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Verkkokaupan perustaminen ja erilaiset 
mallit ruoan verkkomyyntiin



Perttu Tolvanen on verkkokauppojen suunnittelun, 
arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen 
asiantuntija. Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol 
Oy:n konsultti ja omistaja. North Patrol on 
digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista 
riippumaton toimija, joka auttaa asiakkaita 
suunnittelemaan digitaalisia palveluita, valitsemaan 
sopivimmat teknologiat ja kilpailuttamaan 
osaavimmat kumppanit. 
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Perttu Tolvanen
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North Patrol on digitaalisen viestinnän ja 
liiketoiminnan asiantuntija. Autamme 
kirkastamaan digiprojektin tavoitteet ja 
palvelukonseptin. Löydämme puolueettomasti 
oikeat vastaukset teknologia- ja 
arkkitehtuurikysymyksiin. Kilpailuttamisessa ja 
yhteistyökumppanin valinnassa varmistamme 
hankintaprosessin onnistumisen.

www.northpatrol.fi

Digitaalisten 
ratkaisujen 
suunnittelija

http://www.northpatrol.fi/


Ohjelma

• Ruoan verkkomyynnin erityispiirteet

• Oman kaupan perustamisen neljä isoa päätöstä: 

– Päätös 1: Perustanko verkkokaupan oman sivuston rinnalle vai korvaanko verkkokaupalla nykyisen 
sivuston? 

– Päätös 2: Oman kaupan konsepti selväksi: tuotteistus, maksuväylät ja logistiikkaratkaisut

– Päätös 3: Minkä verkkokauppajärjestelmän valitsen?

– Päätös 4: Tarvitsenko teknisen kumppanin pystytykseen ja millainen olisi sopiva?

• Yhteenveto



Ruoan verkkomyynnin erityispiirteet
… verkkokauppatekniikan 

näkökulmasta



• Esimerkkinä Valion VALO

Logistiikkaan ei ole 
valmispalveluita tarjolla 

samalla tavalla kuin 
“pakettikauppaan” on. Esim. 
monet isot tuottajat hoitavat 

itse kuljetuksensa tai ovat 
ulkoistaneet myynnin ja 

logistiikan Valiolle (VALO-
tilauspalvelu).



Moni toimija hoitaa kuljetukset 
itse, tai paikallisten/pienten 

kumppaneiden kanssa.

Toimituslogistiikka on yllättävän 
usein täysin irrallaan 

verkkokaupan toiminnasta, esim. 
VR pyytää asiakkaita valitsemaan 

vain toimitusikkunan (4h) 
ostosta tehtäessä.



Annosten myyminen on 
keskittynyt välittäjäpalveluihin 

(Foodora, Wolt), koska 
toimituslogistiikan hallinta on 

vielä paljon kylmätuotteita 
haastavampi asia.

Kuluttajien kannalta 
välittäjäpalveluiden edut ovat 

myös selkeitä, joten tämä 
kehitys varmasti jatkuu, vaikka 
tuottajien kannalta ilmiössä on 

myös kääntöpuoli.



Yksikään 
verkkokauppajärjestelmä ei 

ole suunniteltu näin 
“monimutkaisten” 

tuotteiden ostamiseen. 

Jos sopivan paketin valinta 
edellyttää useiden 

lisävalintojen tekemistä, 
useiden 

verkkokauppajärjestelmien 
kanssa ollaan ongelmissa. 



”Verkkokauppamaailma” pyörii paljon 
yksinkertaisen pakettikaupan ympärillä. Esimerkiksi 
elintarvikkeiden myyntiin tai laajemmin ruoan 
verkkomyyntiin ei ole vielä syntynyt samanlaista 
ekosysteemiä ja palvelutarjontaa.



Päätös 1: Perustanko verkkokaupan oman sivuston rinnalle vai 
korvaanko verkkokaupalla nykyisen sivuston? 



Esimerkkinä Atria



Esimerkkinä Atria Oma sivusto ja verkkokauppa 
voivat elää rinnakkain aivan 

onnellisesti pitkäänkin. 

Etenkin jos kaikkia tuotteita ei 
vielä myy verkkokaupassa, on 

rinnakkaismalli järkevä.

Esim. Atria myy kuluttajille 
lihaa erillisen lihakauppa-

verkkokaupan kautta ja 
yritykset taas voivat tilata 

VALO-verkkokaupasta Atrian 
lihoja. 



Verkkokaupan ensimmäinen vaihe 
on yleensä oman sivuston rinnalla / 

kyljessä.

Esim. tässä Bistro Naapuri perusti 
viikossa ”Noutopalvelu” –nimellä 

olevan annosten 
ulosmyyntiverkkokaupan nykyisen 

sivuston yhteyteen.



Verkkokaupan ensimmäinen vaihe 
on yleensä oman sivuston rinnalla / 

kyljessä.

Esim. tässä Bistro Naapuri perusti 
viikossa ”Noutopalvelu” –nimellä 

olevan annosten 
ulosmyyntiverkkokaupan nykyisen 

sivuston yhteyteen.



Monella verkkokaupan alueella on 
aivan tyypillistä, että verkkosivusto 

ei osaa myydä, vaan keskittyy 
markkinointiin.

Myynti tapahtuu jonkun 
rinnakkaisen palvelun kautta.



Jos oma verkkosivusto on kunnossa, kannattaa 
tehdä verkkokauppa ensin sen rinnalle/kylkeen.



Päätös 2: Oman kaupan konsepti selväksi: tuotteistus, 
maksuväylät ja logistiikkaratkaisut



Oman kaupan konsepti selväksi

1. Ovatko palveluni ja tuotteeni helposti ostettavia? 
Onko palveluilla ja tuotteillani kiinteät, selkeät 
hinnat? Olenko valmis hinnoittelemaan kaikki 
tuotteeni ja palveluni avoimesti?

2. Mitä kaikkia maksutapoja haluan tarjota 
asiakkailleni? Minkä maksuvälittäjäoperaattorin 
kanssa teen sopimuksen?

3. Onko minulla suunnitelma tuotteiden ja 
palveluiden toimittamiseksi asiakkaalle? Mitä tämä 
suunnitelma edellyttää 
verkkokauppajärjestelmältä?



Maksuväyläratkaisut Suomessa

• Vaihtoehtoja Suomessa mm.

• Paytrail (alunperin kotimainen, nykyisin Netsin omistama)

• Checkout (nykyisin ainut kotimainen, koska OP:n omistama)

• Klarna (ruotsalainen, toimii hyvin Suomessa myös)

• Muitakin vaihtoehtoja on runsaasti, esim. Bambora, Svea 
(entinen Maksuturva), jne.

– Jos käyttää valmiita verkkokauppajärjestelmiä, ne 
yleensä tukevat suosituimpia maksuväyliä suoraan. Erot 
teknisessä toimivuudessa ovat hyvin pieniä.

– Hinnoittelussa erot ovat yleensä aika pieniä. Useimpien 
kk-maksu on ~50 euroa + kuluja maksutapahtumista 
(riippuen käytetystä maksuvälineestä). 

– Huom! Nämä sopimukset ja kulut ovat aina erillisiä itse 
verkkokauppajärjestelmästä. Verkkokauppajärjestelmän 
valinta ei vaikuta näihin.

Suosittu esim. vaatekaupassa (jossa 
paljon palautuksia), koska tarjoaa 
asiakkaille maksuaikaa, eli toimii 

tavallaan ”pikavippaajana” samalla 
kun hoitaa maksuasiat.

Selkeästi monimutkaisin 
palveluiden tuotteistus, joten 
kauppiaana kannattaa lukea 

sopimusehdot tarkkaan ennenkuin 
allekirjoittaa.

OP-omistus tuonut lisää 
kyvykkyyksiä esim. maksujen 

pilkkomiseen usean tahon kesken 
(tärkeätä monitoimijakaupoissa, 

kuten Stockmann tai B2B-kaupat).



Logistiikkaan tarjolla olevia palveluita Suomessa

• Useimmat ”pakettikaupat” pärjäävät Postilla 
ja/tai Matkahuollolla Suomessa. 

• Logistiikan integrointi 
verkkokauppajärjestelmään ei ole aina 
tarpeellista, mutta jos se on, se pitää selvittää 
hyvin etukäteen.

• Esim. pakettikaupassa kuluttajat jo odottavat, 
että voivat valita itselleen parhaiten sopivan 
noutopisteen tai pakettiautomaatin, joten tiivis 
integraatio esim. Matkahuollon rajapintaan tai 
Postiin on välttämätöntä. Tämä tosin onnistuu 
suosituimpiin verkkokauppajärjestelmiin 
helposti valmispalikoiden avulla.



Toimijoita on paljon.

• Esim. Pakettikauppa mahdollistaa useamman toimitustavan yhdellä sopimuksella.



Toimijoita on paljon.

• Esim. Unifaun toimii välityskerroksena vaativalle rahdille, esim. isompien pakettien 
lähettäminen.



Päätös 3: Minkä verkkokauppajärjestelmän valitsen?



Elintarvikkeiden myynti verkossa: tyypillisimmät järjestelmävaihtoehdot

• Vaihtoehto 1:
– Tavallinen tuotekauppa

– Budjetti pystytykseen 500 – 10 000 euroa

– Kuukausikulut 50 – 150 euroa

– Suosituimmat vaihtoehdot Suomessa:

• Shopify

– kanadalainen iso yhtiö

– laaja kansainvälinen ekosysteemi, maailmanlaajuisesti käytetyin 
valmisverkkokaupparatkaisu

– Suomessa nykyisin laaja tuki kotimaisille kumppaneille 

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

• MyCashflow 

– kotimainen pk-yritys (2+ miljoona euroa liikevaihto)

– kustannustehokas ratkaisu yksinkertaisen verkkokaupan 
toteutukseen Suomessa

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

→ Valitse testaamalla kumpaakin. Perusta 
testikaupat. Lisää tuotteita. Tutki eri teemoja. Jos 

tuntuu hankalalta, keskustele kumppaneiden kanssa.



Fiksuruoka on ihan merkittävä 
kotimainen elintarvikkeiden 

myyjä. Verkkokauppa on tehty 
MyCashflow-alustalla.

Ulkoasua on selvästi muokattu 
varsin paljon, ja kaupassa on 

nokkelia yksityiskohtia. 

Kuukausikustannukset 
lienevät silti korkeintaan 
luokkaa 150-200 euroa + 
muuttuvat kustannukset.



Warrior Coffee myy 
monenlaisia tuotteita, 
pääosin aika selkeitä 

”pakettituotteita”.

Ulkoasu on omanlaisensa, 
joten perustamiskulut 

varmasti olleet useampia 
tuhansia euroja. Tekninen 

alusta MyCashflow.

Juoksevat kulut lienevät 
maksupalveluratkaisujen 

kanssa luokkaa 100-200e/kk.



Oikia-sipsikauppa on 
Shopify-kauppa, jossa on 
hyvin brändin näköisesti 

tehty ulkoasu, joten 
perustaminen on voinut 

maksaa muutaman 
tonnin. 

Kaupasta syntyvät 
jatkuvat kustannukset 
lienevät luokkaa 79e-

150e/kk.



Nearby.fi on 
Nurmijärvellä toimiva 

monen tuottajan 
tavaraa myyvä kauppa.

Shopifysta ja 
maksuvälittäjästä 
(Paytrail) syntyvät 

kuukausikulut 
todennäköisesti noin 

100-150e/kk.



VR laittoi viikossa 
pystyyn Shopifylla 
ruoka-annoksien 
verkkokaupan.

Toteutuksen teki 
yksittäinen koodari 
viidessä päivässä, 

joten kokonaiskulut 
jäivät VR:llä reilusti 
alle 10 000 euron.



Fazerin 
erikoislahjatuotteita 

myyvästä 
verkkokaupasta on 
kolme eri versiota: 

suomi-kauppa, ruotsi-
kauppa ja EU-tasoinen 

englanniksi oleva 
kauppa (joka toimittaa 

DHL:llä useimpiin 
maihin Euroopassa).

Tehty Shopifylla. 

Kolmen kaupan kiinteät 
kulut Fazerilla yhteensä 

todennäköisesti 
luokkaa 500-1000e/kk.



Huom! 

Etenkin Shopifylla tehdään 
tänä päivänä isojenkin 

brändien verkkokauppoja, ja 
visuaalisesti monet näistä ovat 

hyvinkin näyttäviä. Esim. 
Aarikka. 

Tässäkin on teknisenä 
konsulttina ollut yhden 

miehen yritys. Hintalappu 
lienee toki tässä jo kymmeniä 

tuhansia euroja 
kokonaisuutena, mutta 

taustalla on myös 
integraatioita ja suomikaupan 

lisäksi on ns. ”global store”.



Elintarvikkeiden myynti verkossa: tyypillisimmät järjestelmävaihtoehdot

• Vaihtoehto 1:
– Tavallinen tuotekauppa

– Budjetti pystytykseen 500 – 10 000 euroa

– Kuukausikulut 50 – 150 euroa

– Suosituimmat vaihtoehdot Suomessa:

• Shopify

– kanadalainen iso yhtiö

– laaja kansainvälinen ekosysteemi, maailmanlaajuisesti käytetyin 
valmisverkkokaupparatkaisu

– Suomessa nykyisin laaja tuki kotimaisille kumppaneille 

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

• MyCashflow 

– kotimainen pk-yritys (2+ miljoona euroa liikevaihto)

– kustannustehokas ratkaisu yksinkertaisen verkkokaupan 
toteutukseen Suomessa

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

→ Valitse testaamalla kumpaakin. Perusta 
testikaupat. Lisää tuotteita. Tutki eri teemoja. Jos 

tuntuu hankalalta, keskustele kumppaneiden kanssa.



Elintarvikkeiden myynti verkossa: tyypillisimmät järjestelmävaihtoehdot

• Vaihtoehto 1:
– Tavallinen tuotekauppa

– Budjetti pystytykseen 500 – 10 000 euroa

– Kuukausikulut 50 – 150 euroa

– Suosituimmat vaihtoehdot Suomessa:

• Shopify

– kanadalainen iso yhtiö

– laaja kansainvälinen ekosysteemi, maailmanlaajuisesti käytetyin 
valmisverkkokaupparatkaisu

– Suomessa nykyisin laaja tuki kotimaisille kumppaneille 

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

• MyCashflow 

– kotimainen pk-yritys (2+ miljoona euroa liikevaihto)

– kustannustehokas ratkaisu yksinkertaisen verkkokaupan 
toteutukseen Suomessa

– ostetaan täysin palveluna, kk-maksullinen

– kumppanit voivat auttaa pystytyksessä, ei synny sidosta kumppaniin, 
kumppania helppo vaihtaa

• Vaihtoehto 2:
– Tavallinen tuotekauppa + myynnissä myös 

jotain erikoisempaa tai esim. toimitusprosessi 
poikkeava

– Budjetti pystytykseen 10 000 – 40 000 euroa

– Kuukausikulut vaihtelevat paljon ja riippuvat 
kumppanista, yleensä 100-400 euroa (sisältäen 
hosting + ylläpitotyöt + päivitykset)

– Suosituin vaihtoehto Suomessa:

• WordPress WooCommerce

– avoimen lähdekoodin alusta, suosituin 
verkkokauppajärjestelmä maailmassa

– laaja ekosysteemi maailmanlaajuisesti, runsaasti 
kumppaneita ja osaamista myös Suomessa

– edellyttää osaavan teknisen kumppanin, joka asentaa 
palvelimelle, konfiguroi ja pitää huolen 
tietoturvapäivityksistä

– ei jatkuvia kuukausikuluja, mutta monet lisäosat 
maksullisia ja ylläpitokulut palvelimesta ja ratkaisun 
huolenpidosta riippuvat kumppanista

– kumppanin vaihtaminen aika vaativaa ja harvinaista, 
joten tekninen kumppani kannattaa valita huolella

→ Valitse testaamalla kumpaakin. Perusta 
testikaupat. Lisää tuotteita. Tutki eri teemoja. Jos 

tuntuu hankalalta, keskustele kumppaneiden kanssa.

→ Keskity hyvän kumppanin valintaan. Tarkastele 
referenssejä, soita referenssiasiakkaille. Pyydä 

tarjoukset useammalta.



Ruokaboksi myy konfiguroitavia 
bokseja, esim. muksuboksia, jonka 
sisältö riippuu siitä mitä reseptejä 

valitsee. 

Toteutus on WordPress 
WooCommerce ja toteuttajana 

helsinkiläinen Contrast-
digitoimisto, budjetti toteutuksella 
30 000 – 60 000 euroa –luokassa.



Fitterissä on mm. räätälöityä 
kalorilaskentaa tuotesivuilla ja 
räätälöity tilausprosessi, joiden 

toteutus esim. Shopifylla olisi ollut 
täysin mahdotonta.

Toteutuksen hinta n. 25 000 
euroa. 

Toteuttaja oululainen Sivututka.



Europicnic on pääosin 
ammattilaisille suunnattu 

kauppa, joka vaatii tilaamiseen 
tunnukset. Kauppa on 

integroitu taustajärjestelmiin.

WordPress WooCommerce –
alustana ja toteuttajana Into-

Digital –digitoimisto. 
Toteutuksen budjettiluokka 30 

000 – 60 000 euroa.



Edellisessä tämän sarjan 
webinaarissa esitelty 

Kotitila.fi on WordPress 
WooCommerce –toteutus, 
joka on ymmärrettävää kun 

taustalla ei ole vain yksi yhtiö, 
vaan paljon erilaisia tuottajia 
ja tavoitteena on tuoda myös 

ammattilaisten osiota ja 
kaikenlaista.



Hyviä syitä räätälöidympään ja kalliimpaan 
toteutukseen

1. Omien tuotteiden ja palveluiden esittely ja 
ostaminen ei onnistu valmistuoteratkaisuilla

2. Räätälöity ratkaisu tuottaisi selvästi 
paremman ostokokemuksen asiakkaalle

3. Verkkokauppa halutaan integroida nykyisiin 
järjestelmiin tavalla, joka ei onnistu 
valmiskaupparatkaisujen kanssa

WooCommercen päälle tehdyt 
verkkokaupat alkavat olla näyttäviä ja 
uniikkeja vasta kun toteutukseen on 

investoitu vähintään 20 000 – 40 000 euroa



Päätös 4: Tarvitsenko teknisen kumppanin pystytykseen ja 
millainen olisi sopiva?



Osaanko tehdä itse vai tarvitsenko kumppanin?

• Shopify ja MyCashflow
– Itse tekeminen on realistinen vaihto, jos esim. 

kuvienkäsittelyosaamista löytyy ja aikaa tutkimiseen ja 
perehtymiseen on.

– Jos kaipaa kumppania pystytykseen, löytyy 
kummallekin järjestelmälle paljon freelancereita ja 
pieniä digitoimistoja/mainostoimistoja, jotka auttavat 
kaupan konfiguroinnissa ja julkaisussa.

– MyCashflow-kumppaneita löytyy heidän sivustoltaan.

– Shopify-kumppaneista isoin on Woolman, pienempiä 
freelancereita on mm. Shopworks, Hellman 
Corporation.

– Shopify ja MyCashflow ostetaan aina ”täyspalveluna”, 
johon kuuluu ylläpito ja tietoturvapäivitykset (yms), 
joten teknisen kumppanin vaihtaminen on hyvin 
helppoa. Yksi freelancer voi tehdä peruspystytyksen ja 
toinen voi auttaa jatkokehityksessä, jne.

– Pystytyksen jälkeen useimmat kauppiaat pärjäävät 
näiden järjestelmien kanssa hyvin itsenäisesti, ja 
ostavat lähinnä vain tuntityönä tukea esim. visuaalisen 
ulkoasun parannuksiin tai lisäosien arviointiin ja 
asennukseen.

• WordPress WooCommerce
– Itse tekeminen ei ole suositeltavaa, ellei satu 

olemaan vähintäänkin harrastekoodari.

– WooCommercella verkkokauppoja tehneitä 
freelancereita ja toimistoja löytyy Suomesta 50+ 
kpl, joten valinnanvaraa löytyy.

– Tarjonta on tosin hyvin kirjavaa, koska 
WooCommercen voi asentaa minne tahansa ja sen 
voi ”kasata” hyvin monella tavalla. 

– Teknisen kumppanin valinta on hyvin tärkeätä, 
koska käytännössä verkkokaupan siirtäminen 
jonkun toisen kumppanin hoitoon on haastava 
projekti. Jos kauppa on tehty omituisesti, ei uusi 
kumppani välttämättä edes halua ottaa sitä 
ylläpidettäväkseen.

– Kokeneita WooCommerce-toimistoja löytyy mm. 
Vierityspalkin toimistot-listalta. Viimeisin ranking-
artikkeli: 
https://vierityspalkki.fi/2020/06/03/kokeneimmat-
woocommerce-digitoimistot-suomessa-vuonna-
2020/

https://vierityspalkki.fi/2020/06/03/kokeneimmat-woocommerce-digitoimistot-suomessa-vuonna-2020/


Yhteenveto

1. Tunne omat vaatimuksesi, tiedä mitä myyt ja millä tavalla
2. Ei ole olemassa työkaluja jotka sopivat kaikkeen hyvin
3. Jos nykyinen sivustosi on toimiva, harkitse verkkokaupan lisäämistä sen rinnalle 

ensin

4. Aina kannattaisi ensin harkita valmiskaupparatkaisua, kuten Shopifya tai 
MyCashflowta, koska hinta-laatu-suhde on näissä erittäin hyvä

5. Jos nykyinen sivustosi on WordPress ja sinulla on hyvä kumppani, tällöin voi 
WooCommerce olla järkevä valinta myös varsin yksinkertaisessa käytössä

6. Jos Shopify tai MyCashflow ei taivu omiin vaatimuksiin, harkitse 
WordPress+WooCommerce –yhdistelmää, mutta panosta kokeneen teknisen 
kumppanin löytämiseen ja varaa riittävästi budjettia

7. Isomman liiketoiminnan ja useampien myymälöiden/varastojen tapauksessa 
sopiva ratkaisu voi olla jotain ihan muutakin, esim. oman ERP-toimittajan 
verkkokauppa-alusta, täysin räätälöity ratkaisu tai Magento2-alusta



Perttu Tolvanen on verkkokauppojen suunnittelun, 
arkkitehtuuriratkaisujen ja kumppanivalintojen asiantuntija. 
Perttu on konsulttiyhtiö North Patrol Oy:n konsultti ja omistaja. 
North Patrol on digitoimistoista ja järjestelmätoimittajista 
riippumaton toimija, joka auttaa asiakkaita suunnittelemaan 
digitaalisia palveluita, valitsemaan sopivimmat teknologiat ja 
kilpailuttamaan osaavimmat kumppanit. 

Ota yhteyttä:

perttu.tolvanen@northpatrol.com / 050 3685 199

https://northpatrol.fi/

Blogit:

https://vierityspalkki.fi/

https://web-ostajanopas.fi/

PS. Kumpikin blogi tarjoaa useamman kerran vuodessa julkaistavan 
uutiskirjeen, kannattaa tilata jos verkkokauppa-asiat kiinnostavat!

Perttu Tolvanen

mailto:perttu.tolvanen@northpatrol.com
https://northpatrol.fi/
https://vierityspalkki.fi/
https://web-ostajanopas.fi/
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Viisautta vaativiin 
verkkopalvelu- ja 
verkkokauppahankkeisiin

http://web-ostajanopas.fi/

