

ohjataan uuteen osoitteeseesi. 
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SÄHKÖPOSTIEN VASTAANOTTAMINEN 

Shopifyn kautta ostettuihin domaineihin voi lisätä sähköpostien välityspalvelun. Käytännössä tämä 

tarkoittaa sitä, että ostetulle domainille voidaan luoda sähköpostiosoite, joka välittää siihen lähetetyt 

viestit eteenpäin toiseen sähköpostilaatikkoon. Sähköpostin välityksen voi ottaa käyttöön Shopifyn 

admin-puolelta kohdasta Online Store -> Domains -> valitse ostamasi domain -> Add forwarding email 

address. 

Jos ostit domainisi muun palveluntarjoajan kautta, voit ottaa yhteyttä heidän tukeensa ja pyytää 

sähköpostin välitystä tai kytkeä sen päälle suoraan palveluntarjoajan verkkopalvelusta. Yleensä 

domainin ylläpidon hintaan kuuluu myös sähköpostien välitys. 

SÄHKÖPOSTIEN LÄHETTÄMINEN 

Jos haluat lähettää sähköposteja oman domainisi kautta niin, että vastaanottaja näkee lähettäjän 

osoitteessa domainisi muotoa @yritys.fi, helpoin tapa on ottaa käyttöön Googlen G Suite. 

Sähköpostien lisäksi sen kautta saa käyttöön Googlen tuoteperheen muut sovellukset kuten 

pilvitallennustilaa. Jos ostit domainin Shopifystä, saat liitettyä G Suiten näppärästi suoraan Shopifystä. 

Jos domainisi on ostettu toiselta palveluntarjoajalta, pitää domainin sähköpostiin liittyvät asetukset 

muuttaa osoittamaan Googlen palvelimille. 

Lisää tietoa domainien liittämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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7. MAKSUTAPOJEN LISÄÄMINEN  

Shopifyhin saa kytkettyä kaikki tarvittavat maksutavat, joita verkkokauppa tarvitsee. Lista Suomeen 

saatavilla olevista maksutavoista löytyy Shopifyn omilta sivuilta. Listalta löytyvien maksutapojen lisäksi 

Shopifyhin on saatavilla verkkomaksupainikkeet Checkout.fi palvelun kautta. 

Solwe on Checkoutin ja Paytrailin virallinen kumppani, ja maksutapojen käyttöönottaminen hoituu 

kätevästi myös meidän kauttamme. Jos tarvitset apua kyseisten palvelujen aktivoinnissa voit ottaa 

meihin yhteyttä verkkosivuillamme chatilla tai yhteydenottolomakkeella! 

YLEISIMMÄT MAKSUTAVAT 

Yleisimpiä Shopifyhin liitettyjä maksutapoja Suomessa ovat: 

● Stripe 
o luottokorttimaksut käyttöön Shopifyhin ilman kuukausimaksua 

● PayPal 
● Suomalaiset verkkopankkipainikkeet (normaalisti palveluihin kuuluu muitakin maksutapoja saman 

tarjoajan kautta, katso linkeistä mitä maksutapoja palvelut sisältävät) 
o Checkout.fi 
o Paytrail 
o Svea 
o Klarna 

Lisätäksesi maksutapoja verkkokauppaasi navigoi Shopifyn admin-puolelta kohtaan -> Settings -> 

Payment providers. 



Sisällysluetteloon  Shopify-verkkokaupan perustaminen 31 
 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

 

MANUAALISET MAKSUTAVAT 

Verkkomaksujen lisäksi Shopifyhin voi lisätä manuaalisia maksutapoja, kuten maksun tuotteen noudon 

yhteydessä tai tilisiirron. Tällaiset vaihtoehdot voi luoda kohdasta Manual payments -> Create custom 

payment method. 
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Lisää tietoa maksutapojen lisäämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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8. TOIMITUSTAPOJEN LISÄÄMINEN  

Maksutapojen lisäksi verkkokauppaan lisätään myös kaikki käytössäsi olevat toimitusvaihtoehdot. 

Toimitusvaihtoehtoihin voi lisätä toimitusalueet (shipping zones) ja toimitusmaksut (shipping rates). 

Toimitusvaihtoehtoja pääsee lisäämään Shopifyn admin-paneelista kohdasta Settings -> Shipping. 

Sivun ylälaidasta löytyy kohta "shipping origin", joka kuvaa lähetyspaikkaa. Jos toimitat tuotteesi 

suoraan omasta varastostasi, tästä kohdasta löytyy yrityksesi kotiosoite. Osoitetta pääsee 

muokkaamaan klikkaamalla sitä. 

 

Tarjottavat toimitusvaihtoehdot löytyvät seuraavasta kohdasta. Ensin määritellään toimitusalueet eli 

maat mihin toimitetaan ja niiden alta toimitusvaihtoehdot, joita maahan tarjotaan. Jos toimitat 

Suomeen ja ulkomaille, voit luoda yhden toimitusalueen Suomeen ja toisen muulle maailmalle. 

Toimitusvaihtoehtoja voi määritellä hinnan tai painon mukaan.  

TOIMITUSVAIHTOEHDOT PAINON MUKAAN 

Jos olet lisännyt verkkokaupasta löytyville tuotteillesi oikean painon tuotteita lisättäessä, voit helposti 

määritellä asiakkaalle tarjottavat toimitusvaihtoehdot tilauksen yhteispainon mukaan. Jos kuitenkin 

osalta tuotteistasi puuttuu paino tai et ole määritellyt tuotteille painoa, voit siirtyä seuraavaan kohtaan. 

Toimitusvaihtoehtoja luotaessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tilattaessa 

verkkokaupastasi asiakkaalle tarjotaan aina tilaisuus valita toimitusvaihtoehto. Jos 

toimitusvaihtoehdot määräytyvät painon mukaan, on tärkeää, ettei vaihtoehtojen väliin jää rakoja, 

jolloin asiakas ei pysty valitsemaan toimitusvaihtoehtoa. Jos tarjoat toimitusta 0 - 5 kg:n painoiselle 
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tilaukselle ja seuraava vaihtoehto on 6 - 10 kg, asiakas ei pysty tilaamaan kaupastasi, jos tilauksen 

paino asettuu 5 ja 6 kilon väliin. 

TOIMITUSVAIHTOEHDOT HINNAN MUKAAN 

Hinnan mukaan määräytyvät toimitusvaihtoehdot ovat helpoin ja käytetyin ratkaisu. Kaikilla tuotteilla 

on luonnollisesti jokin hinta ja toimitusvaihtoehdot määräytyvät hinnan mukaan. Hinnan mukaan on 

myös helppo määritellä myös ilmainen toimitus, kun tilauksen loppusumma ylittää tietyn euromäärän.  

ESIMERKKI TOIMITUSVAIHTOEHDOISTA 

Alta löytyvässä kuvassa on määritelty Postin paketit painon mukaan ja yli 65€ tilauksille ilmainen 

toimitusmaksu. Kansainväliselle toimitukselle tarjotaan yhtä kiinteää hintaa, ja yli 100€ tilaukset 

toimitetaan ilmaiseksi. 

 

Jos tarkoituksenasi on ottaa käyttöösi Postin tai muun palveluntarjoajan integraatiot, 

toimitusvaihtoehdot määritellään sovelluksen sisällä. Esimerkiksi jos haluat toimittaa tilauksia Postin 

pakettiautomaatteihin ja haluat integraation Postin palveluihin, voit etsiä sovelluskaupasta 

siihen soveltuvan sovelluksen. 

Lisää tietoa toimitusvaihtoehtojen lisäämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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9. MAKSUVAIHEEN (CHECKOUT) ASETUKSIEN 

MUOKKAAMINEN 

Verkkokaupan tilausvaiheeseen liittyy paljon eri asetuksia. Niitä pääsee hienosäätämään Shopifyn 

admin-paneelista kohdasta Settings -> Checkout. 

CHECKOUT VAIHEEN TYYLIT 

Voit muokata verkkokauppasi checkout-vaiheen ulkoasua painamalla painiketta "Customize 

checkout". Painikkeesta aukeaa teemaeditori, josta näet eri elementit, joita checkout-sivulta löytyy. 

Tällä sivulla voit lisätä checkout-vaiheeseen oman logosi, vaihtaa sivun värimaailmaa tai lisätä kuvia 

sivuston taustalle. 

 

ASIAKASTILIT 

Kohdassa "Customer accounts" voit määritellä verkkokaupan asiakastilien toiminnallisuuden. Voit 

laittaa asiakastilit pois käytöstä, vaihtoehtoiseksi tai pakollisiksi. Suurimmassa osassa kaupoista 

asiakastilit kannattaa laittaa vaihtoehtoiseksi, sillä se palvelee suurinta osaa mahdollisista asiakkaista. 

Näin asiakkaalla on mahdollisuus luoda tili ja nähdä oma tilaushistoria kirjautumalla sivustolle. Kun 

rekisteröityminen ei ole pakollista, on asiakkaiden myös mahdollista ostaa verkkokaupasta tuotteita 

ilman rekisteröitymistä. 
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Customer contact -osiossa voidaan määritellä, kuinka asiakkaat voivat tilata tuotteita. Tilauksessa 

voidaan käyttää joko sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa. Suosittelen käyttämään sähköpostia, 

sillä sitä pystyy hyödyntämään paremmin tulevaisuudessa esimerkiksi sähköpostimarkkinointia 

varten. 

 

ASIAKASTIEDOT 

Form options -kohdassa voidaan määritellä, mitä tietoja asiakkaalta vaaditaan tilauksen tekemisen 

yhteydessä. Seuraavat asetukset käyvät yleensä kaikkiin verkkokauppoihin:  

● Vaaditaan koko nimi  
● Yrityksen tiedot ovat vapaaehtoiset 
● Toimitusosoite 2 on vapaaehtoinen 
● Vaaditaan puhelinnumero toimitusta varten 



Sisällysluetteloon  Shopify-verkkokaupan perustaminen 39 
 

 
Solwe Oy  Ota yhteyttä 
www.solwe.fi  mikko@solwe.fi 
Siltakatu 14 A 3  040 164 7875 
80100 Joensuu  

 

KESKENERÄISET TILAUKSET JA SÄHKÖPOSTIMARKKINOINTI 

Tilauksen yhteydessä asiakkaille voidaan ehdottaa uutiskirjeen tilaamista ja valita uutiskirjeen tilaus 

ennalta täytetyksi. Tilaajille voidaan lähettää tulevaisuudessa tietoa ja tarjouksia suoraan heidän 

sähköposteihinsa. 

Kaikkia verkkokaupassa tehtäviä tilauksia ei välttämättä viedä loppuun asti ja tilauksen teko saattaa 

keskeytyä esimerkiksi toimituskulujen esiintymisen yhteydessä. Onneksi Shopifyllä voi automatisoida 

kesken jääneiden tilauksien muistutuksen. Automaattiseen vastaukseen voikin laittaa asiakkaille 

ylimääräisen porkkanan mukaan, kuten tarjota esimerkiksi ilmaista toimitusta (jos ei jo alunperin ole) tai 

antaa alennusta koko tilauksen loppusummasta. Tässä kohdassa voi määritellä, kuinka kauan kestää 

ennen kuin automaattinen muistutus kesken jääneestä tilauksesta lähtee. Painikkeesta "Customize 

email" pääsee muokkaamaan, miltä lähetettävä sähköposti itsessään näyttää. 
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TILAUKSEN KÄSITTELY 

Kohdassa "Order processing" kannattaa valita kohdat "Use the shipping address as the billing address 

by default" ja "Enable address autocompletion", jolloin asiakkaan syöttämää toimitusosoitetta 

käytetään automaattisesti laskutusosoitteena ja osoitteen syöttäminen on helpompaa automaattisen 

syöttämisen avulla. 
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CHECKOUTIN KIELI 

Tähän kannattaa valita sama kieli, joka sivustolla on käytössä. Eli jos sivusto on suomenkielinen, myös 

checkout-vaihe kannattaa olla suomeksi. Jos käytössäsi on monikielinen kauppa, kannattaa 

checkoutin kieleksi asettaa englanti, sillä se sopii suurimmalle osalle käyttäjistä. 

Lisää tietoa checkout-asetusten muokkaamisesta saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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10. VEROASETUSTEN MUOKKAAMINEN 

Veroasetuksia pääsee muokkaamaan kohdasta Admin -> Settings -> Taxes. 

Asetuksista löytyy kaksi eri aluetta: Tax regions ja Tax calculations. Ensimmäisessä kohdassa voit 

määritellä toimitusmaiden veroprosentit. Toisessa kohdassa määritellään verkkokaupan yleiset 

veroasiat. 

 

Shopify määrittelee toimitusmaiden verokannat automaattisesti kaupan kotimaan mukaan. Suomessa 

sijaitseville verkkokaupoille ennalta säädetyt veroasetukset ovat veroprosentti Suomeen 24% ja 

ulkomaantoimituksissa 0%. 

Veroasetuksia pääsee muokkaamaan kyseisen maan kohdalta klikkaamalla painiketta 

"Edit". Veroasetuksia ei kannata muokata, jos et ole varma siitä, mitä olet tekemässä. Veroasetuksia 

tulee kuitenkin muokata, jos myyt verkossa tuotteita tai palveluita, joiden verokanta on muu 

kuin yleinen arvonlisäverokanta 24%. 
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Jos myyt verkkokaupassasi tuotteita tai palveluita, joiden verokannat ovat erilaiset keskenään voit 

muokata tietyn tuotteen, tuotekategorian tai toimituksen verokantaa kohdassa "Tax overrides" 

klikkaamalla linkkiä "Add a tax override". 

Jos myyt tuotteitasi ulkomaille voit lukea lisätietoja EU:n sisäisestä ja kansainvälisen myynnin 

verotuksesta mm. Paytrailin blogista.  

 

Seuraavassa kohdassa voidaan määritellä, kuinka verkkokaupasta löytyvät hinnat käyttäytyvät: 

Sisältävätkö verkkokaupassa näkyvät tuotteiden hinnat verot, vai lisätäänkö verot tuotteisiin vasta 

tuotteiden ostovaiheessa. Yleensä tässä kohdassa valitaan, että kaikki verkkokaupassa näytettävät 

hinnat sisältävät verot. 

Toimituksesta maksettavat verot määräytyvät tuotteiden alv-kannan mukaan. Yleensä toimituksen 

verokanta on yleinen arvonlisäverokanta 24%, mutta jos myyt verkkokaupastasi pelkästään toiseen 

verokantaan kuuluvia tuotteita tai palveluita, toimituksen verokannaksi voidaan määritellä sama 

alennettu verokanta. 

Lisää tietoa veroasetusten muokkaamisesta saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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11. SISÄLTÖSIVUJEN LUOMINEN 

MIKSI SISÄLTÖSIVUJA? 

Asiakas päätyy verkkokauppasivustollesi kiinnostavan tuotteen perässä eikä tunne yritystäsi 

entuudestaan. Jos esillä on vain tuotteita tuotteiden perään ja sivuston alalaidassa yrityksen nimi, 

herättääkö se tarpeeksi luottamusta ja päätyykö asiakas tilaamaan tuotteen? Vai tilaisiko hän 

todennäköisemmin, jos sivustolla tuodaan selkeästi esille, kuka tuotteita myy ja miksi. Tähän löytyy 

lyhyt ja yksinkertainen vastaus: kyllä. 

On tärkeää, että sivustoltasi löytyy myös tietoa yrityksestäsi ja sen toimintatavoista. Asiakkaiden lisäksi 

hakukoneet, kuten Google, etsivät sivustoilta yhteydenottolomakkeita ja tietoa meistä -sivua ja antaa 

hakukonenäkyvyyttä näiden perusteella. 

Shopifyhin voit lisätä rajattoman määrän alasivuja, jotka voivat sisältää esimerkiksi tietoja yrityksestäsi, 

tuotteiden toimitustavoista sekä vastauksia asiakkaiden yleisimpiin kysymyksiin. 

SISÄLTÖSIVUJEN LISÄÄMINEN 

Alasivuja pääset lisäämään Shopify-verkkokauppaasi navigoimalla admin -paneelista kohtaan Online 

Store -> Pages ja klikkaamalla oikeasta yläreunasta löytyvää Add page -painiketta. 
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Painikkeen takaa aukeaa näkymä, jossa sivuja luodaan. Yksinkertaisuudessaan sivulle tulee antaa 

otsikko (title), kirjoittaa sivun sisältö (content) ja painaa Save-painiketta, niin uusi alasivu on luotu. 

Sivuston sisältö -kohdasta löytyy Shopifyn tekstieditori, jonka avulla voit lisätä sivulle tekstiä, kuvia, 

videoita tai muokata tekstien kokoja, värejä yms. Lisää editorin käytöstä voit lukea Shopifyn kotisivulta. 

Näiden lisäksi voit vaihtaa sivun ennalta määrättyä asettelua (template) valitsemalla toisen pohjan 

kohdasta Template suffix. Jos olet esimerkiksi luomassa yhteydenotto-sivua, lähes jokaisesta 

teemasta löytyy tälle sivulle valmis pohja, joka on muotoa "page.contact". Yhteydenottosivun rakenne 

eroaa normaalista sivusta siten, että sieltä löytyy valmiiksi yhteydenottolomake. 

Osassa maksullisista teemoista on myös mukana valmiiksi rakennettuja sivupohjia, joita käyttämällä 

sivun sisältöä pystyy muokkaamaan suoraan Shopifyn teemaeditorin kautta.  

Lisää tietoa sisältösivujen luomisesta saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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12. BLOGIN LISÄÄMINEN 

Blogi on verkkosivu, jolta löytyy säännöllisesti päivitettyä sisältöä. Blogeja voidaan kirjoittaa 

monestakin eri syystä. Esimerkiksi verkkokaupan yhteyteen avatussa blogissa voidaan kertoa 

syvällisemmin myytävistä tuotteista sekä kerätä asiakkaiden sähköpostiosoitteita jatkomarkkinointia 

varten. 

Jos päätät perustaa blogin, tärkeimmässä asemassa on blogin sisällöntuotannon jatkuvuus. 

Julkaisitpa sitten päivittäin, kerran viikossa tai kerran kuussa, on tärkeää, että sivustolle tulee uutta 

sisältöä. Jos asiakas tulee verkkokauppaasi ja päätyy lukemaan blogiasi, jonka viimeisin julkaisu on 

kahden vuoden takaa, saattaa asiakkaan mielessä herätä kysymyksiä kaupan olemassaolosta. Jos 

blogia on päivitetty säännöllisesti, antaa se paremman kuvan yrityksestäsi. 

Blogin kirjoittaminen voi olla alkuun raskas taakka. Vaikka kirjoittaisit parasta mahdollista sisältöä 

mielenkiintoisesta aiheesta, eivät lukijat välttämättä heti löydä perille blogiisi. Jos blogin päättää 

perustaa, kannattaa siihen motivoitua tarpeeksi ja luvata itselleen, että tuottaa sisältöä säännöllisin 

väliajoin. 

BLOGIPOSTAUKSEN KIRJOITTAMINEN 

 

Blogeja voidaan hallita Shopifyn admin-paneelista kohdasta Online Store -> Blog posts. Kirjoittaaksesi 

uuden blogipostauksen, klikkaa kohdasta Add blog post. 

Blogipostauksen kirjoittaminen tapahtuu samalla periaatteella kuin sisältösivun luominen. 

Blogipostaukselle annetaan kuvaava otsikko (title), sisältöteksti (content) ja kansikuva (featured image). 
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Blogin sisältö lisätään Shopifyn tekstieditorilla, jonka avulla voi lisätä blogiin esimerkiksi kuvia, tekstejä 

tai videoita. Kansikuva näkyy blogisivulla ja someen jaettaessa blogin yhteydessä. 

Oletuksena blogipostaukset ovat piilossa lukijoilta. Julkaistaksesi blogipostauksen, valitse oikeasta 

ylälaidasta kohdasta "Visibility" kohta "Visible". Blogipostauksia voi kirjoittaa ennakkoon ja ajastaa ne 

julkaistavaksi tietyille päivämäärille. Yksi hyvä toimintatapa blogin kirjoittamiseen onkin tehdä kerralla 

muutama postaus valmiiksi ja ajastaa ne julkaistavaksi. Silloin blogi elää kuin itsestään, eikä sille tarvitse 

uhrata aikaa joka viikko. 
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Sisällön lisäksi voit määritellä blogipostauksellesi tiivistelmän (excerpt), katsoa miten se näkyy 

Googlessa, kirjoittajan nimen (author), blogin, johon se julkaistaan sekä avainsanoja (tags). Tiivistelmä 

näkyy teemasta riippuen yleensä blogipostauksen yhteydessä blogin etusivulla (/blogs/blogin-nimi). 

Tiivistelmää ei ole pakko kirjoittaa ja joissain teemoissa tiivistelmä luodaan automaattisesti blogin 

sisältötekstin alusta. 
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Avainsanoja kannattaa lisätä muutama blogipostausta kohden. Avainsanojen avulla on helppo etsiä 

tietyn aiheisia postauksia, kun blogista alkaa löytymään enemmän sisältöä. 

BLOGIN NIMEN MUUTTAMINEN 

Kun perustat Shopifyllä kaupan, se luo automaattisesti blogin nimeltä News. Kun ensimmäisen 

postauksen kirjoittaa, se menee automaattisesti kyseiseen blogiin. Tämä nimi kannattaa vaihtaa 

osuvammaksi, ja sen voi tehdä Shopifyn admin-paneelista kohdasta Online Store -> Blog posts -> 

Manage blogs. Blogin nimen vaihtamisen sijaan on helpompaa luoda täysin uusi blogi, jolla on haluttu 

blogin nimi. Tämä siitä syystä, että jos päätät vaihtaa vain blogin nimen (title), blogin URL-osoite ei 

muutu ja se löytyy osoitteesta /blogs/news. 

Uuden blogin saa luotua klikkaamalla sivun oikeasta yläkulmasta Add Blog-painiketta. Uuden blogin 

luominen antaa blogille halutun nimen ja oikean URL-osoitteen (/blogs/blogin-nimi). 

  

Blogin luomisen yhteydessä voit antaa sille sopivan nimen, määritellä voivatko lukijasi kommentoida 

blogia ja miten kommentit näyttäytyvät. 
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Lisää tietoa blogin hallinnasta saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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13. NAVIGAATION LISÄÄMINEN 

Hyvin rakennettu navigaatio auttaa sivustolla vierailevia asiakkaita löytämään etsimänsä. Yleensä 

navigaatiot löytyvät kahdesta eri paikasta: sivuston ylälaidasta (header) ja sivuston alalaidasta (footer). 

Ylälaidasta löytyy oleellisimmat asiat, mitä sivusto tarjoaa. Alanavigaatiosta löytyy yleensä tiedot 

toimituksista, tietosuojasta ja tarkemmat linkit sisältösivuille, ilman alasvetovalikkoja. 

Navigaatiot kannattaa miettiä tarpeeksi yksinkertaisesti, jotta ne helpottavat sivuston selailua, eivätkä 

johda asiakasta harhaan. Navigaatiovalikoita pääsee lisäämään Shopifyn admin-paneelista kohdasta 

Online Store -> Navigation. 

Oletuksena navigaatioista löytyy kaksi valmista valikkoa ”Main menu” ja ”Footer menu”. Pääset 

muokkaamaan valikoita klikkaamalla niiden nimeä tai voit luoda uuden navigaation kohdasta "Add 

menu". 

 

UUDEN NAVIGAATION LISÄÄMINEN 

Uudelle valikolle annetaan nimi (title) ja valikkoon lisätään sisältöä kohdasta Menu items -> + Add menu 

item. Jokaiselle valikosta löytyvälle linkille annetaan nimi, joka näyttäytyy navigaatiossa sekä linkki, 

minne sivulle se johtaa. 

Alasvetovalikoita voi lisätä vetämällä valikon sisäisen linkin toisen linkin alle. Se tapahtuu klikkaamalla 

ja vetämällä linkin vierestä löytyvää  kuvaketta. 
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Lisää tietoa navigaatioista saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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14. ASIAKASTIETOJEN LISÄÄMINEN SHOPIFYHIN 

Jos olet perustamassa uutta verkkokauppaa puhtaalta pöydältä tai olet siirtämässä verkkokauppaasi 

Shopifylle, mutta et aio säilyttää asiakastietojasi, voit siirtyä suoraan seuraavaan vaiheeseen. 

Shopifyhin voidaan lisätä asiakkaita manuaalisesti yksi kerrallaan tai automaattisesti kaikki yhdellä 

kertaa. 

ASIAKKAIDEN LISÄÄMINEN MANUAALISESTI 

Asiakkaita lisätään Shopifyhin navigoimalla admin-paneelista kohtaan Customers -> klikkaamalla Add 

customer-painiketta. Syötä asiakkaan tiedot ja klikkaa Save-nappia, ja asiakkaan tiedot tallentuvat 

Shopifyn palvelimille. 

 

ASIAKKAIDEN LISÄÄMINEN CSV-TIEDOSTOSTA 

Jos haluat lisätä monen asiakkaan tiedot samanaikaisesti Shopifyhin, tulee asiakastietojen löytyä 

oikein muotoillusta CSV-tiedostosta. Rivien ja solujen kanssa tulee olla tarkkana, jotta kaikki menee 

oikein. Shopify suosittelee CSV-tiedoston muokkausta Google Sheetsin avulla. 

Helpoin tapa luoda oikein määritelty CSV-tiedosto on käyttää Shopifyn sivuilta 

löytyvää esimerkkitiedostoa ja lisätä omat asiakastiedot suoraan tähän malliin. Jos olet saanut 

vanhasta järjestelmästäsi asiakastiedot CSV-muodossa, voit liittää ne suoraan oikeisiin sarakkeisiin 

Shopifyn esimerkkitiedostoon. 

CSV-tiedosto lisätään Shopifyhin admin-paneelista kohdasta Customers -> Import customers 

kohdasta. 
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Shopifyn sivuilta löytyvästä taulukosta näkee, mitä minkäkin rivin tulisi sisältää. 

First Name Asiakkaan etunimi 

Last Name Asiakkaan sukunimi 

Email Asiakkaan sähköpostiosoite 

Company Asiakkaan yrityksen nimi (jos on) 

Address1 Asiakkaan osoite 

Address2 Osoitteen lisätietokenttä 

City Kaupunki, missä asiakas asuu 

Province Maakunta (Kanada ja USA) 

Province Code Maakunnan koodi 

Country Maa, missä asiakas asuu 

Country code Maan ISO koodi 

Zip Postinumero 

Phone Asiakkaan puhelinnumero 

Accepts marketing Hyväksyykö asiakas sähköpostimarkkinoinnin, kuten uutiskirjeen tilaus. 
Hyväksyttävät arvot yes tai no. 

Total Spent Asiakkaan käyttämä rahamäärä ilman valuuttaa. 

Total Orders Asiakkaan yhteenlaskettu tilauksien määrä. 

Tags Asiakkaaseen liitetyt tagit,jotka erotellaan pilkuilla. Esimerkiksi: tag1,tag2,tag3. 

Note Asiakkaan lisätiedot 

Tax Exempt Onko asiakas verovelvollinen. Oletuksena on, joten tämän kohdan voi jättää 
tyhjäksi suurimmassa osassa tapauksista. 

 

Lisää tietoa asiakkaiden lisäämisestä saa myös Shopifyn omilta verkkosivuilta. 
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15. ALENNUSKOODIEN LISÄÄMINEN 

Alennuskoodien avulla voit tarjota asiakkaillesi erilaisia hyvityksiä tilauksista. Shopifyhin voi luoda 

alennuskoodeja kahdella tavalla: Perinteiseen tapaan lisäämällä koodin, joka oikeuttaa alennukseen 

kassalla tai lisäämällä automaattisia koodeja, jotka kytkeytyvät tilaukseen, kun tilaus täyttää vaaditut 

ehdot. 

Alennuskoodeja pääsee lisäämään Shopifyhin admin-paneelin kohdasta Discounts -> Create discount 

code. 

 

ALENNUSKOODIEN LUOMINEN 

Ensimmäisenä alennuskoodille annetaan nimi, jonka asiakkaat syöttävät kassalle saadakseen 

alennuksen tarjoaman edun. 

Seuraavaksi kohdassa "Types" valitaan alennuskoodin tyyppi. Shopifyllä voi tarjota asiakkaille neljää 

erilaista alennuskoodia: 

● Prosentuaalinen alennus (percentage) 
● Euromääräinen alennus (fixed amount) 
● Ilmainen toimitus (free shipping) 
● Osta X – saa Y (buy X get Y) 
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Seuraavaksi määritellään, miten alennuskoodi käyttäytyy. Esimerkiksi alta löytyvässä kuvassa 

tarjotaan koodilla "esimerkkikoodi123" 20 % alennusta koko tilauksen loppusummasta. Alennuskoodin 

voi rajoittaa myös tiettyyn tuotekategoriaan tai tuotteeseen. 

 

Alennuskoodien käyttöä voidaan rajoittaa asettamalla sille tiettyjä vaatimuksia. Vaatimuksiin voidaan 

lisätä euromääräinen raja tai rajoitus tilattujen tuotteiden lukumäärän mukaan. Esimerkiksi 20 % 
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alennusta voidaan tarjota kaikille, jotka tilaavat verkkokaupasta yli 50€ loppusumman edestä tai 

vähintään kolme tuotetta. 

 

Viimeisenä vaihtoehtona on vielä rajata alennuskoodin käyttöoikeus tiettyyn asiakasjoukkoon ja 

rajoittaa alennuskoodin käyttöä käyttäjätiliä kohden. Alennuskoodi voidaan tarjota kaikille asiakkaille, 

tietylle asiakasjoukolle tai tietylle asiakkaalle. 

Lisäksi alennuskoodin käyttöoikeutta voidaan rajoittaa tiettyyn määrään asti ja käytettäväksi kerran 

asiakasta kohden. Esimerkiksi verkkokauppa voi mainostaa alennuskoodia mainoskanavissaan siten, 

että ensimmäiset sata tilaajaa saavat koodilla ”esimerkkikoodi123” 20% alennusta yli 50€ ostoksista. 
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Lopuksi määritellään vielä, millä aikavälillä alennuskoodi on voimassa. Alennuskoodin voi ajastaa 

esimerkiksi viikonloppumyynnin oheiseen kampanjaan. Sen voi myös luoda ilman päättymispäivää, jos 

kyseessä on edellä mainitun kappaleen tyylinen kampanja, jossa ensimmäiset X määrä asiakkaita 

saavat alennuksen kyseisellä koodilla. 

 

AUTOMAATTISET ALENNUSKOODIT 

Automaattiset alennukset eroavat perinteisistä alennuskoodeista siten, ettei niitä tarvitse erikseen 

kirjoittaa kassalla, vaan ne lisätään automaattisesti tilaukseen, jos tilaus täyttää asetetut vaatimukset. 

Automaattisia alennuskoodeja pystyy luomaan Shopifyyn samalla tavalla, kuin normaalejakin 

alennuskoodeja. Ne luodaan Shopifyn admin-paneelista kohdasta Discounts -> Automatic. 

Lisää tietoa alennuskoodeista löytyy myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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16. OTSIKOIDEN JA KUVAUKSIEN HAKUKONEOPTIMOINTI 

(SEO) 

Voit muokata Googlen etusivun hakutuloksissa näyttäytyvää otsikkoa ja sisältöä Shopifyn admin-

paneelista kohdasta Online Store -> Preferences. 

Sivun ylälaidasta löydät kohdat "Homepage title" ja "Homepage meta description".  

 

Etusivun otsikko on normaalisti kaupan nimi. Jos kaupan nimestä itsestään ei saa selville, mitä kauppasi 

myy, voi siihen lisätä myös lyhyesti ja ytimekkäästi muutaman avainsanan, jotka viittaavat yrityksesi 

toimintaan. Esimerkiksi Solwe ei viittaa Shopify-verkkokauppoihin, joten meidän tapauksessamme 

etusivun otsikko on "Shopify-verkkokaupparatkaisut & kotisivut | Solwe". 

Etusivun sisältöteksti kannattaa myös pitää lyhyenä ja ytimekkäänä, sillä liian pitkät tekstit eivät näy 

Googlessa kokonaan. Tähän kannattaa kirjoittaa esimerkiksi mitä myyt ja miksi. 

Myös sivustolta löytyvien muiden alasivujen otsikot ja tiivistelmät kannattaa käydä läpi. Voit muokata 

tuotteiden, tuotekategorioiden, blogien ja alasivujen tietoja rullaamalla kyseisellä sivulla sivun 

alalaitaan. Sieltä löydät "Search engine listing preview" kohdan ja klikkaamalla "Edit website SEO" 

pääset muokkaamaan otsikkoa sekä sisältötekstiä. 
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Oletuksena Shopify käyttää sivun otsikkoa Googlen otsikkona ja leikkaa sisältötekstistä osan pois 

kuvaukseen. Välillä nämä oletukset voivat näyttää hieman oudoilta, jos sivuston otsikko on pitkä tai 

kuvauksessa on käytetty esimerkiksi luetteloita. 

Otsikon ja kuvauksen lisäksi voit muokata myös sivun URL-osoitetta. Jos tuotteen nimi on todella pitkä, 

voit tiivistää URL-osoitteen pienemmäksi ja käyttää myös siinä osuvaa avainsanaa. Tai jos tuotteen 

nimessä esiintyy erikoismerkkejä, ne voi jättää URL-osoitteesta pois, jolloin se näyttää hakukoneessa 

paremmalta. 

Lisää tietoa sivujen hakukoneoptimoinnista löytyy myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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17. GOOGLE ANALYTICSIN LIITTÄMINEN VERKKOKAUPPAAN 

Shopifystä löytyy itsestään valmiiksi analytiikkatyökalut, mutta voit myös käyttää sivuston 

seuraamiseen Googlen Analytics -työkalua. Käyttääksesi Google Analyticsiä Shopify-verkkokaupassa 

tarvitset vain sivuston seurantakoodin Analyticsistä. 

Löydät sen kirjautumalla Google Analyticsiin ja suuntaamalla vasemmalta löytyvästä valikosta kohtaan 

Järjestelmänvalvoja. 

1. Valitse oikea tili kohdasta "tili" tai "luo uusi tili" 
2. "Verkko-omaisuus"-kohdan alta löydät oman sivustosi tai voit luoda uuden kohdan omalle 

sivustollesi kohdasta "Luo verkko-omaisuus" 
3. Verkko-omaisuuden alta löydät kohdan "Seurantakoodi" ja klikkaamalla sitä pääset seuraavaan 

näkymään: 

 

4. Tältä sivustolta kopioit yleinen sivustotagi -koodin (Global Site Tag gtag.js), jonka liität Shopify-
verkkokauppaasi. 

5. Kirjaudu Shopifyn adminiin ja mene kohtaan Online Store -> Preferences. 
6. Kohdassa Google Analytics liitä Analyticsistä kopioimasi koodi tähän kohtaan: 
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Nyt voit seurata verkkosivustosi liikennettä myös Google Analyticsin puolella. 

Lisää tietoa Google Analyticsistä löytyy myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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18. FACEBOOK PIXELIN LIITTÄMINEN VERKKOKAUPPAAN 

Facebook Pikseli on sivustolle lisättävä koodinpätkä, jonka avulla voit analysoida, optimoida ja luoda 

mainoskampanjoiden kohderyhmiä. Jos haluat käyttää Facebook-pikseliä Shopify-verkkokaupassa, 

sinun täytyy ensiksi luoda pikseli Facebookin sivuilla. 

Luodaksesi pikselin kirjaudu Facebookiin -> mene Tapahtumien hallinta -sivulta kohtaan Pikselit. Luo 

uusi Pikseli tai klikkaa olemassa olevasta Pikselistä kohdasta tiedot -> kopioi Pikselin koodi 

leikepöydälle painamalla kohdasta "Pikselin tunnus". 

 

Liitä kopioitu Facebook-pikselitunnus Shopify-verkkokauppaan Shopifyn admin-

paneeliin kohtaan Online Store -> Preferences -> Facebook Pixel ID. 

 

Lisää pikselistä löytyy myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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19. FACEBOOK-KAUPAN KÄYTTÖÖNOTTO 

Jos sinulla on käytössäsi Facebookin yrityssivu, niin voit käyttää sitä myös markkinapaikkana. Voit 

viedä helposti myytävät tuotteet suoraan Shopifystä yrityssivulle lisäämällä Facebookin Shopifyn 

myyntikanaviin (Sales Channels). 

Kirjaudu sisään Shopifyn adminiin -> klikkaa plusmerkkiä myyntikanavien vieressä -> klikkaa "add"-

painiketta Facebookin kohdalla. 

 

Paina sitten "Connect"-painiketta, niin pääset kirjautumaan Facebook-tunnuksillesi. Tämän jälkeen voit 

valita sen yrityssivun, jonka haluat linkittää kauppaan. 

 

Yhdistämisen jälkeen Facebook alkaa tarkistaa kauppaasi ja sen tuotteita ennen sen julkaisemista. 

Normaalisti tämä vie noin 48 tuntia, mutta joskus se voi kestää myös lyhyemmän aikaa. Jos tarkastus 

on kestänyt pidempään kuin neljä päivää eikä sivuasi olla vieläkään hyväksytty, voit poistaa Facebookin 
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Shopifyn myyntikanavista, aloittaa alusta ja toistaa aiemmin tekemäsi toimenpiteet. Mikäli sivuasi 

ei tämänkään jälkeen hyväksytä neljässä päivässä, ota yhteyttä Shopifyn tukeen vianmääritystä varten. 

 

Kun Facebook on hyväksynyt kauppasi, voit painaa yllä kuvassa näkyvää "Enable" -painiketta. Tämän 

myötä tuotteesi tulevat näkyville Facebookin yrityssivullasi. 

Jotta tuotteesi näkyisivät Facebookissa, niiden tulee täyttää muutamia vaatimuksia:  

● Sen tulee olla saatavilla Facebookin myyntikanavassa 
● Sen tulee olla kokoelmassa, joka on saatavilla myyntikanavassa 
● Sen tulee olla fyysinen myytävä tuote 
● Kaupallasi tulee olla palautuskäytännöt 
● Sillä tulee olla tuotenimi, joka on alle 100 merkkiä eikä kirjoitettu isoilla kirjaimilla 
● Sillä tulee olla tuotekuvaus 
● Sillä tulee olla tuotekuva 
● Sen tulee olla Facebookin kauppapolitiikan mukainen eikä se saa rikkoa Facebookin 

yhteisöstandardeja 
● Se ei voi olla ilmainen 

Lisää tietoa Facebookin liittämisestä Shopify-verkkokauppaan löydät myös Shopifyn omilta 

verkkosivuilta.  
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20. YLEISET ASETUKSET 

Ennen verkkokaupan julkaisemista on tärkeää vielä muokata kuntoon Shopifystä löytyvät kauppaan 

liittyvät yleiset asetukset. 

Kirjaudu Shopify adminiin -> Settings -> General. 

Yleisistä asetuksista löytyy kolme kohtaa, jotka tulee tarkastaa: 

A. Store Details 
a. "Store Name" - Kirjaa kauppasi nimi. Pidä se mahdollisimman lyhyenä ja yksinkertaisena. 

Esimerkiksi avainsanojen yms. lisääminen ei ole tarpeellista. 
b. Account Email - Tilin sähköpostiosoite ei ole näkyvissä asiakkaillesi. Osoite on tarkoitettu 

sitä varten, jos Shopify haluaa lähettää sinulle viestiä (tilin omistajana). 
c. Customer Email - Tämä on se sähköpostiosoite, jonka asiakkaasi näkevät saadessaan 

sähköposti-ilmoituksia tilauksestaan. 
B. Store Address 

a. Legal Name of Business - Kirjaa tähän kohtaan yrityksesi virallinen nimi. 
b. Phone Number & Address - Asiakkaasi eivät näe tätä, sillä sitä käytetään oikeastaan vain 

varmennustarkoituksiin, tai jos Shopifyn tarvitsee ottaa sinuun yhteyttä. Mikäli yritykselläsi 
ei ole osoitetta tai numeroa, voit käyttää omiasi / kotiosoitettasi ja -numeroasi. 

C. Standards & Format 
c. Time Zone - Aikavyöhyke, jolla sinä kaupan omistajana olet eikä se, jolla asiakkaasi on. 

Aikavyöhykettä käytetään vain hallintatarkoituksiin. 
d. Unit System & Default Weight - Kaupassa käytettävien mittojen ja painojen formaatti. 
e. Edit order ID format (optional) - Tämän kohdan voi jättää tyhjäksi. Tähän kohtaan voi lisätä 

tilausnumeron eteen tai perään lisättävän numeron tai merkin, jos sellaiseen on tarvetta. 
f. Currency - Tämän tulisi olla myymäläsi päävaluutta eli se, jolla haluat tuotteistasi 

maksettavan tilausvaiheessa. 

Lisätietoa yleisistä asetuksista löydät myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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21. LAHJAKORTTIEN LISÄÄMINEN 

Jos aikeissasi on myydä lahjakortteja verkkokaupassasi, sinun tulee valita joko "Shopify" tai "Advanced 

Shopify" -paketti. Lahjakortit eivät kuulu halvimpaan 29$ Basic Shopify -pakettiin. Lahjakortit on 

kuitenkin mahdollista ottaa käyttöön halvimpaankin Shopify tilaukseen lisäsovelluksen avulla.  

Lahjakortit saa käyttöön Shopify administa kohdasta: 

Products -> Gift Cards -> Sell Gift Cards 

Ensimmäinen lahjakorttisi luodaan nappia painamalla ja se piilotetaan verkkokaupasta automaattisesti. 

Klikkaa "Edit product" -nappia muokataksesi lahjakorttisi ominaisuuksia. 

 

 "Edit product" -nappi vie sinut juuri luotuun lahjakorttituotteeseen. Tuotepohja toimii samalla tavalla 

kuin muutkin tuotteet Shopifyssä, joten voit muokata tuotteen nimen, tuotekuvauksen ja hinnat 

kuntoon. Lopulta saat tuotteen näkyviin haluttuihin myyntikanaviin klikkaamalla oikeasta laidasta 

"Manage" -nappia ja valitsemalla halutut myyntikanavat. 

Jos asiakas haluaa ostaa lahjakortin toiselle henkilölle, hän voi välittää lahjakortin oston jälkeen saadun 

sähköpostin vastaanottajalle. 

Lisätietoa lahjakorteista löydät myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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22. SÄHKÖPOSTIVASTAUKSIEN PERSONOINTI 

Kun asiakkaat tilaavat verkkokaupastasi tuotteita, lähtee heille automaattisesti tilaukseen liittyviä 

sähköpostiviestejä. Näissä viesteissä kerrotaan tilauksen tilasta ja ilmoitetaan asiakkaalle, kun paketti 

lähtee matkalle päämääräänsä. 

On hyvä muokata sähköpostivastauksien ulkoasu vastaamaan samoja tyylilinjoja verkkokauppasi 

kanssa. Sähköpostivastaukset voi kääntää verkkokaupan omalle kielelle (jos teemaa ei ole valmiiksi 

käännetty) sekä sinne voi lisätä oman logon ja värimaailman. 

Sähköpostivastauksia pääsee muokkaamaan Shopifyn admin puolelta kohdasta Settings -> 

Notifications. Notifications -sivulta löydät kaikki asiakkaalle automaattisesti lähtevät sähköpostiviestit. 

 

Klikkaamalla haluttua viestiä pystyt muokkaamaan, mitä viestissä kerrotaan ja vasemmalta löytyvästä 

"Customize" -napista pääset muokkaamaan viesteihin liitettyä logoa sekä värimaailmaa. 

Lataa logosi ja määrittele sen haluttu koko viestiin. Korosteväriksi (accent colour) kannattaa valita 

verkkokaupassa käytettävien painikkeiden väri. Näin verkkokauppasi ja sieltä lähtevät 

sähköpostivastaukset säilyttävät saman värimaailman. Kun tallennat muutokset, logo ja värit 

päivittyvät automaattisesti kaikkiin verkkokaupasta lähteviin sähköpostivastauksiisi. 
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Yksittäisiä sähköpostivastauksia on myös mahdollista muokata, mutta tähän vaaditaan hieman 

koodipuolen tietämystä. Näitä muokkauksia kannattaa tehdä varoen, ettei mikään mene rikki ja lopeta 

toimintaansa.  

Lisätietoa sähköpostivastauksista löydät myös Shopifyn omilta verkkosivuilta.  
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23. SOVELLUSTEN ASENTAMINEN 

SOVELLUSTEN LATAAMINEN 

Shopify-verkkokauppasi alkaa olla jo melkein valmis, mutta saatat tarvita vielä lisätoiminnallisuutta 

kauppaasi, jotta se täyttää kaikki vaatimuksesi. Tähän löytyy helppo ratkaisu, Shopifyn oma 

sovelluskauppa Shopify App Store. Sieltä löytyy tuhansia Shopifyn yhteistyökumppaneiden kehittämiä 

sovelluksia tuomaan kauppaasi toivottuja lisäominaisuuksia tarpeen tullen. 

VARMUUSKOPIOI KAUPPASI 

Ennen sovelluksien lataamista nykyisestä teemasta kannattaa tehdä kopio siltä varalta, että et 

tarvitsekaan sovellusta tai se ei toimikaan odotetulla tavalla. On epätodennäköistä, että sovellus rikkoo 

kauppasi toiminnan, mutta pääset helpommalla, jos näin tapahtuu ja voit jatkaa myyntiä verkossa 

toimivalla versiolla kaupastasi. Teeman pystyy kopioimaan Shopifyn admin paneelista kohdasta Online 

Store -> Themes -> Actions -> Duplicate.  

Yhteenvedon verkkokaupastasi löytyvistä sovelluksista löydät Shopifyn admin -paneelista kohdasta 

Apps. 
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24. KÄYTTÄJIEN LISÄYS 

Mikäli yrityksessäsi on useampi työntekijä, joka käyttää verkkokauppaa, kannattaa heille luoda omat 

henkilöstötilit Shopifyhin. Tilaamasi Shopify-plan määrittelee sen, kuinka monta henkilöstötiliä voit 

luoda kauppaasi: 

● Basic Shopify: 2 tiliä 
● Shopify: 5 tiliä 
● Advanced Shopify: 15 tiliä 

Tilit voi luoda Shopifyn admin-puolelta kohdasta Settings -> Account -> Accounts and permissions -> 

Add staff account. Jokaiselle tilille voi määrittää räätälöidyt käyttöoikeudet, kun ottaa raksin pois ”This 

staff account will have full permissions” -kohdasta. Lisätylle käyttäjälle lähtee automaattisesti 

sähköposti, jonka sisältämästä linkistä käyttäjä pääsee kirjautumaan Shopify-kauppaasi ja 

määrittämään tilinsä loppuun. 
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25. KAUPAN SISÄLLÖN OIKOLUKEMINEN 

Ennen kuin julkaiset kauppasi, kannattaa se oikolukea. Laadukkaat, selkeästi ja oikein kirjoitetut sisällöt 

ovat tärkeä osa verkkokauppaa ja sen luotettavuutta. Uutena verkkokauppiaana sisältöä luodaan 

tyypillisesti paljon lyhyen ajan sisällä, jolloin kirjoitusvirheet ja epäselvät sisällöt jäävät helposti 

huomaamatta. Epäselvyydet esim. tuotekuvauksessa voivat hyvinkin muodostua ostamisen esteeksi 

joillekin asiakkaille. Oikolukemista kannattaa pyytää esimerkiksi kaverilta tai perheenjäseneltä, joka 

osaa kaupassa käytetyn kielen kieliopin hyvin.  
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26. KAUPAN TESTAAMINEN ERI LAITTEILLA 

Kaikki Shopify-verkkokauppoihin ladattavat teemat on tehty responsiivisiksi, eli niiden pitäisi 

skaalautua näyttöön kuin näyttöön. On kuitenkin hyödyllistä tarkastaa sivustosi toiminnallisuus 

mahdollisimman monella päätelaitteella ennen sen suurempaa markkinointia. 

Sivustoa kannattaa testata kaikilla mahdollisilla laitteilla (erilaiset puhelimet, tabletit ja tietokoneet), 

selaimilla (Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge, Internet Explorer) sekä käyttöjärjestelmillä 

(Windows ja macOS) ja pyytää ystäviä tai tuttavia selailemaan sivusto läpi ja kertomaan jos he 

havaitsevat sivustolla ongelmia. Sivustoa voi testata verkosta löytyvillä sovelluksilla, joiden avulla 

sivuston koko muuttuu eri laitteiden mittojen mukaiseksi, tai esimerkiksi Chrome-selaimesta löytyvän 

Kehittäjätyökalun avulla. 

Kehittäjätyökalut saa auki Chrome-selaimesta Windows-tietokoneissa painamalla F12 näppäintä ja 

Applen tietokoneilla painamalla Options + Command + i -näppäimiä. Kun kehittäjävalikko aukeaa 

sivuston alalaitaan tai sivuun, paina ensin vasemmalta alhaalta löytyvää ikonia "Toggle device toolbar", 

jonka jälkeen voit vaihtaa verkkosivuston kokoa sivuston ylälaidasta löytyvän alasvetovalikon avulla. 
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Jos sivuston käytön kanssa löytyy ongelmia kannattaa ne korjata ennen sivuston suurempaa 

markkinointia. Huonosti toimiva sivusto voi vaikuttaa negatiivisesti sivuston käyttäjiin ja näin myös 

tilausmääriin.  
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27. SALASANAN POISTO JA KAUPAN JULKAISEMINEN 

Kun olet saanut kauppasi valmiiksi, on aika poistaa kaupan salasana ja julkaista kauppa asiakkaillesi. 

Salasana poistetaan käytöstä Shopifyn admin -puolelta ottamalla raksi pois Online Store -> 

Preferences -> Password page -> ”Enable password page” -ruudusta. 
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28. SIVUSTOKARTAN LÄHETTÄMINEN GOOGLELLE 

Sivustokartta eli sitemap sisältää linkit verkkokaupan tuotteisiin, tuotekuviin, sivuihin, 

tuotekategorioihin sekä blogijulkaisuihin. Kun uusi sivusto avataan, siitä kannattaa ilmoittaa Googlelle, 

niin sivuston sisältö löytyy hakutuloksista helpommin. 

Sivustokartta sijaitsee Shopify-sivuston domainin juurihakemistossa kohdassa sinun-

domain.fi/sitemap.xml. Sivustokartta luodaan automaattisesti ja se sisältää kaikkien sivustoltasi 

löytyvien sisältöjen linkit. Se myös päivittyy automaattisesti, jos muokkaat tai lisäät sivustollesi uutta 

sisältöä. 

SIVUSTON OMISTUKSEN VAHVISTAMINEN 

Ennen kuin voit lähettää sivustokartan Googlelle, sinun täytyy vahvistaa, että olet sivuston oikea 

omistaja. 

Sivuston voi vahvistaa Googlen Search Consolessa kahdella eri tavalla. Voit vahvistaa omistavasi koko 

verkkotunnuksen kerrallaan sisältäen kaikki variaatiot domainista, kuten https://sinun-sivu.fi tai 

www.sinun-sivu.fi, lisäämällä domainin hallintaan DNS-tietueihin TXT-kenttään Googlen tarjoaman 

vahvistuskoodin. Toinen vaihtoehto on lisätä esimerkiksi sivustosi head-osioon Googlen script-tagi, 

jolla vahvistetaan kukin verkkotunnuksen variaatio yksi kerrallaan. 

Jos mahdollista, suosittelen vahvistamaan koko verkkotunnuksen kerralla ensimmäisen ohjeen 

mukaisesti.  
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SIVUSTOKARTAN LÄHETTÄMINEN 

Kun olet vahvistanut sivuston omistajuuden voit lähettää sivustokartan Googlelle Search Consolen 

admin-paneelista navigaatiosta kohdasta Sivustokartat. Aukeavalla sivulla kirjoita oman domainisi 

perään sitemap.xml ja paina lähetä-nappia niin Google saa tiedon sivustosi rakenteesta ja alkaa 

indexoimaan sitä hauissa. 
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29. SHOPIFY-KAUPAN MARKKINOINTI 

Onneksi olkoon, olet päässyt viimeiseen vaiheeseen Shopify-verkkokauppaprojektissasi! Vaikka tämä 

osa on viimeinen, se on silti yksi tärkeimmistä vaiheista verkkokauppaasi liittyen. 

Vaikka olisit rakentanut teknisesti erittäin toimivan ja asiakasystävällisen verkkokaupan sekä 

kirjoittanut osuvat tuotekuvaukset, mutta et markkinoi sivustoasi ollenkaan, et välttämättä saa myytyä 

tuotteitasi odotetulla tavalla. Verkkokaupan markkinointiin täytyy panostaa aikaa ja rahaa, jotta ihmiset 

löytävät tuotteesi tai palvelusi. Internetissä on yli 200 miljoonaa aktiivista verkkosivustoa, ja juuri 

julkaistun sivuston löytyminen suoraan Googlen hakutuloksista ensimmäisenä on täysi 

mahdottomuus. Ilman hyvin suunniteltua markkinointia on epätodennäköistä, että verkkokaupasta 

löytyvät tuotteesi myyvät loppuun. 

Monet ihmiset miettivät, miksi heidän verkkokauppansa ei myy, vaikka sivusto on toteutettu viimeisen 

päälle ja itse sivuston toiminnassa ei ole mitään vikaa. Yleensä ongelmana on huonosti toteutettu 

mainonta, jonka takia sivuston liikenne on minimaalista. Muutaman postauksen jakaminen 

Facebookissa, minimibudjetilla markkinointi ja tilausten odottelu ei välttämättä tuota samoja tuloksia 

kuin suunnitellun markkinoinnin toteuttaminen. 

Facebook ja Google ovat suosituimmat palvelut, joiden avulla verkkosivustoja markkinoidaan. Ne eivät 

välttämättä kuitenkaan ole ne tärkeimmät kanavat juuri teidän yrityksellenne. Toisille riittää, kun 

panostaa vahvasti vain toiseen vaihtoehtoon ja toiset yritykset tarvitsevat kaiken mahdollisen 

näkyvyyden tavoitellun tuloksen saamiseen. 

Paikallisille markkinoille tähtäävien yritysten tehokkain markkinointikeino saattaa olla yrityksen 

maineen leviäminen puskaradion kautta tai hyvä tunnettuus paikallisella tasolla. Paikallisia yrityksiä 

haettaessa jokaisella yrityksellä kannattaa olla luotuna Googlen My Business -tili, jonka avulla saat 

yrityksesi tiedot näkyviin yrityksen nimeä haettaessa Googlesta. 

Erilaisia tapoja markkinoida on siis monia, joten ei kannata turhautua ennen kuin olet löytänyt juuri sinun 

yrityksellesi sopivan vaihtoehdon. Jos asia tuntuu ylitsepääsemättömältä, kannattaa olla yhteydessä 

esimerkiksi markkinointitoimistoihin tai meihin. Voimme yhdessä käydä läpi, mitkä vaihtoehdot voisivat 

toimia teidän yrityksenne liiketoimintamallissa parhaiten. 


