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MARKUS LAURIO // PÄÄKIRJOITUS

Suomen talous on nousussa, ja 
positiivinen talouskasvu vaikuttaa 
myös verkkokauppaan. Tämän vuoden 
raportista ilmenee, että verkkokauppa 
kasvaa Suomessa huomattavasti muuta 
taloutta nopeammin. Tällä on merkitystä 
Suomen liiketoimintanäkymien kannalta: 
yrityksillä, jotka onnistuvat digitalisoimaan 
liiketoimintansa ja luomaan hyvän 
asiakaskokemuksen verkossa, on parhaat 
edellytykset menestyä tulevaisuudessa. 
Syy tähän on se, että yhä suurempi osa 
kuluttajista haluaa tehdä ostoksensa 
verkossa.

Suomen verkkokaupan liikevaihdon 
arvioidaan raportin tietojen pohjalta 
olevan uskomattomat 12,2 miljardia euroa 
vuonna 2018. Lisäystä vuoteen 2017 
verrattuna on 18 prosenttia, mikä on 
huomattavasti enemmän kuin Suomen 
kokonaistalouden noin kolmen prosentin 

kasvu. Matkustaminen on edelleen se 
segmentti, johon suomalaiset käyttävät 
eniten rahaa verkossa. Suomalaiset 
kuluttajat käyttävät verkossa yhteensä 5,7 
miljardia euroa matkaostoksiin vuonna 
2018. Suomalaiset kuluttajat tekevät paljon 
verkko-ostoksia myös kahdessa muussa 
segmentissä: palveluissa ja tavaroissa. 
Esimerkiksi 36 prosenttia kuluttajista on 
ostanut verkosta erilaisia lipputuotteita, ja 
53 prosenttia vaatteita. Lukujen mukaan 
16 prosenttia suomalaisista on ostanut 
verkosta myös ruokaa ja päivittäistavaroita. 
Tämä osoittaa, että jokapäiväiseen 
perusarkeenkin liittyvät hankinnat ovat 
vähitellen siirtymässä verkkoon. 

Verkkopankki on edelleen suosituin 
maksutapa Suomessa. Lisäksi tämän 
vuoden raportti osoittaa, että yhä 
useammat kuluttajat haluavat maksaa 
laskulla. Laskua pidetään erittäin 

turvallisena maksutapana, jolla voi lykätä 
maksua siihen saakka, kunnes hankinta on 
vastaanotettu. Raportissa todetaan myös, 
että mobiilimaksutavat kuten MobilePay 
valtaavat alaa. Mobiilimaksaminen 
ei ole vielä yhtä yleistä Suomessa 
kuin muissa Pohjoismaissa, mutta se 
kasvattaa varmasti suosiotaan kuluttajien 
keskuudessa, kun tietoisuus näistä 
maksutavoista lisääntyy. 

Saatavuus ja ostamisen nopeus ovat 
suomalaisten kuluttajien mukaan parasta 
verkko-ostamisessa. Kuluttajat haluavat 
säästää aikaa ja saada ulottuvilleen suuren 
tuotevalikoiman 24 tuntia vuorokaudessa.

Uskomme että tämän vuoden raportista 
saa hyvän käsityksen Suomen 
verkkoliiketoiminnasta. Toivottavasti 
saat raportista myös ideoita oman 
verkkokauppasi kehittämiseen. 

Kuluttajat haluavat 
säästää aikaa ja  
saada ulottuvilleen 
suuren tuotevalikoi-
man 24 tuntia  
vuorokaudessa.
MARKUS LAURIO,
CEO,
Paytrail

VERKKOKAUPAN NOPEA KASVU 
JATKUU SUOMESSA
Verkko-ostoksista on tullut suomalaisille kuluttajille arkipäivää. Tästä on seurannut, että sähköinen  
kaupankäynti kasvaa Suomessa huomattavasti nopeammin kuin muu talous. Yritykset, jotka  
onnistuvat digitalisoimaan liiketoimintaprosessinsa, ovat tulevaisuuden suuria voittajia.
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Suomalaiset tekevät paljon verkko-ostoksia. Vuonna 
2018 Suomen verkkokaupan liikevaihdon arvioidaan 
olevan uskomattomat 12,2 miljardia euroa. Se on 18 
prosenttia enemmän kuin vuonna 2017. 

Suuntaus on selvä: suomalaiset kuluttajat 
ostavat mielellään verkosta. Ostokset maksetaan 
verkkopankissa, joka on yhä suosituin tapa maksaa 
ostoksia verkossa.

5,7 miljardin euron kokonaismyynnillä matkailu on 
segmentti, johon käytetään eniten rahaa verkossa. 
Kaksi muuta segmenttiä ovat tavarat, 4,4 miljardia 
euroa, ja palvelut, 2,1 miljardia euroa.

Yhä useammat yritykset tarjoavat tuotteita ja 
palveluita, joiden tilaus toistuu kuukausittain, mikä 
selittää osan verkkokaupan liikevaihdon kasvusta. 
27 prosenttia suomalaisista kuluttajista tilaa TV- ja 
videosuoratoistopalveluita. Yhä useampi suomalainen 
tilaa myös elintarvikkeita verkosta.

VERKKOKAUPPA 
SUOMESSA  
JATKAA KASVUAAN

MARKKINOIDEN KOKO JA KASVU // MARKKINAT

 Verkkokaupan liikevaihdon kasvu 2017–201801

Olemme muuttaneet laskentatapaa niin, että perustamme markkinakoon laskennan pelkästään kuluttajien vastauksiin. Näin raportista 
saadaan mahdollisimman objektiivinen, ja se kuvastaa tarkemmin nykymarkkinoita. Vastaajilta kysyttiin, paljonko he käyttävät rahaa 
eri kategorioihin kolmen kuukauden aikana. Lisäksi laskimme yhteen eri sukupuolta edustavien ikäryhmien kuluttamat kokonaismäärät 
ja jaoimme luvun vastaajien määrällä. Joka ikäryhmän ja sukupuolen yksilökohtaisessa keskiarvossa otetaan huomioon demografiset 
seikat sekä internetin yleinen saatavuus kussakin maassa. Väestörakenteeseen ja internetiin liittyvät tilastot ovat seuraavista lähteistä: 

Internet: https://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_tie_001_en.html
Väestö: http://norden.statbank.dk

12.200.000.000
EUROA

LIIKEVAIHTO 2018

LIIKEVAIHTO 2017

10.400.000.000

KARI MELENDER,  
Compliance Officer,

Paytrail

2017

2018

18 %
kasvua viime 

vuodesta .

https://www.stat.fi/til/sutivi/2017/13/sutivi_2017_13_2017-11-22_tie_001_en.html
http://norden.statbank.dk
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PALVELUT 
2.100.000.000 EUROA

MATKAILU 
5.700.000.000 EUROA

TAVARAT 
4.400.000.000 EUROA

36 %
47 %

17 %VERKKOKAUPAN 
SUURIMMAT  
SEGMENTIT 
Verkkokaupan liikevaihto Suomessa on 12 miljardia euroa vuonna 2018. 
Luvussa on 18 prosenttia kasvua verrattuna vuoteen 2017. Kulutus  
jakaantuu kolmeen pääryhmään: matkailu, tavarat ja palvelut. 

SEGMENTIT // MARKKINAT

Suomalaiset kuluttajat käyttävät eniten rahaa kolmeen 
eri ryhmään: matkailuun, tavaroihin ja palveluihin. 
Suomalaisten kuluttajien matkustusinto on edelleen 
korkealla, ja matkat muodostavatkin jopa 47 prosenttia 
verkkokaupan ostoksista vuonna 2018. 

Tavaroiden osuus on 36 prosenttia ja palveluiden 17 
prosenttia. Vaikka matkailun osuus onkin lähes puolet 
kokonaiskulutuksesta, se ei tarkoita, että suomalaiset 
kuluttajat olisivat vähentäneet tavaroiden ja palveluiden 
kulutusta, päinvastoin. 

Suomalaiset ostavat paljon tavaroita verkosta. Vaatteet 
ja kengät, fyysiset mediatuotteet ja vartalon- ja 
kauneudenhoitotuotteet ovat suosituimpia tuotteita 
kuluttajien keskuudessa. Liput ja digitaalinen media ovat 
suosituimpia netistä ostettuja palveluita. 

Joka kolmas suomalainen on tilannut TV- tai 
videosuoratoistopalvelua. Todellinen määrä voi kuitenkin 
olla suurempi, koska liittymiä käytetään ja jaetaan 
kotitalouksissa. 11 prosenttia suomalaisista tilaa verkosta 
ruokaa lemmikeille, ja tästä on tulossa yhä suositumpaa.   

8MARKKINAT
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PALVELUT // MARKKINAT

Suomalaiset kuluttajat käyttävät yhä 
enemmän rahaa verkkopalveluihin. Tänä 
vuonna palveluiden osuus sähköisestä 
kaupasta on 17 prosenttia, joka on 
arvoltaan noin 2 miljardia euroa. Palvelut 
ovat esimerkiksi verkossa ostettuja 
jäsenyyksiä, tietoliikennepalveluja, 
avustuksia hyväntekeväisyyteen ja 
vakuutuksia.

Palveluluokassa on käynnissä suuria 
muutoksia. Uusia konsepteja kehitetään 
nopeassa tahdissa, ja markkinoilla on 
vielä paljon tilaa uusille hyville palveluille. 
Esimerkiksi pysäköintisovellukset ovat 
kehittyneet huimasti viimeisen vuoden 
aikana, ja ne ovatkin yksi suomalaisten 
innolla käyttöön ottamista verkkopalveluista. 
12 prosenttia suomalaisista kuluttajista 
maksaa pysäköinnin sovelluksella. 

Verkkopalveluiden suosio ei ole yllätys, 
sillä ne säästävät kuluttajilta paljon aikaa. 
Saatavuus on toinen tärkeä syy siihen, 

miksi tämä luokka kasvaa. Suomalaisten 
käytettävissä on alati kasvava määrä 
verkkopalveluja, mikä puolestaan kasvattaa 
niiden kulutusta. 

SUOMALAISET OSTAVAT 
VERKOSTA ERITYISESTI LIPPUJA
Digitaalinen media (kuten musiikki, elokuvat 
ja sanomalehdet) ja online-pelit (kuten 
verkkopelit, vedonlyönti ja pokeri) ovat 
suosittuja verkkopalveluita. 31 prosenttia 
suomalaisista kuluttajista ostaa digitaalista 
mediaa verkossa, kun taas 28 prosenttia 
ostaa nettipelejä. Molemmat näistä 
verkkopalveluista ovat lisänneet myyntiä 
vuodesta 2017.

Myös lippukauppa kukoistaa verkossa: 
37 prosenttia suomalaisista ostaa liput 
verkossa, joka on 12 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin vuonna 2017. Lippujen 
ostaminen on sujuvaa, ja lisäksi niiden käyttö 
tapahtumapaikalla on tehty helpoksi muun 
muassa QR-koodien avulla.

Yleinen suuntaus on, että verkkopalvelut 
valtaavat nopeasti alaa suomalaisten 
kuluttajien keskuudessa. Yritysten onkin 
lähes pakollista tarjota palvelunsa myös 
verkossa. Muuten ne ovat vaarassa 
menettää asiakkaitaan kilpailijoille, jotka 
ovat digitaalisaatiossa pidemmällä. Näin 
palvellaan itsepalvelukulttuuriin tottuneita 
asiakkaita, jotka haluavat itse tilata 
palvelunsa, päivittää tietonsa ja välttää 
asiakaspalvelussa jonottamisen.

Yrityksissä on pohdittava, miten asiakkaille 
tarjotaan verkkopalveluja tavalla, joka on 
sekä helppo, joustava, että edullinen. Monet 
suomalaiset yritykset ovat jo ottaneet 
tästä opikseen - toivottavasti myös muut 
seuraavat perässä tulevina vuosina. 

Vakuutusala on loistava esimerkki alasta, 
jolla verkko-ostaminen on lisääntynyt. 15 
prosenttia kuluttajista ostaa vakuutuksia 
verkossa. Lisäystä on 3 prosenttiyksikköä 
verrattuna vuoteen 2017.  

VERKKOPALVELUT TAVOITTAVAT YHÄ 
ENEMMÄN SUOMALAISIA KULUTTAJIA 
Palveluiden kokonaisliikevaihto on noussut 2 miljardiin euroon vuonna 2018, ja kategorian osuus on lähes viidennes 
koko verkkokulutuksesta. Monissa verkkopalveluissa on merkittävää laajentumispotentiaalia tulevina vuosina.

Palveluiden 
odotetaan olevan 
saatavilla 24/7. 
Yritysten onkin 
lähes pakollista 
tarjota palvelunsa 
myös verkossa. 
Muuten ne ovat 
vaarassa menettää 
asiakkaitaan 
kilpailijoille.
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16% suomalaisista  
maksaa pysäköinnin 
verkossa .

MARKKINAT

PALVELUT // MARKKINAT

36%15 %

31%

20%

ostaa lippuja 
netistä .ostaa vakuutuksia 

netistä .

ostaa digitaalista 
mediaa netistä .

ostaa  
televiestintä
palveluita 
netistä .

OSTA OSTA
OSTA

PUHELINOPERAATTORI

TILAUS

ELOKUVATEATTERI

KONSERTTI

28%
ostaa pelejä netissä .
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CASE // MARKKINAT

Brian Sean Tange oli juuri jättänyt 
toimitusjohtajan tehtävät suuressa muutto- 
ja varastoyrityksessä, kun hän perusti 
Hamston viime vuonna. Yrittäjän mielestä 
varastoyritykset ovat hinnoitelleet palvelunsa 
liian kalliiksi, ja liian usein asiakkaat joutuvat 
tyytymään varastoihin, jotka sijaitsevat 
kaukana kotoa. Nykyiset varastoyritykset 
eivät myöskään välttämättä ole 
ympäristöystävällisiä. Hamsto yrittää muuttaa 
dynamiikkaa tarjoamalla käyttäjäystävällisen 
ja ekologisesti kestävän verkkoalustan, joka 
perustuu jakamistalouden periaatteisiin. 
Ihmiset, joilla on ylimääräistä tilaa, voivat 
helposti vuokrata sen niille, jotka sitä 
tarvitsevat.  

Mitä verkkokaupparatkaisua käytätte?
Perusjärjestelmänämme on Wordpress, 
johon lisäämme erilaisia itse kehittämiämme   
toimintoja. Olemme valinneet one-click 
-maksuratkaisun. Olemme huomanneet, 
että asiakkaat menettävät kiinnostuksensa 
tuotteeseen tai palveluun, jos ostaminen 
edellyttää useiden vaiheiden suorittamista tai 

Hamsto haluaa tehdä 
fyysisen varastotilan 
vuokraamisen helpoksi. 
Tanskalaisen palvelun avulla 
ihmiset, joilla on tilanpuute 
tai liikaa tilaa, saavat 
yhteyden toisiinsa.

siirtymistä toiselle verkkosivustolle. Meidän 
ratkaisussamme asiakkaat voivat ostaa 
palvelun sivustollamme, yhdellä klikkauksella. 
Tämä on toimivin tapa asiakkaillemme.

Mitä haasteita olet kohdannut?
Mistä aloittaisin? Matkan varrella on tullut 
vastaan kaikenlaisia esteitä ja mikään ei 
toiminut heti. Jakamistaloudesta ja siihen 
käytettävistä alustoistakin on ollut paljon 
opittavaa. Meidän piti rakentaa alusta monta 
kertaa uudelleen ennen kuin pystyimme 
avaamaan palvelun. On olemassa monia 
mielipiteitä siitä, miten asiat pitäisi tehdä, 
ja kuinka erilaisten teknisten juttujen tulisi 
toimia. Matka on ollut todella jännittävä, 
mutta myös haastava. 

Miten te ratkaisitte nämä haasteet?
Olemme ottaneet mallia muista Tanskassa jo 
hyvin toimivista jakamistalouden alustoista. 
Meillä on ollut onni saada tutustua ihmisiin, 
joille jakamistalous on tuttua ja olemme 
saaneet heiltä paljon apua. Yrittäjät ovat olleet 
varsin halukkaita jakamaan kokemuksiaan ja 
resurssejaan.  

Miten asiakkaille luodaan  
miellyttävä kokemus?
Asiakkaat kirjautuvat palveluumme Facebook-
tilillään tai sähköpostiosoitteellaan, ja alusta 
on optimoitu mobiililaitteille. Se tarkoittaa, 
että omistaja voi ottaa kuvan tilastaan ja 
ladata kuvan suoraan Hamstoon. Hamsto 
on kehitetty niin, että asiakkaan tarvitsee 

kirjoittaa mahdollisimman vähän. Esimerkiksi 
hakutoiminnon hakukriteerit on listattu niin, 
josta asiakas voi klikkaamalla valita sopivat 
hakuehdot kirjoittamatta mitään. 

Mikä on tärkeintä  
menestyksenne kannalta?
Helppokäyttöisyys ja turvallisuus. Näistä syistä 
olemme valinneet yhteistyökumppaneiksi 
suurimpia ja parhaita maksu- ja vakuutusalan 
yrityksiä. On tärkeää, että asiakkaamme 
tietävät meidän kuuntelevan heitä ja että 
teemme palveluumme sellaisia muutoksia, 
jotka ovat heidän mielestään tarpeellisia. Jos 
asiakaskokemus on surkea, yritys ei menesty, 
vaikka markkinoisit palveluitasi miten 
tehokkaasti tahansa.

Brian Sean Tange (vas.) ja  
yrityskumppani Christian Olesen 
(oik.) ovat  jakamistalouteen 
perustuvan Hamston taustalla. 
Hamston tavoitteena on 
tarjota entistä käyttäjä- ja 
ympäristöystävällisempiä 
vaihtoehtoja asiakkaille, jotka 
tarvitsevat  
varastotilaa.    
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Verkkopalveluista 
on tullut yhä 

suositumpia 
suomalaisten   

kuluttajien 
keskuudessa. 

Verkkopalveluiden 
markkinat kehittyvät 

nopeasti, ja suomalaisilla 
on kasvava joukko verkkopalveluja, joista 
valita. Jopa 16 prosenttia suomalaisista 
kuluttajista maksaa pysäköinnin verkossa. 
Tämä johtuu mobiilisovelluksista, joiden 
avulla pysäköinnin maksaminen on 
helppoa. 

Konserttiliput ja liput muihin 
kulttuuritapahtumiin ostetaan Suomessa 
yhä useammin netistä. 36 prosenttia 
suomalaisista kuluttajista ostaa netistä 
lippuja ja 28 prosenttia ostaa pelejä. 
Esimerkiksi televiestintäpalveluiden, 
jäsenyyksien ja vakuutusten ostaminen 
on kätevää verkossa, koska kuluttajien on 
helppo vertailla hintoja ja tuotteita. 

PALVELUT // MARKKINAT

 Prosenttiosuus väestöstä, joka ostaa palveluja verkossa02

36%
suomalaisista ostaa

lippuja netistä .

Pelit

28 %

337
M€

Liput

36 %

428
M€

Tele 
viestintä

20 %

291
M€

Digitaalinen 
media

31 %

143
M€

Jäsenyydet

14 %

113
M€

Koulutus 
ja kurssit

9 %

160
M€

Mainostaminen 

6 %

24
M€

Pysäköinti

16 %

41
M€

Vakuutukset

15 %

429
M€

Hyvän
tekeväisyys

10 %

62
M€

Prosenttiluku pylväässä kuvaa sitä osaa vastaajista, jotka kuluttavat rahaa kyseiseen kategoriaan (esim. Liput). Liikevaihdon osuus tarkoittaa kyseiseen kategoriaan kulutettua rahasummaa yhteensä.  
Esimerkiksi Vakuuutusten kohdalla keskiostos on suuri verrattuna muihin, jolloin pienempi prosenttiluku saa aikaan isomman liikevaihdon.

Liikevaihto 
miljoonaa

euroa
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 Verkkopalveluja, joita suomalaiset ostavat toistuvalla tilauksella03

Nykymarkkinoilla on tarjota kuluttajille laaja valikoima 
verkkopalveluita ja tavaroita, joihin voi tehdä toistuvan tilauksen. 
Valikoimaa on TV-/videosuoratoistopalveluista kosmetiikkatuotteisiin 
ja lemmikkien ruokaan. 

TV- ja videosuoratoistopalveluiden toistuva tilaaminen on 
kasvussa. Joka kolmas suomalaisista tilaa tai on tilannut TV-/
videosuoratoistopalvelua (kuten Netflix tai HBO), ja viidesosa on 
tilannut musiikin suoratoistopalvelua (kuten Spotify). Musiikin 
suoratoisto on erityisen suosittua nuoremmissa väestöryhmissä. 

Jos tarkastellaan tavaroiden verkko-ostoksia, 11 prosenttia 
suomalaisista on ostanut jatkuvalla tilauksella lemmikkien ruokaa. 
Myös kotitaloustuotteiden toistuva tilaaminen on yhä suositumpaa. 
Näin voidaan varmistaa, että käytetyimpiä päivittäistavaroita on aina 
saatavilla.

33%
on tilannut TV

suoratoistopalvelun .

Julkinen 
liikenne

20 %

Fitness

5 %

Verkko 
aikakaus

lehdet

10 %

Kotitalous 
tuotteet

8 %

Kauneuden 
hoito 

tuotteet

17 %

Lemmikkien 
ruoka

11 %

Elintarvikkeet

6 %

Musiikin
suoratoisto

20 %

TV/ 
video

suoratoisto

33 %
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TOISTUVAT TILAUKSET // MARKKINAT

TV-suoratoisto Kauneustuotteet Lemmikkien ruoka

Musiikin suoratoistoElintarvikkeetJulkinen liikenne

17%
suomalaisista on tilannut

 kauneuden
hoitotuotteita .

20%
tilaa musiikin suoratoisto

palvelua .

11%
on tilannut lemmikkien 

ruokaa .

33%
tilaa TVsuoratoistopal

veluita . Tämä on 
suurin ryhmä .

20%
suomalaisista tilaa liiken

teeseen liittyviä palveluita, 
esim . matkakorttia 

tai pysäköintiä .

6%
tilaa ruokaa verkosta .

MUSTI
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TAVARAT // MARKKINAT

Suomalaiset kuluttavat yhä enemmän rahaa 
tavaroiden hankintaan verkossa. Tänä 
vuonna tavaroiden osuus on 36 prosenttia 
verkkokaupan kokonaiskulutuksesta, mikä 
on arvoltaan yli 4,4 miljardia euroa. 

Suomalaiset ostavat erityisesti vaatteita, 
kenkiä ja asusteita. Vuonna 2018 yli puolet 
suomalaisista kuluttajista - 53 prosenttia - 
ostaa näitä tuotteita verkosta. Vuonna 2017 
vastaava luku oli 50 prosenttia.  

Suomalaisten ostoskorista löytyy kuitenkin 
muutakin. On itse asiassa monia tavaroita, 
joita yli neljäsosa suomalaisista kuluttajista 
ostaa verkossa. Esimerkiksi 36 prosenttia 
suomalaisista kuluttajista ostaa vartalon- 
ja kauneudenhoitotuotteita netistä. 32 
prosenttia kuluttajista ostaa mediatuotteita, 
kuten kirjoja, CD-levyjä, elokuvia ja pelejä. 

Vartalon- ja kauneudenhoitotuotteiden 
osuus on tehnyt merkittävän hyppäyksen 
vuodesta 2017 vuoteen 2018. Viime 

vuonna 30 prosenttia kuluttajista osti näitä 
tuotteita verkosta, ja määrä nousi kuudella 
prosenttiyksiköllä vuonna 2018. Vartalon- 
ja kauneudenhoitotuotteiden myyjistä 
onkin tullut merkittäviä toimijoita verkossa. 
Tämän tuoteryhmän myynnin kasvuun 
on vaikuttanut myös suuren yleisön 
kasvava kiinnostus terveyttä ja hyvinvointia  
kohtaan. 

Toinen suuntaus on, että suomalaiset 
ostavat yhä enemmän leluja verkossa. 
13 prosenttia kuluttajista ostaa leluja 
verkkokaupoista, ja kasvua on tullut 3 
prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 
2017. Verkon ansiosta vanhemmat voivat 
ostaa leluja rauhallisessa kotiympäristössä 
sen sijaan, että joutuisivat menemään 
lelukaupan hulinaan.

RUOKAA KOTIOVELLE
Sähköisen kaupankäynnin suosion 
kasvaessa Suomessa myös arkisten 
päivittäistavaroiden ostaminen verkosta 

lisääntyy. 16 prosenttia suomalaisista ostaa 
ruokaa ja päivittäistavaroita netistä, eli 
kasvua on kuusi prosenttiyksikköä vuoteen 
2017 verrattuna. 

Suuntaus liittyy myös nouseviin ja kasvaviin 
toimijoihin, kuten Wolt, Foodora ja Pizza-
online, jotka toimittavat ravintolaruokaa 
kuluttajille. Ruokien kuljetus ei enää keskity 
pelkästään pääkaupunkiseudulle, vaan 
myös muiden paikkakuntien asukkaat 
ovat päässeet nauttimaan helpoista 
ruokatoimituksista.

Kuluttajat alkavat tehdä myös 
ruokaostoksensa verkossa. Suomalaiset 
saavat täyttää ostoskorin kotisohvaltaan 
ja mennä sitten kauppaan hakemaan 
valmiiksi pakatut ostokset. Odotamme 
tämän suuntauksen jatkuvan myös tulevina 
vuosina. 

SUOMALAISET HALUAVAT  
OSTAA TAVAROITA VERKOSTA 
Suomalaiset kuluttajat ostavat erittäin mielellään tavaroita verkosta. Yli puolet suomalaisista ostaa vaatteita, kenkiä ja 
asusteita. Elintarvikkeiden verkko-ostaminen on kasvanut jopa 6 prosenttiyksikköä verrattuna vuoteen 2017.  

Markkinoille  
tulleet uudet  
toimijat toimittavat 
ravintolaruokaa  
suomalaisiin  
koteihin, mikä  
nostaa ruoan  
verkko-ostosten 
osuutta. Ei ole  
mikään yllätys, 
että suosikki-
sushin toimittaminen 
kotiovelle kiinnostaa 
monia.
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53%

16%

60%

76%

77%

ostaa vaatteita netistä .

ostaa ruokaa netistä .

vastaajista, jotka osta
vat vaatteita, ostavat 
niitä ulkomailta . 

vastaajista, jotka ostavat 
kodin sisustustuotteita, 
hankkivat niitä kotimai
sista verkkokaupoista .

vastaajista, jotka  
ostavat elektroniikkaa,  
hankkivat niitä kotimaisista   
verkkokaupoista .Ikäryhmä, 

joka ostaa eniten 
vaatteita ulkomaisista 

verkkokaupoista:

15-24- 
vuotiaat

OSTOSKORI

Vastaajista

naiset
ostavat eniten .

Vastaajista

naiset
ostavat eniten .

Ruokaa verkosta 
ostavien kuluttajien 

määrän kasvu  
2017–2018:

57%
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14 toimintavuoden jälkeen Finnish 
Design Shopista on tullut maailman 
suurin pohjoismaiseen muotoiluun 
erikoistunut verkkokauppa. Myynti- ja 
markkinointipäällikkö Reetta Noukan 
mukaan idea on yksinkertainen: 
pohjoismaisen onnellisuuden toimittaminen 
ympäri maailmaa design-huonekalujen, 
valaisimien ja sisustustuotteiden muodossa. 
Nykyisin Finnish Design Shop toimittaa 
tuotteita yli 180 maahan, ja noin puolet 
myynnistä tulee Suomen ulkopuolelta. Viime 
vuonna Finnish Design Shopin liikevaihto 
oli 14,4 miljoonaa euroa, ja tänä vuonna 
yrityksen tavoitteena on 20 miljoonaa euroa. 

Millainen verkkokaupparatkaisu 
teillä on?
Meillä on oma räätälöity alusta. Mukautettu 
verkkokaupparatkaisu oli tärkeä, 
koska haluamme, että sivustomme ja 
alustamme on täysin omissa käsissämme. 
Tarjoamme laajan valikoiman maksutapoja 
pankkipainikkeista erilaisiin   luottokortteihin 
sekä mahdollisuuden maksaa PayPalilla ja 
laskulla.

Minkälaisia haasteita  
olette kohdanneet?
Maailmanlaajuinen toiminta on joskus 
haastavaa siksi, että nettiyhteydet ovat 

niin hitaita joissakin osissa maailmaa. 
Skandinaviaan verrattuna esimerkiksi 
Australiassa on hitaat yhteydet, jotka voivat 
vaikuttaa asiakkaan käyttökokemukseen.

Miten olette ratkaisseet  
nämä haasteet?
Olemme laittaneet paljon resursseja 
jatkuvaan sivuston nopeuden 
parantamiseen, etenkin mobiiliversiossa. 
Sivuston nopeuteen investoiminen parantaa 
konversioastetta.

Miten varmistatte hyvän  
asiakaskokemuksen?
Tarjoamalla nopean, maailmanlaajuisen 
toimituksen sekä kattavan, mutta kuratoidun 
valikoiman designer-tuotteita. Meillä on 
tarkkaan harkittu valikoima, joka koostuu 
tunnettujen suunnittelijoiden tuotteista, 
muotoiluklassikoista tuotemerkeiltä 
kuten Artek, Vitra, Iittala, Muuto, Hay ja 
Marimekko, sekä mielenkiintoisista uusista 
tuotteista, jotka sopivat pohjoismaiseen 
tyyliin. Suurin osa 9 000 tuotteestamme 
on valmiina lähetettäväksi välittömästi, 
sillä asiakkaamme arvostavat sitä, että 
he voivat saada tuotteen heti. Hyvän 
asiakaskokemuksen varmistamiseksi 
kehitämme myös verkkokauppaamme 
jatkuvasti. Meillä on kehitystiimi, jonka 

Tarkkaan valikoidut tuotteet ja toimitus kaikkialle  
maailmaan on tehnyt Finnish Design Shopista johtavan  
pohjoismaisen muotoilun ostopaikan. Tänä vuonna  
verkkokauppa odottaa 40 prosentin kasvua.  

ainoana tarkoituksena on turvata hyvä, 
vakaa ja helposti saavutettavissa oleva 
verkkokauppa. 

Mikä on mielestäsi  
avain menestykseen?
Kuunnella asiakkaita, ennakoida heidän 
tarpeitaan ja toimittaa heille laadukkaita 
tuotteita ja sisältöä. Ostajamme etsivät 
jatkuvasti uusia tuotteita, ja iso osa 
menestystämme on, että valitsemme 
myymälämme tuotteet huolellisesti. 

Julkaisemme myös omaa Design Stories 
-verkkolehteä, jossa on viikoittain 
toimituksellista sisältöä designista, kodeista 
ja sisustamisesta. Lisäksi optimoimme 
sivustoamme jatkuvasti, sekä ennakoivasti 
että asiakaspalautteen perusteella. 
Pyrimme ennakoimaan asiakkaidemme 
tulevaisuuden toiveita ja pysymään perillä 
heidän tarpeistaan. Näiden asioiden lisäksi 
en voi korostaa tarpeeksi nopeaa toimitusta. 
Kokemuksemme mukaan se on todella 
tärkeää asiakkaillemme.

Reetta Noukka on Finnish Design Shopin myynti- ja markkinointipäällikkö. 14 vuotta alalla toimineesta 
yrityksestä on tullut suurin pohjoismaisen muotoilun verkkokauppa.
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 Osuus väestöstä, joka ostaa tavaroita netistä04

Suomalaiset kuluttajat käyttivät 2,8 
miljardia euroa tavaroihin vuonna 2017, ja 
summa nousi peräti 4,4 miljardiin euroon 
vuonna 2018. 

Suomalaisten kulutus jakautuu useisiin eri 
alaluokkiin. 53 prosenttia suomalaisista 
ostaa vaatteita, kenkiä ja asusteita 
netistä. On siis selvää, että suomalaiset 
uusivat mielellään vaatevarastoaan 
ostamalla verkkokaupoista. Yksi verkko-
ostamisen eduista on hintojen vertailun 
yksinkertaisuus.

Suomalaiset kuluttajat ostavat yhä 
enemmän myös elintarvikkeita verkossa. 
16 prosenttia suomalaisista kuluttajista 
haluaa välttää marketit ja pakkaa 
elintarvikkeet virtuaaliseen ostoskoriinsa.

53%
kuluttajista ostaa 
vaatteita, kenkiä  

ja asusteita  
verkosta .

CARD

0000 0000 0000 0000

00/00

TAVARAT // MARKKINAT

Liikevaihto  
miljoonaa  

euroa

Autot, veneet 
ja mootto

ripyörät

11 %

409
M€

Elektroniikka

30 %

875
M€

Vaatteet, 
kengät ja 
asusteet

53 %

936
M€

Kodin 
sisustus 
tuotteet

22 %

325
M€

Elintarvikkeet

16 %

590
M€

Vartalon 
ja kauneuden
hoitotuotteet

36 %

294
M€

Fyysinen 
media

32 %

252
M€

Urheilu ja 
vapaaajan 

tuotteet

20 %

291
M€

Rakennus
tarvikkeet

7 %

226
M€

Lasten lelut

13 %

128
M€

Erotiikka

7 %

88
M€

Prosenttiluku pylväässä kuvaa sitä osaa vastaajista, jotka kuluttavat rahaa kyseiseen kategoriaan (esim. Vaatteet, kengät ja asusteet). Liikevaihdon osuus tarkoittaa kyseiseen kategoriaan kulutettua 
rahasummaa yhteensä. Esimerkiksi Elektroniikan kohdalla keskiostos on suuri verrattuna muihin , jolloin pienempi prosenttiluku saa aikaan isomman liikevaihdon.
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Suomalaiset ovat innokkaita 
matkustamaan, ja lomien ja matkojen 
ostaminen tehdään usein verkossa. 
Matkailu on edelleen se kategoria, jossa 
suomalaiset käyttävät eniten rahaa. 
Matkoihin käytettiin yhteensä 5,7 miljardia 
euroa vuonna 2018. Huikea summa 
käsittää lähes puolet suomalaisten 
kokonaiskulutuksesta verkossa. Vuonna 
2017 matkoihin käytettiin neljä miljardia 
euroa. 

Matkailuala oli yksi ensimmäisistä aloista, 
joilla sähköisen kaupankäynnin valtava 
potentiaali tunnistettiin. Monet suomalaiset 
ovat tottuneet siihen, että lomat ja matkat 
ostetaan verkosta. Syy siihen, miksi 
matkat muodostavat niin suuren osan 
kokonaiskulutuksesta on, että kategorian 
tuotteet ovat kalliimpia suhteessa tavaroihin 
ja palveluihin. Matkailusegmentissä ei 
ole eniten tapahtumia, mutta aina kun 
suomalainen kuluttaja ostaa loman tai 
lentolipun verkossa, kyseessä on yleensä 
kallis ostos.

PAKETTIMATKOJEN SUOSIO LASKEE
Matkailualalle on ominaista voimakas 
kilpailu, ja monet yritykset ovat riippuvaisia   
samasta asiakaskunnasta. Kuluttajien 
näkökulmasta tästä markkinadynamiikasta 
seuraa, että vaihtoehtoja on runsaasti 
kilpailukykyiseen hintaan. Samaan aikaan 
sähköinen kaupankäynti antaa kuluttajalle 
selkeän ja helpon tavan vertailla hintoja. 
Hotellimajoituksen ostaminen verkosta on 
erityisen suosittua. Hotellimajoitus kattaa 
27 prosenttia matkojen kokonaismenoista, 
ja ennätykselliset 30 prosenttia kuluttajista 
ostaa hotellimajoituksen verkossa.

Tämänvuotisen raportin mukaan 
pakettimatkojen osuus matkailun 
kokonaiskulutuksesta on laskussa. 
Pakettimatkat muodostivat 27 prosenttia 
kategorian kokonaiskulutuksesta vuonna 
2017, mutta tänä vuonna osuus on 
laskenut 20 prosenttiin. Kehitys osoittaa, 
että suomalaiset kuluttajat valitsevat 
oman lomansa elementit mieluummin 
itse. Valinnanvapaus on  paljon suurempi, 

kun kuluttaja hankkii lentoliput ja 
hotellimajoituksen itse. Yhä useampi 
suomalaiskuluttaja varaa myös vuokra-auton 
verkossa. 

JUNIEN JA TAKSIEN OSUUS 
NOUSUSSA, RISTEILYMATKOJEN 
OSUUS LASKEE
Suomalaiset ostavat yhä enemmän 
taksimatkoja verkossa. 12 prosenttia 
suomalaisista kuluttajista tilaa taksin 
verkossa, mikä on 5 prosenttiyksikköä 
lisäystä vuoteen 2017. Osasyynä on, että 
taksiyritykset ovat tehneet taksin tilaamisesta 
verkossa paljon helpompaa sovellusten ja 
toimivampien verkkoalustojen kautta. Online-
varaus säästää näin ollen merkittävästi aikaa.  

Yhä useampi suomalainen ostaa juna- 
ja linja-autolippuja verkosta. Juna- ja 
linja-autolippuja ostavien kuluttajien 
osuus kasvoi 3 prosenttiyksikköä. 
Risteilymatkustamisessa on meneillään 
laskusuhdanne.   

MATKAILU SUURIN 
VERKKOKAUPAN KATEGORIA 
5,7 miljardin euron osuudella matkailu pitää pintansa kategoriana, jossa suomalaiset kuluttajat käyttävät 
eniten rahaa. 30 prosenttia tästä kuluu lentolippuihin, ja hotellipalveluiden käyttö on kasvussa.       

Matkailualalle on 
ominaista voimakas 
kilpailu, ja monet 
yritykset ovat 
riippuvaisia    
samasta asiakaskun-
nasta. Tästä seuraa, 
että kuluttajille on 
tarjolla runsaasti 
vaihtoehtoja kilpailu-
kykyiseen hintaan. 
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30%
suomalaisista  
varaa ja maksaa 
hotellin verkossa .

Eniten  
ostoksia tekevä  

ikäryhmä:

35–54 
-vuotiaat

suomalaisista ostaa lentoliput verkossa .

12%
tilaa ja maksaa  
taksin verkossa .

29%
ostaa juna ja linja
autolippuja verkossa .Miehet 

ostavat  
useammin
lentoliput ja 
hotellimajoituksen .

Naiset 
puolestaan 

ostavat 
useammin juna ja 

linjaautolippuja .

OSTA

24%

Ikäryhmä, 
joka ostaa vähiten:

66–74
-vuotiaat
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Norjalaiset matkustavat 370–400 miljoonaa 
kertaa vuodessa käyttämällä Ruter-
liikennöintiyhtiön palveluita. Yksi Ruterin 
tärkeimpiä tehtäviä on myydä lippuja, ja 
kuluttajat tarvitsevat   siihen yksinkertaisen 
ja nopean verkkokaupparatkaisun. 
Yhtiö panostaa mobiiliasiointiin ja tekee 
näin maksamisesta helppoa. Uusista 
myyntikanavista ja maksutavoista vastaava 
Christian Fjær kertoo, mitä Ruter on oppinut.  

Mitä verkkokaupparatkaisua  
käytätte?
Meillä on sovellus, jossa suurin osa 
lippujen myynnistä tapahtuu. Sen lisäksi 
meillä on Travelcard-matkakortti, jonka 
voi ostaa kioskeista, lippuautomaateista 
ja palvelukeskuksista. Myimme ennen 
lippuja myös verkkosivustollamme, mutta 
luovuimme siitä. Lippujen lataaminen 
verkkosivustolta matkakortille vei liikaa 
aikaa. Asiakkaamme tarvitsevat nopean 
ratkaisun arkeensa, joten sovellus on meille 
oikea sähköisen kaupan ratkaisu.

Mitä haasteita olet kohdannut?
Oli vaikea löytää helppo tapa maksaa, ja 
aluksi meidän piti saada asiakkaamme 
rekisteröimään luottokorttinsa sovellukseen. 
Turvallisuus on edelleen ensisijaisen tärkeää, 

koska meillä on niin paljon asiakkaita. Jos 
jokin menee pieleen ja sovellus ei toimi, 
paineet ovat asiakaspalvelumme niskassa. 

Miten tällaiset ongelmat  
ratkaistaan?                 
Olemme koonneet eri yrityksiltä ehdotuksia 
ja ratkaisuja, joilla Ruterin palvelua voidaan 
parantaa. Asiakkaat voivat edelleenkin 
rekisteröidä luottokorttinsa sovellukseen, 
mutta sovellus pystyy myös tarkistamaan 
asiakkaan älypuhelimesta mahdolliset 
maksusovellukset, joten asiakas voi 
maksaa myös muilla sovelluksilla, kuten 
Apple Paylla. Turvallisuuden ja vakauden 
kannalta olemme löytäneet oikean 
yhteistyökumppanin, joten asiakkaamme 
voivat olla varmoja maksuratkaisun 
toimivuudesta ja siitä, että Ruter kykenee 
suojaamaan asiakkaita kaikenlaisilta 
huijauksilta. 

Miten asiakkaille voi tarjota  
miellyttävän käyttökokemuksen?
Tekemällä tapahtumien suorittamisesta 
mahdollisimman yksinkertaista. 
Asiakkaamme ovat harvoin kotona, kun 
he suunnittelevat seuraavaa matkaa. 
He ovat matkalla töistä kotiin tai juuri 
lähteneet ravintolasta. He haluavat lipun 

Ruter takaa, että julkinen liikenne Norjassa toimii  
sujuvasti. 60 prosenttia Ruterin lipunmyynnistä tapahtuu  
sen omissa sovelluksissa. 

heti ja mennä seuraavaan metroon tai 
bussiin. Ensimmäisellä käyttökerrallakaan 
asiakkaan ei tarvitse tehdä mitään työlästä 
rekisteröitymistä. Meidän ei tarvitse tietää 
mitään muuta, kuin miten asiakas haluaa 
maksaa. Asiakas voi myös ostaa 30 päivän 
lipun, jolloin hänen ei tarvitse huolehtia 
mistään muusta kuin siitä, että pitää lipun 
tallessa puhelimessaan. Kuluttajan ei tarvitse 
kirjautua sovelluksesta sisään tai ulos.

Mikä on tärkeintä menestyksenne 
kannalta?
Ymmärtää, miten asiakkaat ajattelevat, 
ja täyttää heidän tarpeensa. On myös 
tärkeää löytää oikeat yhteistyökumppanit. 
Yksinkertaisuus ja nopeus ovat valttia tällä 
alalla. Monet kuljetusyritykset pyytävät 
asiakkaitaan rekisteröimään paljon erilaisia 
tietoja, ja se on virhe. Kun on kiire bussiin, 
lipun ostaminen ei saa viedä liikaa aikaa. 

Christian Fjær on Norjan liikennelaitoksen Ruterin uusien myyntikanavien ja maksuratkaisujen 
johtaja. Hänen mukaansa on tärkeää, että asiakkaat voivat helposti ja nopeasti ostaa lippuja, 
kun he ovat liikkeellä.
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MATKAT // MARKKINAT

 Prosenttiosuus väestöstä, joka ostaa matkoja verkossa05

5,7 miljardin euron osuudella matkailu pitää pintansa ka-
tegoriana, johon suomalaiset kuluttajat käyttävät eniten 
rahaa verkossa. 

Suomalaiset ostavat erityisen mielellään hotellipalvelut, 
juna- ja lentoliput verkossa. Luvut osoittavat, että suoma-
laiset kuluttajat haluavat koostaa lomansa itse sen sijaan, 
että ostaisivat pakettimatkoja.

Kehitys indikoi, että suomalaiset arvostavat vapautta os-
taessaan matkoja. Kuluttajat haluavat päättää itse, milloin 
matkaan lähdetään ja missä lomalla asutaan. 

Suomalaiset ostavat yhä enemmän taksikuljetusta verkko-
palveluiden kautta. Nähtäväksi jää, miten vapaammat tak-
simarkkinat näkyvät verkkopalveluissa lähivuosina.

24%
kuluttajista ostaa 

lentolippuja
 verkossa .

Vuokraautot

6 %

181
M€

Junat 
ja linjaautot

29 %

288
M€

Taksit

12 %

132
M€

Paketti 
matkat

10 %

1212
M€

Hotellit

30 %

1516
M€

Lentoliput

24 %

1935
M€

Risteilyt

20 %

464
M€

Liikevaihto  
miljoonaa  

euroa

Prosenttiluku pylväässä kuvaa sitä osaa vastaajista, jotka kuluttavat rahaa kyseiseen kategoriaan (esim. Hotellit). Liikevaihdon osuus tarkoittaa kyseiseen kategoriaan kulu-
tettua rahasummaa yhteensä.  Esimerkiksi Lentolippujen kohdalla keskiostos on suuri verrattuna muihin, jolloin pienempi prosenttiluku saa aikaan isomman liikevaihdon.
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JOHDANTO // VERKKOMAKSAMINEN

Verkkopankki on edelleen käytetyin maksutapa suo-
malaisille. Jopa 70 prosenttia kuluttajista mainitsee 
maksaneensa ostoksensa verkkopankissa. Verk-
kopankin johtoasema kortteihin nähden kuitenkin 
kapenee. Jo 59 prosenttia suomalaisista kuluttajista 
kertoo käyttävänsä korttia maksutapana.

Vaikka mobiilimaksamisen ratkaisut, kuten Mobile-
Pay ja Pivo, eivät ole yhtä suosittuja Suomessa kuin 
muissa Pohjoismaissa, näyttää siltä,   että mobii-
limaksaminen on vähitellen saamassa jalansijaa 
myös suomalaisten   kuluttajien keskuudessa. Neljä 
prosenttia suomalaisista kuluttajista on jo käyttänyt 
MobilePayta.   

Huomaathan, että seuraavilla sivuilla käsitellään 
kuluttajille mieluisimpia maksutapoja. Mieluisimpien ja 
itse asiassa käytettyjen maksutapojen välillä voi olla 
isoja eroja. Vertailemalla näitä lukuja, voidaan koettaa 
etsiä mahdollisia puutteita verkkokauppojen maksu-
tapavalikoimissa ja ennustaa kuluttajien maksukäyt-
täytymistä tulevaisuudessa. Esimerkiksi nousevatko 
mobiilimaksutavat mieluisimmissa maksutavoissa 
suuremmin esiin, kuin miten niitä nyt käytetään?

VERKKOPANKIN  
JOHTOASEMA KAPENEE 

SUVI TIKKANEN,
Markkinointijohtaja, 

Paytrail

 Vuonna 2018 käytetyt maksutavat06

Kortti

59 %

Verkko
pankki

70 %

Lasku

37 %

PayPal

29 %

Osamaksu/
rahoitus

11 %

MobilePay

4 %

Muu

5 %

Posti
ennakko

5 %

70%
suomalaisista käyttää 

verkkopankkia .

Huomaathan, että tällä sivulla esitellään 
kuluttajien oikeasti käyttämiä maksutapoja. 
Myöhemmin tässä luvussa käsitellään niitä 
maksutapoja, joita kuluttajat käyttäisivät 
mieluiten. 

On mielenkiintoista nähdä, että mieluiten ja 
oikeasti verkko-ostoksilla käytettyjen maksu-
tapojen välillä voi olla eroja.

OSTA
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Mieluisin maksutapa
Suomalaisista kuluttajista 39 prosenttia mak-
saa mieluiten verkkopankkitunnuksilla, kun 
he ostavat verkossa. Myös muut maksutavat 
nostavat suosiotaan kuluttajien keskuudes-
sa. 25 prosenttia haluaa maksaa kortilla, 
ja suomalaiset kuluttajat pitävät korttimak-
samista yhtenä turvallisimmista vaihtoeh-
doista. 16 prosenttia suomalaisista haluaa 
maksaa laskulla, ja 13 prosenttia puolestaan 
suosii PayPalia. 4 prosenttia haluaa maksaa 
osamaksulla, joka mahdollistaa ostoksen 
rahoittamisen. Mobiilimaksutavoista esiin 
nousee MobilePay.

Suomalaiset 
kuluttajat pitävät  

kortti maksamista yhtenä 
turvallisimmista  
vaihtoehdoista.

VERKKOMAKSAMINEN 26

MIELUISIMMAT MAKSUTAVAT // VERKKOMAKSAMINEN
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24%
Kortti

39%
Verkkopankki

2%
Muut

1%
Postiennakko

13%
PayPal

1%
MobilePay

4%
Osamaksu

16%
Lasku

 Mieluisimmat maksutavat 201807

VERKKOMAKSAMINEN

MIELUISIMMAT MAKSUTAVAT // VERKKOMAKSAMINEN

27
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MIELUISIMMAT MAKSUTAVAT // VERKKOMAKSAMINEN

Lasku
16 prosenttia suomalaisista maksaa mieluiten laskulla.  
Laskua suositaan lähinnä siksi, että asiakas saa tilata tuotteet 
ja lykätä maksua, kunnes tuotteet on toimitettu. 

Valtaosa kuluttajista, jotka haluavat maksaa laskulla, ovat joko 
25–44-vuotiaita tai 66–74-vuotiaita. Laskulla maksaminen on 
yleensä paljon suositumpaa naisilla kuin miehillä. 

Laskulla maksamisen suosio on kasvanut viime vuosina Suo-
messa. 34 prosenttia kuluttajista, jotka tekivät ostoksia mobii-
lilaitteilla, oli käyttänyt laskua maksutapana. Tämä merkitsee 
5 prosenttiyksikön lisäystä verrattuna vuoteen 2017. 

LASKU

Verkkopankki
39 prosenttia suomalaisista kuluttajista maksaisi mieluiten 
verkkopankissa. Heistä yli puolet on sitä mieltä, että verk-
kopankki on helpoin käytettävissä oleva maksutapa.

Erityisesti naiset maksavat mielellään verkkopankkipainik-
keilla. 41 prosenttia naisista käyttää mieluiten verkkopankkia, 
kun he tekevät ostoksia verkossa. Miehistä osuus on 37 
prosenttia. 

Verkkopankki onkin edelleen käytetyin maksuratkaisu  
Suomessa, mutta lukujen mukaan ajat ovat muuttumassa. 
Siirtymä verkkopankista muihin maksutapoihin tapahtuu 
kuitenkin kovin hitaasti.

39%

PayPal
13 prosenttia suomalaisista kuluttajista maksaa mieluiten 
PayPalilla. Erityisesti miehet käyttävät tätä maksutapaa  
mielellään. 17 prosenttia miehistä käyttää mieluiten PayPalia, 
kun naisten vastaava osuus on 9 prosenttia.

PayPal on hivenen kasvattanut suosiotaan suomalaisten   
kuluttajien keskuudessa. 25 prosenttia on käyttänyt PayPalia 
älypuhelimella tai tabletilla. Vastaava osuus oli 23 prosenttia 
vuonna 2017. Turvallisuus on iso tekijä PayPalin suosiossa. 
 
PayPal on erityisesti amerikkalaisten suosiossa. 72 prosentilla 
amerikkalaisista kuluttajista on PayPal-tili, mikä osoittaa, että 
maksutapa on siellä erittäin suosittu. 
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Kortti
Korttimaksamisesta on tulossa yhä suositumpaa suomalais-
ten   kuluttajien keskuudessa. 59 prosenttia on käyttänyt kort-
tia ostosten maksamiseen verkossa ja 24 prosenttia haluaisi 
maksaa kaikkein mieluiten kortilla.

Erityisesti miehet pitävät kortilla maksamisesta. 28 prosenttia 
miehistä mainitsee kortin ensisijaisena maksutapana. Vastaa-
va osuus naisissa on 20 prosenttia. 

Tärkein syy kuluttajien kortin käyttöön maksuvälineenä on 
turvallisuus. 56 prosenttia kortilla mieluiten maksavista on sitä 
mieltä, että kortti on turvallisin maksutapa. 

Apple Pay
Apple Pay ottaa edelleen ensiaskeleitaan suomalaisten 
kuluttajien maksutapana. Tässä vaiheessa vain 1 prosentti 
suomalaisista kuluttajista on käyttänyt Apple Payta viimeisen 
kolmen kuukauden aikana.  

Apple Pay on suosituin ikäryhmässä 15–24-vuotiaat. Silti vain 
1 prosentti tämän ikäryhmän kuluttajista mainitsee Apple 
Payn suosituimmaksi maksutavaksi. Toistaiseksi 15–24-vuo-
tiaiden ikäryhmä näyttää olevan ainoa, joka on kiinnostunut 
Apple Paysta. 

Tulevaisuus näyttää, kuinka suosittu Apple Paysta tulee Suo-
messa. Maksusovellus on saatavilla 30 maassa, ja sillä on 87 
miljoonaa käyttäjää maailmanlaajuisesti.

MobilePay
4 prosenttia kuluttajista on käyttänyt MobilePayta viimeisen 
kolmen kuukauden aikana. MobilePay on yhtä suosittu niin 
miesten kuin naisten keskuudessa. 

Suurin syy, miksi kuluttajat haluavat käyttää MobilePayta on 
nopeus. 67 prosenttia niistä, jotka käyttävät mieluiten  
MobilePayta mainitsevat nopeuden tärkeimmäksi syyksi. 

MobilePayta käytetään paljon myös kuluttajien välisiin rahan-
siirtoihin. MobilePay, kuten muutkin mobiilimaksutavat, ovat 
vielä verrattain uusia maksutapoja verkkokaupoissa.

MIELUISIMMAT MAKSUTAVAT // VERKKOMAKSAMINEN



 Kuinka moni on tallentanut kortin tiedot?08

46%
25–34vuotiaista on 

tallentanut 
korttinsa 

tiedot .

54%
25–34vuotiaista ei  

halua tallentaa 
korttitietojaan .

KORTTITIETOJEN TALLENTAMINEN // VERKKOMAKSAMINEN

 Ei halua syöttää kortin tietoja09

25–34-vuotiaiden ikäryhmä tallentaa mielellään korttitietonsa, 
kun he tekevät ostoksia verkossa. Iäkkäämmät kuluttajat tallen-
tavat korttitietonsa paljon epätodennäköisemmin. 

On mielenkiintoista, että nuorimmassa ikäryhmässä korttitie-
tojen tallentamiselle on eniten vastustusta: 60 prosenttia ei 
halua tallentaa tietojaan.

66–74 vuotta

14 %

55–65 vuotta

20 %

33 %
45–54 vuotta

39 %
35–44 vuotta

46 %
25–34 vuotta

34 %
15–24 vuotta

66–74 vuotta

49 %

55–65 vuotta

57 %

52 %
45–54 vuotta

58 %
35–44 vuotta

54 %
25–34 vuotta

60 %
15–24 vuotta KIRJOITA KORTIN  

TIEDOT

1234 5678 9_
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1 %
Pivo

1 %
Masterpass

2 %
MobilePay

Muu
3 %

Osamaksu
4 %

PayPal
16 %

Lasku
18 %

Kortti
25 %

30 %
Verkkopankki

56 %
Kortti

PayPal
25 %

Verkkopankki
53 %

Lasku
34 %

Pivo
1 %

1 %
Apple Pay

1 %
Masterpass

3 %
Käteinen

Muu
3 %

MobilePay
5 %

Osamaksu
10 %

VERKKOMAKSAMINEN

56%
suomalaisista maksaa 

kortilla tehdessään 
ostoksia puheli

mella .

 Puhelimella käytetyt maksutavat10  Mieluisimmat maksutavat puhelimella11

Kortti on käytetyin maksutapa, kun suomalainen kuluttaja 
tekee verkko-ostoksia matkapuhelimella. Tämä on merkittävä 
kehitys markkinoilla, joilla verkkopankki on ollut perinteisesti 
hallitseva maksutapa.  

30 prosenttia suomalaisista kuitenkin maksaisi puhelimella 
mieluiten verkkopankissa. Tämä voi kertoa siitä, että kuluttajat 
suosisivat verkkopankilla maksamista, jos niiden käyttäjäko-
kemus puhelimella olisi parempi. Esimerkiksi osa pankeista 
käyttää vielä tunnuslukulistoja. Myös pank kien maksuproses-
seihin liittyvien verkkosivujen mobiiliresponsiivisuudessa on 
parannettavaa.

MOBIILIMAKSAMINEN // VERKKOMAKSAMINEN

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, suomalaisten ensisi-
jainen maksutapa ei riipu käytettävästä laitteesta. Kun 
kuluttajat tekevät ostoksia verkossa käyttämällä matka-
puhelinta, 30 prosenttia maksaisi mieluiten verkkopankissa. 
Verkkopankki on kuitenkin mieluisin maksutapa laitteesta 
riippumatta. Mobiilimaksamisen sovellukset, kuten Mobile-
Pay ja Pivo, kasvattavat suosiotaan suomalaisten   kuluttajien 
keskuudessa. Kaikki mobiilimaksamisen sovellukset eivät 
kuitenkaan ole saaneet vielä suosiota Suomessa. Vain  
1 prosentti on kokeillut Apple Payta.

Mobiilimaksamisen sovellukset ovat saamassa jalansijaa, 
mutta on vielä pitkä matka siihen, että ne ohittaisivat kortin 
eniten käytettynä maksutapana mobiililaitteissa. 56 pro-
senttia käyttää korttia ostosten maksamiseen puhelimella. 
5 prosenttia käyttää MobilePayta.    

On mielenkiintoista 
nähdä, että oikeasti 

käytettyjen ja 
mieluisimpien 

maksutapojen välillä 
on eroja .
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JOHDANTO // KULUTTAJAT

Suomalaisia kuluttajia motivoi erityisesti ajan sääs-
täminen arjessa. Tämä on selkeä fakta, joka selittää 
monia verkkokaupan kehityksen piirteitä vuonna 
2018. Kuluttajat haluavat tehdä mahdollisimman suu-
ren osan ostoksista verkossa, jotta he voivat käyttää 
aikansa tärkeämpiin asioihin. Jopa ruokaostokset 
tehdään yhä useammin verkossa. Miksi seistä jonos-
sa paikallisessa ruokakaupassa keskellä ruuhkaa, 
kun voi täyttää ostoskorin helposti ja kivuttomasti 
kotoa käsin?

Kätevyys on avainsana, kun puhutaan kuluttajista. 
Suomalaisille kuluttajille on tärkeää, että verkkokau-
passa asiointi on mahdollisimman helppoa, myös 
lukujen valossa. 24 prosenttia suomalaisista sanoo 
tekevänsä ostoksia verkossa, koska se on helppoa ja 
säästää aikaa. 14 prosenttia verkossa ostoksia teke-
vistä vastaa myös, että tuotteiden ja hintojen vertailun 
helppous vaikuttaa verkko-ostamiseen. 

Kolmas erittäin tärkeä tekijä on, että verkkokauppa 
on aina auki. Kuluttajat eivät halua odottaa kauppo-
jen aukeamista, ja verkossa he voivat tehdä ostoksia, 
kun heillä sattuu olemaan vapaa hetki. Ei ole väliä, 
onko kello neljä iltapäivällä vai kolme aamuyöllä.

KÄTEVYYS
ON KAIKKEIN 
TÄRKEINTÄ

EMILIA LINNERA, 
Asiakaspalvelupäällikkö,

Paytrail

 Miksi teet ostoksia verkossa?12

Kätevyys on 
avainsana, kun 

puhutaan 
kuluttajista. 

17%
Edullisemmat 

hinnat

22%
Aina auki

24%
Säästää aikaa / 
on helppo ostaa 

netistä

7%
Suurempi 

tuotevalikoima

14%
Helppo vertailla 

tuotteita ja hintoja

13%
Tuotteita, joita en  

löydä muualta

3%
Muut
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Maksaa mieluiten laskulla ostaessaan mobiililaiteella

22 %

Maksaa mieluiten laskulla ostaessaan mobiililaiteella

44 %

Vaikka nais- ja mieskuluttajien välillä 
on monia yhtäläisyyksiä Suomessa, myös 
eroja löytyy. Miehet ostavat  
enemmän ulkomaisista  
verkkokaupoista ja 
käyttävät enemmän  
rahaa verkossa  
kuin naiset.
Naiskuluttajat  
tekevät ostoksia 
useammin  
sovelluksilla ja  
maksavat ostokset 
mieluiten verkkopankissa. 

KULUTTAJAT

MIEHET VS. NAISET // KULUTTAJAT

Ostaa ulkomailta

50 %

Ostaa mobiilisovelluksella

26 %

Maksaa mieluiten verkkopankissa

41 %

Hylännyt ostoksen

25 %

Maksaa mieluiten kortilla

20 %

Ostaa mobiilisovelluksella

23 %

Ostaa ulkomailta

59 %

Maksaa mieluiten verkkopankissa

37 %

Hylännyt ostoksen

22 %

Maksaa mieluiten kortilla

28 %

Kiinnostavaa on suuri ero laskun käytössä 
maksutapana miesten ja naisten välillä. 
Naiset käyttävät laskua noin kaksinker-
taisesti miehiin verrattuna.  
44 prosenttia naisista  
on käyttänyt 
laskua  
maksu  tapana
tabletilla tai 
älypuhelimella.
Miehillä tämä 
luku on 22 
prosenttia.

 Keskiverto naiskuluttaja14 Keskiverto mieskuluttaja13

238 
EUROA

Keskimääräinen 
kulutus/kk:279 

EUROA

Keskimääräinen 
kulutus/kk:
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PERHEET // KULUTTAJAT

NUORI PARI

59%
nuorista perheistä on 
ostanut ulkomailta .

 Miten perheet tekevät ostoksia verkossa?15

NUORI PERHE AIKUINEN PERHE LAPSET MUUTTANEET  
KOTOA SENIORIT

Ostanut ruokaa verkossa 19 %

53 %

40 %

28 %

59 %

21 %

23 %

56 %

26 %

30 %

59 %

23 %

13 %

40 %

35 %

20 %

57 %

24 %

13 %

38 %

44 %

16 %

49 %

28 %

11 %

20 %

48 %

17 %

45 %

27 %

Tehnyt ostoksia mobiililaitteilla

Maksaa mieluiten verkkopankissa

Peruuttanut verkkoostoksen

Ostanut ulkomailta

Maksaa mieluiten kortilla

Nuoret parit suuntaavat  
herkästi katseensa ulkomaan 
markkinoille: 59 prosenttia 
näistä perheistä on ostanut 
tavaroita ulkomailta. Lähes 
viidesosa on ostanut ruokaa 
verkossa ja hieman yli  
viidennes käyttää mieluiten  
korttimaksua. 

Nuoret pikkulapsiperheet  
ovat kiireisiä, kuten numerot ker-
tovat. Nämä perheet ovat edel-
läkävijöitä ruokaostosten teke-
misessä verkossa ja puhelimen 
käyttämisessä ostosten tekoon. 
He tekevät ostoksia kun aika, ei 
niinkään paikka, on oikea.

Perheet, joissa on isompia 
lapsia, muistuttavat pikkulap-
siperheitä. Ostoksia tehdään 
puhelimella ja ulkomaisista 
verkkokaupoista, mutta vähem-
män kuin nuorissa perheissä. 
Tässä perhetyypissä maksetaan 
useammin kortilla kuin pikkulap-

Perheet, joissa lapset ovat jo 
muuttaneet kotoa maksavat 
mieluummin kortilla kuin muut 
perheet. Ruokaa ostetaan yhtä 
usein verkosta kuin aikuisissa 
perheissä, mutta vähemmän 
kuin nuorissa perheissä.

Seniorit tekevät kaiken 
 kaikkiaan vähemmän verkko- 
ostoksia kuin muut perhe-
tyypit. Kuitenkin 20 prosenttia 
on tehnyt verkko-ostoksia 
 matkapuhelimella, ja 45 prosent-
tia on tehnyt ostoksen verkossa 
ulkomaisesta   verkkokaupasta. 
Lähes puolet senioreista maksaa 
mieluiten verkkopankissa.
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HERRA SUURKULUTTAJA // KULUTTAJAT

Herra Suurkuluttaja

35-44 
vuotias

ja asuu  
Helsingissä .

Kuluttaa

1887 € 
kuukaudessa 

verkossa .

TV-suoratoisto  
Tilaa suoratoistopalveluita .

Ostaa paljon ulkomailta 
 erityisesti Kiinasta 

ja Saksasta .

Tässä on esimerkki siitä, miltä tyypillisen 
suurkuluttajan verkko-ostokset näyttävät.

Hylkää
ostoksen 
koska mieluisin  
maksutapa ei  
ollut käytettävissä .

Ostaa 
verkosta 
ajan säästämiseksi .

Elektroniikka
on suurin kulutuksen kohde .

VERKKOKAUPPA SUOMESSA 2018

Herra  
Suurkuluttaja  

edustaa 

9 % 
väestöstä .
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ROUVA SUPERSHOPPAILIJA // KULUTTAJAT

Rouva Supershoppailija

Ostaa 
verkosta 
yli 25 kertaa 3 kuukaudessa .

35-44 
vuotias

ja asuu  
Helsingissä .

Kuluttaa

1421 € 
kuukaudessa 

verkossa .

Kauneustuotteet
Hänellä on toistuva tilaus kauneustuotteisiin .

Ostaa paljon ulkomailta  
 erityisesti Kiinasta  
ja Englannista .

Koristeet ja 
huonekalut
on suurin kulutuksen kohde .

Ei halua 
antaa korttinsa  

tietoja. 

Hylkää ostoksen
koska haluttu maksutapa  
ei ollut käytettävissä .

Näin ostoksia tekee puolestaan  
Rouva Supershoppailija.

Rouva  
Supershoppailija 

edustaa 

6 % 
väestöstä .
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TRENDIT // KULUTTAJAT

Ihmiset ovat perusluonteeltaan varovaisia ja 
mukavuudenhaluisia, mikä selittää mielenkiin-
toisia seikkoja kuluttajien käyttäytymisessä. 
Kätevyys on ensisijainen syy ostosten teke-
miseen verkossa, ja siksi verkko-ostamisen 
halutaan olevan nopeaa ja yksinkertaista. Jos 
kuluttaja kohtaa liian monia esteitä ostopro-
sessissa, kaupanteko jää monesti kesken. 
Hetki, jonka aikana kuluttaja on innokas ja 
valmis ostamaan, on lyhyt ja katoavainen. Pi-
dämme yleensä myös siitä, mikä on tuttua ja 
minkä olemme tehneet ennenkin. Tästä syys-
tä kuluttajilla on mennyt suhteellisen pitkään 
tottua verkko-ostosten tekemiseen älypuhe-
limella. Nyt – kun älypuhelimia on käytetty jo 
monta vuotta – verkkokauppa alkaa tuntua 
tutulta ja mukavalta mobiilisti.

Älypuhelinten lisäksi kuluttajien käyttäy-
tymiseen on ollut vaikuttamassa muitakin 
tekijöitä viime vuosina. Sosiaalinen media on 
vaikuttanut pohjoismaisiin ostajiin. Merkittävä 
suuntaus on, että kuluttajat haluavat ostaa 
tavaransa suoraan tuotemerkeiltä eikä jälleen-
myyjiltä. Kuluttajat haluavat suoran kosketuk-
sen tiettyyn brändiin, eikä ole epäilystäkään 

Pohjoismaisten kuluttajien 
käyttäytyminen muuttuu 
jatkuvasti. Tässä artikkelissa 
DIBSin verkkokauppa-asian-
tuntija Patrik Müller valottaa 
kuluttajien nykyisiä ja tulevia  
suuntauksia.

siitä, etteikö sosiaalinen media olisi mahdol-
listanut tiiviin suhteen kuluttajan ja brändin vä-
lillä. Riippumatta siitä onko tuotemerkki Helly 
Hansen, Hay tai Lego, ostamme brändin 
ja yrityksen koko tarinan. Tämä kehitys on 
haaste vähittäiskaupalle. 

Jos kohdistetaan katse huomispäivän kulut-
tajaan, suuria muutoksia on tulossa. Pohjois-
maisten kuluttajien saataville on tulossa uusi 
verkkokaupan voimatekijä: amerikkalainen 
jätti Amazon. Amazonin osuus Yhdysvaltojen 
verkkokaupasta on 44 prosenttia ja Saksassa 
46 prosenttia. Amazon tulee vaikuttamaan 
pohjoismaisiin markkinoihin, ja kilpailu poh-

joismaisten verkkokauppojen kanssa tulee 
olemaan kovaa. Amazonin läsnäolo pohjoi-
sessa ei kuitenkaan välttämättä ole huono 
asia. Päinvastoin. Muissa maissa on huomat-
tu, että pelkkä Amazonin läsnäolo kasvattaa 
verkkokauppaa nopeasti, koska amerikka-
laisjätti tekee verkko-ostamisesta niin paljon 
yksinkertaisempaa. Pohjoismaiset kuluttajat 
voivat odottaa nopeampia toimituksia, 
halvempia hintoja ja valtavaa tuotevalikoimaa. 
On vaikea löytää tuotetta, jota ei ole saatavilla 
Amazonista.  

Kuluttajien ostotapa muuttuu lähivuosina. 
 Tekoäly on jo alkanut vaikuttaa, ja tämä 

 suuntaus vain kasvaa. Esimerkkinä chatbotit, 
joissa kuluttaja voi keskustella robotin kans-
sa, joka auttaa tilaamaan tai palauttamaan 
tuotteen. Toinen esimerkki on kuvantunnistus, 
jossa kuluttajat ottaa kuvan haluamastaan 
tuotteesta, ja palvelu hakee verkosta täsmäl-
leen kyseisen tuotteen tai vastaavia tuotteita. 
Tulevaisuudessa yhä useampi yritys tulee 
ottamaan käyttöön tämäntyyppisiä teknologi-
sia läpimurtoja. Yhdysvalloissa kuluttajat ovat 
alkaneet käyttää ääniohjausta ostosten teke-
miseen verkossa. Kestää vielä jonkin aikaa, 
ennen kuin pohjoismaiset kuluttajat ottavat 
tekniikan omakseen, mutta ääniohjaus on 
seuraava iso juttu verkkokaupassa. 
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OSTOKÄYTTÄYTYMINEN // KULUTTAJAT

 Miksi olet peruuttanut ostoksen?16
Miksi suomalaiset ostavat verkosta? 24 
prosenttia kuluttajista vastaa, että pääsyy 
ostosten tekoon verkossa on, että se säästää 
aikaa ja on helppoa. Saatavuus ympäri 
vuorokauden on toiseksi tärkein syy. Ja 
kolmanneksi, ostaminen verkosta tulee hal-
vemmaksi.

Kun suomalainen jättää ostamatta verkosta, 
syynä on usein kokonaishinta. 25 prosenttia 
sanoo peruuttaneensa ostoksen, koska hinta 
on ollut toimitus mukaan lukien liian kallis.
 
20 prosenttia suomalaisista kuluttajista on 
peruuttanut tilauksen, koska kauppa ei tar-
jonnut haluttua maksutapaa. Laaja maksuta-
pavalikoima parantaa konversiota.

2 %
Ei mahdollisuutta hakea tuotetta itse

8 %
Minulla ei ollut tai en halunnut käyttää pankkitunnuksia

9 %
Henkilötietojen rekisteröinti tuntui liian vaivalloiselta

9 %
Kauppa tuntui epäluotettavalta

10 %
Epävarmuus ehdoista (palautuskäytäntö, toimitusmenettely jne .)

13 %
Maksuprosessi ei toiminut

18 %
Teknisiä ongelmia verkkosivustolla

20 %
Kauppa ei tarjonnut haluamaani maksutapaa

25 %
Kokonaishinta toimituksineen oli liian kallis
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Ostaa mobiililaitteella

58 %

Tilaa musiikkia

37 %

On peruuttanut ostoksen siksi, että koko
naishinta toimituksineen oli liian kallis

28 %

Ostaa ulkomaisista nettikaupoista

58 %

Peruutti ostoksen

16 %

Tilaa TV ja videosuoratoistopalveluita

8 %

Maksaa mieluiten verkkopankissa

40 %

Haluaisi välttää korttitietojen luovuttamisen

49 %

Ei osta ulkomaisista verkkokaupoista, koska haluaa 
tukea kotimaisia kauppoja

37 %

Peruutti ostoksen

17 %

KULUTTAJAT

NUORET VS. SENIORIT // KULUTTAJAT

 

Nuorten ja vanhempien 
ostajien välillä on suuria 
eroja. Jos haluat myydä nuorelle 
yleisölle, sinun on pystyttävä tarjoamaan mo-
biiliystävällinen ostokokemus. 58 prosenttia 
15–24-vuotiaista tekee verkko-ostoksia mat-
kapuhelimella. Yli puolet nuorista kuluttajista 
ostaa ulkomailta, jos tuote ja hinta on oikea. 
Verkkokauppojen tulee seurata, mitä ulkomailla 
tapahtuu ja pystyä vastaamaan kansainväliseen 
kilpailuun. 

Jos taas haluaa myydä  
vanhemmille suomalaisille  
kuluttajille, on otettava huomioon,  
että 40 prosenttia tästä ryhmästä maksaa 
mieluiten verkkopankissa ja lähes puolet 
heistä haluaa välttää korttitietojen luovut-
tamisen. Suomalaisten verkkokauppojen 
 kannalta on hyvä asia, että 37 prosenttia 
 senioreista välttää ulkomaisia verkkokaup-
poja, koska he haluavat tukea paikallisia 
yrityksiä. Tätä verkkokauppojen kannattaa 
hyödyntää markkinoinnissa.

 Keskimääräinen vanhempi kuluttaja (66–74vuotiaat)18 Keskimääräinen nuori kuluttaja (1524vuotiaat)17

208 
EUROA

Keskiverto 
kulutus/kk:

219 
EUROA

Keskiverto 
kulutus/kk:
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CASE // KULUTTAJAT

Perinteinen TV kuolee, ja suoratoisto- ja 
videopalvelut ovat kasvussa. Kuluttajat 
haluavat päättää mitä katselevat, milloin ja 
miten. Tämä kehitys on C Morelle tuttua. 
Vain 15 vuodessa C More on tehnyt hypyn 
analogisesta TV-kanavasta suurimmaksi ja 
nopeimmin kasvavaksi suoratoistopalveluksi 
Ruotsissa. Viimeisten neljän vuoden aikana 
C More on kasvanut kymmenkertaiseksi, 
ja vuosittain yhtiö kaksinkertaistaa tilaustu-
lonsa. Tässä artikkelissa C Moren Business 
Manager Sara Sjöman puhuu palvelun kehi-
tyksestä ja haasteista.

Mitä verkkokaupparatkaisua käytätte?
Emme ole tyypillinen verkkokauppa, joten 
olemme rakentaneet oman ratkaisun. Meillä 
ei ole tuhansia myytäviä tavaroita, eikä tuot-
teitamme jaella missään fyysisessä muo-
dossa. Ratkaisuumme kuuluu kaksi osaa: 
Contentful-alustalle rakennettu verkkokaup-
pasivusto sekä itse toteutettu maksusivusto. 

Mitä haasteita olette kohdanneet?
Olemme kohdanneet monia haasteita! Suurin 
haaste on ollut oikeanlaisen tasapainon 
luominen teknisen osastomme ja myynti- ja 
markkinointiosaston välille. Itse asiassa 
luulen, että se on haaste monissa yrityksissä. 
On ollut vaikea asettaa tärkeysjärjestykseen 
nykyisten asiakkaiden tarpeista huolehtimi-

nen ja toisaalta myynnin ja asiakasmäärän 
kasvattaminen. SEO on ollut haaste tässä 
suhteessa.

Miten ratkaisitte nämä haasteet?
Päädyimme ratkaisuun, jossa myynti ja kasvu 
sanelevat etenemisen sivustollamme, koska 
haluamme kävijöistä jäseniä. Olemme koon-
neet laadukkaan kehitystiimin, joka toimii 
tiiviissä yhteistyössä teknisen osastomme 
kanssa käyttäjäkokemuksen ja suunnitte-
lun osalta, ja se on toiminut todella hyvin. 
Nykyisin priorisoimme tekemistä SEO:n ja 
myynnin kautta, emmekä tee suuria teknisiä 
tai layout-muutoksia C Moren nykyisten 
käyttäjien palveluun. 

Miten asiakkaille voi tarjota  
miellyttävän käyttökokemuksen?
Juuri nyt keskitymme siihen, miten tekno-
logia voi auttaa asiakkaitamme. Haluamme 
aidosti tarjota asiakkaillemme sellaista 
sisältöä, joka on oikeaa juuri heille. Emme 
halua tarjota samaa sisältöä kaikille. Emme 
ole vielä päässeet tähän tavoitteeseemme 
teknisesti, mutta tämän eteen teemme töitä 
ja kiinnitämme siihen huomiota, kun kommu-
nikoimme asiakkaidemme kanssa sähkö-
postitse ja muissa markkinointikanavissa. 
Muuten olemme edelleen hyvin keskittyneet 
teknologiaan ja suoratoiston laatuun, jotta 

Ruotsin C More on tehnyt hyppäyksen tv-kanavasta 
suoratoistopalveluksi – ja siirtymä on ollut onnistunut. Yhtiö 
kasvaa ja kuluttajat ovat ottaneet suoratoiston omakseen.  

asiakkaamme saisivat parhaan mahdollisen 
kokemuksen.

Mikä on tärkeintä menestyksenne 
kannalta?

Tiimityö. Avain menestykseen on ollut 
luottamus siihen, että pystymme myymään 
tilauksia verkossa ja luomaan hyvän asiakas-
palvelukokemuksen C Moren verkkosivustol-
la ja sovelluksessamme. 

C More on tehnyt hyppäyksen TV-kanavasta suoratoistopalveluksi. C Moren Business Manager Sara 
Sjöman kertoo C Moren kehityksestä. 
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MOBIILIOSTAMINEN // KULUTTAJAT

Yhä useampi suomalainen tekee ostoksia 
verkossa älypuhelimella tai tabletilla. 
Vuonna 2018 46 prosenttia on ostanut 
mobiililaitteilla, kun vuonna 2017 vastaava 
osuus oli 40 prosenttia. Kasvua on siis 
tullut vuoden aikana 6 prosenttiyksikköä. 
Suuntaus on todella merkittävä ja kaikki 
viittaa siihen, että kehitys jatkuu – tämä 
tarkoittaa, että yritysten on nähtävä 
puhelin merkittävänä ostamisen välineenä 
ja suunnitella verkkokaupat sen mukaisesti.

Miesten ja naisten älypuhelimen käytössä 
löytyy eroa. 49 prosenttia suomalaisista 
naisista on käyttänyt matkapuhelinta 
ostamiseen, kun taas suomalaisten 
miesten osuus on 44 prosenttia.

Nuoremmat suomalaiset käyttävät 
puhelinta verkko-ostosten tekoon 
enemmän kuin muut ikäryhmät. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita sitä, että vanhemmat 
ihmiset eivät käyttäisi puhelinta verkko-
ostoksiin. 

Päinvastoin, 40 prosenttia 45–54-vuotiaista 
on ostanut puhelimella, samoin 35 
prosenttia 55–64-vuotiaista. Älypuhelin on 
tullut jäädäkseen ostamisen välineeksi. 

59 %

 Mobiililaitteilla verkkoostoksia tehneet19

 Mobiililaitteilla ostamisen muutos ikäryhmittäin20

Naiset:

49 %

Miehet:

44 %

15–24vuotiaat

50 %
58 %

25–34vuotiaat

46 %

57 %

35–44vuotiaat

51 %

45–54vuotiaat

38 % 40 %

55–65vuotiaat

31 %
35 %

66–74vuotiaat

21 % 18 %

2017
2018

YHTEENSÄ 

46%
suomalaisista kuluttajista  
on tehnyt verkkoostoksia 

mobiililaitteillaan .
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MOBIILIOSTAMINEN // KULUTTAJAT

 Miksi käytit älypuhelinta/tablettia ostosten tekemiseen?21  Miten shoppailet mobiililaitteilla?22

Tärkeimmät syyt suomalaisten ostohaluk-
kuuteen mobiililaitteilla eivät ole muuttu-
neet viime vuodesta. Tuolloin helppous ja 
saatavuus olivat pääsyitä mobiililaitteilla 
ostamiseen ja samat syyt ovat kärjessä 
tänäkin vuonna. 

Kun tarkastellaan, miten suomalaiset 
kuluttajat tekevät ostoksia matkapuhe-
limellaan, sovellusten kautta ostaminen 
on yhä suosittua. Yli puolet heistä, jotka 
ostavat matkapuhelimella, tekevät sen 
sovelluksen kautta.  

5 prosenttia niistä, jotka tekevät mobiili-
ostoksia vastasi, että heillä ei ole tietoko-
netta ollenkaan. Tämä syy ei päässyt vii-
me vuonna edes kymmenen tärkeimmän 
syyn joukkoon, tuolloin sen mainitsi alle 3 
prosenttia suomalaisista kuluttajista. 

Toinen melko yllättävä asia on, että 4 pro-
senttia menee kivijalkakauppaan katso-
maan tuotetta, ja tilaa sen sitten kotona 

netistä. Tämä osoittaa, että kuluttajat 
luottavat verkkokauppoihin, kokevat 

verkko-ostamisen helpoksi ja ovat 
tietoisia siitä, että verkosta osta-

malla voi säästää rahaa.  

3 %
Minulla ei ole muuta Internetyhteyttä kotona

7 %
Klikkasin mainosta

26 %
Helpoin tapa ostaa

3 %
En osaa sanoa

4 %
Olin kaupassa, mutta ostin tuotteen kuitenkin netistä

Minulla ei ole tietokonetta

5 %

53 %
Oma älypuhelin/tabletti oli helpoiten saatavilla ostohetkellä

20 %
Selaimella / tabletti

14 %
Avasin tabletillani tarjouksen sähköpostista

22 %
Sovelluksella / tabletti

35 %
Käytin sovellusta tuotteen tai palvelun ostamiseen

39 %
Selaimella / älypuhelin

3 %
Muu syy

52 %
Sovelluksella / älypuhelin
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ULKOMAILTA OSTAMINEN // KULUTTAJAT

Verrattuna moniin muihin maihin  
Suomessa ja muissa pohjoismaissa 
hinnat ovat melko korkeita, joten saman 
tuotteen voi usein saada halvemmalla ul-
komailta. Lisäksi suomalaisen logistiikan 
haasteiden takia tuotteet saapuvat ulko-
mailta usein yhtä nopeasti. Esimerkiksi 
näistä syistä 54 prosenttia suomalaisista 
kuluttajista – täsmälleen sama osuus kuin 
viime vuonna – on tehnyt verkko-ostoksia  
ulkomaisista verkkokaupoista. 

59 prosenttia suomalaisista miehistä on 
ostanut ulkomaisesta verkkokaupasta. 
Naisista puolestaan tasan puolet ostaa 
muista kuin kotimaisista kaupoista.  
Voisiko miesten innokkuuden syynä olla 
laajempi tuotevalikoima?
 
Vaikka ulkomaisista verkkokaupoista 
ostaneiden suomalaisten osuus ei 
ole muuttunut viime vuodesta, muita 
muutok sia on kuitenkin nähtävissä. Nuo-
rimmat suomalaiset, 15–24-vuotiaat, osti-
vat ulkomailta viime vuotta vähemmän, ja 
vanhimmat suomalaiset, 55–74-vuotiaat, 
tekivät enemmän ostoksia ulkomaisista    
verkkokaupoista viime vuoteen verrat-
tuna.

Kaiken kaikkiaan väestön nuorempi  
osa tekee useimmin ulkomaisia  
verkko-ostoksia. 25-54-vuotiaiden ikäryh-
missä muutosta viime vuoteen verrattuna 
ei ole juuri tapahtunut.

 Ulkomaisista verkkokaupoista ostaneiden osuus23

 Ulkomailta ostamisen muutos ikäryhmittäin24

Naiset:

50 %

Miehet:

59 %

YHTEENSÄ 

54%
suomalaisista kuluttajista 

on ostanut verkosta 
ulkomaisilta   
sivustoilta .

15–24vuotiaat

66 %
58 %

25–34vuotiaat

59 % 59 %

35–44vuotiaat

59 % 59 %

45–54vuotiaat

57 % 56 %

55–65vuotiaat

45 %
49 %

66–74vuotiaat

32 %
40 %

2017
2018
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 ULKOMAILTA OSTAMINEN // KULUTTAJAT

Suomalaiset tekevät mielellään ostoksia 
ulkomaisissa verkkokaupoissa, ja etenkin 
edulliset hinnat ja laaja tuotevalikoima 
kiinnostavat. Peräti 71 prosenttia suoma-
laisista sanoo, että alhaisemmat hinnat 
ovat pääsyy siihen, miksi he ostavat 
ulkomaisista verkkokaupoista, kun taas 
40 prosenttia valitsee ulkomaisen verk-
kokaupan laajemman tuotevalikoiman 
takia. 

39 prosenttia suomalaisista ostaa ulko-
mailta yksinkertaisesti siitä syystä, että 
tuotteita ei ole saatavilla Suomessa.  
12 prosenttia suomalaisista ostaa sään-
nöllisesti yhdestä tai useammasta ulko-
maisesta verkkokaupasta – tämä kertoo 
muun muassa siitä, että yhä useammat 
pitävät ulkomaisia verkko-ostoksia turvallisina. 

Vaikka yhä useammat suomalaiset 
tekevät ostoksia ulkomaisissa nettikau-
poissa, huolenaiheita on vielä monia. 37 
prosenttia suomalaisista välttää ostoksia 
ulkomaisista verkkokaupoista, koska ovat 
epävarmoja oikeuksistaan. 31 prosenttia 
ei osta ulkomailta, sillä heidän mielestään 
tuotteiden palauttaminen saattaa olla 
vaikeaa. 

Suomalaisia huolestuttavat ulkomailta 
ostamisessa myös tulli- ja arvonlisävero-
asiat. Tätä mieltä on 28 prosenttia. 
Suomenkielinen palvelu on ehdottoman 
tärkeää 26 prosentille, ja kotimaisten 
kauppojen tukeminen on tärkeää 24 pro-
sentille.

 Miksi ostat ulkomaisilta sivustoilta?25  Miksi et osta ulkomaisilta sivustoilta?26

2 %
En osaa sanoa

6 %
Luotettavampi

12 %
Olen yhden tai useamman ulkomaisen verkkokaupan vakituinen asiakas

4 %
Enemmän asiakaspalautetta tuotteesta ja myyjästä

8 %
Nopeampi toimitus

Tuotetta ei ollut saatavilla Suomessa

39 %

40 %
Laajempi valikoima

13 %
Ainutlaatuinen tuote/palvelu

12 %
Tuotetta ei saa myydä Suomessa

71 %
Edullisemmat hinnat

13 %
Muu

9 %
En osaa sanoa

24 %
Haluan tukea kotimaisia kauppoja

15 %
Kokonaishinta toimituksineen oli liian kallis

27 %
Epävarmuus myyjän ehdoista (esim . palautukset)

24 %
En luota ulkomaisiin   verkkokauppoihin

18 %
Pitkä toimitusaika

Epävarmuus oikeuksistani kuluttajana (esim . takuu, palautukset)

37 %

26 %
Haluan palvelua omalla kielelläni

6 %
Eettiset syyt (esim . rikollisuus, lapsityövoima)

28 %
Epävarmuus tulli/ALVasioista

31 %
Vaikea palauttaa tuotteet



VERKKOKAUPPA SUOMESSA 2018 46KULUTTAJAT

ULKOMAILTA OSTAMINEN // KULUTTAJAT

MITÄ SUOMALAISET 
OSTAVAT ULKOMAILTA

49%

46%

on ostanut digitaalis      
                   ta mediaa .

on ostanut tarvikkeita 
autoihin, veneisiin tai  
moottoripyöriin .

Esimerkiksi 
pienlaitteita autoon 

tai osia moottoripyörään . 

Ulkomaisissa verkkokaupoissa 
suomalaiset usein säästävät  
rahaa ja saavat laajemman 

tuotevalikoiman .

Esimerkiksi 
elokuvia Netflixistä 

tai musiikkia 
iTunesista .

24 %
on ostanut vartalon ja 

terveydenhoitotuotteita .

60%
on ostanut  
vaatteita, kenkiä  
ja asusteita . 

24%
kertoo tehneensä 

ostoksia 
Wishistä .



VERKKOKAUPPA SUOMESSA 2018 47KULUTTAJAT

 ULKOMAILTA OSTAMINEN// KULUTTAJAT

2 %
Etsy

2 %
Asos

16 %
Amazon

16 %
AliExpress

17 %
Muu

17 %
Zalando

24 %
Wish

28 %
eBay

Kun suomalaiset täyttävät ostoskorinsa 
ulkomailla, heillä on selkeä suosikkitoi-
mittaja. Lähes puolet ulkomailta ostavi-
sta suomalaisista kertoo kääntyvänsä 
ostoksissa kiinalaisten verkkokauppojen 
puoleen. Näyttää siltä,   että kiinalaisten 
verkkokauppojen laaja valikoima ja edulli-
set tuotteet kiinnostavat suomalaisia.

Kiinalaisten nettikauppojen perässä ovat 
englantilaiset. Tänä vuonna 31 prosenttia 
suomalaisista sanoo, että kun he tekevät 
ostoksia verkossa ulkomailta, verkko-
kauppa on englantilainen.

Kolmantena on toinen eurooppalainen 
suurvalta Saksa. Saksalainen Zalando 
onkin kolmanneksi suosituin suomalais-
ten käyttämä ulkomainen verkkokauppa. 
Peräti 17 prosenttia suomalaisista ku-
luttajista on ostanut kenkiä, vaatteita tai 
muuta muotia Zalandolta. 

Neljännellä sijalla on Yhdysvallat, ja 28 
prosenttia suomalaisista kuluttajista, jot-
ka ovat ostaneet ulkomailta, ovat tehneet 
ostoksia amerikkalaiselta mammutilta 
eBaylta. 

 Mistä maista suomalaiset ostavat?27  Miltä ulkomaalaisilta sivustoilta suomalaiset ostavat?28

28%
suomalaisista on ostanut 

eBaysta .

2 %
Intia

3 %
Espanja

3 %
Norja

3 %
Italia

21 %
Ruotsi

23 %
Yhdysvallat

29 %
Saksa

Englanti

31 %

45 %
Kiina

5 %
Ranska

7 %
En osaa sanoa

8 %
Muu
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JOHDANTO // POHJOISMAINEN VERTAILU

Suuressa mittakaavassa Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska 
näyttävät hyvin samanlaisilta: verkkokauppa kasvaa 
kaikissa neljässä maassa. Kaikissa Pohjoismaissa kulut-
tajat haluavat saada verkkokaupoista edullisempia tuot-
teita ja tehdä arjesta hieman helpompaa. Pohjoismaiset 
kuluttajat ovat vaativia verkkokauppojen hintojen ja 
palveluiden suhteen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 
pohjoismaiset kuluttajat keskeyttävät ostoksensa, jos 
toimituskulut ovat liian kalliit, ja että ostokset halutaan 
tehdä nopeasti ja helposti korttitietoja antamatta.

Jokaisella neljällä maalla on kuitenkin omat selkeät 
erityispiirteensä. Norjalaisille ja suomalaisille   kuluttajille 
on tärkeää, että verkkokauppa tarjoaa heille mieluisan 
maksutavan. Jos näin ei ole, he yleensä jättävät osta-
matta. Ruotsalaiset ovat taipuvaisia jättämään verk-
ko-ostokset kesken, jos rekisteröitymisprosessi on liian 
pitkä. Tanskalaiset puolestaan keskeyttävät ostoksensa, 
jos he eivät luota verkkokauppaan. Myös maksutapojen 
suhteen pohjoismaiset kuluttajat ovat hyvin erilaisia. 
Ruotsalaiset maksavat mielellään laskulla, suomalaisten 
kestosuosikki on verkkopankki, kun taas Tanskan ja 
Norjan kuluttajat suosivat korttimaksuja. Kaikki nämä 
tekijät ovat olennaista tietoa, jos yritys haluaa myydä 
pohjoismaisille kuluttajille.

POHJOISMAAT: 
TASAVEROISIA MUTTA 
ERILAISIA

71
MILJARDIA EUROA

POHJOISMAINEN LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 2018

MARKKINOIDEN LIIKEVAIHTO 

18
MILJARDIA EUROA

37 %
RUOTSI

17 %
SUOMI

25 %
TANSKA

21%
NORJA

MARKKINOIDEN LIIKEVAIHTO 

26
MILJARDIA EUROA

MARKKINOIDEN LIIKEVAIHTO 

15
MILJARDIA EUROA

MARKKINOIDEN LIIKEVAIHTO 

12
MILJARDIA EUROA

 Pohjoismaisen verkkokaupan liikevaihto29

Väestö, jolla on 
Internet-yhteys: 
Suomi: 
3,9 miljoonaa

Ruotsi:
7,1 miljoonaa

Norja:
3,7 miljoonaa

Tanska: 
4,2 miljoonaa

VESA KORTTEINEN,
Tuotekehitysjohtaja,

Paytrail
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MAKSUTAVAT // POHJOISMAINEN VERTAILU

 Verkkokaupoissa eniten käytetyt maksutavat30

Pohjoismaisilla kuluttajilla on sekä 
yhdistäviä että erottavia piirteitä verk-
ko-ostosten maksutavoissa. Korttimaksua 
käytetään edelleen laajalti Tanskassa, 
Norjassa ja Ruotsissa. Huikeat 92 prosent-
tia tanskalaisista maksaa verkko-ostokset 
kortilla, ja Norjassa vastaava prosentti 
on 86. Ja vaikka ruotsalaisetkin käyttävät 
paljon korttia, he käyttävät mielellään 
myös muita maksutapoja.

Puolet ruotsalaisista käyttää laskua mak-
suvälineenä. Lasku ei ole läheskään näin 
suosittu muissa Pohjoismaissa. Esimerkik-
si vain 6 prosenttia tanskalaisista käyttää 
laskua maksaessaan verkossa.

Suomalaiset eivät ole yhtä innoissaan 
korttimaksamisesta kuin muissa Pohjois-
maissa ollaan. Suomen suosituin ja käy-
tetyin maksutapa on verkkopankkimaksu. 
Verkkopankin käyttö maksutapana on kui-
tenkin laskenut viime vuodesta, jolloin 76 
prosenttia maksoi verkkopankin kautta. 

Kaikissa neljässä maassa tietty suuntaus 
on selvä: maksusovellusten suosio kas-
vaa. 39 prosenttia tanskalaisista käyttää 
MobilePayta, 37 prosenttia ruotsalaisista 
käyttää Swishia ja 30 prosenttia norjalai-
sista käyttää Vippsia. Jopa Suomessa 
maksusovellusten käyttö on yleistymässä, 
vaikka maksusovellukset eivät näkyneet 
juuri kaan kuluttajien käyttämien mak-
sutapojen joukossa 2017. 4 prosenttia 
suomalaisis ta maksaa nyt MobilePaylla.

TANSKA

92 %
Kortti

7 %
Verkkopankki

6 %
Lasku

39 %
MobilePay

21 %
PayPal

3 %
Muu

92%
tanskalaisista 

kuluttajista maksaa 
kortilla .

RUOTSI

4 %
Muu

Kortti
78 %

Verkkopankki
43 %

Lasku
50 %

PayPal
29 %

Swish
37 % 78%

ruotsalaisista 
kuluttajista maksaa 

kortilla .

SUOMI

Verkkopankki
70 %

Postiennakko
5 %

PayPal
29 %

MobilePay
4 %

Osamaksu
11 %

Lasku
37 %

Kortti
59 %

70%
suomalaisista 

kuluttajista maksaa 
verkkopankissa .

NORJA

2 %
Muu

30 %
Vipps

6%
PayPal

42 %

7%
Lasku

30 %

86 %
Kortti

86%
norjalaisista 

kuluttajista maksaa 
kortilla .
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 Mieluisimmat maksutavat verkossa31

69 %
Kortti

1 %
Verkkopankki

2 %
Lasku

16 %
MobilePay

10 %
PayPal

1 %
Apple Pay

1 %
Muu

TANSKA

56 %
Kortti

11 %
Lasku

22 %
PayPal

8 %
Vipps

3 %
Muu

NORJA

33 %
Kortti

18 %
Verkkopankki

25 %
Lasku

10 %
Swish

11 %
PayPal 3 %

Muu

RUOTSI

39 %
Verkkopankki

1 %
Postiennakko 2 %

Muu

16 %
Lasku

4 %
Osamaksu

1 %
MobilePay

13 %
PayPal

24 %
Kortti

SUOMI

POHJOISMAINEN VERTAILU

MAKSUTAVAT // POHJOISMAINEN VERTAILU

 Mieluisimmat maksutavat verkossa31

Kun tarkastellaan pohjoismaisten ku-
luttajien mieluisimpia maksutapoja, 
niissä on näkyviä eroja ja yhtäläisyyksiä. 
Periaatteessa jokaisessa maassa tietty 
maksutapa jatkaa suosikkina. Kuluttajat 
näyttäisivätkin mieluiten käyttävän tuttua 
ja aikaisemmin kokeiltua maksutapaa.

Tanskalaiset ja norjalaiset maksavat ver-
kossa edelleen mieluiten kortilla. Tämä 
pätee myös 33 prosenttiin ruotsalaisista. 
Ruotsalaiset kuluttajat ovat kuitenkin 
enemmän jakautuneita kuin tanskalaiset 
ja norjalaiset. Ruotsissa 26 prosenttia 
kuluttajista haluaisi maksaa laskulla, 
mikä oli suosittu maksutapa myös viime 
vuonna.

Suomessa on eniten hajontaa mieluisissa 
maksutavoissa. Suomalaiset maksavat 
mieluiten verkkopankissa, ja toiseksi 
mielui sin maksutapa on korttimaksu. 
Maksu sovellukset eivät ole Suomessa 
vielä yhtä suosittuja kuin muissa Pohjois-
maissa.

Monet merkit viittaavat kuitenkin siihen, 
että maksusovellukset tulevat kasvatta-
maan suosiotaan suomalaisten keskuu-
dessa. Sama on nähty muissa Pohjois-
maissa, joissa joka vuosi yhä useampi 
kuluttaja alkaa käyttää maksusovelluksia. 
Vuonna 2017 MobilePay voitti puolelleen 
9 prosenttia tanskalaisista. Tänä vuonna 
osuus oli 16 prosenttia. 10 prosenttia 
ruotsalaisista maksaa mieluiten Swishillä, 
ja 8 prosenttia norjalaisista mieluiten 
Vippsillä.
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KORTTITIETOJEN TALLENTAMINEN // POHJOISMAINEN VERTAILU

 Kuinka moni ei halua luovuttaa korttitietoja?32  Tärkeimmät syyt ostosten peruuttamiseen33

Miksi pohjois maiset kuluttajat tyypillisesti pe-
ruuttavat ostoksia verkossa? Suurin syy liittyy 
toimitukseen, merkittävimpänä tekijänä liian 
kalliit toimituskulut. Verkkokauppojen kannat-
taa siis olla avoimia toimituskulujen suhteen, 
jotta kuluttajat eivät jättäisi tuotetta ostamatta 
huomatessaan   lisäkustannukset kassalla.
Norjalaiset ja ruotsalaiset kuluttajat jättävät 

ostokset tekemättä, jos omien tietojen syöt-
täminen on liian vaivalloista. Viesti on selvä 
– verkkokaupassa asioinnin on oltava helppoa 
tai kuluttaja poistuu. Tärkein syy verkko-ostos-
ten tekemiseen on ostamisen helppous, joten 
jos asiat on tehty liian vaikeiksi, kuluttaja  
ei osta. 

Verkko-ostosten tekemisen on oltava help-
poa ja nopeaa. Näin monet pohjoismaiset 
kuluttajat ajattelevat, mutta tämä vaatimus 
on hivenen ristiriidassa sen kanssa, että 
monet eivät halua luovuttaa korttitietojaan 
tulevien ostosten nopeuttamiseksi. Tilasto-
jen mukaan pohjois maiset kuluttajat halua-
vat yleensä välttää korttitietojensa luovut-

tamista verkko-ostoksillaan. Tämä pätee 
61 prosenttiin norjalaisista, 55 prosenttiin 
suomalaisista kuluttajista ja 54 prosenttiin 
Ruotsissa. Jopa Tanskassa – maassa, jossa 
kuluttajat ovat halukkaimpia luovuttamaan 
korttitietojaan – 42 prosenttia haluaisi silti 
välttää niiden luovuttamisen.

NORJA

61 %

SUOMI

55 %

RUOTSI

54 %

TANSKA

42 %

Toimituksen hinta

Toimitustapojen puute

Epäluottamus verkkokauppaa kohtaan

Omien tietojen syöttäminen kesti liian kauan

Tanska
54 %

Ruotsi
51 %

Norja
56 %

Suomi
25 %

Suomi
9 %

Norja
17 %

Ruotsi
14 %

Tanska
24 %

Suomi
20 %

Norja
32 %

Ruotsi
20 %

Tanska
15 %

Suomi
9 %

Norja
23 %

Ruotsi
24 %

Tanska
17 %

61%
norjalaisista haluaa 
välttää korttitietojen 

luovuttamista .
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Tanska

on ostanut sovelluksella .

on tilannut TV 
suoratoistopalvelun .

on tehnyt ostoksia  
ulkomaisesta  

verkkokaupasta .

38%

42%

49%

POHJOISMAINEN VERTAILU

TIESITKÖ TÄMÄN? // POHJOISMAINEN VERTAILU

1234  5678  9101  1121

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Ruotsi Norja

ostaa  
verkossa,  

koska siellä  
on helppo  

vertailla  
hintoja . ei halua ostaa ulkomaisista 

nettikaupoista, koska tullit 
epäilyttävät .

ostaisi verkosta useammin, 
jos ei tarvitsisi syöttää 

korttitietoja .
tilaa ruokapalveluita .

ulkomaisessa 
verkkokaupassa kävijöistä 

osti Amazon .comista .

maksaa 
mieluiten 
laskulla .

14%

28% 10%

20%

39%
ALV

LASKU

MAKSETTU

$€

KORTTITIEDOT

 1234 5678 _ 

Suomi

on ostanut 
mobiililaitteella .

ostaa ulkomaisista  
verkkokaupoista, koska 

se on halvempaa .

46%

UPEA  
TARJOUS 

tilaa 
kauneuden

hoito 
tuotteita .

17%

71%

11%
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ULKOMAILTA OSTAMINEN MOBIILILAITTEILLA // POHJOISMAINEN VERTAILU

 Mobiililaitteilla ostavien osuus34  Miksi ostat ulkomailta?35

Pohjoismaiset kuluttajat tekevät ostoksia 
yhä useammin mobiililaitteilla. Norjassa, 
Ruotsissa ja Tanskassa yli puolet kulutta-
jista on tehnyt ostoksia älypuhelimella tai 
tabletilla. Suomi seuraa heti perässä: 46 
prosenttia suomalaisista on tehnyt ostoksia 
mobiilisti. Viime vuonna vastaava osuus oli 
40 prosenttia. Jos kasvu jatkuu nopeana, 
pian jo puolet suomalaisista on shoppaillut 

mobiililaitteilla. Ulkomaisista verkko-
kaupoista ostaminen on myös suosittua 
pohjoismaisten kuluttajien keskuudessa. 
Ulkomaisista verkkokaupoista ostetaan, 
koska hinnat ovat alhaisemmat. Muita 
syitä ulkomailta ostamiseen ovat laajempi 
tuotevalikoima ja sellaisten tuotteiden 
saatavuus, joita pohjoismaiset kuluttajat 
eivät voi ostaa kotimaastaan.

NORJA

60 %

RUOTSI

59 %

TANSKA

54 %

SUOMI

46 %

Edullisemmat hinnat

Tanska
69 %

Ruotsi
61 %

Norja
67 %

Suomi
71 %

Ainutlaatuinen tuote/palvelu

Suurempi valikoima

Suomi
40 %

Nopeampi toimitus

Tuotetta ei saa omasta maastani

Enemmän asiakkaiden palautetta

Suomi
8 %

Norja
5 %

Ruotsi
5 %

Tanska
7 %

Suomi
13 %

Norja
28 %

Ruotsi
27 %

Tanska
18 %

Suomi
39 %

Norja
40 %

Ruotsi
44 %

Tanska
43 %

Norja
44 %

Ruotsi
32 %

Tanska
37 %

Suomi
4 %

Norja
5 %

Ruotsi
4 %

Tanska
3 %

60%
norjalaisista on 

ostanut verkosta 
mobiililaitteilla .
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VINKKEJÄ JA NEUVOJA // POHJOISMAINEN VERTAILU

VINKKEJÄ JA NEUVOJA

Ole luova, ajattele  
toistuvia tilauksia
Kuluttajat rakastavat tilauspalveluita, 
ja merkit viittaavat siihen, että ilmiö 
kasvaa tulevaisuudessa. 33 prosentilla 
on tai on ollut TV-suoratoistopalve-
lun tilaus, ja 6 prosenttia on tilannut 
elintarvikkeita. Ole luova ja hyödynnä 
tilauspalveluiden voimakasta kysyntää.

Haluatko pitää asiakkaat tyytyväisinä ja menestyä  
sähköisessä kaupankäynnissä? Tässä on verkkokaupan 
optimointiin viisi parasta vinkkiämme, joilla voit helpottaa 
asiakkaan elämää ja saada parempia tuloksia.

Mobile first -periaate
Lähes puolet kuluttajista ostaa 
mobiililaitteilla, ja heillä on korkeat 
vaatimukset. Siksi on erittäin tärkeää, 
että sivustosi toimii optimaalisesti 
mobiililaitteissa. Lisäksi Google esittää 
mobiiliversiot aina ensin hakutuloksissa.

Toimi läpinäkyvästi
Tee asiakkaalle selväksi tuotteen 
kokonaishinta. Toimituskulut eivät saa 
paljastua vasta prosessin lopussa, 
esimerkiksi kassalla. Ensisijainen syy os-
tosten peruuttamiseen on se, että hinta 
on toimituksen kanssa liian kallis.

Ulkomaisten 
nettikauppojen 
päihittäminen
On vaikea kilpailla hinnalla ulkomaisia   
verkkokauppoja vastaan, joten kannat-
taa kilpailla hyvällä asiakaspalvelulla 
ja uniikeilla tuotteilla. Tarjoa sellaista 
palvelua, jota asiakkaat eivät voi saada 
ulkomaisista nettikaupoista, kuten 
Wishistä. 

Tallenna korttitiedot
Helpota asiakkaan elämää mahdollis-
tamalla korttitietojen tallennus. Näin he 
voivat tehdä ostoksia jatkossa  
nopeasti ja helposti. 55 prosenttia  
ostajista haluaa välttää kortti - 
tietojen syöttämisen verkko-
ostoksia tehdessään. 
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