
Helsingin yliopisto 

Taloustieteen osasto 

Kuluttajaekonomia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Olisi hienoa, että verkkokauppa osaisi järjestää 

suosikkituotteeni listojen kärkeen” 

– Kuluttajien luottamus ruoan verkkokauppaan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

     Venla Kortström 

Pro gradu -tutkielma 

Kevät 2020 



  

 

 
 

Tiedekunta – Fakultet – Faculty 
 Maatalous-metsätieteellinen 

Koulutusohjelma – Utbildingsprogram – Degree Programme 
Kuluttajaekonomia 

Tekijä – Författare – Author 
Venla Kortström 
Työn nimi – Arbetets titel – Title 
”Olisi hienoa, että verkkokauppa osaisi järjestää suosikkituotteeni listojen kärkeen” – Kuluttajien 
luottamus ruoan verkkokauppaan 
Oppiaine/Opintosuunta – Läroämne/Studieinriktning – Subject/Study track 
Kuluttajaekonomia 
Työn laji – Arbetets art – Level 
Pro gradu -tutkielma 

Aika – Datum – Month and year 
Huhtikuu 2020 

Sivumäärä – Sidoantal – Number of pages 
65 sivua 

Tiivistelmä – Referat – Abstract 
 
Tämä tutkielma on saanut innoituksensa suomalaisen ruoan verkkokaupan toistaiseksi maltillisesta 
kasvusta. Toisena innoituksen lähteenä on toiminut se, että kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaa 
kohtaan on tutkittu aiemmin verrattain vähän. Aiemman tutkimuskirjallisuuden niukkuuden vuoksi 
teoreettinen viitekehys rakennettiin sellaisten tutkimusten pohjalta, jotka käsittelevät kuluttajien 
luottamusta verkkokauppoihin yleisesti. Tutkielman tavoitteena oli kartoittaa, millaisia ruoan 
verkkokauppoja kuluttajat pitävät luotettavina ja epäluotettavina sekä miten asiointi, tilauksen teko ja 
toimitus sujuvat luotettavassa ja epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Lisäksi tavoitteena oli tarkentaa 
teoreettista viitekehystä paremmin ruoan verkkokaupan tutkimukseen sopivaksi. 
  
Keräsin aineiston eläytymismenetelmän avulla. Valitsin menetelmän, koska tarkoituksenani oli saada 
kuluttajien itse laatimia kuvauksia luotettavista ja epäluotettavista ruoan verkkokaupoista. Keräsin 
eläytymistarinoita kahden kehyskertomuksen avulla. Toisessa vastaajia pyydettiin kuvailemaan asioimista 
luotettavassa ja toisessa epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Menetelmä antoi vastaajille 
mahdollisuuden eläytyä tilanteeseen vapaasti ja kuvitella, mitä kaikkea ilmiöön voisi heidän mielestään 
liittyä. Aineistonkeruun lopputuloksena saatiin 23 kuvausta luotettavasta ja 22 kuvausta epäluotettavasta 
ruoan verkkokaupasta. 
  
Analysoin tutkimusaineiston teemoittelemalla. Teemoittelua ohjasi tutkielman alussa laadittu teoreettinen 
viitekehys. Analyysin edetessä havaitsin, että kuluttajien luottamukseen ruoan verkkokauppoja kohtaan 
vaikuttavat myös sellaiset tekijät, jotka eivät ole korostuneet aiemmissa verkkoluottamuksen 
tutkimuksissa. Täten muokkasin teoreettista viitekehystä ruoan verkkokaupan tutkimukseen 
sopivammaksi analyysin tulosten perusteella. 
  
Tutkielmassa havaittiin, että herättääkseen kuluttajien luottamuksen ruoan verkkokauppiaiden kannattaa 
kiinnittää aivan erityistä huomioita paitsi itse verkkosivuun, myös tuotteisiin, tilausprosessiin ja 
toimitukseen. Kuvauksissa korostuvat räätälöidyt palvelut erilaisille kuluttajaryhmille. Tutkielman 
perusteella kuluttajat luottavat ruoan verkkokauppoihin sitä enemmän, mitä yksilöllisemmin he saavat 
rakentaa asiointikokemuksensa. Kuvauksissa korostuu myös ajan ja vaivan säästö, jota pidetään yhtenä 
tärkeimmistä ruoan verkkokaupan tarjoamista hyödyistä verrattuna kivijalkakauppoihin. Herättääkseen 
luottamusta ruoan verkkokaupassa asioimisen pitää kuitenkin muistuttaa monilta osin kivijalkakaupassa 
asioimista. Tutkielman perusteella voidaan esittää, että tilauksen tekemisessä luotettavasta ruoan 
verkkokaupasta yhdistyvät perinteisessä ruokakaupassa asioimista muistuttava kokemus sekä 
verkkokaupan mahdollistamat uudenlaiset palvelut. 
Avainsanat – Nyckelord – Keywords 
ruoan verkkokauppa, verkkokauppa, verkkoluottamus, luottamus, eläytymismenetelmä 
Ohjaaja tai ohjaajat – Handledare – Supervisor or supervisors 
Katri Koistinen 
Säilytyspaikka – Förvaringställe – Where deposited 
Viikin tiedekirjasto 
Muita tietoja – Övriga uppgifter – Additional information 



Sisällys 
 

 

1 Johdanto …………………………………………………………………………. 1 

2 Ruoan verkkokauppa …………………………………………………………… 4 

     2.1 Tutkimuskysymykset ja aiheen perustelu …………………………………… 4 

     2.2 Luottamus ja riski verkossa …………………………………………………. 6 

     2.3 Ruoan verkkokaupan tutkimus ……………………………………………… 8 

     2.4 Suomalainen ruoan verkkokauppa …………………………………………. 10 

3 Luottamus verkkokauppaan …………………………………………………... 13 

     3.1 Verkkosivu …………………………………………………………………. 14 

     3.2 Yksityisyys ja turvallisuus …………………………………………………. 16 

     3.3 Sosiaaliset ominaisuudet …………………………………………………… 18 

     3.4 Tilauksen toteutuminen …………………………………………………….. 20 

4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto …………………………………….. 22 

     4.1 Eläytymismenetelmä ……………………………………………………….. 22 

     4.2 Tutkimusaineisto …………………………………………………………… 25 

     4.3 Aineiston analyysi ………………………………………………………….. 26 

5 Luotettava ja epäluotettava ruoan verkkokauppa …………………………... 29 

     5.1 Verkkosivu …………………………………………………………………. 29 

          5.1.1 Ulkoasu ……………………………………………………………….. 29 

          5.1.2 Käytettävyys ………………………………………………………….. 30 

          5.1.3 Yksityisyys ……………………………………………………………. 31 

          5.1.4 Sosiaaliset ominaisuudet ……………………………………………… 33 

     5.2 Tuotteet …………………………………………………………………….. 35 

          5.2.1 Tuotevalikoima ……………………………………………………….. 36 

          5.2.2 Tuotteiden esittely …………………………………………………….. 37 

          5.2.3 Tuotteiden esillepano …………………………………………………. 39 

     5.3 Tilaus ……………………………………………………………………….. 41 

          5.3.1 Tuotteiden hakeminen ja selaaminen …………………………………. 41 

          5.3.2 Tuotteiden valitseminen ………………………………………………. 42 

          5.3.3 Maksaminen …………………………………………………………... 44 



   
 

   
 

 

     5.4 Toimitus ……………………………………………………………………. 46 

          5.4.1 Toimituksen valitseminen …………………………………………….. 47 

          5.4.2 Tilauksen toimitus …………………………………………………….. 49 

          5.4.3 Toimitetut tuotteet …………………………………………………….. 51 

6 Johtopäätökset …………………………………………………………………. 54 

     6.1 Yhteenveto …………………………………………………………………. 54 

     6.2 Pohdinta ……………………………………………………………………. 58 

     6.3 Jatkotutkimusehdotukset …………………………………………………… 64 

Lähteet ……………………………………………………………………………. 66 

 



   
 

   
 

1  

1 Johdanto 

 

 

Tämä tutkielma on saanut innoituksensa suomalaisen ruoan verkkokaupan toistaiseksi 

maltillisesta kasvusta. Toisena innoituksen lähteenä on toiminut se, että kuluttajien 

luottamusta ruoan verkkokauppaa kohtaan on tutkittu verrattain vähän. Vain kahdeksan 

prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli ostanut elintarvikkeita verkosta viimeisen 

12 kuukauden aikana vuonna 2019 (Tilastokeskus 2019). Syystä tai toisesta suurin osa 

suomalaisista tekee ruokaostoksensa jossain muualla kuin verkkokaupassa. Yksi 

mahdollinen syy on luottamuksen puute. Tutkimuksissa on havaittu, että luottamuksen 

puute on yksi tärkeimmistä syistä kuluttajien haluttomuudelle asioida verkkokaupoissa 

(Kim, Xu & Koh 2004, 392) ja este koko verkkokaupan laajenemiselle (Salo & Karjaluoto 

2007, 617). Luottamuksen rooli korostuu verkkokaupoissa, sillä kuluttajien pitää niissä 

asioidessaan luottaa sellaisiin prosesseihin, joita he eivät voi havaita (Kim, Ferrin & Rao 

2009, 237). Verkkokauppiaan pitää luottamusta rakentaessaan korostaa kuluttajan ja 

yrityksen välisen suhteen kahdenvälisyyttä, sillä internet on kaikille avoin ympäristö 

(Raijas 2002a, 198). Tästä syystä luottamuksella on jopa merkittävämpi rooli verkossa 

kuin kivijalkakaupassa (mt.). 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on kartoittaa eläytymismenetelmää käyttäen, millaisia 

ruoan verkkokauppoja kuluttajat pitävät luotettavina ja epäluotettavina sekä miten 

asiointi, tilauksen teko ja toimitus sujuvat ihanteellisessa ja painajaismaisessa ruoan 

verkkokaupassa. Tutkittaessa ruoan verkkokaupan luottamusta herättäviä ominaisuuksia 

päästään käsiksi myös niihin ominaisuuksiin, jotka voivat edesauttaa suomalaisen ruoan 

verkkokaupan laajenemista tulevaisuudessa. Tutkielman toisena tavoitteena on tarjota 

ruoan verkkokauppiaille tietoa siitä, miten he voivat rakentaa vahvemman luottamuksen 

verkkokauppojen ja kuluttajien välille. 

 

Tutkimusaihetta lähestytään verkkoluottamuksen tutkimuksen näkökulmasta. 

Verkkoluottamus ja ruoan verkkokauppa ovat tämän tutkielman avainkäsitteitä. Ruoan 

verkkokaupalla tarkoitetaan elintarvikkeiden ja muiden päivittäistavaroiden ostamista ja 

myymistä verkossa (Hyvönen 2003, 1). Ruoan, päivittäistavaroiden ja elintarvikkeiden 

verkkokauppoja käytetään tässä tutkielmassa toistensa synonyymeina. Sellaisia 
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ruokakauppoja, joihin kuluttajat voivat astua fyysisesti sisään, kutsutaan tässä 

tutkielmassa kivijalkakaupoiksi riippumatta siitä, sijaitsevatko ne rakennuksen 

kivijalassa vai eivät. Kivijalkakauppoja ja perinteisiä ruokakauppoja käytetään toistensa 

synonyymeina. Verkkoluottamuksella ei ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Tässä tutkielmassa hyödynnetään muun muassa Kimin ynnä muiden (2009, 239–240) 

käyttämää määritelmää, jonka mukaan verkkoluottamus on kuluttajan uskomus siitä, että 

verkkokauppias täyttää velvollisuutensa kuluttajan käsittämällä tavalla. 

Verkkoluottamusta ja kuluttajien luottamusta verkkokauppaan käytetään tässä 

tutkielmassa toistensa synonyymeina. 

 

Verkkoluottamuksen tutkimuksen yhdistäminen päivittäistavaroiden verkkokaupan 

tutkimukseen on perusteltua, sillä verkkoluottamus on yksi verkkokaupan menestyksen 

edellytyksistä (Ramus & Nielsen 2005, 350). Tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita 

niistä verkkokaupan tekijöistä, jotka herättävät luottamusta kuluttajissa ja jotka tukevat 

suomalaisen ruoan verkkokaupan kasvua tulevaisuudessa. Luottamus tai sen puute ei 

kuitenkaan yksin ratkaise sitä, ostaako kuluttaja elintarvikkeita verkosta. Verkkokauppa 

voidaan valita myös esimerkiksi vaivattomuuden, ajansäästön tai mukavuuden vuoksi 

(Hyvönen 2003, 55). Nämä tekijät tiedostetaan, mutta rajataan tämän tutkielman 

pääasiallisen tutkimuskohteen ulkopuolelle. 

 

Sekä kotimaista että kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta kuluttajien luottamuksesta 

ruoan verkkokauppaan on niukasti. Japanissa on tutkittu esimerkiksi verkosta toistuvasti 

päivittäistavaroita ostavien kuluttajien tyytyväisyyttä, luottamusta ja uskollisuutta 

(Moriuchi & Takahashi 2016). Suomalaiset tutkijat ovat kirjoittaneet runsaasti ruoan 

verkkokaupasta, tosin eivät luottamuksen näkökulmasta. Kiinnostus on kohdistunut 

muun muassa päivittäistavaroiden verkkokaupan hyötyihin ja haittoihin (Raijas 2002b), 

ruoan verkkokauppaan osana kuluttajien arkea (Hyvönen 2003) sekä kuluttajien 

kokemuksiin ruokatiedon hakemisesta ja ruoan ostamisesta verkosta (Hyvönen, Järvelä 

& Piiroinen 2008). Ruoan verkkokaupasta on tehty runsaasti myös opinnäytetöitä. 

Esimerkiksi Rintamäenpää (2017) on tutkinut saavutettavuuden ja sosioekonomisten 

tekijöiden vaikutusta ruoan ostamiseen verkosta, Numminen (2019) lapsiperheiden 

mielikuvia ruoan verkkokaupasta ja Paukku (2019) kuluttajien suhtautumista 

personoituihin suosittelujärjestelmiin elintarvikkeiden verkkokaupassa. 
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Tutkimusaihetta käsittelevän kirjallisuuden niukkuuden vuoksi viitekehys rakennetaan 

tutkimuksista, jotka käsittelevät kuluttajien luottamusta verkkokauppoihin yleisesti. 

Tutkielman kolmantena tavoitteena on laajentaa tätä viitekehystä aineistosta ja ruoan 

verkkokaupan tutkimuksesta nousevien havaintojen avulla. Eläytymismenetelmällä 

kerätyssä aineistossa vastaajat kuvailevat omin sanoin luotettavia ja epäluotettavia 

päivittäistavaroiden verkkokauppoja. Tavoitteena ei ole koetella mitään hypoteesia, vaan 

kehittää viitekehystä paremmin ruoan verkkokaupan tutkimukseen sopivaksi. 

 

Tutkielma etenee teoreettisen viitekehyksen rakentamisesta tutkimusmenetelmän ja 

tutkimusaineiston esittelyyn sekä lopulta aineiston analyysiin, tulosten raportointiin ja 

johtopäätöksiin. Toinen luku aloitetaan määrittelemällä tutkimuskysymykset ja 

perustelemalla tutkimusaiheen valintaa. Luvussa kerrotaan myös tutkimuksen 

lähestymistavasta ja luodaan katsaus verkkoluottamusta käsittelevään 

tutkimuskirjallisuuteen. 

 

Kolmannessa luvussa syvennytään kuluttajien luottamusta verkkokauppoihin 

käsitteleviin tutkimuksiin ja rakennetaan tutkielman viitekehys. Viitekehys koostuu 

neljästä eri teemasta, jotka ovat verkkosivu, yksityisyys ja turvallisuus, sosiaaliset 

ominaisuudet sekä tilauksen toteutuminen. Viitekehys muodostaa samalla alustavan 

teemarungon aineiston teemoittelulle. 

 

Neljännessä luvussa esitellään tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto sekä kerrotaan, 

miten aineisto on analysoitu. Aineisto on kerätty eläytymismenetelmällä vuonna 2019 ja 

analysoitu teemoittelun keinoin. Aineisto koostuu 45 eläytymistarinasta, jotka vastaajat 

ovat kirjoittaneet orientaationa toimineiden kehyskertomusten pohjalta. 

Kehyskertomuksissa vastaajia on pyydetty kuvailemaan asioimista joko luotettavassa tai 

epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Viidennessä luvussa kuvataan 

eläytymistarinoiden analyysiin perustuen, millainen on luotettava ja epäluotettava ruoan 

verkkokauppa. 

 

Kuudennessa ja viimeisessä luvussa esitellään tutkielman johtopäätökset ja laajennettu 

viitekehys. Luvussa myös pohditaan menetelmän onnistumista ja tutkielman tärkeimpiä 

tuloksia. Lopuksi arvioidaan tutkielman luotettavuutta ja ehdotetaan aiheita 

jatkotutkimukselle.  
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2 Ruoan verkkokauppa 

 

 

Tässä luvussa perustellaan, miksi kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaan on syytä 

tutkia. Lisäksi kerrotaan, millaisten tutkimuskysymysten ja tutkimustavoitteiden kautta 

ilmiötä lähestytään tässä tutkielmassa. Luvussa kartoitetaan myös verkkoluottamuksen ja 

ruoan verkkokaupan tutkimusta sekä suomalaisen ruoan verkkokaupan nykytilaa. 

 

2.1 Tutkimuskysymykset ja aiheen perustelu 

 
Kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaan on perusteltua tutkia useista eri syistä. 

Ensinnäkin, tutkimusta aiheesta on olemassa varsin niukasti. Toiseksi, luottamuksen 

puutetta pidetään yhtenä suurimmista esteistä verkkokaupan laajenemiselle (Salo & 

Karjaluoto 2007, 617). Verkkoluottamus on edellytys sille, että verkkokaupat voivat 

toimia menestyksekkäästi (Ramus & Nielsen 2005, 350; Kim ym. 2009, 237) ja 

ylipäätään kilpailla kivijalkakauppojen kanssa (Raijas & Tuunainen 2001, 263). 

Kolmanneksi, verkkoluottamuksen syiden ja seurausten tutkiminen auttaa 

verkkokauppiaita kehittämään verkkokaupoistaan sellaisia, jotka herättävät luottamusta 

kuluttajissa (Chen & Dibb 2010, 324). Verkkoluottamuksen tutkimisesta, 

ymmärtämisestä ja rakentamisesta hyötyvät sekä kuluttajat että verkkokauppiaat. 

 

Tutkimuksissa korostetaan luottamuksen roolia verkkokaupoissa, koska kuluttajien pitää 

niissä asioidessaan luottaa sellaisiin prosesseihin, joita he eivät voi havaita (Kim ym. 

2009, 237). Perinteisissä ruokakaupoissa luottamus perustuu kasvokkaiseen 

kanssakäymiseen kuluttajan ja myyjän välillä (mt.). Verkkokaupan sivuilla onkin 

nykyään se tärkeä rooli kuluttajan luottamuksen rakentajana, joka on perinteisesti 

kuulunut kivijalkakaupan henkilökunnalle (Wang & Emurian 2005, 115; Bart, Shankar, 

Sultan & Urban 2005, 134). Luottamuksen merkitystä verkkokaupassa korostetaan myös 

siksi, että verkkokauppaa sääteleviä tapoja ja sääntöjä on vähemmän kuin 

kivijalkakaupassa, eikä tuotteiden ja palveluiden oikeellisuudesta voida varmistua heti 

asiointitilanteessa (Gefen & Straub 2004, 407). 
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Kuten johdannossa mainittiin, tämä tutkielma on saanut innoituksensa suomalaisen ruoan 

verkkokaupan maltillisesta kasvusta verrattuna muihin maihin. Vuonna 2018 

verkkokaupan osuus suomalaisen päivittäistavarakaupan myynnistä oli 0,4 prosenttia 

(Koistinen 2019). Sen sijaan Ruotsissa verkkokaupan osuus oli vajaat kaksi prosenttia, 

Isossa-Britanniassa kahdeksan prosenttia ja Etelä-Koreassa jopa 20 prosenttia (mt.). 

Ruoan verkkokaupan arvioidaan kuitenkin kasvavan Suomessa tällä hetkellä nopeammin 

kuin missään muualla Länsi-Euroopassa (Niemistö 2020). Keskon ja S-ryhmän ruoan 

verkkokauppaa tarjoavien myymälöiden määrä on jo viisinkertaistunut vuodesta 2015 

vuoteen 2019 (Koistinen 2019). 

 

Tässä tutkielmassa luottamuksen puutetta pidetään yhtenä mahdollisena syynä sille, ettei 

ruoan verkkokauppa ole kasvanut Suomessa nykyistä enempää. Tutkielman tavoitteena 

on ymmärtää, millaisia ruoan verkkokauppoja kuluttajat pitävät luotettavina ja 

epäluotettavina. Toisena tavoitteena on tarjota verkkokauppiaille tietoa siitä, miten he 

voisivat herättää kuluttajissa nykyistä enemmän luottamusta. Kolmantena tavoitteena on 

tarkentaa teoreettista viitekehystä paremmin ruoan verkkokaupan tutkimukseen 

sopivaksi. Tämän tutkielman tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Millaisia ruoan verkkokauppoja kuluttajat pitävät luotettavina ja 

epäluotettavina? 

 

2. Miten asiointi, tilauksen teko ja toimitus sujuvat luotettavassa ja 

epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa? 

 

Aineistonkeruussa hyödynnetään eläytymismenetelmää, jonka avulla vastaajilta kerätään 

kuvauksia luotettavista ja epäluotettavista ruoan verkkokaupoista. Kehyskertomuksilla 

ohjataan vastaajia käyttämään mielikuvitustaan ja kuvailemaan ihanteellisen tai 

painajaismaisen ruoan verkkokaupan ominaisuuksia. Menetelmä valittiin, koska vastaajat 

voivat kuvata eläytymistarinoissaan todellisuuden sijasta jotakin, mitä he pitävät 

mahdollisena (Eskola 1997, 5–6). 

 

Eläytymistarinat analysoidaan teemoittelun keinoin. Teemoittelussa hyödynnetään 

teoriasidonnaista analyysia, joka ei pohjaudu suoraan teoriaan (Eskola 2001, 137). 

Analyysissä on kuitenkin havaittavissa kytkentöjä teoriaan (mt.). Tämä tarkoittaa sitä, 
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että aineistosta etsitään teemoja, joita verrataan paitsi toisiinsa myös teoreettisen 

viitekehyksen teemoihin. Analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta teoria ohjaa 

analyysiä, jolloin voidaan puhua myös teoriaohjaavasta analyysistä (Tuomi & Sarajärvi 

2009, 96). Teoriaohjaavassa analyysissä sovelletaan usein abduktiivisen päättelyn 

logiikkaa, jolloin ajatusprosessissa yhdistellään aineistolähtöisyyttä ja valmiita malleja 

(mt., 97). 

 

2.2 Luottamus ja riski verkossa 

 

Verkkoluottamus 

Verkkoluottamusta on tutkittu runsaasti. Lukuisissa tutkimuksissa (mm. Grabner-Kräuter 

& Kaluscha 2008, 6; Salo & Karjaluoto 2007, 606; McKnight & Chervany 2001, 37) 

todetaan, ettei verkkoluottamuksen käsitteellä ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää. 

Tämä johtuu muun muassa siitä, että verkkoluottamusta tutkitaan useilla eri tieteenaloilla, 

kuten taloustieteessä, markkinoinnissa, sosiologiassa ja psykologiassa (Grabner-Kräuter 

& Kaluscha 2008, 5). McKnight ja Chervany (2001, 37) ovat kartoittaneet sitä, miksi 

luottamuksella on niin monia eri määritelmiä verkkokaupan tutkimuksessa ja miksi osa 

tutkijoista kieltäytyy kokonaan määrittelemästä käsitettä. Syyksi he kertovat sen, että 

useat eri luottamusta tutkivat tieteenalat määrittelevät käsitteen omasta näkökulmastaan. 

Tutkijat viittaavat myös käsitteen epämääräisyyteen, sillä luottamuksella on useita eri 

määritelmiä myös sanakirjoissa. Lisäksi suurin osa luottamuksen määritelmistä syntyy 

empiirisissä tutkimuksissa, joissa tutkijoilla on tapana määritellä käsite kapea-alaisesti 

juuri omaan tutkimukseensa sopivalla tavalla. (Mt.) 

 

Yksi käytetyimmistä on Mayerin, Davisin ja Schoormanin (1995, 712) määritelmä, jonka 

mukaan luottamus on halukkuutta asettua haavoittuvaiseksi toisen osapuolen toiminnalle. 

Luottamus perustuu odotukseen, että toinen osapuoli suorittaa jonkin tärkeän teon, vaikka 

häntä ei voida valvoa tai kontrolloida (mt.). Vaikka kyseessä on luottamuksen 

määritelmä, sitä hyödynnetään yleisesti myös verkkoluottamuksen tutkimuksissa (mm. 

Bauman & Bachmann 2017, 68; Grabner-Kräuter & Kaluscha 2008, 5). Samankaltaiseen 

määritelmään ovat päätyneet myös Raijas (2002a, 197) ja Kim ynnä muut (2009, 239–

240), joiden mukaan verkkoluottamus tarkoittaa kuluttajan uskomusta siitä, että 

verkkokauppias täyttää velvollisuutensa kuluttajan käsittämällä tavalla. 
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Verkkoluottamuksella voi olla useita eri kohteita, kuten verkkosivu, internet ja teknologia 

(Bart ym. 2005, 134). Luottamuksen kohteina voivat olla myös verkkokauppias tai 

verkkosivun, brändin ja koko yrityksen muodostama kokonaisuus (Kim ym. 2009, 239). 

Lisäksi verkkoluottamus voi kohdistua koko sähköiseen kaupankäyntiin, yritykseen, 

myytäviin tuotteisiin tai tuotemerkkeihin (Raijas 2002a, 198–199). Salon ja Karjaluodon 

(2007, 609) mukaan verkkokaupan tutkimuksessa pitäisi ottaa huomioon myös 

kuluttajien luottamus koneisiin ja erilaisiin verkossa toimiviin järjestelmiin. Samoin 

Järvenpään, Tractinskyn ja Vitalen (2000, 64) mukaan kuluttajien yleisellä 

luottamuksella infrastruktuuriin tai internetin järjestelmiin saattaa olla vaikutusta myös 

verkkoluottamukseen. 

 

Riski 

Luottamuksen rooli korostuu verkkokaupassa, koska siellä asioidessaan kuluttajat 

joutuvat käsittelemään epävarmuutta ja erilaisia riskejä (Moriuchi & Takahashi (2016, 

148). Grabner-Kräuterin (2002, 44) mukaan luottamusta syntyy ainoastaan riskialttiissa 

ja epävarmoissa tilanteissa. Jos toimittaisiin täysin varmoissa ja riskittömissä 

olosuhteissa, luottamusta ei tarvittaisi mihinkään (mt.). Lukuisissa tutkimuksissa toistuu 

havainto siitä, että asioidessaan verkkokaupassa kuluttajat vertaavat kokemaansa riskiä ja 

verkkokauppaa kohtaan kokemaansa luottamusta (mm. Mortimer, Fazal E Hasan, 

Andrews & Martin 2016, 215; Martin, Mortimer & Andrews 2015, 85). Koettu riski 

syntyy luottamuksen puutteesta, vaikuttaa jokaiseen ostopäätökseen ja saattaa jopa estää 

kuluttajaa ostamasta verkkokaupasta (Vos ym. 2014, 418). 

 

Kuluttajat saattavat olla aluksi haluttomia asioimaan verkkokaupassa siksi, että koettu 

riski on paljon suurempi kuin kivijalkakaupoissa (Kim ym. 2009, 241). Perinteisissä 

ruokakaupoissa kuluttajat voivat tutkia myynnissä olevia tuotteita aistinvaraisesti, jolloin 

koettu riski pienenee välittömästi. Verkkokaupassa kuluttajien pitää sen sijaan luovuttaa 

runsaasti henkilökohtaisia tietojaan ja odottaa ostamaansa tuotetta jonkin aikaa ennen 

kuin he saavat tietää, kannattiko riski. (Mt.) Verkkokauppiaan ja kuluttajan välinen 

fyysinen ja ajallinen etäisyys tekevät asioimisesta epävarmaa ja riskialtista, sillä tilauksen 

ja toimituksen sekä kauppiaan ja asiakkaan käytettävissä olevan informaation välillä on 

kuilu (Kim ym. 2004, 393). Chenin ja Dibbin (2010, 324) mukaan kuluttajat tuntevat 

itsensä haavoittuvaisiksi verkkokaupassa samasta syystä: he eivät hallitse muiden pääsyä 
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henkilökohtaisiin tietoihinsa, eivätkä he pysty tunnustelemaan, koskettelemaan tai 

kokeilemaan fyysisiä tuotteita. 

 

Verkkoluottamuksesta on julkaistu viime vuosina useita tutkimuksia, mikä johtuu kenties 

aiheen ajankohtaisuudesta ja siitä, että ilmiötä tutkitaan useilla eri tieteenaloilla. Myös se, 

ettei verkkoluottamuksen käsitteellä ole yhtä yleisesti hyväksyttyä määritelmää, voi 

innostaa tutkijoita toisensa jälkeen paneutumaan aiheeseen syvemmin. 

Verkkoluottamuksen tutkiminen on tärkeää, sillä kuluttajat kokevat verkkokaupassa 

asioidessaan haavoittuvuutta, epävarmuutta ja erilaisia riskejä. Liian suuren riskin 

kokeminen voi olla esteenä kuluttajien verkkokaupassa asioimiselle ja myös ruoan 

verkkokaupan laajenemiselle. Verkkoluottamuksen tutkimuksen avulla voidaan tarjota 

yrityksille työkaluja kuluttajien kokemien riskien vähentämiseksi ja luottamuksen 

lisäämiseksi.  

 

2.3 Ruoan verkkokaupan tutkimus 

 

Tutkimusta kuluttajien luottamuksesta ruoan verkkokauppaan on olemassa verrattain 

vähän. Aihetta sivutaan kuitenkin esimerkiksi Hyvösen (2003), Korhosen, Piiroisen, 

Hyvösen, Mäkelän ja Raijaksen (2006) sekä Hyvösen ynnä muiden (2008) artikkeleissa. 

Hyvönen (2003) tutkii kuluttajien päivittäistavaroiden verkkokauppaan liittyviä 

kokemuksia ja näkemyksiä, joihin myös verkkokaupan luotettavuus kuuluu. Korhonen 

ynnä muut (2006) käsittelevät kuluttajien näkemyksiä ruoan verkko-ostamisesta ja 

arvioivat muun muassa vastaajien luottamusta tuotteiden laadun arviointiin, toimitettujen 

tuotteiden laatuun sekä maksamisen luotettavuuteen. Hyvönen ynnä muut (2008) 

tarkastelevat kuluttajien kokemuksia ja näkemyksiä ruoan verkkokaupasta ja 

ruokatiedosta verkossa. Tutkijat paneutuvat muun muassa ruokatiedon, verkkokaupan ja 

verkkopakkauksen luotettavuuteen sekä luottamuksen edellytyksiin verkossa (mt.). 

Koska viime vuosina ei ole tiettävästi julkaistu suomalaisia tutkimuksia, joissa sivutaan 

kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaan, tässä tutkielmassa hyödynnetään melko 

vanhoja kotimaisia lähteitä. 

 

Hyvösen tutkimuksen (2003, 77) mukaan suomalaiset kuluttajat suhtautuvat melko 

luottavaisesti ruoan verkkokauppoihin. Luottamus voi perustua siihen, että tutkimuksen 
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verkkokaupat ovat kotimaisia ja niillä on myös kivijalkakauppoja, minkä ansiosta ne ovat 

vastaajille tuttuja (mt.). Hyvönen ynnä muut (2008, 45) ovat päätyneet siihen 

lopputulokseen, että suomalaiset kuluttajat luottavat kaikkein eniten paikallisiin ruoan 

verkkokauppoihin. Tutkijoiden mukaan paikallisuus saa usein kasvottomiksi koetut 

verkkokaupat vaikuttamaan inhimillisemmiltä (mt.). Raijas (2002a, 206) tarkentaa, että 

palvelun paikallisuus lisää kuluttajien luottamusta ja sitä kautta myös verkkokauppojen 

myyntiä. Paikallisuus saa kuluttajat kokemaan, että verkkokauppojen tapa viestiä ja 

toimia on heille entuudestaan tuttu (mt.). 

 

Päivittäistavaroiden verkkokauppa nousee esiin verkkoluottamuksen tutkimuksissa 

esimerkkinä tietyn tyyppisestä verkkokaupasta (esim. Bart ym. 2005; Koufaris & 

Hampton-Sosa 2004). Ruoan verkko-ostaminen eroaa kuitenkin muiden tuotteiden 

tilaamisesta, sillä ruokaostokset valitaan usein rutiininomaisesti ja lähes tiedostamatta 

(Raijas & Tuunainen 2001, 257). Lisäksi ruokaostoksia tehdään usein (Mortimer ym. 

2016, 202) ja samalla kertaa ostetaan huomattavasti enemmän tuotteita kuin yleensä 

verkkokaupasta (Raijas & Tuunainen 2001, 255). Ruokaostoksiin käytetään myös suuri 

osa kotitalouden tuloista (mt.), minkä lisäksi ostetut tuotteet ovat luonteeltaan vaihtelevia 

ja helposti pilaantuvia (Mortimer ym. 2016, 203). Ruokaostokset eroavat selvästi muista 

verkosta ostettavista tuoteryhmistä, mikä on huomioitava verkkokaupan luotettavuuden 

tutkimuksessa. 

 

Aiemmin mainittujen artikkeleiden lisäksi suomalaista tutkimusta on tehty muun muassa 

ruoan verkkokaupan kriittisistä tekijöistä (Raijas & Tuunainen 2001), kannattavuudesta 

(Tanskanen, Yrjölä & Holmström 2002) sekä hyödyistä ja haitoista (Raijas 2002a). 

Ruoan verkkokaupasta on tehty myös aiemmin mainittujen opinnäytetöiden lisäksi 

lukuisia muitakin tutkielmia viime vuosina. Kuluttajien ajatuksia tai kokemuksia ruoan 

verkkokaupasta ovat tutkineet Helander (2012), Kärjä (2016), Nikander (2017) ja Puirola 

(2018). Kuluttajien arvoja ruoan verkkokaupassa ovat tutkineet Lindstedt (2013), 

Lehtinen (2014) ja Pesonen (2015). Ahti (2015) on tutkinut elämäntyylin ja verkkokaupan 

ominaisuuksien vaikutusta todennäköisyyteen ostaa ruokaa verkosta, siinä missä Sahala 

(2016) on tutkinut suomalaisen ruoan verkkokaupan tulevaisuutta. 

 

Päivittäistavaroiden verkkokaupasta on tehty runsaasti myös kansainvälisiä tutkimuksia. 

Esimerkiksi Moriuchi ja Takahashi (2016) ovat tutkineet ilmiötä Japanissa, Seitz, 
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Pokrivčák, Tóth ja Plevný (2017) Saksassa, Ramachandran, Karthick ja Kumar (2011) 

Isossa-Britanniassa sekä Morganosky ja Cude (2000) Yhdysvalloissa. Kuluttajien 

luottamusta ruoan verkkokauppaan on tutkittu vähemmän. Aihetta sivutaan esimerkiksi 

tutkimuksissa ruoan verkkokaupan riskeistä (Mortimer ym. 2016) ja luottamuksen 

siirtämisestä kivijalkakaupoista ruoan verkkokauppoihin (Yang, Huang & Xu 2008). 

Lähimpänä tämän tutkielman aihetta on mitä luultavimmin Moriuchin ja Takahashin 

artikkeli (2016), joka käsittelee verkosta toistuvasti ruokaa ostavien kuluttajien 

tyytyväisyyttä, luottamusta ja uskollisuutta japanilaiseen päivittäistavaroiden 

verkkokauppaan. Luottamusta enemmän on tutkittu kuluttajien mielipiteitä ruoan 

verkkokaupoista (Ramus & Nielsen 2005; Morganosky & Cude 2000), kuluttajien 

halukkuutta asioida ruoan verkkokaupoissa (Pauzi, Chin, Choon & Sulaiman 2017; 

Grunert & Ramus 2005), kuluttajien käyttäytymistä ruoan verkkokaupoissa (Hanus 2016) 

sekä sitä, miksi kuluttajat asioivat ruoan verkkokaupoissa kerta toisensa jälkeen (Hansen 

2006). 

 

2.4 Suomalainen ruoan verkkokauppa 

 

Vuoden 2020 alussa Suomessa toimii kuusi ruoan verkkokauppaa eri puolilla maata. 

Laajimmalla alueella asiakkaita palvelevat Keskon K-Ruoka-verkkokauppa ja S-ryhmän 

Kauppakassi-palvelut (Kesko 2019; SOK 2019). Oulun seudulla toimii Ekamarket.com, 

joka toimittaa päivittäistavaroita Oulun alueen kuluttajille ja muita kuin 

kylmäkuljetustuotteita yrityksille ympäri Suomea (Ekamarket). Pääkaupunkiseudulla 

päivittäistavaroita toimittaa sekä yksityis- että yritysasiakkaille Ruokanet (Ruokanet Oy 

2019), kun taas Uudellamaalla kuluttajia palvelee Kauppahalli24 (Kauppahalli24 2019). 

Helsingin ja Espoon alueella toimii Kauppakassi, joka on erikoistunut iäkkäiden ja 

liikuntarajoitteisten asiakkaiden palvelemiseen (Kauppakassi). Kevääseen 2019 asti 

Espoon alueella toimi myös ruoan verkkokauppa Ada Fresh Oy (Lehto 2019), jonka 

kanssa yhteistyössä kerättiin osa tämän tutkielman aineistosta. 

 

Suomessa toimii myös muutamia muita ruoan verkkokauppoja eri periaatteilla. 

Fiksuruoka.fi ja Matsmart.fi ovat erikoistuneet hävikiksi päätymässä olevien tuotteiden 

myymiseen (Fiksu Ruoka Oy; Matsmart in Scandinavia Oy 2018). Feelia Ruokakauppa 

toimittaa esivalmistettua kotiruokaa, siinä missä Sannan Ruokakassi, Anton&Anton 
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Ruokakassi ja Ruokaboksi valmiiksi suunniteltuja reseptejä raaka-aineineen (Feelia Oy 

2019; Sannan Ruokakassi 2019; Anton&Anton 2019, Ruokaboksi Oy). 

 

Suomalaiset ostivat päivittäistavaroistaan 0,6 prosenttia verkosta vuonna 2016 ja 0,7 

prosenttia vuonna 2017 (Päivittäistavarakauppa ry 2017; Päivittäistavarakauppa ry 2018). 

Euroopan päivittäistavaroiden verkko-ostamisen kärkimaissa Isossa-Britanniassa ja 

Ranskassa verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta oli puolestaan 6,2 % vuonna 

2016 (Päivittäistavarakauppa ry 2017). Verrattuna Euroopan kärkimaihin suomalainen 

ruoan verkkokauppa on vielä vähäistä. Elintarvikkeiden verkko-ostaminen näyttää 

kuitenkin yleistyvän Suomessa. Vuonna 2018 kaikista tuoteryhmistä eniten lisääntyivät 

ruokien ja juomien verkko-ostokset 11 prosentin vuosikasvullaan (Kaupan liitto 2019). 

 

Viisi prosenttia 16–89-vuotiaista suomalaisista oli ostanut elintarvikkeita verkosta 

viimeisen 12 kuukauden aikana vuonna 2016 ja kuusi prosenttia vuonna 2017 

(Tilastokeskus 2016; Tilastokeskus 2017; P. Melkanen, henkilökohtainen tiedonanto 

25.10.2019). Vertailun vuoksi mainittakoon, että vuodesta toiseen kolmen suosituimman 

tuoteryhmän joukossa olleita majoituspalveluja oli edellä mainittuina tarkastelujaksoina 

ostanut 31 prosenttia suomalaisista vuonna 2016 ja 33 prosenttia vuonna 2017 

(Tilastokeskus 2016; Tilastokeskus 2017; P. Melkanen, henkilökohtainen tiedonanto 

25.10.2019). 

 

Hyvösen mukaan (2003, 1) päivittäistavaroiden verkkokaupan kasvuun vaikuttaa se, 

miten kuluttajat suhtautuvat verkkokauppaan sekä se, ovatko he halukkaita hankkimaan 

päivittäistavaroita verkosta. Kuluttajat ryhtyvät käyttämään ruoan verkkokauppaa vain, 

jos se tarjoaa sellaisia hyötyjä, joita kivijalkakaupat eivät tarjoa (mt.). Verkkokaupan 

tarjoamia hyötyjä ovat muun muassa ajan ja vaivan säästö, tilauksen riippumattomuus 

ajasta ja paikasta sekä työkalut ruokaostosten seuraamiseen ja suunnittelemiseen (Raijas 

2002b, 111). Houkutellakseen lisää asiakkaita ruoan verkkokauppojen pitäisi sopia paitsi 

kuluttajien elämäntapoihin, totuttuihin arjen käytäntöihin ja rutiineihin, myös kuluttajien 

tietoihin, taitoihin ja arvostuksiin (Hyvönen 2003, 2). Kuluttajien ajan kuluessa 

muodostuneiden vakiintuneiden käytäntöjen ja rutiinien muuttaminen ei ole helppoa 

(mt.). Raijaksen mukaan (2002b, 112) verkkokaupat voisivat tarjota kuluttajille 

perinteisistä ruokakaupoista poikkeavia hyötyjä, jos ne kehittäisivät kohdistettuja ja 

erilaistettuja palveluja eri kuluttajaryhmille. 
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Suomalaisen ruoan verkkokaupan maltillinen kasvu kielii siitä, etteivät suomalaiset 

kuluttajat koe hyötyvänsä päivittäistavaroiden verkko-ostamisesta tarpeeksi. Kuluttajat 

voivat pitää tiedon hakemista verkkokaupasta hankalana, tuotteiden valikoimaa ja laatua 

puutteellisena tai hintoja liian korkeina (Raijas 2002b, 112). Verkkokauppiaiden pitää 

pyrkiä tarjoamaan kuluttajille sellaisia hyötyjä, joita kivijalkakaupat eivät tarjoa. 

Asioimalla ruoan verkkokaupassa perinteisen ruokakaupan sijasta kuluttajat voivat 

esimerkiksi säästää aikaa ja vaivaa sekä käyttää säästyneen ajan johonkin ruokakaupassa 

asioimista mukavampaan puuhaan. Pelkkä hyötyjen tarjoaminen ei kuitenkaan riitä, sillä 

verkkokauppojen pitäisi sopia myös kuluttajien päivittäistavaroiden hankkimiseksi 

muodostuneisiin käytäntöihin ja rutiineihin. Käytännöt ja rutiinit ovat muodostuneet ja 

vakiintuneet ajan kuluessa, joten niiden muuttaminen voi osoittautua hankalaksi.  
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3 Luottamus verkkokauppaan 
 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan niitä ruoan verkkokaupan ominaisuuksia, jotka 

herättävät luottamusta kuluttajissa. Koska tutkimusta kuluttajien luottamuksesta ruoan 

verkkokauppaan on niukasti, teoreettinen viitekehys rakennetaan tutkimuksista, jotka 

käsittelevät kuluttajien luottamusta verkkokauppoihin yleisesti. Viitekehys rakennetaan 

Bartin ynnä muiden (2005) sekä Beldadin, de Jongin ja Steehouderin (2010) tutkimusten 

pohjalta. Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä muiden (2010) artikkelit tukevat 

paitsi toisiaan myös käsittelevät alan aiempia tutkimuksia. 
 

Bartin ynnä muiden (2005, 135) mukaan yksityisyys, turvallisuus, navigointi, ulkoasu, 

brändin vahvuus, neuvonta, tilauksen toteutuminen, yhteisölliset piirteet sekä virheetön 

toiminta herättävät kuluttajissa luottamusta verkkosivuja kohtaan. Beldad ynnä muut 

(2010, 861–865) ovat tulleet siihen tulokseen, että verkkosivujen helppokäyttöisyys, 

tiedon laatu, graafiset ominaisuudet, sosiaalinen läsnäolo, räätälöintimahdollisuudet, 

yksityisyys- ja turvallisuusominaisuudet sekä kolmansien osapuolien takuut herättävät 

luottamusta kuluttajissa. Tutkimukset täydentävät toisiaan, sillä siinä missä Bart ynnä 

muut (2005) käsittelevät luottamusta herättäviä tekijöitä yleisemmällä tasolla, Beldad 

ynnä muut (2010) pureutuvat verkkosivujen ominaisuuksiin syvemmin. Molempien 

tutkimusten mukaan luottamukseen vaikuttavat myös kuluttajan ja yrityksen 

ominaisuudet, jotka rajataan kuitenkin tämän tutkielman ulkopuolelle. 

 

Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä muiden (2010) artikkeleista on muodostettu 

neljä eri teemaa, joiden valossa kartoitetaan muita aiempia tutkimuksia. Teemat ovat 

verkkosivu, yksityisyys ja turvallisuus, sosiaaliset ominaisuudet sekä tilauksen 

toteutuminen. Verkkosivuun lukeutuvat edellä mainituista navigointi, ulkoasu, virheetön 

toiminta, helppokäyttöisyys, tiedon laatu, graafiset ominaisuudet ja 

räätälöintimahdollisuudet. Yksityisyys ja turvallisuus kattaa nimensä mukaisesti 

yksityisyys- ja turvallisuusominaisuudet sekä kolmansien osapuolien takuut. Sosiaaliset 

ominaisuudet pitävät sisällään neuvonnan, yhteisölliset piirteet ja sosiaalisen läsnäolon. 

Tilauksen toteutuminen on oma teemansa, koska sen sisältämät tuotteiden keräily, 

pakkaaminen ja toimitus ovat erityisen kriittisiä tarkasteltaessa ruoan verkkokauppojen 
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luotettavuutta (Ramus ja Nielsen 2005, 350). Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä 

muiden (2010) tutkimuksiin perustuva viitekehys esitetään kuviossa 1. 

 

 

 
KUVIO 1. Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä muiden (2010) tutkimuksiin 

perustuva viitekehys 

 

 

3.1 Verkkosivu 

 

Raijaksen (2002a, 205) mukaan verkkosivun visuaalinen ilme ja kaikki sivulla tarjottava 

informaatio vaikuttavat kuluttajan kokemaan luottamukseen. Luottamusta voidaan lisätä 

muun muassa ammattimaisella ja laadukkaalla verkkosivulla, ajantasaisella ja 

virheettömällä tekstillä, laadukkaalla ja asianmukaisella kuvituksella ja grafiikalla, 

nykyaikaisella teknologialla sekä helpolla navigoinnilla (mt.). Sekä Raijas (2002a, 205) 

että Wang ja Emurian (2005, 116) mainitsevat luottamusta herättävänä tekijänä sen, että 

kaikki verkkosivulla olevat linkit johtavat johonkin. McKnight, Choudhury ja Kacmar 

(2002, 313–314) korostavat verkkosivun tärkeyttä erityisesti ensimmäisellä 

asiointikerralla, jolloin kuluttaja tekee päätelmiä yrityksen ominaisuuksista ja 

luotettavuudesta verkkokaupan ulkoasun perusteella. 

 

Wang ja Emurian (2005, 115) lähestyvät verkkoluottamusta käyttöliittymäsuunnittelun 

näkökulmasta tarkastelemalla muun muassa graafisen ja rakenteellisen muotoilun 

ulottuvuuksia. Graafisen muotoilun ulottuvuuksista luottamusta herättävät kuvat ja 

värimaailma, kun taas rakenteellisen muotoilun ulottuvuuksista luottamusta herättävät 

helppo, yksinkertainen ja johdonmukainen navigointi, informaation saatavuus, 

navigoinnin tukeminen esimerkiksi ohjeiden avulla sekä sivun luettavuuden 

parantaminen esimerkiksi riittävän tyhjän tilan sekä tekstien ja kuvien ryhmittelyn avulla 

(mt.). 
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Bartin ynnä muiden tutkimuksessa (2005, 135) vertaillaan eri toimialojen verkkosivujen 

luotettavuuteen vaikuttavia ominaisuuksia. Kaikkien toimialojen verkkosivuille yhteisiä 

ovat navigointi, ulkoasu ja virheetön toiminta, siinä missä päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa luottamusta herättävät etenkin tuotteiden kattava esittely sekä helppo ja 

nopea löytäminen (mt., 141–142). Beldadin ynnä muiden (2010, 861–865) mukaan 

luottamusta herättävät verkkosivun helppokäyttöisyys, tiedon laatu, graafiset 

ominaisuudet ja räätälöintimahdollisuudet. Samankaltaisiin tuloksiin ovat päätyneet 

myös Chen ja Dibb (2010, 340), joiden tutkimuksessa verkkosivujen laatuominaisuudet, 

kuten käytettävyys, tuotetietojen laatu, helppokäyttöisyys ja hyvä suunnittelu, vaikuttavat 

myönteisesti kuluttajien kokemaan luottamukseen. 

 

Koufariksen ja Hampton-Sosan tutkimuksessa (2004, 390) verkkokauppiaan halukkuutta 

muokata tuotteitaan kuluttajien mieltymysten mukaisesti pidetään luottamusta 

herättävänä tekijänä. Myös Beldad ynnä muut (2010) ovat kirjallisuuskatsauksessaan 

havainneet, että lukuisissa verkkoluottamuksen tutkimuksissa mahdollisuudet tuotteiden 

ja palveluiden räätälöintiin herättävät luottamusta kuluttajissa. Koufaris ja Hampton-Sosa 

(2004, 391–392) kuitenkin kertovat, ettei tuotteiden räätälöinti välttämättä herätä 

luottamusta ruoan verkkokaupassa, sillä ruokaa ei yleensä tarvitse muokata kuluttajan 

mieltymysten mukaan samaan tapaan kuin esimerkiksi tietokoneita ja lentolippuja. 

 

Hyvösen tutkimuksessa (2003, 93) kuluttajat toivovat ruoan verkkokauppoihin 

lisäpalveluja, jotka muokataan yksilöllisesti kunkin asiakkaan toiveiden mukaan. 

Esimerkkejä tällaisista ovat ruokareseptit, tuotteiden sähköpostimarkkinointi, ateriavinkit 

erilaisiin tilaisuuksiin ja erikoisedut kanta-asiakkaille (mt.). Tällaiset yksilöidyt palvelut 

ovat hyvin lähellä tämän tutkielman tavoitetta löytää kuluttajien eläytymistarinoista 

sellaisia ihanteellisen ruoan verkkokaupan ominaisuuksia, joita niissä ei vielä ole, mutta 

joita kuluttajat niihin toivoisivat tulevaisuudessa. 

 

Myös verkkokaupassa esiintyvät mainokset vaikuttavat siihen, kuinka luotettavana 

kuluttajat pitävät verkkokauppaa. Moriuchin ja Takahashin (2016, 154) tutkimuksessa 

kuluttajat pitävät uusien tuotteiden ja brändien mainoksia aluksi jännittävinä, mutta ajan 

kuluessa he tottuvat ja kyllästyvät niihin. Ylläpitääkseen kanta-asiakkaidensa 

tyytyväisyyttä ja luottamusta verkkokauppiaiden kannattaakin lähettää mainoksia sitä 

vähemmän, mitä kauemmin kuluttaja on ollut kanta-asiakas (mt.). 
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3.2 Yksityisyys ja turvallisuus 

 

Yksityisyys 

Raijas (2002a, 194–195) kiteyttää, että kuluttajien verkkoluottamus rakentuu ennen 

kaikkea kahdesta osatekijästä: yksityisyydestä ja turvallisuudesta. Yksityisyyden 

menettäminen on yksi eniten huolta aiheuttavista tekijöistä verkossa, ja luottamuspula 

tietoja kerääviä yrityksiä kohtaan voi estää verkko-ostamisen jopa kokonaan (mt., 202). 

Samoin pelko luottokorttitietojen ja muiden henkilökohtaisten tietojen varastamisesta voi 

muodostaa esteen verkko-ostamiselle (Koufaris & Hampton-Sosa 2004, 389). Kuluttajien 

luottamuspula verkkokauppaa kohtaan voi juontaa juurensa siitä, etteivät kuluttajat koe 

voivansa kontrolloida verkkokauppojen pääsyä henkilökohtaisiin tietoihinsa (Hoffman, 

Novak & Peralta 1999, 80–81). Kuluttajat ovat huolissaan siitä, että heidän tietonsa 

myydään eteenpäin ilman heidän suostumustaan tai että heidän tietojaan käytetään 

johonkin muuhun tarkoitukseen kuin mihin ne on alun perin kerätty (Raijas 2002a, 203). 

Ansaitakseen kuluttajien luottamuksen verkkokauppiaiden pitää kertoa, miksi tietoja 

kerätään, mihin niitä käytetään, miten niitä säilytetään sekä ketkä niitä saavat käyttää (mt., 

206). 

 

Kuluttajat eivät luovuta henkilökohtaisia tietojaan yrityksille, jos he eivät luota niihin tai 

jos he eivät pidä henkilökohtaisten tietojensa luovuttamista mahdollisen väärinkäytöksen 

riskin arvoisena (Hoffman ym. 1999, 82, 84). Kuluttajat voivat jättää luovuttamatta 

tietojaan myös siksi, ettei verkkosivuilla kerrota, miten niitä käytetään (mt.). Toisaalta 

kuluttajat ovat sitä halukkaampia luovuttamaan henkilökohtaisia tietojaan verkossa, mitä 

luottavaisempia he ovat tietoja kerääviä yrityksiä kohtaan (Raijas 2002a, 202). On myös 

todettu, että mitä enemmän kuluttajat asioivat verkkokaupassa, sitä kriittisemmin he 

suhtautuvat yksityisyys- ja turvallisuusasioihin (Hoffman ym. 1999, 84). 

 

Yksityisyys on yksi tärkeimmistä luottamusta herättävistä tekijöistä sellaisissa 

verkkokaupoissa, joissa kuluttajat ovat epävarmoja henkilökohtaisten tietojensa 

luovuttamisesta sekä niiden mahdollisesta vuotamisesta eteenpäin (Bart ym. 2005, 135, 

141). Verkkokauppias voi osoittaa kunnioittavansa kuluttajien turvallisuutta ja 

yksityisyyttä sekä taloudellista ja lainmukaista vastuutaan esittämällä sivuillaan 

turvallisuus- ja yksityisyyskäytännöt, seurantatiedot, palautuskäytännöt, toimitusmaksut, 



   
 

   
 

17  

sopimusehdot sekä kolmansien osapuolien takuut (Wang & Emurian 2005, 118). Myös 

Vos ynnä muut (2014, 421) mainitsevat kolmansien osapuolien takuut kuluttajien 

turvallisuutta ja yksityisyyttä suojelevana tekijänä. Samoin tietosuojaselosteen, toimitus- 

ja palautuskäytäntöjen, eri maksutapojen logojen sekä yhteystietojen näkyminen 

verkkokaupassa lisäävät kaikki osaltaan verkkokaupan uskottavuutta ja kuluttajan 

luottamusta (mt.). 

 

Turvallisuus 

Verkko-ostamisen turvallisuus liittyy muun muassa varmuuteen tuotteiden laadusta ja 

toimituksesta, kaupan ehdoista ja palautuskäytännöistä sekä maksujärjestelmien 

turvallisuudesta (Raijas 2002a, 203–204). Ramuksen ja Nielsenin tutkimuksessa (2005, 

346–350) kuluttajat, jotka eivät ole koskaan asioineet verkkokaupassa, eivät luota 

verkkokauppojen maksujärjestelmien turvallisuuteen, eivätkä he ole halukkaita 

luovuttamaan luottokorttitietojaan tai muita henkilökohtaisia tietojaan verkkokauppiaille. 

Vastaavasti verkkokaupassa asioimisessa kokeneet kuluttajat luottavat 

maksujärjestelmiin, eivätkä he näe niitä esteenä verkkokaupassa asioimiselle. 

Epäluottamus maksujärjestelmiä kohtaan vähenee ajan kuluessa, kun kuluttajat tottuvat 

maksamaan internetissä ja maksujärjestelmistä tulee entistä parempia ja turvallisempia. 

(Mt.) 

 

Hyvönen ynnä muut (2008, 45) ovat tulleet tulokseen, että suomalaiset luottavat 

maksutapojen turvallisuuteen. Lisäksi maksamisen riskien merkitys on jopa pienempi 

ruoan verkkokaupassa, jossa verkkokauppiaat ovat useimmiten kotimaisia ja tarjoavat 

myös verkon ulkopuolisia maksutapoja (mt.). Suomalaiset myös ilmaisevat vain vähän 

epäluottamusta kuluttajansuojaa ja yksityisyydensuojaa kohtaan, mikä puolestaan voi 

johtua epäilyksien kohdistumisesta pikemminkin kansainvälisiin verkkokauppoihin 

(Hyvönen 2003, 77). 

 

Vuonna 2002 haluttomuus luovuttaa luottokorttitietoja on ollut tärkein verkkokauppaa 

rajoittava tekijä sekä kokeneiden että kokemattomien verkkokaupan käyttäjien 

keskuudessa (Raijas 2002a, 204). Verkkokaupat voivat lisätä kuluttajien luottamusta ja 

laajentaa koko verkkokauppaa erilaisilla turvatoimilla (Vos ym. 2014, 421). Esimerkiksi 

lisäämällä todennusjärjestelmiä, maksutapoja ja kuluttajien henkilökohtaisten tietojen 
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hallintaa voidaan paitsi vahvistaa kuluttajien turvallisuuden tunnetta, myös suojella 

verkkokauppaa ja kuluttajien henkilökohtaisia tietoja hakkeroinnilta (mt.). 

 

On huomioitava, että osa aiemmin mainituista yksityisyyttä ja turvallisuutta käsittelevistä 

artikkeleista on melko vanhoja. Verkkokaupat eivät ole enää samanlaisia kuin 2000-luvun 

alussa ja kuluttajien mahdollisuudet hallita henkilötietojensa käsittelyä ovat parantuneet 

esimerkiksi vuonna 2018 voimaan tulleen GDPR:n myötä (Tietosuojavaltuutetun 

toimisto). GDPR eli Euroopan Unionin yleinen tietosuoja-asetus on henkilötietojen 

käsittelyä sääntelevä laki, joka antaa entistä paremman suojan henkilötiedoille (mt.). Ajan 

kuluessa ja verkko-ostamisen yleistyessä kuluttajat ovat saaneet uusia keinoja hallita 

tietojensa käsittelyä verkossa. 

 

3.3 Sosiaaliset ominaisuudet 
 

Sosiaaliset ja yhteisölliset ominaisuudet lisäävät verkkokaupan luotettavuutta kuluttajien 

silmissä. Bartin ynnä muiden tutkimuksessa (2005, 136) yhteisöllisillä ominaisuuksilla 

tarkoitetaan kuluttajien mahdollisuuksia olla vuorovaikutuksessa muiden samalla sivulla 

vierailevien kuluttajien kanssa. Tässä tutkielmassa myös neuvonta lasketaan mukaan 

verkkokaupan sosiaalisiin ominaisuuksiin. Neuvontaa käytetään sekä kuluttajien 

tiedottamiseen että ohjaamiseen kohti ratkaisuja verkkosivuja koskevissa kysymyksissä 

(Bart ym. 2005, 136). Neuvonnan rooli luottamuksen herättäjänä korostuu etenkin 

runsaasti informaatiota sisältävissä verkkokaupoissa, kuten ruoan verkkokaupoissa, 

joissa kuluttajien pitää nähdä vaivaa löytääkseen haluamansa tuotteet (mt., 142). 

 

Beldad ynnä muut (2010, 865) puhuvat sosiaalisen läsnäolon vihjeistä, siinä missä Wang 

ja Emurian (2005, 118) tarkastelevat sosiaalisten vihjeiden muotoilua. Edellisillä 

tarkoitetaan ihmistenvälistä fyysistä kanssakäymistä jäljitteleviä vihjeitä, jotka lisäävät 

kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan (Beldad ym. 2010, 865). Jälkimmäisillä 

tarkoitetaan puolestaan kasvokkaisen kanssakäymisen ja sosiaalisen läsnäolon 

jäljittelemistä verkkosivun käyttöliittymässä (Wang ja Emurian 2005, 118). Kuluttajien 

käsitystä verkkokauppiaan henkilökohtaisesta, sosiaalisesta ja ymmärtäväisestä 

palvelusta voidaan rakentaa muun muassa hyödyntämällä ihmisten kuvia, tervehtimällä 

asiakasta hänen nimellään sekä yksilöimällä itse verkkosivua ja vierailua seuraavia 
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sähköposteja (Gefen & Straub 2004, 410). Bauman ja Bachmann (2017, 73) laajentavat 

verkkoluottamuksen sosiaalisia ominaisuuksia sisällyttämällä niihin sosiaalisen 

läsnäolon lisäksi myös vertaisviestinnän, kulttuurin, luottamuksen palauttamisen ja 

vihreän luottamuksen. Vihreällä luottamuksella tarkoitetaan kuluttajan halukkuutta 

luottaa verkkokauppaan perustuen uskomukseen tai odotukseen verkkokauppiaan 

ympäristötoiminnan uskottavuudesta, hyväntahtoisuudesta ja kyvykkyydestä (Chen 

2010, 313). 

 

Ruokaostosten tekemisen sosiaalinen ulottuvuus nousee esiin lukuisissa ruoan 

verkkokauppaa käsittelevissä tutkimuksissa. Näissä tutkimuksissa sosiaalisella 

ulottuvuudella tarkoitetaan sosiaalista kanssakäymistä muiden ihmisten, kuten muiden 

kaupassa kävijöiden, myyntihenkilökunnan ja perheenjäsenten kanssa (mm. Ramus & 

Nielsen 2005, 342). Sosiaalisen ulottuvuuden puuttuminen nähdään usein esteenä ruoan 

verkkokaupan käyttöönotolle, joskin ostosten tekemisen yksityisyyttä arvostavat 

kuluttajat pitävät sitä hyvänä asiana (mt.). Perinteisissä ruokakaupoissa asioimisen lisäksi 

verkko-ostaminenkin voi olla sosiaalinen tapahtuma, jossa koko perhe on mukana 

valikoimassa tuotteita ja purkamassa niitä kuljetuksen jälkeen (Hyvönen 2003, 87). Myös 

ruoan verkkokauppaan liitetty ajansäästö voi lisätä perheen yhdessäoloa, kun 

lisääntyneen vapaa-ajan voi viettää yhdessä läheisten kanssa (Hyvönen 2003, 87; Ramus 

& Nielsen 2005, 351). 

 

Hanus (2016, 12) mainitsee joidenkin kuluttajien tarpeesta paitsi kommunikoida muiden 

ostosten tekijöiden kanssa, myös päästä tinkimään ostoksia tehdessään. Vaihtoehdoksi 

Hanus (mt.) ehdottaa internetin keskusteluryhmiä, joissa kuluttajat voivat vaihtaa 

kokemuksiaan ruoan verkkokaupoista. Tämä muistuttaa Baumanin ja Bachmannin (2017, 

73) mainitsemaa vertaisviestintää yhtenä verkkoluottamuksen sosiaalisista 

ominaisuuksista. Myös Raijas (2002a, 205) toteaa, että nykytekniikan avulla 

verkkokauppaan voidaan luoda mahdollisuus vuorovaikutteiseen keskusteluun ja 

lisätietojen kysymiseen. Suomalaisissa ruoan verkkokaupoissa on jo mahdollisuus 

sosiaaliseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi S-ryhmän verkkokaupassa asiakkaiden on 

mahdollista arvioida tuotteita antamalla niille peukku ylös- tai alaspäin. Verkkokaupassa 

on myös chat-asiakaspalvelu, joka auttaa asiakkaita tilauksen tekemisessä. 
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3.4 Tilauksen toteutuminen 

 

Tilauksen toteutuminen on kenties kaikkein kriittisin luottamukseen vaikuttava tekijä 

ruoan verkkokaupassa (Ramus & Nielsen 2005, 350; Bart ym. 2005, 142). Erityisesti 

tuotteiden aistinvaraisen valikoimisen puuttuminen herättää kuluttajissa epäluottamusta 

(mm. Hyvönen ym. 2008, 45; Hansen 2006, 100; Ramus & Nielsen 2005, 345). Kuluttajat 

haluaisivat valita tuoretuotteensa itse niiden fyysisten ominaisuuksien, kuten kypsyyden, 

koon tai tuoksun, perusteella (mm. Ramus & Nielsen 2005, 345; Hyvönen ym. 2008, 45). 

Lisäksi kuluttajat pitävät ruoan verkko-ostamista kivijalkakaupoissa asioimista 

riskialttiimpana (Hansen 2006, 100). 

 

Kuluttajat ovat huolissaan siitä, että heidän pitää luovuttaa tuotteiden valikoiminen, 

pakkaaminen ja kuljettaminen verkkokauppiaan tehtäväksi (mm. Hyvönen ym. 2008, 45; 

Ramus & Nielsen 2005, 345; Korhonen ym. 2006, 19). Kuluttajat ilmaisevat 

epäluottamusta erityisesti tuoretuotteiden ja pakasteiden laatua (mm. Hyvönen 2003, 70; 

Hyvönen ym. 2008, 45; Park, Perosio, German & McLaughlin 1996, 47) sekä 

kylmäketjun säilymistä kohtaan (Hyvönen 2003, 70). Kuluttajat voivat olla huolissaan 

myös tuotetietojen riittämättömyydestä, verkko-ostamisen vaikeudesta, vääränlaisten 

tuotteiden vaihtamisesta ja palauttamisesta tai asiakaspalvelusta yleensä (Hyvönen ym. 

2008, 45). Huolta aiheuttavat myös päiväysmerkintöjen ja tuoteselosteiden puuttuminen 

(Korhonen ym. 2006, 19). Ruoan verkkokauppiaiden pitäisi vähentää kuluttajien 

kokemaa riskiä tuotteiden valikoimisessa, pakkaamisessa ja kuljettamisessa sekä 

vaihdoissa ja palautuksissa ottamalla käyttöön korkeat laatustandardit (Ramus & Nielsen 

2005, 350). Lisäksi laatustandardeja voisi täydentää selkeillä ja houkuttelevilla 

käytännöillä, jotka koskisivat virheellisten tai vahingoittuneiden tuotteiden vaihtoja ja 

palautuksia (mt.). 

 

Asioiminen ruoan verkkokaupassa eroaa muista verkkokaupoista, sillä elintarvikkeet ovat 

helposti pilaantuvia ja keskenään hyvinkin erilaisia (Mortimer ym. 2016, 203). 

Esimerkiksi tuoretuotteet, kuten hedelmät ja kasvikset, vaihtelevat huomattavasti 

keskenään esimerkiksi koon ja kypsyyden mukaan. Hyvösen tutkimuksen (2003, 70) 

vastaajat eivät luota verkkokaupan keräilijöiden edes tietävän, millaisia tuotteita 

yksittäiset kuluttajat haluavat. Sekä Hyvösen (mt.) että Ramuksen ja Nielsenin 
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tutkimuksessa (2005, 341) helposti pilaantuvien tuotteiden ja lihan tilaaminen ruoan 

verkkokaupasta nähdään niin riskialttiina, että ne haetaan mieluummin erikseen kaupasta. 

Huolta aiheuttaa myös se, saavatko ruoan verkkokaupan asiakkaat huonompilaatuisia 

tuotteita kuin muut asiakkaat, sekä se, käsitelläänkö hauraita tuotteita huonosti keräilyn 

ja kuljetuksen aikana, jolloin ne voisivat saapua asiakkaille huonokuntoisina (Ramus & 

Nielsen 2005, 345). 

 

Kuitenkin esimerkiksi luomuvihanneksia ruoan verkkokaupasta ostavat kuluttajat 

uskovat saavansa jopa parempia ja tuoreempia vihanneksia verkosta kuin 

kivijalkakaupoista (Ramus & Nielsen 2005, 350). Myös Hyvönen (2003, 70) on tullut 

tulokseen, että osa kuluttajista uskoo saavansa parempia tuotteita ruoan verkkokaupoista 

kuin perinteisistä ruokakaupoista, koska ne ovat ammattilaisten valikoimia ja kuljettamia. 

Osa kuluttajista luottaa myös pakasteiden kylmäketjun säilyvän paremmin ruoan 

verkkokaupoissa, joissa kuluttajat eivät ole itse vastuussa kuljetuksesta (mt.).  
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4 Tutkimusmenetelmä ja tutkimusaineisto 

 

 

Tässä luvussa paneudutaan tutkielman aineistonkeruuseen ja aineiston analyysiin. 

Aineistonkeruussa on käytetty eläytymismenetelmää ja aineiston analyysissa 

teemoittelua. 

 

4.1 Eläytymismenetelmä 

 
Tämän tutkielman aineisto on kerätty eläytymismenetelmällä. Eläytymismenetelmä on 

laadullinen aineistonkeruumenetelmä, jossa vastaajia pyydetään kirjoittamaan lyhyt 

tarina tutkijan antaman kehyskertomuksen pohjalta (Eskola 1997, 5). Kehyskertomus 

toimii orientaationa vastaajille, jotka voivat eläytymistarinoissaan viedä 

kehyskertomuksen tilanteen eteenpäin tai kertoa, mitä ennen sitä on tapahtunut (mt.). 

Keskeistä menetelmässä on kehyskertomusten variointi (Eskola & Suoranta 1998, 110). 

Kehyskertomuksesta kirjoitetaan vähintään kaksi eri versiota, joissa varioidaan jotakin 

tiettyä seikkaa (mt.). Eläytymistarinoita analysoitaessa tarkastellaan yleensä sitä, mikä 

tarinoissa on muuttunut, kun tiettyä seikkaa on varioitu (Eskola ym. 2017, 269). 

Menetelmässä hyödynnetään kokeellisen ajattelun logiikkaa varioimalla 

kehyskertomuksissa jotakin tiettyä seikkaa samalla, kun muut tekijät pidetään ennallaan 

(Eskola & Suoranta 1998, 113).  

 

Eläytymismenetelmä tarjoaa vastaajille mahdollisuuden eläytyä sellaiseen tilanteeseen, 

jossa he eivät ole koskaan aiemmin olleet (Eskola ym. 2017, 290). Kyseessä voi olla uusi 

tilanne, josta vastaajat ovat jo kuulleet, mutta jota he eivät ole vielä käytännössä kokeneet 

(mt.). Eläytymismenetelmä sopii hyvin ruoan verkkokaupan tutkimukseen, sillä ilmiö on 

Suomessa vielä melko tuore, eikä monilla kuluttajilla ole siitä käytännön kokemusta. 

Kuvitteellisen eläytymistarinan kirjoittaminen antaa vastaajille mahdollisuuden eläytyä 

täysin uuteen tilanteeseen ja kuvitella, mitä kaikkea ilmiöön voisi heidän mielestään 

liittyä. 

 

Tässä tutkielmassa käytetään eläytymismenetelmää, koska tavoitteena on rakentaa kuva 
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luotettavasta ja epäluotettavasta ruoan verkkokaupasta kuluttajien omin sanoin. 

Eläytymismenetelmä antaa vastaajille huomattavasti laajemman 

vastausmahdollisuuksien kirjon kuin esimerkiksi kyselytutkimus (Eskola 1997, 14). Kun 

vastaajille ei ole annettu valmiita vastausvaihtoehtoja, heille tarjoutuu tilaisuus todella 

käyttää mielikuvitustaan ja kuvitella ruoan verkkokaupan mahdollisia ominaisuuksia. 

 

Eläytymismenetelmän avulla kartoitetaan, millaisia ruoan verkkokauppoja vastaajat 

pitävät luotettavina ja epäluotettavina. Aineistonkeruuta varten on laadittu kaksi 

kehyskertomusta, joissa varioidaan kuluttajan luottamusta verkkokauppaan. 

Kehyskertomusten variaatiot ovat: 

 

1. Kuvittele, että olet tilannut ruokaostokset eräästä ruoan verkkokaupasta. 

Olet todella tyytyväinen asiointisi sujumiseen ja pidät verkkokauppaa 

äärimmäisen luotettavana. Verkkokauppa on mielestäsi suorastaan 

ihanteellinen! Käytä mielikuvitustasi ja kirjoita kuvaus, millainen tämä 

luotettava ja ihanteellinen ruoan verkkokauppa mielestäsi on. Mieti 

esimerkiksi, mitä ominaisuuksia verkkokaupassa on sekä miten asiointi, 

tilauksen teko ja toimitus sujuvat verkkokaupassa. 

 

2. Kuvittele, että olet tilannut ruokaostokset eräästä ruoan verkkokaupasta. 

Olet todella tyytymätön asiointisi sujumiseen ja pidät verkkokauppaa 

äärimmäisen epäluotettavana. Verkkokauppa on mielestäsi suorastaan 

painajaismainen! Käytä mielikuvitustasi ja kirjoita kuvaus, millainen tämä 

epäluotettava ja painajaismainen ruoan verkkokauppa mielestäsi on. Mieti 

esimerkiksi, mitä ominaisuuksia verkkokaupassa on sekä miten asiointi, 

tilauksen teko ja toimitus sujuvat verkkokaupassa. 

 

Kehyskertomuksiin on sisällytetty koko ostoprosessi, sillä ruoan verkkokaupan 

ominaisuuksien lisäksi tässä tutkielmassa ollaan kiinnostuneita siitä, miten tilauksen 

tekeminen ja toimittaminen vaikuttavat verkkokaupan luotettavuuteen. Tilauksen 

tekeminen ja toimittaminen ovat usein kriittisiä vaiheita, kun kuluttajat arvioivat ruoan 

verkkokaupan luotettavuutta (mm. Hyvönen, ym. 2008, 45; Korhonen ym. 2006, 13, 19). 

Koko ostoprosessin sisällyttäminen kehyskertomuksiin tukee myös tavoitetta tarkentaa 
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viitekehystä, sillä aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty lähinnä verkkokaupan 

ominaisuuksiin ja tilauksen toteutumiseen. 

 

Kehyskertomuksissa mainitaan myös tyytyväisyys ja tyytymättömyys. Kun kuluttaja on 

tyytyväinen asiointikokemukseensa, hän alkaa luottaa verkkokauppaan (Yoon 2002, 61). 

Joidenkin tutkimusten mukaan tyytyväisyys aiempiin ostokokemuksiin verkkokaupassa 

vaikuttaa kaikkein eniten luottamuksen syntymiseen verkkokauppaa kohtaan (San 

Martín, Camarero & José 2011, 160; San Martín & Camarero 2008, 552). Tyytyväisyys 

ja luottamus kulkevat käsi kädessä, eikä aina voidakaan osoittaa, kumpi syntyy ensin 

(Yoon 2002, 55, 60). 

 

Vastaajat ohjataan kirjoittamaan eläytymistarinansa minä-muodossa siitä huolimatta, että 

sukupuolineutraalien nimien käyttäminen on ollut trendinä viime vuosien 

eläytymismenetelmätutkimuksissa (Eskola ym. 2017, 274). Tavoitteena on, että vastaajat 

eläytyvät tarinaan ja innostuvat pohtimaan, millaisia ovat juuri heidän mielestään 

ihanteelliset tai painajaismaiset ruoan verkkokaupat. Ajatus noudattelee Eskolan ynnä 

muiden (2017, 274) pohdintoja siitä, ettei kehyskertomuksessa esiintyvä nimi tai 

persoonamuoto saisi johdatella vastaajia liikaa. 

 

Kehyskertomuksissa vastaajia kehotetaan kuvittelemaan ja käyttämään mielikuvitustaan, 

jotta he todella eläytyisivät ja kirjoittaisivat sellaisista ruoan verkkokaupan 

ominaisuuksista, joita niissä ei vielä ole. Samasta syystä kehyskertomuksissa on 

hyödynnetty melko voimakkaita adjektiiveja ihanteellinen ja painajaismainen. 

Tavoitteena on saada vastaajat virittäytymään tilanteeseen, jossa heidän 

asiointikokemuksensa on herättänyt äärimmäistä luottamusta tai epäluottamusta. 

Kehyskertomusten viimeinen lause vielä vihjaa vastaajille, että heidän toivotaan 

kirjoittavan ruoan verkkokaupan eri ominaisuuksista sekä asioimisesta, tilauksen 

tekemisestä ja toimituksesta luotettavassa tai epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. 

Toisinaan vastaajat nimittäin innostuvat kirjoittamaan vain kehyskertomuksen lopusta ja 

unohtavat alkuorientaation kokonaan (Eskola ym. 2017, 276). 
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4.2 Tutkimusaineisto 

 

Aineistonkeruu aloitettiin kehyskertomusten hahmottelemisella. Kehyskertomuksista 

rakennettiin useita eri versioita, joita testattiin esitutkimuksella kevättalvella 2019. 

Esitutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajat olivat taipuvaisia kertomaan todellisista 

verkkokauppakokemuksistaan kuvitteellisten tilanteiden sijaan. Esitutkimuksen 

havaintojen seurauksena kehyskertomuksia hiottiin mielikuvitusta ruokkivampaan 

suuntaan ja varsinainen aineistonkeruu toteutettiin keväällä ja kesällä 2019 Helsingin 

yliopiston e-lomaketyökalun avulla. Aineistonkeruuseen sähköisellä lomakkeella 

päädyttiin sen helppouden vuoksi. 

 

Eläytymistarinat kerättiin yhteistyössä ruoan verkkokauppa Ada Freshin kanssa, joka 

lähetti tutkimuskutsun sähköpostilistalleen. Pienen vastaajamäärän vuoksi suurin osa 

vastaajista kerättiin kuitenkin erilaisista Facebook-ryhmistä. Tutkimukseen valittiin Ada 

Freshin toimitusalueella toimivia Facebook-ryhmiä, sillä vastaajien kesken oli tarkoitus 

arpoa 50 euron arvoinen lahjakortti Ada Freshin verkkokauppaan. Aineistonkeruun 

valmistuttua Ada Fresh oli kuitenkin lopettanut toimintansa toistaiseksi, joten vastaajien 

kesken arvottiin 50 euron arvoinen S-ryhmän lahjakortti. Taustatietona vastaajilta 

kysyttiin, olivatko he joskus ostaneet jotakin ruoan verkkokaupasta sekä halusivatko he 

antaa sähköpostiosoitteensa arvontaan osallistumista varten. 

 

Eläytymistarinoiden kirjoittajilta ei kysytty tarkempia taustatietoja, koska 

tutkimuskohteena ovat itse tarinat eivätkä niiden kirjoittajat. Vastaajia pyydettiin 

käyttämään mielikuvitustaan ja eläytymään kuvitteelliseen tilanteeseen, joten heidän 

kuvauksiaan luotettavista ja epäluotettavista ruoan verkkokaupoista ei pidetä 

todellisuuden heijastajina. Eläytymistarinat eivät ole kuvauksia todellisuudesta vaan 

pikemminkin tarinoita siitä, mitä vastaajat pitävät mahdollisena (Eskola 1997, 5–6). 

Täten tutkimusaineistoa tarkastellaan näytenäkökulmasta. Näytenäkökulmassa aineiston 

totuudenmukaisuuden tai rehellisyyden tarkasteleminen ei ole relevanttia (Alasuutari 

2011, 114). Sen sijaan kiinnitetään huomiota kulttuurisiin jäsennyksiin eli siihen, 

millaisia luokituksia aineisto sisältää (mt., 115). 

 

Aineistonkeruun lopputuloksena saatiin 23 eläytymistarinaa luotettavasta ruoan 
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verkkokaupasta ja 23 tarinaa epäluotettavasta ruoan verkkokaupasta. Tätä pidettiin 

sopivana määränä, sillä Eskolan ynnä muiden (2017, 285) mukaan 15–25 tarinaa 

kehyskertomusta kohden on tarpeeksi. Aineistoa analysoitaessa huomattiin, että tietyt 

teemat alkoivat toistua hyvin pian ja viimeiset tarinat toivat niihin lähinnä vahvistusta. 

Suurin osa vastaajista kirjoitti eläytymistarinansa kehyskertomuksen ohjeiden 

mukaisesti. Yksi vastaaja kuvaili sekä luotettavaa että epäluotettavaa ruoan 

verkkokauppaa, vaikka hän oli saanut orientaatiokseen luotettavan ruoan verkkokaupan 

kehyskertomuksen. Toinen vastaaja kuvaili luotettavaa ja epäluotettavaa ruoan 

verkkokauppaa saatuaan orientaatiokseen puolestaan epäluotettavan ruoan verkkokaupan 

kehyskertomuksen. Näistä eläytymistarinoista poimittiin verkkokaupan luotettavuuteen 

ja epäluotettavuuteen liittyvät maininnat, jotka myöhemmin analysoitiin yhdessä 

samankaltaisten mainintojen kanssa. 

 

Suurin osa kerätyistä eläytymistarinoista oli useamman lauseen pituisia, mutta neljä 

luotettavan ruoan verkkokaupan kuvausta ja yksi epäluotettavan ruoan verkkokaupan 

kuvaus olivat vain muutaman sanan pituisia. Lyhyetkin vastaukset analysoitiin, sillä 

niissä kuvailtiin kehyskertomuksissa pyydettyjä asioita. Yksi vastaaja kieltäytyi 

eläytymästä kuvattuun tilanteeseen, joten vastaus hylättiin. Analysoitavien 

eläytymistarinoiden lukumääräksi tuli siis 23 kuvausta luotettavasta ruoan 

verkkokaupasta ja 22 kuvausta epäluotettavasta ruoan verkkokaupasta. 

Eläytymistarinoista tutkielmaan nostetuista sitaateista korjattiin muutamia selkeitä 

lyöntivirheitä sitaattien lukemisen helpottamiseksi. 

 

4.3 Aineiston analyysi 
 

Vastaajien kirjoittamat eläytymistarinat analysoitiin teemoittelun keinoin. Aineisto oli 

luontevaa teemoitella, sillä teoreettinen viitekehys muodosti alustavat pääteemat 

analyysille. Analyysi aloitettiin lukemalla kaikki eläytymistarinat huolellisesti ja 

järjestämällä aineisto sen mukaan, oliko kyseessä luotettavan (tunnuksena LV) vai 

epäluotettavan (tunnuksena EV) ruoan verkkokaupan kuvaus. Lisäksi kullekin 

kuvaukselle annettiin oma järjestysnumero. Eläytymistarinoista poimittiin taulukkoon 

kaikki maininnat, joissa kuvailtiin luotettavan tai epäluotettavan ruoan verkkokaupan 

ominaisuuksia. Kun kaikki maininnat olivat taulukossa, niistä alettiin etsiä yhtäläisyyksiä 
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ja eroavaisuuksia. Maininnoista muodostettiin lopulta 13 alateemaa, jotka olivat 

löydettävissä sekä ihanteellista että painajaismaista verkkokauppaa kuvailevista 

eläytymistarinoista. Taulukossa 1 ovat nähtävissä pääteemat sekä esimerkkejä vastaajien 

käyttämistä kirjallisista ilmaisuista teemoittain. 

 

 

TAULUKKO 1. Esimerkkejä vastaajien käyttämistä kirjallisista ilmaisuista teemoittain 

Teema Vastaajien käyttämiä kirjallisia ilmaisuja 

Verkkosivu visuaalisesti selkeä, sekavat ja epäammattimaiset sivut, selkeä 

käytettävyys, hitaat ja monimutkaiset nettisivut, helposti löytyvät 

yhteystiedot, yhteystietoja ei löydy, toimiva asiakaspalvelu, töykeä 

asiakaspalvelu 

Tuotteet laaja valikoima, suppea valikoima, kattavat tuotetiedot, vajavaiset 

tuotetiedot, selkeä jaottelu tuoteryhmittäin, kategoriat ovat sekaisin 

Tilaus tuotteiden selaus nopeaa ja toimivaa, tuotteiden haku vaikeaa, 

tavallisen ostoskorin tallentaminen, ongelmia ostoskorin kanssa, 

useampia maksutapoja, veloitettu väärin 

Toimitus nopea toimitus, toimitus suoraan kotiovelle, kellonajan voi määritellä 

itse, toimitusajoissa ei riittävästi valinnanvaraa, toimitus on ajallaan, 

toimitus älyttömästi myöhässä, ruoka on tuoretta, hedelmät 

nuhjaantuneita, kerääjä korvaa valitsemillaan tuotteilla 

 

 

Teemoittelua jatkettiin vertailemalla alateemoja keskenään ja pohtimalla, mihin 

ostoprosessin vaiheeseen ne liittyivät. Lopulta alateemojen ympärille muodostettiin neljä 

pääteemaa, joista kaksi oli samoja kuin alkuperäisessä viitekehyksessä ja kaksi aineiston 

pohjalta muodostettuja. Teemoittelussa hyödynnettiin aineistosidonnaista analyysia eli 

teemat muodostettiin aineiston pohjalta, mutta niille etsittiin tukea aiempien tutkimusten 

pohjalta laaditusta viitekehyksestä (ks. Eskola 2001, 137). 

 

Kuviossa 2 esitetään tutkielman teemarunko aineiston analyysin valmistumisen jälkeen. 

Pääteemat verkkosivu ja toimitus perustuvat alkuperäiseen viitekehykseen samoin kuin 
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alateemat yksityisyys ja sosiaaliset ominaisuudet. Kuvailun runsauden vuoksi tuotteet ja 

tilaus muodostivat omat pääteemansa. Kaikki teemat pohjautuvat aineistoon, mutta ne 

ovat saaneet tukea myös aiemmista tutkimuksista. 

 

 

 
KUVIO 2. Tutkielman teemarunko 

 

 

Teemarungossa on huomioitava se, että eri teemat kulkevat käsi kädessä, eikä niitä voida 

täysin erottaa toisistaan. Esimerkiksi verkkokaupan ulkoasu ja käytettävyys liittyvät 

hyvin läheisesti toisiinsa samoin kuin tuotteiden hakeminen ja selaaminen sekä tuotteiden 

valitseminen. Alateemat kertovat, millaisiin ruoan verkkokaupan ominaisuuksiin 

vastaajat keskittyivät eläytymistarinoissaan. Niiden välille ei ole kuitenkaan syytä vetää 

tarkkoja rajoja, sillä ne liittyvät usein samaan tilausprosessin vaiheeseen. Teemarunko 

rakennettiin vastaamaan sitä järjestystä, jossa useimmat vastaajat kuvailivat 

verkkokaupan ominaisuuksia. Vastaajat aloittivat tyypillisesti kehyskertomusten pohjalta 

verkkokaupan ulkoasusta ja jatkoivat tuotteiden valikoimisen, tilauksen tekemisen ja 

toimituksen kuvailemiseen. 
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5 Luotettava ja epäluotettava ruoan verkkokauppa 
 

 

Tässä luvussa kuvataan eläytymistarinoiden analyysiin perustuen, millainen on luotettava 

ja epäluotettava ruoan verkkokauppa. Aiempien kuluttajien luottamusta 

verkkokauppoihin yleisesti käsittelevien tutkimusten ja niihin pohjautuvan viitekehyksen 

perusteella tiedetään, että verkkosivu, yksityisyys ja turvallisuus, sosiaaliset 

ominaisuudet sekä tilauksen toteutuminen vaikuttavat kuluttajien kokemaan 

luottamukseen verkkokauppoja kohtaan. Tässä luvussa selviää, mitkä muut tekijät 

luottamukseen vaikuttavat, kun tarkastelun kohteena on nimenomaan ruoan 

verkkokauppa. 

 

5.1 Verkkosivu 

 

Kehyskertomuksissa vastaajia pyydetään kuvailemaan luotettava ja ihanteellinen tai 

epäluotettava ja painajaismainen ruoan verkkokauppa sekä miettimään, mitä 

ominaisuuksia verkkokaupassa on. Vastaajien eläytymistarinoista voidaan erottaa 

seuraavat verkkosivun ominaisuuksiin liittyvät alateemat: verkkokaupan ulkoasu, 

verkkokaupan käytettävyys, yksityisyys ja sosiaaliset ominaisuudet. Nämä teemat 

käsitellään yksitellen seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.1.1 Ulkoasu 

 

Eläytymistarinoiden mukaan luotettavan ja ihanteellisen ruoan verkkokaupan sivut ovat 

visuaalisesti selkeät ja sanallisesti tarkat. Sivut ovat sopivan yksinkertaiset, mutteivat 

kuitenkaan epäammattimaiset. Epäluotettavan ja painajaismaisen ruoan verkkokaupan 

sivuja kuvaillaan juuri epäammattimaisiksi. Sekavien ja vanhanaikaisten sivujen kieli on 

huonoa. Vastaajien kuvaukset tukevat aiempia tutkimuksia, joissa visuaalisen ilmeen, 

sivuilla olevan informaation (Raijas 2002a, 205) ja informaation laadun (Beldad ym. 

2010, 861–865) on todettu vaikuttavan verkkosivujen luotettavuuteen. Ammattimaisilla 

ja laadukkailla verkkosivuilla, ajantasaisella ja virheettömällä tekstillä, laadukkaalla ja 

asianmukaisella kuvituksella ja grafiikalla sekä nykyaikaisella teknologialla voidaan 
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lisätä kuluttajien luottamusta verkkosivuihin (Raijas 2002a, 205). Vastaajien kuvaileman 

epäluotettavan verkkokaupan sivut on päivitetty kauan sitten, eivätkä ne ole ajan tasalla. 

 

Luottamusta herättävään ulkoasuun panostaminen on erityisen tärkeää yrityksille, jotka 

toimivat ainoastaan verkossa, sillä ne eivät voi tukeutua kivijalkakauppaan ja 

myymälähenkilökuntaan houkutellessaan uusia asiakkaita (Wang & Emurian 2005, 115). 

Kuluttajien luottamusta verkkokauppaan voidaan kasvattaa muun muassa verkkosivujen 

sopivalla värimaailmalla ja kuvituksella (mt., 116). Vastaajien ihanteellinen 

verkkokauppa on visuaalisesti houkutteleva ja herkullisen näköinen. Tuotteet eivät ole 

vain tylsästi jonossa, vaan ne voi klikata ostoskoriin esimerkiksi hyllystä. Myös sivujen 

värimaailmasta esitetään toiveita seuraavasti: 

 

Ihanteellinen verkkokauppa on ulkoasultaan mahdollisimman selkeä ja 

yksinkertainen, mutta silti se ei ole liian yksinkertainen, josta voi tulla 

epäammattimainen kuva. Ulkoasussa tulisi olla esimerkiksi vihreää, sillä 

siitä tulee tuore ja raikas mielikuva. – – LV17. 

 

Vastaajat kuvailevat painajaismaisen ruoan verkkokaupan ulkoasua ihanteellisen 

verkkokaupan ulkoasua ahkerammin. Epäluotettavat verkkosivut voi olla helppo 

tunnistaa päältä päin, esimerkiksi vanhentuneesta ulkoasusta tai runsaasta 

kirjoitusvirheiden määrästä. Hyvä visuaalinen ilme ei yksin riitä siihen, että kuluttaja 

pitää verkkosivuja luotettavina. Myös asiointikokemuksen verkkokaupassa pitää olla 

sellainen, että kuluttaja kokee olevansa tyytyväinen asiointinsa sujumiseen. 

 

5.1.2 Käytettävyys 

 

Selkeys korostuu myös verkkosivujen käytettävyyden kuvauksissa. Luotettavan 

verkkokaupan käyttäminen on selkeää ja helppoa. Valikot on jaettu loogisesti ja ohjeet 

tilauksen tekemiseen löytyvät tarvittaessa helposti. Ohjeet paitsi auttavat kuluttajaa 

löytämään etsimänsä informaation helpommin, myös kasvattavat luottamusta 

verkkokauppaan (Wang & Emurian 2005, 117). Verkkokauppa toimii moitteettomasti 

kaikilla päätelaitteilla ja myös omassa sovelluksessaan. Epäluotettavan verkkokaupan 
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käyttäminen on hankalaa, sillä sivut ovat epäloogiset. Verkkokauppa latautuu hitaasti, 

eikä se toimi kaikilla päätelaitteilla. 

 

Verkkokaupan hitaan latautumisen, epäloogisuuden ja kömpelön käytettävyyden on 

aiemminkin todettu häiritsevän kuluttajien verkko-ostosten tekemistä (Hyvönen 2003, 

66). Kun verkkosivut ovat helppokäyttöiset, yksinkertaiset ja selkeät, kuluttajan ei 

tarvitse olla huolissaan ajan tuhlaamisesta, petetyksi tulemisesta tai turhautumisesta 

(Wang & Emurian 2005, 117). Juuri ajan ja vaivan säästö ovat tärkeimpiä syitä sille, miksi 

osa kuluttajista on siirtynyt ostamaan elintarvikkeita verkosta (Morganosky & Cude 

2000, 21–22). 

 

Sekä ihanteellisista että painajaismaisista eläytymistarinoista on havaittavissa, että 

verkkokaupan toimiminen puhelimessa on tärkeää: 

 

– – Tilaan usein kotoa puhelimella, joten verkkokaupan pitää toimia 

puhelimessa hyvin. Mieluummin sovellus kuin responsiivinen websivu. – – 

LV3. 

 

Myös muut vastaajat mainitsevat ruoan verkkokaupan toimimisen sovelluksessa. 

Mobiiliostamisen mainitseminen ei yllätä. Vuonna 2018 suomalaiset tekivät kaikista 

verkko-ostoksistaan jo 39 prosenttia puhelimella tai tabletilla, siinä missä 

mobiiliostamisen osuus oli vain 27 prosenttia vuonna 2016 (Kaupan liitto 2019). 

Suomalaisten verkkokauppojen pitääkin kehittää parempia sovelluksia pärjätäkseen 

kilpailussa kansainvälisten verkkokauppojen kanssa (mt.). 

 

5.1.3 Yksityisyys 

 

Vastaajat kuvailevat vain muutamia yksityisyysominaisuuksia eläytymistarinoissaan. 

Luotettavilta sivuilta löytyvät yrityksen yhteystiedot sekä tietoa verkkokauppiaan 

etiikasta ja aatteista. Epäluotettavilta sivuilta yhteystietoja on hankalaa tai jopa 

mahdotonta löytää. Yhteystietojen näkyminen verkkokaupassa on kolmansien osapuolien 

takuiden, tietosuojaselosteen, toimitus- ja palautuskäytäntöjen sekä eri maksutapojen 

logojen esittämisen ohella yksi kuluttajien yksityisyyttä ja turvallisuutta suojelevista 
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ominaisuuksista (Vos ym. 2014, 421). Yksityisyys- ja turvallisuusominaisuudet lisäävät 

paitsi verkkosivujen uskottavuutta, myös kuluttajien luottamusta sivuihin (mt.). 

Ihanteellisen verkkokaupan luotettavuutta parantavat myös kirjautumiseen liittyvät 

ominaisuudet. Sisäänkirjautumisen toivotaan olevan helppoa, nopeaa ja yksinkertaista. 

Kirjautuminen mahdollistaa asiakkaan henkilöllisyyden todentamisen ja hänen 

henkilökohtaisten tietojensa suojelemisen (Vos ym. 2014, 421). 

 

Eläytymistarinoiden painajaismaisissa verkkokaupoissa vastaajilta pyydetään liikaa 

tietoja, joita käytetään kaiken lisäksi väärin. Asioidessaan verkossa kuluttajat ovat 

huolissaan siitä, että heidän tietojaan käytetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin 

mihin ne on alun perin kerätty (Raijas 2002a, 203) tai ettei heille kerrota lainkaan, mihin 

heistä kerättyjä tietoja käytetään (Hoffman ym. 1999, 82). Yksityisyyden menettäminen 

on yksi suurimmista huolenaiheista verkossa ja luottamuspula tietoja kerääviä yrityksiä 

kohtaan voi estää verkko-ostamisen jopa kokonaan (Raijas 2002a, 202). 

 

Henkilökohtaisten tietojen kerääminen on kenties jo niin erottamaton osa nykyaikaisia 

verkkokauppoja, ettei sitä pidetä enää uhkana yksityisyydensuojalle. On myös 

mahdollista, että kuluttajilla on jo niin paljon kokemusta verkossa asioimisesta, etteivät 

he ole enää yhtä huolissaan yksityisyytensä vaarantumisesta kuin ennen. Esimerkiksi 

Ramuksen ja Nielsenin tutkimuksessa (2005, 346) verkko-ostamisessa kokemattomat 

vastaajat ovat huolissaan korttitietojensa ja muiden henkilökohtaisten tietojensa 

luovuttamisesta verkkokauppiaille, toisin kuin kokeneet vastaajat. Tutkijat esittävät, että 

epäilykset hälvenevät ajan kuluessa, kun kuluttajat tottuvat maksamaan verkossa ja 

maksujärjestelmät kehittyvät entistä turvallisemmiksi (mt., 350). 

 

Aivan kuten tässä tutkielmassa, myös Hyvösen tutkimuksessa (2003, 77) vastaajat 

ilmaisevat vain vähän epäluottamusta ruoan verkkokaupan yksityisyydensuojaa kohtaan. 

Tämä voi johtua siitä, että tutkimuksen verkkokaupat ovat kotimaisia ja suurimmalla 

osalla niistä on myös kivijalkakauppoja (mt.). Myös tämän tutkielman vastaajat voivat 

mieltää ruoan verkkokaupat kotimaisiksi, minkä vuoksi he eivät ole huolissaan niiden 

yksityisyysominaisuuksista. Hyvösen (2003, 77–78) mukaan suomalaiset suhtautuvat 

epäileväisemmin kansainvälisten ja tuntemattomien kuin kotimaisten ja tuttujen 

verkkokauppojen yksityisyydensuojaan. Voikin olla, että kehyskertomusten ruoan 
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verkkokauppojen mieltäminen kotimaisiksi sekä kokeneisuus verkko-ostamisesta saavat 

kuluttajat mainitsemaan vain muutamia yksityisyysominaisuuksia.  

 

5.1.4 Sosiaaliset ominaisuudet 
 

Asiakaspalvelua kuvaillaan runsaasti sekä luotettavan että epäluotettavan verkkokaupan 

eläytymistarinoissa. Luotettavassa verkkokaupassa on toimiva asiakaspalvelu, jonka 

tavoittaa myös chatin välityksellä. Lisäksi verkkokaupalle voi antaa palautetta 

puhelimitse, tekstiviestitse ja sähköpostitse. Epäluotettavan verkkokaupan 

asiakaspalvelussa on monenlaisia puutteita. Asiakaspalvelua ei saa kiinni tai sitä ei ole 

lainkaan. Jos palvelua on saatavilla, se on hidasta, välinpitämätöntä tai epäystävällistä. 

Palautteisiin ei vastata tai ne jopa poistetaan. Eräs vastaaja kuvailee, kuinka hän joutuu 

olemaan yhteydessä asiakaspalveluun toistuvasti: 

 

– – Yritän soittaa yrityksen asiakaspalveluun, mutta kukaan ei vastaa. 

Soitan uudestaan ja vihdoin puhelimeen vastaa töykeä asiakaspalvelija, 

jonka kanssa asiointi on epämiellyttävää. Homma sujuu hitaasti, mutta asia 

saadaan hoidettua – – soitan uudestaan asiakaspalveluun. Puhelimeen ei 

taaskaan vastata – – Asiakaspalvelua ei taaskaan saa kiinni, ja päätän antaa 

asian olla muutaman euron tähden. Jätän yrityksen Facebook-sivuille 

palautetta, mutta kommenttini poistetaan. EV22. 

 

Asiakaspalvelulla on suuri rooli luottamuksen rakentamisessa, sillä verkkokaupassa 

kuluttaja ei ole kasvokkaisessa kanssakäymisessä yrityksen henkilökunnan kanssa 

(Hyvönen 2003, 76). Luotettavaa asiakaspalvelua voidaan pitää yhtenä verkkokaupan 

menestyksen edellytyksistä (Hyvönen ym. 2008, 29). Vastaajien mainitsema chat-

asiakaspalvelu neuvoo tilauksen tekemisessä reaaliajassa aivan kuten henkilökunta 

kivijalkakaupassa. Edellisen sitaatin lisäksi muissakin eläytymistarinoissa kuvaillaan sitä, 

kuinka epäluotettava verkkokauppa ei korjaa virheitään yhteydenotoista huolimatta. 

 

Bartin ynnä muiden tutkimuksessa (2005, 142) neuvonnan rooli luottamuksen 

rakentajana korostuu erityisesti runsaasti informaatiota sisältävissä verkkokaupoissa, 

joissa kuluttajien pitää nähdä vaivaa löytääkseen haluamansa tuotteet. Koska ruoan 
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verkkokaupat lukeutuvat tällaisiin verkkokauppoihin, ei ole yllättävää, että myös tämän 

tutkielman vastaajat kiinnittävät huomiota asiakaspalveluun. Vastaajat hyödyntävät 

asiakaspalvelua sekä tilauksen tekemisessä että ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. 

Myös Bartin ynnä muiden tutkimuksessa (2005, 136) neuvontaa käytetään kuluttajien 

tiedottamiseen ja ohjaamiseen kohti ratkaisuja verkkosivuja koskevissa ongelmissa. 

Luotettavan ruoan verkkokaupan chat-asiakaspalvelua voidaan hyödyntää esimerkiksi 

seuraavalla tavalla: 

 

– – Verkkokaupasta löytyy myös chat-palvelu, jonka kautta pääsen 

puhumaan henkilökunnan kanssa tuotteesta, jota en löydä. Samalla voin 

kysyä muita neuvoja sivuston käyttöön, jos jokin ei tunnu toimivan. – – 

Tilauksen saavuttua pystyn lähettää palautetta heti kokemastani palvelusta 

puhelimellani. LV17. 

 

Luotettavassa verkkokaupassa asiakaspalvelun kanssa voi keskustella koko 

tilausprosessin ajan. Tilauksen saavuttua asiakas voi vielä arvioida saamansa palvelun 

laatua. Palautteen pyytäminen kertoo asiakkaalle, että verkkokauppias välittää hänen 

mielipiteestään ja on valmis kehittämään palveluaan sen mukaisesti. Hyvösen ynnä 

muiden (2008, 44) mukaan palautteen antamisen vaikeus kielii puolestaan siitä, ettei 

verkkokauppias ole aidosti kiinnostunut asiakkaidensa odotuksista. 

 

Vain kaksi vastaajaa tuo esiin sosiaalisen kanssakäymisen muiden ihmisten kanssa ruoan 

verkkokaupassa asioitaessa. Molempien vastaajien mielestä luotettavassa ruoan 

verkkokaupassa ostoksia tehdään koko perheen kesken: 

 

– – Myös kollektiivinen ostomahdollisuus, eli perheen muut jäsenet 

pääsivät lisäämään tuotteita toimisi omalla kohdallani. – – LV3. 

 

– – Perheprofiili on myös mahdollinen, muut perheenjäsenet voivat lisätä 

ostoskoriin tuotteita ennen lopullista hyväksymistä. – – LV5. 

 

Myös Hyvösen tutkimuksessa (2003, 87) verkko-ostaminen voi olla sosiaalinen 

tapahtuma, jossa koko perhe on mukana valikoimassa tuotteita ja purkamassa niitä 

kuljetuksen jälkeen. Sosiaalisen kanssakäymisen puuttumista esimerkiksi muiden 
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kaupassa kävijöiden ja myymälähenkilökunnan kanssa voidaan pitää esteenä ruoan 

verkkokaupan käyttöönotolle (Ramus & Nielsen 2005, 342). Toisaalta kuluttajat voivat 

myös arvostaa sosiaalisen kanssakäymisen puuttumista, jos he haluavat valikoida 

ostoksensa yksityisesti (mt.). Tämän tutkielman vastaajat eivät ilmaisseet muiden kuin 

asiakaspalvelijoiden kanssa käytävän vuorovaikutuksen puuttumisen lisäävän tai 

vähentävän verkkokaupan luotettavuutta. Ilmeisesti kanssakäymisen puuttumisen 

mielletään vaikuttavan pikemminkin ruoan verkkokaupassa viihtymiseen kuin ostosten 

tekemisen luotettavuuteen, kuten myös Ramus ja Nielsen (2005, 341–342) ovat 

tutkimuksessaan havainneet. 

 

Vastaajat eivät mainitse myöskään muiden verkkokaupan asiakkaiden kirjoittamia 

arvosteluja. Arvostelut eivät ole vielä yleistyneet suomalaisissa ruoan verkkokaupoissa, 

mutta muissa verkkokaupoissa niitä on runsaasti. Esimerkiksi Baumanin ja Bachmannin 

tutkimuksessa (2017, 73) vertaisviestintä lukeutuu verkkoluottamuksen sosiaalisiin 

ominaisuuksiin. Hyvösen ynnä muiden tutkimuksessa (2008, 43–44) vastaajat korostavat 

asiakkaan ja verkkokauppiaan välisen vuorovaikutuksen tärkeyttä ostotapahtuman 

onnistumisessa, mutta mainitsevat myös kuluttajien välisen kanssakäymisen esimerkiksi 

blogien muodossa. Mielenkiintoista on, että vuonna 2008 tutkijat (Hyvönen ym. 2008, 

44) ennakoivat vuorovaikutteisuuden korostuvan ja kehittyvän tulevaisuudessa sekä 

ostamisessa että ruokaostosten suunnittelussa. Kenties ruoan verkkokauppojen 

vuorovaikutteisuus alkaa lisääntyä vasta nyt, yli 10 vuotta myöhemmin. 

 

5.2 Tuotteet 
 

Kehyskertomuksissa vastaajia pyydetään kuvailemaan, miten asiointi, tilauksen teko ja 

toimitus sujuvat luotettavassa tai epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Vastaajat 

kuvailevat tarkasti myös ihanteellisen tai painajaismaisen verkkokaupan tuotteita, vaikka 

niitä ei mainitakaan kehyskertomuksissa. Tämä viittaa siihen, että tuotteilla on suuri rooli 

verkkokaupan luotettavuuden arvioinnissa. Tuotteiden kuvaukset on jaettu kolmeen 

alateemaan, jotka ovat tuotevalikoima, tuotteiden esittely ja tuotteiden esillepano. Nämä 

teemat käsitellään seuraavissa alaluvuissa. 
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5.2.1 Tuotevalikoima 

 

Luotettavassa ruoan verkkokaupassa on ennen kaikkea laaja ja edullinen tuotevalikoima, 

johon kuuluu kotimaisia ja ulkomaisia tuotteita, merkkituotteita sekä kauppaketjujen 

omia tuotteita. Vastaajat arvostavat myös erityisruokavaliotuotteiden ja tarjousten 

löytymistä. Alennusta voi saada esimerkiksi hävikkiin menossa olevista tuotteista, aivan 

kuten kivijalkakaupoissa. Epäluotettavassa verkkokaupassa on suppea tuotevalikoima. 

Kotimaiset ja tutut merkkituotteet loistavat poissaolollaan. Tarjolla on vain vieraita 

merkkituotteita, eikä tarjouksista ole tietoakaan. Eräs vastaaja kuvailee painajaismaisen 

verkkokaupan valikoimaa seuraavalla tavalla: 

 

– – Verkkokaupasta ei löytyisi kunnollisten merkkien tuotteita vaan kaikki 

ketsupista lähtien olisi semmoisia merkkejä mistä en ole kuullutkaan ja en 

voisi tietää miltä ne maistuisivat. En pitäisi myöskään siitä että valikoima 

olisi mahdollisimman suppea ja moni tuotteista olisi loppuunmyyty. – – 

EV10. 

 

Myös Raijaksen artikkelissa (2002a, 199) tuotteiden, myyjien ja tuottajien tuttuus ja 

vakiintuneisuus herättävät kuluttajissa luottamusta verkossa. Tutut ja vahvat brändit 

voivat saada etulyöntiaseman, sillä niiden odotetaan tarjoavan verkossa samaa kuin 

kivijalkakaupoissakin (mt., 200). Täysin vieraiden merkkien tuotteet herättävät edellä 

olevan sitaatin kirjoittajassa epäluottamusta, sillä hänellä ei ole aiempaa kokemusta niistä. 

 

Laajan tuotevalikoiman toivotaan vastaavan kunkin kuluttajan yksilöllisiin tarpeisiin: 

 

– – Valikoima on laaja, löytyy sekä brändättyjä että ei-brändättyjä tuotteita. 

En halua maksaa esim juustossa tai kaurahiutaleissa brändistä. Valikoima 

päivittyy jatkuvasti ja sieltä löytyy uutuuksia. Vegaaniruokavalio on otettu 

hyvin huomioon. Tilattua saa samasta paikasta kaikki päivittäistavarat, 

pesuaineet, vessapaperit jne. – – LV8. 

 

Raijaksen mukaan (2002a, 200) luottamukseen vaikuttaa se, kuinka paljon 

verkkokaupassa on erilaisia tuoteryhmiä ja paljonko kunkin tuoteryhmän sisällä on 

erilaisia tuotteita. Vastaajat luettelevat lukuisia tuoteryhmiä, jotka löytyvät ihanteellisesta 
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ruoan verkkokaupasta. Edellä mainittujen lisäksi vastaajat toivovat valikoimaan kuuluvan 

luomu- ja lähiruokia sekä kotiruoka-annoksia kuten kivijalkakauppojen palvelutiskeillä. 

Erään vastaajan ihanteellinen verkkokauppa myy myös tuoretta kalaa. Kuvaus on 

mielenkiintoinen, sillä esimerkiksi Hyvösen tutkimuksen (2003, 69–70) useat vastaajat 

eivät ole valmiita ostamaan tuoretta kalaa verkosta. Myös Ramuksen ja Nielsenin 

tutkimuksessa (2005, 341) kasvisten, lihan ja muiden helposti pilaantuvien tuotteiden 

verkko-ostamista pidetään riskialttiina. Vaikka vastaajien on mahdollista ostaa kaikki 

päivittäistavaransa verkosta, kukaan heistä ei tee niin (mt.). On mahdollista, että kuluttajat 

suhtautuvat nykyään entistä luottavaisemmin erilaisten tuoretuotteiden verkko-

ostamiseen. 

 

Hyvösen tutkimuksen (2003, 68) vastaajat ovat varsin tyytyväisiä verkkokauppojen 

monipuolisiin tuotevalikoimiin, vaikka lähes kaikilla heistä on kokemusta tuotteiden 

puuttumisesta. Kahdessa edellisessä sitaatissa kuvaillaan, kuinka epäluotettavan 

verkkokaupan valikoimasta puuttuu tuotteita ja kuinka luotettavan verkkokaupan 

valikoimaa päivitetään jatkuvasti uutuuksilla. Loppuunmyytyjen tuotteiden näkymistä 

sivuilla voidaan pitää merkkinä siitä, ettei verkkokauppa pysty vastaamaan kuluttajien 

kysyntään. Valikoiman päivittyminen puolestaan kertoo kuluttajille, että heidän 

kysyntäänsä ja yksilöllisiin tarpeisiinsa pyritään vastaamaan. Laaja valikoima kielii myös 

siitä, että verkkokauppa pystyy toimittamaan luotettavasti kaikki samat tuotteet kuin 

perinteiset ruokakaupatkin. Tämä helpottaa kuluttajan asioimista, sillä hän voi 

halutessaan ostaa kaikki tarvitsemansa päivittäistavarat verkosta. Kun osaa tuotteista ei 

tarvitse käydä erikseen hakemassa kivijalkakaupasta, kuluttaja todella säästää aikaa ja 

vaivaa tekemällä ostokset verkossa. 

 

5.2.2 Tuotteiden esittely 

 

Itse verkkokaupassa myytävien tuotteiden lisäksi kuluttajien luottamukseen vaikuttaa se, 

mitä tuotteista kerrotaan ja miten niitä esitellään. Luotettavassa ruoan verkkokaupassa 

tarjotaan kattavat tuotetiedot sekä kerrotaan selvästi tuotteiden ravintoarvot ja alkuperä. 

Tuotteista on saatavilla myös kuvat. Epäluotettavassa verkkokaupassa tuotetiedot ovat 

tavalla tai toisella vajavaiset. Sekä erityisruokavaliotuotteet että ainesosaluettelot on 

merkitty huonosti. Myös aiemmissa tutkimuksissa kuluttajat ovat ilmaisseet huolensa 
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tuotetietojen riittämättömyydestä (Hyvönen ym. 2008, 45) sekä päiväysmerkintöjen ja 

tuoteselosteiden puuttumisesta (Korhonen ym. 2006, 19). Jotkut kuluttajat haluaisivat 

kysyä tuotteiden alkuperämaasta myyjältä tai tutustua itse tuoteselosteisiin (Hyvönen 

2003, 70). Kattavien tuotetietojen tarjoaminen on tärkeää, sillä verkossa kuluttaja joutuu 

tukeutumaan niihin aistinvaraisen valikoimisen puuttuessa. 

 

Luotettava verkkokauppa inspiroi kuluttajia kokeilemaan erilaisia tuotteita muun muassa 

ostoslista- ja reseptiehdotuksilla sekä kausituotteiden mainoksilla. Epäluotettava 

verkkokauppa ei inspiroi kuluttajia millään tavalla, sillä tarjolla on vain yksi resepti, jos 

sitäkään. Myös Hyvösen tutkimuksessa (2003, 93) kuluttajat toivovat ruoan 

verkkokauppoihin ruokareseptejä, tuotteiden sähköpostimarkkinointia ja ateriavinkkejä 

erilaisiin tilaisuuksiin. 

 

Epäluotettavassa verkkokaupassa on ylimääräisiä mainoksia, ja mainoksia saatetaan 

lähettää myös sähköpostitse ja tekstiviestitse. Kyseenalaiset mainokset voivat saada 

kuluttajat epäilemään verkkokaupan tarkoitusperiä. Onko verkkokauppiaan tavoitteena 

helpottaa asiakkaidensa arkisia askareita vai vain myydä mahdollisimman paljon? 

Luotettavilla sivuilla ei ole muita kuin verkkokaupan omia mainoksia: 

 

– – Myös tuotteen alkuperä oli hyvin esillä. – – Pidin verkkosivuston 

kausituotteiden ja ruokavinkkien mainoksista sekä linkeistä ns. "valmiisiin 

ruokakoreihin". – – Muut mainokset eivät näkyneet sivustolla, joten en 

vahingossa painanut vääristä paikoista eikä väärinymmärryksiä tullut. – – 

LV19. 

 

Myös Moriuchin ja Takahashin tutkimuksessa (2016) nousee esiin mainosten vaikutus 

kuluttajien kokemaan luottamukseen. Kuluttajat pitävät uusien tuotteiden ja brändien 

mainoksia aluksi jännittävinä, mutta tottuvat ja kyllästyvät niihin ajan kuluessa (Moriuchi 

& Takahashi 2016, 154). Kuluttajien tyytyväisyyden ja luottamuksen lisäämiseksi 

verkkosivuilla kannattaa olla sitä vähemmän mainoksia, mitä kauemmin asiakas on 

asioinut kyseisessä verkkokaupassa (mt.). Tämän tutkielman vastaajat arvostavat 

inspiroivia ja ajankohtaisia mainoksia. Kenties mainokset herättävät enemmän 

luottamusta silloin, kun ne helpottavat tuotteiden valitsemista. Esimerkiksi ostoslista- ja 
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reseptiehdotuksissa paitsi mainostetaan tuotteita, myös innostetaan kuluttajia 

kokeilemaan uusia raaka-aineita ja aterioita. 

 

Kun tuotteiden alkuperä ja ainesosaluettelo ilmoitetaan selvästi, kuluttaja voi luottaa 

siihen, että hänelle toimitettavat tuotteet ovat juuri sellaisia kuin hän on halunnut. 

Kuluttajan ei tarvitse pelätä esimerkiksi sitä, etteivät tilatut tuotteet sovikaan hänen 

erityisruokavalioonsa. Kuluttajat säästävät aikaa ja vaivaa voidessaan tehdä 

ostopäätöksensä verkkokaupassa tarjottavan tiedon perusteella, eikä heidän tarvitse etsiä 

tuotetietoja esimerkiksi valmistajien verkkosivuilta. Kattavat tuotetiedot kertovat 

verkkokauppiaan tietävän tarkasti, millaisia tuotteita hän myy. Jos verkkokauppias ei 

pysty tarjoamaan tietoa tuotteidensa sisällöstä, herää väistämättä epäilys tuotteiden 

alkuperästä. Kuluttaja joutuu käyttämään aikaa ja vaivaa selvittääkseen esimerkiksi 

tuotteiden sopivuuden erityisruokavalioonsa. 

 

5.2.3 Tuotteiden esillepano 

 

Eläytymistarinoissa kuvaillaan myös sitä, miten tuotteet on järjestetty luotettavassa tai 

epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Luotettavan verkkokaupan tuotteet on jaoteltu 

selkeästi tuoteryhmittäin ja asiakkaan suosikkituotteet on nostettu tuotelistojen kärkeen. 

Verkkokauppa ehdottaa vaihtoehtoisia tuotteita vertailun helpottamiseksi ja korvaavia 

tuotteita loppuneiden tilalle. Sekä Hyvösen tutkimuksen (2003, 82) vastaajat että 

seuraavan sitaatin kirjoittaja kertovat ruoan verkkokaupan helpottavan tuotteiden hintojen 

vertailua: 

 

– – verkkokaupasta on helppo löytää etsimäni tuotteet, sillä eri kategoriat 

on jaoteltu selkeästi eri alaluokkiin. Eli tuoreet, leivät, maitotuotteet, 

kuivatuotteet (pastat nuudelit) etc. – – Kun klikkaan tuotteeseen tulee 

tuotteen alapuolelle myös muita samanlaisia tuotteita, jotta voin verrata 

tuotteiden hintoja ja ainesosia. Lisäksi jos samasta tuotteesta on saatavilla 

kaksi kokoa, pystyn valita koon suoraan tuotteesta eikä niitä ole jaettu 

kahdeksi tuotteeksi. – – LV17. 

 

Epäluotettavassa verkkokaupassa tuotteiden jaottelu on epäselvä tai harhaanjohtava ja 
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pahimmassa tapauksessa jaottelu puuttuu kokonaan. Myös Hyvösen tutkimuksen (2003, 

63) vastaajat kritisoivat tuotteiden ryhmittelyn ja esittelyn epäloogisuutta ja huonoa 

toimivuutta. Vaikuttaa siltä, että ollakseen ihanteellinen verkkokaupan pitäisi pystyä 

ennakoimaan kuluttajan käytöstä ja ehdottamaan sopivia tuotteita kaikenlaisissa 

tilanteissa. Lisäksi tuotteet pitäisi jaotella kuluttajan mielestä loogisella tavalla. 

 

Eräs vastaaja kertoo, ettei luotettava ruoan verkkokauppa hyödynnä asiakkaidensa 

ostotietoja tuotteiden esillepanossa. Tämä on mielenkiintoinen kuvaus, sillä useat muut 

vastaajat toivovat, että verkkokauppa nostaa asiakkaan suosikkituotteet tuotelistojen 

kärkeen: 

 

– – Olisi hienoa, että verkkokauppa tuntisi ostokäyttäytymistäni sen verran, 

että osaisi järjestää suosikkituotteeni listojen kärkeen, jolloin ostaminen 

helpottuisi. LV3. 

 

Kun kuluttajat luovuttavat henkilökohtaisia tietojaan verkkokauppiaille, he odottavat 

hyötyvänsä jotenkin, kuten saamalla yksilöityjä ja entistä laadukkaampia palveluja 

(Raijas 2002a, 203). Myös tämän tutkielman vastaajat ovat valmiita luovuttamaan 

ostotietojaan verkkokauppiaille, jos he saavat vastineeksi nähdä suosikkituotteensa 

tuotelistojen kärjessä. Vaikuttaa siltä, että monet vastaajat ovat tietoisia ostotietojen 

hyödyntämisestä ja suhtautuvat siihen myönteisesti. Ostotietojen kerääminen ja 

hyödyntäminen hyväksytään, sillä sen koetaan helpottavan kuluttajien asioimista 

verkkokaupassa. 

 

Raijaksen (2002a, 206) mukaan luottamuksen rakentamisessa on äärimmäisen tärkeää, 

että verkkosivuilla kerrotaan, miksi kuluttajasta kerätään tietoja, mihin ja miten tietoja 

käytetään, miten tietoja säilytetään sekä ketkä tietoja käyttävät. Tällaisen informaation 

tarjoaminen voisi vakuuttaa kuluttajat verkkokaupan luotettavuudesta. Samalla kuluttajat 

voisivat ymmärtää, mitä etua heille on esimerkiksi ostotietojen hyödyntämisestä 

tuotteiden ehdottamisessa. 
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5.3 Tilaus 
 

Kehyskertomuksissa vastaajia kehotetaan kuvailemaan, miten asiointi ja tilauksen teko 

sujuvat luotettavassa tai epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Eläytymistarinoissaan 

vastaajat kuvailevat tuotteiden valikoimiseen ja tilauksen maksamiseen liittyviä 

ominaisuuksia. Teemoittelun perusteella tilaus on jaettu kolmeen alateemaan, jotka ovat 

tuotteiden hakeminen ja selaaminen, tuotteiden valitseminen ja maksaminen. Näihin 

teemoihin paneudutaan seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.3.1 Tuotteiden hakeminen ja selaaminen 

 

Luotettavassa ruoan verkkokaupassa on helppo hakutoiminto, johon voi syöttää 

hakusanaksi sekä tuotteiden että tuotemerkkien nimiä. Tuotteiden selaaminen on nopeaa 

sekä kategorioittain että erilaisten suodatinten avulla. Epäluotettavassa verkkokaupassa 

tuotteiden selaaminen on vaikeaa ja liikkuminen tuoteryhmästä toiseen turhauttavaa. 

Hakutoiminto puuttuu kokonaan tai se ei toimi halutulla tavalla: 

 

Painajaismainen ruuan verkkokauppa olisi sellainen, josta ei löydä ostoksia 

loogisesti – – Ruuan verkkokauppa on huono, jos tavallisilla hakusanoilla 

ei löydä sitä mitä etsii, eli kirjoitat hakukenttään vaikkapa rahka ja yhtään 

tulosta ei löydy, koska tuotteet on rekisteröity systeemiin esimerkiksi 

valmistajan nimen etuliitteen kera, esim. Valion proteiinirahka. – – EV3. 

 

Huonosti tai hitaasti toimivan hakutoiminnon käyttämiseen kuluu kohtuuttoman paljon 

aikaa, jolloin asiakas hermostuu ja verkko-ostaminen vie paljon aikaa eikä herätä 

luottamusta. Bartin ynnä muiden tutkimuksessa (2005, 141–142) tuotteiden helppo ja 

nopea löytäminen herättää luottamusta erityisesti päivittäistavaroiden verkkokaupassa, 

jossa on tarjolla runsaasti informaatiota myytävistä tuotteista. Sellaiset verkkokaupat, 

jotka auttavat kuluttajia löytämään määränpäähänsä mahdollisimman sujuvasti, 

herättävät muita verkkokauppoja enemmän luottamusta (mt.). Myös tämän tutkielman 

vastaajat arvostavat helppoutta ja nopeutta etsiessään ja selatessaan tuotteita. Kun verkko-

ostaminen on sujuvaa, kuluttajat voivat käyttää säästyneen ajan johonkin ruokaostosten 

tekemistä mieleisempään puuhaan (Ramus & Nielsen 2005, 351). 
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Vastaajilla on mielipiteitä myös siitä, millainen ihanteellisen ruoan verkkokaupan 

hakutoiminto on: 

 

– – Löysin hakukoneen avulla tai suodatinten avulla helposti tarvittavat 

ainekset. Ne löytyivät sekä tuotteiden nimillä, että merkkinimillä (esim. 

"tomaatti", "pirkka", "santa maria"). – – LV19. 

 

Edellisessä sitaatissa kerrotaan, että ihanteellisessa verkkokaupassa tuotteita voi hakea 

sekä tuotenimillä että -merkeillä. Vaikuttaa siltä, että hakutoiminnon pitäisi jäljitellä 

kuluttajien tapaa mieltää tuotteet. Hyvösen tutkimuksen vastaajat kritisoivat 

verkkokaupan hakukäytäntöjä epäloogisiksi ja huonosti toimiviksi (Hyvönen 2003, 63). 

Tämä kielii siitä, että verkkokauppojen suunnittelijoiden ja kuluttajien käsityksissä 

ostotapahtumasta on eroavaisuuksia (mt.). Jos haku- ja selaustoiminto toteutetaan 

kuluttajien mielestä ihanteellisella tavalla, verkkokaupassa asioiminen helpottuu ja 

kuluttajien luottamus kasvaa. Myös Wang ja Emurian korostavat (2005, 115–118) 

helppoa, yksinkertaista ja johdonmukaista navigointia luottamuksen rakentamisessa. 

 

5.3.2 Tuotteiden valitseminen 

 

Tuotteiden valitsemisella tarkoitetaan tässä tutkielmassa sitä, kun kuluttaja valitsee 

haluamansa tuotteet ja lisää ne ostoskoriin. Verkkokaupat voivat helpottaa mutta toisaalta 

myös vaikeuttaa tuotteiden valitsemista monin eri tavoin. Luotettavasta ja ihanteellisesta 

ruoan verkkokaupasta tilaamisen voi aloittaa esimerkiksi valmiiksi tallennetusta 

ostoskorista tai klikkaamalla reseptin ainesosat ostoskoriin. Epäluotettavasta ja 

painajaismaisesta verkkokaupasta näitä toimintoja ei löydy, minkä lisäksi ostoskorin 

kanssa on kaikenlaisia teknisiä ongelmia. Valmiit ostoslistat ja reseptit mainitaan 

tuotteiden valitsemista helpottavina ominaisuuksina myös Hyvösen tutkimuksessa (2003, 

63). 

 

Ihanteelliseen verkkokauppaan tallennettu ostoskori päivittyy ajan kuluessa 

kulutuskäyttäytymisen mukaan. Kuluttaja voi tallentaa myös useita erilaisia ostoskoreja 

eri tilanteita varten. Tallennetun ostoskorin lisäksi verkkokaupasta voi ostaa valmiin 

ostoslistan erilaisten suodatinten avulla: 
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Yksi lempiasioitani verkkokaupassa oli "valmis ostoslista" -mahdollisuus. 

Valitsin suodattimesta ruokakunnan koon, ateriat, mihin tarvitsen ainekset 

(aamupala/ lounas/ välipala/ päivällinen/ iltapala) sekä ruoka-allergiat ja -

rajoitteet (gluteeni, vegaani yms.) ja kone tarjosi minulle valmiita 

ostoskorivaihtoehtoja resepteineen. LV19. 

 

Vastaajat arvostavat sitä, että he voivat valita haluamansa tuotteet mahdollisimman 

vaivattomasti. Valmiit ostoskorit ja ostoslistat mahdollistavat myös tilauksen 

muokkaamisen kuluttajan mieltymysten mukaisesti. Esimerkiksi Koufariksen ja 

Hampton-Sosan (2004, 390) sekä Beldadin ynnä muiden (2010, 861–865) tutkimuksissa 

verkkokaupan kuluttajien mieltymysten mukaan räätälöityjen tuotteiden ja palveluiden 

on todettu herättävän luottamusta kuluttajissa. Hyvösen tutkimuksen (2003, 93) vastaajat 

toivovat ruoan verkkokauppoihin kunkin asiakkaan mieltymysten mukaan muokattuja 

palveluja, kuten erikoisetuja kanta-asiakkaille sekä tietoa tuotteiden tilausmääristä ja 

muiden asiakkaiden kommenteista. Myös tämän tutkielman vastaajien mukaan 

ihanteellisessa verkkokaupassa kanta-asiakkaita palkitaan esimerkiksi alennuksilla tai 

ilmaisilla tuotteilla. 

 

Luotettavassa verkkokaupassa tilauksen tekeminen sujuu nopeasti. Tuotteita on helppo 

lisätä ostoskoriin joko kappalemäärän tai painon mukaan. Kuluttaja voi itse määritellä 

tuotteiden kypsyyden, päiväyksen, korvattavuuden ja muut mahdolliset erityistoiveet 

avoimessa tekstikentässä. Epäluotettavasta verkkokaupasta tilaaminen on vaikeaa ja 

hidasta. Virheostoksia sattuu usein, sillä tuotteiden korvattavuuden ja määrän 

merkitseminen on vaikeaa tai mahdotonta: 

 

Painajaismainen ruuan verkkokauppa olisi sellainen, – – jossa on kuin 

helppoa tehdä virheostoksia. Esimerkiksi yrität ostaa 5 banaania ja saatkin 

5 kiloa banaaneja, jne. – – EV3. 

 

Myös Hyvösen tutkimuksen (2003, 65) vastaajat kritisoivat kappalemäärän ja painon 

sekoittumista ruoan verkkokaupoissa. Ei ole yllättävää, että vastaajat kuvailevat 

tuotteiden valitsemista niin runsaasti eläytymistarinoissaan. Ruoan verkkokaupan 

tutkimuksessa törmätään toistuvasti kuluttajien epäilyksiin siitä, että he eivät voi 

valikoida mieleisiään tuotteita aistinvaraisesti (mm. Hyvönen ym. 2008, 45; Hansen 
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2006, 100; Ramus & Nielsen 2005, 345). Epäilyksiä herättää myös se, etteivät 

verkkokauppiaat voi edes tietää, millaisia tuotteita yksittäiset kuluttajat haluavat 

(Hyvönen 2003, 70). Painajaismaisessa verkkokaupassa kuluttajien apuna ei ole teknisiä 

työkaluja, jolloin tilauksen tekemistä värittävät virheostokset ja ongelmat ostoskorin 

kanssa: 

 
– – Tilauksen tekovaiheessa teknisiä ongelmia. Ei mahdollisuutta tehdä 

suosikkilistoja tai tallentaa edellistä tilausta. – – EV7. 

 

Ihanteellisessakaan verkkokaupassa kuluttajat eivät voi valikoida tuotteita 

aistinvaraisesti. Sen sijaan heidän käytettävissään on lukuisia työkaluja, joiden avulla he 

voivat valikoida mieleisensä tuotteet mahdollisimman tarkasti. Työkalut auttavat 

keräilijöitä valitsemaan kuluttajille mieleisiä tuotteita, mikä vähentää kuluttajien pelkoa 

vääränlaisten tuotteiden toimittamisesta. Työkalujen ansiosta tuotteiden valitseminen 

ihanteellisessa verkkokaupassa muistuttaa tuotteiden aistinvaraista valikoimista 

kivijalkakaupassa. 

 

5.3.3 Maksaminen 

 

Vastaajilla on runsaasti mielipiteitä sekä luotettavan että epäluotettavan ruoan 

verkkokaupan maksukäytännöistä. Painajaismaisessa verkkokaupassa on vain vähän 

maksutapoja, esimerkiksi vain luottokorttimaksu eikä lainkaan verkkomaksua. 

Maksutavat voivat olla jopa täysin tuntemattomia, minkä lisäksi niitä on hankala käyttää. 

Verkkokauppaan tulee ilmoitus “Yritä hetken päästä uudestaan”. Ihanteellisessa 

verkkokaupassa maksaminen on sujuvaa. Ostokset voi maksaa useilla eri maksutavoilla, 

kuten verkkomaksulla, yleisimmillä maksukorteilla ja sovelluksilla, kuten MobilePaylla: 

 

– – Maksaminen onnistuu yleisimmillä pankkien korteilla, suoraan tililtä, ja 

yleisimmillä mobiiliapplikaatioilla (mobilepay, jne). LV5. 

 

Vosin ynnä muiden tutkimuksessa (2014, 421) maksutapojen lisääminen nimetään 

yhdeksi verkkokaupan luotettavuutta parantavaksi tekijäksi. Myös Hyvösen tutkimuksen 

(2003, 73) vastaajat arvostavat useita eri maksutapoja. Käteistä tai maksukorttia pidetään 
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verkkomaksua luotettavampana vaihtoehtona, sillä ostokset maksetaan niillä vasta 

toimituksen yhteydessä (mt.). Yhdessäkään tämän tutkielman eläytymistarinoista ei 

mainita, että ostokset maksettaisiin vasta toimitusvaiheessa. Tuotteiden 

etukäteismaksaminen herättää epäilyksiä vain silloin, kun toimituksessa on joitakin 

puutteita. Vastaajat ovat huolissaan siitä, etteivät he saa rahojaan takaisin 

ongelmatilanteissa. 

 

Vaikuttaa siltä, että etukäteismaksamiseen suhtaudutaan luottavaisin mielin silloin, kun 

kaikki sujuu odotusten mukaisesti. Hyvösen tutkimuksen (2003, 73) vastaajat epäilevät 

verkkomaksamisen luotettavuutta juuri siksi, että tuotteet pitää maksaa etukäteen. 

Esimerkiksi punnittavat ja puuttuvat tuotteet voivat muuttaa tilauksen loppusummaa, 

jolloin kuluttaja on maksanut etukäteen joko liikaa tai liian vähän (mt.). Kuluttajat 

saattavat nykyään olla niin tottuneita maksamaan verkko-ostoksensa etukäteen, ettei se 

herätä heissä enää samanlaista epäluottamusta kuin ennen. 

 

Epäluotettavan ruoan verkkokaupan laskutustapa on epäselvä ja rahaliikenne on hoidettu 

huonosti. Useat vastaajat kertovat, että painajaismaisessa verkkokaupassa ostokset 

veloitetaan väärin, esimerkiksi 50 euron sijasta 100 euroa. Kaiken lisäksi ostoskoriin 

saatetaan sujauttaa lisätä tuotteita tai palveluja, joita asiakas ei ole tilannut: 

 

– – Epäluotettava ruokakauppa olisi ehkä hoitanut rahaliikenteen huonosti. 

Ostoskoriini olisi sujautettu huomaamattani jotain lisää tai tyrkytetty muita 

palveluita, mistä en haluaisi maksaa. Tai pakotettu antamaan jotain 

ylimääräistä tietoa itsestäni, mitä käytettäisiin väärin. Ehkä veloitettu 

summa olisi väärä. Mielelläni olisin myös maksanut verkkopankilla enkä 

luottokortilla. – – EV21. 

 

Luotettavassa verkkokaupassa ei tarvitse pelätä korttitietojen kopioimista ja tiedot voi 

tallentaa turvallisesti. Ostosten lukumäärä ja tilauksen kokonaishinta toimituskuluineen 

on koko ajan selvästi nähtävillä ja päivittyy reaaliajassa. Ostoskorin loppusumma ja 

maksuvaiheeseen siirtyminen ilmaistaan selvästi ennen maksutietojen syöttämistä: 

 

– – Ostoskori on erittäin selkeä ja siinä voi nähdä heti mikä on ostosten 

kokonaishinta eli hinta kun siihen on lisätty muut maksut kuten 
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palvelumaksu. On tärkeää, että näen heti paljon ostokset tulevat loppujen 

lopuksi maksamaan, ettei se tule vasta korttitietojen jälkeen. Jos ostokset 

olisivatkin liian kalliit minulle, pystyn poistamaan tuotteita tai peruman 

ostokset ilman, että minulle jää turvattomuuden tunne siitä, että sivusto 

kopioisi korttini tiedot. Näen myös selkeästi kuinka monta kappaletta 

tuotetta olen ostamassa ja niiden yhteishinnan. Kun päätän siirtyä kassalle, 

tulee siirtyminen maksamiseen vaiheissa. LV17. 

 

Tämän tutkielman vastaajat kuvittelevat vievänsä tilauksensa maksuvaiheeseen asti, olipa 

ruoan verkkokauppa kuinka epäluotettava tahansa. Vain yksi vastaaja kertoo, ettei hän 

suostuisi maksamaan tilaustaan kuvailemansa kaltaisessa epäluotettavassa 

verkkokaupassa. Myös aiemmissa tutkimuksissa kuluttajat ovat jättäneen kokonaan 

tilaamatta verkkokaupasta, kun he ovat pelänneet luottokorttitietojensa ja muiden 

henkilökohtaisten tietojensa varastamista (Koufaris & Hampton-Sosa 2004, 389) tai he 

eivät ole luottaneet tilaamisen ja maksamisen turvallisuuteen tai verkkokaupan toiminnan 

ja toimituksen luotettavuuteen (Korhonen ym. 2006, 13, 19). 

 

Runsaan kuvauksen perusteella vaikuttaa siltä, että vastaajien mielestä maksaminen 

liittyy läheisesti verkko-ostamiseen ja verkkokaupan luotettavuuteen. Havainto ei ole 

täysin yhdenmukainen aiempien tutkimusten kanssa. Hyvösen ynnä muiden (2008, 45) 

mukaan suomalaiset luottavat maksutapojen turvallisuuteen etenkin ruoan 

verkkokaupoissa, sillä ne ovat useimmiten kotimaisia ja tarjoavat myös verkon 

ulkopuolisia maksutapoja. Ramuksen ja Nielsenin tutkimuksessa (2005, 346) ruoan 

verkkokaupan kokemattomat käyttäjät eivät luota maksamiseen ja korttitietojen 

luovuttamiseen verkossa, toisin kuin kokeneet käyttäjät. Epäluottamuksen odotetaan 

kuitenkin vähenevän ajan kuluessa, kun kuluttajat tottuvat maksamaan verkossa (mt., 

150). Kuluttajat luottavat verkkomaksamisen turvallisuuteen nykyään mitä luultavimmin 

enemmän kuin ennen, mutta kiinnittävät siihen edelleen huomiota arvioidessaan 

verkkokaupan luotettavuutta. 

 

5.4 Toimitus 

 

Toimitus on yksi ruoan verkkokaupan kriittisimmistä vaiheista. Kuluttajat suhtautuvat 
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usein epäileväisesti siihen, että heidän pitää luovuttaa tuotteiden valikoiminen, 

pakkaaminen ja toimittaminen verkkokauppiaille (mm. Ramus & Nielsen 2005, 350). 

Nämä ominaisuudet kuuluvat kuitenkin kiinteästi verkkokauppaan, eikä niitä voida 

poistaa poistamatta samalla ruoan verkkokaupan tarjoamia hyötyjä (mt.). 

Verkkokauppiaiden pitää pystyä valikoimaan, pakkaamaan ja toimittamaan tuotteet 

kuluttajien toivomalla tavalla, jotta he voivat ansaita asiakkaidensa luottamuksen. 

 

Vastaajat kuvailevat toimitusta innokkaasti eläytymistarinoissaan. Kuvauksista on 

erotettavissa toimituksen valitsemiseen, itse toimitukseen ja toimitettuihin tuotteisiin 

liittyviä mainintoja. Maininnat on jaettu kolmeen alateemaan, jotka ovat toimituksen 

valitseminen, tilauksen toimitus ja toimitetut tuotteet. Toimituksen valitseminen liittyy 

siihen, kun kuluttaja päättää toimituksen yksityiskohdista tilausvaiheessa. Tilauksen 

toimitus ja toimitetut tuotteet liittyvät puolestaan siihen, kun kuluttaja vastaanottaa 

tilauksensa ja arvioi toimitettuja tuotteita. Näihin teemoihin syvennytään tarkemmin 

seuraavissa alaluvuissa. 

 

5.4.1 Toimituksen valitseminen 

 

Luotettavassa ruoan verkkokaupassa toimitusajan pystyy määrittelemään 

mahdollisimman tarkasti. Toimitusten aikaikkunat ovat pieniä ja toimitusajat lyhyitä. 

Tilauksia toimitetaan ympäri vuorokauden ja aamulla tehty tilaus saapuu perille vielä 

saman päivän aikana. Tilaus toimitetaan asiakkaan valitsemaan paikkaan, joka voi olla 

myös kodin ulkopuolella sijaitseva noutopaikka. Epäluotettavan verkkokaupan 

toimitusajat on ilmaistu epäselvästi ja niitä on vain niukasti tarjolla. Toimitusten 

aikaikkunat ovat liian suuria ja pahimmassa tapauksessa toimitusaikoihin ei pysty 

vaikuttamaan lainkaan: 

 

– – Totta kai kuljetus maksaisi varmasti yli 15¬ ja ei saisi itse valita itselle 

sopiva aikaa kuljetukselle vaan pitäisi vaan toivoa että sattuu itse olemaan 

kotona kun lähetys tulee. Kun kuljetus vihdoin saapuisi pahasti myöhässä 

kuljettajan samana päivänä ilmoittamasta ajasta niin huomaisin että tuotteet 

on täysin vääriä ja jotain puuttuisi. – – EV10. 
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Myös liian kallis toimitusmaksu tai hinnaston ja muiden ehtojen puuttuminen vähentävät 

vastaajien luottamusta verkkokauppaan. Yhden vastaajan ihanteellisessa verkkokaupassa 

on ilmainen toimitus, mutta muut pitävät toimitusten ja pakkausten hinnoittelua 

perusteltuna: 

 

– – Toimituksen ajankohtaan pystyy vaikuttamaan. Toimituksen 

hinnoittelun osalta on ymmärrettävää, jos toimituksesta joutuu maksamaan 

enemmän silloin kun sen haluaa tiettynä ajankohtana. Vastaavasti laajempi 

aikahaarukka on edullisempi. Tilauksen toimituksen osalta toivoisin 

saavani vahvistuksen tarkasta saapumisajasta jo edellisenä päivänä. Lisäksi 

arvostan sitä, että pystyn seuraamaan toimituksen saapumista esim. 

paikanninsovelluksella. – – LV6. 

 

Kuluttajan on helpompi uskoa, että hänen turvallisuuttaan ja yksityisyyttään 

kunnioitetaan, kun sivuilla on nähtävillä niin seurantatiedot, toimitusmaksut kuin 

sopimusehdotkin (Wang & Emurian 2005, 118). Myös toimitus- ja palautuskäytäntöjen 

näkymisen on todettu lisäävän verkkokaupan uskottavuutta ja kuluttajien luottamusta 

(Vos ym. 2014, 421). Tämän tutkielman vastaajien mielestä ihanteellisen verkkokaupan 

hinnoittelu on perusteltu hyvin, siinä missä painajaismaisen verkkokaupan 

toimitusmaksut ovat liian kalliita. Myös Hyvösen tutkimuksen (2003, 75) vastaajat ovat 

valmiita maksamaan siitä, että joku keräilee ja kuljettaa ostokset heidän puolestaan. Osa 

tutkimuksen vastaajista kritisoi liian korkeita toimitusmaksuja, mikä voi johtua siitä, 

etteivät he koe saavansa vastinetta rahoilleen (mt.). Vaikuttaa siltä, että toimitusmaksut 

hyväksytään, jos niitä pidetään kohtuullisina ja perusteltuina. 

 

Jälkimmäinen edellä olevista sitaateista kuvastaa sitä, että vastaajat arvostavat 

toimituksen muokkaamista heidän toiveidensa mukaisesti. Vastaajat ovat myös valmiita 

maksamaan siitä, että heidän toiveensa esimerkiksi tarkasta toimitusajasta toteutetaan. On 

tärkeää, että verkkokauppa auttaa kuluttajia säästämään aikaa. Kuluttajat voivat käyttää 

säästyneen ajan esimerkiksi vierailuun johonkin kivijalkakauppaa kiinnostavampaan 

paikkaan (Ramus & Nielsen 2005, 351) tai laatuajan viettämiseen perheensä kanssa 

(Hyvönen 2003, 87). Vaikuttaa siltä, että mitä enemmän kuluttaja pystyy vaikuttamaan 

toimituksensa yksityiskohtiin, sitä enemmän hän luottaa verkkokauppaan. 
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Tulevaisuudessa ruoan verkkokaupat voisivat lisätä luotettavuuttaan tarjoamalla 

kuluttajille enemmän mahdollisuuksia muokata toimitustaan yksilöllisesti. 

 

Lyhyet toimitusajat mahdollistavat sen, ettei kuluttajien tarvitse suunnitella ja tehdä 

tilausta päivää tai useampaa aiemmin, eikä heidän tarvitse käyttää aikaansa tilauksen 

odottelemiseen. Aiemmissa tutkimuksissa verkko-ostosten tekemisen suunnitelmallisuus 

on jakanut vastaajien mielipiteet. Hyvösen tutkimuksen (2003, 83) vastaajat kertovat 

säästäneensä rahaa ostamisen suunnitelmallisuuden, heräteostosten vähenemisen sekä 

helpomman hintavertailun ja menojen seurannan ansiosta. Ramuksen ja Nielsenin 

tutkimuksen (2005, 342) vastaajat pitävät heräteostoksia tärkeänä osana perinteisessä 

ruokakaupassa käymistä. Verkko-ostamista pidetään harmillisen suunnitelmallisena ja 

järjestelmällisenä, josta spontaanit heräteostokset puuttuvat kokonaan (mt.). Vain yksi 

tämän tutkielman vastaajista kertoo, että ihanteellisessa verkkokaupassa voi tehdä myös 

heräteostoksia, eikä vain suunniteltuja tarveostoksia. 

 

5.4.2 Tilauksen toimitus 

 

Ihanteellisen verkkokaupan toimitus saapuu nopeasti ja ajallaan. Toimitusajasta saa 

vahvistuksen hyvissä ajoin ja toimitusta pystyy seuraamaan paikannussovelluksella. 

Epäluotettavan verkkokaupan toimitus ei tule ajallaan, eikä muutoksista ilmoiteta ajoissa. 

Luotettavan verkkokaupan kuljettaja suostuu jättämään ostokset oven taakse asiakkaan 

omalla vastuulla. Siinä missä ihanteellisen verkkokaupan kuljettajat ovat palvelualttiita 

ja ystävällisiä, painajaismaisessa verkkokaupassa sekä kuljettajat että heidän autonsa 

herättävät epäilyksiä: 

 

– – Odotimme puoleen yöhön tilaustamme, jonka piti tulla viiden aikoihin. 

Epäkohtelias toimittaja jätti rikkinäiset ruokapussit oven eteen loskaan eikä 

jäänyt kuuntelemaan toiveitamme, vaan näytti mopoautostaan keskisormea. 

– – EV12. 

 

Edellä olevan sitaatin kirjoittajan lisäksi muutkin vastaajat ovat kuvailleet 

toimituspakkauksia. Luotettavan verkkokaupan pakkaukset ovat siistejä sekä 
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mahdollisesti myös ekologisia ja kierrätettäviä. Epäluotettavan verkkokaupan pakkaus on 

hajonnut kuljetuksen aikana eikä vastaa asiakkaan tilausta: 

 

– – Toimitukseen pitäisi mennä vuorokausi. Kolme kuukautta myöhemmin 

olen yrittänyt soittaa ja lähettänyt mailia, mutta vastaukset ovat tökeriä enkä 

saa rahojani takaisin. Kun viimeinkin saan tilaukseni se tuodaan 

muovikassissa vaikka nimenomaan halusin paperikassin tai maatuvan 

biokassin. Kaikkia haluamiani tuotteita ei ole toimitettu ja osa tuotteista on 

päiväysvanhoja. EV23. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa vastaajat ovat ilmaisseet huolensa pitkästä odotusajasta 

(Hyvönen 2003, 75), kuljettajan vierailemisesta asiakkaan kotona (Park ym. 1996, 47), 

kylmäketjun katkeamisesta sekä tuotteiden vahingoittumisesta pakkaamisen ja 

toimituksen aikana (Ramus & Nielsen 2005, 345). Aiemmin mainittiin, että vastaajat 

toivovat ihanteelliseen verkkokauppaan mahdollisuutta ostosten jättämiseen oven taakse 

asiakkaan omalla vastuulla. Kuvaus muistuttaa Hyvösen (2003, 74) mainitsemaa 

vastaanottolaatikkoa sekä Hyvösen ynnä muiden (2008, 33) mainitsemaa ulos sijoitettua 

kylmätilaa. Aivan kuten ostosten jättäminen oven taakse, myös nämä innovaatiot 

vapauttaisivat kuluttajat ostosten pitkästä odotusajasta ja vastaanottamisesta tiettyyn 

aikaan (Hyvönen 2003, 74–75). On mielenkiintoista, ettei useampi tämän tutkielman 

vastaajista mainitse tällaista vaihtoehtoa. Ajansäästö korostuu kuitenkin useimmissa 

eläytymistarinoissa. 

 

Kaikenlaiset toimitusvirheet saavat vastaajat epäilemään verkkokaupan luotettavuutta. 

Jos toimitus tulee perille, se on puutteellinen, eikä epäluotettava verkkokauppa suostu 

korjaamaan virheitään: 

 

– – Toimituksen saapumisesta ei saa mitään tietoa ja toki toimitus olisi 

älyttömästi myöhässä eikä kukaan tästäkään mitään ilmoittaisi. Ruuat olisi 

tietenkin pilaantuneet kun niitä olisi säilytetty väärin ja ne olisivat kuinkas 

ollakkaan menneet myös muussiksi toimituslaatikossa. Tämän jälkeen 

kukaan ei vastaisi asiakaspalvelussa saati että pahoittelisi tai suostuisi 

korvaamaan mitään. EV19. 
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Luotettavan verkkokaupan kuvauksissa ei mainita mahdollisia ongelmatilanteita. Väärien 

tai vahingoittuneiden tuotteiden vaihtamista tai palauttamista on käsitelty kuitenkin 

aiemmissa ruoan verkkokaupan tutkimuksissa. Ramuksen ja Nielsenin tutkimuksen 

(2005, 341) vastaajat pitävät yhtenä ruoan verkkokaupan huonoimmista puolista sitä, että 

tuotteiden vaihtaminen ja palauttaminen on niin vaivalloista. Raijaksen (2002a, 204) 

mukaan verkkokaupan luotettavuutta voivat vähentää puuttuvat, vaurioituneet, 

myöhästyneet ja odotusten vastaiset tuotteet. Toimituksessa voi tapahtua kaikenlaisia 

virheitä, jotka vähentävät kuluttajan luottamusta verkkokauppaan. Useimmat ongelmat 

liittyvät toimitettuihin tuotteisiin, joita käsitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. 

 

Eläytymistarinoita yhdistää se, että luottamus verkkokauppaan kasvaa sitä mukaa kuin 

vastaajien hallinnan tunne toimituksesta kasvaa. Jälleen ajan säästämisellä ja palvelun 

muokkaamisella kuluttajan mieltymysten mukaisesti on suuri rooli luottamuksen 

kasvattamisessa. Eläytymistarinat herättävät myös kysymyksen, kannattaisiko ruoan 

verkkokauppojen muuttua yhä enemmän ruoan kotiinkuljetuspalveluiden kaltaisiksi 

herättääkseen kuluttajien luottamuksen. Vastaajien ihanteelliset ruoan verkkokaupat 

tarjoavat nimittäin asiakkailleen mahdollisuuden saada viestin tarkasta toimitusajasta 

etukäteen, seurata toimituksen etenemistä paikannussovelluksella sekä vastaanottaa 

tilauksensa mihin vuorokauden aikaan tahansa. 

 

5.4.3 Toimitetut tuotteet 
 

Sekä luotettavan että epäluotettavan ruoan verkkokaupan kehyskertomus saa vastaajat 

kuvailemaan toimitettuja tuotteita värikkäin sanakääntein. Mielenkiintoista on se, että 

toimitettuja tuotteita kuvaillaan enemmän kuin mitään muita painajaismaisen ruoan 

verkkokaupan ominaisuuksia. Vaikuttaa siltä, että toimitetuilla tuotteilla on aivan 

erityinen rooli ruoan verkkokaupan luotettavuuden arvioinnissa. Millaisia tuotteita 

eläytymistarinoiden verkkokaupat sitten toimittavat? Luotettavan verkkokaupan tuotteet 

ovat tuoreita, laadukkaita ja hyväkuntoisia. Tuotteet on kuljetettu oikeassa lämpötilassa 

ja pakasteet ovat edelleen jäässä. Tuotteiden säilyvyysajat ovat pitkiä ja tuoretuotteisiin 

on kiinnitetty aivan erityistä huomiota: 
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– – Kun tuotteet purkaa kasseista ne ovat juuri niitä mitä halusit. Laatu on 

hyvä. Pakasteet ovat jäässä eivätkä sulaneet. Keräilijä on ymmärtänyt esim 

että tilatuista 5 avokadosta kaikki eivät ole kypsiä ellei näin ole erikseen 

määritelty. LV8. 

 

Epäluotettavan verkkokaupan tuotteet ovat huonokuntoisia: kasvikset ovat nahistuneita, 

leipä homeessa ja maito pilaantunutta. Kuljetuslämpötila on ollut väärä ja pakasteet ovat 

sulaneet. Tuotteiden säilyvyysajat ovat lyhyitä ja tuotteiden parasta ennen -päiväys on jo 

pahimmassa tapauksessa mennyt. Myös aiemmissa tutkimuksissa kuluttajilla on ollut 

runsaasti epäilyksiä siitä, saavatko he ruoan verkkokaupoista hyväkuntoisia tuotteita. 

Epäilykset ovat kohdistuneet muun muassa tuotteiden keräilyyn, (Ramus & Nielsen 2005, 

350), kylmäketjun säilymiseen (Hyvönen 2003,70) sekä erityisesti tuoretuotteiden ja 

pakasteiden laatuun (Hyvönen ym. 2008, 45). Myös tässä tutkielmassa epäluottamusta 

herättävät useat eri tekijät, jotka liittyvät tuotteiden valikoimisen luovuttamiseen 

verkkokauppiaalle. 

 

Luotettavasta verkkokaupasta saa juuri sellaisia tuotteita kuin on tilannutkin, mistä pitää 

osaltaan huolen verkkokaupan tarjoama laatu- ja tuoreustakuu. Epäluotettavan 

verkkokaupan tuotteet eivät puolestaan vastaa kuvaustaan ja toimituksesta puuttuu useita 

tuotteita. Puuttuvat tuotteet on kuitenkin laskutettu, niistä ei ole mitään selitystä, eikä niitä 

ole myöskään korvattu millään toisella tuotteella. Voi myös olla, että toimituksessa on 

paljon korvaavia tuotteita, jotka ovat kuluttajan erityisruokavalioon sopimattomia ja 

keräilijän mielivaltaisesti valitsemia. Toimitus voi olla kadonnut, sekoittunut toisen 

toimituksen kanssa tai sisältää täysin vääriä tuotteita: 

 

– – Tilauksesta puuttuu tilattuja tavaroita jotka on kuitenkin laskutettu. 

Tilauksesta puuttuu tavaroita ilman mitään selitystä lähetteessä. Tilauksessa 

on toisen henkilön tilaamia tuotteita jotka on laskutettu. Ruokakassit ovat 

menneet sekaisin, vääriä kasseja ja/tai omat kassit hukassa. Ruuat olleet 

joko liian lämpimässä tai liian kylmässä joko kaupassa tai kuljetusautossa. 

– – EV2. 

 

Hyvösen tutkimuksen (2003, 75) vastaajat luettelevat samankaltaisia ongelmia tämän 

tutkielman vastaajien kanssa. Myös heidän toimituksistaan on puuttunut tuotteita, heidän 
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toimituksissaan on ollut huonokuntoisia tai vääriä tuotteita tai heiltä on veloitettu väärä 

summa (mt.). Kuten aiemmin mainittiin, tuotteiden toimittamisessa verkkokauppiaalta 

kuluttajalle on useita vaiheita, joiden aikana jokin voi mennä pieleen. Kuluttajien 

näkökulmasta ongelmat liittyvät usein siihen, että he joutuvat luovuttamaan vastuun 

verkkokauppiaalle. Poikkeuksiakin toki löytyy. Ramuksen ja Nielsenin tutkimuksessa 

(2005, 350) luomuvihanneksia ruoan verkkokaupasta ostavat kuluttajat uskovat saavansa 

jopa parempia ja tuoreempia vihanneksia verkosta kuin kivijalkakaupoista. Samoin osa 

Hyvösen tutkimuksen (2003, 70) vastaajista uskoo saavansa ruoan verkkokaupoista 

parempia tuotteita kuin kivijalkakaupoista, koska ne ovat ammattilaisten keräilemiä ja 

kuljettamia. Myös pakasteiden uskotaan säilyvän kylminä, kun kuluttaja ei ole itse 

vastuussa niiden kuljettamisesta (mt.). Tämän tutkielman vastaajat eivät kuvaile tällaisia 

asioita eläytymistarinoissaan. 

 

Vaikuttaa siltä, että toimitetuilla tuotteilla on suuri rooli arvioitaessa ruoan verkkokaupan 

luotettavuutta. Aiemmissa tutkimuksissa kuluttajat ovat saattaneet jättää jopa kokonaan 

tilaamatta ruoan verkkokaupasta, koska he eivät ole luottaneet saavansa sieltä yhtä 

laadukkaita tuotteita kuin kivijalkakaupoista (Korhonen ym. 2006, 13, 19). 

Verkkokauppiaiden pitää pystyä vakuuttamaan kuluttajat siitä, että he hoitavat tuotteiden 

toimitusprosessin luotettavasti alusta loppuun. Vastaamalla kuluttajien odotuksiin 

tuotteiden laadusta, tai jopa ylittämällä ne, verkkokaupat voivat ansaita kuluttajien 

luottamuksen ja edistää koko ruoan verkkokaupan kasvua. 
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6 Johtopäätökset 
 

 

Tässä luvussa vedetään yhteen tutkimuksen tulokset sekä pohditaan tutkimuksen 

onnistumista ja merkitystä. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen luotettavuutta, esitellään 

laajennettu viitekehys ja ehdotetaan aiheita jatkotutkimukselle. 

 

6.1 Yhteenveto 

 

Tämän tutkielman tavoitteena on ymmärtää, millaisia ruoan verkkokauppoja kuluttajat 

pitävät luotettavina ja epäluotettavina, sekä miten asiointi, tilauksen teko ja toimitus 

sujuvat luotettavassa ja epäluotettavassa ruoan verkkokaupassa. Toisena tavoitteena on 

tarjota verkkokauppiaille tietoa siitä, miten he voivat herättää kuluttajissa nykyistä 

enemmän luottamusta. Kolmantena tavoitteena on laajentaa teoreettista viitekehystä 

paremmin ruoan verkkokaupan tutkimukseen sopivaksi. Tutkimuskysymyksiin etsittiin 

vastauksia keräämällä aineisto eläytymismenetelmällä ja analysoimalla se 

teemoittelemalla. Vastaajat kirjoittivat yhteensä 23 eläytymistarinaa luotettavasta ja 22 

eläytymistarinaa epäluotettavasta ruoan verkkokaupasta. Tarinoissa esiintyvistä 

maininnoista muodostettiin neljä pääteemaa ja 13 alateemaa. Taulukkoon 2 on koottu 

pääteemat sekä luottamusta herättäviä ja vähentäviä tekijöitä. 

 

 

TAULUKKO 2. Ruoan verkkokaupassa luottamusta herättäviä ja vähentäviä tekijöitä 

jäsenneltynä pääteemoittain 

Teema Luottamusta herättävät Luottamusta vähentävät 

Verkkosivu - selkeä ulkoasu 

- selkeä käyttäjäkokemus 

- helposti löytyvät 

yhteystiedot 

- toimiva asiakaspalvelu 

- epäammattimainen ja 

sekava ulkoasu 

- hidas ja hankala 

käytettävyys 

- puuttuvat yhteystiedot 

- huono asiakaspalvelu 

Tuotteet - laaja tuotevalikoima - suppea tuotevalikoima 
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- kattavat tuotetiedot 

- reseptiehdotukset ja 

kausituotteiden mainokset 

- selkeä jaottelu 

tuoteryhmittäin 

- suosikkituotteet 

tuotelistojen ja 

hakutulosten kärjessä 

- tuotteiden ehdottaminen 

- puutteelliset tuotetiedot 

- epämääräiset mainokset 

- tuotteiden harhaanjohtava 

jaottelu 

Tilaus - helppo tuotteiden haku- ja 

selaustoiminto 

- ostoskorin tallentaminen 

- sujuva tilausprosessi 

- useat maksutavat 

- hankala haku- ja 

selaustoiminto 

- hankala tilausprosessi 

- tekniset ongelmat 

- hankala maksaminen 

- virheet veloituksissa 

Toimitus - toimitus mieleiseen aikaan 

ja paikkaan 

- nopea toimitus 

- toimitus on ajallaan 

- asianmukaiset pakkaukset 

- tuoreet tuotteet ja pitkä 

säilyvyysaika 

- toimitusta ei saa 

mieleiseen aikaan 

- hidas toimitus 

- toimitus ei tule ajallaan 

- virheet toimituksessa 

- huonokuntoiset tuotteet 

- lyhyt säilyvyysaika 

- korvaavien tuotteiden 

suuri määrä 

 

 

Tämän tutkielman vastaajat kuvailivat innokkaasti epäluotettavan verkkokaupan 

ulkoasua ja luotettavan verkkokaupan käytettävyyttä. Epäluotettava verkkokauppa on 

vanhanaikainen ja toimii huonosti. Tutkielman perusteella voidaan esittää, että 

verkkosivun epäluotettavuus voi paljastua pelkän ulkonäön perusteella, mutta 

luotettavuus selviää vasta asioinnin jälkeen. Tästä voidaan päätellä, että verkkokauppiaan 

tulee kiinnittää erityistä huomiota verkkokaupan ulkonäköön saadakseen kuluttajat 

asioimaan siellä. Luotettavan verkkokaupan käytettävyydessä korostuvat selkeys ja 
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helppous. Kun verkkokaupan käyttäminen on sujuvaa ja asioiminen nopeaa, 

verkkokauppias pystyy lunastamaan lupauksensa ajan ja vaivan säästöstä. 

 

Verkkokaupan yksityisyys- ja turvallisuusominaisuuksia kuvailtiin niukasti sekä 

luotettavissa että epäluotettavissa eläytymistarinoissa. Tarinoista käy kuitenkin ilmi, että 

yhteystietojen löytyminen lisää verkkokaupan luotettavuutta. Kuvauksen niukkuus voi 

johtua siitä, että vastaajat ovat niin tottuneita asioimaan verkkokaupoissa, etteivät he ole 

enää huolissaan turvallisuutensa vaarantumisesta (vrt. Ramus & Nielsen 2005, 350). On 

myös mahdollista, että vastaajat mieltävät kehyskertomusten verkkokaupat kotimaisiksi 

ja siten kuluttajien yksityisyyttä paremmin kunnioittaviksi kuin ulkomaiset verkkokaupat 

(vrt. Hyvönen 2003, 77). 

 

Verkkokaupan sosiaalisista ominaisuuksista kuvailtiin sekä ihanteellisissa että 

painajaismaisissa eläytymistarinoissa lähes ainoastaan asiakaspalvelua. Ruoan 

verkkokaupassa kuluttajat eivät voi tukeutua myymälähenkilökuntaan mieltään 

askarruttavissa asioissa, jolloin asiakaspalvelun rooli luottamuksen rakentajana korostuu 

(vrt. Hyvönen 2003, 76). Tutkielman mukaan asiakaspalvelu ja vuorovaikutus yrityksen 

kanssa ovat epäilemättä kriittisiä tekijöitä arvioitaessa verkkokauppojen luotettavuutta, 

sillä vastaajat kuvailivat tekijöitä ilman, että niitä mainittiin kehyskertomuksissa. 

 

Sekä luotettavan että epäluotettavan verkkokaupan kuvauksista käy ilmi, että laaja 

tuotevalikoima herättää luottamusta ja suppea valikoima vähentää sitä. Kun kuluttaja voi 

ostaa kaikki ruokavalioonsa sopivat tuotteet yhdestä paikasta, hän säästää aikaa ja vaivaa. 

Kun tuotteista tarjotaan vielä kattavat tuotetiedot, asiakkaan ei tarvitse etsiä niitä 

valmistajien kotisivuilta ja asiointi nopeutuu entisestään. Kattavien tuotetietojen 

tarjoaminen kertoo kuluttajille, että verkkokauppiaat tietävät tarkasti, millaisia tuotteita 

he myyvät. Kuluttajat voivat myös luottaa siihen, että heidän tilaamansa ja 

vastaanottamansa tuotteet ovat juuri sellaisia kuin he ovat odottaneetkin. 

 

Tuotteiden esillepanoa kuvailtiin niukasti epäluotettavissa eläytymistarinoissa, mutta 

sitäkin runsaammin luotettavissa eläytymistarinoissa. Tuotteiden esillepano ei korostu 

painajaismaisen ruoan verkkokaupan kuvauksissa kenties siksi, että niissä kiinnitetään 

niin runsaasti huomiota itse tuotteiden kuvailemiseen. Ihanteellisen ruoan verkkokaupan 

kuvauksissa korostuvat eri tuoteryhmien jaottelun selkeys ja tuotteiden ehdottaminen. 
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Vastaajat toivoivat, että verkkokauppa ennakoisi heidän ostokäyttäytymistään 

ehdottamalla esimerkiksi kuluttajan suosikkituotteita tai vaihtoehtoisia tuotteita. 

Ehdottaminen toimii paitsi eräänlaisena myymälähenkilökunnan korvikkeena, myös 

kuluttajan ostopäätöksen helpottajana. Verkkokauppa voi helpottaa kuluttajien 

ostopäätösprosessia myös tarjoamalla mahdollisuuden valmiin ostoskorin, kuluttajan 

aiemmin tilaaman ostoskorin tai reseptin ainesosien tilaamiseen. Vastaajat arvostavat 

myös ateriavinkkejä ja kanta-asiakastarjouksia. Tutkielmassa havaittiin, että tuntemalla 

ja hyödyntämällä asiakkaidensa ostokäyttäytymistä verkkokauppias voi sujuvoittaa koko 

tilausprosessia ja lisätä kuluttajien luottamusta verkkokauppaa kohtaan. 

 

Epäluotettavassa verkkokaupassa tuotteiden hakeminen, selaaminen ja valitseminen on 

hankalaa ja täynnä teknisiä ongelmia. Asiakas joutuu käyttämään kohtuuttoman paljon 

aikaa tilauksen tekemiseen, eikä hän silti saa varmuutta tilauksen onnistumisesta. 

Tuotteiden hakemisen ja selaamisen pitää olla mahdollisimman helppoa ja loogista. Jos 

asiakas valikoi tuotteet yksitellen, hänen pitää saada merkitä niiden kypsyys, 

kappalemäärä, paino ja korvattavuus mahdollisimman tarkasti. Tutkielman perusteella 

voidaan esittää, että tuotteiden valitsemisen pitää muistuttaa tuotteiden aistinvaraista 

valikoimista kivijalkakaupassa. Päihittääkseen kivijalkakaupan ruoan verkkokaupan 

pitää pystyä tarjoamaan vähintään samanlaisia hyötyjä. Esimerkiksi erilaisilla 

suodattimilla valitun valmiin ostoskorin tilaaminen tai asiakkaan suosikkituotteiden 

nouseminen tuotelistojen ja hakutulosten kärkeen ovat sellaisia ominaisuuksia, joita 

perinteiset ruokakaupat eivät tarjoa. 

 

Molempien kehyskertomusten vastaajat pitivät maksamista olennaisesti verkkokaupassa 

asioimiseen ja verkkokaupan luotettavuuteen liittyvänä tekijänä, sillä he kuvailivat sitä 

runsaasti eläytymistarinoissaan. Luotettavassa verkkokaupassa on lukuisia eri 

maksutapoja, minkä lisäksi ostosten lukumäärä ja loppusumma ovat koko ajan asiakkaan 

nähtävillä. Epäluotettavassa verkkokaupassa on vain muutamia maksutapoja, 

maksamisessa on teknisiä ongelmia ja veloituksissa on virheitä. Maksamisen runsas 

kuvailu on mielenkiintoista, sillä Ramuksen ja Nielsenin (2005, 350) mukaan 

epäluottamus maksujärjestelmiä kohtaan vähenee kuluttajien tottuessa 

verkkomaksamiseen ja maksujärjestelmien kehittyessä. Voi olla, että vastaajat pitävät 

maksamista niin erottamattomana osana verkko-ostamista, etteivät he voi arvioida 

verkkokaupan luotettavuutta ottamatta sitä huomioon. 
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Aiemmin tässä tutkielmassa on todettu, että toimitus on yksi kriittisimmistä vaiheista 

tarkasteltaessa ruoan verkkokauppojen luotettavuutta (Ramus & Nielsen 2005, 350). 

Tutkielman mukaan kuluttajat pitävät sellaista toimitusta luotettavana, joka on 

muokattavissa mahdollisimman tarkasti heidän mieltymystensä mukaisesti. Toimituksen 

pitää saapua nopeasti sovittuun aikaan ja paikkaan. Verkkokaupalla on jälleen 

mahdollisuus tarjota asiakkailleen perinteisen ruokakaupan päihittäviä hyötyjä 

säästämällä heidän aikaansa. Epäluotettavan verkkokaupan toimitus on kaikkea muuta 

kuin asiakkaan muokattavissa mieleisekseen. Kuluttajalla on vain rajallinen määrä 

mahdollisuuksia vaikuttaa toimitusaikaan, minkä lisäksi hänen aikansa kuluu 

myöhästyneen toimituksen odottelemiseen. 

 

Ruoan verkkokauppojen yhtäläisyydet ruoan kotiinkuljetuspalveluiden kanssa lisäävät 

kuluttajien luottamusta. Kuluttajat toivovat, että he voivat saada varmistusviestin tarkasta 

toimitusajasta etukäteen, seurata toimituksen etenemistä paikannussovelluksella sekä 

vastaanottaa tilauksen nopeasti mihin kellonaikaan tahansa. Tämän tutkielman 

havaintojen perusteella voidaan olettaa, että ruoan verkkokaupat kehittyvät nykyistä 

enemmän ruoan kotiinkuljetuspalveluiden kaltaisiksi. 

 

Molempien kehyskertomusten vastaajat kuvailivat innokkaasti toimitettuja tuotteita. 

Tämä tukee aiempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan kuluttajat suhtautuvat ruoan 

verkkokaupassa epäileväisesti muun muassa tuotteiden aistinvaraisen valikoimisen 

puuttumiseen sekä tuoretuotteiden ja pakasteiden laatuun (mm. Hyvönen ym. 2008, 45). 

Toimitettujen tuotteiden laatu on paitsi yksi kuluttajien suurimmista huolenaiheista ruoan 

verkkokaupassa, myös yksi tärkeimmistä tekijöistä, joiden avulla verkkokaupat voivat 

voittaa kuluttajien luottamuksen puolelleen. Laadukkaat, hyväkuntoiset ja 

asianmukaisesti kuljetetut tuotteet herättävät kuluttajissa luottamusta. Vastaavasti 

puutteet tai virheet toimituksessa sekä huonokuntoiset ja kuljetuksen aikana 

vahingoittuneet tuotteet ovat omiaan murentamaan kuluttajien luottamusta. 

 

6.2 Pohdinta 

 

Eläytymismenetelmä soveltui hyvin tämän tutkielman tarkoituksiin, sillä sen ansiosta 

myös sellaiset vastaajat, joilla ei ollut kokemusta ruoan verkkokaupassa asioimisesta, 



   
 

   
 

59  

pystyivät osallistumaan tutkimukseen ja kirjoittamaan monipuolisia tarinoita. 

Kehyskertomuksia laadittaessa hyödynnettiin verkkoluottamusta käsitteleviä tutkimuksia 

ja niissä esiin nousseita teemoja. Kehyskertomuksia voidaan pitää onnistuneina, sillä ne 

innostivat vastaajia käyttämään mielikuvitustaan ja kuvailemaan luotettavan ja 

epäluotettavan ruoan verkkokaupan ominaisuuksia laajasti. Vaikka vastaukset kerättiin 

Ada Freshin asiakkailta ja Ada Freshin toimitusalueelle eli Espoon seudulle keskittyvistä 

Facebook-ryhmistä, niissä oli runsaasti myös toisistaan poikkeavia mainintoja. On 

kuitenkin mahdollista, että vastausten kerääminen jonkin toisen, esimerkiksi 

pääkaupunkiseudun ulkopuolisen, alueen kuluttajilta olisi tuottanut erilaisen aineiston. 

Myös sähköisen lomakkeen korvaaminen käsin kirjoitetuilla eläytymistarinoilla olisi mitä 

luultavimmin vaikuttanut aineiston muotoutumiseen. 

 

Arvioitaessa laadullisen tutkimuksen luotettavuutta kiinnitetään usein huomiota aineiston 

merkittävyyteen ja riittävyyteen sekä analyysin kattavuuteen, arvioitavuuteen ja 

toistettavuuteen (Mäkelä 1990, 47–48). Tämän tutkielman aineistoa voidaan pitää 

merkittävänä, sillä kuluttajien luottamuksesta ruoan verkkokauppaa kohtaan ei ole 

tiettävästi aiemmin kerätty aineistoa eläytymismenetelmän avulla. Eläytymistarinoiden 

määrä arvioitiin riittäväksi aineiston kyllääntyessä, eli kun uudet tarinat alkoivat toistaa 

samoja teemoja aiempien tarinoiden kanssa. Lisäksi tukeuduttiin Eskolan ynnä muiden 

(2017, 285) näkemykseen, jonka mukaan 15–25 tarinaa kehyskertomusta kohden on 

riittävästi. 

 

Tutkimuksen läpinäkyvyyden lisäämiseksi tutkielmassa on kuvattu yksityiskohtaisesti, 

miten aineisto on kerätty ja analysoitu. Analyysissa tehtyjen tulkintojen tueksi on esitetty 

teemoittelussa käytetty teemarunko sekä sitaatteja vastaajien eläytymistarinoista. 

Aineistositaatit tarjoavat lukijalle mahdollisuuden arvioida tehtyjen tulkintojen 

paikkansapitävyyttä (Eskola & Suoranta 1998, 217). Teemoittelun tuloksia on 

havainnollistettu myös jäsentämällä aineistoa erilaisiin taulukoihin. Tutkielmassa 

tiedostetaan, että tutkijan tekemillä valinnoilla on suuri vaikutus koko tutkimuksen 

luotettavuuteen, kuten laadullisessa tutkimuksessa yleensäkin (vrt. Eskola & Suoranta 

1998, 210). Eläytymismenetelmän ansioksi voidaan lukea se, että vastaajilla on 

mahdollisuus käyttää omaa ajatteluaan ja mielikuvitustaan vapaasti (Eskola 1991, 45). 

Kun tutkija ei ole laatinut valmiita vastausvaihtoehtoja, vastaajille avautuu suurempi 

määrä vastausmahdollisuuksia kuin esimerkiksi kyselytutkimuksessa (Eskola 1997, 14). 
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Tutkijan laatimat kehyskertomukset asettavat kuitenkin tietyt raamit eläytymistarinoille, 

jolloin mahdollisten tarinoiden määrä on rajallinen (Eskola 1991, 45). 

 

Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä muiden (2010) tutkimuksiin perustuva 

viitekehys tarjosi alustavan teemarungon aineiston teemoittelulle. Analyysin edetessä 

havaittiin, että aineistosta oli erotettavissa myös sellaisia pääteemoja, joita 

viitekehyksessä ei ollut. Vastaajat kuvailivat tuotteita, tilauksen tekemistä ja toimitusta 

niin runsaasti, että niistä kaikista muodostettiin omat pääteemansa. Niukemman 

kuvauksen vuoksi viitekehyksen pääteemat yksityisyys ja turvallisuus sekä sosiaaliset 

ominaisuudet sijoitettiin alateemoiksi verkkosivun alle. Pääteemat valittiin kuvauksen 

runsauden ja erotettavissa olevien alateemojen perusteella sekä järjestettiin ostoprosessin 

etenemisen mukaisesti. 

 

Aineistosta esiin nousseet teemat olivat osittain yhteneväisiä tutkielman viitekehyksen 

kanssa, mutta ne myös laajensivat sitä. Aineiston analyysi osoitti, että kuluttajien 

luottamukseen ruoan verkkokauppoja kohtaan vaikuttavat myös sellaiset tekijät, jotka 

eivät ole korostuneet aiemmissa verkkoluottamuksen tutkimuksissa. Viitekehystä siis 

onnistuttiin tarkentamaan niin, että se sopii paremmin juuri ruoan verkkokaupan 

tutkimukseen. Laajennetussa viitekehyksessä nivoutuvat yhteen verkkoluottamuksen ja 

ruoan verkkokaupan aiemmat tutkimukset sekä tämän tutkielman eläytymismenetelmän 

avulla kerätyn aineiston analyysin tulokset. 
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KUVIO 3. Bartin ynnä muiden (2005) ja Beldadin ynnä muiden (2010) tutkimuksiin 

perustuva alkuperäinen viitekehys sekä aineistosta nousseiden havaintojen ja ruoan 

verkkokaupan tutkimusten avulla laajennettu viitekehys 

 

 

Laajennetusta viitekehyksestä (kuvio 3) on nähtävissä, että itse verkkosivun lisäksi 

tuotteilla, tilauksen tekemisellä ja toimituksella on aivan erityinen rooli arvioitaessa ruoan 

verkkokauppojen luotettavuutta. Tilausprosessin vaiheesta toiseen kuluttajat toivovat 

verkkokauppoihin yksilöllisiä palveluja, jotka ovat muokattavissa heidän mieltymystensä 

mukaisesti. Tutkimuksen perusteella voidaan esittää, että mitä useammasta vaihtoehdosta 

kuluttajat saavat valita mieleisensä tuotteen, maksutavan tai toimitusajan, sitä enemmän 

he luottavat verkkokauppaan. Lisäksi mitä yksilöllisemmin kuluttajat voivat rakentaa 

asiointikokemuksensa, sitä helpommin ja nopeammin tilauksen tekeminen sujuu ja sitä 

enemmän he luottavat ruoan verkkokauppaan. 

 

Raijas totesi jo vuonna 2002 (2002b, 112), että verkkokaupat voivat tarjota ylivertaisia 

hyötyjä verrattuna kivijalkakauppoihin kehittämällä kohdistettuja ja erilaistettuja 

palveluja eri kuluttajaryhmille. Tämän tutkielman vastaajien kuvailema luotettava ruoan 

verkkokauppa on yksilöitävissä kaikenlaisten kuluttajaryhmien tarpeisiin. 

Erityisruokavaliotuotteet löytyvät valmiiden suodatinten avulla ja toimitusaika ja -tapa 
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ovat valittavissa asiakkaan elämäntilanteeseen sopivista vaihtoehdoista. Ruoan 

verkkokaupat voivat hyötyä yksilöllisten ratkaisujen tarjoamisesta paitsi lisäämällä 

kuluttajien luottamusta, myös nostamalla toimitusmaksuja. Toimitusmaksut voisivatkin 

kasvaa sitä suuremmiksi, mitä yksilöllisempiä palveluja asiakkaat valitsisivat. Sekä 

tämän tutkielman että Hyvösen tutkimuksen (2003, 75) vastaajat ovat ilmaisseet olevansa 

valmiita maksamaan ruoan verkkokaupan erilaisista palveluista, jos ne ovat kohtuullisen 

hintaisia. On kuitenkin huomioitava, että lisäpalveluiden tuottaminen synnyttää mitä 

luultavimmin myös aiempaa suurempia kustannuksia. 

 

Ihanteellisessa ruoan verkkokaupassa asioiminen muistuttaa monilta osin 

kivijalkakaupassa asioimista. Kuluttajat haluavat olla vapaita aikatauluista ja tehdä 

ostoksia sekä vastaanottaa tilauksensa juuri heille sopivana ajankohtana. Tuotteet 

halutaan valikoida mahdollisimman tarkasti omien makumieltymysten mukaisesti 

esimerkiksi määrittelemällä tuotteiden kypsyys, päiväys ja korvattavuus. Kuluttajien 

pitää pystyä luottamaan siihen, että tuotteiden keräilemisen, pakkaamisen ja 

toimittamisen luovuttaminen verkkokauppiaalle kannattaa. Toimitettujen tuotteiden 

laadun pitääkin olla yhtä hyvä, ellei jopa parempi, kuin asiakkaan huolehtiessa itse 

tuotteiden valikoimisesta ja kuljettamisesta. 

 

Ruoan verkkokauppa itsessään tarjoaa kuluttajille lukuisia hyötyjä, kuten ajan ja vaivan 

säästöä, tilauksen riippumattomuutta ajasta ja paikasta sekä työkaluja ruokaostosten 

seuraamiseen ja suunnittelemiseen (Raijas 2002b, 111). Tämän tutkielman vastaajat 

kuvailivat lukuisia ominaisuuksia, jotka tekevät ruoan verkkokaupasta ihanteellisen ja 

luottamusta herättävän sekä toisaalta painajaismaisen ja epäluottamusta herättävän. Osa 

ominaisuuksista muistuttaa kivijalkakaupassa asioimista, mutta osa liittyy puhtaasti vain 

ruoan verkkokaupan tarjoamiin hyötyihin. Luotettavassa ruoan verkkokaupassa 

yhdistyvät molemmat: perinteisessä ruokakaupassa asioimista muistuttava kokemus sekä 

verkkokaupan mahdollistamat uudenlaiset palvelut. Ruoan verkkokauppiaat voivat 

hyödyntää laajaa palveluiden kirjoa kilpaillessaan paitsi toistensa myös 

kivijalkakauppojen kanssa. Osa palveluista voi olla tässä tutkielmassa kuvailtuja ja osa 

sellaisia, joita kuluttajat tai verkkokauppiaat eivät ole vielä tulleet edes ajatelleeksi. 

 

Monet tämän tutkielman tuloksista myötäilevät aiempien ruoan verkkokauppaa 

käsittelevien tutkimusten tuloksia. Esimerkiksi Raijaksen (2002a), Hyvösen (2003) sekä 
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Ramuksen ja Nielsenin (2005) tutkimuksissa kuluttajilla on hyvin samankaltaisia ruoan 

verkkokauppaan liittyviä toiveita ja huolenaiheita kuin tämän tutkielman vastaajilla. 

Vaikuttaa siltä, että kuluttajien mielikuva ruoan verkkokaupan hyödyistä ja haitoista on 

muuttunut melko vähän vuosien saatossa. Tämän tutkielman tuloksissa korostuu 

kuitenkin kuluttajien ostokäyttäytymisen hyödyntäminen aiempaa enemmän. Vastaajat 

toivoivat, että verkkokaupassa hyödynnettäisiin heidän ostotietojaan tuotteiden 

ehdottamisessa sekä suosikkituotteiden nostamisessa tuotelistojen ja hakutulosten 

kärkeen. Kenties ostokäyttäytymiseen liittyvien tietojen hyödyntäminen nousee esiin sen 

vuoksi, että kuluttajat ovat entistä tottuneempia asioimaan verkossa sekä entistä 

tietoisempia verkkokauppojen toiminnasta ja kanta-asiakasjärjestelmien 

hyödyntämismahdollisuuksista heidän omaksi edukseen. 

 

Keväällä 2020 Suomessa vallitsee yhteiskunnallinen poikkeustilanne 

koronaviruspandemian vuoksi. Ruoan verkkokauppa on kasvattanut suosiotaan 

kivijalkakauppoja hygieenisempänä vaihtoehtona. Kuluttajat voivat tilata 

ruokaostoksensa turvallisesti verkosta olematta minkäänlaisessa kontaktissa muiden 

ihmisten kanssa. Etukäteen maksetut ostokset voidaan jättää kotioven taakse, jolloin 

kuluttajan ei tarvitse olla kontaktissa edes verkkokaupan kuljettajan kanssa. Niin 

asioimisen kuin tuotteidenkin hygieenisyyteen liittyvät tekijät ovat korostuneet 

pandemian aikana ja ne voivat nousta ruoan verkkokaupan vahvuudeksi jatkossakin. Mitä 

luultavimmin myös sellaiset kuluttajat, jotka eivät ole aiemmin asioineet ruoan 

verkkokaupassa, kokeilevat nyt uutta tapaa tehdä ruokaostoksia. Vallitseva 

yhteiskunnallinen poikkeustilanne voi muuttaa kuluttajien totuttuja tapoja pysyvästikin ja 

samalla vahvistaa ruoan verkkokaupan asemaa Suomessa. 

 

Yksi ruoan verkkokaupan suurimmista haasteista tulee mitä luultavimmin jatkossakin 

olemaan tuotteiden aistinvaraisen valikoimisen puuttuminen. Tämän tutkielman tulokset 

antavat kuitenkin jo viitteitä siitä, että tuotteiden valikoimisesta verkossa voidaan tehdä 

hyvin samankaltaista kuin kivijalkakaupoissa. Tästä pitävät huolen esimerkiksi avoimet 

tekstikentät tai valikot, joissa kuluttajat voivat määritellä itse tuotteiden kappalemäärän, 

painon, kypsyyden, päiväyksen, korvattavuuden ja muut mahdolliset erityistoiveet. 

 

Tämän tutkielman tulosten perusteella voidaan sanoa, että yritysten kannattaa muokata 

verkkokauppojaan asiakkaidensa ostokäyttäytymisen mukaan. Kun esimerkiksi eri 
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tuoteryhmien jaotteleminen, hakeminen ja ehdottaminen määritellään kunkin asiakkaan 

mieltymysten mukaisesti, asioimisesta tulee entistä nopeampaa ja helpompaa. 

Asiakkaiden tarpeiden mukaan muokatut palvelut paitsi säästävät kuluttajilta aikaa ja 

vaivaa, myös tarjoavat ylivertaisia hyötyjä verrattuna asiointiin perinteisissä 

ruokakaupoissa. 

 

6.3 Jatkotutkimusehdotukset 
 

Tämänkin tutkielman jälkeen aihetta on edelleen tutkittu niukasti. Kuluttajien luottamus 

ruoan verkkokauppaa kohtaan ansaitsisi jatkotutkimusta samoista syistä kuin miksi tämän 

tutkielman tekeminen oli perusteltua. Luottamusta pidetään muun muassa edellytyksenä 

sille, että ruoan verkkokaupat voivat menestyä (Ramus & Nielsen 2005, 350) ja kilpailla 

kivijalkakauppojen kanssa (Raijas & Tuunainen 2001, 263). 

 

Ruoan verkkokauppoja ja kivijalkakauppoja on vertailtu jonkin verran aiemmissa 

tutkimuksissa (mm. Raijas 2002b; Hyvönen 2003). Tätä asetelmaa voitaisiin hyödyntää 

myös eläytymismenetelmätutkimuksessa. Tutkimuksessa voisi olla neljä 

kehyskertomusta, joiden avulla vastaajia pyydettäisiin kuvailemaan kivijalkakauppojen 

ja ruoan verkkokauppojen luottamusta ja epäluottamusta herättäviä tekijöitä. 

Eläytymistarinoiden vertaileminen tarjoaisi kauppiaille tietoa siitä, mihin suuntaan 

kauppoja kannattaisi kehittää luottamuksen rakentamiseksi ja kilpailussa pärjäämiseksi. 

 

Kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppoihin voitaisiin kartoittaa myös 

pitkittäistutkimuksella. Tutkimuksessa seurattaisiin sellaisia kuluttajia, jotka alkavat 

asioida ruoan verkkokaupassa ja luottaa siihen ajan kuluessa. Millaiset tekijät 

herättäisivät kuluttajissa luottamusta asioimisen alkaessa? Entä millaiset tekijät 

herättäisivät luottamusta myöhemmin, kun ruoan verkkokaupasta olisi tullut jo osa arjen 

käytäntöjä ja rutiineja? Tutkimus tarjoaisi tietoa siitä, miten verkkokauppaa kannattaa 

muokata potentiaalisten ja nykyisten asiakkaiden vaatimuksiin vastaavaksi. 

 

Jatkotutkimusta voitaisiin tehdä myös tapaustutkimuksena, jossa tarkasteltaisiin 

yksittäisen ruoan verkkokaupan kehittämistä ja uudistamista tämän tutkielman tulosten 

pohjalta. Tutkimus voitaisiin toteuttaa esimerkiksi haastattelu- tai kyselytutkimuksena, 
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jossa yrityksen asiakkaita pyydettäisiin arvioimaan ruoan verkkokaupan luotettavuutta 

ennen uudistusta ja sen jälkeen. 

 

Tässä tutkielmassa on osoitettu, että ruoan verkkokauppa tarvitsee kuluttajien luottamusta 

menestyäkseen. Tästä syystä jatkossakin on tärkeää tutkia, millaiset tekijät lisäävät 

kuluttajien luottamusta ruoan verkkokauppaa kohtaan ja millaiset tekijät vähentävät sitä. 
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