
Vastuullisen verkko- 
kauppiaan opas
Tee verkkokaupastasi vastuullisen kuluttajan valinta! Valitse myyntiin  
vähäpäästöisiä tuotteita ja tarjoa ilmastoystävällisiä kuljetusvaihto- 
ehtoja. Mainitse tuotteiden alkuperä. Kerro myös kierrätysmahdol- 
lisuuksista ja kuljetuksen ympäristövaikutuksista. Aloita näin:

Jatka hyvää työtä

Valitse oikea pakkauskoko
Kun et kuljeta ilmaa, säästät myös kuluissa! 
Jopa 40 % verkkokauppalähetyksistä on 
niin pieniä, että ne voitaisiin jakaa kirjeenä 
tai pikkupakettina suoraan postiluukkuun.

Tarjoa ilmastoystävällistä 
kuljetusvaihtoehtoa
Tavoitat myös ympäristöasioita arvosta-
vat kuluttajat, kun tarjoat heille mieluisaa 
kuljetustapaa.

Tarjoa toimitusvaihtoehtoja
Tarjoa monipuolisia jakeluvaihtoehtoja ja 
paketin ohjausmahdollisuutta, jonka avulla 
kuluttaja voi vähentää päästöjä. Suurin osa 
kuljetuksen päästöistä syntyy ketjun lop-
pupäässä (last mile), kun kuluttaja hakee 
paketin noutopisteestä.

Suosi suomalaista
Suosi kotimaista tuotantoa ja tunnista  
tuotteen päästövaikutukset.

Myy kestävää
Myy korkean lisäarvon tuotteita niiden  
jälleenmyyntiarvon perusteella. Koska 
suurin osa päästöistä syntyy tuotteiden 
valmistusvaiheessa, tuotteiden elinkaarta 
on tärkeää pidentää.

1 Ajattele laatikon ulkopuolelta
Harkitse uusia liiketoimintamalleja, kuten 
vuokraamista, lainaamista ja tilausperustei-
suutta. Ne voivat olla jopa omaksi ostamis-
ta suositumpi vaihtoehto.

Harkitse vertaiskaupan hyödyntämistä
Vertaisverkkokauppa kasvaa ja luo uusia 
mahdollisuuksia. Mieti, miten sinä voisit  
hyödyntää vertaiskauppaa. Voisitko 
esimerkiksi tehdä yhteistyötä vertaisverkko-
kaupan toimijoiden kanssa asiakaspalau-
tuksissa tai käytettyjen tuotteiden kierrätyk-
sessä?

Mieti asiakaspalautuksia
Laita palautusprosessit kuntoon. Suomessa 
kuluttajat palauttavat ostoksia keskimäärin 
vähemmän kuin muissa maissa, mutta pa-
lautukset voivat silti kuormittaa ympäristöä. 
Mieti, miten palautukset voidaan ohjata 
tehokkaasti uudelleen myyntiin tai kierrä-
tykseen esim. paketinohjauksella.
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Jopa 60 % ostajista olisi valmiita maksamaan 
hiilineutraalista toimituksesta 0,10 € lisää.

79 % kuluttajista toivoo ostoksilleen
ympäristöystävällisiä pakkauksia.

66 % ostajista olisi valmiita
maksamaan niistä 0,10 € lisää.

Eniten vähennät ilmastovaikutuksia valitsemalla myyntiin  
vähäpäästöisiä tuotteita ja antamalla kuluttajille tietoa  
tuotteiden ja kuljetuksen ympäristövaikutuksista. 

Voit myös vaikuttaa välttämällä palautuksia ja  
liiallista pakkaamista.

1 Kerro yrityksesi vastuullisuustavoitteista ja 
niiden eteen tehdyistä konkreettisista toimen-
piteistä (esim. hiilineutraalius, jätteettömyys, 
palautusten käsittely). 

Kerro, millä periaatteilla kumppanivalinnat  
yritystoiminnan eri osa-alueilla on tehty ja 
miten vastuullisuus näkyy päätöksenteossa.

Kehitä varastointia ja palautusten pakkaus-
ohjeistuksia, jotta vältytään ylimääräisiltä 
kuljetuksilta ja materiaalihukalta.

Tarjoa vaihtoehtoja kuljetuksiin. Kerro, mikä on 
vähiten hiilidioksidipäästöjä aiheuttava vaih-
toehto, kun otetaan huomioon myös toivottu 
toimitusaika ja -etäisyys (esim. kaupunkialue, 
haja-asutusalue, tai ns. ”eko-toimitusikkuna”). 

Tarjoa mahdollisuus yhdistää tiettynä ajan-
jaksona tehtyjä tilauksia samaan toimitukseen 
joko verkkokaupassa tai Postin lajittelupistees-
sä. Hyödynnä tietoa yhdistelyn ilmastovaiku-
tuksista markkinoinnissa!

Suunnittele asiakaspalautusten toimintamalli 
niin, että tuote tai materiaali pidetään kierros-
sa mahdollisimman pitkään. Yritys voi esi-
merkiksi käsitellä palautukset myyntikuntoon 
mahdollisimman paikallisesti, sopia käytet-
tyjen tai palautettujen tuotteiden myynnistä 
erillisessä kaupassa tai markkinapaikalla tai 
ottaa käyttöön palautusten vähentämiseen 
kannustavan toimitusmaksun.

Kohdenna markkinointia vastuullisuusteemo-
jen ympärille (esim. some-kampanjat).

Muista viestiä sosiaalisessa mediassa   
hashtagilla #click4change
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Tarjoa aina tietoa tuotteen ja brändin vastuullisuudesta. 
Kerro systemaattisesti valmistuksessa käytetyt raaka-aineet  
ja tuotteen valmistusmaat. Näin varmistat, että vastuullinen  
kuluttaja valitsee sinun verkkokauppasi.

Keksi uusia tapoja 
esitellä tuotteita 

1 Tarjoa virtuaalisia sovituskoppeja tai  
showroom-ratkaisuja tuotteiden  
sovittamiseksi tai testaamiseksi. 

Tarjoa keskustelevaa kaupankäyntiä  
(esim. chat, virtuaaliavustaja) oikean  
ja sopivan tuotteen löytämiseksi. 2

Anna asiakkaallesi vinkkejä  
vastuulliseen toimintaan

1
2

Kerro, miten tuotetta voidaan huoltaa ja 
korjata. Kuvaa kuluttajan omat toimet, mutta 
myös tarjottavat palvelut. 

Tarjoa vaihtoehtoja käytetyn tuotteen elin-
kaaren pidentämiseen. Ohjaa asiakas esim. 
palauttamaan käytetty tuote tai myymään 
se vertaisverkkokaupassa.

Kuluttamisen kestävyysvaikutukset eivät riipu 
tuotteiden ostotavasta. Suurin osa monien kulut-
tajatuotteiden ympäristövaikutuksista määräy-
tyy jo niiden suunnitteluvaiheessa. Suunnittelu 
vaikuttaa esimerkiksi tuotteen materiaaleihin, 
kestävyyteen ja kierrätettävyyteen. 

Yli 80 % esimerkiksi vaatteiden elinkaaren aikai-
sista päästöistä syntyy raaka-aineiden tuotan-
nossa ja tuotteiden valmistuksessa. Kuljetusten, 
kaupan ja käytön yhteenlaskettu osuus on vain 
alle 20 %. 

Myös tuotteiden reitti valmistusmaasta Suomeen 
on pääpiirteissään samanlainen riippumatta 
siitä, ostaako kuluttaja tuotteen verkkokaupasta 
vai kivijalkakaupasta. Verkkokaupan yleistymi-
nen on tosin lisännyt suoraa lentorahtia Kiinasta 
Suomeen. 

Kuljetuksissa viimeinen kilometri, eli matka Postin 
jakelukeskuksesta kuluttajalle, vaikuttaa toimi-
tuksen päästöihin paljon. 

10 %
kuljetus kotiin

4 %
Jakelu ja myynti

3 %
vaatehuolto

83 % 
valmistus

Puuvillaisen 110 g painavan t-paidan 
elinkaaren päästöt ovat 2 kg CO2 ekv.

T-paidan päästöt 

Autamme sinua



Postin kaikki kotimaan kuljetukset  
ovat 100 % hiilineutraaleja.

Me autamme sinuakin 
saavuttamaan tavoitteesi.

         posti.fi/verkkokauppa


