
JOHDATUS DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN MAAILMAAN

KOHOTA – HANKE
PUDASJÄRVELÄISTEN YRITYSTEN DIGITAALISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN

KOULUTUSKOKONAISUUS

MODUULI 1

SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMI OY 1



KETÄ PAIKALLA?

• Kuka olet?

• Mistä tulet?

• Minne menet?

• Mitä liiketoimintaa harjoitat / edustat?

• Omin sanoin: millainen on yrityksenne digitaalinen 

tila tällä hetkellä?
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KUKA OLEN - ESITTELY 

• Digitaalisen liiketoiminnan asiantuntija Kirsi Mikkola, Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

• Rovaniemeläinen yrittäjä vuodesta 2005

• 25 vuotta yritysten digitaalisen liiketoiminnan (atk, ict, digitalisaatio) asiantuntija ja valmentaja 

sekä opettaja.

• Yritysasiakkaat Hangosta Nuorgamiin (yritys-resort-alue-VisitFinland)

• Vahva käytännön kokemus ja näkemys kotimaan ja kansainvälisen palvelun ja kaupan tilasta 

sekä digitaalisuuden käytön haasteista ja mahdollisuuksista, yritysten verkostoitumisesta ja 

digitaalisista jakelukanavista

– VisitFinland Akatemiavalmentaja,  Business Finland  VF Kansainvälistymisoppaan tekijä 2019

– Ely-keskusten tuottavuus, talous ja digitalisaatio sekä markkinointi ja asiakkuudet asiantuntija

– Business Finland innovaatioasiantuntija

– 10 vuotta Laatutonnivalmentajana

• Pedagogisen koulutuksen saanut aineenopettaja

@kirsimikkola #matkailu #verkkokauppa #liiketoiminta

www.liiketoiminta.info, kirsi.mikkola@liiketoiminta.info, tel. 040 555 1019
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SÄHKÖINEN LIIKETOIMINTA SUOMI OY

• Sähköinen Liiketoiminta Suomi Oy

• Y-tunnus: 2162854-2

• Toimipaikat: Kuopio ja Rovaniemi

• www.liiketoiminta.info

• @liiketoiminta

• info@liiketoiminta.info

• #matkailu #liiketoiminta #verkkokauppa

8.3.2022
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MODUULI 1 -JOHDATUS DIGITAALISEN LIIKETOIMINNAN 
MAAILMAAN, 31.3.2022 klo 17-20

• Oppimistavoite:

– Osallistuja ymmärtää, miten digitaalinen liiketoiminta ja digitaalisuus muuttaa yrityksen toimintaympäristöä, 
myyntiä, markkinointi ja asiakkaan ostokäyttäytymistä

• Sisältö: 

– Digitaalinen ekosysteemi, mikä se on?

– Digitaalisen liiketoiminnan suunnittelu

– Digitaalisen markkinoinnin, myynnin ja verkkokaupan trendit

– Miten laitan perusasiat kuntoon ja suunnittelen manuaalisia toimintaprosesseja digitaalisesti

– Runsaasti käytännön esimerkkejä ”arjen ATK:n” hyödyntämisestä, digitaalisen löydettävyyden 
varmistamisesta ja perusasioiden kuntoon laittamisesta

• Menetelmät:

– Yhteistoiminnallinen oppiminen

– Vapaaehtoinen välitehtävä; oman yrityksen digitaalisen toimintaympäristön kuvaaminen

– Valmennuksen palaute
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OSTAJAPROFIILIT JA -TYYPIT

• A)Taloudelliset tekijät

– Tulot, omaisuus

– Koulutustaso, ammattikunta

– Sukupuoli, ikä

– Perheen koko ja elinvaihe

– Yrityksen koko ja elinvaihe

– Ajankäyttö

• B)Alueelliset tekijät

– Ilmasto

– Sijainti ja asukastiheys

– Kieli / kulttuuritausta

– Tavoitettavuus (markkinointi)

• C) Käyttäytymiserot

– Ostomotiivit

– Kiinnostus tiettyyn asiaan

• https://www.weecos.com/

• www.responsibletravel.com/

– Tarve ja vaatimus tuotteelle

• https://santaparkarcticworld.com/arctic-treehouse-hotel

– Elämäntyylit 

• www.thepodhotel.com

– Yrityskulttuuri

– Persoonallisuuspiirteet

– Asiakassuhteen vaihe

– Sosiaalinen sidos, ryhmähenki

• http://www.absolutdrinks.com/en/drinks/abs
olut-peppar-bloody-mary/
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Tiedostava 

ostaja

https://www.weecos.com/
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OSTAJAPROFIILIT JA -TYYPIT

• Superostaja

• Täsmäostaja

• Himo-ostaja

• Kokematon ostaja

– ”lukutaidoton”

Millaisia ostajaprofiileja sinun  

yrityksen asiakkailla on?

22.2.2022

Kuva: Ostajaprofiilit ja -tyypit - Mika D. Rubanovitsch | MYYNTIKAPINA 
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Tiedostava 

ostaja



Ostajapersoona: Noora

22.2.2022

Demografiset tiedot:

28-35 –vuotias

Nainen

35 000€ vuositulot

Tampere

Naimisissa, ei lapsia

Kiinnostuksen kohteet:

Some (IG=Instagram), matkustelu, 

sisustus

Harrastukset:

Juoksu, CrossFit, ruoanlaitto

Tavoitteet ja haasteet:

Intohimona ruoanlaitto ja matkustelu

Ajanpuute

Miten voimme auttaa:

Yhdistetään matkailu ja ruoanlaitto

Luodaan elämyksellinen oppimiskokemus 

hyvin järjestetty ruokamatkailukokemus 

paikallisista raaka-aineista
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ostaja



OSTAAJAPFOFIILIT JA –TYYPIT 
– asiakkaan polku
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Sosiaalisuus 

ja 

yhteisöllisyys
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Sosiaalisuus 

ja 

yhteisöllisyys



17Instagram ohi Facebookin, TikTok kasvaa

Sosiaalisuus 

ja 

yhteisöllisyys
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Yhteisöllinen 

kaupankäynti



19

Yhteisöllinen 

kaupankäynti
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Avoimuus 

hinnoittelussa

VERTAA.FI

GOOGLE TRAVEL
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Paikallisuus
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Arvo-

keskeisyys
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Vastuullisuus

https://finvet.fi/fi/responsibility/frontpage

https://finvet.fi/fi/responsibility/frontpage
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Alustatalous

https://www.alustatalous.fi/
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Suoramyynti

b2c

https://kauppa.fi/uutishuone/2022/03/21/kotimainen-verkkokauppa-on-

pandemian-voittaja-digiostamisen-kasvu-hidastuu/

https://www.stat.fi/til/sutivi/2021/sutivi_2021_2021-11-30_kat_001_fi.html

https://kauppa.fi/uutishuone/2022/03/21/kotimainen-verkkokauppa-on-pandemian-voittaja-digiostamisen-kasvu-hidastuu/
https://www.stat.fi/til/sutivi/2021/sutivi_2021_2021-11-30_kat_001_fi.html
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Kuvio 4. Verkkokaupan suosituimpia tuoteryhmiä vuosina 2019–2021, 

ostettu viim. 3 kk aikana vuodet 2020 ja 2021, ostettu viim. 12 kk 

aikana vuosi 2019

Suoramyynti

b2c
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Kuvio 1. Ostanut vuonna  2021 jotain verkon kautta viimeisen 3 kk 

aikana, osuus 16–89-v. väestöstä

Suoramyynti

b2c
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Kuvio 2. Matkustamiseen ja tapahtumiin (teatteri, konsertit, elokuvat 

sekä urheilu) liittyvä verkko-ostaminen 3 kk aikana vuosina 2020–2021 

ja 12 kk aikana vuonna 2019, osuudet 16–89-vuotiaista

Suoramyynti

b2c



Kuvio 3. Viisi eniten suosiotaan lisännyttä verkko-ostamisen 

tuoteryhmää vuosina 2020–2021, viimeisen 3 kuukauden aikana 

ostaneiden osuus 16–89-vuotiaista

Suoramyynti

b2c
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1. B2B-verkkokaupan arvo ylittää reilusti B2C-verkkokaupan (70/30)

2. Perinteisillä hankintatavoilla on yhä vahva rooli

3. Lähes yrityksistä puolet (46 %)suuntaa kuluttajille tarkoitettuihin verkkokauppoihin.
4. Lähes joka kolmas myyjäyritys ei hyödynnä digitaalisen myynnin tai B2B-
verkkokaupan muotoja (Myyjäyritykset arvioivat suurimmiksi digitaalisten 
myyntikanavien ja B2B-verkkokaupan tuomiksi hyödyiksi ajan säästämisen (86 %) ja 
myynnin tehokkuuden lisääntymisen (80 %). Lähes kolmannes myyjäyrityksistä 
kuitenkin kokee, ettei sen tuotteiden tai palveluiden myynti sovellu näihin kanaviin.)
5. Tilauksesta toimitukseen halutaan saumattomasti ja nopeasti
6. Yritykset maksaisivat ylimääräistä nopeista toimituksista (Yritysten odotuksia 
vastaava toimitusaika on keskimäärin 2,6 vuorokautta tilaushetkestä.)
7. Myyjien ja ostajien ennusteet B2B-verkkokaupan kasvusta eivät täysin kohtaa (myyjä 
33% 5 vuoden päästä ja ostaja yli puolet)

B2B 

verkkokauppa
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Operatiivinen CRM

Analyyttinen CRM

Yhteydenotot

Verkkokauppa

Sähköposti

WhatsApp

Some

Puhelin

Appsit

Myyntikanavat

Integroitavuus
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Integroitavuus
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Yritysverkosto

-yhteistyö
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Tiedolla 

johtaminen

Mikä tieto on must have ja 

mikä tieto on nice to know?
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Globaali 

digitalisoitu-

minen



DIGITAALINEN EKOSYSTEEMI 
VS. MANUAALINEN

case esimerkkejä
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KIVIJALKA: DIGIKASSA + VARASTO + LOGISTIIKKA

VERKKO: VERKKOKAUPPA + UUTISKIRJE + SOSIAALINEN MEDIA

FLOWVY
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KIVIJALKA

VERKKO: VERKKOKAUPPA ja SOSIAALINEN MEDIA

WORDPRESS + WOOCOMMERCE+FACEBOOK+INSTAGRAM
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Case 1 lopputilanne

19.1.2022

Toiminnanohjaus

-tuotehallinta

Sähköinen 

taloushallinta

Tiedon ja 

viestinnän hallinta

Asiakkuuksien 

hallinta

Toiminnanohjaus-

tuotehallinta

Toiminnanohjaus

-tuotehallinta



MITÄ AJATUKSIA ILLAN TEEMAT HERÄTTÄVÄT?
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SEURAAVAT 
KOULUTUKSET

• Moduuli 1, 31.3.2022 klo 17-20

• Moduuli II, 13.4.2022 klo 17-20

• Moduuli III, 4.5.2022 klo 17-20

• Moduuli IV, 25.5.2022 klo 17-20

• Moduuli V, 8.6.2022 klo 17-20

• Moduuli VI, 1.9.2022 klo 17-20

• Moduuli VII, 15.9.2022 klo 17-20

• Moduuli VIII, 29.9.2021 klo 17-20
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MODUULI 2 - DIGITAALINEN LÖYDETTÄVYYS JA NÄKYVYYS, 
SOCIAL SELLING, 13.4.2022 klo 17-20

• MYYNTISLOGAN: Osallistu pajaan, niin tiedät millainen sisältö sosiaalisessa mediassa toimii, miten suosittelumarkkinointi 
vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  Saat tärkeitä vinkkejä Facebookissa, Instagramissa ja Google My Busineksessa 
tehtävään sisältötuotantoon.

• Oppimistavoite:

– Osallistuja ymmärtää sosiaalisen median merkityksen myynnin tukena ja osaa hyödyntää vähintään yhtä sosiaalisen median kanavaa omassa toiminnassaan.

• Sisältö:

– Sosiaalisen median järkevä ja tarkoituksen mukainen käyttö ja tärkeimpien kanavien toimintaperiaatteet

• Sisältötuotantoa säätävät algoritmit ja käytännön työvälineet

• Käyttäjien yhteisöllisen toiminnan vaikutukset kanavissa tehtäviin sisältöihin

– Miten valita sopivat kanavat huomioiden omat resurssit ja osaaminen?

– Sisältötuottaminen asiakkaiden tavoittamisen mukaan, 

• esimerkkejä ja harjoituksia 

• Kuvat, videot, tarinat, ajastetut sisällöt, linkitykset omille kotisivuille

– Sosiaalisen median tehokkuuden seuraaminen

• Menetelmät:

– Valmennus sisältää ennakkotehtävän

– Yhteistoiminnallinen oppiminen, harjoitukset ja esimerkit valmentajan johdolla

– Vapaaehtoinen välitehtävä; yhden sosiaalisen median kanavan tuunaaminen tai sisältötuotanto tehtävä liittyen kuviin ja videoihin

– Valmennuksen palaute
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51

Ota avuksi Elyn KEHPAt!



PALAUTE

• Kiitos kun olit mukana.

• Otetaan lyhyt palautekierros.

• Saitko / opitko uutta käytäntöön 

soveltuvaa?
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