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This thesis was based on the need of a chemical sales company to update its online store
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1

Johdanto

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli laatia selkeä toimintasuunnitelma kemikaalien verkkokauppaa harjoittavan yrityksen verkkokaupan päivittämiseksi toiminnoiltaan, käytettävyydeltään ja viranomaisvaatimustenmukaisuudeltaan sellaiseksi, että se vastaa nykypäivän kriteereitä. Varsinaisten internetsivujen laatimisesta tulee vastaamaan ulkopuolinen toimija, ja tämä opinnäytetyö on osana sivujen toimittajalle toimitettavaa informaatiopakettia.

Cheminent Oy:n liiketoiminta painottuu palvelutoimintaan, mutta yritys haluaisi lisätä painoarvoa verkkokaupan kautta tapahtuvalle myynnille. Verkkokaupan päivitys on tärkeä
osa tätä kehitystä. Tässä opinnäytetyössä on selvitetty yhdessä yrittäjän kanssa vaatimuksia, jotka päivitetyn verkkokaupan halutaan täyttävän. Työ on toteutettu toiminnallisesti, ja tiedonkeruu on tapahtunut lähinnä keskustelemalla yrittäjän kanssa hänen havainnoimistaan muutostarpeista sekä opinnäytetyön laatijan tekemistä huomioista
työnsä ohella. Teoriaosuus painottuu kemikaalimyyntiä koskevaan lainsäädäntöön ja viranomaisohjeisiin. Tehtiin myös muiden alan verkkokauppojen vertailua ja tuloksia peilattiin omiin tarpeisiin.

Työn edetessä käytiin läpi jo olemassa olevan verkkokaupan puutteita ja korjaustarpeita
sekä mahdollisimman kattavasti hyödynnettiin muiden alan verkkokauppojen hyviä ja
huonoja puolia sekä haettiin ominaisuuksia, joilla alan mikroyritys voi erottua edukseen
verkkokauppatoiminnallaan. Selvitettiin mahdolliset lain ja asetusten asettamat rajoitukset tämän tyyppiselle verkkokauppatoiminnalle ja pyrittiin saamaan kokoon mahdollisimman selkeä tietopaketti toimitettavaksi verkkokaupan käytännön toteutuksesta vastaavalle yritykselle, jolloin projektin läpivienti sujuisi mahdollisimman mutkattomasti.
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2

2.1

Projektin tausta

Cheminent Oy

Cheminent Oy on vuonna 2003 perustettu kemikaalialan palveluja sekä laboratoriokemikaaleja ja teknisiä kemikaaleja myyvä mikroyritys. Yrityksen pääasiallinen tuote on kemikaaleihin liittyvä yrityksille suunnattu palvelutoiminta sisältäen mm. kemikaalitietojen
hallintaa ja vaarallisten aineiden lähetysten valmistelua avaimet käteen -periaatteella.
Vuodesta 2005 lähtien yritys on maahantuonut, valmistanut ja myynyt erilaisia laboratoriokemikaaleja ja laboratoriotarvikkeita. [1.] Useista muista toimijoista poiketen Cheminent Oy toimittaa tuotteita myös yksityishenkilöille tietyin rajoituksin. Yrityksen toimitilat
ja varasto sijaitsevat Porvoossa, ja Cheminent Oy:n liikevaihto vuonna 2015 oli 379 000
euroa [2].

2.2

Verkkokaupan myyntiartikkelit

Myyntiartikkelivalikoima koostuu verkkokaupan osalta suurimmaksi osaksi espanjalaisen päämiehen Scharlab S.L.:n laboratoriokemikaaleista. Lisäksi yritys tekee yhteistyötä
muutaman muun toimittajan kanssa, joten tuotevalikoima on todellisuudessa huomattavasti päämiehen tarjoamaa suurempi. [1.] Suuri osa myytävistä tuotteista on tilaustuotteita, jotka hankitaan asiakastarpeen mukaan, ja vain pieni osa tuotteista on heti saatavilla varastolta. Cheminent Oy:llä on myös omavalmisteista koostuva tuoteryhmä, joka
on kooltaan muutamia kymmeniä tuotteita [1].
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3.1

Kemikaalikauppaa ohjaavat ohjeistukset ja lainsäädäntö

REACH- ja CLP-asetukset

REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) -asetus
on EU:n parlamentin ja neuvoston asetus koskien kemikaalien rekisteröintiä, arvioimista,
lupamenettelyä ja rajoituksia. Asetus koskee kemikaalien valmistajia, Euroopan unioniin
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maahantuojia sekä jakelijoita. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa terveyden ja ympäristönsuojelun korkea taso, parantaa EU:n alueen kemianteollisuuden kilpailukykyä ja
mahdollistaa tavaroiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionin sisämarkkinoilla. REACHasetus siirtää vastuuta kemikaalien ympäristö- ja terveysriskeistä sekä kemikaalien turvallisuuden todistamisesta viranomaisilta teollisuudelle. [3.]

REACH-asetuksen kannalta tärkeä CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) -asetus tuli voimaan tammikuussa 2009. Se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta.
CLP-asetuksella on pantu Euroopan unionin alueella käytäntöön YK:n hyväksymä, maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS
(Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals). Tavoitteena
on samojen merkintä- ja luokitusperiaatteiden käyttö maailmanlaajuisesti, jolloin kemikaaliturvallisuus paranee ja globaali kemikaalikauppa helpottuu. [4.]

CLP-asetuksessa säädetään kriteereistä, joiden perusteella aine tai seos luokitellaan
vaaralliseksi. Myös erilaiset huomiosanat sekä vaara- ja turvalausekkeet ovat osa CLPasetusta. Näkyvimpiä eroja väistyvään lainsäädäntöön nähden ovat uudet varoitusmerkit
(kuva 1) ja vaaraluokat ja -kategoriat, ”vaara” ja ”varoitus” huomiosanojen käyttöönotto
sekä H- ja P-lausekkeet, jotka korvaavat vanhat R- ja S-lausekkeet. [4.]

REACH- ja CLP-asetusten voimaanastumisen jälkeen, käyttöturvallisuustiedotteissa ja
pakkauksissa ei saisi enää näkyä väistyvän lainsäädännön mukaisia luokitusmerkkejä ja
-merkintöjä.
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Kuva 1. CLP-asetuksen mukaiset varoitusmerkit [5.]

3.2

Kemikaalilaki

Kemikaalilain (599/2013) tarkoituksena on ympäristön ja terveyden suojelu, ja lain pohjana toimii EU:n kemikaalilainsäädäntö [6, 1.–2. §].

Lain neljännessä luvussa säädetään toimintaa ohjaavista yleisistä periaatteista ja toiminnanharjoittajan velvollisuuksista. Toiminnassa on oltava riittävästi selvillä kemikaalin ympäristö- ja terveysvaaroista ja valitaan aina kun mahdollista kemikaali, jonka haittavaikutukset ovat mahdollisimman vähäiset. Kasvinsuojeluaineiden ja vaarallisten kemikaalien
merkinnät on kirjoitettava molemmilla kotimaisilla kielillä, ja lisäksi kemikaalin vastaanottajalle, eli tässä tapauksessa asiakkaalle, on toimitettava REACH-asetuksen mukainen
käyttöturvallisuustiedote valinnan mukaan joko suomeksi tai ruotsiksi. [6, 19.–20. §.]

Kemikaalien markkinoinnissa ei saa kaunistella tai jättää huomiotta kemikaalin vaaraominaisuuksia tai riskejä [6, 21. §]. TUKES valvoo vuonna 2017 kemikaalien markkinointia verkkokaupoissa. Tehostettu valvonta on osa EU:n yhteistä kemikaalien Internetkauppaa koskevaa valvontahanketta. Hankkeen tarkoituksena on varmistaa, että verk-
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kokaupoissa myytävistä kemikaaleista annetaan kuluttajille riittävät tiedot koskien kemikaalien vaaraominaisuuksia. Käytännössä kaikista CLP:n mukaisesti luokitelluista kemikaaleista tulisi olla kuluttajan nähtävillä vähintään tuotteita koskevat vaaralausekkeet.
[7.] Uuden kemikaalin maahantuonnista, kun kemikaalia ollaan saattamassa markkinoille
tai käyttöön Suomessa, on ilmoitettava valvovalle viranomaiselle. Ilmoitusvelvollisuus on
voimassa myös viedessä maasta kemikaalia, kun vienti kohdistuu EU:n talousalueen
ulkopuolelle. [6, 22.–23. §.]

Kemikaalia ei saa luovuttaa vähittäismyynnistä, jos on syytä epäillä sen käytön aiheuttavan erityistä vaaraa terveydelle. Toisaalta vaarallisen kemikaalin vastaanottaja on velvollinen kertomaan luovuttajalle kemikaalin vastaanottoaika, loppukäyttäjä ja käyttötarkoitus. [6, 25. §.]

Lakia valvova viranomainen voi kieltää toiminnanharjoittajaa jatkamasta toimintaansa,
jos se ei noudata kemikaalilakia tai Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöä, ja kieltoa
voidaan tehostaa uhkasakolla. Lisäksi valvovalla viranomaisella on oikeus saada toiminnanharjoittajalta tai muulta lain piirissä olevalta henkilöltä tiedot, jotka voivat olla tarpeellisia lain noudattamisen valvonnan kannalta. Kemikaalirikkomuksesta, joka voi olla esimerkiksi tahallinen tai huolimattomuudesta johtuva käyttöturvallisuustiedotteen toimittamatta jättäminen, voidaan tuomita sakkoihin. [6, 46.–48. §, 59. §.]

Kemikaalilain lisäksi kemikaalien vähittäismyynnille on asetettu valtioneuvoston asetuksessa (644/2013) tiettyjä erityismääräyksiä. Asetuksen mukaan myrkyllistä kemikaalia ei
saa, polttoaineita lukuun ottamatta, luovuttaa alle 18-vuotiaalle henkilölle. Metanolipitoista polttoainetta saa kuitenkin luovuttaa alaikäiselle vain huoltajan kirjallisella suostumuksella. [8, 1. §.] Kemikaalia ei myöskään saa luovuttaa eteenpäin, jos on syytä epäillä,
että kemikaalia ollaan hankkimassa päihtymistarkoitukseen tai muuten sellaiseen käyttöön, josta voi koitua erityistä vaaraa terveydelle [8, 3. §].

3.3

Tietosuoja-asetus

Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta (General Data Protection Regulation,
GDPR) sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen. Uusi lainsäädäntö vastaa digitalisaation ja globalisaation luomiin tietosuojakysymyksiin, ja sen tarkoitus on parantaa
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henkilötietojen suojaa ja tietosuojaoikeuksia, sekä yhtenäistää EU-maiden tietosuojasääntelyä. [9.]

Jatkossa henkilöllä on oikeus tietää, mitä tietoja eri organisaatioilla on hallussaan ja mihin tietoja käytetään. Virheelliset ja epätarkat tiedot on korjattava, ja toisaalta henkilöllä
on oikeus pyytää kaikkien tietojen poistamista tai siirtämistä toisen organisaation käyttöön. [9.]

Organisaatio saa kerätä henkilötietoja vain tiettyyn tarkoitukseen, eikä tietoja saa myöhemmin käsitellä alkuperäiseen tarkoitukseen sopimattomalla tavalla. Kerättyjen henkilötietojen tulee olla rajoitettuja ja tarkoituksenmukaisia siihen tarkoitukseen, johon ne on
kerätty. Tiedot on säilytettävä muodossa, jossa henkilö on tunnistettavissa, vain välttämätön aika tietojenkäsittelyn tarkoituksen toteuttamista varten. Henkilötietojen käsittely
on lainmukaista vain, jos henkilö on antanut tietojensa käsittelyyn suostumuksensa, tietoja tarvitaan sopimuksen täytäntöön panemiseksi, rekisterin pitäjä tarvitsee tietoja oman
lakivelvoitteensa täyttämiseksi tai tietoja tarvitaan henkilön tai kolmannen osapuolen etujen suojaamiseksi. [10, s. 7–8.]

Tietosuoja-asetus koskee yksityishenkilöiden tietojen käsittelyä, joka on tällä hetkellä
Cheminent Oy:n toiminnassa melko vähäistä. Yksityisasiakkaat kuitenkin tallentuvat yrityksen asiakasrekisteriin, ja verkkokaupan uudistuksen myötä mahdollisesti myös yksityisasiakkaiden määrä tulee kasvamaan, joten asetus on syytä ottaa toiminnassa huomioon. Alle 250 työntekijän organisaatioissa tulee laatia seloste henkilötietojen käsittelytoimista, jos henkilötietojen käsittely organisaatiossa ei ole satunnaista. Selosteesta
tulee käydä ilmi muun muassa, mihin tarkoitukseen tietoja käsitellään, kuinka kauan tietoja säilytetään ja mikä toinen organisaatio voi saada tiedot. [9.]

3.4

Kuluttajansuojalaki

Kuluttajansuojalaissa kielletään antamasta virheellistä tietoa mm. tuotteen hinnasta ja
sen määräytymisestä, toimitusajoista sekä kuluttajan ja palveluntarjoajan vastuista ja oikeuksista. [11.] Nämä ovat kohtia, joihin kannattaisi ilman muuta ottaa kantaa toimitusja käyttöehdoissa. Kuluttajansuojalain tiedonantovelvollisuus velvoittaa antamaan tiedot

7
kuluttajalle sekä yrityksestä että yrityksen edustamasta päämiehestä, mikäli elinkeinoharjoittaja toimii toisen elinkeinoharjoittajan edustajana tai asiamiehenä. Lisäksi tuotteiden hintatietojen lisäksi on kerrottava kaikista hintoihin sisältymättömistä lisäkuluista, kuten kuljetuksen ja verojen aiheuttamista muutoksista hintaan. [11.]

Toiminnanharjoittajalla on velvollisuus kertoa myös maksua, toimitusta, sopimuksen
täyttämistä ja asiakasvalituksia koskevista käytännöistä, jos ne eroavat siitä, mitä kuluttajalla on aihetta odottaa. Lisäksi on informoitava mahdollisuudesta perua tai irtisanoa
sopimus. [11.]

Ennen sopimuksen syntymistä on asiakkaalla oltava edellisten tietojen lisäksi tiedossaan
maininta tavaroita koskevasta lakisääteisestä virhevastuusta sekä tarvittaessa maininta
asiakastuesta ja muista kaupanteon jälkeisistä palveluista ja takuusta ja niitä koskevista
ehdoista. [11.]

3.5

Laki räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

Lain 653/2017 taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä (EU 98/2013). Kemikaalilaissa säädetään, että tiettyjä, listattuja aineita ja seoksia ei luovuteta yksityishenkilölle (ilman poliisiviranomaisen myöntämää lähtöainelupaa), ellei kyseisen aineen pitoisuus ole yhtä suuri
tai pienempi kuin luettelossa, aineen yhteydessä ilmoitettu pitoisuus. [12.] Tällaisia rajoitettuja aineita ovat mm. vetyperoksidi (12 paino-%) ja typpihappo (3 paino-%) [13, s. 10].
Lisäksi laissa on erikseen listattu aineita, joiden kohdalla on ilmoitettava viranomaiselle
kaikesta epäilyttävästä liiketoiminnasta. Tällaisia aineita ovat mm. rikkihappo ja asetoni.
[12.]

Yksityishenkilöt voivat hankkia em. rajoitettuja aineita vain Poliisihallituksen myöntämällä
luvalla, joka on voimassa enintään kolme vuotta kerrallaan. Ammatti-, liike- tai elinkeinotoimintaa harjoittavat henkilöt voivat kuitenkin hankkia lähtöaineita ilman lupaa.
Jotta lupa voidaan myöntää, luvan hakijan on esitettävä aineelle laillinen käyttötarkoitus.
Lisäksi luvan hakijan on oltava täysi-ikäinen sekä terveydentilansa ja käyttäytymisensä
perusteella sopiva käyttämään ja pitämään hallussaan kyseistä ainetta. Poliisihallituk-
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sella on oikeus saada lääkärin lausunto, jolla voidaan todeta hakijan soveltuvuus kemikaalin hallussapitoon. Alle 18-vuotias voi hakea lupaa huoltajan suostumuksella, mikäli
hän täyttää muut luvan myöntämiselle asetetut vaatimukset. [12.] Mikäli viranomainen
epäilee, että luvan ehdot eivät enää täyty, lupa voidaan peruuttaa ennen sen loppumista
[13, s. 6].

Cheminent Oy:n tulee varmistaa lähtöaineita myyvänä yrityksenä, että myytäessä ja luovutettaessa lähtöainetta yksityiselle kuluttajalle on kyseisellä kuluttajalla voimassa oleva
lähtöainelupa [12]. Lisäksi myyntipakkausten merkinnöistä tulee selkeästi käydä ilmi,
että kyseistä ainetta koskee lähtöainelainsäädäntö kuluttajamyynnin osalta. Myyjän tulee
huolehtia, että merkinnät löytyvät [13, s. 6]. Lähtöaineen myyjällä on myös velvollisuus
ilmoittaa epäilyttävästä liiketoiminnasta Keskusrikospoliisille. Epäilyn pitäisi herätä ainakin tilanteissa, joissa asiakas ei osaa kertoa lähtöaineelle uskottavaa käyttötarkoitusta,
asiakas haluaa ostaa normaalia yksityiskäyttöä suurempia määriä suuremmissa pitoisuuksissa, asiakas ei ole halukas kertomaan asuinpaikkaansa tai asiakas haluaa suorittaa maksun epätavanomaisella tavalla. [13, s. 6–7.] Mikäli toiminnanharjoittaja tahallaan
laiminlyö yllä mainittuja vaatimuksia, lähtöainerikkomuksesta tuomitaan myös toiminnanharjoittaja [12].

3.6

Huumausaineiden lähtöaineasetus

Sisäkauppaa koskevasta huumausaineiden lähtöaineiden kaupasta on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 273/2004 ja edelleen huumausainelaissa
373/2008. Lain valvova viranomainen Suomessa on Fimea (Lääkealan turvallisuus- ja
kehittämiskeskus). Fimea myöntää huumaisaineiden lähtöaineille myös tarvittavia lupia,
kuten käsittelylupia. [14.]

Asetus koskee asetuksessa luokiteltuja aineita, joiden markkinoille saattamiseen ja käsittelyyn vaaditaan lupa valvovalta viranomaiselta. Luokitellut aineet on jaoteltu luokkiin
I ja II. Luokan I aineita saa toimittaa ainoastaan toimijoille tai käyttäjille, joilta löytyy myös
lupa aineen käsittelyyn. Lisäksi käyttäjältä vaaditaan allekirjoitettu selvitys aineen käyttötarkoituksesta. Tällaisia luokan I aineita ovat mm. fenyyliasetoni, 2-asetamidobentsoehappo ja efedriini. [15, s. 6–7.]
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Luokan II aineita toimitettaessa asiakkaalle vaaditaan myös asiakkaalta selvitys, josta
ilmenee tuotteen käyttötarkoitus. Kustakin luokitellusta tuotteesta vaaditaan oma erillinen selvityksensä. Mikäli toimija toimittaa asiakkaalle säännöllisesti luokiteltua tuotetta,
asiakkaalta riittää yksi selvitys enintään 12 kuukauden ajalta, jos seuraavat ehdot täyttyvät: samaa ainetta on toimitettu kyseiselle asiakkaalle edeltävän 12 kuukauden aikana
vähintään kolme kertaa, ei ole syytä epäillä aineen lainvastaista käyttöä ja tilatut määrät
vastaavat kyseisen asiakkaan tavanomaista kulutusta. Luokan II aineita ovat mm. kaliumpermanganaatti ja etikkahappoanhydridi. [15, s. 8.] Kaupallisista asiakirjoista, kuten
laskuista ja kuljetusasiakirjoista, on selvittävä luokitelluista ainesta aineen nimi, kuten se
on asetuksessa ilmoitettu, aineen määrä ja paino tai seoksen määrä ja paino sekä seokseen sisältyvän luokitellun aineen määrä sekä toimittajan nimi ja osoite. Asiakirjoissa on
lisäksi oltava asiakkaan selvitys aineen käytöstä. Näitä asiakirjoja on säilytettävä vähintään kolme vuotta alkaen sen kalenterivuoden lopusta, jolloin toimitus on tapahtunut. [15,
s. 9.] Nämä luokan II aineita koskevat velvoitteet ovat voimassa kuitenkin vain silloin,
kun niiden määrä ylittää asetuksessa annetut raja-arvot 12 kuukauden aikana [15, s. 10].
Etikkahappoanhydridille raja on 100 litraa ja kaliumpermanganaatille 100 kilogrammaa
[15, s. 19].

4

Muiden laboratoriokemikaaleja toimittavien toimijoiden verkkokauppavertailu

Cheminent Oy on alansa harvoja mikroyrityksiä. Alan suuria toimijoita ovat mm. SigmaAldrich, TCI Europe, VWR ja Honeywell. Cheminent tekee näiden suurien yritysten
kanssa myös yhteistyötä ja toimii niiden tuotteiden jälleenmyyjänä esimerkiksi silloin, kun
oman päämiehen tuotteiden toimitusaika ei kohtaa asiakkaan toiveiden kanssa.

Alan mikroyrityksenä kilpailu hinnoissa ja toimitusajoissa on vaikeaa ja myyntivaltit täytyy
löytää muualta. Cheminent Oy:n ideologia on tarjota mahdollisimman kattavaa ja mutkatonta palvelua ja kilpailla näin omasta markkinaraostaan. Verkkokaupan päivityksen toisena pääajatuksena on, oman työn helpottamisen lisäksi, tehdä tilaamisesta asiakkaan
kannalta mahdollisimman mutkatonta.

Käytiin läpi alan suuria verkkokauppoja asiakasnäkökulmasta ja etsittiin ratkaisuja, joita
voidaan hyödyntää Cheminent Oy:n oman verkkokaupan päivitysprojektissa ja toisaalta
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toiminnallisuuksia ja huomioita, joiden avulla Cheminent Oy voisi verkkokaupallaan erottua edukseen muista alan toimijoista. Tarkkailtavia asioita olivat mm. tuotteen löytäminen
ja saatavilla olevat tuotetiedot, tuotteen lisääminen ostoskoriin ja tilauksen tekeminen,
hinta- ja toimitusaikatiedot, ostoskorin toiminta sekä tilausten seuranta. Esimerkkinä tuotehauissa käytettiin sitruunahappoa, joka on englanniksi Citric Acid, ja sen kemiallinen
nimi on 2-hydroksi-1,2,3-propaanitrikarboksyylihappo. Sitruunahapon CAS-numero on
77-92-9. [1.]

4.1

VWR

4.1.1

Toimitusehdot

Vastuu kemikaalien oikeanlaisesta käytöstä, varastoinnista ja myynnistä siirretään toimitusehdoissa asiakkaalle. Toimitusaika vahvistetaan tilaus- tai toimitusvahvistuksessa,
eikä VWR vastaa mahdollisista viivytyksistä aiheutuvista haitoista asiakkaalle. Tilauksista peritään käsittelymaksua alkaen 24 €, lisäksi peritään alle 100 €:n ostoksista pientilauslisä. [16.]

VWR ei vastaa mahdollisista virheellisten tuotteiden aiheuttamista vahingoista. Tuotepalautukset ovat sallittuja kahdeksan päivää toimituksesta. Mikäli palautuksen taustalla on
oma tilausvirhe, tuotteen verottomasta hinnasta hyvitetään kuitenkin vain 80 %. Lisäksi
palautettavan tuotteen on oltava myyntikelpoinen ja palautuksesta on aina etukäteen sovittava asiakaspalvelun kanssa. Tilaustuotteille (ei-varastotuotteet) ei myönnetä lainkaan
palautusoikeutta. [16.]

VWR myöntää myymilleen laitteille 12 kk:n takuun. Kemikaalit eivät kuitenkaan kuulu
VWR:n myöntämän takuun piiriin. [16.]

Toimitusehdot ovat erittäin selkeät ja helpot ymmärtää, vaikealukuista lakitekstityyppistä
tekstiä on vältetty ja sisältö on riittävän lyhyt, jotta kiireisempikin asiakas ehtii siihen tutustua.
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4.1.2

Tuotteet ja hakutoiminto

Etusivun yläpalkista löytyy selkeästi eri mahdollisuuksia hakea tuotteita. ”A–Ö Tuotteet”
-kohta, johon on tuoteotsikoittain (esim. Ajastimet, Alkometrit, Alumiinifoliot) aakkostettuna tehty jaottelu. [16.] Jaottelu on melko tarkka ja todennäköisesti etsimänsä tuotteen
voi löytää tällä toiminnolla, jos etsinnässä on tarvikkeita tai laitteita. Kemikaaleja listalta
ei oikein tahdo löytyä muutamia poikkeuksia (esim. Titrausliuokset) lukuun ottamatta.
Aakkostetun listauksen vierestä löytyy kohta ”Hae Käyttökohteen mukaan”, josta voidaan käyttökohdetta klikkaamalla lähteä etsimään tiettyä myyntiartikkelia. [16.] Myös
tämä toiminto palvelee paremmin eri alojen laitteiden ja tarvikkeiden etsimisessä kuin
kemikaalien hakemisessa.

Yläpalkissa oikealla on hakukenttä, josta voi hakea tuotteita vapaalla hakusanalla. Esimerkkikemikaalin hakutulokset löytyvät sekä suomen- että englanninkielisellä nimellä
haettuna, myös CAS-numerolla tulee osumia. Kemiallisella nimellä tuotteita ei kuitenkaan löytynyt. Hakutuloksista voi rajata hakua edelleen tarkemmalla nimikkeellä: esimerkkikemikaalin tapauksessa mm. eripitoisuuksiset vesiliuokset. Hakua voi rajata myös
varastosta löytyviin kemikaaleihin tai toimittajan mukaan. Tuotesivun avaamalla tulevat
näkyviin kyseisen tuotteen eri pakkauskoot ja muuta informaatiota. Eri pakkauskoot voi
nähdä myös jo suoraan hakulistaukselta klikkaamalla ”Expand X out of Y items”, siirtää
tästä kohdasta suoraan ostoskoriin avaamatta varsinaista tuotesivua. [16.]

Tuotesivuille on kerätty tuotteesta tietoja kuvan 2 mukaisesti. Tuotesivulta löytyy myös
linkki käyttöturvallisuustiedotteeseen sekä tuotespesifikaatioihin ja sertifikaatteihin. [16.]
Valitettavasti näitä dokumentteja ei kuitenkaan jokaisen tuotteen kohdalta löydy ja vaikka
linkit löytyisivätkin, niin aina ne eivät toimi.
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Kuva 2. Tuotesivu, VWR:n verkkokauppa [16.]

4.1.3

Tilaus-toimitusketju

Tuotteiden lisääminen ostoskoriin on helppoa ja onnistuu joko hakulistalta tai tuotesivulta. Ostoskorissa tuoterivillä näkyy tuotekuvauksen lisäksi tuotenumero (kataloginumero), saatavuus (esim. ”varastossa”), yksikkö (esim. 1*500g), muutettavissa oleva
määrä, asiakaskohtainen hinta ja kokonaishinta. Ostoskorin sisällön voi tallentaa ostoslistaksi, jota voi myöhemmin käyttää tilauksen tekoon. Usein tilattuja tuotteita ja suosikkeja voi myös tallentaa listaksi, mikä helpottaa usein toistuvien tilausten tekemistä. [16.]

Kun tilaus on ostoskorissa kuitattu valmiiksi, asiakas saa sähköpostitse tilausvahvistuksen, josta näkyy tilauksen yhteenveto: toimitustiedot (asiakkaan yhteystiedot, sekä tilauksen numero), maksutiedot, tilatut tuotteet sekä arvioitu hinta. Uusi viesti tulee, kun
tilauksessa on tapahtunut muutoksia: esimerkiksi tuotteen statuksen muuttuminen ”Lä-
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hetetyksi”. Lähetysilmoituksesta selviää myös lähetetyn tuotteen eränumero ja mahdollinen käyttöikä sekä tuotteen arvioitu toimituspäivä. Tuotteiden lähetyksen jälkeen asiakas saa sähköpostitse tilaamiensa tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet. [17.]

4.2

Sigma-Aldrich (Merck)

Vastikään tehtyjen yritysjärjestelyjen myötä Sigma-Aldrich on osa Merck-konsernia.
Toistaiseksi Sigma-Aldrichin ja Merckin verkkokaupat ovat kuitenkin erillään ja myyvät
omia tuotemerkkejään.

4.2.1

Toimitusehdot

Muutokset tilauksiin vaativat aina erityisiä toimenpiteitä ja vaikuttavat hintoihin ja toimitusaikoihin. Toimitusehdoissa korostetaan, että toimitusajat ja ilmoitetut toimitusajankohdat ovat arvioita eivätkä lupauksia. Toimitusehdot ovat kaiken kaikkiaan merkittävästi
vaikealukuisemmat kuin esimerkiksi VWR:n. Lisäksi toimitusehdot eivät ole lainkaan luettavissa suomeksi, eikä niissä oteta suoraan kantaa mm. toimituskulujen suuruuteen.

4.2.2

Tuotteet ja hakutoiminto

Myyntiartikkeleita on yli 200 000. Tuotteet on ryhmitelty yhdeksän otsikon alle, ja lisäksi
vielä useilla alaotsikoilla ja esimerkkikemikaali (sitruunahappo) on helppo löytää pelkän
ryhmittelyn avulla (Chemistry -> Acids & Bases) ja hakulistalta edelleen rajaamalla rajaustyökalun avulla hakua pelkkiin happoihin ja edelleen orgaanisiin happoihin. [18.]

Tuotteita voi etsiä myös toimialan perusteella. Eri toimialoja on listattu 17, esimerkkeinä
mainittakoon Bioteknologia, Maanviljely ja Maut & Tuoksut. [18.] Tämän listauksen avulla
löytää helposti esimerkiksi viinin tai oluen valmistuksessa tarvittavat aineet.

Hakutoiminnolla voi löytää etsimänsä nimellä, tuotenumerolla tai CAS-numerolla. Sivut
ovat englanninkieliset, joten suomenkielisillä nimillä ei tuloksia luonnollisestikaan tule.
Hakulistausta voi edelleen rajata useilla tekijöillä, kuten sulamispiste, pH, puhtaus, valmistajan ja varastostatuksen mukaan. Tuotteita voi myös lisätä vertailuun (enintään neljä
tuotetta). Vertailusivulla (kuva 3) on esitelty vertailtavien tuotteiden kemialliset kaavat ja
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ominaisuudet, varastointi- ja käsittelyohjeita, käyttökohde, yleistä tuotetietoa ja vaaraominaisuuksia sekä hintatiedot ja varastostatukset eri pakkauksille. [18.]

Varsinaiselta tuotesivulta löytyy valtavasti tietoa. Tiedot eivät mahdu yhteen näkymään,
vaan nähdäkseen kaiken joutuu sivua rullaamaan edestakaisin. Hieman navigointia tuotesivulla helpottavat otsikkolinkit (kuvassa 4 ympyröityinä), jotka vievät sivulla oikeaan
kohtaan. [18.]
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Kuva 3. Tuotevertailu, Sigma-Aldrich [18.]
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Kuva 4. Tuotesivu, Sigma-Aldrich-verkkokauppa. [18.]

4.2.3

Tilaus-toimitusketju

Ostoskoriin voi lisätä tuotteita joko hakutuloslistalta, tuotesivuilta tai kirjoittamalla suoraan tilauskeskuksessa ostoskoriin tuotteen tuotenumeron, jonka avulla voi hakea kyseisen tuotteen pakkauskoot ja lisätä haluamansa pakkauksen koriin. Tilauskeskuksessa
voi myös selata aiempia tilauksia ja tarjouspyyntöjä, joita voi käyttää uuden tilauksen
pohjana. [18.]

Tilauksen tekemisen jälkeen tulee sähköpostitse tilausvahvistus, josta näkyy tilattujen
tuotteiden tiedot, kuten pakkauskoko ja hinta mahdollisine alennusprosentteineen. Myös
tuotekohtaiset arvioidut toimitusajat on merkitty tilausvahvistukselle. Tilausvahvistuksen
lopussa on vielä erilliset ehdot, jossa Sigma-Aldrich pidättää oikeuden tehdä muutoksia
tilaukseen tilausvahvistuksesta huolimatta. Sigma-Aldrich myös kumoaa omissa ehdoissaan kaikki mahdolliset asiakkaan ostotilauksella olleet ehdot ja soveltaa tilauksissaan
näin ollen vain omia myyntiehtojaan. [19.]

4.2.4

Muuta huomioitavaa

Sigma-Aldrichin tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ovat erittäin helposti saatavilla.
Kuka tahansa voi hakea tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteita tuotenumeroilla ilman kirjautumista, ja pääsääntöisesti ne kaikki myös löytyvät. Tehtyjen tilausten yhteenvetoihin
on linkitetty tilattujen tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja muuta tietoa, kuten tekniset tuotespesifikaatiot.
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4.3

TCI Europe

TCI on perustettu vuonna 1946, ja se toimii Euroopan lisäksi Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. TCI:n tuotevalikoima koostuu noin 25 000 tuotteesta aina peruslaboratoriokemikaaleista yksilöityyn tarpeeseen kehitettyihin kemikaaleihin.

4.3.1

Toimitusehdot

Toimitusehdot, kuten koko verkkosivutkin, ovat Suomen maasivujenkin osalta englanninkieliset. Toimitusehdoissa korostetaan, samoin kuin Sigma-Aldrichinkin ehdoissa,
että myyjän asettamat ehdot ovat voimassa riippumatta ostajan omassa ostotilauksessa
mahdollisesti mainituista ehdoista eikä ostaja voi kumota myyjän asettamia ehtoja omilla
ehdoillaan missään tilanteessa. Tilaamalla asiakas hyväksyy myyjän asettamat ehdot.
Tilauksia voivat tehdä ainoastaan yritysasiakkaat. [20.]

Tuotehinnat ovat näkyvissä verkkokaupassa, eivätkä ne sisällä mitään veroja tai mahdollisia vakuutus- tai tullimaksuja. Asiakas voi pyytää tarjousta suuremmalle tuotemäärälle, ja myyjän antama hinta on voimassa 14 vuorokautta, jos ei toisin mainita. Hintoihin
lisätään aina toimituskulut, joiden suuruutta ei ole kuitenkaan ehdoissa määritelty. Maksuaikaa tilauksille myönnetään 30 vuorokautta. [20.]

Kun tilatut tuotteet luovutetaan kuriirille, vastuu tuotteista siirtyy ostajalle ja ostaja vastaa
siis mahdollisista kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista. Myyjä pyrkii noudattamaan toimituksessa ostajan toiveita mahdollisuuksien mukaan, mutta myyjä noudattaa
aina viime kädessä lain ja asetusten sanelemia ehtoja koskien esimerkiksi vaarallisten
aineiden kuljetuksia. [20.]

Kun tuotteet on toimitettu, ostaja on velvoitettu ilmoittamaan mahdollisista puutteista
kymmenen päivän sisällä toimituksesta. Muutoin tilauksen katsotaan olevan kunnossa.
Toimitusehdoissa myyjä vapautetaan kaikesta vastuusta vahinkoihin, jotka johtuvat toimituksen viivästymisestä tms. Toimitusehdoissa on lisäksi otettu kantaa tuotteiden oikeanlaiseen ja turvalliseen käyttöön ja vapautettu myyjä vastuusta onnettomuuksien sattuessa vääränlaisesta käytöstä johtuen. [20.]

18
4.3.2

Tuotteet ja hakutoiminto

Myös TCI:n sivuilta voi tuotehakua tehdä valmiista tuoteryhmistä etsimällä tai käyttämällä hakutoimintoa. Haun voi suorittaa tuotenimellä, -numerolla tai tuotteen CAS-numerolla, ja kaikilla hakusanoilla esimerkkituote löytyy hyvin. [20.] Hakutuloksista voi valita enintään neljä tuotetta vertailuun, tosin vertailusivulla on ainakin esimerkkituotteen
tapauksessa melko vähän informaatiota (kuva 5). Tämä johtuu siitä, että TCI:n tuotevalikoimasta löytyy pääasiassa yksi tuotelaatu kemiallista ainetta kohden, ja tämä tekeekin
tuotevertailumahdollisuudesta oikeastaan melko turhan ominaisuuden.

Hakutuloksista näkee suoraan kyseisen tuotteen varastosaldot yrityksen molemmilla varastoilla (Belgiassa ja Japanissa) sekä pakkauskohtaisen hinnan (kuva 6). Lisätietona
on kerrottu toimitusaika-arvio Japanista saapuvalle tuotteelle. Euroopan varastolta tuotteet toimitetaan mahdollisimman nopeasti, usein viimeistään seuraavana päivänä. [20.]

Tuotesivulta löytyy hakulistan tietojen lisäksi vaaralausekkeet ja -merkit, rekisterinumeroita sekä kuvaus aineen olomuodosta. Lisäksi tuotesivulla on linkkejä ainetta koskeviin
tutkimuksiin, mikä on erikoinen lisä verrattuna muihin vertailun verkkokauppoihin. [20.]
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Kuva 5. Tuotevertailu, TCI Europe [20.]
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Kuva 6. Hakutuloslistauksesta löytyvä tuoteinformaatio, TCI Europe [19.]

4.3.3

Tilaus-toimitusketju

TCI:n valtti on erittäin sujuva ja nopea toimitus. Kun asiakas on vahvistanut tilauksensa,
ilmoitus tilauksen vastaanottamisesta saapuu sähköpostitse. Viestissä näkyvät tilauksen
numero, tilatut tuotteet sekä asiakkaan ja toimittajan yhteystiedot. Pian tämän jälkeen
saapuu varsinainen tilausvahvistus, jolla näkyvät edellisten lisäksi tuotteiden hinnat sekä
eränumerot. Esimerkkitilauksen tapauksessa vielä samana päivänä saapuu tieto tuotteiden toimituksesta ja kuljetusyhtiön kuljetusilmoitus. Kahden vuorokauden kuluttua tästä
tuotteet on jo toimitettu toimitusosoitteeseen. [21.]

5

Nykyisen verkkokaupan esittely

Cheminent Oy:n nykyinen verkkokauppa on luotu vuonna 2005, minkä jälkeen sivurakenteeseen ei ole tehty oleellisia päivityksiä. Tällä hetkellä verkkokauppa ja sen hallinnointi ovat eräänlaisessa siirtymävaiheessa, kun valmistaudutaan verkkokauppapäivityksen mukanaan tuomiin muutoksiin.
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5.1

Hallintatyökalut

Tällä hetkellä verkkokauppamyyntiä asiakastilin luomisesta varsinaiseen tilattujen tuotteiden lähettämiseen ja laskutukseen hallinnoidaan pääasiassa neljällä eri työkalulla:
sähköpostilla, verkkokaupan hallintatyökalulla, Procountor sähköisen taloushallinnon taloushallinto-ohjelmistolla ja Postin SmartShip-sovelluksella, joka on tilauskanava Postin
paketti- ja rahtikuljetuksille.

Varsinaisen verkkokaupan hallintatyökalulla wManagella voidaan tehdä joitakin muutoksia, kuten päivittää yhteystietoja asiakastileihin. Verkkokaupan hallintatyökalulla olisi
mahdollista myös informoida asiakasta tilauksen etenemisen vaiheista, mutta käytännössä tämä tapahtuu manuaalisesti sähköpostin välityksellä tilauksen vastaanottoilmoitusta lukuun ottamatta.

Sähköpostitse asiakasta tiedotetaan aina tarjouksesta toimitusvahvistukseen. Sähköpostin välityksellä toimitetaan myös tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet ja joissakin tapauksissa myös laskut.

Verkkokaupan hallintapuolen lisäksi asiakastilejä hallinnoidaan Procountor-taloushallinto-ohjelmistolla, joka on tällä hetkellä tärkein työntekoa ohjaava työkalu. Tilausten tiedot siirretään verkkokauppa-alustalta Procountoriin käsin, kopioimalla verkkokaupasta
asiakkaallekin automaattisesti lähtevästä tilausvahvistus-/tilauksen vastaanottoviestistä
sekä mahdollisesti sähköpostitse ja/tai puhelimitse tehtyjen tarkennusten pohjalta. Procountorin kautta tapahtuu myös asiakkaan laskutus, minkä takia tällä hetkellä muutokset
asiakastietoihin täytyy tehdä taloushallinto-ohjelmiston puolella.

Kuljetusten tilaaminen hoidetaan Postin SmartShip-sovelluksella, josta tulostetaan osoitetarrat ja rahtikirjat. Tilauksen tiedot (vastaanottaja, lähettäjä sekä VAK-tiedot) kuljetuksen varaamista ja kuljetusasiakirjojen tulostamista varten kirjataan käsin sovellukseen
siirtymävaiheessa, kun integraatio verkkokaupan kanssa ei ole vielä käytössä. Suuri osa
Cheminent Oy:n lähettämistä tuotteista on luokiteltu kuljetuksessa vaarallisiksi. Tällaisissa VAK-lähetyksissä vaaditaan normaalia enemmän tietoa toimitettavasta tuotteesta,
ja siksi kuljetusten tilaamiseen kuluu melko paljon aikaa.
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5.2

Verkkokaupan sivurakenne

Tuotteet löytyvät tuoteryhmittäin sivun vasemmasta reunasta tai hakutoiminnolla. Verkkokaupan etusivulle on koottu varastosta lyhyellä toimitusajalla löytyvät erikoishintaiset
tuotteet. Lisäksi omista osioistaan löytyy tietoa yrityksestä, ajankohtaisia tuotevalikoimaan liittyviä uutisia ja tiedotteita sekä tilaus- ja toimitusehdot. [1.]

Tuotesivuilta (kuva 7) löytyy laajasti tietoa jokaisesta tuotteesta mm. hinta- ja pakkaustiedot, kemiallisia lisätietoja, pakkaustietoa, linkit tuotespesifikaatioihin sekä vaaraominaisuuksia. [1.]

Tuotteet on jaettu tuoteryhmiin, joihin pääsee käsiksi sivun vasemman laidan otsikoita
klikkaamalla. Jokaisella tuotesivulla näkyy myös, mihin tuoteryhmään kyseinen tuote
kuuluu. Tästä on hyötyä esimerkiksi asiakkaan hakiessa hakutoiminnolla tiettyä tuotetta,
jolloin hän pääsee helposti käsiksi muihin saman tuoteryhmän tuotteisiin, mikä helpottaa
saman tyyppisten tuotteiden keräämistä ostoskoriin. [1.]

Sivustolla ylläpidetään Ajankohtaista-palstaa, jonka tarkoituksena on toimia markkinointityökaluna ja tiedotuskanavana. Ajankohtaista-osioon voidaan linkittää erilaisia kemikaalimyyntiin liittyviä ohjeistuksia tai muuta myytäviin kemikaaleihin liittyvää tietoa. Tätä
kautta sivustolle toivottavasti löytää uusia potentiaalisia asiakkaita.
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Kuva 7. Cheminent-verkkokaupan tuotesivu. [1.]

5.3

Tuotetietojen hallinta

Tuotetietoja ylläpidetään laajahkolla Excel-datatiedostolla, joka aika-ajoin luetaan verkkokaupan kantaan. Tuotekohtaisista datakentistä löytyy verkkokaupan tuotesivulla näkyvien julkisten tietojen lisäksi yrityksen sisäiseen käyttöön tarkoitettuja tietoja.

Tuotetietojen muuttaminen tapahtuu osin manuaalisesti, mutta usein muuttuvat tiedot,
kuten ostohinnat ja tuotenimet, siirretään puolimanuaalisesti päämieheltä saatavan Excel-pohjaisen hinnaston perusteella massasiirtona. Suurinta osaa kentistä (kemialliset
tiedot, CAS-numerot, suomenkieliset nimet) ei tarvitse tuoterivin perustamisen jälkeen
muokata ja Excel onkin riittänyt tuotetietojen hallintaan erinomaisesti. Verkkosivujen päivitystä varten tuotedatatiedosto toimitetaan FTP-siirtona (File Transfer Protocol) palveluntarjoajalle, joka hoitaa tietojen viennin verkkokauppaan. [22, s. 5–6.]
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5.4

Tilauksen tekeminen asiakasnäkökulmasta

Verkkokauppaan rekisteröitymiseen ja tilausten tekemiseen vaaditaan y-tunnusta. Uuden asiakkaan tulee ensin rekisteröityä verkkokaupan käyttäjäksi. Rekisteröityessä syötetään vähintään seuraavat tiedot: käyttäjätunnus, salasana, y-tunnus, yrityksen nimi,
käyttäjän nimi, käyttäjän sähköpostiosoite ja puhelinnumero, postiosoite, toimitusosoite
ja laskutusosoite. Lisäksi voidaan määrittää kolme oletussähköpostiosoitetta, joihin tilausvahvistukset ja muut tilaukseen liittyvät viestit lähetetään, sekä kolme sähköpostiosoitetta käyttöturvallisuustiedotteiden toimitusta varten. Yksityisasiakkaat voivat tehdä
tilauksia ainoastaan olemalla yhteydessä asiakaspalveluun sähköpostitse tai puhelimitse.

Verkkokaupassa tehdyn tilauksen jälkeen asiakas saa automaattisen viestin tilauksen
vastaanottamisesta. Tilauksen vastaanottoviestistä näkyvät tilauksen ajankohta, tilaajan
tiedot ja tiedot tilautuista tuotteista sekä toimituskuluista.

Tämän jälkeen tilaukseen liittyvä kommunikointi tapahtuu sähköpostitse. Mikäli asiakas
on tilannut tuotteita, joita ei suoraan löydy varastosta, asiakas voi valita odottaako hän
tilaamansa tuotteen saapumista yrityksen varastolle vai tilaako hän mieluummin hänelle
tarjotun toisen valmistajan, mahdollisesti nopeammalla toimitusajalla saatavilla olevan
tuotteen. Mikäli tilaukselle tulee muutoksia tuotevaihdosten takia, asiakas saa asiakaspalvelusta uuden tilausvahvistuksen, jolta selviävät muuttuneet tuotetiedot. Viimeiseksi
asiakas saa viestin, kun tilatut tuotteet ovat valmiina lähetettäviksi. Toimitusvahvistuksen
liitteenä ovat tilattujen tuotteiden käyttöturvallisuustiedotteet, sekä mahdollisesti asiakkaan toiveesta Postin lähetystunnus.

5.5

Tilauksen vastaanottaminen

Yrityksen sähköpostiin tulee sama tilauksen vastaanottoviesti kuin asiakkaallekin, kun
asiakas on tehnyt tilauksen. Tilaukset kirjataan tällä hetkellä käsin kirjanpitojärjestelmään. Uuden asiakkaan ollessa kyseessä perustetaan ensin asiakastili, jota varten selvitetään asiakkaan osoite, toimitusosoite ja laskutusosoite sekä muut yhteystiedot ja yhteyshenkilön tiedot. Vasta asiakastilin perustamisen jälkeen päästään kirjaamaan
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(myynti)tilaus. Myyntitilaukselle kirjataan kaikki tilatut tuotteet ja niiden tuote- ja eränumerot sekä määrät käsin.

Yrityksen toimintaperiaate, jossa varastomäärät pidetään minimissä ja suurin osa tuotteista on nk. Tilaustuotteita, johtaa siihen, että ennen tilausvahvistusta asiakkaan kanssa
keskustellaan toimitusajan riittävyydestä ja kiinnostuksesta korvaavaa vaihtoehtoa kohtaan. Usein tilausvahvistukseen tehdäänkin huomattavia muutoksia alkuperäiseen tilaukseen verrattuna.

Yrityksen tilaus-toimitusketjun yksinkertaistettu malli on esitetty prosessikaaviona liitteessä 1.

6

Uuden verkkokaupan suunnittelua ohjaavat muutostarpeet

Verrattaessa nykyistä verkkokauppaa muiden alan toimijoiden sivuihin on heti ensivilkaisulla huomattavissa, että nykyinen verkkokauppa ei sellaisenaan ole erityisen nykyaikainen. Sivujen nykyinen toteutus ja ulkoasu ovat edelleen pääpiirteittäin sellaiset, millaisiksi ne luotiin vuonna 2005. Verkkokauppa on palvellut melko hyvin, mutta on täysin
selvää, että kymmenessä vuodessa monet ratkaisut jäävät ajastaan jälkeen ja pienilläkin
päivityksillä on mahdollista sekä parantaa verkkokaupan toiminnallisuutta että nykyaikaistaa ulkonäköä.

Verkkokauppaan voi rekisteröityä ainoastaan y-tunnuksella, mutta tuotteet ovat tietyin
rajoituksin myös y-tunnuksettomien yhdistysten ja yksityishenkilöiden tilattavissa esimerkiksi sähköpostitse. Voidaankin katsoa, että myös muita reittejä pitkin tulevat tilaukset
ovat verkkokauppatilauksia ja verkkokaupan tulisi mahdollisimman hyvin palvella myös
ei-rekisteröityneitä käyttäjiä.

6.1

Ulkoasu ja toiminnallisuus

Verkkokauppa on nykyisellään tylsä eikä ulkoasultaan lainkaan nykyaikainen. Ero kymmenen vuotta vanhan ja nykyaikaisen verkkosivun ulkonäössä on havaittavissa helposti
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esimerkiksi vierailemalla nykyisen verkkokaupan toteuttajan, Whitestone Oy:n [1] omilla
verkkosivuilla.

Nykyisen verkkokaupan näkyvimmät puutteet löytyvät kuitenkin tuotesivuilta. Tuotesivut
sisältävät väistyvän lainsäädännön mukaisia varoitusmerkkejä, ja lisäksi CLP:n mukaiset
varoitusmerkit sekä varoitus- ja turvalausekkeet puuttuvat kokonaan. Viimeisetkin CLPasetuksen muutokset ovat astuneet voimaan kesäkuussa 2017 [4] ja näin ollen Cheminent Oy:n verkkokauppa ei nykyisellään täytä lain asettamia vaatimuksia.

Toinen merkittävä puute on toimitusaika-arvioiden tai -tietojen puuttuminen tuotesivuilta
ja koko verkkokaupasta. Ongelma ei näyttäydy välttämättä asiakkaan hakiessa yhtä tai
muutamaa tuotetta, sillä ymmärrettävästi yrityksen myymien erikoistuotteiden toimitusajat vaihtelevat. On kuitenkin mahdollista, että asiakkaan tilaushalukkuuteen ja ostopäätöksen syntymiseen vaikuttaa heikentävästi se, että suurimmasta osasta tuotteita toimitusaika-arvio puuttuu. Yksinkertaisin parannus olisi nykyään toimitusarvion kohdalla lukevan ”Kysy”-kohdan muuttaminen toiminnolliseksi, jolloin asiakas voisi esimerkiksi klikkaamalla avautuvalla viestitoiminnolla kysyä tuotteen toimitusaikaa. Parhaimmillaan kuitenkin jokaisen tuotteen kohdalta löytyisi jonkinlainen arvio toimitusajasta tai -päivästä.

Tuotesivuilta löytyy nykyisessä ratkaisussa melko paljon tietoa ja tietomäärää vähentämällä voisi sivunäkymää selkeyttää. Taulukkoon 1 on kerätty vertailussa olleiden yritysten verkkokauppojen tuotesivujen tietokenttiä, ja taulukkoa katsomalla voidaankin todeta, että tietomäärä ei Cheminentin verkkokaupan tuotesivuilla nykyiselläänkään ole
tavanomaista suurempi. Pyritään päivityksen myötä kuitenkin selkeyttämään tuotesivua
entisestään ja pidetään kiinni siitä, että kaikki tiedot näkyvät yhdessä ruutunäkymässä.
Selkeyttämistarkoituksessa ainakin osasta saman tuotteen erikokoisten myyntierien hintatiedoista luovutaan ja siirrytään suurien määrien hinnoittelussa enemmän tarjouspohjaiseen hinnoitteluun. Tietojen karsimisen on kuitenkin tapahduttava niin, että se ei vaikuta hakutoimintoon.
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Taulukko 1.

Tuotesivujen tietokentät eri toimijoiden verkkokaupoissa

Kemikaalin muut nimet
Kemiallinen kaava, kirjoitettu
Kemiallinen kaava, piirros
Moolimassa
Kiehumispiste
Sulamispiste
Tiheys
MDL-numero
CAS-numero
EC-numero
REACH
Testitulokset esiteltyinä
Tuotespesifikaatio
Käyttöturvallisuustiedote
Luokitustiedot

Cheminent Oy
X
X
X
X

X
X

X
X

VWR
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sigma-Aldrich
X
X
X
X

X
X
X

TCI Europe
X
X
X

X
X

X
X

Nykyisen verkkokaupan hakutoiminto toimii erittäin hyvin jo sellaisenaan. Tuotemäärän
ollessa toimialalla suuri on hakutoiminnossakin kuitenkin parannettavaa. Tämä näkyy
selvästi myös kilpailevien yritysten verkkokaupoissa. Päivitettäessä verkkokauppaa parannetaan hakutoimintoa niin, että hakutulosten sisältä voi tehdä uuden haun ainakin
omalla hakusanalla. Useissa verkkokaupoissa voi hakua lisäksi tarkentaa valmiilla hakukriteereillä, joita ovat esimerkiksi valmistaja, puhtaus, varastostatus ja olomuoto. Selvitetään, onko tämä tarpeellista tai kannattavaa Cheminent Oy:n verkkokaupan kohdalla,
kun verkkokaupan tuotemäärä on kuitenkin pieni alan suuriin toimijoihin verrattuna. Hakutoiminnon parantamisen myötä voitaneen myös luopua tuotesivulla näkyvästä tuoteryhmämerkinnästä.

6.2

Tilausten hallinta

Tällä hetkellä tilausten käsittely ja tietojen syöttö useaan kertaan manuaalisesti on hidasta ja virhealtista. Turhaan klikkailuun ja samojen tietojen syöttöön useaan kertaan
kuluvasta ajasta olisi helppo nipistää. Uutta verkkokauppaa suunnitellessa työpanoksen
tehostaminen ja tilausten käsittelyn sujuvoittaminen on ollut keskeisenä tavoitteena.
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Oleellisimpana keinona tähän tavoitteeseen pääsemiseksi on nähty verkkokaupan integroiminen taloushallinto-ohjelmiston ja rahti- ja pakettikuljetusten tilauskanavan kanssa.
Integraation ja uuden verkkokaupparatkaisun myötä painopiste työskentelyssä siirtyisi
enemmän verkkokauppa-alustalle.

6.2.1

Asiakastietojen hallinta

Asiakastiedot siirretään nykymallilla verkkokaupasta manuaalisesti Procountoriin. Tämänhetkinen verkkokauppa-alusta ei salli asiakastietojen muuttamista y-tunnuksen tai
yrityksen nimen osalta, sillä ne ovat asiakastilin yksilöiviä tietoja. Laskutusta ja kirjanpitoa varten oikean tiedon on kuitenkin löydyttävä taloushallinnon puolelta, joten asiakastiedot saattavat erota merkittävästikin verkkokauppa-alustalla ja taloushallinnossa. Tämä
taas aiheuttaa sen, että virheiden tekemisen mahdollisuus asiakastilien ja tilausten käsittelyssä on suuri.

Tavoitteena on, että jatkossa asiakastietoja tullaan hallinnoimaan yhdestä paikasta: joko
verkkokauppa-alustalta tai taloushallinto-ohjelmiston puolelta, ja integraatio mahdollistaisi tietojen sujuvan siirtymisen näiden kahden välillä. Asiakkaan asiakasnumeron olisi
järkevintä jatkossa toimia yksilöivänä tietona, jolloin kaikkia muita asiakastietoja aina ytunnuksesta lähtien voitaisiin muokata. Tämä helpottaa myös suurten yritysasiakkaiden
asiakastietojen hallintaa, kun tarpeellista saattaa olla luoda useampi asiakkuus saman
y-tunnuksen alle.

6.2.2

Tilaus-toimitusketju

Tilausten käsittelyyn ja toimitusten valmisteluun kuluvan ajankäytön tehostaminen on
päivityksen yksi päätavoitteista. Kaikkia työvaiheita ei voida poistaa tai helpottaa edes
ohjelmistointegraatioiden toimesta, mutta parannettavaa löytyy paljon.

Luodaan kullekin tilauksen vaiheelle valmiit viestipohjat, joita vain vähän muokkaamalla
voidaan informoida asiakasta tilauksen etenemisestä. Tällä hetkellä automaattinen viesti
koskien tilausta toimitetaan ainoastaan tilauksen kirjautumisesta järjestelmään. Kaikki
muu viestintä tapahtuu manuaalisesti. Jatkossa ainakin varsinainen tilausvahvistusviesti
ja tieto tilauksen luovuttamisesta toimitettavaksi luodaan valmiille viestipohjille verkkokauppa-alustalta. Viimeiseen viestiin linkitetään myös käyttöturvallisuustiedotteet sekä
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mahdollinen Postin seurantatunnus käyttäen mahdollisimman tehokkaasti hyväksi ohjelmistointegraatioita. Automaattisten viestipohjien tulee olla muokattavissa ennen lähetystä asiakkaalle.

Parannuksena nykyiseen tulee tilauksia ja asiakastietoja voida muuttaa tilauksen kirjautumisen jälkeenkin hallintapuolella. Tämä on edellytyksenä sekä varastosaldojen hallinnalle että sujuvalle työskentelylle verkkokauppa-alustan ja taloushallinto-ohjelmiston välillä.

6.2.3

Käyttöturvallisuustiedotteiden toimitus

Tällä hetkellä käyttöturvallisuustiedotteet ladataan käsityönä sähköpostin liitetiedostoksi,
ja tämä luo riskin virheille, jolloin asiakkaalle saattaa lähteä väärä tiedosto tai tiedoston
lähetys voi unohtua kokonaan. Pyritään etsimään ratkaisu, jolla käyttöturvallisuustiedote
linkittyisi suoraan tilausvahvistussähköpostiin tai muulla tavoin olisi helpommin lisättävissä.

Toisaalta halutaan löytää ratkaisu, jolla saadaan mahdollisimman vaivattomasti toimitettua muuttuneet käyttöturvallisuustiedotteet niille asiakkaille, jotka viimeisen vuoden aikana ovat kyseistä kemikaalia tilanneet. Procountorissa vanhojen myyntilaskujen ja -tilausten haku toimii melko hyvin myös tuotetiedolla. Tämän puolesta riittäisikin hyvin, että
kun saadaan tieto uudesta käyttöturvallisuustiedotteesta, voidaan suorittaa haku kyseistä tuotetta tilanneista asiakkaista viimeisen vuoden ajalta ja tämän listan perusteella
toimittaa uudistunut käyttöturvallisuustiedote. On kuitenkin etsittävä sellainen työkalu,
että jokaiselle asiakkaalle ei tarvitse erikseen lähettää uutta käyttöturvallisuustiedotetta
vaan myös tämä tapahtuisi helpotetusti.

6.2.4

Varastosaldojen hallinta

Verkkokaupan hallintapuolelta löytyy tieto kunkin tuotteen varastosaldoista ja tämän tiedon perusteella verkkokaupan asiakasnäkymässä näkyy kunkin tuotteen arvioitu toimitusaika. Varastosaldojen ja samalla asiakkaalle näkyvien toimitusaikojen hallinnassa on
kuitenkin reilusti parantamisen varaa. Myös jatkossa tuotetietoja tullaan hallinnoimaan
nykyisinkin käytössä olevalla Excel-tiedostolla, jolta voidaan helposti kerätä eri tilanteissa tarvittavat tiedot.
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Nykytilanteessa tuotteiden varastosaldot eivät ole ajan tasalla. Varastosaldot on sen sijaan muokattu hallintapuolella niin, että verkkokaupan toimitusaikatiedot olisivat mahdollisimman järkevät. Käytännössä verkkokaupan puolella näkyy kahdenlaisia toimitusaikatietoja: ”Kysy” ja ”2-3 päivää” [1]. ”Kysy” on yleisimmin asiakkaalle näkyvä tieto, ja tämä
vastaa varastosaldolle ilmoitettua arvoa nolla.

Jatkossa varastosaldot ja samalla toimitusaikatiedot pyritään pitämään todenmukaisina
ja tätä varten verkkokaupan hallintapuolelle on tehtävä muutoksia. Päämiehelle lähtevät
ostotilaukset tehdään jatkossa verkkokaupan hallintapuolelta, ja tuotteiden saapuessa
varastolle ne siirtyvät varastosaldoille. Ostotilausta on täten voitava editoida ennen tietojen lukemista saldoille, sillä toimitetut määrät eivät välttämättä vastaa tilauksen määriä.
Tietojen lukemisen tulee onnistua yhdellä kertaa, ilman tietojen käsin syöttöä. Ostotilauksen perusteella on voitava myös tulostaa tilatuista tuotteista Excel-muotoinen lista, joka
voidaan toimittaa oikean tilauksen mukana tavarantoimittajalle tilauspohjana. Oletuksena hallinnan puolella tehty tilaus vaikuttaa aina tuotekohtaisiin varastosaldoihin, mutta
tilaus täytyy voida tehdä hallinnassa myös niin, että varastosaldot eivät muutu. Tämä
siksi, että voidaan hyödyntää asiakas- ja tuotetietoja myös tapauksissa, joissa asiakas
on valinnut toisen valmistajan tuotteen. [22, s. 4–5.]

Kun varastosaldot vastaavat todellista tilannetta, asiakasnäkymän arvioitujen toimitusaikojen hallinnointi on helppoa. Myös jatkossa varastotuotteille (saldo > 0) tulee näkymään oletusarvo 2–3 päivää. Mikäli varaston saldo on nolla tai negatiivinen, toimitusaika
lasketaan perustuen arvioon saapuvasta päämiehen kuormasta. Päämieheltä saapuu
tavarakuorma suhteellisen tasaisin väliajoin ja maahantuontiajankohta on hyvin tiedossa, joten toimitusajan ilmoittaminen melko hyvällä tarkkuudella on mahdollista. Laskukaavassa otetaan huomioon mm. maahantuontiväli ja seuraavan maahantuontierän
saapumispäivä (muutettavia parametrejä). [22, s. 5.] Tämä tilaustuotteiden toimitusarvio
vaatii asiakkaan tilauksen ennen kuin lopullinen ostotilaus tehdään, joten verkkokaupassa olisi hyvä näkyä toimitusajan lisätieto: ”kun tilaus tehdään ennen XXX”, missä päivämäärää tulee voida muuttaa. Lisäksi toivottavaa olisi, että laskennassa käytettävien
muuttuvien parametrien päivittäminen onnistuisi kerralla kaikkiin samankaltaisiin tilaustuotteisiin.
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6.2.5

Toimitustavat

Käytössä olevat toimitustavat tulevat todennäköisesti pysymään samoina päivityksen jälkeenkin. Käytössä ovat tällä hetkellä nouto, Postin Postipaketti kuluttajalle, Postin rahti
(yrityksen) ovelle toimitettuna ja Postin rahti rahtiterminaaliin toimitettuna. Toimitustapa
on jatkossa ostoskoritoiminto, eli asiakas valitsee mieleisensä toimitustavan tilauksen
yhteydessä. Toimialan luonteen vuoksi (VAK-lähetykset) verkkokaupasta on löydyttävä
riittävän hyvä ohjeistus oikeanlaisen toimitustavan valitsemiseksi, ja toimitustapaa tulee
voida muuttaa jälkikäteen hallintapuolella.

Jatkossa saattaa olla tarpeellista myös voida lisätä uusia toimitustapoja, kuten Postin
kotipaketti kuluttajalle ja Posti Express-paketti yrityksille. Lisäksi selvitetään, mahdollistaako rahti- ja pakettilähetyssovelluksen integraatio sen, että asiakas itse valitsee tilausvaiheessa tarvittavat lisäpalvelut olettaen, että tätä varten asiakasta voidaan riittävästi
ohjeistaa.

7

Mahdollisten verkkokauppatoimittajien ratkaisuehdotukset

Valikoitiin kaksi mahdollista verkkokauppatoimittajaa, joiden kanssa käytiin keskustelemassa tulevaan verkkokauppaan liittyvistä toiveista. Haluttiin saada kahden, keskenään
erilaisen, toimittajan näkemys siitä, miten helposti toivotut toiminnallisuudet ja muutokset
ovat toteutettavissa.

Whitestone Oy on Cheminent Oy:n nykyisen verkkokaupan toteuttaja. Keskusteluja lähdettiin käymään ajatuksella, että toimittaja, joka jo ennestään tuntee yrityksen tuotevalikoiman ja nykyisen verkkokaupparatkaisun, pystyy mahdollisimman vaivattomasti siirtää
verkkokaupan uudelle, modernimmalle alustalle. Whitestone tarjoaa yrityksen tarpeisiin
räätälöityjä verkkokaupparatkaisuja.

Toiseksi mahdolliseksi toimittajaksi valikoitui Vilkas (Vilkas Group Oy), jonka tarjoamat
verkkokaupparatkaisut ovat enemmän massatuotantoa. Yritys voi personoida omaa
verkkokauppaansa valmiiksi Vilkkaan verkkokauppa-alustalta löytyvillä toiminnoilla,
mutta täysin yritykselle räätälöityä ratkaisua ei ole suoraan saatavilla.
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Keskusteluja kummankin toimittajan kanssa ohjasivat jo edellä esitetyt toiveet koskien
päivitettyä verkkokauppaa. Tärkeimmät toiveet ennen neuvotteluja olivat manuaalisen
työn väheneminen integraatioiden kautta, varastohallinnan paraneminen ja sitä kautta
toimitusaika-arvioiden tarkentuminen sekä asiakas- ja tilaustietojen hallinta. Ulkoasun
paranemista ja tietojen päivittymistä vastaamaan lainsäädäntöä ja todellisuutta pidetään
suurelta osin itsestäänselvyytenä, kun lähdetään toteuttamaan tämän kokoluokan muutosta.

7.1

Whitestone Oy

Whitestone ylläpitää Cheminentin nykyistä verkkokauppaa, joten keskusteluissa edettiin
nykyiseen verkkokauppaan liittyvät muutostarpeet edellä. Haluttiin tietää, mitkä halutuista toiminnoista ja muutoksista ovat mahdollisia tai taloudellisesti kannattavia toteuttaa.

Whitestone halusi ensimmäisenä tuoda esille, että uutta verkkokauppaa ei rakennettaisi
nykyisen verkkokaupan päälle, vaan korkeintaan hyödynnettäisiin nykyisen verkkokaupan koodipätkiä niiltä osin, kuin se olisi mahdollista. Uuden verkkokaupan ylläpitokustannukset kasvaisivat nykyisestä noin 5–7-kertaisiksi, johtuen integraatioiden ylläpitoon
liittyvästä lisätyöstä. Nykyinen verkkokauppa on kaikessa yksinkertaisuudessaan ollut
hyvin kevyt ylläpitää. [23.]

Sopimuksen teon jälkeen tarpeiden määrittelyyn käytettäisiin noin kuukasi, minkä jälkeen ohjelmointityö oli mahdollista aloittaa. Lisäksi Whitestone tarjoaa projektit tyytyväisyystakuulla, jolloin ongelmista johtuvissa keskeytystapauksissa asiakkaalle maksetaan
rahat takaisin. Lisäksi valmiista verkkokaupasta löytyvät virheet korjataan aina veloituksetta. [23.]

Whitestone tarjoaa räätälöityjä tuotteita, joten rajoittavana tekijänä haluttujen ominaisuuksien toteuttamiselle toimii lähinnä yrityksen projektille asettama budjetti. Whitestonen ehdotuksensa olikin, että valitaan tärkeimmät asiat, jotka toteutetaan verkkokaupan
julkaisuvaiheessa, ja jatkuvan kehittämisen mallilla lisättäisiin toimintoja tuntitöinä tulevaisuudessa esimerkiksi noin puolen vuoden välein [23].
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7.1.1

Integraatiot

Integraatiot Procountorin ja SmartShipin kanssa löytyvät valikoimasta valmiina. Procountor-rajapinta ei mahdollista kaikkea tietojen päivittymistä verkkokaupan ja Procountorin
välillä, mutta kehitystyötä tehdään jatkuvasti. [23.]

Uudessa verkkokaupassa asiakasrekisteriä ylläpidettäisiin verkkokaupassa, mistä tilaus- ja asiakastiedot siirtyisivät laskulle Procountoriin automaattisesti. Asiakastietoihin
verkkokaupassa tehtävät päivitykset ja muutokset eivät kuitenkaan siirry Procountorin
asiakasrekisteriin, joten sen ylläpitäminen jatkossa olisi täysin turhaa. [23.]

Uuden verkkokaupan on tarkoitus mahdollistaa myös yksityishenkilöiden rekisteröityminen. Jatkossakin yksityisasiakkailta tullaan vaatimaan ennakkomaksua, ja Procountorintegraation avulla verkkokauppaan saadaan tieto, kun asiakas on maksanut ennakkolaskun. Tämä helpottaa laskustatuksen seurantaa ja varmistaa mahdollisimman nopeat
toimitukset myös ennakkolaskutustapauksissa. [23.]

SmartShipistä saadaan asiakkaalle lähetyksen seurantakoodi automaattisesti. Tosin kemikaalikuljetuksiin eniten käytetyt rahtikuljetukset ovat niin nopeita, että usein lähetys on
jo toimitettu ennen kuin tieto on päivittynyt SmarShipiin ja hyöty jää pieneksi. Tässä vaiheessa ei vielä selvinnyt, saadaanko verkkokaupan puolelta kemikaalien VAK-tiedot siirtymään suoraan SmartShipiin. [23.]

7.1.2

Asiakastietojen hallinta

Nykyisestä verkkokaupasta uuteen siirtyisivät vain kaikkein tärkeimmät tiedot. Asiakastietojen siirtämisen katsottiin olevan hankalaa suojattujen salasanojen vuoksi. [23.]

Jatkossa verkkokauppaan tulee rekisteröitymään nykyisestä poiketen sekä yritys- että
yksityisasiakkaita. Yritysasiakkaan rekisteröityessä voidaan virheiden välttämiseksi tarkistaa joidenkin tietokenttiin syötettävien tietojen oikea muoto. Esimerkiksi y-tunnuksen
muodon validointi on suhteellisen helppo toteuttaa. [23.]

Vaikka kaikkia rekisteröitymistietojen syöttämiseen liittyviä virheitä ei voida ennalta kitkeä pois, asiakastietoja voidaan aina korjata verkkokaupan hallintapuolella. Nykyisessä
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verkkokaupparatkaisussa y-tunnus on toiminut asiakkaan yksilöivänä tietona, jolloin ytunnuksen ja yrityksen nimen muuttaminen ei ole ollut mahdollista. Jatkossa verkkokaupassa rekisteröitymisvaiheessa luotu juokseva asiakasnumero toimii identifioivana asiakastietona, jolloin tätä ongelmaa ei ole. Samalle y-tunnukselle voidaan perustaa useampi
asiakastili, jos samalla yrityksellä on vaikka useampia toimipaikkoja. [23.]

Yksityisasiakkaiden kohdalla olisi ihannetilanne, jos jokaisen rekisteröityvän asiakkaan
henkilöllisyys voitaisiin varmistaa. Tämä olisi mahdollista toteuttaa kolmannen osapuolen toteuttamalla tunnistusmetodilla, kuten TUPAS- tai pankkitunnistus. Kevyempänä
vaihtoehtona Whitestonelta ehdotettiin tekstiviestivarmennusta, mutta kaikki nämä todettiin turhan raskaiksi ja arvokkaiksi nykyisillä asiakasmäärillä. [23.]

7.1.3

Verkkokaupan tuotetietojen hallinta

Tuotedatan ylläpito tapahtuisi verkkokaupassa. Lisätyökaluna voidaan käyttää erillistä
tuotetietopankkia, jolloin tuotedata voidaan valjastaa myös erillisiin käyttötarkoituksiin,
kuten esite- ja katalogikäyttöön. Nykyinen tuotedata on Excel-taulukossa, jossa on useampia välilehtiä, joilta tuotekohtaiset tiedot haetaan. Uudelle alustalle voidaan siirtää
tässä muodossa olevaa tietoa ongelmitta. [23.]

Merkittävä Cheminentin liiketoimintaa koskeva erikoisuus on se, että usein asiakkaan
verkkokaupasta tilaama tuote vaihdetaan toisen toimittajan, nopeammin toimitettavissa
oleva tuote, jota ei sellaisenaan löydy verkkokaupasta. Näissä tilanteissa halutaan myös
mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää verkkokaupan ja SmartShip-integraation ominaisuuksia. Halutaan nykyistä paremmin saattaa asiakkaan tietoon mahdollisuus korvaavan tuotteen tilaamiselle silloin, kun verkkokauppatuotteen toimitusaika on esimerkiksi liian pitkä asiakkaan tarpeisiin. [23.]

Tilauksella olevan tuotteen tietoja on mahdollista muuttaa samalla hyödyntäen alkuperäisen tuotteen tietoja. Tilaus on mahdollista päästää eteenpäin niin, että alkuperäisesti
ostoskoriin lisätyn tuotteen saldo ei verkkokaupassa vähene. Verkkokauppaan voidaan
lisätä myös tarjouspyyntötoiminto. [23.]
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Vaikka vaihtoehtoisen tuotteen aktiivisen tarjoamisen uskotaan lisäävän asiakas- ja tilausmäärää, alkuun pyritään tarjoamaan vaihtoehtoista tuotetta mahdollisimman kevyellä ratkaisulla, jotta voidaan kartoittaa mahdollisen lisäosan tarpeellisuus. [23.]

7.1.4

Muut verkkokaupan ominaisuudet

Haku toimii nykyisessä verkkokaupassa erittäin hyvin, ja näin tulisi olemaan päivityksen
jälkeenkin. Hakutulosten parantamiseksi voidaan lisätä kemikaaleille entistä kattavammin lempinimiä ja synonyymejä. Lisäapuna hakujen tehostamiseksi voidaan käyttää
Google Analyticsiä, jonka avulla voidaan nähdä, millä hakusanoilla hakuja on tehty, ja
tämän tiedon perusteella lisätä suosituimpia hakusanoja tuotesivuille. [23.]

Asiakkaalle lähtee verkkokaupasta automaattisesti sähköpostitse tietoa tilauksen etenemisestä. Ensimmäinen viesti toimitetaan, kun tilaus on vastaanotettu järjestelmään.
Muita viestejä olisi ainakin tilausvahvistus, kun mahdollisista korvaavuuksista on sovittu,
ja toimitusvahvistus, josta löytyisi Postin seurantalinkki. [23.]

Jatkossa toimituskuluja olisi mahdollista optimoida ja niiden reaaliaikainen laskeminen
on mahdollista ostoskorissa, jos toimituskulujen suuruus perustuu tuotteiden massoihin.
Verkkokaupassa on mahdollista yksilöidä kullekin toimitukselle mahdolliset toimitustavat.
Lähetettävien tuotteiden vaaraominaisuuksien takia yrittäjän tehtäväksi jää kuitenkin
haarukoida sopiva valikoima erilaisia toimitustapoja. Saattaa olla mahdollista saada tuo
informaatio myös suoraan SmartShip-integraation kautta, mutta tämä jäi tässä vaiheessa epäselväksi. [23.]

Käyttöturvallisuustiedotteiden automaattiselle toimittamiselle ei ole valmista ratkaisua ja
Whitestonen ehdotus onkin, että tämä ominaisuus siirretään jatkokehitystarpeisiin. [23.]
KTT:iden toimittaminen tapahtuisi ainakin lähitulevaisuudessa siis manuaalisesti, kuten
nykyäänkin.

7.2

Vilkas Group Oy

Vilkas on perustettu vuonna 1995. Vuodesta 1998 se on keskittynyt ainoastaan sähköiseen kaupankäyntiin. Vuonna 2005 se lanseerasi Suomessa ensimmäisen ”Tee se itse”
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–verkkokauppapalvelun, jonka avulla kuka vain pystyy avata verkkokaupan ilman avausmaksuja ja vain muutaman kymmenen euron kuukausimaksulla. [24.]

Alustana Vilkkaan ratkaisuissa toimii saksalainen ePages, jonka kanssa Vilkas tekee
myös tiivistä kehitysyhteistyötä. Ideologiana Vilkkaan tuotteilla on mahdollisimman
helppo käyttöönotto. Kauppiaan ei haluta murehtivan sovelluksen tekniikasta tai tietoturvasta. Palveluiden kehittäminen kuuluu aina kuukausimaksuun. EPages kehittää perusalustaa, ja Vilkas huolehtii muun muassa palveluiden ja integraatioiden kehittämisestä.
[24.]

Vilkkaan verkkokaupparatkaisu perustuu valmiiden vakiotoimintojen käyttämiseen. Vain
harvoille asiakkaille tehdään räätälöityjä ratkaisuja. Toisaalta sellaiset räätälöidyt ratkaisut, jotka helposti ovat vietävissä muidenkin asiakkaiden käyttöön, lisätään peruspakettiin kaikkien saataville. Suuri asiakaskunta – noin 1 700 asiakasta Suomessa ja Pohjoismaissa – mahdollistaa sen, että valmiita ominaisuuksia on kertynyt niin paljon, että
yleensä asiakas löytää tarpeitaan vastaavat ominaisuudet valmiina. [24.]

7.2.1

Integraatiot

Procountor-integraatio löytyy Vilkkaalta valmiina. Sen avulla voidaan siirtää tilausdataa
Procountoriin. Myös Vilkkaalta saadaan tieto, että verkkokaupassa tehdyt asiakastietomuutokset eivät päivity Procountorin asiakasrekisteriin, mutta laskuille tiedot tulevat oikein. Myöskään laskun maksustatuksen siirtyminen Procountorista verkkokauppaan ei
ollut päivänselvää, jolloin myös jatkossa etenkin ennakkolaskutustapauksissa maksutilannetta täytyisi seurata Procountorin puolella. [24.]

Myös SmartShip-integraatio on valmiina olemassa. Lisäksi verkkokaupassa on helppo
valita muitakin kuljetusmuotoja useilta eri logistiikka-alan yrityksiltä. Yhdellä integraatiolla
ja sopimuksella on mahdollista saada käyttöön kaikki eri vaihtoehdot, mutta myös oman
sopimuksen hyödyntäminen on mahdollista. SmartShipin toimitustapavalikoimasta voidaan valita vapaasti eri toimitustapoja esimerkiksi oma valikoimansa yksityisasiakkaille
ja yritysasiakkaille. Toimituskulujen laskemiseksi on saatavilla valmis matriisi verkkokaupassa. Tällöin toimituskulut päivittyvät ostoskoriin sitä mukaa, kun tuotteita lisätään. [24.]
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7.2.2

Asiakastietojen hallinta

Asiakasrekisteriä ylläpidetään verkkokaupassa. Asiakas syöttää rekisteröitymisen yhteydessä tiedot järjestelmään itse, ja ne ovat myös aina asiakkaan muokattavissa. Mikäli
halutaan, voidaan verkkokauppaan asettaa automaattinen sähköpostihälytys, jos asiakas muuttaa asiakastietojaan. Asiakastilin yksilöivänä tietona toimii asiakasnumero, jolloin muut tiedot ovat vapaasti päivitettävissä. [24.]

Asiakastili voidaan linkittää tiettyihin asiakasryhmiin, joille voidaan määrittää sopivat
maksu- ja toimitustavat [24]. Tämä helpottaa yritys- ja henkilöasiakkaiden tilausten hallintaa.

Asiakas syöttää järjestelmään itse myös mahdollisen verkkolaskutusosoitteensa. Järjestelmä ei pysty tarkistamaan osoitteen oikeellisuutta, mutta laskutusvaiheessa Procountor
ilmoittaa virheellisestä osoitteesta. [24.]

Myöskään Vilkkaalla ei ole tarjota kevyttä ratkaisua yksityisasiakkaiden henkilöllisyyden
varmistamiseen [24].

Nykyisen verkkokaupan asiakkaat halutaan siirtää uuteen verkkokauppaan, ja sen pitäisi
onnistua hyvin. Tilaushistoriaa ei saada järjestelmien välillä siirrettyä, eikä se olekaan
välttämätöntä. Asiakkaan täytyy käydä vaihtamassa salasanansa siirryttäessä uuteen
järjestelmään. Kun vanhojen asiakkaiden tiedot siirretään valmiiseen verkkokauppaan,
voidaan lähettää automaattiviesti kaikille siirretyille asiakkaille uuden tilin luontitarpeesta.
Vanhat asiakastilit voidaan suoraan liittää haluttuun asiakasryhmään siirron yhteydessä.
[24.]

7.2.3

Tuotetietojen hallinta

Pääperiaate on, että verkkokaupassa voidaan myydä vain sieltä löytyviä tuotteita. Tämä
vaikeuttaa vaihtoehtoisten tuotteiden tarjoamista asiakkaalle ja etenkin niiden myymistä
verkkokaupan kautta. Yksinkertaisin ratkaisu oli tuoda kaikki vaihtoehtoisetkin tuotteet
verkkokauppaan, mutta todellisuudessa tämä ei ole mahdollista tai ainakaan järkevää.
Kevyempi ratkaisu olisi, että korvaavia tuotteita lisätään aina, kun sellainen halutaan
myydä asiakkaalle. Tuotteen löytyminen tuotevalikoimasta onkin edellytys sille, että se
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voidaan lisätä asiakkaan tilaukselle. Verkkokauppaan lisätyt, toisten toimittajien tuotteet
voidaan piilottaa asiakkailta. Toisaalta korvaavan tuotteen pohjana voidaan käyttää olemassa olevaa, mahdollisesti asiakkaan alkuperäisellä tilauksella olevaa, tuotetta. Tällöin
kemikaalin tietoja ei tarvitse uudelleen kirjoittaa. [24.]

Oletuksena tuotesaldo muuttuu, kun asiakas tekee tilauksen. Epäselväksi jäi tässä vaiheessa, miten tuotesaldo muuttuu, jos tilauksella oleva tuote korvataan toisella. Vilkkaalta painotettiin, että verkkokauppa ei taivu varastonhallintajärjestelmäksi. Tuotesaldoja ei voi lisätä ostolaskuilla. Ostolaskuja ei voi verkkokaupassa tehdä lainkaan.
Yleensä verkkokauppa hakee varastotiedot asiakkaan toiminnanohjausjärjestelmästä.
Cheminentin tapauksessa tämä ei ole mahdollista, joten ainoaksi mahdollisuudeksi jää
varastosaldojen manuaalinen muuttaminen. Tämä voidaan toteuttaa verkkokaupan
Tuo/vie-toiminnolla, jolla tuotetiedot on mahdollista saada verkkokaupasta ulos ja toisaalta muutosten jälkeen viedä tiedot verkkokauppaan. Samaa toimintoa voidaan käyttää mm. työpaikalla olevien kemikaalien listaamiseen. [24.]

7.2.4

Muut verkkokaupan ominaisuudet

Verkkokauppaan on mahdollista luoda useita hinnastoja ja erikseen voidaan määrittää,
mille asiakasryhmille tai asiakkaille hinnasto on voimassa. Hinnastoissa voidaan määrittää myös prosentti- ja kappalealennuksia. [24.]

Vilkkaan hakutoiminto tuntuu toimivan hyvin. Hakusanoja voi syöttää useampia, jolloin
hakutuloksiin valikoituvat ne tuotteet, jotka täyttävät kaikki hakuehdot. Tämä mahdollistaa esimerkiksi tietyn tuotteen hakemisen tietynlaisessa pakkauksessa, kunhan riittävä
määrä tietoa löytyy tuotetiedoista. Lisäksi hakutuloksia voi suodattaa erilaisin suodattimin. Jos haussa ei tule osumia, voidaan itse määritellä, millainen sivu näytetään hakutuloksien tilalla. Hakuhistoria jää verkkokauppaan, ja sitä voidaan hyödyntää hakusanojen lisäämiseksi tuotetietoihin. [24.] Tämä toiminee samaan tapaan kuin Whitestonen
mainitsema Google Analytics.

Tilaukseen liittyvät sähköpostitapahtumat voi määritellä itse ja otsikoita on mahdollista
muokata helposti. Ensimmäinen viesti voi olla esimerkiksi tilauksen vastaanottoilmoitus,
ja varsinainen tilausvahvistus voidaan lähettää myöhemmin. Viestipohjia on useita, ja
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kauppias voi itse määrittää, mitä viestejä haluaa asiakkaalle lähettää toimitukseen liittyen. Automaattiviestejä ei voi kuitenkaan editoida ennen lähetystä. [24.]

Korvaavista tuotteista voidaan ilmoittaa maininnalla ja lisäksi asiakasta voidaan aktivoida
kysymään tuotteesta lisää yhteydenottolomakkeella. Kirjautuneen asiakkaan ei tarvitse
uudestaan lisätä tietojaan lomakkeelle. Lomakkeen näkyvyyttä voi rajoittaa esim. asiakasryhmittäin. Lomakkeella toimitetut viestit tulevat suoraan yrityksen sähköpostiin. Lomakkeelle voi liittää vapaavalintaisesti eri tietokenttiä ja ohjeita kenttien täyttämiseen,
jolloin on mahdollista saada riittävät tiedot korvaavan tuotteen tarjoamiselle asiakkaalle.
[24.]

Tuotekohtaisen reaaliaikaisen toimitusajan saaminen verkkokauppaan on monimutkaista. Ehdollisuuksia toimitusaikakentässä on valittavissa, mutta suoraa vastausta siihen, kuinka tarkasti toimitusaika-arvio verkkokauppaan voidaan saada, ei Vilkkaalta
saatu. Toimitusaikoja voidaan muuttaa manuaalisesti tuoteryhmittäin esimerkiksi kerran
viikossa, mutta tämä on turhan työläs tapa asian ratkaisemiseksi. [24.]

Käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamiseen asiakkaalle ei ole olemassa valmista ratkaisua. Linkit on mahdollista saada verkkokauppaan, mutta tiedostojen lisääminen automaattisesti sähköpostin liitteeksi on hankalampaa. Myöskään päivittyneen käyttöturvallisuustiedotteen toimittamista viimeisen vuoden aikana kyseistä tuotetta tilanneille ei
voida peruspaketilla toteuttaa. Verkkokaupasta on kuitenkin mahdollista hakea tietyltä
aikaväliltä tilaukset, joilla on tietty tuote. Tätä ominaisuutta on mahdollista hyödyntää
käyttöturvallisuustiedotteiden toimittamisessa. [24.]

8

Yhteenveto

Cheminent Oy:n harjoittama verkkokauppa poikkeaa muista verkkokaupoista erikoisella
tuotevalikoimallaan. Kemikaalikauppaa ohjaavat useat lait ja säädökset, mikä asettaa
myös tiettyjä vaatimuksia verkkokaupalle. Kun ulkoisten tekijöiden asettamien vaatimusten lisäksi yritetään toteuttaa pienyrittäjän työntekoa helpottavia työkaluja, vaatimuslista
verkkokaupalle paisuu melko pitkäksi. Mikroyrityksellä ei ole työntekoa helpottamassa
monimutkaista toiminnanohjausjärjestelmää, jolloin verkkokaupalta odotetaan ehkä
mahdottomia.
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Toisaalta verkkokauppa saattaa olla mikroyritykselle ainoa kanava tulla nähdyksi, jolloin
olisi suotuisaa erottua edukseen suuremmista kilpailijoista ja toisaalta palvella asiakkaan
tarpeita mahdollisimman hyvin. Cheminent Oy:n nykyinen verkkokaupparatkaisu ei enää
täytä näitä tarpeita. Koska verkkokauppa ei myöskään täytä lain vaatimuksia erityisesti
kemikaalien varoitusmerkkien osalta, päivityksellä on myös jo kiire. Aikataulu tuleekin
erityisesti ottaa huomioon, kun tehdään päätös projektin aloittamisesta.

Merkittävä parannus pitäisi aikaansaada kohtuullisella budjetilla. Keskusteluja käytiin
kahden hyvin erilaisen toimittajan kanssa, ja molempien ratkaisuissa esiin nousivat lähinnä samat ongelmat: varastosaldojen hankala ylläpitäminen ja tarkkojen toimitusaikojen laskenta maahantuontiajankohtaa hyödyntäen. Lopulliseen valintaan tuleekin vaikuttamaan lähes ainoastaan palvelun hinta, joka koostuu kertainvestoinnista ja kuukausimaksuista. Kuukausimaksujen merkitys kasvaa, jos verkkokauppa on pystyssä kymmenenkin vuotta.
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