
   
 
 
 
 
 
 

 T A M P E R E E N  
 A M M A T T I K O R K E A K O U L U  

 
 
 
 

TUTKINTOTYÖRAPORTTI 
 
 
 
 
 
 

PK-yrityksen liiketoiminnan  
laajentaminen Internetkaupankäyntiin 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilpo Purmonen 
Tero Turunen 

 
 
 
 
 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 
Joulukuu 2005 

Työn ohjaaja: Petri Heliniemi 
 
 
 
 

T A M P E R E  2 0 0 5  

 



 

 T A M P E R E E N  
 A M M A T T I K O R K E A K O U L U  
  
 L I I K E T A L O U S  
___________________________________________________________________________ 
 

Tekijä(t): 
 

Ilpo Purmonen, Tero Turunen 

Koulutusohjelma(t): 
 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

Tutkintotyön nimi: 
 
 

PK-yrityksen liiketoiminnan laajentaminen Internetkaupankäyntiin 
 

Title in English: 
 
 

Expanding business activity of small-medium sized enterprise into Internet business. 

Työn valmistumis-   
kuukausi ja -vuosi: Joulukuu 2005  
   
Työn ohjaaja: Sivumäärä: 43 
 

Petri Heliniemi 
 

   
TIIVISTELMÄ 
 
Global Gear Ltd Oy on vuonna 1994 perustettu vaatealan yritys. Liiketoimintaan kuuluu kak-
si vaatemyymälää sekä maahantuontitukku. Työn tilaaja on suunnitellut liiketoimintansa laa-
jennusta verkkokaupan suuntaan.  Alue ei kuitenkaan ole tilaajalle tuttu, joten taustatutki-
musta tarvitaan. 
 
Tutkintotyö on kolmevaiheinen case-tyyppinen työ, jossa asiaa tutkimalla ja haastattelujen 
perusteella pyritään tuottamaan tilaajalle kaikki mahdollinen tarvittava tieto verkkokaupan 
pystyttämiseen. Ensimmäinen vaihe koostuu asiantuntijahaastatteluista. Toinen vaihe on ky-
selytutkimuksen suorittaminen tulevan verkkokaupan kohderyhmälle ja kolmannessa vai-
heessa tutkimme asiaa teorianäkökulmasta ja pohdimme saatuja tuloksia. 
 
Haastattelut toteutettiin henkilökohtaisina tapaamisina, jotka nauhoitettiin ja myöhemmin 
kirjoitettiin auki. Haastateltavina olivat työn tilaajan lisäksi Limelite Oy / Janne Kinnunen, 
Made in Europe Oy  / Katja Mustonen ja Player One / TILT / Jaakko Lähteenmäki.   Kohde-
ryhmälle toteutettu kyselykaavaketutkimus suoritettiin kahdessa työn tilaajan vaateliikkeessä 
13.6- 10.7 2005.  
 
Lopputuloksena muodostui raportti, joka osaltaan tuki onnistunutta verkkokauppaprojektia 
tarjoten tietoa verkkokaupan suunnittelusta, toteutuksesta, kohderyhmästä, verkkokaupan-
käynnin mahdollisuuksista ja uhista. 
 
Tutkimustuloksia käytettiin hyväksi www.bronx.fi verkkokaupan suunnittelussa. Sivut au-
kaistiin koekäyttöön 1.8.2005.  

   
   
Avainsanat: Internet   Verkkokauppa         Verkkoliiketoiminta         Tutkimus         www sivut 



 
 T A M P E R E E N  
 A M M A T T I K O R K E A K O U L U  
  
 L I I K E T A L O U S  
_____________________________________________________________________________ 
 

Author(s): 
 

Ilpo Purmonen, Tero Turunen 

Degree Programme(s) 
 
 

Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 

Title in English: 
 
 

Expanding business activity of small-medium sized enterprise into Internet business. 

   
Month and year: December 2005  
   
Supervisor: Pages: 43 
 

Petri Heliniemi 
 

   
ABSTRACT 
 
Global Gear Ltd. is established 1994 and is operating in clothing business. Whole business 
covers two retail shops and importing stock which has around 80 customers mainly in 
Finland. Now Global Gear is expanding it´s business to Internet netstore. Internet as a busi-
ness field is unknown territory for Global Gear Ltd. 
 
The purpose of the thesis is about studying literature and with interviews to collect all rele-
vant information to start a netstore. 
 
Interviews were recorded sessions with professionals of Internet business. Professionals were 
Janne Kinnunen from Limelite netstore, Katja Mustonen from Made in Europe Oy and Jaakko 
Lähteenmäki from Player One / TILT netstore. The study of the target group was held in two 
clothing stores from 13.06. 2005 to 10.07.2005. 
 
As a result becomes a raport which will help in process to achieve succesfully operating net-
store by producing knowledge about planning, executing, target groups, threaths and opportu-
nities of Internet business. 
 

   
   
Keywords: Internet         Net store         Internet business         Survey         www pages 



 

Sisällysluettelo 
 
1. Johdanto.......................................................................................................................5 
2. Projektin tavoitteet......................................................................................................6 

2.1 Toimeksiantajan tavoitteet ......................................................................................6 
2.2 Tutkintotyön tavoitteet ............................................................................................7 

3. Mikä on verkkokauppa ..............................................................................................8 
3.1 Sähköisen kaupankäynnin suunnittelu ....................................................................8 
3.2 Kohderyhmän selvittäminen ...................................................................................9 
3.3 Oikeudelliset kysymykset, verkkokaupankäyntilaki.............................................10 
3.4 Markkinointi ja asiakaspalvelu .............................................................................10 

4. Maksu- ja toimitustavat............................................................................................11 
4.1 Maksutavat ............................................................................................................11 

4.1.1 Käteinen ja pankkikortti .................................................................................11 
4.1.2 Verkkopankki.................................................................................................11 
4.1.3 Luottokortti ....................................................................................................11 
4.1.4 Postiennakko ja jälkivaatimus........................................................................12 

4.2 Toimitustavat ........................................................................................................12 
4.2.1 Posti ja Matkahuolto ......................................................................................12 
4.2.2 Kirje vai paketti..............................................................................................13 

5. WWW-toteutuksen suunnittelu ...............................................................................14 
5.1 Ulkoasu .................................................................................................................14 
5.2 Käytettävyys..........................................................................................................15 

6. Tietoturva ..................................................................................................................16 
6.1 Yrityksen sisäiset riskit .........................................................................................17 
6.2 Yrityksen ulkoiset riskit ........................................................................................17 
6.3 Turvallinen sähköinen liiketoiminta .....................................................................18 

7. Tutkimuksen tarkempi kuvaus ................................................................................19 
7.1 Tutkimusmenetelmien kuvaus ..............................................................................19 
7.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat ........................................................20 
7.3 Taustatietojen hankkimisen metodit .....................................................................20 

7.3.1 Haastattelu......................................................................................................20 
7.3.2 Kyselykaavake ...............................................................................................21 

8. Kyselyiden kuvaus.....................................................................................................22 
8.1 Kysymyksiä verkkokaupan ammattilaisille ..........................................................22 
8.2 Kysely kohderyhmälle ..........................................................................................22 

9. Tutkimustulokset ......................................................................................................24 
9.1 Asiantuntijahaastatteluiden vastaukset..................................................................24 
9.2 Kyselykaavaketutkimuksen vastaukset.................................................................25 

10. Johtopäätökset.........................................................................................................31 
11. Pohdinta ...................................................................................................................33 
Lähteet............................................................................................................................34 
Liitteet ............................................................................................................................36 

Liite 1. Kysymykset työn tilaajalle .........................................................................36 
Liite 2. Kysymykset verkkokaupan ammattilaisille................................................37 
Liite 3. Kysymykset kohderyhmälle .......................................................................38 
Liite 4. Ammattilaishaastattelujen vastaukset.........................................................40 

 



 

1. Johdanto 
 
 
Tutkintotyö pohjautuu Global Gear Ltd:lle tehtyyn verkkokauppaprojektiin. Tutkinto-
työn tavoitteena on saada selville, minkälainen sivuston tulisi olla, jotta se mahdolli-
simman hyvin vastaisi suunnitellun kohderyhmän tarpeita ja vaatimuksia. Sivuston 
suunnittelemista pohditaan kirjallisuuden, haastattelujen ja asiakaskyselyn pohjalta.  
Työssä etsitään vastausta siihen, mitkä tekijät vaikuttavat sivuston toimivuuteen, selkey-
teen, helppokäyttöisyyteen ja mitä asioita toimivan verkkokauppasivuston tulee sisältää. 
 
Tutkintotyön toimeksiantajalla ei alkutilanteessa juurikaan ollut tietoa siitä, mitä hyvä 
verkkokauppa pitää sisällään. Toimeksiantaja toivoi toteutettavaksi asiakaskyselyn 
suunnitellulle kohderyhmälle. Näin saataisiin tarkkaa tietoa siitä, mitä asioita sivuston 
tuleva käyttäjä arvostaa toimivassa verkkokaupassa. Toimeksiantajalla oli entuudestaan 
joitakin asioita, joihin haluttiin vastauksia. Asiakaskyselylomakkeen kysymyksien 
suunnittelussa tehtiin yhteistyötä toimeksiantajan kanssa. 
 
Koska halusimme tutkia tiettyä kohderyhmää, suoritimme kyselyn kahdessa nuorisovaa-
temyymälässä. Myymälöiden kohderyhmä on sama kuin tulevan verkkokaupan. Asia-
kaskyselystä saadut tulokset käsiteltiin SPSS-tilasto-ohjelmalla. 
 
Tutkintotyöhön yhtenä osana toteutettiin myös joukko asiantuntijahaastatteluja. Tarkoi-
tuksena oli haastatella jo toiminnassa olevien verkkokauppojen ylläpitäjiä ja omistajia ja 
näin selvittää ennakkoon ongelmakohtia. Kysyimme haastateltavilta muun muassa, mitä 
ongelmia suunnitteluvaiheessa kohdattiin ja miten ne ratkaistiin, sivustojen markkinoin-
nista, asiakaspalvelusta ja verkkokaupan tulevaisuudennäkymistä. Näin saimme ammat-
timaisemman näkökulman verkkokaupoista. 
 
Tutkintotyön teoriaosassa lähteinä on käytetty sekä painettuja että Internetistä löydettyjä 
luotettavia lähteitä. Mahdollisuuksien mukaan lähteinä pyrittiin käyttämään mahdolli-
simman tuoreita teoksia. Ennen lähteiden käyttöä niihin tutustuttiin huolellisesti. Osa 
löytämistämme lähteistä olivat kuitenkin hieman vanhoja alan nopean kehityksen seura- 
uksena. Kaikki käytetyt lähteet olivat alle 10 vuotta vanhoja ja suurin osa 2000-luvulta. 
Päälähteistä erityisesti Aallon ym. sähköistä liiketoimintaa käsittelevä teos oli ajanmu-
kainen ja sisälsi paljon käyttökelpoista aineistoa muun muassa tietoturvasta ja verkko-
kaupasta. Lisäksi Nielsenin kirjoittama www-suunnittelua, testausta ja arviointia käsit-
televä kirja on yksi alan tunnetuimmista ja arvostetuimmista teoksista. Tähän mielipi-
teeseen on helppo yhtyä.
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2. Projektin tavoitteet       
 
 
Global Gear Ltd Oy on vuonna 1994 perustettu vaatealan yritys. Liiketoimintaan kuuluu 
kaksi vaatemyymälää sekä maahantuontitukku. Työn tilaaja on suunnitellut liiketoimin-
tansa laajennusta verkkokaupan suuntaan.  Alue ei kuitenkaan ole tilaajalle tuttu, joten 
päätöksenteon tueksi tarvitaan tutkittua tietoa käytännön asioista, kuten esimerkiksi 
kohderyhmästä, sidosryhmistä ja verkkokaupankäynnin arvoketjusta. Tutkimustuloksia 
voidaan käyttää hyväksi verkkokaupan kehityksessä ja mahdollisten uhkatekijöiden kar-
toituksessa ja tunnistamisessa. 
 
Tutkintotyömme on Case-tyyppinen työ, jossa asiaa tutkimalla ja haastattelujen perus-
teella pyritään tuottamaan tilaajalle kaikki mahdollinen tarvittava tieto verkkokaupan 
pystyttämiseen. 
 
Lopputuloksena muodostuu raportti, joka osaltaan tukee onnistunutta verkkokauppapro-
jektia tarjoten tietoa verkkokaupan suunnittelusta, toteutuksesta, kohderyhmästä, verk-
kokaupankäynnin mahdollisuuksista ja uhista. 
  

2.1 Toimeksiantajan tavoitteet 
 
Työn tilaajan tavoitteita verkkokauppaprojektille kartoitettiin haastattelemalla Global 
Gear Ltd. Oy:n toimitusjohtajaa Mika Alénia. 28.6.2005 käydyn haastattelun pohjalta 
koottiin tiivistelmä (liite 1.). 

 
Verkkokaupan perustaminen on ollut toimeksiantajan harkinnassa jo muutamia vuosia. 
Aikaisemmin arvioitiin kuitenkin, että ala ei ole vielä kypsä toimivan ja kustannuste-
hokkaan verkkokaupan pystyttämiseen. Tekniikan kehityksen ja laajakaistayhteyksien 
lisääntymisen myötä Internetin käytöstä on tullut sujuvampaa. Tämä huomattiin myös 
siinä, että vastaavanlaisia verkkokauppoja alkoi ilmestyä. Verkkokaupan avaus sijoitet-
tiin koulujen alkumyyntisesongin aikoihin, jotta se lähtisi vauhdilla käyntiin. Verkko-
kaupan tiivistetty kohderyhmä on 18-24 -vuotiaat muotitietoiset street vaatteiden käyttä-
jät. Todellinen käyttäjäkunta tulee kuitenkin olemaan hieman laajempi (12-35-vuotiaat). 
Jo alkuun pyritään saamaan kattava noin 300 eri tuotteen valikoima. Tilauksia on tarkoi-
tus saada vähintään kaksi kappaletta viikossa ensimmäisen kahden kuukauden ajan. 
Kahden vuoden päästä tilauksia odotetaan tulevan kymmenkertaisesti. Verkkokaupan 
perustamisen kulut eivät ole kovin suuret. Tarkoitus on, että perustamiskulut on kuole-
tettu kahdessa kuukaudessa avaamisen jälkeen. Myöhemmässä vaiheessa kehitystyön 
kautta odotetaan lisää tuloksia. Internet-kaupankäynnin ennustettavuus on heikkoa, jo-
ten tarkkoja laskelmia siitä ei ole tehty.  
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Verkkokaupan ylläpitoon on arvioitu kuluvan noin kaksi tuntia päivässä. Tämä sisältää 
sivujen päivityksen, tilausten kirjaamisen, pakkaamisen ja lähetyksen sekä laskutuksen. 
Yritykseen ei ole palkattu lisää työvoimaa verkkokauppaprojektin myötä. Asiantuntijoi-
den palveluja on jonkin verran ostettu yrityksen ulkopuolelta ja verkkokaupan alustan 
suunnittelee Smilehouse Oy.  
 
Ennen verkkokaupan avaamista ainoa ennakkomainonta on Citylehti, jossa on valta-
kunnallinen ilmoitus verkkokaupan avaamisesta lähiaikoina. Lisäksi kaikille kahden 
viime vuoden aikana asiasta tiedustelleille lähetetään sähköpostitse tieto verkkokaupan 
avaamisesta. Jatkossa verkkokaupan markkinointi hoidetaan osana Bronx-Store myy-
mälän mainontaa. Televisiomainosta on myös mietitty, kuten Internet-mainontaakin. 
 
Maksutavoista ennakkoon on ajateltu käytettävän Nordean verkkopankkia, postiennak-
koa, jälkivaatimusta ja luottokunnan luottokortteja. Myöhemmässä vaiheessa palautteen 
ja käytännön kokemuksien perusteella maksutapoja mahdollisesti lisätään. 
 
Tärkeimpinä hyvän verkkokaupan ominaisuuksina nähdään helppokäyttöisyys, tuoteva-
likoiman laajuus ja luotettavuus. Nämä ovat myös niitä ominaisuuksia, jotka tulevalta 
verkkokaupalta tulevat löytymään. 
 
Suurimmat uhkakuvat ovat Internetin tulevaisuus, myytävien tuotteiden mallien laiton 
kopiointi sivuilla olevien kuvien avulla ja tietoturva. Myös kilpailun koveneminen näh-
dään suurena haasteena. Verkkokaupan mahdollisuuksina nähdään haja-asutusalueiden 
asiakkaiden tavoitettavuus ja suuremman asiakasjoukon tavoitettavuus yleensäkin. 
Verkkokaupankäynti saattaa tulevaisuudessa vaikuttaa pienien paikkakuntien vaateliik-
keiden myynteihin, mutta suurimpien paikkakuntien myymälöihin vaikutukset ovat to-
dennäköisesti pieniä. 
 

2.2 Tutkintotyön tavoitteet 
 
Projektin tavoitteita on syytä tarkastella myös tekijälähtöisesti. Oikea tutkimusongelma 
ja selkeä tehtävänanto tekevät työstä mielekästä ja samalla työ tarjoaa tekijöilleen erin-
omaisen mahdollisuuden syventyä tarkemmin verkkokaupankäyntiin. Työ koostuu mo-
nesta erillisestä osa-alueesta. Teoreettinen osa syventää asian tietopuolista hallintaa. 
Tutkimusosa koostuu haastatteluista ja kyselyistä. Näillä pitäisi pystyä tuottamaan luo-
tettavaa ja relevanttia tietoa asiasta. Saadut tulokset eivät yksin riitä, vaan ne on osattava 
tulkita oikein, jotta haluttu tieto saadaan helposti ymmärrettävään muotoon. 
 
Tutkintotyön tekemistä aloitettaessa ryhmän molemmilla jäsenillä oli yksi selkeä pää-
määrä: tehdä työ, jonka tekemisestä on konkreettista hyötyä itselle ja työn mahdolliselle 
tilaajalle, jos sellainen löytyisi. Mielekkään aiheen löytäminen oli yllättävän vaikeaa. 
Eteen kuitenkin ilmestyi mahdollisuus olla mukana verkkokaupan suunnittelussa. Aihe 
oli molemmille entuudestaan tuttu, joten päätös oli lopulta helppo. Verkkokauppaan tar-
kemmin tutustuminen on varmasti myös sijoitus tulevaisuuteen. 
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3. Mikä on verkkokauppa      
 
 

Verkkokauppa on paikka, josta voi ostaa erilaisia tuotteita Internetin välityksellä. Verk-
kokauppa sijaitsee yleensä yrityksen omilla www-sivuilla ja sitä ylläpitää yritys itse tai 
www-palveluihin erikoistunut yritys. Verkkokaupasta käytetään usein myös nimiä säh-
köinen kauppa, elektroninen kauppa tai eBusiness. Verkkokauppa on hyvä väline lisätä 
yrityksen liiketoimintaa. Se ei sido valtavasti pääomaa, eikä vaadi valtavaa organisaatio-
ta toimiakseen. Verkkoliiketoimintaan tähdätessä on yrityksen kuitenkin syytä ottaa 
huomioon taloudelliset olosuhteet, yrityskulttuuri ja lainsäädäntö. Ennen elektronisen 
kaupankäynnin aloittamista yrityksen tulee analysoida itse tuote- tai palvelukonseptin 
sopivuus verkkokauppaan. Vaikka tuote ei kaikilta ominaisuuksiltaan soveltuisikaan 
verkon kautta myytäväksi, Internetiä voidaan kuitenkin hyödyntää tuotteen markkinoin-
nin jollakin osa-alueella. (Ahola, Koivumäki & Oinas-Kukkonen 2002: 81- 84.)  
 
Yksinkertaisimmillaan verkkokauppa on yhden henkilön ja yhden palvelimen muodos-
tama yritys. Välttämättä edes kiinteitä ja ulkoisesti lähetettäviä tuotteita ei tarvita, sillä 
on olemassa tuotteita, jotka voidaan toimittaa sähköisesti ja ladata suoraan verkosta, 
esimerkiksi taustakuvat, soittoäänet ja ohjelmistot. Verkkokaupan kautta voidaan myy-
dä nykyään lähes kaikkea, eikä mitään tiettyä yhtä kaupankäynnin suuntausta ole ole-
massa.  
 
Verkkokaupan kautta tapahtuva liiketoiminta voidaan jakaa kuluttajakauppaan ja yritys-
ten väliseen kauppaan. Kuluttajakaupan osuus oli vuonna 2000 n. 15 % koko verkko-
kaupankäynnin liikevaihdosta, mutta nykyisten nopeiden laajakaistayhteyksien ansiosta 
kuluttajien ostohalukkuus on valtavassa kasvussa.  (Aalto, Halonen, Juote, Järvinen & 
Wihuri 2000: 11-13.)  
 
Lisäykseen on vaikuttanut myös ihmisten lisääntynyt tietotaito ja verkkonopeuksien li-
sääntymisen myötä nopeammin aukeavat sivustot ja kuvat. Lisäksi on trendikästä, että 
yrityksellä on verkkokauppa. 
 
Yritysten välisessä kaupankäynnissä on suurena osana extranet-ratkaisujen kautta tapah-
tuva kaupankäynti. Esimerkiksi tukkukauppias myy tuotteitaan jälleenmyyjille verkko-
palvelun kautta ja välttämättä muuta yhteydenpitoa ei tarvita. Myös laskutus voidaan 
hoitaa sähköisesti. Verkon välityksellä tapahtuva kaupankäynti auttaa suuresti varsinkin 
pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa, sillä se säästää aikaa ja tapaamisia ei tule 
niin paljon. (Aalto ym. 2000: 11-13.) 
 

3.1 Sähköisen kaupankäynnin suunnittelu 
 

Yrityksen ryhtyessä suunnittelemaan liiketoiminnan suuntaamista sähköiseen kaupan-
käyntiin, on tärkeää miettiä ja suunnitella huolellisesti, mitä kaikkea tarvitaan hyvään ja 
toimivaan sähköiseen kauppapaikkaan.  
Tämä sen vuoksi, että parhaimmillaan sähköisellä liiketoiminnalla voidaan tehostaa yri-
tysten ja niiden asiakkaiden, toimittajien ja muiden sidosryhmien välistä tavaroiden, in-
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formaation, palvelujen ja tiedon siirtoa. (Aalto ym. 2000: 9).  
 
Palvelut on hyvä suunnitella yrityksen liiketoimintastrategian mukaiseksi. Sähköisen 
kaupankäynnin aapisen (2003) mukaan on tärkeää selvittää muutamia peruskysymyksiä 
suunnittelussa: 
 
Miten? Miten paljon aikaa tarvitaan toteutukseen? Millaisia resursseja toteutus vaatii ja 
millaiset valmiudet ovat olemassa? Onko mahdollisuutta uusiin yhteistyökumppanuuk-
siin? Ketkä ovat pahimmat kilpailijat? 
 
Kenelle? Asiakasryhmä: kuluttajakauppaa, vai yritystenvälistä kauppaa? Nykyiset asi-
akkaat, vai uusien asiakkaiden hankintaa?  
 
Miksi? Miten verkkokauppa tukee yrityksen nykyistä toimintaa? Mikä on verkkokau-
pankäynnin ja www-sivujen tarkoitus? 
 
Mitä? Mitä tuotteita ja palveluja myydään? Mitä tuotteista kerrotaan? 
 
Aina on tärkeää miettiä, miten eroamme muista ja mitkä ovat meidän valttimme, joita 
muilla ei ole? Sähköisen kaupankäynnin suunnittelussa on myös tärkeää suunnitella etu-
käteen tarkistusajankohtia, missä tutkitaan, onko onnistuttu alkuperäisen suunnitelman 
mukaan, ja onko mitään, mitä täytyy korjata. On hyvä olla varasuunnitelma, jolloin 
mahdollisiin korjauspaikkoihin voidaan reagoida nopeasti. 
 

3.2 Kohderyhmän selvittäminen 
 
Sähköiseen kaupankäyntiin liittyy tärkeänä osana kohderyhmän eli asiakasryhmän sel-
vittäminen. Kohderyhmä on usein jo selvillä, jos yritys on aiemmin harjoittanut liike-
toimintaa esimerkiksi myymällä tuotteita myymälöistä käsin. On ollut hyvä selvittää jo 
ennen yrityksen perustamista, millaisille markkinoille tähtää, ja mikä olisi sopiva koh-
deryhmä tietylle tuotekategorialle. Hyviä tapoja määrittää potentiaalisia kohderyhmiä 
ovat erilaiset asiakasanalyysit ja tutkimukset. Yritysten väliseen kaupankäyntiin kohde-
ryhmän määrittäminen on huomattavasti helpompaa, sillä jälleenmyyjien tai toimittajien 
lukumäärä on huomattavasti rajallisempi kuin kuluttaja-asiakkaiden. (Aalto ym. 2000: 
43.) 
 
Kohderyhmää voidaan tutkia myös käyttäjien näkökulmasta. Työssään runsaasti tieto-
konetta käyttävät ihmiset ovat ahkerimpia tietoverkkojen käyttäjiä ja heille myös kyn-
nys tehdä ostoksia verkossa on matalin. Verkossa ostaneista noin 70 prosenttia on ope-
tus- tai tietokonealalla, sekä erilaisissa taloushallinnon ja markkinoinnin työtehtävissä. 
Tilastojen mukaan 64 prosentilla verkossa ostavista on korkeakoulututkinto ja yli 90 
prosenttia on suorittanut opintoja yliopistossa tai korkeakoulussa. Verkossa ostoksia te-
kevien ikähaarukka 15-50 vuotta kattaa yli 90 prosenttia ostajista. Alle viisitoistavuoti-
aat ovat tottuneita tietoverkkojen käyttäjiä, mutta heidän ostovoimansa on heikko. Yli 
viisikymmentävuotiaiden tietokoneen ja tietoverkkojen käyttötaito on taas huono. Lähde 
on kuitenkin peräisin vuodelta 2002, joten nykyisin yli viisikymppisten taidot ovat ole-
tettavasi kehittyneet.  
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Tulevaisuudessa verkko-ostajien ikärakenne tulee olemaan nykyistä laajempi. (Ahola 
ym. 2002: 79-80.)   
 

3.3 Oikeudelliset kysymykset, verkkokaupankäyntilaki 
 
Suomessa ei ole erikseen sähköistä kauppaa koskevaa erityislainsäädäntöä. Sähköisen 
kaupan merkittävin ominaisuus oikeudelliselta kannalta on se, ettei sen tarvitse olla si-
doksissa maantieteellisesti mihinkään valtioon. (Aalto ym. 2000: 147.) Käytännössä 
verkossa tapahtuvan liiketoiminnan tulee siis noudattaa yhteiskunnan lakeja samoin 
kuin minkä tahansa kaupankäynnin.  
 
Internet on globaali kauppapaikka, jolloin mahdollinen kohderyhmä voi olla vaikka ko-
ko maailma, missä vain on mahdollista päästä Internetiin. Tästä johtuen myös lainsää-
däntö saattaa joskus muodostua monimutkaiseksi. Kaikissa tilanteissa verkkomyynti 
ulkomaille ei ole mahdollista. Liiketoimintaa suunniteltaessa verkkokaupankäyntiin on-
kin tärkeää kartoittaa huolellisesti potentiaalisten kohdemarkkinamaiden lainsäädäntö, 
erilaiset tullimääräykset ja kohdemaiden kuluttajasuojaan liittyvät säädökset. Lisäksi on 
tietenkin otettava huomioon muun muassa sopimuksiin liittyvä lainsäädäntö, kuluttaja-
kaupan erityiskysymykset, tietosuojalaki ja sähköiseen kaupankäyntiin liittyvät erityis-
ominaisuudet. (Ahola ym. 2002: 81-82.)     
 

3.4 Markkinointi ja asiakaspalvelu 
 
”Sähköisen kaupankäynnin vahvuus perinteiseen kaupankäyntiin verrattuna on tiedon-
välityksen, vuorovaikutuksen, sekä tietojen keräämisen, analysoinnin ja hyödyntämisen 
tehokkuus. Näitä ominaisuuksia voidaan hyödyntää markkinoinnin ja asiakaspalvelun 
kehittämisessä”. (Sähköisen kaupankäynnin aapinen 2000: 15). 
 
Verkkokaupassa yksi tärkeimmistä yrityksen sidosryhmistä ovat asiakkaat. Ilman asiak-
kaita ei ole liiketoimintaakaan. Sekä uusien asiakaskontaktien hankkiminen, että jo ole-
massa olevien asiakkaiden hyvä palvelu ovat valttia myös verkkokaupankäynnissä. Po-
sitiivisen kokemuksen kautta asiakas käyttää palvelua jatkossakin ja muistaa usein myös 
mainita hyvistä kokemuksista tuttavilleen. Näin yrityksestä muodostuu vähitellen oman-
laisensa imago kohdeyleisön keskuudessa. Luonnollisesti myös negatiivisista kokemuk-
sista muistetaan kertoa tutuille, ehkä jopa herkemmin kuin hyvästä palvelusta. Asiakas-
palautteen antaminen ja siihen reagoiminen, asiakasrekisterit sekä muut sivuston käyt-
töä kuvaavat raportit ovat oivallisia työkaluja verkkokaupan kehittämiseen. 
 
Asiakkaiden hankkiminen Internetin kautta on helppoa, mutta heidän pitämisensä asi-
akkaina on erittäin vaikeaa. Innovatiiviset tavat huolehtia asiakkaista kasvattavat asiak-
kaiden uskollisuutta ja saavat aikaan positiivista, yrityksen asemaa vahvistavaa viestin-
tää Internetissä. Internet suosii huhujen nopeaa leviämistä, mitä voi käyttää hyödyksi 
brandin rakentamisessa. Verkkobrandin hallinta ja suojaaminen sisältävät kuitenkin ko-
ko joukon uusia haasteita. Internet on laaja ja kansainvälinen, joten brandia saatetaan 
imitoida, tuotemerkkejä käyttää väärin tai siitä saatetaan levittää negatiivisia huhuja. 
(Trepper & Charles 2000: 186-187.) 
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4. Maksu- ja toimitustavat  
      
4.1 Maksutavat 
 
Verkkokaupankäynnissä on mahdollista käyttää useita eri maksutapoja. Jokaisessa on 
omat hyvät ja huonot puolensa. Maksutapoja valittaessa tulisi ottaa huomioon useita eri 
tekijöitä. Luonnollisesti on hyvä valita mahdollisimman yleisiä ja suosittuja maksutapo-
ja, jottei se muodostu kaupankäynnin hidasteeksi tai esteeksi. Sama koskee myös hy-
väksyttyjen maksutapojen määrää, eli mitä enemmän on vaihtoehtoja, sitä useammalla 
asiakkaalla on mahdollisuus ostaa tuotteita. Ostajalle maksutavasta aiheutuvat kulut 
voivat vaikuttaa myös ostohalukkuuteen. Edullisen tuotteen maksamiseen ei kannata 
tarjota kallista tapaa, koska tällöin tuotteen lopullinen hankintahinta saattaa nousta suh-
teettoman korkeaksi. 
 

4.1.1 Käteinen ja pankkikortti 
 
Käteisen ja pankkikortin käyttö verkkokaupan maksutapana onnistuu vain silloin, kun 
kuluttaja noutaa itse ostoksensa verkkokauppayrityksen toimipisteestä. Luonnollisesti 
on sattumanvaraista, asuuko asiakas lähellä verkkokauppiaan toimipistettä. Tämä taas 
tarkoittaa sitä, että käteismaksu ei kovin hyvin sovellu verkkokaupankäynnin maksuta-
vaksi.  
 

4.1.2 Verkkopankki 
 
Ostosten maksaminen e-maksulla on vaivatonta ja nopeaa. Kauppias tarjoaa verkko-
kauppansa maksupalvelua eri pankkien asiakkaille. Valittuaan tilaamansa tuotteet asia-
kas siirtyy verkkokaupan kassalle. Tällöin hänellä on mahdollisuus siirtyä sivuilla ole-
vasta linkistä suoraan oman pankkinsa verkkopalveluun ja maksaa tilaamansa tuotteet 
automaattisesti oikeilla tiedoilla varustetulla tilisiirrolla. Maksun suorituksen jälkeen 
asiakas palaa takaisin verkkokaupan sivuille. Kauppias toimittaa tuotteen tilaajalle 
yleensä vasta saatuaan pankista vahvistuksen maksusta. (Nordea Oy 2005.) 
 

4.1.3 Luottokortti 
 

Luottokortti käy maksuvälineeksi myös verkkokauppaan, jos luottokortin myöntäjä ja 
verkkokauppias käyttävät yhteisesti sopimaansa turvamekanismia. Yli 90 % maailman 
Internet-kaupankäynnistä maksetaan kansainvälisillä maksukorteilla, yli puolet niistä 
Visalla. Yleisimmät luottokortit Suomessa ovat Luottokunnan VISA ja MASTER 
CARD, Diners Club ja Amerikan Express. (Luottokunta 2005.) 
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4.1.4 Postiennakko ja jälkivaatimus 
 
Postiennakkoa tai Matkahuollon tarjoamaa jälkivaatimuspalvelua käytettäessä lähetystä 
luovutettaessa asiakkaalta peritään maksu tuotteesta (ja rahdista) ennen tuotteen luovu-
tusta. Tämän jälkeen maksu tilitetään myyjän pankkitilille. Postiennakosta ja jälkivaa-
timus-palvelusta peritään myyjältä yleensä erillinen palkkio. Tavallista on, että myyjä 
siirtää kulut asiakkaan maksettavaksi. (Suomen Posti Oyj 2005, Oy Matkahuolto Ab 
2005.) 
 

4.2 Toimitustavat       
 
Verkkokaupasta tilattaville tuotteille täytyy olla erilaisia toimitustapavaihtoehtoja. Ta-
varan toimitus tapahtuu tuotteesta riippuen muun muassa verkon välityksellä, kotiinkul-
jetuksena, noutopalveluna tai postin välityksellä. (Aalto ym. 2000: 80). 
 
Mitä edullisemmaksi tuotteiden toimituskulut saadaan, sitä varmemmin tuotteita tila-
taan. ”Jos yksittäisen toimituksen kustannukset voidaan jakaa useamman asiakkaan tai 
useamman tuotteen kesken, vähenee toimituskulujen osuus ostosten kokonaishinnasta”. 
(Aalto ym. 2000: 28–29.)  Nykyisin postin ja matkahuollon lisäksi on paljon kuljetus-
alalla toimivia yrittäjiä. Työmme tilaaja on kuitenkin jo käyttänyt vuosia postin ja mat-
kahuollon palveluja, joten kuljetushinnat on neuvoteltu valmiiksi. 
 

4.2.1 Posti ja Matkahuolto 
 
Posti on suunnannut palvelujaan helpottaakseen kuljetusta asiakkaille. Postin kautta 
tuotteita voidaan Paavilaisen (1999:78) mukaan toimittaa asiakkaalle seuraavilla tavoil-
la: 
 

- Tuote lähetetään asiakkaalle suoraan kotiin verkkokaupan omasta varastosta. 
Tällöin tuote on yleensä maksettu etukäteen verkossa toimivilla maksutavoilla. 

- Tuote lähetetään asiakkaalle lähimpään postiin maksettavaksi postiennakolla. 
Verkkokaupan ei tässä vaihtoehdossa tarvitse liittää maksujärjestelmiä Internet-
sivuilleen. 

- Tuote lähetetään asiakkaalle päämiehen varastosta. Verkkomyymälä toimii 
myyntiedustajana ja tilauksen saavuttua toimittaa sen eteenpäin päämiehelle. 
Tämä malli on erittäin turvallinen, sillä pääomaa ei ole sidottu varastoon.  

 
Posti on vähentänyt toimipaikkojaan viime aikoina, joten palvelut varsinkin maaseudul-
la ovat heikentyneet. 
 
Matkahuolto on alkanut hyödyntämään postin jättämää vajetta markkinoimalla enem-
män rahtipalvelujaan. Ne räätälöidään asiakkaalle yksilöllisesti. Valittavina ovat muun 
muassa taloudelliset vuosisopimukset ja ulkoistamispalvelut, jolloin Matkahuolto hoitaa 
asiakkaan lähetykset kustannustehokkaasti ammattitaidolla. (Oy Matkahuolto Ab 2005). 
Matkahuollon rahtipalvelut tarjoavat asiakkailleen kuljetusratkaisuja, jotka ovat varmoja 
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ja nopeita perustuen tiheään, koko maata kattavaan bussiverkostoon. ( Oy Matkahuolto 
Ab 2005). ”Matkahuolto hyödyntää linja-auto vuoroja, joita kulkee päivittäin n. 40 000 
ympäri Suomea”. (Paavilainen 1999: 79.) 
Yleensä asiakas noutaa paketin lähimmältä linja-autoasemalta tai bussipysäkiltä, jonne 
tilaus on sovittu toimitettavaksi. Lisäksi Matkahuolto tarjoaa lisämaksusta ovelta ovelle 
- palvelua. 
  

4.2.2 Kirje vai paketti 
 
Mitä pienempään tilaan tilattavat tuotteet saadaan pakattua, sitä edullisemmaksi niiden 
lähetys tulee toimittajalle. Verkkokaupoissa on yleensä kiinteät toimitushinnat ja etukä-
teen maksetussa tilauksessa toimituskulut ovat hieman edullisemmat. Esimerkiksi, jos 
tuotteet mahtuvat kirjeeseen, voi hinta olla noin 2 euroa. Jos taas tuotteet menevät pake-
tissa, hinta voi olla 7-10 euroa painosta riippuen. (Suomen Posti Oyj 2005). Kirjeen etu 
toimitushinnan lisäksi on sen meneminen suoraan asiakkaan postiluukkuun/-laatikkoon. 
Paketin kotiinkuljetuksessa on aina hieman kalliimmat kulut kuin siinä, että se noude-
taan postista. Arvokkaimmissa tuotteissa voidaan lähetys vakuuttaa. Vakuutussumma 
laskutetaan yleensä asiakkaalta ja sen on muutamia senttejä. 
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5. WWW-toteutuksen suunnittelu 
 
 
Www-toteutuksen suunnittelun osa-alueita ovat sisällön, toiminnallisuuden, grafiikan ja 
käytettävyyden suunnittelu, sekä tekninen suunnittelu. Toteutuksen suunnittelu perustuu 
myös yrityksen sähköisen liiketoiminnan suunnitelmaan. Liiketoimintasuunnitelmassa 
määritellään palvelun kohderyhmä, tehtävät, vastuulliset henkilöt ja kustannusarvio. 
(Sähköisen kaupankäynnin aapinen 2003).  
  

5.1 Ulkoasu 
 
Yleinen harhakäsitys on, että käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu on vain sovellus-
ten kosmeettista koristelua. Sen merkitys pitäisi ymmärtää paljon syvällisemmin. Visu-
aalinen suunnittelu on osa käytettävyyttä ja sitä voidaan pitää käytettävyystutkimuksen 
soveltavana osana, jossa teorialle annetaan konkreettinen ulkomuoto. On myös totuus, 
että loppukäyttäjän pääasiallinen kontakti sovellukseen on ulkonäkö. Tästä seuraa, että 
nerokkaastakaan ohjelmoinnista ei ole hyötyä, jos se ei välity halutulla tavalla loppu-
käyttäjälle. 
 
Liian tiukkaan ahdettuja asetteluja pitäisi välttää. Tyhjän tilan avulla voidaan ohjata 
käyttäjän katsetta ja selkiyttää sisällön jaottelua. Esimerkiksi kaksi tekstielementtiä on 
parempi erottaa toisistaan tyhjällä tilalla kuin paksun viivan avulla. Tämä näyttää pa-
remmalta, ja myös sivun latausaika on pienempi. (Nielsen 2000: 18) ”Silmän liikkee-
seen vaikuttavat myös viivat, tietojen ja niiden välien muodostamat linjat sekä ikkunan 
tasapainoakseli. Marginaalien ja ikkunan elementtien, tekstien, kenttien ja viivojen 
avulla tulisi ikkunaan muodostua pysty- ja vaakasuoria ”jokia”, jotka vievät käyttäjän 
katseen sujuvasti haluttuun elementtiin” (Kalimo 1996: 36.) 
 
Ihmisen silmä poimii ikkunasta Kalimon (1996: 36) mukaan: 

1. Liikkeen ennen paikallaan olevaa. 
2. Kirkkaat värit ennen murrettuja. 
3. Lämpimät värit ennen kylmiä värejä. 
4. Lähempänä olevat pinnat ennen kauempana olevia. 
5. Tumman ennen vaaleaa. 
6. Isot kohteet ennen pieniä. 
7. Erikoiset tai muista poikkeavat muodot ennen tavallista. 

 
 
Käyttöliittymiä kuvailevat Nielsenin kymmenen heuristista sääntöä, jotka sopivat Kali-
mon mukaan (1996:38) käyttöliittymien suunnitteluun ja arviointiin. 
 

1. Käytä luonnollista ja yksinkertaista dialogia. 
2. Käytä käyttäjien omaa kieltä. 
3. Minimoi käyttäjien muistikuorma. 
4. Tee käyttöliittymästä kauttaaltaan yhdenmukainen. 
5. Anna käyttäjille palautetta toiminnoista. 
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6. Anna selkeä poistumistapa eri tiloista ja toiminnoista. 
7. Anna käyttäjälle mahdollisuus käyttää oikopolkuja. 
8. Anna virhetilanteista selkeät virheilmoitukset. 
9. Vältä virhetilanteita. 
10. Anna riittävä ja selkeä apu ja dokumentaatio. 

 

5.2 Käytettävyys 
 
Hyväkin verkkosivu on turha, jos sitä ei löydetä tai sen osoitetta on vaikea muistaa. Ku-
ten Nielsenkin (2000: 248) toteaa: ”URL-osoitteen tärkein osa on verkkotunnus. Vai-
keaselkoinen verkkotunnus aiheuttaa suuria menetyksiä, koska asiakkaat eivät löydä 
sivustoa. Hyvät verkkotunnukset, jotka on helppo muistaa ja kirjoittaa, ovat Internetin 
vastine pääkadun varrella olevalle kauppapaikalle”.  
 
Käytettävyyttä voidaan testata käyttäjätesteillä, jossa oikeaa sovelluksen kohderyhmää 
mahdollisimman hyvin edustava koehenkilö tai koehenkilöiden joukko suorittaa sovel-
luksella tai sen prototyypillä etukäteen määriteltyjä tehtäviä. (Kuutti 2003: 68). Testaa-
malla on tarkoitus tutkia sivuston käytettävyyttä ja löytää mahdollisia ongelmakohtia.  
 
Käytettävyys ei ole vain päämäärä, mihin pyritään. Se on myös keino parantaa käytön 
tehokkuutta ja se lisää käyttäjän tyytyväisyyttä. Näin käyttäjä voi keskittyä varsinaiseen 
tehtäväänsä, kun välineen käytettävyys on kunnossa ja käytön ongelmat eivät vie hänen 
huomiotaan. Kun käyttäjät käyvät sivuilla, pettyvät ja varoittavat siten tuttaviaankin 
tuhlaamasta aikaansa. Eivätkä he tule todennäköisesti ikinä uudestaan takaisin. (Sterne: 
1996: 6.)  
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6. Tietoturva     
 
 
Yleisesti tietoturvaa pidetään tiedon luottamuksellisuuden säilyttämiseen ja tietojärjes-
telmien pääsynvalvontaan liittyvänä. Sähköisessä liiketoiminnassa ja Internet kaupan-
käynnissä tärkeää on erityisesti tiedon eheyden ja käytettävyyden suojaaminen. (Aalto 
ym. 2000: 57.) 
 
Tietoturvaan panostaminen on erittäin tärkeää yrityksille. Sähköiset liiketoiminnot edel-
lyttävät turvallisen liiketoiminnan varmistamia teknologioita. (Aalto ym. 2000: 47). Tie-
turvan kannalta tärkeä tekijä on yrityksen tietoturvamotivaatio, tietoisuus riskeistä ja 
niiden torjuntakeinoista sekä henkilökunnan riittävät resurssit. Yrityksessä olisi hyvä 
laatia tietoturvasuunnitelma. On tunnistettava kohteet, jotka halutaan suojata. (Sähköi-
sen kaupankäynnin aapinen 2003: 49.) 
 
Tietoturva-asiat on aina pidettävä ajan tasalla, sillä uhkatekijöitä tulee lisää päivittäin.  
Kyselymme mukaan turvattomuus on suurin yksittäinen este verkkokaupasta ostamisel-
le. Ihmisten vakuuttaminen sähköisen kaupankäynnin turvallisuudesta onkin yksi yritys-
ten suurimmista haasteista. Myös Aallon (2000: 29-30) mukaan tietoturva on ollut tähän 
mennessä yksi pääsyistä kuluttajien haluttomuuteen maksaa ostoksiaan verkossa. Kehit-
teillä on kuitenkin paljon uusia tietoliikenteen salausmenetelmiä, esimerkiksi biometri-
set salausmenetelmät ja älykortit, jotka toivottavasti tulevat lähitulevaisuudessa luo-
maan verkkokauppaan riittävän infrastruktuurin. 
 
Tiedon eheys tarkoittaa sitä, että tietojärjestelmiin syötetty tieto on laadukasta. Vain 
luotettavasti todennetuille ja auktorisoiduille lähteille ovat mahdollista syöttää tietoja 
tietojärjestelmiin. Lisäksi tietojärjestelmissä säilytettävä tieto on suojattu luvattomalta 
muuttumiselta ja kerran syötetyn tiedon olemassaoloa ja sisältöä ei pystytä jälkeenpäin 
kiistämään. (Aalto ym. 2000: 58.) 
 
Tiedon eheydestä voidaan varmistua parhaiten käyttämällä erilaisia laskureita ottamalla 
käyttöön tiedon salaus ja käytön autentikointi. Tiedon käytettävyydellä tarkoitetaan sitä, 
että tietojärjestelmät, niiden resurssit ja tieto ovat käytettävissä aina, kun niitä tarvitaan. 
Käytettävyyttä voidaan varmentaa tietoliikenteen valvonnalla, tietojärjestelmien ja tieto-
liikenneverkon kriittisten osien kahdentamisella, varmistetulla sähkön syötöllä, tiedon 
varmuuskopioinneilla ja varmistuksien palautusten säännöllisellä testaamisella.  (Aalto 
ym. 2000: 59.) 
 
Tiedon salaaminen on selväkielisen tiedon muuttamista salakirjoitettuun muotoon, josta 
se on erittäin hankalaa saada selväkieliseen muotoon ilman salausavaimia.  ”Salaustek-
nologiat mahdollistavat luotettujen ja turvallisten elektronisten kommunikointi- ja ta-
pahtumajärjestelmien kehittämisen, siis nettikauppojen rakentamisen”. (Aalto ym. 
2000: 61-63). Salaus on yksi tärkeimmistä asioista, jonka avulla voidaan asiakkaat va-
kuuttaa siitä, että informaatio ei pääse luvattomasti ulkopuolisten tietoon.  
 
Sähköisessä kaupankäynnissä on tärkeää luotettavasti varmentaa molemmat osapuolet. 
Tällä tarkoitetaan nettikaupan osapuolten luotettavaa identifiointia. Kumpikin osapuoli 



  17 

voi luottaa keskinäisen viestinnän aitouteen varmennuksen ansiosta. (Aalto ym. 2000: 
66.) Sähköisen kaupankäynnin edut: 
 

- Internetkauppa on auki 24 tuntia vuorokaudessa. 
- Henkilökunnan jatkuvaa läsnäoloa ei tarvita. 
- Reaaliaikaiset tai hyvin lyhyellä viiveellä tapahtuvat toiminnot. 
- Lyhyessä ajassa voi olla paljon tapahtumia. 
- Palvelu on tavoitettavissa kaikkialla maailmassa. 

 
Nämä edut ovat Aallon ym. (2000: 50-51) mukaan samalla tietoturvan kannalta vaati-
muksia: 
 

- Palvelun täytyy olla auki 24 tuntia vuorokaudessa. 
- Henkilökunta ei ole aina valvomassa kaupankäyntiä. 
- Reaaliaikaisten toimintojen täytyy toimia virheettömästi. 
- Täytyy olla riittävä kontrollointi valvomaan valtavaa tapahtumamäärää. 
- Internetkauppaa vastaan voidaan hyökätä mistä päin maailmaa tahansa. 

  

6.1 Yrityksen sisäiset riskit 
 
Yrityksessä saatetaan helposti ajatella, että yksittäinen tietoturvainvestointi ratkaisee 
kaikki yrityksen tietoturvaan liittyvät ongelmat. Oikeasti tietoturvatyö on pitkäjänteistä 
liiketoiminnan ja omaisuuden arvon määrittämistä, riskien analysointia, kontrollien ja 
tietoturvainvestointien optimointia sekä uhkien ymmärtämistä. (Aalto ym. 2000: 49.) 
Yrityksen tulee aina huomioida myös mahdollisuus yrityksen sisällä tapahtuviin tahalli-
siin tai tahattomiin väärinkäytöksiin. Seuraavat riskit tulisi Paavilaisen (1999: 173-174) 
mukaan huomioida tietoturvaa suunniteltaessa: 
 

- Ohjelmistojen väärinkäyttö. 
- Tahallinen tiedostojen hävittäminen. 
- Välinpitämättömyys, esimerkiksi virustorjunnan käyttämättä jättäminen. 
- Vahingossa tapahtuneet väärinkäytökset. 
- Tietojen varastaminen. 
- Liian helpon salasanan käyttö. 
 

Työntekijöiden aiheuttamia riskejä voidaan ehkäistä valvomalla tietoverkkojen liiken-
nettä, kouluttamalla henkilökuntaa, rajaamalla oikeuksia käyttää tiettyjä palvelu-
ja/ohjelmistoja ja huolehtimalla, että salasanat ja käyttäjätunnukset ovat valittu huolella. 
 

6.2 Yrityksen ulkoiset riskit 
 
Yrityksiin yritetään päästä käsiksi monin tavoin yrityksen ulkopuolelta. On hakkereita 
ja teollisuusvakoojia, jotka yrittävät löytää suojausjärjestelmistä aukkoja päästäkseen 
yritykseen sisään varastamaan tai tuhoamaan tietoja. Kohdistettu ulkopuolinen hyökkä-
ys on myös riski. Riskin suuruus määräytyy yrityksen kiinnostavuudesta, toimialasta, 
liiketoiminnasta ja siitä, kuinka läheisesti verkkoliiketoiminnassa käsitellään rahaa. 
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Suomessa kiinnostavampia kohteita kohdistetulle hyökkäykselle ovat muun muassa 
verkkopankit, korkean teknologian yritykset, sekä asiakkaidensa elektronista rahasaldoa 
ylläpitävät yritykset. (Aalto ym. 2000: 73.) Kohdistettu hyökkäys voi tapahtua esimer-
kiksi uhkaamalla pysäyttää verkkoliiketoiminta, murtautumalla sisäiseen verkkoon lii-
kesalaisuuden selvittämiseksi tai rahan tai resurssien siirtämiseen yritykseltä hyökkää-
jälle. (Aalto ym. 2000: 50-51.) 
 
Tietokonevirukset ovat nykyään arkipäivää. Aina löytyy uusia yhä kehittyneempiä vi-
ruksia, joilla pyritään joko lamaannuttamaan tietokoneet, muuttamaan olemassa olevaa 
tietoa tai vakoilemaan tietoja. Virustorjunta ja sen päivittäminen on erittäin tärkeä osa 
tietoturvaa. 
 

6.3 Turvallinen sähköinen liiketoiminta 
 
Sähköinen liiketoiminta on turvallista, kun on varmistuttu sekä tietoverkossa välitettä-
vän että verkkopalvelujen tietovarastoissa sijaitsevan informaation eheydestä, käytettä-
vyydestä ja luottamuksellisuudesta sekä osapuolten molemminpuolisesta autentikoinnis-
ta. Turvallisuus varmistetaan turvallisilla teknisillä ratkaisuilla sekä kontrolli- ja tieto-
turvatietoisella hallinnollisella järjestelmällä. 
 
Turvallinen tekninen ratkaisu vaatii muun muassa: 
 

- tietojärjestelmien jatkuvuuden varmistamista. 
- tietojärjestelmien tietojen muuttumisen tarkkaa kontrollia ja raportointia. 
- tietojen vahvaa salausta. 
- kaikkien käyttäjien todennusta (käyttäjätunnus ja salasana). 
- sähköisen kaupankäynnin osapuolien varmistamista sähköisin varmennuksin ja 

digitaalisin allekirjoituksen avulla. 
 

 Kontrolli- ja tietoturvatietoinen hallinnollinen järjestelmä vaatii Aallon ym. (2000: 69-
70) mukaan muun muassa: 
 

- henkilökunnan tarkoin rajattua työjakoa. 
- tietojärjestelmien käyttäjä valvontaa ja seurantaa. 
- kehitys, testaus- ja tuotantoympäristön selkeää erottamista. 
- liiketapahtumien seurantaa ja päivittäistä tarkentamista. 
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7. Tutkimuksen tarkempi kuvaus 
 
 
Tutkimuksen tiedonhankintamenetelminä käytettiin sekä kvalitatiivisia että kvantitatii-
visia menetelmiä. Menetelmän valintaan vaikutti ensisijaisesti se, minkälaista tietoa ha-
ettiin. Asiantuntijahaastatteluissa pyrittiin saamaan laadullisesti tarkempaa tietoa jokai-
selta haastateltavalta. Otos oli suhteellisen pieni, kolme verkkokaupan ammattilaista, 
vaikka alkuun asetimme tavoitteeksi vähintään viisi henkilöä. 
 
Verkkokaupan kohderyhmän tutkimus suoritettiin kyselykaavakkeella, joka oli jaossa 
kahdessa eri myymälässä. Riittävän otoksen kooksi asetettiin 100 vastausta, mikä saa-
vutettiinkin. Kvalitatiivisella, eli määrällisellä tutkimuksella pyrittiin keräämään suu-
remmalta vastaajajoukolta tietoja massakäyttäytymisestä. Tässä tapauksessa yksittäisel-
lä mielipiteellä ei ollut niin paljon painoarvoa kuin asiantuntijoiden haastattelututki-
muksessa. Haastattelujen kysymykset ovat liitteessä 2. 
 

7.1 Tutkimusmenetelmien kuvaus 
 
Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuksessa kohdejoukko valitaan harkinnanvarai-
sesti ja tarkoituksenmukaisesti, ei satunnaisotoksen menetelmää käyttäen. Tutkija luot-
taa enemmän omiin havaintoihinsa ja keskusteluihin tutkittaviensa kanssa kuin mittaus-
välineillä hankittavaan tietoon. Apuna voidaan käyttää nauhureita, lomakkeita ja testejä. 
Haastattelujen avulla tutkittavien näkökulmat pääsevät paremmin esille. Jokainen haas-
tattelu käsitellään yksittäisenä tapauksena. Näin siis haetaan käsitteellistä ja teoreettista 
pitävyyttä, ei niinkään asioiden yleistettävyyttä. Tutkimussuunnitelma muotoutuu yleen-
sä tutkimuksen edetessä. Tutkimus toteutetaan joustavasti ja suunnitelmia muutetaan 
olosuhteiden mukaisesti. (Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
 
Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus pyrkii keräämään objektiivista tietoa, joka on 
peräisin suorasta aistihavainnosta ja loogisesta päättelystä, joka perustuu havaintoihin. 
Tutkimuskohde on yleensä tarkoin rajattu ja havaintoaineiston tulee soveltua määrälli-
seen, numeeriseen mittaamiseen. Käytössä onkin numeeriset mittaukset ja menetelmät. 
Tulokset ja johtopäätökset perustuvat havaintoaineiston tilastolliseen analysointiin, mm. 
kuvailuun prosenttitaulukoiden avulla ja tulosten merkitsevyyden tilastolliseen testauk-
seen. 
 
Päätöksentekoon tarvitaankin usein tietoa, joka on tarkkaa, luotettavaa, riittävää, mah-
dollisimman uutta, ajantasaista ja tarkoitukseen sopivaa. Tällaista tieto voidaan saada 
joko valmiista tietolähteistä tai itse keräämällä. (Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
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7.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat 
 
Tutkimus jakautuu kahteen eri osioon, jolla kummallakin on omat tutkimusongelmat ja 
tavoitteet. Kuluttajien käyttäytymistä tutkitaan kyselykaavakkeella (Liite 3) ja verkko-
kaupankäynnin ammattilaisten tutkimus toteutettiin teemahaastatteluna (Liite 2). 
 
Kuluttajien vastauksia tutkimalla selvitetään hyvän verkkokaupan ominaisuuksia. Vas-
tauksia haetaan erityisesti verkkokaupan ulkonäköön ja toimivuuteen sekä maksutapoi-
hin ja mainontaan liittyviin kysymyksiin. Kyselyssä selvitetään myös vastaajien taustaa 
ja Internetin käyttöä. Näin otoksesta saadaan mahdollisimman edustava. 
 
Ammattilaishaastatteluilla kartoitetaan verkkokaupan perustamisessa ja ylläpidossa 
mahdollisesti aiemmin tehtyjä virheitä ja hyödynnetään heidän kokemuksensa uuden 
kaupan suunnittelussa ja toteutuksessa. Haastatteluissa vastauksia haetaan erityisesti 
mainontaan, tekniseen toteutukseen, asiakaspalveluun, yhteistyökumppaneihin ja verk-
kokaupankäynnin tulevaisuuteen. 
 

7.3 Taustatietojen hankkimisen metodit 
 

7.3.1 Haastattelu 
 
Haastattelu on perusmenetelmä, joka sopii moneen eri tilanteeseen. Haastatteluja voi 
tehdä usealla eri tavalla, henkilökohtaisena haastatteluna, ryhmähaastatteluna kasvoista 
kasvoihin tai puhelinhaastatteluna.  
 
Avoin haastattelu (strukturoimaton haastattelu, syvä haastattelu) on vapaamuotoinen 
haastattelu tietystä aihepiiristä. Haastattelu muistuttaa keskustelua, sillä haastattelija ei 
välttämättä ohjaile keskustelua ja aiheen muutos lähtee haastateltavasta itsestään. Täl-
lainen haastattelu vaatii paljon aikaa ja yleensä useita haastattelukertoja. Haastattelut 
nauhoitetaan, ja ne litteroidaan (kirjoitetaan puhtaaksi) myöhemmin. Avoin haastattelu 
sopii menetelmäksi silloin, kun henkilöiden kokemukset vaihtelevat paljon, halutaan 
esille heikosti tiedostettuja tai huonosti muistettuja asioita, tai tutkimusaihe on arkaluon-
toinen. (Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
 
Teemahaastattelu (puolistrukturoitu haastattelu) sopii samanlaisiin tilanteisiin kuin 
avoin haastattelu. Haastattelu kohdennetaan ennalta valittuihin teemoihin, mutta kysy-
myksillä aihepiirien sisällä ei ole tarkkaa muotoa tai esittämisjärjestystä. Haastateltavien 
kanssa käydään kaikki samat teemat läpi. Teemahaastattelun kesto on yleensä 1½ - 3 
tuntia. Haastattelut nauhoitetaan tai videoidaan ja myöhemmin kirjoitetaan puhtaaksi. 
(Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
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Lomakehaastattelu (strukturoitu haastattelu) sopii silloin, kun haastateltavia on monta ja 
he edustavat melko yhtenäistä ryhmää. Haastattelijalla on valmis lomake, jossa on val-
miit kysymykset ja niiden esittämisjärjestys on kaikille sama. Paperisen lomakkeen ti-
lalla voi olla myös kannettava tietokone, johon tiedot suoraan syötetään. (Hämeen Am-
mattikorkeakoulu 2005.) 
 

7.3.2 Kyselykaavake 
 
Kyselytutkimukset ovat laajoja kartoituksia, joilla pyritään selvittämään todellisuudessa 
vallitsevia olosuhteita kuvaamalla tiettyä perusjoukkoa tiettyjen muuttujien osalta. Nä-
mä ovat tavallisesti poikkileikkaustutkimuksia, joiden tuloksia käytetään apuna päätök-
senteossa. (Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
 
Kyselytutkimus on edullinen tapa hankkia tietoa isolta joukolta ihmisiä, mutta kyseltä-
vän tiedon määrä on samalla rajoitettu. Suurin haaste on, etteivät kaikki vastaajat halua 
tai viitsi vastata kaikkiin heille tuleviin kyselyihin, joten kato saattaa olla suuri. Kadon 
suuruus merkitsee samalla sitä, että vastausten edustavuus on kyseenalainen. Pois jäävät 
ne, joita asia ei kiinnosta tai jotka vastustavat tai arastelevat kyselyn aihetta. Usein myös 
ulkopuoliset henkilöt saattavat vaikuttaa vastauksiin. 
 
Kysymykset voivat olla avoimia tai strukturoituja, valmiit vastausvaihtoehdot sisältäviä. 
Kysymykset on hyvä esitestata pienen koeryhmän avulla. Näin vähennetään kysymys-
ten väärinymmärrystä sekä lomakkeen epätarkkaa ja väärää täyttämistä. Kyselylomake 
vaatii hyvää etukäteissuunnittelua, jotta kysymykset esitetään oikeassa muodossa. Jo-
kainen kysymys tulee olla tarkkaan harkittu, sillä liian suuri kysymysten määrä väsyttää 
vastaajat. Lopullinen kyselylomake kannattaa pitää mahdollisimman lyhyenä, yksinker-
taisena ja suoraviivaisena. (Hämeen Ammattikorkeakoulu 2005.) 
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8. Kyselyiden kuvaus 
 
 
Verkkokaupan ammattilaisille suunnatut kysymykset on suunniteltu työn tekijöiden 
omiin kokemuksiin perustuen, sekä työn tilaajan haastattelun pohjalta. Erityisesti koh-
deryhmätutkimuksessa yhteistyö työn tilaajan kanssa sai suuremman merkityksen. Ti-
laajalla oli valmiita toiveita, mitä kyselyssä tuli huomioida.   
 

8.1 Kysymyksiä verkkokaupan ammattilaisille 
 
Kysymyksillä haluttiin selvittää jo toiminnassa olevien verkkokauppojen lähtökohtia ja 
saada tietoa mahdollisista alku- tai myöhemmän vaiheen onnistuneista tai epäonnistu-
neista vaiheista. Haastattelussa selvitettiin myös haastatteluun osallistuneiden yritysten 
perustietoja, kuten koska verkkokauppa on perustettu, paljonko kävijöitä on päivittäin, 
kuinka palvelua on mainostettu, paljonko ylläpitoon kuluu työaikaa ja paljonko tilauksia 
palvelun kautta saadaan. Vastaajat ottivat myös kantaa erilaisiin verkkokauppaa koske-
viin kysymyksiin, kuten domain-nimen tärkeydestä ja verkkokaupan tulevaisuudennä-
kymistä. Kysymykset verkkokaupan ammattilaisille löytyvät liitteestä 2. 
 

8.2 Kysely kohderyhmälle 
 

Lomakekysymysten laatimisohjeissa viitataan usein hyvin perustellusti siihen, että vas-
taajien on usein helpompaa vastata omakohtaisiksi koettuihin kysymyksiin. On myös 
tunnettua, että vastaajille yleisessä muodossa esitetyistä kysymyksistä voidaan saada 
kovin erilaisia tuloksia kuin jos asian yleistä tilaa mitattaisiin yhdistämällä vastaajien 
arvioita asiaan liittyvästä omakohtaisesta tilanteesta. ”Strukturoitujen kysymysten vasta-
usvaihtoehtojen tulee periaatteessa aina olla toisensa poissulkevia. Joitain poikkeuksia 
on ja useimmiten ne liittyvät joko preferenssikysymyksiin (pyydetään nimeämään esi-
merkiksi ensisijainen vastaus) tai monivalintakysymyksiin. Vastausvaihtoehtojen pääl-
lekkäisyys on valitettavan yleinen ongelma ja siksi tähän liittyvissä erimerkeissä käsitel-
lään asiaa melko yksityiskohtaisesti”. (Tampereen Yliopisto 2005.) 
 
Päädyimme määrälliseen kuluttajille suunnattuun kyselyyn, koska toimeksiantajamme 
halusi saada hieman näkökantaa myös siltä sektorilta. Kysely toteutettiin toimeksianta-
jan kahdessa myymälässä. Kaikkien vastaajien kesken arvottiin 20 euron lahjakortti. 
Niin kysymysten laadinnassa kuin työn valmistelussakin tavoite oli tehdä tutkimuksesta 
tilaajan toiveiden mukainen. Tehty kyselylomake saatiin selkeäksi, kiinnostusta herättä-
väksi ja helpoksi täyttää. Tämä näkyi myös vastauksissa: epäasiallisia tai puutteellisia 
vastauksia oli vain yksittäisiä. Tämä antaa pohjan uskottavalle ja luotettavalle mittauk-
selle. Kysely oli työn tilaajan myymälöissä 27.6.-10.7.2005 välisenä aikana. Vastauksia 
tuli kaikkiaan 101 kappaletta. Vastaukset on syötetty ja analysoitu SPSS-ohjelmistolla.  
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Kysymyslomakkeen sisältö  
 
Kyselylomakkeen kysymyksillä (Kysymykset kohderyhmälle liitteessä 3.) haettiin vas-
tauksia seuraaviin asioihin:  
 

- Kysymyksellä yksi haluttiin selvittää vastaajien sukupuoli. 
 

- Avoimella ikä kysymyksellä kaksi pystyimme tarkasti määrittämään kyselyyn 
vastanneiden ikäjakauman. 

 
- Avoimella kysymyksellä kolme pyrittiin selvittämään vastanneiden päivittäin 

käyttämä aika Internetissä. 
 

- Kysymyksellä neljä määritettiin yksinkertaisesti onko vastaaja ostanut Interne-
tistä. 

 
- Avoimen kysymyksen viisi tarkoituksena oli saada hieman selvyyttä siihen, mitä 

kaikkea ihmiset ostavat Internetin kautta. 
 

- Avoimen kysymyksen kuusi tarkoituksena oli saada mahdollisimman erilaisia 
syitä siihen, miksi vastaajat eivät ole ostaneet internetistä. Kysymys olisi kannat-
tanut laittaa monivalintakysymykseksi, sillä kysymykseen vastattiin aika heikos-
ti. 

 
- Seitsemäs kysymys oli mielestämme kyselykaavakkeen yksi tärkeimmistä ky-

symyksistä työtämme ajatellen. Sen tarkoituksena oli kartoittaa, mitä asiakkaat 
arvostavat Internetkaupassa. Onko sivujen ulkoinen olemus tärkeä, onko käyt-
tömukavuus ja yksinkertaisuus hyvä asia, Entä turvallisuus ja asiakaspalvelu 
verkkokaupassa? 

 
- Kysymyksillä 8, 9, ja 10 oli tarkoitus seurata ihmisten suhtautumista sähköpos-

timainontaan ja selvittää kuinka monelle tulee mainoksia tai tarjouksia sähköi-
sesti. 

 
- Kysymys 11 oli sekamuotoinen. Sen tarkoituksena on kartoittaa mainonnan 

suuntautumista, eli mistä ihmiset saavat tietoa uusista verkkokaupoista. Neljän 
nimetyn vaihtoehdon lisäksi on vastaajalla mahdollista valita jokin muu vaihto-
ehto. Vastausta rajattiin enintään kahteen valintaan. 

 
- Kysymyksellä 12 oli tarkoitus selvittää leviääkö sana suullisesti, olipa kyseessä 

sitten hyvä tai huono verkkokauppa. 
 

-  Kysymys 13 oli myös yksi tärkeimmistä kyselyn kysymyksistä. Mitä maksuta-
paa kuluttajat pitävät mieluisimpana? Olimme aika varmoja että lasku on suosi-
tuin, mutta mikä muu maksutapa on mieluinen. 

 
- Kysymyksen 14 ajatuksena oli saada tarkemmin selville ostotilanteessa käytet-

tävän rahan määrä.  
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9. Tutkimustulokset      
 
 
Tutkimuksia tehtiin yhteensä kolme kappaletta: Ensimmäinen haastattelu tehtiin työn 
tilaajalle. Tarkoitus oli selvittää projektin tavoitteet ja saada realistinen kuva siitä, kuin-
ka kattavat tiedot ja mitkä odotukset tilaajalla oli hankkeesta. Toiseksi haastateltiin 
verkkokaupan ammattilaisia ja pyrittiin selvittämään kyselyn avulla tärkeitä kulmakiviä 
tuotteen toimivuuden ja suunnittelun kannalta. Viimeisessä tutkimuksessa kerättiin tie-
toa kohderyhmästä kyselykaavakkeella. Tarkoitus oli selvittää, mitä ominaisuuksia he 
arvostavat hyvässä verkkokaupassa. 
 
Näistä kolmesta tutkimuksesta vedettiin yhteenveto, jonka perusteella vedettiin johto-
päätöksiä siitä, mitä verkkokaupan suunnittelussa ja ylläpidossa tulisi ottaa huomioon ja 
tarjota näin tutkimuksen tilaajalle mahdollisimman hyvät edellytykset liiketoiminnan 
laajentamiselle verkkokaupan suuntaan. 
 

9.1 Asiantuntijahaastatteluiden vastaukset 
 
Haastatelluista Limelite ja Made In Europe myyvät verkkokaupassaan vaatteita ja asus-
teita. Player One / TILT on pelikonsoleihin, peleihin ja tarvikkeisiin erikoistunut verk-
kokauppa. Kaikkien kohderyhmänä ovat nuoret ja nuoret aikuiset. Näin tutkimuksella 
saadut tiedot ovat yleistettävyydeltään sopivia juuri tähän tutkimukseen. 
  
Verkkokaupan perustamisen suurin syy kaikille haastatelluille yrityksille oli myynnin 
lisääminen ja liiketoiminnan laajentaminen. Yksi yrityksistä (Limelite Oy) aloitti koko 
toimintansa verkkokaupalla, joka myöhemmin laajeni normaaliin vähittäiskauppaan. 
Kaikkien vastaajien verkkokauppojen kohdeikäryhmä oli nuoret ja nuoret aikuiset. 
Verkkokaupat ovat olleet toiminnassa vajaasta kahdesta vuodesta kahdeksaan vuoteen. 
Verkkokaupassa näkyvät sesongit samalla tavalla kuin normaalissa kaupankäynnissä-
kin, eli joulumyynti ja koulujen alku ja loppu näkyvät selvinä piikkeinä sekä tilauksissa 
että kävijämäärissä. Esimerkiksi sesonkiaikana Player Onen / TILT -sivuilla kävijöitä 
on parhaimmillaan 300 000 kuukaudessa. 
 
Aikaisemmin perustetut verkkokaupat olivat suurelta osin perustettu ilman suurempia 
tutkimuksia ja pitkälti ”yritys ja erehdys” periaatteella. Myös tavoitteiden asettaminen 
oli varovaista ja ne asetettiin aluksi matalalle. Osaksi tästä varmasti johtuen kaikki oli-
vat päässeet asettamiinsa myyntitavoitteisiin ja ylittäneet ne, osa reilustikin. Lukuja yri-
tykset eivät paljastaneet vedoten liikesalaisuuksiin. Ylläpitoon käytettiin enimmillään 
60 työtuntia viikossa. 
 
Alkuvaiheessa esiintyneet ongelmat olivat lähinnä teknisiä ongelmia, kuten palvelimien 
kaatumista, tuotehallinnan ongelmia ja asiakkaiden tietojen varmentamisen ongelmia. 
Mitään suurta ongelmaa ei kuitenkaan esiintynyt. Myös verkkokaupan löydettävyyttä 
oli ajateltu jo alusta lähtien. Kaikkien vastaajien mielestä verkkokaupan domain-nimellä 
on suuri merkitys osoitteen löydettävyyteen ja muistamiseen. Lisäksi hakukoneita var-
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ten sivustoja kuvaavien sisältösanoja mietittiin, jotta verkkokauppa olisi mahdollisim-
man helppo löytää hakukoneilla.  
Verkko-osoitteen on oltava lyhyt, ytimekäs ja helppo muistaa. 
 
Mainonnassa suosituimmat mediat olivat linkit ja bannerit muilta sivuilta. Myös lehdis-
sä ja televisiossa oli mainostettu. Ennakkomainontaa oli harrastanut ainoastaan Made In 
Europe Oy:n verkkokauppa. Tällöin mainonta toteutettiin televisiossa. Kaikilla oli käy-
tössään sähköpostimainonta, jonka sivuille yhteystietonsa jättäneet ja suostumuksensa 
antaneet saivat joko satunnaista kampanjapostia, tietoa uusista tuotteista tai viikoittaisen 
Newsletterin. Myös asiakasrekisteriä keräsivät kaikki verkkokaupat. Lisäksi uusia kon-
takteja haalittiin myös erilaisten tapahtumien ja kilpailujen kautta. 
 
Yleisimmät verkkokauppiaiden käyttämät maksutavat olivat verkkopankit, luottokortit 
ja postiennakko. Mitään suosikkia verkkopankkien joukossa ei ollut, vaan verkkokaupat 
tarjosivat useita eri pankkien verkkopankkimahdollisuuksia. Rajoitetusti tuotteita myy-
tiin myös laskulla. Tärkeimpinä hyvän verkkokaupan ominaisuuksina vastaajat pitivät 
käytön helppokäyttöisyyttä, selkeää tuoteryhmien jäsentelyä, toimintojen nopeutta, luo-
tettavuutta sekä toimintavarmuutta. Haastattelututkimuksen vastaukset ovat liitteessä 4. 
 

9.2 Kyselykaavaketutkimuksen vastaukset 
 
Kysymys 1 - Sukupuoli 
 
Vastanneista miehiä oli 53,5 prosenttia (54 kpl) ja naisia oli 46,5 prosenttia (47 kpl) 
(taulukko 1). On hyvä, että vastanneista sekä miesten että naisten osuus meni lähes ta-
san. Näin kyselyyn vastanneiden mielipiteet saatiin tasaisesti molemmilta sukupuolilta.  
 
Taulukko 1 Sukupuoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 2 - Ikä 
 
Kyselyyn vastanneista nuorin oli 10-vuotias ja vanhin 48-vuotias (taulukko 2). Ikäja-
kauma oli laaja, mikä oli tutkimuksen kannalta hyvä. Näin saatiin vastauksia monesta 
eri ikäryhmästä. Vastaajien keski-ikä oli 17 vuotta, eli lähellä verkkokaupan arvioitua 
pääkohderyhmää.  
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Taulukko 2 Ikä 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 3 - Internetin käyttö 
 
Vastaajat käyttivät Internetiä keskimäärin 1-2 tuntia päivässä. Näin voidaan olettaa, että 
Internet ja sen käyttö on vastaajille tuttua.  
 
Kysymys 4 - Internetistä ostaminen  
 
Vastaajista 68,3 prosenttia oli ostanut Internetistä tuotteita tai palveluja (kuva 1). Inter-
netistä ostaminen tai tilaaminen oli siis vastanneista 2/3:lle tuttua. Kyselylle olikin hyvä 
asia, että vastaajilla oli runsaasti kokemusta verkkokauppojen toiminnasta.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1 Internetistä ostaminen 
 
 
Kysymys 5 - Suosituimmat ostokset Internetistä 
 
Kyselyn mukaan Internetistä oli yleisimmin ostettu vaatteita (28 kpl). Lisäksi cd- ja 
dvd-levyt ovat suosittuja (10 kpl). Lippupalvelua oli käyttänyt 5 vastaajaa. Muita Inter-
netin välityksellä ostettuja tuotteita tai palveluja olivat muun muassa piilolasit, ohjel-
mistot, elektroniikkatuotteet, sisustustuotteet, kirjat ja hotellivaraukset.  
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Kysymykset 4 ja 5 - Iän vaikutus Internetistä ostamiseen   
 
Kysymykset käsittelevät verkko-ostamista. Verrattaessa iän vaikutusta ostokäyttäytymi-
seen, nuorimmat vastaajat eivät olleet ostaneet mitään (taulukko 3). 13 ikävuodesta 
ylöspäin on Internetistä ostettu aktiivisemmin. Yllättäen 16- ja 17-vuotiaat ovat kyse-
lymme mukaan aktiivisimpia Internetistä ostajia. Kohderyhmän kuuluvilla nuorilla on 
siis taitoa ja rahaa käyttää verkkoa ostamiseen.   
 
Taulukko 3 Iän vaikutus Internetistä ostamiseen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymys 6 - Miksi Internetistä ei ollut ostettu 
 
Suurin syy siihen, että Internetistä ei osteta, on tietoturvan pettämisen pelko. Monet 
vastaajat eivät myös tietäneet syytä, tai eivät olleet vastanneet, miksi eivät käytä  
verkkokauppoja. Tämä kävi ilmi useista vastauksista. 
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Kysymys 7 - Verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet 
 
Verkkokaupan tärkeimpänä ominaisuutena vastaajat pitävät hyvää tuotevalikoimaa (tau-
lukko 4). Vastaajat arvostivat myös verkkokaupan helppokäyttöisyyttä ja tuotteiden toi-
mitusvarmuutta. Vähiten tärkeänä pidettiin sivuston visuaalista ulkonäköä ja sisäistä 
hakukonetta. Yleisesti kaikkia vaihtoehtoja pidettiin keskiarvoa tärkeämpinä.    
 
Taulukko 4 Verkkokaupan tärkeimmät ominaisuudet  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kysymykset 8-11 - Mainonta Internetissä 
 
Kysymykset käsittelivät verkkokauppojen sähköpostimainontaa. Vastanneista 41,6 pro-
senttia on saanut tietoutta uutuuksista sähköpostiinsa. Erikoistarjouksista tietoa on saa-
nut 42,6 prosenttia vastaajista. Mainoksia sähköpostiin viikoittain on saanut 28,7 pro-
senttia vastanneista. Ensimmäistä kertaa tietoa uusista verkkokaupoista saatiin yleisim-
min kaverilta tai lehti-ilmoituksista.  
  
Kysymys 12 - Kerrotaanko verkkokaupoista 
 
Hyvästä tai huonosta verkkokaupasta kavereilleen kertoo 84,16 prosenttia vastaajista, 
eli lähes jokainen (kuva 2). Helppokäyttöinen ja toimiva sivusto muistetaan ja se mark-
kinoi näin itse itseään. Tilanne toimii myös vastakkaiseen suuntaan. 
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Kuva 2 Kerrotaanko verkkokaupoista 
 
Kysymys 13 - Maksutavat 
 
Toivotuimmat maksutavat ovat kyselyn mukaan postiennakko, (34 prosenttia vastan-
neista) lasku (24 prosenttia) ja verkkopankki (21 prosenttia). Luottokortti oli vähiten 
suosittu maksuväline (6 prosenttia) (kuva 3).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 3 Maksutavat 
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Yhteenveto kohderyhmän vastauksista 
 
Vastauksia kyselyyn tuli 101 kappaletta. Vastanneista miehiä oli 53,5 prosenttia (54 
kpl) ja naisia oli 46,5 prosenttia (47 kpl). On hyvä, että vastanneista sekä miesten että 
naisten osuus meni lähes tasan. Näin kyselyyn vastanneiden mielipiteet saatiin tasaisesti 
molemmilta sukupuolilta. Vastanneista nuorin oli 10-vuotias ja vanhin 48-vuotias. Ikä-
jakauma oli laaja, mikä oli tutkimuksen kannalta hyvä. Näin saatiin vastauksia monesta 
eri ikäryhmästä. Keski-ikä oli 17 vuotta, eli lähellä verkkokaupan arvioitua pääkohde-
ryhmää.  
 
Vastaajat käyttivät Internetiä keskimäärin 1-2 tuntia päivässä. Näin voidaan olettaa, että 
Internet ja sen käyttö on vastaajille tuttua. Vastaajista 68,3 prosenttia oli ostanut Inter-
netistä tuotteita tai palveluja. Internetistä ostaminen tai tilaaminen oli siis vastanneista 
2/3:lle tuttua. Kyselylle olikin hyvä asia, että vastaajilla oli runsaasti kokemusta verk-
kokauppojen toiminnasta. Kyselyn mukaan Internetistä oli yleisimmin ostettu vaatteita 
(28 kpl). Lisäksi cd- ja dvd-levyt ovat suosittuja (10 kpl). Lippupalvelua oli käyttänyt 5 
vastaajaa. Muita yksittäisiä Internetin välityksellä ostettuja tuotteita tai palveluja olivat 
muun muassa piilolasit, ohjelmistot, elektroniikkatuotteet, sisustustuotteet, kirjat ja ho-
tellivaraukset. Verrattaessa iän vaikutusta ostokäyttäytymiseen Internetistä, nuorimmat 
vastaajat eivät olleet ostaneet mitään. 13 ikävuodesta ylöspäin on Internetistä ostettu 
aktiivisemmin. Yllättäen 16- ja 17-vuotiaat ovat kyselymme mukaan aktiivisimpia In-
ternetistä ostajia. Kohderyhmän kuuluvilla nuorilla on siis taitoa ja rahaa käyttää verk-
koa ostamiseen. Suurin syy siihen, että Internetistä ei osteta, on tietoturvan pettämisen 
pelko. Monet eivät myös tietäneet syytä, tai eivät olleet vastanneet miksi eivät käytä 
verkkokauppoja. Tämä kävi ilmi useista vastauksista. 
 
Verkkokaupan tärkeimpänä ominaisuutena vastaajat pitävät hyvää tuotevalikoimaa. 
Vastaajat arvostivat myös verkkokaupan helppokäyttöisyyttä ja tuotteiden toimitusvar-
muutta. Vähiten tärkeänä pidettiin sivuston visuaalista ulkonäköä ja sisäistä hakukonet-
ta. Yleisesti kaikkia vaihtoehtoja pidettiin keskiarvoa tärkeämpinä.     
 
Kyselyssä käsiteltiin myös verkkokauppojen sähköpostimainontaa. Vastanneista 41,6 
prosenttia on saanut tietoutta uutuuksista sähköpostiinsa. Erikoistarjouksista tietoa on 
saanut 42,6 prosenttia vastaajista. Mainoksia sähköpostiin viikoittain on saanut 28,7 
prosenttia vastanneista. Ensimmäistä kertaa tietoa uusista verkkokaupoista saatiin kave-
rilta tai lehti-ilmoituksista. Hyvästä tai huonosta verkkokaupasta kavereilleen kertoo 
84,16 prosenttia vastaajista, eli lähes jokainen. Helppokäyttöinen ja toimiva sivusto 
muistetaan ja se markkinoi näin itse itseään. Tilanne toimii myös vastakkaiseen suun-
taan. 
 
Toivotuimmat maksutavat ovat kyselyn mukaan postiennakko, (34 prosenttia vastan-
neista) lasku (24 prosenttia) ja verkkopankki (21 prosenttia). Luottokortti oli vähiten 
suosittu maksuväline (6 prosenttia).  
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10. Johtopäätökset 
 
 
Teorian ja tutkimuksien pohjalta voimme todeta ainakin sen, että verkkokaupan perus-
taminen on projekti, joka vaatii monenlaista osaamista. Eri vaiheissa tehdään yhteistyö-
tä useiden ammattilaistahojen kanssa. Alan kirjallisuutta on paljon ja sieltä saa monen-
tasoista tietoa verkkokauppa projektin toteuttamisen tueksi. Myös alan ammattilaisten 
hyödyntäminen on hyvä tapa hankkia tietoa käytännön ongelmien välttämiseen ja rat-
kaisuun. Näin toimittiin myös tässä projektissa.       
 
Vaikka asiantuntija haastatteluissa kävi ilmi, että verkkokaupat oli perustettu ilman suu-
rempia tutkimuksia tai taustatyötä, voidaan todeta, että asiakastutkimuksien ja taustojen 
selvittäminen parantavat onnistumisen mahdollisuutta. Haastattelujen avulla kerätty tie-
to auttoi välttämään aiemmin verkkokauppojen perustamisen yhteydessä tehtyjä virhei-
tä. Esimerkiksi kaikkien haastateltujen mielestä verkkokaupan domain-nimellä on suuri 
merkitys osoitteen löydettävyyteen ja muistamiseen. Verkko-osoitteen on oltava lyhyt, 
ytimekäs ja helppo muistaa. Niinpä työn tilaajan alkuperäinen verkko-osoite 
(www.bronx-store.fi/verkkokauppa) muuttui ehdottamaamme yksinkertaisempaan muo-
toon (www.bronx.fi) (kuva 4). Tärkeimpinä hyvän verkkokaupan ominaisuuksina am-
mattilaiset pitivät helppokäyttöisyyttä, selkeää tuoteryhmien jäsentelyä, toimintojen no-
peutta, luotettavuutta sekä toimintavarmuutta. Kaikkiin edellä mainittuihin kohtiin kiin-
nitettiin erityistä huomiota sivuston suunnittelussa, esimerkiksi materiaalien hyvään laa-
tuun ja kuvaukseen sekä kuvien käsittelyyn panostetaan. Tämä näkyy www.bronx.fi-
verkkosivuilla selkeinä ja laadukkaina tuotekuvina. Kaikki haastatellut keräsivät asia-
kasrekisteriä ja se koettiin tärkeäksi osaksi markkinointia. Samaa toimintamallia tullaan 
toteuttamaan myös työn tilaajan toimesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 4 www.bronx.fi 
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Kyselyn pohjalta selvisi, että hyvä tuotevalikoima, helppokäyttöisyys ja tuotteiden toi-
mitusvarmuus on tärkeää käyttäjien mielestä. Tulevan verkkokaupan tavoite on olla 
omalla alallaan Suomen suurin verkkokauppa tuotevalikoiman laajuudella mitattuna. 
Yllättäen mainontaa sähköpostin välityksellä sai vain noin 40 prosenttia vastaajista. 
Määrä tuntuu pieneltä verrattuna Internetissä liikkuvaan roskapostin määrään nähden. 
Lisäksi haastatellut verkkokaupan ammattilaiset kertoivat kaikki käyttävänsä sähköpos-
timainontaa. Työn tilaaja ei vielä toistaiseksi käytä sähköpostimainontaa. Suurimpana 
syynä tähän on, että asiakasrekisteri on vielä toistaiseksi suppea. Jatkossa on kuitenkin 
todennäköistä, että sähköpostimainontaa tullaan käyttämään. Lähes 90 prosenttia kyse-
lyyn vastanneista ilmoitti kertovansa hyvästä tai huonosta verkkokaupasta kaverilleen. 
On siis tärkeää, että jokaiselle verkkokaupassa kävijälle jäisi positiivinen kuva sellaisel-
la käydessään. Jo verkkokaupan suunnitteluvaiheesta saakka onkin asiakaskeskeinen 
ajattelutapa pidettävä mielessä.   
 
Vastaajat pitivät parhaana maksutapana postiennakkoa. Monet haluaisivat tehdä kaup-
paa myös laskulla ja verkkopankin välityksellä.  Työn tilaajan näkemyksen mukaan las-
ku ei sovellu maksuehdoksi mahdollisten luottotappioiden vuoksi. Alkuun maksueh-
doiksi valittiin postiennakko ja Nordean verkkopankki. Tulevaisuudessa on tarkoitus 
lisätä verkkopankkien määrää. Kyselytutkimuksessa luottokorttia pidettiin vähiten suo-
sittuna maksuvälineenä. Ilmeisesti luottokortin tietoja ei haluta antaa Internetiin.  
 
Johtopäätöksenä koko tutkimuksesta voidaan sanoa, että saimme paljon käyttökelpoista 
tietoa, jota hyödynnettiin verkkokaupan suunnittelussa ja perustamisessa. Haastattelu-
tutkimuksen laatua heikensi kuitenkin se, että emme saaneet tavoitteena ollutta viittä 
asiantuntijahaastattelua. Monet yritykset kieltäytyivät luovuttamasta tietoja liikesalai-
suuksiin ja vallitsevaan kilpailutilanteeseen vedoten. Näin haastateltu joukko oli määräl-
lisesti pieni. Tämä heikentää saadun tiedon yleistettävyyttä.  Saadut kolme haastattelua 
olivat kuitenkin juuri oikean kohderyhmän parissa työskenteleviltä ammattilaisilta. Näin 
saatu tieto oli oikeanlaista juuri tämän verkkokauppaprojektin kannalta.  
 
Kyselytutkimuksen mukaan yllättäen vaatteet olivat suurin yksittäinen verkkokaupoista 
ostettu tuoteryhmä. Tämä lupaa hyvää työn tilaajan verkkokaupalle. Tulosten ana-
lysoinnissa nousi esiin kuitenkin asioita, joita olisi ollut hyvä kysyä ja tutkia. Esimer-
kiksi mainontaa ja hyvän verkkokaupan ominaisuuksia olisi voinut tutkia vielä tarkem-
min sekä haastatteluissa että kyselyssä.  On kuitenkin tosiasia, että kaikki asiat voi tehdä 
aina paremmin. Työn tekijöiden oppimisprosessin onnistumisen kannalta on kuitenkin 
tärkeää, että työssä ilmenneet puutteet ja mahdolliset virheet huomataan, että niistä voi-
daan oppia. Työn tilaaja on kuitenkin tyytyväinen saamiinsa tuloksiin ja ilman niitä olisi 
varmasti tehnyt monia turhia virhearviointeja.  
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11. Pohdinta       
 
 
Saadessamme ehdotuksen tutkintotyön lopullisesta aiheesta, kiinnostuksemme heräsi 
välittömästi. Tutkintotyön aihe sisälsi meitä molempia kiinnostavia osa-alueita, jotka 
osaltaan olivat molemmille tuttuja jo työmme kautta. Prosessi osoittautui monitahoisek-
si ja antoisaksi. Emme kuitenkaan työtä aloittaessamme osanneet kuvitella, kuinka haas-
tavaa, mielenkiintoista ja vaikeaakin sen tekeminen tulee olemaan. Välillä vastoinkäy-
miset olivat lannistaa meidät, mutta sitkeästi pyrimme saamaan työtämme eteenpäin. 
Verkkokauppa on tämän päivän ja tulevaisuuden nouseva ala, jonka kasvulla ei näy 
loppua. Tietenkin on mahdollista että koko Internet tuhoutuu, mutta me emme usko sii-
hen.  
 
Suurempia ongelmia tutkintotyön teossa ei kohdattu. Selkeä työnjako oli tietysti tärkeää 
ja siinä onnistuttiin hyvin. Pientä lipsumista aikatauluista tapahtui, mutta siihen oli 
useimmiten syynä muut kiireet kuin laiskuus. Tarpeeksi joustavan aikataulun laatiminen 
oli jälkeenpäin ajateltuna oikea ratkaisu, koska näin työn tekemisestä ei koskaan muo-
dostunut perässä vedettävää ”kivirekeä”, vaan sitä oli aidosti opettavaista ja mukavaa 
tehdä.   
 
Teoriaosuuden tiedonhankinta oli mielenkiintoista, kun tietoa vihdoin alkoi löytyä kir-
joista ja Internetistä. Aiheesta löytyy materiaalia, mutta tietenkin alan nopean kehityk-
sen vuoksi osa kirjallisuudesta vanhenee äkkiä ja kaikkeen Internetissä olevaan tietoon 
ei aina voi luottaa. Samasta aiheesta ei tietääksemme ole kovin paljon tutkintotöitä teh-
ty, mikä lisäsi motivaatiota tutkia aihetta. Aihepiiri on kuitenkin todella laaja ja työstä 
olisi voinut tehdä valtavan kokoisen paketin ilman kunnollista aihealueen rajaamista.   
  
Tutkintotyön tekemisen myötä olemme oppineet monia uusia asioita. Verkkokaupan-
käynnin teoriaan tutustuminen lisäsi alan tuntemusta selvästi. Opimme myös suunnitte-
lemaan ja toteuttamaan asiakastutkimuksia ja haastattelututkimuksia, sekä analysoimaan 
niistä saatuja tuloksia.  
 
Kaiken kaikkiaan tutkintotyöprosessi oli kaikessa laajuudessaan mielenkiintoinen, haas-
tava ja hermoja raastava. Vaikka olimme suunnitelleet mielestämme tutkintotyöproses-
sin huolellisesti, matkan varrella kohtasimme asioita, joita emme olleet osanneet ottaa 
huomioon. Mutta tämä lienee aika luonnollista työn ollessa ensimmäinen laajuudessaan 
meille molemmille. Kynnys tulevaisuudessa vastaavien tutkimuksien tekemiseen kui-
tenkin madaltui hieman. 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kysymykset työn tilaajalle 
 

- Miksi verkkokauppa perustetaan? 
- Mitä palveluja tai tuotteita itse ostat internetistä? 
- Kuka/ketkä ovat tulevan verkkokaupan kohderyhmä? 
- Miten heidät tavoitetaan, eli mikä saa asiakkaan tulemaan sivustolle? 
- Paljonko tilauksia on tarkoitus saada viikossa ensimmäisenä vuotena? 
- Mikä on mielestäsi tulevan verkkokaupan suurimmat haasteet ja uhat? 
- Minkälaisia mahdollisuuksia näet verkkokaupassa? 
- Minkälaisella aikataululla odotat tuloksia? 
- Kuinka paljon työtä verkkokaupan ylläpitäminen mielestäsi vaatii? 
- Onko yritykseen verkkokauppaprojektin myötä palkattu lisää työvoimaa? 
- Miten verkkokaupan markkinointi on suunniteltu? 
- Kuinka suuri osa ennakkomarkkinoinnilla on mielestäsi verkkokaupan lanseera-

uksessa? 
- Mitkä maksutapoja ovat mahdollisia? Perustele miksi. 
- Onko verkkokaupan pystyttäminen ja ylläpito mielestäsi taloudellinen riski yri-

tykselle? 
- Mikä on omasta mielestäsi verkkokaupan tärkein ominaisuus? 
- Mitä kuuluu verkkokaupalle vuonna 2010, eli viiden vuoden päästä? 
- Onko vielä jotain sellaista jota tässä ei kysytty, mutta katsot olevan olennaista 

tietoa toteuttaessasi ja suunnitellessasi uutta verkkokauppaa? 
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Liite 2. Kysymykset verkkokaupan ammattilaisille 
 

- Miten verkkokaupan idea sai alkunsa teidän yrityksessä? 
- Minkälaisia tietoja käytettiin hyväksi silloin, kun verkkokaupan aloittamisesta 

päätettiin? 
- Kauanko verkkokauppa on ollut toiminnassa? 
- Kuinka paljon kävijöitä verkkokaupassanne on päivittäin? 
- Onko verkkokaupankäynnissä huomattavissa sesonkiluontoista vaihtelua kau-

pankäynnin määrissä? 
- Kuinka internetin hakukoneiden toiminta näkyy verkkokauppanne kävijämääris-

sä? 
- Oletteko ostaneet mainostilaa internetistä markkinoidaksenne verkkokauppaa? 
- Mitä olet mieltä verkkokaupan domain-nimestä ja minkälainen vaikutus verkko-

kaupan osoitteella on sivuston löydettävyyteen ja kaupankäyntiin yleensä? 
- Ovatko sivuilta linkit yhteistyökumppaneiden sivuille? Jos ovat, niin mille si-

vuille? 
- Minkä sivuston kautta asiakkaanne useimmiten löytävät sivunne? 
- Minkälaiset tavoitteet verkkokaupalle asetettiin? 
- Onko asetetut tavoitteet saavutettu?  Jos ei, niin miksi ei? 
- Tehtiinkö ennen verkkokauppaprojektia markkinatutkimuksia? Jos ei, niin miksi 

ei? 
- Minkälaisia ongelmia alkuvaiheessa esiintyi ja miten ne ratkaistiin? 
- Mainostettiinko nettipalvelua jo ennen virallista aloituspäivää? 
- Mitkä on mielestäsi paras media toteuttaa verkkokaupan esimarkkinointi? Perus-

tele vastauksesi. 
- Miten verkkokaupan markkinointi toteutettiin? 
- Tekninen toteutus: Itse vai palveluntarjoaja? 
- Tuliko yllätyksiä ja jos tuli minkälaisia? 
- Mitä eri maksutapoja on mahdollista käyttää palvelussanne? – Miksi päädyitte 

valitsemiinne ratkaisuihin? 
- Keräättekö asiakasrekisteriä? 
- Onko teillä käytössä postitusjärjestelmä kanta-asiakkaille? 
- Mitä etuja tarjoatte kanta-asiakkaille? 
- Onko teillä käytössä oma palvelin? Perustele vastauksesi. 
- Kuinka sivuston ylläpito hoidetaan? Kuinka monta työtuntia viikossa käytetään 

verkkokauppaan? 
- Mikä verkkokaupassanne on eniten myyty yksittäinen tuote? – Miksi? 
- Kuinka paljon tilauksia verkkokaupan kautta tulee viikossa? 
- Kuinka suuri osa liiketoiminnastanne tulee nyt verkkokaupan kautta? 
- Kuinka suurena osana liiketoimintaasi näet verkkokaupan vuonna 2010, eli vii-

den vuoden päästä? 
- Onko vielä jotain sellaista jota tässä ei kysytty, mutta katsot olevan olennaista 

tietoa uuden verkkokaupan suunnittelussa ja toteutuksessa? 
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Liite 3. Kysymykset kohderyhmälle 
 
Tähän kyselyyn vastaamalla autat yritystämme kehittymään entisestään. Suuri kiitos 
ajastasi! Vastaamalla osallistut 20 euron arvoisen lahjakortin arvontaan. Muista jättää 
myös yhteystietosi kääntöpuolelle, jotta voimme ilmoittaa mahdollisesta voitostasi si-
nulle. 
 
KYSELY INTERNET VERKKOKAUPANKÄYNNISTÄ 
 
 
1. Olen  1.)  Mies 2.)  Nainen 
 
2. Vastaajan ikä _________ vuotta. 
 
3. Käytän Internetiä keskimäärin _________ tuntia päivässä. 
 
4. Oletko tehnyt ostoksia Internetin verkkokaupoissa? 
 

1. Kyllä      2. En 
 
5. Jos olet, niin mitä olet ostanut? _________________________________________ 
 
6. Onko jotain erityistä syytä, miksi ette ole ostaneet mitään tuotteita verkosta? 

____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
7. Kuinka tärkeinä pidät seuraavia ominaisuuksia verkkokaupassa? 1 = vähän tai ei ol-

lenkaan tärkeänä, 5 = erittäin tärkeänä. 
 

- Helppokäyttöisyys   1 2 3 4 5 
- Hyvä valikoima   1 2 3 4 5 
- Sivujen nopea latautuminen  1 2 3 4 5 
- Turvallisuus    1 2 3 4 5 
- Toimitusnopeus   1 2 3 4 5 
- Toimitusvarmuus   1 2 3 4 5 
- Visuaalinen ulkonäkö   1 2 3 4 5 
- Sivuston sisäinen hakukone  1 2 3 4 5 
- Asiakaspalvelu   1 2 3 4 5 

 
8. Saatko tietoja verkkokauppojen uusista tuotteista omaan sähköpostiisi? 
 
 1. Kyllä 2. En 
 
9. Saatko tietoja verkkokauppojen erikoistarjouksista omaan sähköpostiisi? 
 
 1. Kyllä 2. En 
 
10. Saatko verkkokauppojen mainoskirjeitä viikoittain sähköpostiisi? 
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 1. Kyllä 2. En 
 
11. Miten saat ensimmäistä kertaa tiedon uudesta verkkokaupasta? Ympyröi kaksi vaih-

toehtoa. 
1. Lehti-ilmoituksesta 
2. Televisiomainoksesta 
3. Sähköpostimainoksesta 
4. Kaverilta 
5. Muulla tavalla, miten?_______________________________________ 

 
12. Kerrotko hyvästä tai huonosta verkkokaupasta kavereillesi? 

 
1. Kyllä      2. En 

 
13. Mikä seuraavista vaihtoehdoista on mielestäsi kätevin tapa maksaa ostokset verkos-

sa? 
1. Pankkikortti 
2. Luottokortti 
3. Verkkopankki 
4. Postiennakko 
5. Lasku 

 
14. Kuinka paljon keskimäärin käytät rahaa vaatteisiin kuukaudessa? 
 

1. 0-20 euroa 
2. 20-40 euroa 
3. 40-60 euroa 
4. 60-80 euroa 
5. 80-100 euroa 
6. 100 euroa – enemmän 

 
 
Kiitokset yhteistyöstäsi ja ajastasi! 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
YHTEYSTIEDOT 
 
Yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin eikä niitä luovuteta eteenpäin. Kyse-
lyn tulokset julkaistaan nimettömästi. Arvonnassa voitaneelle ilmoitetaan voitosta hen-
kilökohtaisesti. 
 
 
Nimi  _____________________________________________________ 
Osoite  _____________________________________________________ 
Puhelin _____________________________________________________ 
e-mail  _____________________________________________________ 
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Liite 4. Ammattilaishaastattelujen vastaukset 
 

Haastateltava 1. (Limelite / Janne Kinnunen) 
 

- Verkkokauppa idea oli alun perin koko liiketoimintasuunnitelman perusta. Toi-
minta aloitettiin siis ilman toimitiloja pelkän verkkokaupan voimin. 

- Normaaleja liiketoimintasuunnitelmaan tarvittavia tietoja, koska alussa toiminta 
perustui yksinomaan verkkokauppaan ja ilman varsinaisia liiketiloja.    

- Markkinatutkimuksia tehtiin kahdenlaisia. Toinen suunnitelma oli yritystoimin-
nan perustamisasioissa mukana olleen ammattilaisen tekemä ja toinen oli oma, 
joka perustui enemmän ”kenttätason” ja ehkä hiukan ”mutu” periaatteella teh-
tyyn tutkimukseen ja johtopäätöksiin. 

- Verkkokaupan tavoite oli sama kuin yrityksen kannattavuuden tavoite ja se saa-
vutettiin käytännössä heti.   

- Verkkokauppa avattiin maaliskuussa 2004. 
- Alkuvaiheessa esiintyi ”normaaleja” alkukangerteluja mitä alkavassa yrityksessä 

yleensäkin. Mitään varsinaista ongelmaa ei alkuvaiheessa esiintynyt. 
- Luvut ovat toistaiseksi liikesalaisuus 
- Luvut ovat toistaiseksi liikesalaisuus  
- Sesongeilla ei ole ollut mainittavaa vaikutusta verkkokaupan myyntiin.  
- Hyvin.  
- Ei. Ainoastaan yhteistyökumppaneilla on mainoksia/linkkejä sivuille. 
- Riippuu mielestäni yrityksestä ja kohderyhmästä.  
- Tulossa. Tällä hetkellä vain mainoksia/mainintoja yhteistyökumppaneiden toi-

minnasta 
- Ei, paitsi ”puskaradio” tiesi levittää sanaa ja näin oli valmiina jo hiukan asiakas-

pohjaa. 
- Emme markkinoineet etukäteen. Toiminnan aloituksen varmistumisen ja aloit-

tamisen välissä ei ollut kuin kaksi päivää(viikonloppu). Markkinointitapa riip-
puu pitkälti minkä alan yritys ja onko se omalla alallaan minkälaisessa asemas-
sa.  

- Myyjä itse 
- Ei 
- Ylläpito hoituu tarpeen mukaan. Päivityksiä tehdään aina kun tarvetta on. Työ-

tunteja verkkokaupan sivustoihin käytetystä ajasta ei ole eritelty.  
- Tällä hetkellä maksutapoina ovat postiennakko ja ”VIP” asiakkailla lisäksi tili-

siirto ja lasku. 
- Kyllä. 
- Asiakkaan suostumuksesta lähetämme infopostia asiakkaan haluamista tuotteis-

ta.    
- Toistaiseksi liikesalaisuus 
- Luvut ovat toistaiseksi liikesalaisuus 
- Verkkokaupan osuus tulee nousemaan kokonaismyynnissä.    
- Toimintavarmuus. Vaikka nykyisin lähes kaikilla on laajakaistaliittymät, niin 

osalla on silti modeemi- tai muutoin hiukan hitaampi yhteys ja näin ollen kaikki 
grafiikkojen lataamiset kestävät ja usein käy niin, ettei tuotteita jaksa selailla jos 
joutuu odottamaan pitkiä aikoja. Useat virustorjuntaohjelmat aiheuttavat myös, 
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ettei kaikkia tiedostomuotoja saa toimimaan edes uusilla koneilla ja nopeilla yh-
teyksillä. Itselläni palomuuri ja virustorjuntaohjelma(-t) estävät/hidastavat usei-
den sivustojen toimintoja. 
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Haasteteltava 2. (Europehouse / Katja Mustonen) 
 

- Myynnin lisäys ja asialkkaiden tavoittaminen syrjäseuduilla. Verkkokaupan-
käynti oli tuolloin kovassa nousussa. 

- Asiantuntijahaastatteluja. Kuitenkin yritys&erehdysperiaatteella pitkälti. 
- Ei tehty tutkimuksia. 
- Varovaiset tavoitteet alussa ja ne saavutettiin hyvin. 
- perustettu vuonna 2000. 
- Asiakkaiden varmennus, valetilaukset, käyttäjämäärät liian suuria palvelimelle, 

tuotehallinta oli aluksi vaikeaa. 
- Ei kommenttia. 
- Ei kommenttia. 
- Joulu on kovin sesonki. Sesonkiaikana työntekijäpulaa. 
- Hyvin. Alussa hakusanoja mietittiin paljon. 
- Ei ostettu. Bannereita, vaihdettu esimerkiksi NRJ. 
- Tärkeä vaikutus sille, miten osoite jää mieleen. 
- On, mutta ei pysyviä. Esim. tapahtumia ym. 
- Ennakkomainonta TV. Citylehti. 
- Tuotteista ja kohderyhmästä riippuu paljon. TV esim. ohjelmat, joita kohderyh-

mään kuuluvat seuraavat. 
- Ulkopuolinen alan yritys (Optinet). 
- Ei omaa palvelinta. 
- 1.5 ihmistä pyörittää koko nettitoimintaa. 
- Lasku, verkkopankki, luottokortit, postiennakko. 
- Kerätään asiakasrekisteriä. Tilauksista, suoraan sivujen kautta, tapahtumien 

kautta. 
- On käytössä säännöllinen postikirje. Kun uusia tuotteita tulee, niin tehtiin mai-

noskirje. Kilpailuja, esim. voita 1000 mk:n lahjakortti. 
- Puhallettava tuoli (20 €). Pimeässä loistavat tähdet (2 €). Edulliset tuotteet. Sitä 

meni, mitä mainostettiin. 
- 1/3 tullut netin kautta alussa (2 myymälää). 
- Ei tule lisääntymään enää hirveästi. Verkkokauppa yleensä tulee lisääntymään 

osaavien käyttäjien määrän kasvaessa. 
- Nopea käyttää, helppous, jäsennelty, selkeät tuoteryhmät. Luotettavuus. 
- – 
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Haastateltava 3. (Player One&Tilt / Jaakko Lähteenmäki) 
 

- Kahdeksan vuotta sitten edustaja tuli käymään liikkeessä ja tarjosi verkkokaupan 
tekemistä. Verkkokauppa ei ollut mietitty/suunniteltu juttu. 

- Tuttu kauppias suositteli. 
- Ei tehty. ”Perstuntumalta”. 
- Ensimmäinen tilaus saapui seuraavana päivänä avauksesta. Kuoletetaan verkko-

kauppaan sijoitettu pääoma vuodessa. 
- 8-9 vuotta. 
- Teknisiä ongelmia, ei kuitenkaan mitään suurta. 
- 11 000. Parhaimpina kuukausina 300 000. Joulu on paras sesonki. 
- Keskimäärin viikossa tulee 500-1000 tilausta. 
- Sesongit näkyvät. Koulujen loppuminen näkyy määriä lisäävästi. 
- Löytää hyvin perushakusanoilla. 
- On ostettu. Mainontatapa on muuttunut. Content mainontaa. Tradedoubler. Af-

filiate-saitteja. 
- Lyhyt, helppo muistaa, ytimekäs. Liittyy palveluun. 
- Ei ole. 
- Ei mainostettu. 
- 1. Televisio. 2. Verkkomainonta. 
- Tekninen toteutus ostettu alan yritykseltä. 
- Kyllä. 
- 60 työtuntia viikossa. 
- Postiennakko, kaikki nettipankit, luottokortti. 
- Kyllä. vapaaehtoinen rekisteröinti, josta saa jotain pientä palkintoa tai etua. 
- Viikoittainen newsletter. 
- Peli GTA San Andreas. 
- 1/3 osa. (2 myymälää) 
- Vaikea kysymys. Ennustettavuus verkkokaupassa on heikko. 
- Helppo, selkeä, yksinkertainen, nopea, luotettava. 
- Ostotapahtuman pitää olla helppo. 

 


