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Lukijalle
Tämä raportti kertoo, miten suomalaiset kuluttajat suhtautuvat verkkokaup-
paan. Raportin keskiössä on laaja kyselytutkimus, joka toteutettiin vuoden 
2018 kesän ja syksyn aikana.

Tulokset kertovat muun muassa suomalaisten perusluonteesta: olemme verkos-
sakin tarkkoja ja huolellisia ostajia. Ostamme tarpeeseen, emme hetken mieli-
johteesta. Tarkat tuote- ja hintatiedot sekä luotettavat maksu- ja toimitustavat 
auraavat tietä suomalaisen verkko-ostajan suosioon.

Vuonna 2019 moni suomalainen aikoo ostaa verkosta jotain sellaista, jonka 
hän on aiemmin hankkinut kivijalasta. Se on kaupalle iso mahdollisuus – mutta 
myös näytön paikka. Jos kuluttajan ensikokemus verkkokaupasta on miellyttä-
vä, luottamus ja ostohalut vahvistuvat.

Tutkimustulosten lisäksi luomme lopuksi silmäyksen myös verkkokaupan kas-
vua vauhdittaviin tekijöihin. Nopeat toimitusajat ovat niistä yksi. Verkkokaupan 
kärkimaissa nettikaupan volyymi on kasvanut tasatahtia toimitusaikojen lyhe-
nemisen kanssa. Myös Posti panostaa ratkaisuihin, joissa kaupan toimitukset 
saadaan asiakkaille saman päivän aikana, parhaimmillaan parissa tunnissa.

Samalla, kun suomalaiset siirtävät asiointiaan verkkoon, Posti laajentaa verk-
kokaupan ratkaisujaan pakettien kuljettamisesta kokonaisvaltaisempaan osta-
misen helpottamiseen. Olemme verkkokauppiaille luonteva kumppani – kaut-
tamme tavoittaa Suomen jokaisen kuluttajan ja yrityksen.

6 syytä, miksi verkkokauppa  
kasvattaa suosiotaan

Suureen verkkokauppatutkimukseen vastanneiden  
suomalaiskuluttajien mukaan:

Ostamisen vapaus
56 % ostaa verkosta, koska ostokset 

voi tehdä silloin, kun itselle sopii

Halvemmat hinnat
43 % suosii verkko-os-

toksia, koska hinnat 
ovat halvempia kuin 

kivijalkaliikkeissä

Laajempi valikoima
42 % pitää nettikauppo-
jen mittavaa valikoimaa 

tärkeänä syynä tehdä 
ostokset verkossa

Ruoan verkkokauppa yleistyy
27 % aikoo lisätä tai ainakin kokeilla 
ruoan verkko-ostamista seuraavan 

parin vuoden kuluessa

Ilmaiset toimitukset
43 % lisäisi ostamistaan, 
jos toimitukset eivät 
maksaisi mitään

Luotettavat  
toimitustavat
53 % pitää mieluisim-
pana verkko-ostosten 
toimitustapana noutoa 
Postin palvelupisteestä 
tai pakettiautomaatista

TURKKA KUUSISTO
Johtaja, Paketti- ja verkkokauppa
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Sisällys

Postin ja Kantar TNS:n toteuttamassa Suuressa verkkokauppatutkimuksessa 
2018 selvitettiin nettiostamisen tämänhetkistä tilaa Suomessa. Tutkimus tuot-
taa tietoa kuluttajien tarpeista ja odotuksista sekä verkkokaupan ajureista, 
esteistä ja tulevasta kehityksestä. Tiedot kerättiin Kantar TNS Forum -online- 
paneelin avulla kesä-heinäkuussa 2018.

Miten Suuri verkkokauppa- 
tutkimus tehtiin

 2 Lukijalle

 3  Miten Suuri verkkokauppatutkimus tehtiin

 4  Suomalaiset kuluttajat verkkokaupan 
asiakkaina

 6  Verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet

 9  Hintaedut ja ilmaiset toimitukset lisäävät 
verkko-ostamista

 14  Pelit ostetaan jo yleensä verkosta, 
ruoassa paljon kasvupotentiaalia

 17  Verkkokaupan tulevaisuus: isoja 
muutoksia luvassa lähivuosina

TIETOA  
VASTAAJISTA

Otos 2121 henkeä

18–79 -vuotiaita  
internetin käyttäjiä

Kohdejoukko  
vastaa 3 816 000  
suomalaista eli ns.  
aktiiviväestöä

Mistä etsii tietoa ja ideoita

32%
Pääosin verkosta

18%
Pääosin  

kivijalka- 
myymälöistä

50%
Sekä verkosta  
että kivijalka- 
myymälöistä

Suhtautuminen teknologiaan

28%
Edelläkävijä tai 

aktiivinen

26%
Varovainen tai  

ei juurikaan 
tekemisissä

4%
Passiivinen

42%
Tarkkailija
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Verkkokauppatutkimuksen tulokset kertovat, että liki viidesosa aikuisista suomalaisista 
kuuluu verkkokaupan edelläkävijöihin sekä aktiivikäyttäjiin. Nämä ryhmät ovat poikke-
uksellisen kiinnostuneita netin uusista mahdollisuuksista. He aikovat myös tehdä verkko-
kaupoista yhä enemmän ostoksia.

Verkkokaupan peruskäyttäjiin kuuluu noin neljä suomalaista kymmenestä. Heille verkko-
kaupasta ostaminen on normaalia toimintaa siinä missä kivijalkakauppojenkin käyttö.

Satunnaiset verkko-ostajat, joita on runsas neljännes suomalaisista, shoppailevat mie-
luummin muualla kuin verkossa. Varovaisimmin verkkokauppaan suhtautuvat kokeilijat, 
joilla ei ole vielä juurikaan kokemusta nettiostamisesta, sekä koko ilmiöön skeptisesti 
suhtautuvat epäilijät.

Tuotetietoa etsitään sekä verkosta että kivijalasta

Tulosten mukaan jotkut suomalaiset suosivat yhä enimmäkseen kivijalkamyymälöitä, 
koska verkkokaupoissa ei voi kierrellä kuten fyysisissä liikkeissä. Näin toimii kuitenkin 
vain 16 % kuluttajista. Asteikon toisessa päässä ovat ne, jotka tutustuvat mielenkiintoi-
siin tuotteisiin ja ideoihin lähinnä verkossa. Heitä on huomattavasti enemmän, lähes 
kolmannes kaikista suomalaiskuluttajista (30 %).

Eniten on sellaisia kuluttajia, jotka viihtyvät sekä verkko- että kivijalkakaupoissa. Lähes 
puolet suomalaisista (47 %) ilmoittaa etsivänsä kiinnostavia tuotteita ja ideoita tasa-
puolisesti verkosta ja kivijalasta. Kuluttajakauppaa tekevien yritysten kannattaakin pa-
nostaa molempiin kanaviin ja mahdollisimman saumattomaan asiakaskokemukseen 
verkon ja kivijalan välillä.

Suomalaiset kuluttajat  
verkkokaupan asiakkaina Vain 15 % suomalaisista vierastaa  

verkkokauppoja
Mikä seuraavista väittämistä kuvaa parhaiten suhtautumistasi  
verkko-ostamiseen ja nettikauppoihin? 

5

13

38

27

15
1

Olen edelläkävijä, odotan innokkaasti verkkokaupan uusia mahdollisuuksia

Olen aktiivinen, ostan paljon ja aion hyödyntää verkkokauppoja yhä enemmän

Olen peruskäyttäjä, verkkokaupasta ostaminen on minulle vaivatonta

Olen satunnainen verkko-ostaja, ostan mieluummin muualta kuin verkosta

Verkkokaupat ovat minulle melko vieraita tai en osta verkosta

En osaa sanoa

Total (n=2121)
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Verkko-ostosten valtteja ovat vapaa ostosaika  
ja vertailtavuus, hinnat sekä valikoima
Mitkä ovat juuri sinulle syitä, joiden takia kannattaa 
tehdä verkko-ostoksia?

Verkkohankintoja tehneistä (n=1751)

56

44

43

42

38

35

32

29

19

16

9

9

1

4

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 100 %

Voin tehdä ostokset silloin, kun minulle sopii

Voin vertailla tuotteita rauhassa

Halvempi hinta kuin kivijalkakaupassa

Laajempi valikoima

Haluamaani tuotetta tai merkkiä ei ole (aina) saatavilla kivijalkakaupassa

Ei tarvitse lähteä kotoa ostoksille

Verkkokaupoista pystyy löytämään kokonaan uusia tuotteita, mitä ei saa kivijalkakaupoista

Saan halutessani tuotteet kotiin eikä minun tarvitse kuljettaa tai kantaa niitä itse

Ostaminen verkossa helpottaa arkea, minun on vaikea ehtiä kauppaan

Verkkokaupoista saa ideoita ja uusia kiinnostavia hankintoja

Pystyn tilaamaan uusia tuotteita ennen kuin niitä saa kivijalkakaupoista

Halu kokeilla erilaisia kauppoja

Muu, mikä?

En osaa sanoa
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Suomalaisten kasvava kiinnostus verkko-ostamiseen 
luo uusia mahdollisuuksia sekä koti- että ulkomaisil-
le verkkokaupoille. Vuonna 2017 kuluttajien koti- ja 
ulkomailta tekemien verkko-ostosten arvo oli Kaupan 
liiton mukaan 11 prosenttia verrattuna koko suoma-
laiseen vähittäiskauppaan ja 20 prosenttia verrattuna 
tavaratalo- ja erikoiskauppaan.1 

Verkkokaupoissa on kuitenkin laatueroja. Kuluttajat 
haluavat kauppiaiden panostavan ainakin verkko-
kaupan sisältämään tuotetietoon ja visuaalisuuteen. 
Postin tutkimuksen mukaan nettihankintoja tehneet 
suomalaiset pitävät nimittäin tarkkoja tuotekuvauksia 
ja kuvia (93 %) verkkokaupan olennaisimpana omi-
naisuutena. Monipuoliset tuotetiedot ja -kuvat alka-
vatkin olla verkossa toimiville kauppiaille välttämätön 
menestymisen edellytys. 

Yhtä tärkeitä kuluttajille ovat myös kustannuksiin, 
maksamiseen ja jakeluun liittyvät tekijät, kuten sel-
keästi ilmoitetut toimituskustannukset (92 %) sekä 
mahdollisuus valita itselle sopiva toimitustapa (90 
%), noutopiste (89 %) ja maksutapa (89 %).

Verkkokaupan tärkeimmät  
ominaisuudet

Kuluttajat pitävät tärkeinä tuotetietoihin, 
kustannuksiin, maksamiseen ja 
toimitustapaan liittyviä tekijöitä.

1 Kaupan liitto, Digitaalinen kauppa 2017. Kuluttajien verkko-ostokset koti- ja ulkomailta
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Toimituskuluihin sekä kieleen liittyvät asiat tärkeitä suomalaisille

Sitä mukaa kun suomalaisille kertyy enemmän kokemusta verkko-ostamisesta, 
myös odotukset kasvavat. Yli neljä viidestä suomalaisesta verkko-ostajasta pi-
tää ilmaisia toimituksia (83 %) ja palautuksia (84 %) yksinkertaista palautus-
prosessia (86 %) sekä toimituksen nopeutta (85 %) vähintään melko tärkeänä 
tekijänä verkkokauppaa valittaessa. Kuluttajien vaatimuksissa heijastuu verk-
kokauppojen globaali kilpailu. Useat kansainväliset verkkokaupat toimittavat 
jo tuotteet ilmaiseksi.

Nopeat toimitukset voivat lisätä suomalaisten verkkokauppojen kilpailuetua. 
Noin puolet kuluttajista koki, että mahdollisuus valita toimitus kotiin iltaisin tai 
viikonloppuisin (50 %) sekä mahdollisuus pikatoimitukseen (48 %) oli vähin-
tään melko tärkeää. Investoinnit uusiin toimitustapoihin ovatkin keskeinen osa 
verkkokauppojen asiakaskokemuksen parantamista.

Toinen suomalaisten verkkokauppojen selkeä kilpailuetu on kieli. Lähes neljä 
viidestä suomalaisesta verkko-ostajasta (77 %) pitää sitä, että verkkokaupan 
sivut ovat selkeällä äidinkielellä, ainakin jossain määrin tärkeänä.

Myös tuotteiden ja toiminnan vastuullisuudella on yhä enemmän väliä. Selkeä 
enemmistö suomalaisista (70 %) arvioi, että verkkokaupan eettisyys ja tuottei-
den alkuperä on heille melko tai erittäin tärkeää.

Vastuullisuuden merkitys vahvistuu –  
yli kaksi kolmasosaa suomalaisista pitää 
verkkokaupan eettisyyttä ja tuotteiden 
alkuperää melko tai erittäin tärkeänä.

Hobby Hall:  
Toimitusajan tarkkuus on ykkösasia
Luvatussa toimitusajassa pysyminen on tärkein asia verkkokauppa 
Hobby Hallin asiakkaille, kertoo toimitusketjupäällikkö Leila Diov. 
Etäkaupan pioneerina Hobby Hall on ollut verkkokaupan kasvussa ja 
kehityksessä mukana alusta asti. Vantaan Tammiston noutopistettä 
lukuun ottamatta kaikki Hobby Hallin kauppa tapahtuu verkossa.

– Kotiinkuljetus ja tilaaminen lähellä sijaitseviin noutopisteisiin ovat 
yleistyneet. Ihmisillä on oman ajan arvostus kasvanut selkeästi.

Hobby Hallin asiakkaille tärkeää on se, että toimitushinta on kohtuulli-
nen ja toimitusajankohta on luvattu.

– Toimitusaikaan ollaan tyytyväisiä, jos se on 1–3 päivää.  

Verkkokaupan menestystekijöiksi Diov nostaa helpon, loogisen ja no-
pean asioinnin, jossa ostokset saa tehtyä parilla klikkauksella. Asiak-
kaiden toiveissa puolestaan on mahdollisimman sujuva kotiinkuljetus.

– Yhteisen ajan löytäminen toimittajan kanssa on vaikeaa. Toimitus-
ajan tarkka valinta ennakkoon tulee varmasti olemaan lähitulevaisuu-
dessa tärkeä tekijä verkkokaupassa, Diov korostaa.
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Verkkokaupalle tärkeät ominaisuudet
Mitkä seuraavista asioista ovat juuri 
sinulle tärkeitä, kun ostat tuotteita verkosta?

Verkkohankintoja tehneistä (n=1751)

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Tarkat tuotekuvaukset ja kuvat

Selkeästi ilmoitetut toimitus kustannukset

Minulle sopiva ja haluamani toimitustapa

Mahdollisuus valita minulle sopiva noutopiste

Minulle sopiva ja haluamani maksutapa

Verkkokaupan maine

Yksinkertainen palauteprosessi

Sähköinen saapumisilmoitus

Tuotteet tulevat ostohetkenä  määriteltynä toimitusajankohtana

Nopeat toimitukset

Ilmaiset palautukset

Verkkokaupan asiakaspalvelun tavoitettavuus

Ilmainen toimitus, kun ostokset ylittävät tietyn summan

Mahdollisuus lähetyksen seurantaan netissä tai mobiilissa

Verkkokaupan sivut ovat omalla äidinkielelläni

Noutopisteiden aukioloajat

Verkkokaupan eettisyys ja tuotteiden alkuperä

Mahdollisuus saada tilaamalleni tuotteelle kotiinkuljetus

Mahdollisuus valita toimituspäivä ja toimitusaika

Mobiiliystävälliset verkkosivut

Ekologinen pakkausmateriaali

Verkkokauppa osaa suositella tuotteita, joita muut ovat ostaneet ja arvostelleet 

Mahdollisuus valita kuljetusyhtiö

Mahdollisuus valita toimitus kotiin iltaisin tai viikonloppuisin

Mahdollisuus pikatoimitukseen

Mahdollisuus liittyä kanta-asiakasohjelmaan

Live-Chat -asiakaspalvelu

  On minulle vähintään melko tärkeää   En osaa sanoa   Ei ole lainkaan tärkeää
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Silkalla rahalla näyttää verkkokaupassa olevan vielä suurempi merkitys kuin 
kivijalkakaupassa. Kun suomalaisilta kysyttiin, mitkä toimituksiin liittyvät uudet 
mahdollisuudet lisäisivät heidän verkko-ostamistaan, kärkeen nousivat hinta-
edut ja ilmaiset toimitukset.

Tutkimukseen vastanneiden suomalaisten ostohaluja lisäisivät eniten sellaiset 
kanta-asiakasohjelmat, jotka sisältävät erikoistarjouksia ja halvempia hintoja, 
sekä ilmaiset toimitukset esimerkiksi kampanjoiden yhteydessä. Kolmanneksi 
tärkeimpänä tekijänä esiin nousi mahdollisuus siirtää toimituspäivää myöhäi-
semmäksi tarvittaessa. 

Kun kuluttajilta kysyttiin seikkoja, jotka vähen-
tävät heidän haluaan ostaa verkkokaupoista, 
toimitusketjuun kuuluvat asiat korostuivat myös 
siellä. Eniten verkko-ostamisen halua vähentä-
vät verkkokaupan keskimääräistä korkeammat kuljetuskustannukset (77 %), 
epäselvät toimitus- ja palautusehdot (77 %) sekä kaupan verkkosivujen heik-
ko toimivuus (76 %). Seuraavana tulee tavaran monimutkainen palauttamis-
tapa (72 %).

Kansainvälisten toimijoiden vaikutus näkyy myös Suomessa. Niiden tarjoamat 
ilmaiset ja helpot toimitukset sekä palautukset ovat nostaneet myös suoma-
laisten verkkokaupan asiakkaiden odotuksia. Toimituksiin liitettävät tekijät 
ovatkin kuluttajille tärkeitä verkkokauppaa valittaessa.

Hintaedut ja ilmaiset toimitukset 
lisäävät verkko-ostamista

1  Lähde Posti ja IRO Research: Verkkokauppojen tilaus-toimitusnopeudet –  
kauppiaiden käsitykset ja todelliset ostohavainnot. 12/2018.

TIESITKÖ ETTÄ:
Verkko-ostosten toimitusaika on 
Suomessa keskimäärin 3,1 päivää 1

Suomen Sähkötuonti:  
Paikallinen varasto on aina kilpailuetu

Verkkokauppa on muokannut merkittävästi kulutustottumuksia. Tämä 
näkyy myös alan toimijoissa. Vuonna 1954 perustettu Suomen Säh-
kötuonti toimi pitkään puhtaasti tukkukauppana, mutta viime vuosina 
kodin sähkölaitteita maahantuova yritys on siirtynyt ketterästi tuke-
maan asiakkaittensa verkkokauppaa. Yritys on ulkoistanut sisälogis-
tiikkansa Postille.

– Ensi vuonna jo 70 prosenttia tilauksistamme lähtee joko meidän tai 
jälleenmyyjiemme varastosta suoraan kuluttajalle. Yhä pienempi osa 
myynnistämme tulee perinteisestä tukkukaupasta, sanoo hallituksen 
puheenjohtaja Sami Salovaara. 

– Painopisteemme siirtymä näkyy myös siinä, että suoraan meiltä ku-
luttajille lähtevien toimitusten määrä tulee nousemaan lähivuosina 
jopa 50 prosenttiin nykyisestä 30 prosentista, Salovaara lisää.

Muutosta on ajanut ennen kaikkea drop shipping, joka on toiminut 
verkkokaupan veturina. Suomen Sähkötuonnissa kaupan kansainvälis-
tyminen nähdään mahdollisuutena, ei uhkana. 

– Paikallinen varasto on aina kilpailuetu. Me voimme toimia Amazonin 
kaltaisten yritysten nopeana ja tehokkaana paikallisena kumppanina 
ja tarjota päämiehillemme hinnoittelu- ja tuoteapua tällaisten yritys-
ten valikoiman suunnittelussa.



Mitä suomalainen verkko-ostaja haluaa?10

Verkko-ostamista lisäävät toimitustekijät, top 5
Lisäisivätkö seuraavat toimituksiin liittyvät uudet 
mahdollisuudet verkko-ostamistasi tulevaisuudessa?

Total (n=2121)

KANTA-ASIAKASOHJELMA, JOKA SISÄLTÄÄ 
ERIKOISTARJOUKSIA JA HALVEMPIA HINTOJA

ILMAISET TOIMITUKSET KAMPANJOISSA 
(BLACK FRIDAY, CYBER MONDAY JNE.)

MAHDOLLISUUS SIIRTÄÄ TOIMITUSPÄIVÄÄ 
MYÖHÄISEMMÄKSI 

TAATTU TOIMITUS/TOIMITUSTAKUU 
TILAUSTA SEURAAVANA PÄIVÄNÄ

MAHDOLLISUUS YHDISTÄÄ ERI KAUPOISTA 
TULEVAT LÄHETYKSET YHDEKSI TOIMITUKSEKSI

45 %

43 %

43 %

31 %

30 %
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Verkko-ostosten palautukset tehdään mieluiten 
pakettiautomaattiin
Miten haluaisit mieluiten palauttaa verkko-ostoksesi?

14

34

20
15

11
2

3

Pakettiautomaattiin palauttaminen

Minkä tahansa kuljetusyhtiön palvelupisteeseen vieminen

Kuljetuksen hoitaneen yhtiön palvelupisteeseen vieminen

Joku hakee tavaran kotoa

Verkkokauppiaan omaan myymälään palauttaminen

Muu, mikä?

En osaa sanoa

Postin toimituspalvelut verkkoasiakkaiden suosikkeja

Kun mieluisinta verkko-ostosten toimitustapaa kysytään suomalaisilta kulut-
tajilta, suosituimmaksi paljastuu nouto Postin palvelupisteestä. Postin palvelut 
ovat muutenkin hyvin esillä, sillä kakkossuosikiksi nousee nouto Postin paketti-
automaatista ja kolmanneksi oma postilaatikko tai -luukku. Kotiinkuljetuksen 
asettaa mieluisimmaksi vain 13 % verkkohankintoja tehneistä suomalaisista. Verkkohankintoja tehneistä (n=1751)

Kotiinkuljetuksen kokee mieluisimmaksi 
toimitustavaksi vain 13 % suomalaisista. 
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Pakettiautomaatit parantavat asiakaskokemusta

Kun tarkastellaan pakettiautomaattien määrää sekä asiakkai-
den kokemusta ja tyytyväisyyttä, Suomi on edelläkävijä. Täällä 
on väestömäärään suhteutettuna enemmän pakettiautomaat-
teja kuin missään muussa Euroopan maassa. 

77 % kuluttajista ilmoittaa, että epäselvät toimitus- ja palautu-
sehdot vähentävät halua ostaa verkkokaupoista. Etenkin kotiin-
kuljetus voi olla vastaanottajalle haastava toimitustapa. Silloin 
hänen pitää olla tietyn aikaa vuorokaudesta tietyssä paikassa 
ja koko ajan tavoitettavissa. Pakettiautomaatteja voi käyttää 
hälventämään tavaran saamiseen liittyvää epävarmuutta ja 
parantamaan asiakaskokemusta. Niiden avulla kivijalkaliikkeet 
voivat halutessaan tarjota kuluttajille mahdollisuuden noutaa 
verkko-ostoksia kaikkina vuorokaudenaikoina.

Toimitustavoista suosiotaan 
kasvattavat etenkin pakettiautomaatit, 
joissa Suomi on edelläkävijä.

TIESITKÖ ETTÄ:
Posti jatkaa panostuksiaan pakettiautomaatteihin. Tuhannen automaatin 
rajapyykki on jo ylitetty, ja määrä täydentyy 500 uudella automaatilla 
vuoden 2019 aikana. 
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Verkko-ostamista lisäävät toimitustekijät
Lisäisivätkö seuraavat toimituksiin 
liittyvät uudet mahdollisuudet 
verkko-ostamistasi tulevaisuudessa?

Total (n=2121)

45

43

34

31

30

29

28

25

23

23

21

20

19

18

16

15

15

9

8

12

12

13

11

14

12

12

11

11

11

14

16

15

16

13

35

12

14

14

43

45

53

58

56

59

61

64

66

66

65

64

66

66

71

50

73

77

78

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Kanta-asiakasohjelma, joka sisältää erikoistarjouksia ja halvempia hintoja

Ilmaiset toimitukset kampanjoissa (Black Friday, Cyber Monday jne.)

Mahdollisuus siirtää toimituspäivää myöhäisemmäksi
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Tutkimusyhtiö Nielsenin syksyllä 2018 julkaiseman verkkokaupparaportin mu-
kaan peräti 94 prosenttia niistä suomalaisista kuluttajista, joilla on käytössään 
internet-yhteys, on joskus tehnyt verkko-ostoksia.1 Mutta miten verkkokaupan 
suosio jakautuu eri tuoteryhmien kesken?

Kuluttajilta tiedusteltiin, kuinka suuren osan eri ostoksistaan he tekevät verkossa. 
Kävi ilmi, että eri tuoteryhmistä verkko-ostamisen osuus on suurin peleissä. Kaksi 
kolmannesta (67 %) tietokone- tai konsolipelejä hiljattain hankkineista ilmoitti 
ostavansa puolet tai sitä suuremman osuuden peleistään netissä. Selkeä enem-
mistö tästä joukosta ostaa verkosta kaikki tai lähes kaikki pelit. Verkko-ostamisen 
osuus on huomattavan korkea myös musiikki- ja elokuvatuotteissa.

Laajin kasvupotentiaali sen sijaan näyttää olevan vaatekaupassa. Puolet (50 
%) suomalaisista aikoo lisätä tai kokeilla vaatteiden, kenkien ja asusteiden os-
tamista verkosta seuraavan parin vuoden kuluessa. Muita kasvavia verkko-osta-
misen tuoteryhmiä ovat kodin elektroniikka ja tietotekniikka (47 % aikoo lisätä 
tai kokeilla), kirjat ja lehdet (42 %), kauneus- ja terveystuotteet (37 %), kodinko-
neet ja keittiötuotteet (36 %) sekä urheiluvälineet (32 %) ja muut harrastetuot-
teet (34 %).

Ruoan verkkokaupassa on patoutunutta kysyntää

Ruoan ostaminen verkosta ei ole vielä innostanut enemmistöä. Nielsenin raportin 
mukaan 5 % suomalaisista on ostanut tuoreita elintarvikkeita verkosta vuonna 
2018. Osuus on kuitenkin kaksinkertaistunut vuodesta 2017.1 

Pelit ostetaan jo yleensä verkosta,  
ruoassa paljon kasvupotentiaalia

Postin tutkimus kertoo, että tällä hetkellä 3 % suomalaisista ostaa suurimman 
osan ruoastaan netissä. Toisaalta ne, jotka jo hankkivat ruokaa, juomaa, elin-
tarvikkeita ja muita päivittäistavaroita verkosta, ostavat niitä varsin säännölli-
sesti. Näissä tuoteryhmissä onkin paljon orastavaa kasvupotentiaalia verkko-
kaupalle. 

Yli neljännes (27 %) kuluttajista suunnittelee lisäävänsä tai kokeilevansa ruoan 
ostoa verkossa seuraavan parin vuoden kuluessa. Onkin syytä olettaa, että 
ruoan, juoman ja elintarvikkeiden kysyntä verkossa tulee kasvamaan nopeas-
ti, kun tarpeeksi hyviä palveluja on laajasti saatavilla. Naapurimaassamme 
Ruotsissa päivittäistavarakaupan verkkomyynnin osuus kokonaismyynnistä on 
jo moninkertainen Suomeen verrattuna.

Ruoka on viime hetken ostos – harva kuluttaja suunnittelee jääkaappinsa sisäl-
lön monta päivää etukäteen. Siksi toimitustavan täsmällisyys, nopeus ja help-
pous vaikuttavat olennaisesti ruoan verkkokaupan suosioon. Ruoan ostami-
nen verkosta yleistyy, kun elintarvikkeet pystytään toimittamaan parin tunnin 
kuluessa. Silloin kuluttajan ei enää tarvitse vaivautua kauppaan lainkaan.

Yli neljännes suomalaisista suunnittelee 
lisäävänsä tai kokeilevansa ruoan ostoa 
netissä seuraavan parin vuoden kuluessa.

1  Nielsen, Connected Commerce -raportti 2018 
2 Itella: Verkko-ostamisen vetovoima. Lokakuu 2013.

TIESITKÖ ETTÄ:
Lokakuussa 2013 kuluttajista 20 % oli ostanut kauneus- 
ja terveystuotteita verkosta viimeisen puolen vuoden 
aikana.2 Kesällä 2018 sama osuus oli jo 54 %.
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Monet tutut tuoteryhmät ostetaan jo verkosta
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verkosta viimeisen puolen vuoden aikana?
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Puolet suomalaisista aikoo kokeilla tai lisätä vaatteiden ostamista verkossa
Miten arvioit seuraavien tavaroiden verkko-ostamisesi 
kehittyvän tulevan parin vuoden kuluessa?
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Verkkokaupan tulevaisuus: isoja 
muutoksia luvassa jo lähivuosina

Monille yrityksille verkkokauppa oli koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikym-
menen ajan kuriositeetti, johon saatettiin panostaa, jos aikaa ja rahaa oli. 
Noista ajoista on tultu pitkälle. Esimerkiksi Amazon nousi tammikuussa 2019 
maailman arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi. Koko verkkokaupan osuus globaalis-
ta kaupasta on noussut samassa ajassa 10,2 prosenttiin ja yli 2,3 biljoonaan 
dollariin.1 

Ennusteiden mukaan kasvu tulee jatkumaan vielä pitkään. Vuonna 2021 verk-
kokaupan osuus nousee arviolta 17,5 prosenttiin.1 Kaikki kaupankäynti, joka 
voidaan tehdä verkossa, tulee myös siirtymään verkkoon. 

Verkkokauppa on muuttunut erikoisuudesta liiketoiminnan elinehdoksi ja kas-
vun mahdollistajaksi. Suosiota vauhdittaa ennen kaikkea kolme tekijää: uudet 
teknologiat, kansainväliset mahdollisuudet ja nopeammat toimitustavat. 

Uudet nousevat teknologiat

Yksi suurimpia verkkokaupan trendejä on keskusteleva kaupankäynti (conver-
sational commerce). Keskustelevan kaupankäynnin toteutuksia ovat chatista 
ostaminen sekä tekoälyä hyödyntävät chattibotit ja Amazon Alexa -tyyliset 
virtuaaliavustajat, joiden avulla verkko-ostaminen onnistuu puhumalla. Tutki-
musyhtiö Gartner arvioi, että vuoteen 2020 mennessä 30 prosenttia digitaali-
sen kaupan kasvusta perustuu keskustelevaan kaupankäyntiin.2

Verkkokaupan asemaa vahvistaa etenkin 
kolme tekijää: uudet teknologiat, kansainväliset 
mahdollisuudet ja nopeammat toimitustavat.

1 Nielsen, Connected Commerce -raportti 2018
2 Gartner, How to Apply Artificial Intelligence to Digital Commerce
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Chatissa voi tuotteita selaillessaan kysyä samalla niistä lisätietoa asiakaspal-
velijalta – tai chattibotilta. Se lisää verkkokauppaan sosiaalisen ulottuvuuden 
ja tuo sinne kivijalasta tuttuja piirteitä, kuten keskustelun ja yhdessä ostami-
sen. 

Vaikka chatista ostaminen on Suomessa vielä harvinaista, on sen potentiaali 
valtava. Esimerkiksi mobiiliostamisen luvatussa maassa Kiinassa 90 prosenttia 
Alibaban Singles’ Day -ostoksista tehtiin puhelimella jo vuonna 2017. Kaup-
papaikkana toimii useimmiten juuri chattiympäristö, kuten WeChat, jolla on jo 
900 miljoonaa käyttäjää. 

Puheentunnistusta ovat toistaiseksi hallinneet Amazon Alexa ja Google Home, 
mutta monet muutkin panostavat siihen. Siitä tulee valtavirtaa, kun sama tek-
nologia tulee käyttöön esimerkiksi älypuhelimissa ja televisioissa.

Verkkokaupan kasvua tukee myös kuvatunnistus. Esimerkiksi muodin verkko-
kauppa Zalando kehittää omaa kuvatunnistussovellusta, jolla voi napata 
kuvan vaikkapa ohikulkijasta tai näyteikkunasta ja saada sitten suosituksia sa-
mantyylisistä vaatteista.3  Myös muun muassa AliExpressin ja Amazonin palve-
luissa kuvahaku on jo mukana.

Kuvatunnistusteknologia kuroo umpeen kuilua fyysisen maailman ja interne-
tin välillä, kun mikä tahansa havainto fyysisestä maailmasta kääntyy hetkessä 
ostotapahtumaksi netissä. Näin kuvatunnistus tuo verkkokauppiaalle uusia asi-
akkaita suoraan kadulta tai kivijalasta. 

Kasvavat kansainväliset mahdollisuudet

Kilpailu verkkokaupassa kiihtyy. Suomalaisetkin kuluttajat asioivat yhä useam-
min kansainvälisissä verkkokaupoissa ja tottuvat samalla niiden valtaviin 
tuotevalikoimiin, edullisiin hintoihin ja alati kehittyvään ostokokemukseen. 
Globaalissa kilpailussa markkinajohtajat kuten Amazon, eBay ja Alibaba nos-
tavat rimaa verkkokaupan kaikille toimijoille.

Kuluttajat ovat jo tottuneet käyttämään globaaleja kauppapaikkoja, ja yhä 
useampi yrityskin lisää panostuksiaan niihin. Ne suomalaisyritykset, jotka tarjo-

Puhe- ja kuvatunnistus kehittyvät 
verkko-ostajan arkisiksi apuvälineiksi. 

3 Retaildive: Zalando’s image recognition app makes shopping easier
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avat tuotteitaan esimerkiksi eBayn kautta, voivat saada omalle tarjonnalleen 
valtavasti lisää näkyvyyttä ja uutta asiakaskuntaa. Onkin todennäköistä, että 
lähivuosina useat suomalaiset verkkokauppiaat lisäävät globaalit kauppa-
paikat keinovalikoimaansa. 

Liike kulkee myös toiseen suuntaan kansainvälisten yritysten lokalisoidessa 
verkkokauppojaan. Tutkimusten mukaan suuri osa ihmisistä ei halua ostaa 
vieraskielisestä verkkokaupasta tai käyttää ostaessaan vierasta valuuttaa.4 
Isot yritykset ovat heränneet tähän, mikä näkyy myös hakutuloksissa – kärjessä 
vastaan tulee yhä useammin suomenkielinen verkkokauppa, joka paljastuu 
lähemmässä tarkastelussa ulkomaalaiseksi.

Paikallisten verkkokauppojen voi olla vaikea kilpailla kansainvälisiä jättejä 
vastaan tuotevalikoimalla. Kilpailuetua kannattaakin hakea esimerkiksi erin-
omaisesta asiakaspalvelusta, tarkoista ja selkeistä tuotetiedoista, vastuullisuu-
desta ja nopeista toimituksista.

Nopeammat toimitusajat
Vaikka uudet teknologiat ja innovaatiot vievät verkkokauppaa eteenpäin, 
lopulta nettikaupan menestys rakentuu tai kaatuu toimitusprosessiin. Ostoko-
kemus verkkokaupassa voi olla huippuunsa hiottu, mutta jos toimitus ei suju 
odotusten mukaisesti, kokemus kääntyy helposti huonoksi. 

Verkkokaupassa asiointi on usein suunnitelmallista: ostoprosessi on voinut 
alkaa jo viikkoja sitten, ja lopullinen päätös syntyy harkinnan ja vertailun jäl-
keen. Heräteostokset tehdään yleensä kivijalassa. Tilanne kuitenkin muuttuu, 
kun nopeat toimitustavat yleistyvät. Verkkokaupan edelläkävijämaassa Kii-
nassa toimitus saman päivän aikana on jo enemmän sääntö kuin poikkeus. 

Yhden päivän tai jopa kahden tunnin toimitusajat tulevat yleistyessään mullis-
tamaan verkkokaupan Suomessakin. Monella Postin asiakkaalla on näistä jo 
onnistuneita kokemuksia.

Nopeat toimitusajat ja -tavat luovat uudenlaista liiketoimintaa. Esimerkiksi 
showroom-myymälöissä on laaja valikoima testattavia tuotteita, mutta osta-
minen hoituu verkosta kaupan päätelaitteella tai esimerkiksi mobiililla. Kau-
palle syntyy tällaisesta ratkaisusta säästöjä. Asiakas puolestaan pääsee tes-
taamaan tuotetta, mikä ei tavallisessa verkkokaupassa onnistu. Showroomien 
läpilyönti edellyttää kuitenkin, että asiakas saa haluamansa tuotteen pian 
myymälässä vierailun jälkeen, ehkä jo tuntien kuluessa. 

Toinen esimerkki on ruoan verkkokauppa. Tällä hetkellä se suosii suunnitel-
mallisia kuluttajia, jotka tilaavat tuotteet useita päiviä ennakkoon. Suurin osa 
kuluttajista ostaa kuitenkin ruokansa spontaanimmin. Parin tunnin toimitusajat 
tuovat ruoan verkkokauppaan ketteryyttä, joka on tuttua ravintolaruoan ti-
lauspalveluista. Samalla ne tuovat verkossa toimiville ruokakauppiaille huo-
mattavasti uusia asiakkaita.

Yhä useampi suomalaisyritys lähtee 
hakemaan uutta asiakaskuntaa globaalien 
verkkokauppapaikkojen kautta.

4 Shopify, Global Ecommerce Statistics and International Growth Trends
5 Lähde Posti ja IRO Research: Verkkokauppojen tilaus-toimitusnopeudet – kauppiaiden käsitykset ja todelliset ostohavainnot. 12/2018.

TIESITKÖ ETTÄ:
38 % suomalaisista verkkokaupoista aikoo ottaa vuonna 2019 ainakin osittain 
käyttöön toimitukset seuraavaksi päiväksi 5

23 % suunnittelee ottavansa ainakin osittain käyttöön saman päivän toimitukset 5
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Autamme koko verkkokaupan toimitusketjussa 
alkaen varastoinnista ja kuljetuksista aina  

suora- ja myymälätoimituksiin.


