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1. Johdanto 
 

1.1 Tutkimuksen tausta 
 

Tilastokeskuksen (2018) väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö -tutkimuksen mukaan 

89 prosenttia suomalaisista käyttää Internetiä, 82 prosenttia suomalaisista käyttää 

Internetiä päivittäin tai lähes päivittäin ja 76 prosenttia suomalaisista käyttää Internetiä 

useita kertoja päivässä. Verkkoyhteyksien ja mobiililaitteiden kehittyminen mahdollistaa 

Internetissä olon lähestulkoon paikasta ja ajasta riippumatta. Internet onkin 

mahdollistanut useiden uusien digitaalisten palvelujen synnyn ja muuttanut 

käyttäytymistämme kuluttajina. Ei ole siis ihme, että yhä enenevissä määrin myös monet 

perinteiset palvelut ovat siirtyneet verkkoon, sinne missä kuluttajatkin ovat. Yksi 

voimakkaimmin verkkoon siirtynyt palvelu on vähittäiskauppa. Paytrailin (2020) 

mukaan verkkokaupan arvo kasvoi Suomessa vuonna 2019 11 prosenttia edellisvuoteen 

verrattuna ja lähes puolet kaikista suomalaisista oli ostanut verkosta jotain viimeisen 

kolmen kuukauden aikana. Tarkasteltaessa ikäluokkia välillä 25-44, noin kolme 

neljäsosaa oli ostanut viimeisen kolmen kuukauden aikana jotain verkosta (Tilastokeskus 

2018a).  

 

Verkkokaupoissa yhdistyvät uudet teknologiat ja käyttäytymismallit, jotka 

mahdollistavat uudenlaisen ostamisen tavan (Suki & Suki 2007, 81). Verkko-ostaminen 

onkin tuonut kuluttajille monia tunnistettuja hyötyjä ja mahdollisuuksia perinteisestä 

fyysisestä myymälästä ostamisen rinnalle. Verkko-ostaminen mahdollistaa ostosten 

tekemisen ajasta ja paikasta riippumatta. Ostokset voidaan tehdä omalta kotisohvalta 

poistumatta, tarvittaessa vaikka keskellä yötä. Bevan ja Murphy totesivatkin vuonna 

2001, että kaupanalan kehityssuunnasta voidaan huomata suurimpien muutoksien 

koskevan kysymyksiä: milloin, missä paikassa ja missä kanavassa tuotteet myydään. 

Verkko-ostamista pidetään yleisesti vaivattomana ja aikaa säästävänä ostamisen 

muotona (Suki & Suki 2007, 89). Lisäksi, koska ostoksia voidaan tehdä laajemmalla 

alueella – myös valtioiden rajojen yli, kuluttajien tuotevalikoima on laajentunut ja 

saatavilla on entistä erikoisempia tuotteita, joita ei välttämättä perinteisestä fyysisestä 

myymälästä löydy (Hyvönen ym. 1998, 28-29).  
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Verkkokauppa ei näytä hiipumisen merkkejä, vaan päinvastoin odotettavissa on verkossa 

tapahtuvan kaupan voimakkaan kasvun jatkuminen ja perinteisen fyysisen kaupan 

hiipuminen. Kuluttajat käyttävätkin yhä enemmän aikaa ja rahaa ostamiseen verkosta 

(Martinez-Lopez ym. 2014, 188). Verkkokaupan menestyksen nähdään olevan seurausta 

sen mahdollistamasta ylivoimaisen arvon luomisesta (Cheng ym. 2009, 145; Chen & 

Dubinsky 2003; Mathwick ym. 2001).  

 

Päivittäistavarat, ja erityisesti elintarvikkeet, ovat verrattain vaikeita sähköisen kaupan 

kohteita (Raijas 2002, 107). Erityisesti esimerkiksi digitaalisiin tuotteisiin verrattuna, 

elintarvikkeiden verkkomyyminen on hyvinkin paikallista (mt.). Elintarvikkeiden 

myyminen verkossa vaatii kaupalta huomattavia investointeja muun muassa 

kuljetuslaitteiston osalta elintarvikkeiden pilaantuvuuden vuoksi (mt.). Jotta 

päivittäistavaroiden verkkokaupalla olisi edellytykset menestyä, sen tulee tarjota 

asiakkaille jotain sellaista hyötyä, jota perinteinen myymälä ei tarjoa (Bevan & Murphy 

2001). Verkkokaupan omaksumiseen päivittäistavaroiden ostamisen kanavana on 

havaittu vaikuttavan eri tuotetyyppien ominaisuudet (Kang ym. 2016, 3610). Pelkästään 

perinteisen Market-kaupan kopioimista verkkoon ei pidetä toimivana ratkaisuna 

(Tanskanen ym. 2002). Verkkokaupan tulisikin tarjota jotain lisäarvoa kuluttajille, jotta 

se pystyisi kilpailemaan perinteisen kaupan kanssa. Vaikka verkko-ostamisen hyödyt 

tunnistetaan kulutustavaroiden verkkokaupassa, päivittäistavaroiden verkkomyynnin 

osuus koko Suomen päivittäistavarakaupasta on vain 0,6 prosenttia 

(Päivittäistavarakauppa ry 2020a). Verkkokaupan arvo kasvoi vuonna 2019 56,7 

prosenttia, ja sen osuus päivittäistavaroiden myynnin kasvusta oli noin 10 prosenttia 

(Päivittäistavarakauppa ry 2020b). 

 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan kuluttajien koettuun asiakasarvoon vaikuttavia tekijöitä 

päivittäistavaroiden verkkokaupassa. Leen ja Overbyn (2004, 54) mukaan asiakkaan 

kokema arvo on merkittävin kilpailuedun ajuri verkko-ostamisen ympäristössä.  
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1.2 Tutkielman tavoite ja rakenne 

 

Tutkielman tarkoituksena on tarkastella asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavia 

tekijöitä päivittäistavaroiden verkkokaupassa Suomessa. Tämä vaatii ymmärrystä siitä, 

mitä asiakasarvo on, ja miten se muodostuu. Ymmärtääksemme kuluttajien kokemaa 

asiakasarvoa päivittäistavaroiden verkkokaupassa, tulee ymmärtää mistä tekijöistä sen 

koetaan muodostuvan niin päivittäistavaroita kuin muita tuotteita ostettaessa. Koska 

asiakkaan kokeman arvon nähdään olevan merkittävin kilpailuetuun vaikuttava tekijä 

verkkokaupassa (Lee & Overby 2004, 54), on tässä tutkimuksessa haluttu tutkia, miten 

asiakasarvo päivittäistavaroiden verkkokaupassa muodostuu. Tämän perusteella 

muodostettiin tutkimuskysymys: 

 

- Miten asiakkaan kokema arvo muodostuu päivittäistavaroiden verkkokaupassa? 

 

Tässä tutkimuksessa on haluttu ottaa huomioon koettuun asiakasarvoon sekä 

positiivisesti että negatiivisesti vaikuttavat tekijät, koska aikaisemmassa tutkimuksessa 

asiakasarvon on nähty muodostuvan koettujen hyötyjen ja kustannusten erotuksesta 

(Kotler ym. 2009, 385). Tähän pohjautuen tutkimuskysymyksestä on johdettu kaksi 

alakysymystä: 

 

1. Millaiset tekijät vaikuttavat kuluttajan kokemaan arvoon päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa positiivisesti? 

2. Millaiset tekijät vaikuttavat kuluttajan kokemaan arvoon päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa negatiivisesti? 

 
Tutkielman johdantoluvussa tarkastellaan verkkokaupan, ja erityisesti 

päivittäistavaroiden verkkokaupan, toimintaympäristöä sekä nykytilannetta Suomessa. 

Lisäksi käydään läpi tutkielman tavoitteet ja rakenne sekä tutkimuksen kannalta 

keskeiset käsitteet. Tutkielman toisessa luvussa käsitellään asiakasarvoa ja asiakasarvon 

muodostumista asiakkaan näkökulmasta. Määrittelen asiakasarvon käsitteen ja käsittelen 

sen muodostumista sekä tarkemmin että laajemmin päivittäistavaroiden 

verkkokaupoissa. Kolmannessa luvussa käsitellään asiakasarvoon vaikuttavia 

kustannuksia transaktiokustannusten kautta sekä transaktiokustannusten vaikutusta 

verkko-ostamiseen. Neljännessä luvussa esitetään tutkimuksen viitekehys ja 

tarkastellaan siihen liittyviä käsitteitä. Tutkimuksen viitekehys muodostuu käsitellyistä 
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asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä sekä transaktiokustannusteorian 

osista.  

 

Tutkielman viidennessä luvussa esitellään tutkielman empiirinen osa, jonka tavoitteena 

on selvittää päivittäistavaroiden verkkokaupassa niitä kuluttajien kokemia hyötyjä ja 

transaktiokustannuksia, mitkä vaikuttavat kuluttajien kokemaan asiakasarvoon. Luvussa 

käsitellään muun muassa tutkielman metodologiaa ja tarkastellaan tutkimuksessa 

käytetyn kyselylomakkeen rakennetta. Luvussa kuusi käsitellään empiirisen tutkimuksen 

tulokset ja luku seitsemän koostuu tutkimuksen yhteenvedosta. 

 

1.3 Keskeiset käsitteet 

 

Tässä luvussa esitetään tutkielmassa esiintyvät keskeiset käsitteet, jotka ovat 

tutkimuksen ymmärtämisen kannalta olennaisia. 

 

Päivittäistavaroilla tarkoitetaan elintarvikkeita ja päivittäin käytettäviä kulutustavaroita, 

kuten teknokemian tuotteita, kodin papereita sekä päivittäiskosmetiikkaa. 

Elintarvikkeiden osuus päivittäistavaroiden myynnistä on noin 80 prosenttia 

(Päivittäistavarakauppa ry 2020a).  

 

Sähköisellä kaupalla tarkoitetaan kaupallista toimintaa, jossa hyödykkeiden 

omistusoikeus tapahtuu sähköisesti, pääsääntöisesti Internetin kautta, yritysten tai 

kuluttajien toimesta (Qin ym. 2009, 7). Sähköinen kauppa käsittää siis niin hyödykkeiden 

ostamisen kuin myymisen. Lisäksi sähköinen kaupankäynti käsittää sähköisen 

informaationvälittämisen, kuten asiakaspalvelun, ja transaktioprosessin vaiheet, kuten 

tuotteiden tai palvelujen etsimisen ja maksamisen (Qin ym. 2009, 8; Chaffey & Ellis-

Chadwick 2016, 22). Verkkokauppa on yksi sähköisen kaupan muodoista.  

 

Päivittäistavaroiden verkkokaupalla tarkoitetaan päivittäistavaroiden tilaamista 

Internetistä. Päivittäistavaroiden verkkokauppa tarjoaa tilausrajapinnan ja huolehtii 

tuotteiden keräilystä sekä tyypillisesti myös tavaroiden toimituksesta asiakkaalle (Raijas 

2002). Asiakas tekee tilauksen Internetin kautta ja ostokset toimitetaan asiakkaalle joko 

kotiin tai johonkin muuhun noutopisteeseen, josta asiakas ne noutaa. Suomessa toimivia 

päivittäistavaroiden verkkokauppoja ovat muun muassa K-ryhmän K-Ruoka, S-ryhmän 

foodie.fi ja Kauppahalli24. 
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2. Asiakasarvo 
 

2.1 Asiakasarvo käsitteenä 
 

Asiakasarvon lisäksi kirjallisuudessa on käytetty esimerkiksi termejä koettu arvo tai 

pelkkä arvo, viitatessa asiakkaan käsitykseen muodostuneesta arvosta. Asiakasarvo 

perustuu asiakkaan henkilökohtaisiin käsityksiin ja tästä johtuen asiakasarvon 

ymmärtämisellä on mahdollisuus vaikuttaa yrityksen strategiadialogiin (Lee & Overby 

2004, 55). Tyypillisesti asiakasarvoa on selitetty joko yksi- tai moniulotteisena käsitteenä 

(Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo 2007, 430). Yksiulotteisessa näkökulmassa 

korostuu arvon yksinkertaisuus, utilitaristisuus eli seurausperusteisuus ja taloudelliset 

seikat (mt., 430-431). Moniulotteinen näkökulma taas korostaa arvon monimutkaisuutta 

ja käyttäytymisen vaikutusta arvon muodostumiseen (mt., 442). 

 

Arvon käsitteen avulla voidaan ymmärtää kuluttajien käyttäytymistä paremmin, ja se 

luokin perustaa markkinoinnin teorialle (Gallarza ym. 2011). Esimerkiksi Kotler (1972, 

50) määritteli markkinoinnin vaihdantaan perustuvaksi prosessiksi, jossa osapuolet 

luopuvat jostain saadakseen vastineeksi jotain arvokkaampaa. Asiakkaiden kokeman 

arvon tutkimus pohjautuu hyvin monimuotoiseen tutkimuskenttään ja teoreettisiin 

näkökulmiin (Zauner ym. 2015, 3). Koetun asiakasarvon tutkiminen on auttanut 

ymmärtämään asiakkaan kokeman arvon fundamentaalisista piirteistä sekä lisännyt 

ymmärrystä osto- ja päätöksentekokäyttäytymisestä (mt., 2). 

 

Arvon syntymisen teoriaa tarkasteltaessa voidaan erottaa toisistaan kaksi eri teorian 

suuntausta, joista toinen selittää arvon syntymistä prosessien kautta, ja toinen tarkastelee 

arvon muodostumista lopputuloksen kautta (Gummerus 2013, 21). Arvon luomisen 

prosesseihin sisältyvät toiminta, resurssit ja vuorovaikutus, joiden myötä arvo syntyy 

(mt.). Arvon määritteleminen lopputuloksen kautta taas sisältää asiakkaiden reaktiot ja 

kokemukset. Se ilmaisee asiakkaiden tapaa arvioida arvoa omasta näkökulmastaan (mt.). 

Kriteerit arvon luomisen prosessien ja arvon määrittelyyn lopputuloksen kautta 

erottamiseen, on esitetty taulukossa 1. Teoriasuuntaukset eivät ole toisiaan poissulkevia. 

Esimerkiksi asiakkaan kokemusta tarkasteltaessa molemmat osa-alueet voivat olla 

linkittyneinä toisiinsa (mt., 32). 
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Taulukko 1. Arvon luomisen prosessien ja arvon määrittely tulosten kautta 

eroavaisuudet. Mukaillen: Gummerus 2013, 22.  

 

Arvo  Luomisen prosessi Lopputuloksen määrittely 

Ymmärryksen tavoite Mistä arvo syntyy (toiminta) Mitä arvo on ja kuinka se 

arvioidaan/koetaan (kognitio 

ja tunteet) 

Arvon perusta Toiminta, resurssit ja 

vuorovaikutus 

Asiakkaiden 

reaktiot/kokemukset 

Ajallinen fokus Jatkuvaa Aikaan sidottua 

Tulos Kuinka toiminta, resurssit ja 

vuorovaikutus synnyttävät 

arvoa 

Kuinka paljon arvoa on 

saavutettu/mistä osatekijöistä 

arvo koostuu/kuinka 

maksimoida asiakkaan 

arvioinnit 

 

Yrityksen arvon luominen perustuu arvon luomiseen asiakkaille tarjoamalla näille 

tuotteita ja palveluita (Porter 1988, 164). Lähtökohtaisesti asiakkaat ovat halukkaampia 

maksamaan enemmän tuotteesta tai palvelusta, joka tuottaa heille korkeampaa arvoa. 

Kuluttajat myös ostavat todennäköisemmin yritykseltä, joilta he kokevat saavansa 

korkeampaa arvoa. Tämä on erityisen tärkeää silloin, kun useampi yritys myy samaa 

tuotetta tai palvelua samaan hintaan.  

 

2.2 Asiakasarvon määritelmä 

 

Asiakasarvo ymmärretään usein väärin hyödyllisyytenä, rahallisena arvona tai laatuna 

(Woodruff 1997, 141). Asiakasarvo on saanut monia hieman toisistaan poikkeavia 

määritelmiä riippuen tarkasteltavasta näkökulmasta. Yksinkertaisimmillaan asiakasarvo 

voidaan määritellä kuluttajan kokemaksi hyödyksi, jonka kuluttaja kokee saavansa tietyn 

tuotteen tai palvelun valitsemisesta. Smith ja Colgaten (2007) mukaan asiakasarvo 

jakautuu joko asiakasarvoon asiakkaan näkökulmasta tai asiakasarvoon yrityksen 

näkökulmasta. Asiakkaan näkökulmasta asiakasarvo kuvaa sitä, miten asiakas näkee itse 

yrityksen ja tämän tarjoaman tuoman hyödyn. Yrityksen näkökulmasta asiakasarvo 

kuvaa asiakkaan yritykselle tuomaa arvoa, jota asiakas tuo yritykselle 

vuorovaikutuksesta yrityksen kanssa. Yrityksen näkökulmasta asiakasarvo on usein 
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rahallisesti mitattavissa (mt.). Tässä tutkielmassa käsitellään nimenomaan asiakasarvoa 

asiakkaan näkökulmasta.  

 

Porter (1985, 131-132) määritteli asiakasarvon tuotteen tai palvelun tuomien 

asiakashyötyjen ja hinnan suhteeksi. Zeithamlin taas (1998, 14) määritteli asiakasarvon 

kuluttajan omaksi arvioksi tuotteen hyödyllisyyteen perustuvasta käsityksestä, siitä mitä 

saadaan, ja mitä tuotteesta annettaan vastineeksi. Kotlerin ym. (2009, 385) mukaan 

asiakasarvo syntyy siitä erotuksesta mitä asiakas saa, verrattuna siihen mitä hän joutuu 

uhraamaan, jotta transaktio toteutuu. Asiakkaan kokemaa arvoa voidaan näin ollen 

parantaa joko alentamalla asiakkaalle koituvia kustannuksia tai parantamalla tuotteen tai 

palvelun tuomia hyötyjä. 

 

Holbrookin (1999, 5) mukaan asiakasarvo voidaan määritellä neljän ominaisuuden 

avulla. Nämä ominaisuudet ovat: vuorovaikutteisuus, suhteellisuus, arvioitavuus, 

arvioitavuus ja kokemuksellisuus. Vuorovaikutteisuudella tarkoitetaan sitä, että arvo 

syntyy tekijän (asiakas) ja tekemisen kohteen (tuote tai palvelu) vuorovaikutuksesta. 

Suhteellisuudella tarkoitetaan sitä, että arvo syntyy eri tuotteiden tai palveluiden 

keskinäisestä vertailusta, se on henkilökohtainen ja sidottu tiettyyn kontekstiin. 

Kokemuksella Holbrook (mt.) viittaa asiakasarvon syntymisen tapahtumaan. Arvo ei 

synny vielä ostotapahtumasta, vaan siitä, kun tuotetta tai palvelua kulutetaan. Toisin 

sanoen tuotteen ominaisuudet eivät tuota arvoa, jos asiakas ei kyseisiä ominaisuuksia 

arvosta. Yllämainitut tekijät, vuorovaikutteisuus, suhteellisuus, arvioitavuus ja 

kokemuksellisuus, ovat yhteydessä toisiinsa. Asiakasarvo on siis vuorovaikutteinen, 

suhteellinen ja asiakkaiden omista preferensseistä syntyvä kokemus. (mt.). 

 

Woodruffin (1997,142) asiakasarvohierarkiamallin (ks. Kuvio 1) mukaan asiakasarvo 

muodostuu hierarkkisesti kolmella tasolla, joista alimmat tasot ovat keinoja saavuttaa 

ylempiä tasoja. Mallin tasot ovat tuotteelta tai palvelulta halutut ominaisuudet, tuotteen 

tai palvelun käytöstä aiheutuvat seuraukset, ja asiakkaan päämäärät. Tarkasteltaessa 

mallia sen hierarkian alimmalta tasolta alkaen asiakkaat oppivat ajattelemaan tuotteita 

niiden ominaisuuksien kautta. Tuotteen ominaisuuksien perusteella muodostetaan 

käsitys haluista, ja niistä seurauksista, joita tuotetta käyttämällä saavutetaan. Tavoitellut 

seuraukset auttavat asiakasta saavuttamaan tavoitteensa. (Woodruff 1997, 142). 
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Kuvio 1. Asiakasarvohierarkiamalli. Mukaillen: Woodruff 1997, 142. 

 

Asiakasarvo perustuu asiakkaan subjektiiviseen kokemukseen, ja siksi se tarkoittaa eri 

asiakkaille eri asioita. Kaikki asiakkaat eivät arvosta samoja tuotteen tai palvelun 

ominaisuuksia, ja siten kaikki ominaisuudet eivät myöskään tuota asiakkaille arvoa. 

Zeithaml (1988, 13-14) ryhmitteli kuluttajat neljään eri kuluttajatyyppiin näiden 

asiakasarvon muodostumisen perusteella. Ensimmäiselle kuluttajatyypille arvo 

tarkoittaa ainoastaan alhaista hintaa. Toiselle tyypille arvo syntyy niistä ominaisuuksista, 

joita kyseiseltä tuotteelta tai palvelulta halutaan. Eli toisin sanoen kuluttajat odottavat 

tuotteen ominaisuuksien auttavan halutun päämäärän saavuttamisessa. Kolmannelle 

tyypille arvo syntyy siitä laadusta, joka saadaan vastineeksi maksetusta hinnasta. 

Neljännelle kuluttajatyypille arvo syntyy saadun hyödyn sekä kaikkien vaadittavien 

uhrauksien erotuksesta, jotka asiakkaalta vaaditaan. (Mt.) 

 

Vaikka kirjallisuudessa on esitetty useita toisistaan poikkeavia määritelmiä 

asiakasarvolle, voidaan näistä tunnistaa kolme yhteistä elementtiä: arvo koostuu useista 

eri tekijöistä, arvo käsitykset ovat subjektiivisia sekä asiakasarvo muodostuu koettujen 

hyötyjen ja koettujen uhrausten erotuksesta. Koetut hyödyt ovat yhdistelmä tuotteen 

Asiakkaan tavoitteet ja 

päämäärät 

Halutut seuraukset 
käyttötilanteissa 

Tuotteen halutut 
ominaisuudet ja 

ominaisuuksien suorituskyky 

Tavoitteisiin perustuva 

tyytyväisyys 

Seurauksiin perustuva 

tyytyväisyys 

Ominaisuuksiin perustuva 

tyytyväisyys 

Haluttu asiakasarvo 

 

Asiakkaan tyytyväisyys 

saatuun arvoon 
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fyysisiä ominaisuuksia sekä palvelun ominaisuuksia ja teknistä tukea tietyssä 

käyttötilanteessa (Monroe 2003, 178). Koettuja uhrauksia voivat olla rahallisten 

kustannusten lisäksi muun muassa psykologiset ja ajalliset kustannukset. Koettuja 

uhrauksia käsitellään tarkemmin transaktiokustannusten yhteydessä.  

 

Määritän asiakasarvon tässä tutkimuksessa asiakkaan näkökulmasta edellä esitettyjen 

määritelmien perusteella asiakkaan subjektiivisesti kokemien hyötyjen ja kustannusten 

erotukseksi, joka syntyy asiakkaan ollessa vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa. 

Perusoletuksena asiakasarvon tulee olla positiivinen, jotta asiakas on siitä halukas 

maksamaan. 

 

2.3 Utilitaristinen ja hedonistinen arvo 

 

Alun perin verkkokauppa tarjosi kuluttajille lähinnä utilitaristisina tarpeina pidettyjä 

hyötyjä, kuten alustan hyödykkeiden ostamiseen, jonka kilpailukyky perustuu hintaan ja 

saatavuuteen (Benjamin & Wigand 1995, 62; Bridges & Florsheim 2008). Tänä päivänä 

verkko-ostamista eivät kuitenkaan enää ohjaa yksinomaan tällaiset funktionaaliset 

ominaisuudet, vaan kuluttajat hakevat hedonistista arvoa ja kokemuksellisuutta (Bridges 

& Florsheim 2008). Hedonistisen ostokäyttäytymisen taustalla toimii ajatus siitä, että 

pakonomainen ostokäyttäytyminen ei perustu tarpeeseen saavuttaa hyötyä ostettavan 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksien kautta, vaan sen sijaan ostamisella tavoitellaan 

ostamisen prosessista syntyvää mielihyvää (O’Guinn & Faber 1989, 147). 

 

Verkko-ostamisesta syntyvä arvo voidaan siis jakaa kahteen laajempaan psykologiseen 

kategoriaan: utilitaristiseen ja hedonistiseen arvoon (Kim ym. 2012, 376; Lee & Overby 

2004, 55). Utilitaristinen arvo viittaa kuluttajien ostamiseen liittyviin tavoitteisiin, ja 

siihen, kuinka hyvin näiden tavoitteiden koetaan täyttyneen. Näitä arvoja ovat muun 

muassa rahan säästö, palvelun laatu, ajan säästö ja valikoima (Lee & Overby 2004, 55). 

Utilitaristinen arvo määritellään kokonaisvaltaisena arviona funktionaalisten hyötyjen ja 

uhrausten suhteesta (Overby & Lee 2006). Hedonistinen arvo taas viittaa muun muassa 

ostamisen hauskuuteen ja innostavuuteen (Bridges & Florsheim 2008; Overby & Lee 
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2006). Hedonistista arvoa arvioitaessa tarkastellaan kokemuksellisia hyötyjä ja 

uhrauksia (Overby & Lee 2006).  

 

Utilitaristista arvoa tavoittelevat kuluttajat keskittyvät pääsääntöisesti tehtäväkohtaisiin 

toimintoihin, kuten tuote tai palvelu arvosteluihin, ja hintojen vertailuun (Overby & Lee 

2006). Tällaiset kuluttajat arvostavat erityisesti ostamisen mukavuutta, informatiivisia ja 

helppokäyttöisiä verkkosivuja, saavutettavuutta, valikoimaa sekä sosiaalisuuden puutetta 

(Wolfinbarger & Gilly 2001, 35). Utilitaristisen arvon kokemuksellisuus viittaa muun 

muassa siihen kokeeko asiakas saavuttavansa ostamisen kautta kuluttamisen tarvetta 

(Babin ym. 1994, 646). Tämä tarkoittaa erityisesti tuotteen ostamista tehokkaalla tavalla 

(mt.). Hedonistiset kuluttajat taas arvostavat erityisesti muun muassa transaktion 

turvallisuutta ja informaation saatavuutta, mutta myös kokemuksellisuutta, joka perustuu 

aistien stimulointiin ja estetiikkaan (Kim ym. 2012; To ym. 2007, 784-785). Useimmiten 

kuluttajia motivoivat verkko-ostamiseen utilitaristiset syyt (Overby & Lee 2006). 

 

2.4 Asiakasarvon muodostuminen verkkokaupassa 

 

Kuluttajat voivat tehdä ostoksia verkossa ajasta ja paikasta riippumatta. Verkkokauppa 

mahdollistaakin kuluttajille monipuoliset ja rajattomat ostamisen mahdollisuudet. 

Verkkokaupan lisäksi Internet mahdollistaa tuotteiden ja palvelujen vertailun sekä 

informaation etsimisen vaivattomasti. Koettu asiakasarvo vaikuttaa kuluttajan 

ostoaikomukseen ja tyypillisesti kuluttajat näkevät paljon vaivaa ostoa edeltävään 

tuotteiden ja palveluiden sekä itse ostoprosessin ennakkoarviointiin. Kaikki kuluttajat 

eivät koe asiakasarvoa kuitenkaan samalla tavalla. Erityisesti verkko-ostamisessa on 

havaittu, että se minkä joku asiakas kokee miellyttäväksi ja vaivattomaksi, voi toisen 

asiakkaan mielestä olla epämiellyttävää ja vaivalloista (Keeney 1999, 534). 

 

Utilitaristinen ja hedonistinen arvon muodostuminen näkyvät myös verkkokaupassa. 

Kuluttajat kokevat utilitaristista eli seurausperusteista arvoa silloin, kun ostamisesta 

syntyvät taloudelliset, ajalliset ja kognitiiviset kustannukset ovat pienemmät kuin saatu 

hyöty (Demangeot & Broderick 2009, 474). Hedonistista arvoa syntyy silloin, kuin 

asiakas kokee itse ostokokemuksen antoisaksi (mt.). Utilitaristisella arvolla on todettu 
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olevan suurempi merkitys asiakasarvon muodostumisessa kuin hedonistisella (Overby & 

Lee 2006).  

 

Chenin ja Dubinskyn (2003) kehittämä malli kuvaa ostoaikomukseen johtavan 

asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä verkkoympäristössä. Mallissa on 

otettu erityisesti huomioon ne tärkeimmät tekijät, jotka tuottavat kuluttajille koettuja 

hyötyjä ja koettuja kustannuksia tai uhrauksia. Kuten jo yllä todettiin, asiakkaan kokema 

arvo muodostuu koettujen hyötyjen ja uhrausten suhteesta. Chenin ja Dubinskyn (2003, 

325) mukaan koettuun asiakasarvoon, ja näin ollen asiakkaan ostopäätökseen, 

vaikuttavia päätekijöitä verkkokaupassa ovat: ostokokemus, asiakkaan kokema laatu, 

asiakkaan kokema riski ja hinta (ks. Kuvio 2). Mainitut tekijät voivat vaikuttaa 

muodostuneeseen asiakasarvoon joko positiivisesti tai negatiivisesti. Malli painottaa 

erityisesti sen eri tekijöiden suhdetta toisiinsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Asiakkaan kokema arvo verkkokaupassa. Mukaillen: Chen ja Dubinsky 2003, 

325. 

Chen ja Dubinsky (2003, 327) käyttävät termiä kokemuksen valenssi kuvaamaan 

asiakkaan ostokokemusta. Se on asiakkaan emotionaalinen ja asenteellinen tila, joka 

syntyy asiakkaan kokemuksista koskien verkkokauppaa ennen ostotapahtumaa. 

Verkkosivuston 
helppokäyttöisyys 

Relevantti 
informaatio Asiakaspalvelu 

Ostokokemus 

Kaupan maine Koettu riski Koettu arvo Osto-
aikomus 
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Ostokokemukseen vaikuttavat verkkosivuston helppokäyttöisyys, relevantti informaatio 

ja asiakaspalvelu. Vaikeakäyttöinen ja informaation löytämistä vaikeuttava 

verkkosivusto vaikuttaa negatiivisesti asiakkaan kokemukseen aivan kuin huonosti 

suunnitellun kivijalkakaupan myymäläpohja. Huonosti toimivat verkkosivut voivat 

saada asiakkaat hämmentyneiksi, aiheuttaa asiakkaissa tuntemusta kontrollin 

menettämisestä ja synnyttää negatiivisia tunteita verkko-ostamista kohtaa. Tämä saattaa 

johtaa koko ostoprosessin keskeyttämiseen, kun taas helppokäyttöiset verkkosivut 

tukevat asiakasta ostoprosessissa. Hyvin toimivien kaupallisten verkkosivujen tulisi siis 

tarjota asiakkaille helposti näiden haluamaa informaatiota, jotta ostoprosessi olisi 

asiakkaalle mahdollisimman miellyttävä ja helppo. Asiakkaalle helposta ostoprosessista 

syntyy miellyttävä ostokokemus. (Chen & Dubinsky 2003, 329-330).  

 

Kuluttajat voivat hakea Internetistä suhteellisen vaivattomasti tietoa tuotteista, vertailla 

hintoja ja löytää uusia tuotteita (Vijayasarathy & Jones 2000, 191). Internet on täynnä 

tietoa, mutta kuitenkin vain relevantti informaatio on kuluttajille hyödyllistä ja arvokasta 

(Chen & Dubinsky 2003, 328). Jacobyn (1984, 433) mukaan asiakkaat kärsivät 

informaation ylikuormituksesta, jos heille tarjotaan liikaa tietoa tai vaihtoehtoja. 

Liiallinen tieto ei koske pelkästään epärelevanttia tietoa, sillä vaikka esillä oleva 

informaatio olisi asiakkaalle olennaista, koskien myytävää tuotetta tai palvelua, se 

kuormittaa silti asiakasta (Chen & Dubinsky 2003, 328). Relevantin informaation 

etsiminen kaikesta saatavilla olevasta tiedosta vaatii asiakkaalta sekä aikaa että energiaa. 

Jos aika- ja energiakustannukset koetaan liiallisiksi, koko ostokokemusta pidetään 

todennäköisesti epämiellyttävänä, ja tällöin asiakas myös valitsee vaihtoehdon, joka 

vaatii vähemmän vaivaa ja aikaa. Garbarinon ja Edellin (1997, 149) mukaan kuluttajat 

valitsevat todennäköisemmin vaihtoehdon, joka vaatii tiedon arvioinnin kannalta 

vähemmän kognitiivista ponnistelua. 

 

Asiakaspalvelu verkkoympäristössä eroaa asiakaspalvelusta perinteisessä fyysisessä 

kivijalkakaupassa. Verkkoympäristössä asiakaspalvelua saadaan etänä, kun taas 

fyysisessä kaupassa myös asiakaspalvelija on fyysisesti läsnä. Toisin kuin fyysisessä 

kaupassa, verkkokaupassa voidaan tehdä ostoksia lähtökohtaisesti vuorokauden ajasta 

riippumatta. Asiakaspalvelua ei silti välttämättä ole aina saatavilla vuorokauden ympäri. 

Tällöin syntyy tilanne, jolloin asiakas ei saa asiakaspalvelua samaan aikaan kun hän on 

tekemässä ostoksiaan. Fyysisessä kaupassa taas ostokset tehdään silloin, kun 

asiakaspalvelija on paikalla.  
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Abergin ja Shahmehrin (2000) tutkimuksen mukaan suuri osa kuluttajista suosii 

jonkinlaista kanssakäymistä ihmisen kanssa asioidessaan verkkokaupassa. 

Verkkoympäristössä asiakaspalvelu on voitu toteuttaa muun muassa chat-palveluna, 

lisäämällä sivustolle asiakaspalvelun puhelinnumero tai sähköpostiosoite. Parviaisen 

ym. (2011) mukaan useimmat kuluttajat käyttävät mieluummin chat-palvelua 

asioidessaan asiakaspalvelun kanssa kuin asioimista puhelimen välityksellä, koska se 

antaa heille enemmän aikaa miettiä vastauksiaan. Yksi vaihtoehto chat-palvelulle on 

tietokoneohjelmoitu chatbotti. Chatbotti on tietokoneohjelma, joka on suunniteltu 

älylliseen keskusteluun, ja vastaa sille annettuihin viesteihin tietyssä kontekstissa (Gupta 

ym. 2015,1483). Se voi muun muassa auttaa relevantin tiedon löytämisessä, jos 

asiakkaiden on muuten vaikea löytää haluttua tietoa (mt.). Tällaista tietoa voivat olla 

muun muassa tuotetiedot tai toimitukseen liittyvät tiedot. 

 

Yleinen ilmiö verkkokaupassa on ostoskorin hylkääminen, jolloin asiakas ei suorita 

ostoa, vaikka jokin tuote on jo lisätty ostoskoriin (Egeln & Joseph 2012, 2). Ostoskorin 

hylkäämiselle on tunnistettu useita eri syitä, kuten informaation etsiminen esimerkiksi 

toimitusmaksujen suuruudesta (Parviainen ym. 2011). Perinteisessä fyysisessä 

myymälässä myyjä tai muu asiakaspalvelija voi ohjata asiakasta läpi ostoprosessin. 

Verkkokaupassa näin ei kuitenkaan ole, ja tällöin asiakkaan epäröinti on todennäköinen 

syy ostoskorin hylkäämiseen (mt.).  

 

Chen ja Dubinsky (2003, 330) määrittelivät koetun laadun kuluttajan arvioksi tuotteen 

tai palvelun erinomaisuudesta tai paremmuudesta kokonaisuudessaan. Kuluttajan käsitys 

laadusta, eli asiakkaan kokema laatu, on eri asia kuin objektiivinen laatu. Koettu laatu on 

kuluttajan subjektiivinen ja tilannesidonnainen arvio tuotteesta (Zeithaml (1988, 4). 

Objektiivisella laadulla taas tarkoitetaan tuotteen varsinaisia teknisiä ominaisuuksia, 

jotka ovat mitattavissa tai todennettavissa joidenkin ennalta määritettyjen kriteerin 

perusteella (mt.). Kuluttajien on havaittu kokevan alhaisempaa laatua jos heillä ei ole 

konkreettisia todisteita tuotteen ominaisuuksien suorituskyvystä (Vijayasarathy & Jones 

2000, 199). Tämä ilmenee erityisesti verkkokaupassa jos asiakkaalla ei ole aikaisempaa 

kokemusta tuotteesta, eikä omakohtaista arviota tuotteen laadusta (Chen & Dubinsky 

2003, 330). Tällöin ulkoiset merkit vaikuttavat voimakkaasti tuotteen koettuun laatuun 

(Teas & Agarwal 2000, 287; Zeithaml 1988, 6). B2C-liiketoimintaympäristössä on 

havaittavissa kolme kuluttajan tuotteen koettuun laatuun liittyvää ulkoista merkkiä: 

ostokokemus, verkkokaupan maine ja tuotteen hinta (Chen & Dubinsky 2003, 330). 
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Miellyttävä online-ostokokemus vaikuttaa positiivisesti koettuun laatuun. Päinvastoin 

epämiellyttävä kokemus vaikuttaa koettuun laatuun negatiivisesti, ja erityisesti 

tilanteissa, joissa kuluttajalla ei ole aikaisempaa kokemusta ostetusta tuotteesta (mt., 

331). Verkkokaupassa tuotteen laadun arvioiminen on tyypillisesti hankalaa luontaisten 

laadun merkkien puuttuessa. Tällöin verkkokaupan maine vaikuttaa koettuun laatuun 

(mt.). Hintaa pidetään tyypillisesti laadun indikaattorina eli kalliit tuotteet koetaan usein 

myös laadukkaiksi (mt., 332).  

 
Vaikka Internetin koetaan tarjoavan useita etuja, niin vastavuoroisesti myös 

epävarmuustekijöiden koetaan korostuvan verkkoympäristössä. Sweeney ym. (1999) 

määrittelevät koetun riskin asiakkaan epävarmuudesta johtuvaksi odotettavaksi 

tappioksi. Kuluttajat kokevat korkeamman riskin ostaessaan verkosta verrattuna 

perinteisiin vähittäiskaupan muotoihin (Lee & Tan 2003). Koetut riskit voidaan jakaa 

edelleen tuotteisiin liittyviin riskeihin ja ostoprosessiin liittyviin riskeihin (Agarwal & 

Teas 2001; Glover & Benbasat 2010; Sweeney ym. 1999). Tuotteen ominaisuuksiin 

liittyvillä riskeillä viitataan tilanteisiin, joissa tuote ei vastaa asiakkaan odotuksia, ja tästä 

johtuen asiakkaan kokema arvo on tämän odotuksia matalampi. Tilanne liittyy usein 

siihen, että ostajat eivät kykene riittävän tarkasti arvioimaan tuotteen laatua verkossa 

(Bhatnagar ym. 2000). Pääsääntöisesti kuluttajat voivat arvioida verkkokaupassa tuotetta 

kuvien ja kuvaustekstien avulla, mutta myös tuotearvostelujen kautta. Tuotteeseen 

liittyvät taloudelliset riskit käsittävät myös mahdolliset asiakkaalle koituvat 

rahamääräiset kulut, jos tuotetta joudutaan sen elinkaaren aikana huoltamaan tai 

korjaamaan (Agarwal & Teas 2001; Sweeney ym. 1999). 

 

Gloverin ja Benbasatin (2010) mukaan ostoprosessiin liittyviä riskejä ovat tietojen 

väärinkäyttöön liittyvät riskit sekä funktionaaliset tehottomuusriskit. Tietojen 

väärinkäyttöön liittyviä riskejä ovat esimerkiksi tietoturva-aukosta johtuvat tilanteet, 

joissa asiakkaan henkilö- tai luottokorttitiedot päätyvät kolmannen osapuolen käsiin 

(mt.). Funktionaalisella tehottomuusriskillä tarkoitetaan tilanteita, joissa tuotteen 

löytäminen, vastaanottaminen, palauttaminen tai huoltaminen on asiakkaalle turhan 

vaivalloista tai aikaa vievää (mt.). Myös ostoprosessiin liittyy taloudellisia riskejä, jotka 

liittyvät erityisesti verkkokaupan oston jälkeiseen palvelupolitiikkaan jos asiakas ei ole 

tyytyväinen ostamaansa tuotteeseen tai palveluun. Asiakkaan kokemia ostoprosessiin 

liittyviä taloudellisia riskejä voidaan alentaa esimerkiksi takuiden ja maksuttoman 

palautuksen avulla (Broydrick 1988).  
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Koetut riskit ja luottamus verkkokauppaa kohtaan ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa. 

Verkosta ostettaessa myyjä saattaa olla asiakkaalle tuntematon ja tästä syystä verkko-

ostamisessa riski on suurempi kuin fyysisestä myymälästä ostettaessa (Salo & Karjaluoto 

2007, 608). Luottamus verkkokauppaa kohtaan alentaa koettua riskiä sekä lisää 

todennäköisyyttä kaupan toteutumiseen (mt., 611). Kuluttajat arvioivat verkkokauppojen 

luotettavuutta, verkkomaksamisen turvallisuutta sekä tietosuojakäytäntöjä, jotta saadaan 

käsitys verkkokauppojen luottamuksesta (Lee ym. 2006, 4). Luottamus verkkokauppaa 

kohtaan estää verkkomyyjien epätoivotun opportunistisen käytöksen (mt.). Asiakkaan 

kokemaan riskiin ja epävarmuuteen palataan vielä tutkielman kolmannessa luvussa, jossa 

käsitellään transaktiokustannuksia. 

 

Kuten aikaisemmin todettiin, hinta on laadun indikaattori ja korkea hinta yhdistetään 

tyypillisesti korkeaan laatuun. Kuitenkin hintaherkille kuluttajille tuotteen rahallinen 

hinta on tärkeä arvon muodostumisen kriteeri (Chen & Dubinsky 2003, 334). 

Asiakasarvon määritelmän mukaan koettu asiakasarvo muodostuu asiakkaan kokemien 

hyötyjen ja kustannusten erotuksesta. Eli kustannusten kasvaessa koettu arvo laskee. 

Korkealla hinnalla on näin ollen negatiivinen vaikutus asiakkaan kokemaan arvoon. 
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3. Transaktiokustannukset 
 

3.1 Transaktiokustannusteoria 
 

Transaktiokustannusteoria selittää miksi transaktion ostava osapuoli valitsee tietyn 

tyyppisen transaktion muodon, toisen muodon sijaan (Teo ym. 2004, 64). Steinfieldin ja 

Whittenin (1999) mukaan transaktiokustannusteorian avulla voidaan selittää verkko-

ostamisen houkuttelevuutta ostajille. Verkko-ostamisen vaihtoehtona voidaan pitää 

ostamista perinteisestä fyysisestä kaupasta ja kuluttajien oletetaan valitsevan se 

ostamisen kanava, jossa on alemmat transaktiokustannukset (Liang & Huang 1998). 

Tästä syystä transaktiokustannusteorian nähdään olevan hyvä teoria selittämään 

kuluttajien verkko-ostamisen ostopäätöksiä (Teo ym. 2004, 64). 

 

Transaktiokustannus teorian keskiössä on transaktio. Williamsonin (1985, 1) mukaan 

transaktio tapahtuu silloin, kun tuote tai palvelu siirretään teknisen rajapinnan kautta 

vaihdannassa osapuolelta toiselle. Toisin sanoen transaktiolla tarkoitetaan 

omistusoikeuden vaihtoa maksua vastaan (Kotler 1972, 47). Transaktiokustannusteoria 

käsittelee transaktioista muodostuvia kustannuksia kolmen ulottuvuuden välisen 

vuorovaikutuksen ja kahden ihmisen käyttäytymisen perusoletuksen kautta.  

 

Transaktion ominaispiirteitä selittävät ulottuvuudet ovat tuotantoresurssien spesifisyys, 

epävarmuus ja transaktioiden frekvenssi (Williamson 1979, 239, 1987, 52). 

Transaktiokustannusteorian perusoletusten mukaan ihmiset ovat rationaalisia kuluttajia 

ja pyrkivät oman hyötynsä maksimointiin. Rationaalisuuden nähdään olevan kuitenkin 

rajallista (Simon 1961, ref. Williamson 1987, 30). Toinen transaktiokustannusteorian 

keskeinen oletus on ihmisten opportunismi. Sillä viitataan ihmisten oman etunsa 

maksimointiin pyrkivään, jopa vilpilliseen, käytökseen (Williamson 1979, 234; 

Williamson 1987, 30). Opportunismi johtaa informaation epäsymmetriaan sekä 

epäreiluihin kaupankäynnin olosuhteisiin, ja synnyttää tämän myötä epävarmuutta 

(Williamson 1987, 47-48). Tästä johtuen vaihdanta pyritään suojaamaan esimerkiksi 

erilaisilla sopimuksilla ja säännöillä (mt., 48). Williamsonin (1985, 65) mukaan ihmisten 

opportunistista käytöstä ilmenee toisinaan ja ero luotettavan sekä epärehellisen 

käytöksen välillä on harvoin selkeää etukäteen. Tämän seurauksena ennen transaktion 

toteutumista tehdään ennakkotarkastuksia ja selvityksiä kaupan toisesta osapuolesta sekä 
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transaktion toteutumisen jälkeiseen aikaan varaudutaan luomalla suojatoimenpiteitä 

(mt.). Nämä toimenpiteet taas synnyttävät transaktiokustannuksia. 

 

Tuotantoresurssien spesifisyydellä viitataan vaihdantaa varten tehtyihin investointeihin, 

joita ei voida hyödyntää muuhun tarkoitukseen ilman, että näiden tuotantoresurssien 

tuottavuus kärsii (Williamson 1987, 54-55). Toisin sanoen ei-spesifit hyödykkeet 

aiheuttavat pienemmän riskin, koska ostajat voivat tehdä ostoksensa vaihtoehtoisissa 

kanavissa, ja samoin myyjät voivat myydä yhdelle asiakkaalle tarkoitetut hyödykkeet 

muille asiakkaille (Teo ym. 2004, 64-65). Williamsonin (mt., 55) mukaan voidaan 

määritellä neljä erityyppistä tuotantoresurssien spesifisyyttä: sijainti, fyysinen omaisuus, 

inhimilliset varat ja johonkin tiettyyn tarkoitukseen varatut varat.  

 

Epävarmuus johtuu transaktion toisen osapuolen toiminnan hankalasta 

ennustettavuudesta, opportunistisesta käytöksestä ja informaation epäsymmetrisyydestä 

johtuen (Williamson 19895, 57). Epävarmuus transaktiossa voi olla joko primääristä, 

sekundääristä tai käytöksellistä (mt., 56-58). Primäärinen epävarmuus aiheutuu 

esimerkiksi satunnaisista luonnonilmiöistä tai ihmisten arvaamattomasta käytöksestä 

(mt., 57). Sekundäärinen epävarmuus on seurausta informaation epäsymmetriasta (mt.). 

Käytöksellinen epävarmuus taas aiheutuu ihmisten opportunistisesta informaation 

salaamisesta (mt., 58-59). Sekä sekundäärinen että käytöksellinen epävarmuus on 

ihmisten toiminnan seurausta, joka on syntynyt riittämättömästä informaation vaihdosta 

transaktion osapuolten välillä (mt., 58-60). Ero näiden välillä on kuitenkin se, että 

käytöksellinen epävarmuus aiheutuu tahallisesta opportunistisesta käytöksestä, kun taas 

sekundaarinen epävarmuus on tahattoman käytöksen seurausta (mt.). Korkeampi 

epävarmuus merkitsee tyypillisesti korkeampia transaktiokustannuksia vaihdannan 

molemmille osapuolille, koska molemmat osapuolet joutuvat käyttämään enemmän 

aikaa ja vaivaa transaktioprosessin valvontaan. (Teo ym. 2004, 65). 

 

Frekvenssillä viitataan siihen, kuinka usein tietty transaktio tapahtuu (mt.). Mitä 

korkeampi transaktion frekvenssi on, sitä kannattavampaa on kehittää siihen liittyviä 

transaktioprosesseja (mt., 60). 
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3.2 Transaktiokustannusten vaikutukset verkkokaupassa 

 

Verkko-ostaminen on tuonut runsaasti hyötyjä, mutta myös haasteita asiakkaille. Yksi 

merkittävä ostopäätökseen vaikuttava tekijä on transaktioprosessiin liittyvät 

kustannukset eli transaktiokustannukset. Ne kuvaavat ostotapahtuman tehokkuutta 

asiakkaan näkökulmasta (Devaraj ym. 2002, 320). Kaikkien muiden tekijöiden pysyessä 

vakioina, kuluttaja valitsee sen kanavan, jossa on alhaisimmat transaktiokustannukset 

(Liang & Huang 1998). Verkkokaupassa kuluttajilla on vähemmän vakuuksia 

liiketoiminnan jatkumisesta verrattuna perinteiseen kauppaan (Teo 2004, 65). 

Perinteisen fyysisen kaupan kontekstissa luottamukseen vaikuttavat myyjän tekemät 

investoinnit muun muassa fyysisiin tiloihin ja henkilöstöön (Doney & Cannon 1997, 47). 

Siksi voidaan olettaa, että kuluttajien luottamus verkkokauppaa kohtaan on luontaisesti 

heikompi suhteessa perinteisiin fyysisiin kauppoihin (Teo 2004, 65). Monroen (2003, 

50) mukaan koettujen uhrausten vähentyminen vaikuttaa koettuun asiakasarvoon 

enemmän kuin koettujen hyötyjen kasvu. 

 

Asiakkaat kohtaavat eri transaktiokustannuksia läpi koko ostoprosessin. 

Kokonaistransaktiokustannus muodostuu näin ollen transaktioprosessin eri vaiheista 

syntyvistä kustannuksista (Liang & Huang 1998). Liang ja Huang (1998) määrittelivät 

asiakkaan transaktioprosessin seitsemän vaiheiseksi prosessiksi. Nämä vaiheet ovat 

olennaisten tuotteiden tai palveluiden etsiminen, hintojen tai ominaisuuksien vertailu, 

tuotteiden tutkiminen, ostettavien tuotteiden tai palvelujen vertailu, neuvottelu 

esimerkiksi toimitusajankohdasta, tilauksen tekeminen ja maksaminen, tuotteiden 

vastaanottaminen sekä oston jälkeinen asiakaspalvelu. Vähittäiskaupassa ostajalle 

aiheutuvat transaktiokustannukset ovat joko rahallisia, ajallisia tai psykologisia (Chircu 

& Mahajan 2006; Devaraj ym. 2002, 318; Konana ym. 2000; Liang & Huang 1998). 

Päivittäistavaroiden verkko-ostamisen transaktioprosessista ostajalle syntyviä 

transaktiokustannuksia ovat muun muassa keräily ja toimitusmaksut, tiedon ja tuotteiden 

etsimiseen sekä toimituksen odottamiseen käytetty aika sekä ostoprosessin aiheuttama 

turhautuminen ja koettu epävarmuus.  

 

Teon ym. (2004, 66) mukaan taas verkko-ostamiseen kohdistuu kahdenlaisia 

transaktiokustannuksia: etsimisen kustannukset, jotka syntyvät tiedon etsimisestä ja 

seurantakustannukset, jotka muodostuvat sopimusehtojen noudattamisen valvonnasta. 

Koettuihin transaktiokustannuksiin vaikuttavat tällöin tuotteisiin liittyvä epävarmuus, 
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käytöksellinen epävarmuus, kuluttajan intressit, taloudellinen hyöty, luotettavuus ja 

tuotantoresurssien spesifisyys (mt., 67). 

 

Asiakkaan ostokanavan valintaan vaikuttavia vuorovaikutuksesta syntyviä kustannuksia 

ovat muun muassa palvelumaksut, käytetty aika, nähty vaiva, prosessin koettu mukavuus 

ja prosessin helppous (Devaraj ym. 2002, 317). Liangin ja Huangin (1998) mukaan 

olennaisen tuotteen etsimisestä sekä hintojen ja tuotteen ominaisuuksien vertailusta 

aiheutuvat kustannukset verkkokaupassa ovat matalammat verrattuna perinteiseen 

fyysiseen myymäläkauppaan, mutta muun muassa maksamiseen ja palvelumaksuihin 

liittyvät kustannukset koetaan taas pääsääntöisesti korkeammiksi.  

 

Verkko-ostamiseen liittyy suurempi riski ja epävarmuus kuin perinteisestä fyysisestä 

myymälästä ostamiseen (Suki & Suki 2007, 83). Epävarmuus on seurausta asiakkaan 

kokemista riskeistä. Epävarmuutta aiheuttaa muun muassa se, voidaanko annettuihin 

lupauksiin tuotetta kohtaan luottaa ja vastaako tuote odotuksia. Koetun riskin kasvaessa 

informaatiota etsitään laajemmin epävarmuuden hallitsemiseksi (Park & Stoel 2005, 

149). Asiakkaan kokema epävarmuus on huomattava tekijä päivittäistavaroiden, ja 

erityisesti elintarvikkeiden verkkokaupassa, koska asiakas ei pääse arvioimaan ostettavia 

tuotteita, kuten fyysisessä myymälässä. 

 

Teon ym. (2004, 67) mukaan verkko-ostamiseen liittyvä epävarmuus on joko ostettaviin 

tuotteisiin liittyvä epävarmuutta tai käytöksellistä epävarmuutta. Tuotteisiin liittyvä 

epävarmuus liittyy tuotteiden laadun arvioimisen vaikeuteen (Teo ym. 2004, 67). 

Fyysisestä myymälästä ostettaessa kuluttajat kykenevät arvioimaan vastaako tuotteen 

laatu odotuksia, mutta verkkokaupassa laadun arviointi tapahtuu verkkokaupan toimesta 

(mt.). Kuluttajat, joilla on tarve arvioida ostettavia tuotteita fyysisesti ennen 

ostopäätöksen tekoa, kokevat tuotteisiin liittyvän riskin verkkokaupassa korkeammaksi 

kuin perinteisessä myymälässä (mt.). Verkkokaupasta ostettaessa ostetut tuotteet saadaan 

vasta myöhemmin kulutukseen, kun taas perinteisestä fyysisestä myymälästä ostettaessa 

asiakas saa ostoksensa heti mukaansa. Tästä johtuen verkkokaupassa kysymykset kaupan 

palautuskäytännöistä ovat merkittävämmässä roolissa kuin perinteisessä 

vähittäiskaupassa (Grunert & Ramus 2005, 396). Verkkokaupan luonteesta johtuvaa 

epävarmuudesta aiheutuvaa transaktiokustannusta voidaan pyrkiä alentamaan 

esimerkiksi tarjoamalla asiakkaille ilmaista palautusta tai tekemällä palautusprosessista 

yleisesti mahdollisimman vaivaton. 
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Käytöksellinen epävarmuus verkkokaupassa liittyy ostajien kohtaamiin haasteisiin 

arvioida verkkokaupan sopimustehokkuutta (Teo ym. 2004, 67). Kuluttajat joutuvat 

arvioimaan verkkokaupan luotettavuutta, minkä takia joudutaan käyttämään enemmän 

aikaa sekä tiedon etsimiseen muun muassa verkkokaupasta ja ostettavista tuotteista että 

tapahtumien seurantaan (mt.). Molemmat, tuotteisiin liittyvä sekä käytöksellinen 

epävarmuus, kasvattavat kuluttajien kokemia transaktiokustannuksia. 

 

Korkea transaktiofrekvenssi alentaa transaktiokustannuksia ja verkkokaupan myötä 

ostajien ja myyjien transaktioiden frekvenssi onkin kasvanut (Amit & Zott 2001). 

Rekisteröitymällä verkkokauppaan asiakkaan ei tyypillisesti tarvitse enää tilauksen 

yhteydessä täyttää osoite- ja maksutietojaan, vaan riittää, että asiakas kirjautuu sisään 

palveluun. Ainakin S-ryhmän Foodie-palvelussa on mahdollista tallentaa vanhoja 

ostoslistoja, jolloin tuotteiden ostaminen uudestaan on vaivatonta (Foodie.fi). Lisäksi 

ostohistorian perusteella voidaan asiakkaalle tarjota tuotteita, joita tämä todennäköisesti 

haluaa (mt.). Tekemällä ostoksensa toistuvasti verkkokaupassa transaktiofrekvenssi 

kasvaa ja tämän myötä transaktiokustannukset supistuvat. Puolestaan asiointi 

ensimmäistä kertaa verkkokaupassa saatetaan kokea vaivalloiseksi osoite- ja 

maksutietojen täyttämisen vuoksi. 

 

Teo ym. (2004, 70) erottavat kaksi erilaista tuotantoresurssien spesifisyyttä verkko-

ostamisen kontekstissa: fyysisten resurssien spesifisyyden ja inhimillisten varojen 

spesifisyyden. Fyysisten resurssien spesifisyys viittaa investointeihin, kuten 

tietokoneeseen ja Internet-yhteyteen (mt.). Inhimillisiin varoihin liittyvä 

tuotantoresurssien spesifisyys viittaa ajallisiin ja vaivannäköön liittyvin investointeihin 

verkko-ostamiseen liittyen (Teo ym. 2004, 70; White ym. 2000). Investoinnit fyysisiin 

ja inhimillisiin varoihin kasvattavat transaktiokustannuksia (Teo 2004, 70).  

 

Verkkokaupan korkeat transaktiokustannukset vaikuttavat negatiivisesti verkko-

ostamisen yleistymiseen, kun taas alhaiset transaktiokustannukset lisäävät asiakkaiden 

yleistä tyytyväisyyttä verkkokauppaa kohtaan (Devaraj ym. 2002, 326). Asiakkaat siis 

tekevät ostoksensa sitä todennäköisemmin verkossa, mitä tyytyväisempiä he ovat 

verkko-ostamista kohtaan. Jotkut kuluttajat omaksuvat verkko-ostamisen, koska he 

kokevat sen vaivattomaksi ja miellyttäväksi tavaksi tehdä ostoksia. Osa kuluttajista taas 

kokee verkko-ostamiseen liittyvät transaktiokustannukset korkeammaksi kuin fyysisestä 
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myymälästä ostettaessa, koska he haluavat varmistaa, että ostetut tuotteet tai palvelut 

vastaavat luvattua (Teo ym. 2004, 70).  
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4. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys 

 

Tässä luvussa on koottu yhteen luvussa kaksi käsitellyt asiakasarvon muodostumisen 

teoriat sekä luvussa kolme esitetyt transaktiokustannusteoriat. Tämän luvun 

tarkoituksena on selkeyttää ja jäsennellä esiteltyjä teorioita, jotka vaikuttavat 

asiakasarvon muodostumiseen verkkokaupassa. 

 

Asiakasarvo on yksi markkinoinnin keskeisiä käsitteitä, ja sitä tutkimalla voidaan 

ymmärtää paremmin kuluttajien käyttäytymistä (Gallarza ym. 2011). Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on tutkia mistä eri tekijöistä, ja missä määrin, asiakasarvo 

syntyy päivittäistavaroiden verkkokaupassa. Tutkimuksen puitteissa asiakasarvon 

nähdäänkin muodostuvan useista eri tekijöistä. Kaikki kuluttajat eivät koe asiakasarvoa 

samalla tavalla. Erityisesti verkko-ostamisessa on havaittu, että se minkä joku asiakas 

kokee miellyttäväksi ja vaivattomaksi, voi toisen asiakkaan mielestä olla epämiellyttävää 

ja vaivalloista (Keeney 1999, 534). Asiakkaan kokemalla arvolla tai kustannuksella 

tarkoitetaan siis sitä, että jokin tekijä on arvoa tai kustannuksia tuottava ominaisuus vain, 

jos asiakas kokee sen subjektiivisesti tällaisena ominaisuutena. Eli esimerkiksi 

mahdollinen ajansäästö on arvoa tuottava tekijä vain silloin, kun asiakas sitä arvostaa. 

Asiakasarvo on määritelty kirjallisuudessa usein asiakkaan saamien hyötyjen ja 

kustannusten erotukseksi. Näin ollen hyödyt vaikuttavat koettuun asiakasarvoon 

positiivisesti ja kustannukset negatiivisesti. Koetut hyödyt ovat yhdistelmä tuotteen 

fyysisiä ominaisuuksia ja palvelun ominaisuuksia sekä teknistä tukea 

tilannesidonnaisessa spesifissä käyttötilanteessa (Monroe 2003, 178).  

 

Asiakkaan kokemaa arvoa verkkokaupassa on tutkittu paljon utilitaristisen ja 

hedonistisen arvon kautta (Bridges & Florsheim 2008; Demangeot & Broderick 2009; 

Kim ym. 2012; Martinez-Lopez ym. 2014; Overby & Lee 2006). Utilitaristisella arvolla 

viitataan kuluttajan ostamiseen liittyviin tavoitteisiin, ja siihen kuinka hyvin näiden 

tavoitteiden koetaan täyttyneen. Utilitaristisia arvoja ovat muun muassa asiakaspalvelun 

laatu ja ajan säästö (Lee & Overby 2004, 55). Hedonistisella arvolla taas viitataan muun 

muassa ostamisen hauskuuteen ja innostavuuteen (Bridges & Florsheim 2008; Overby 

& Lee 2006). Utilitaristisella arvolla on todettu olevan suurempi merkitys asiakasarvon 

muodostumisessa kuin hedonistisella arvolla (Overby & Lee 2006).  
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Kaikkeen ostamiseen liittyy transaktiokustannuksia, jotka syntyvät transaktion eri 

vaiheissa (Liang & Huang 1998). Transaktiokustannusten madaltaminen nähdäänkin 

yhtenä merkittävimmistä tekijöistä verkkokaupan menestymisessä (Chircu & Mahajan 

2006; Liang & Huang 1998). Verkko-ostamisessa korostuvat sen luontaisista 

ominaisuuksista johtuen epävarmuustekijät ja riskit, mitä voidaan verrata 

transaktiokustannuksiin. Transaktiokustannukset voivat olla joko rahallisia, ajallisia tai 

psykologisia (Chircu & Mahajan 2006; Devaraj ym. 2002, 318; Konana ym. 2000; Liang 

& Huang 1998). Yleisesti transaktiokustannukset syntyvät tuotantoresurssien 

spesifisyydestä, epävarmuudesta ja transaktioiden frekvenssistä (Williamson 1979, 239, 

1987, 52). Verkkokaupassa näistä korostuu etenkin epävarmuus. Verkko-ostamiseen 

liittyvä epävarmuus on joko ostettaviin tuotteisiin tai ostoprosessiin liittyvää 

epävarmuutta (Agarwal & Teas 2001; Glover & Benbasat 2010; Sweeney ym. 1999). 

Tuotteisiin liittyvä epävarmuus liittyy tuotteiden laadun arvioimisen vaikeuteen, ja 

ostoprosessiin liittyvä epävarmuus taas esimerkiksi turvallisuuden arvioimiseen. Lisäksi 

verkkokaupassa korostuu funktionaalisen tehottomuuden riski, jolla tarkoitetaan 

tilanteita, joissa tuotteen löytäminen, vastaanottaminen, palauttaminen tai huoltaminen 

on asiakkaalle turhan vaivalloista tai aikaa vievää (Glover & Benbasat 2010). 

Transaktiokustannukset syntyvät näiltä koetuilta riskeiltä suojautumisesta.  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys (ks. Kuvio 3) on muodostettu 

kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen teorioiden perusteella. Viitekehyksen pohjana on 

Chenin ja Dubinskyn (2003) malli asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavista asiakasarvon 

tekijöistä verkkokaupassa. Ostopäätökseen ja koettuun asiakasarvoon vaikuttavia 

tekijöitä ovat ostokokemus, asiakkaan kokema laatu, asiakkaan kokema riski sekä hinta 

(mt.). Mallin lisäksi viitekehykseen on tuotu aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettuja 

asiakasarvon lähteitä verkkokaupassa. Asiakasarvoon vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan 

myös niiden utilitarististen ja hedonististen ominaisuuksien kautta. Asiakasarvoon 

negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan transaktiokustannuksia selittävien 

teorioiden kautta. Verkkokaupassa transaktiokustannuksista korostuvat erityisesti 

tuotteisiin liittyvä epävarmuus ja käytöksellinen epävarmuus. 
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Kuvio 3. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys. Mukaillen: Chen ja Dubinsky 2003. 

 

Kuvioon on tuotu verkkokaupassa asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavat keskeiset 

tekijät. Ostokokemuksen, koetun vaivattomuuden, koetun säästön ja koetun laadun 

nähdään vaikuttavan koettuun asiakasarvoon positiivisesti, kun taas 

transaktiokustannusten negatiivisesti. Ostokokemus muodostuu verkkosivuston 

käytettävyydestä, relevantista informaatiosta sekä asiakaspalvelusta. Asiakkaan kokema 

säästö voi olla joko rahallista, ajallista tai psykologista. Vaivattomuudella viitataan 

ostoprosessin eri vaiheiden toimivuuteen kokonaisuudessaan. 
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5. Tutkielman metodologia 
 

5.1 Tutkimusmenetelmä ja aineisto 
 

Tutkimusmenetelmäksi tulee valita menetelmä, joka lähdekirjallisuuden ja muiden 

olemassa olevien tietojen perusteella soveltuu parhaiten tutkimusongelmien käsittelyyn 

Hirsjärvi ym. 2001, 127). Lähdekirjallisuuden perusteella asiakasarvon muodostumista 

on tutkittu pääsääntöisesti juuri kvantitatiivisin menetelmin (Sweeney & Soutar 2001). 

Hirsjärven ym. (2001, 170) mukaan ”Tutkimusmenetelmä koostuu niistä tavoista ja 

käytännöistä, joilla havaintoja kerätään.” Tämän tutkimuksen tutkimusmenetelmä on 

kvantitatiivinen kyselylomakkeella toteutettu kyselytutkimus. 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa keskeistä on yleispätevien syiden ja seurausten suhde 

(Hirsjärvi ym. 2001, 129). Kysely on aineistokeruun muoto ja yksi survey-tutkimuksen 

perusmenetelmistä (Hirsjärvi ym. 2001, 180). Hirsjärven ym. (mt.) mukaan ”Survey 

tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun ja havainnoinnin muotoja, joissa aineisto 

kerätään standardoidusti ja joissa kohdehenkilöt muodostavat otoksen tai näytteen 

tietystä perusjoukosta.” Standardoituus tarkoittaa sitä, että kysymykset esitetään kaikille 

vastaajille täysin samalla tavalla (Hirsjärvi 2001, 180). Yleisesti kyselylomakkeella 

toteutettua aineistonkeruuta voidaan pitää pintapuoliselta (Hirsjärvi ym. 2001, 182). 

Kyselylomake soveltuu kuitenkin kyseisen tutkimuksen luonteeseen ilmiötä 

kartoittavana ja kuvailevana tutkimuksena. Hirsjärven ym. (2001, 128) mukaan 

kartoittavan tutkimuksen tarkoitus on muun muassa etsiä uusia näkökulmia, selvittää 

vähän tunnettuja ilmiöitä ja kehittää hypoteeseja. Kuvailevalla tutkimuksella taas 

pyritään dokumentoimaan ilmiön keskeisiä kiinnostavia piirteitä (Hirsjärvi ym. 2001, 

128).  

 

Survey-tutkimuksessa tietoa kerätään standardoidussa muodossa esimerkiksi 

lomakkeella, kuten tämän tutkimuksen tapauksessa, tai strukturoidulla haastattelulla. 

Kerättyä aineistoa kuvaillaan, vertaillaan sekä analysoidaan, ja tämän avulla pyritään 

ymmärtämään selitettävää ilmiötä. (Hirsjärvi ym. 2001, 122).  

 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake toteutettiin Helsingin yliopiston E-

lomakepalvelussa. Kyselylomake oli julkinen eikä siihen vastaamista rajoitettu, jotta 
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vastauksia saataisiin mahdollisimman laajasti. Kyselylomaketta jaettiin tutkijan 

lähipiirille, tutkijan työpaikan Yammer-yhteisössä ja sähköpostilistoilla sekä Digitalist 

Network Developer -Facebook-ryhmässä.  Lisäksi lomake oli vapaasti vastaajien 

jaettavissa. Kysely oli avoinna 14.2.-28.2.2020. Koska kyselylomaketta jaettiin 

mainituissa kanavissa, oli oletettavissa, että vastaajilla oli keskimääräistä enemmän 

kokemusta Internetin käytöstä ja verkko-ostamisesta.  

 

Aineiston tilastollinen analysointi toteutettiin IBM:n SPSS Statistics -ohjelmalla, joka on 

tarkoitettu kvantitatiivisen aineiston analysointiin. Saatuja tuloksia verrattiin lisäksi eri 

taustamuuttujaryhmien välillä. 

 

5.2 Kyselylomake 

 

5.2.1 Kyselylomakkeen rakenne 

 
Tutkimuksessa selvitetään kuluttajien mielipiteitä, ja tästä syystä lomakkeessa käytetyksi 

mitta-asteikoksi valikoitui Likertin asteikko. Asteikon helposti ymmärrettävyys ja 

helppokäyttöisyys vastaajille tukivat tätä valintaa. Vastaajat valitsevat 

vastausvaihtoehdoista voimakkaimmin mielipidettään ilmaisevan vaihtoehdon 

esitettyihin väittämiin. Tässä tutkimuksessa vastaajat valitsevat ovatko he väittämän 

kanssa täysin eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, ei eri eikä samaa mieltä, jokseenkin samaa 

mieltä tai täysin samaa mieltä. Malhotran ja Birksin (2003, 304-305) mukaan Likertin 

asteikkoa hyödyntämällä kyselylomake on helppo laatia, ja vastaajat usein ymmärtävät 

kuinka väittämiin tulee vastata. Kaikki lomakkeen kysymykset oli asetettu pakollisiksi 

ja ne olivat strukturoituja.  

 

Lomakkeen väittämät oli jaoteltu neljään eri ryhmään, joissa väittämät esitettiin eri 

konteksteissa. Nämä ryhmät olivat: 

- Taustakysymykset 

- Yleiset kysymykset verkko-ostamisesta 

- Kysymykset päivittäistavaroiden verkko-ostamisesta 

- Kysymykset päivittäistavaroiden ostopreferensseistä 

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on muodostettu kirjallisuuskatsauksessa esitettyjen 

teorioiden perusteella. Viitekehyksen pohjana on Chenin ja Dubinskyn (2003) malli 
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asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavista asiakasarvon tekijöistä verkkokaupassa. Mallin 

lisäksi viitekehykseen on tuotu aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettuja asiakasarvon 

lähteitä verkkokaupassa. Asiakasarvoon vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan myös niiden 

utilitarististen ja hedonististen ominaisuuksien kautta. Mallin tueksi tuotiin muun muassa 

arvon utilitaristisia ja hedonistisia ulottuvuuksia selittäviä teorioita. Tämän lisäksi 

tutkimuksessa haluttiin tarkastella koettuja transaktiokustannuksia, jotta voitaisiin 

muodostaa laajempi käsitys asiakasarvon muodostumisesta päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa, joten siihen sisällytettiin myös transaktiokustannusteorian osia. 

Muodostetun teoreettisen viitekehyksen pohjalta laadittiin kyselylomake. Koettuja 

hyötyjä käsittelevät väittämät on esitetty taulukossa 2 ja koettuja transaktiokustannuksia 

käsittelevät väittämät taulukossa 3. 

 

Taulukko 2. Kyselylomakkeen väittämät, koetut hyödyt. 

 

Väittämä Lähde 

- Koen verkkokaupassa ostosten tekemisen 

miellyttäväksi. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Overby ja Lee 2006 

- Koen verkkokaupasta ostamisen 

vaivattomaksi. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Overby ja Lee 2006 

- Koen verkkokauppojen käyttöliittymät 

helppokäyttöisiksi. 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Saan riittävästi tietoa tuotteista 

verkkokaupassa. 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Vijayasarathy ja Jones 2000 

- Löydän vaivattomasti etsimäni tiedon. - Chen ja Dubinsky 2003 

- Vijayasarathy ja Jones 2000 

- Minulle on tärkeää, että valittavanani on 

useampia vaihtoehtoja samoista 

tuotteista.  

- Lee ja Overby 2004 

- Wolfinbarger & Gilly 2001 

- Verkkokaupasta ostamalla säästän rahaa. - Lee ja Overby 2004 

- Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa. - Lee ja Overby 2004 

- Verkkokaupasta ostamalla säästän 

vaivaa.  

- Lee ja Overby 2004 

- Minulle on tärkeää, että saan ostamani 

päivittäistavarat kotiin kuljetettuna. 

- Grunert ja Ramus 2005 

- Lee ja Overby 2004 
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- Ramus ja Nielsen 2005 

- Koen innostumisen tunnetta ostaessani 

päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Overby ja Lee 2006 

- Koen saavani uusia ideoita ostaessani 

päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Overby ja Lee 2006 

- Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta 

on viihdyttävää. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Overby ja Lee 2006 

- Minulle on tärkeää, että saan etuja 

keskittämällä ostokseni yhteen kauppaan 

/ myymäläketjuun. 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Minulle on tärkeää, että saan kaikki 

päivittäistavarat samasta paikasta. 

- Bridges ja Florsheim 2008 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Overby ja Lee 2006 

- Edullinen hinta vaikuttaa merkittävästi 

ostopäätökseeni. 

- Chen ja Dubinsky 2003 

 

Taulukko 3. Kyselylomakkeen väittämät, transaktiokustannukset. 

 

Väittämä Lähde 

- Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää 

minua. 

- Glover ja Benbasat 2010 

- Verkkokaupan maine vaikuttaa 

ostopäätökseeni. 

- Chen ja Dubinsky 2003 

- Teo ym. 2004 
- Keräily- ja toimituskustannusten suuruus 

vaikuttaa ostopäätökseeni. 

 

- Chircu ja Mahajan 2006 

- Devaraj ym. 2002 

- Liang ja Huang 1998  

- Minulle on tärkeää, että saan arvioida 

elintarvikkeita omin aistein ennen 

ostopäätöstä. 

- Agarwal ja Teas 2001 

- Bhatnagar ym. 2000 

- Sweeney ym. 1999 

- Teo ym. 2004 
- Päivittäistavaroiden verkkokaupassa minua 

mietityttää saanko juuri sellaisen tuotteen, 

kuin haluan. 

- Agarwal ja Teas 2001 

- Bhatnagar ym. 2000 

- Sweeney ym. 1999 

- Teo ym. 2004 

- Haluan henkilökohtaista asiakaspalvelua 

ostoksia tehdessäni. 
- Chen ja Dubinsky 2003 
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- Verkosta ostettujen tavaroiden 

noutaminen/vastaanottaminen on 

vaivalloista. 

- Glover ja Benbasat 2010 

- Liang ja Huang 1998 

 

- Minulle on tärkeää, että saan ostamani 

päivittäistavarat heti käyttööni. 

- Chircu ja Mahajan 2006 

- Liang ja Huang 1998 

- Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni. - Glover ja Benbasat 2010 

- Grunert ja Ramus 2005 

 

 

Taustakysymyksissä selvitettiin vastaajien sosiodemografisia tietoja viidellä eri 

kysymyksellä. Ensin kysyttiin vastaajan sukupuolta (nainen/mies). Vastaajilla oli 

mahdollisuus myös jättää vastaamatta tähän kysymykseen valitsemalla ”En halua 

vastata.” Toisena kysymyksenä kysyttiin vastaajan ikää. Iät oli jaoteltu Tilastokeskuksen 

(2018a) käyttämien ikäryhmien mukaan 16-24, 25-34, 35-44, 45-54, 65-74, 75-84 

vuotiaisiin ja yli 85-vuotiaisiin. Tämän jälkeen kysyttiin vastaajan asuinkuntaa, jotta 

tutkimuksessa voitaisiin selvittää maantieteellisiä eroja. Päivittäistavaroiden 

verkkokauppa on hyvin keskittynyttä pääkaupunkiseudulle, ja täten maantieteelliset erot 

saattavat nousta merkittävään asemaan aineistoa analysoitaessa. Neljännessä 

kysymyksessä kysyttiin vastaajan ammattiryhmää. Valmiiksi annetut vaihtoehdot olivat 

palkkatyö, yrittäjä- tai yksityinen ammatinharjoittaja, eläkeläinen, työtön, opiskelija tai 

muu. Viidennessä kysymyksessä kysyttiin vastaajan koulutustasoa neljän eri 

vaihtoehdon kautta: peruskoulu tai kansakoulu, toisen asteen koulutus, korkeakoulu 

(alempi aste) ja korkeakoulu (ylempi aste). Viimeisessä kuudennessa kysymyksessä 

kysyttiin vastaajan kotitalouden henkilömäärää. 

 

Sosiodemografisia tekijöitä kartoittavien kysymysten lisäksi taustakysymyksissä 

kysyttiin verkko-ostamisesta yleisesti neljällä eri kysymyksellä. Koska tutkimuksessa 

tarkastellaan verkko-ostamista, tutkimuksen kannalta oli mielekästä, että vastauksista 

voitiin erottaa ne vastaajat, jotka olivat asioineet verkkokaupassa. Vastaajia ei 

kuitenkaan rajattu vain niihin, joilla oli omakohtaista kokemusta verkko-ostamisesta. 

Tilanteessa, jossa vastaaja ei ollut asioinut verkkokaupassa, pyydettiin tätä vastaamaan 

sen mukaan, miten hän kuvittelisi suhtautuvansa erityisesti päivittäistavaroiden verkko-

ostamiseen. Ensimmäisessä verkko-ostamista käsittelevässä kysymyksessä kysyttiin 

kuinka usein vastaaja on viimeisen kolmen kuukauden aikana tehnyt ostoksia 

verkkokaupassa. Toisella kysymyksellä pyrittiin kartoittamaan missä suhteessa vastaaja 
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ostaa tuotteita verkosta ja perinteisestä kivijalkakaupasta kysymällä kuinka suuren osan 

ostoksistaan vastaaja arvioi ostaneensa verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana. 

Kolmannessa kysymyksessä kysyttiin kuinka usein vastaaja on ostanut 

päivittäistavaroita verkkokaupasta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Neljännessä 

kysymyksessä kysyttiin kuinka suuren osan ostoksistaan vastaaja arvioi ostaneensa 

verkosta. Verkko-ostamisen frekvenssiä selvittävissä kysymyksissä lomakkeella oli 

annettu valmiit vaihtoehdot ”En kertaakaan”, ”Alle viisi kertaa”, ”Viidestä kymmeneen 

kertaan” sekä ”Yli kymmenen kertaa”. Verkko-ostamisen suhteellista osuutta 

selvittävissä kysymyksissä taas oli annettu vaihtoehdot ”En ole tehnyt ostoksia verkossa 

viimeisen kolmen kuukauden aikana” ja ”En ole ostanut päivittäistavaroita verkosta 

viimeisen kolmen kuukauden aikana”, ”Alle 25 %”, ”25-50 %”, ”51-75” sekä ”76-100 

%”. 
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5.3 Tutkimuksen luotettavuus 

 

5.3.1 Reliabiliteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan mittauksen toistettavuutta eli sen kykyä tuottaa 

ei-sattumanvaraisia tuloksia (Hirsjärvi 2001, 123). Reliabiliteettia mitataan sekä 

sisäisesti että ulkoisesti. Sisäinen reliabiliteetti todetaan mittaamalla sama tilastoyksikkö 

useamman kerran, ja ulkoista reliabiliteettia mitataan tutkimuksen toistettavuudella eri 

tutkimuksissa ja tilanteissa (Heikkilä 2014). Heikkilän mukaan (mt.) tutkimuksen 

riittämätön reliabiliteetti voi johtua satunnaisvirheistä, jotka ovat syntyneet mittaus- ja 

käsittelyvirheistä tai otannasta.  

 

Tutkimuksen reliabiliteettia on pyritty lisäämään helposti ymmärrettävillä kysymyksillä 

sekä selittämällä kyselylomakkeella, mitä lomakkeella esitettävillä termeillä 

tarkoitetaan, ja mitä taas ei tarkoiteta. Kyselylomakkeella ei ollut vapaita tekstikenttiä, 

mihin vastaajat voisivat itse kirjoittaa. Tällä saatiin muun muassa eliminoitua vastaajien 

näppäilyvirheet.  Lisäksi kyselylomake testattiin ennen sen julkistamista useammalla eri 

ikäisellä ja eri koulutustaustan omaavalla koevastaajalla.  

 

5.3.2 Validiteetti 

 

Validiteetilla tarkoitetaan tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoituskin 

mitata (Hirsjärvi ym. 2001, 213). Eli kykyä kuvata tutkittavaa ilmiötä. Validiteetti 

jaetaan sisäiseen ja ulkoiseen osaan. Sisäinen validiteetti kuvaa yksittäisten muuttujien 

mahdollista vaikutusta tutkittavaan muuttujaan. Ulkoinen validiteetti taas kuvaa sitä, 

miten yleistettävissä tutkimustulokset ovat koetilanteen ulkopuolella (Malhotra & Birks 

2003, 264). Validiteettiin voi lisäksi vaikuttaa negatiivisesti systemaattinen virhe, joka 

tarkoittaa aineistoa kerätessä syntyvää virhettä.  Yksi systemaattista virhettä aiheuttava 

tekijä on kyselyyn vastaaminen epärehellisesti (Heikkilä 2014). Tämän tutkimuksen 

kyselyyn vastattiin anonyymisti, joten vastaajilla ei ollut tarvetta vastata väittämiin 

valheellisesti. 
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6. Tutkimuksen tulokset 
 

6.1 Vastaajien demografiset tiedot 
 

Kyselylomakkeeseen vastasi 124 henkilöä. Kaikki vastaukset voitiin käsitellä, joten 

otoskoko oli samainen n=124. Yleistyksiä tehdessä vastaajien sukupuolijakauma (ks. 

Taulukko 4) tulisi ottaa huomioon. Vastaajista 78 (62,90 %) oli naisia ja 46 miehiä (37,10 

%).   

 

Taulukko 4. Vastaajien sukupuolijakauma. 
 

Sukupuoli f  % 

Nainen 78 62,90 % 

Mies 46 37,10 % 

 

Vastaajista suurin osa (43,55 %) oli iältään 25-34 vuotta ja toiseksi suurin osa (25,81 %) 

iältään 35-44 vuotta. 92,74 prosenttia kyselylomakkeeseen vastanneista oli iältään 16-64 

vuotta (ks. Kuvio 4). Suomen väestöstä on Tilastokeskuksen (2018b) mukaan 62,2 

prosenttia 15-64-vuotiaita, joten otosjoukko edustaa hyvin Suomen suurinta ikäryhmää. 

Taulukossa 4 on esitetty kyselyyn vastanneet ikäryhmittäin. 

 

 
 

Kuvio 4. Vastaajat ikäryhmittäin (n=124). 
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Taulukko 5 esittää vastaajien asuinkunnat maakunnittain. Valtaosa vastaajista ilmoitti 

asuinkunnakseen Uusimaan. Nämä vastaajat edustavat 74,19 prosenttia (92 kpl) kaikista 

vastaajista. Toiseksi yleisin asuinkunta oli Päijät-Häme, jonka ilmoitti 11,29 prosenttia 

(14 kpl) vastaajista asuinkunnakseen. Kolmanneksi yleisin asuinkunta oli Varsinais-

Suomi, jonka ilmoitti 4,84 prosenttia (6 kpl) vastaajista. Muut paikkakunnat saivat vain 

yksittäisiä mainintoja. Näin ollen aineisto oli asuinkunnan osalta hyvin yksipuolinen. 

 

Taulukko 5. Vastaajien asuinkunnat. 

 

Asuinkunta f  % 

Uusimaa 92 74,19 % 

Päijät-Häme 14 11,29 % 

Varsinais-Suomi 6 4,84 % 

Pirkanmaa 4 3,23 % 

Kymenlaakso 2 1,61 % 

Lappi 1 0,81 % 

Kanta-Häme 1 0,81 % 

Keski-Suomi 1 0,81 % 

Pohjois-Pohjanmaa 1 0,81 % 

Satakunta 1 0,81 % 

Kainuu 1 0,81 % 

 

Kuviossa 5 on esitetty vastaajien kotitalouden koko henkilöiden lukumääränä. 

Vastaajista suurin osa 40,32 prosenttia (50 kpl) ilmoitti kotitaloutensa kooksi kaksi 

henkilö, 20,16 prosenttia (25 kpl) kolme henkilöä, 16,13 prosenttia (20 kpl) yhden 

henkilön, 15,32 prosenttia (19 kpl) neljä henkilöä ja 8,06 prosenttia (10 kpl) viisi tai 

enemmän henkilöä. 

 



 34 

Kuvio 5. Vastaajien kotitalouksien koot henkilöiden lukumääränä (n=124). 

 

6.2 Vastaajien kulutuskäyttäytyminen 

 

6.2.1 Kulutuskäyttäytyminen verkkokaupoissa 

 

Demografisien tietojen lisäksi taustakysymyksillä kartoitettiin vastaajien 

kulutuskäyttäytymistä verkkokaupoissa. Kyselylomakkeella kysyttiin kuinka useasti 

vastaaja on asioinut verkkokaupassa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Valtaosa eli 

90,32 prosenttia (112 kpl) kaikista vastaajista oli ostanut jotain verkkokaupasta viimeisen 

kolmen kuukauden aikana. Tilastokeskuksen mukaan (2018a) kaikista suomalaisista 47 

prosenttia oli ostanut jotain verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kyselyyn 

vastanneista siis huomattavasti suurempi osa kuin kaikista suomalaisista oli tehnyt 

ostoksia verkossa (ks. Taulukko 6). 
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Taulukko 6. Suhteellinen osuus, ostanut jotain verkosta viimeisen kolmen kuukauden 

aikana, ikäryhmittäin. 

Ikäryhmä vuosia %-osuus vastaajista %- koko väestöstä (Tilastokeskus 2018a) 

16-24 100 % 56 % 

25-34 94 % 72 % 

35-44 100 % 76 % 

45-54 94 % 56 % 

54-64 63 % 32 % 

65-74 67 % 17 % 

75-89 - 7 % 

Kaikki 90 % 47 % 

  

Suurin osa vastaajista oli tehnyt ostoksia verkossa Alle viisi kertaa (44,35 %) tai Viidestä 

kymmeneen kertaa (32,26 %). 13,71 prosenttia vastaajista ilmoitti tehneensä verkko-

ostoksia yli kymmenen kertaa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vain 9,68 prosenttia 

vastaajista ilmoitti, ettei ollut tehnyt ostoksia verkossa viimeisen kolmen kuukauden 

aikana lainkaan (ks. Kuvio 6). 

 

 
 

Kuvio 6. Verkko-ostamisen frekvenssi (n=124). 
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Vastaajia pyydettiin arvioimaan kuinka suuren osan ostoksistaan he ovat ostaneet 

verkosta viimeisien kolmen kuukauden aikana, jotta voitiin arvioida kuinka suuren osan 

kaikista ostoksistaan he ostavat verkkokaupasta suhteessa fyysiseen myymälään. 63,71 

prosenttia (79 kpl) vastaajista arvioi ostaneensa alle 25 prosenttia kaikista ostoksistaan 

verkosta. 12,10 prosenttia vastaajista taas arvioi tehneensä yli puolet ostoksistaan 

verkkokaupassa viimeisen kolmen kuukauden aikana. Vastaajien arviot suhteellisesta 

verkko-ostosten määrästä on esitetty kuviossa 7. 

 

 

 
 

Kuvio 7. Vastaajien verkko-ostoksien suhteellinen osuus (n=124). 

 

 

6.2.2 Kulutuskäyttäytyminen päivittäistavaroiden verkkokaupassa 

 

Van Droogenbroeckin ja Van Hovenin (2017, 267) mukaan demografiset tekijät, kuten 

sukupuoli, ikä ja koulutus korreloivat päivittäistavaroiden verkko-ostamisen kanssa. 

Kaikkiaan 124 vastaajasta 42,74 prosenttia (53 kpl) oli ostanut päivittäistavaroita 

verkkokaupasta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Kuviossa 8 on esitetty vastaajien 

päivittäistavaroiden ostokerrat verkkokaupasta. Vastaajista, jotka olivat ostaneet 

päivittäistavaroita verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana, suurin osa (64,15 %) 

oli ostanut päivittäistavaroita alle viisi kertaa. Yli kymmenen kertaa ostaneita oli kaikista 

vastaajista 4,03 prosenttia ja päivittäistavaroita verkosta ostaneista 9,43 prosenttia. 47,32 
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prosenttia vastaajista, jotka olivat tehneet verkko-ostoksia, oli ostanut päivittäistavaroita 

verkosta. 

 

 
 

Kuvio 8. Päivittäistavaroiden verkko-ostamisen frekvenssi (n=124). 
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25 prosenttia kaikista päivittäistavaraostoistaan verkkokaupasta ja vain 7,55 prosenttia 

ostaneista arvioi ostaneensa 76-100 prosenttia ostetuista päivittäistavaroistaan 

verkkokaupasta. Vastausten perusteella voidaan todeta, että verkko-ostaminen ei ole 

pääsääntöisesti ainoa päivittäistavaroiden ostamisen kanava.  
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Kuvio 9. Vastaajien päivittäistavaroiden verkko-ostamisen suhteellinen osuus (n=124). 

 

Kotitalouden kokoa verrattiin siihen, onko vastaaja ostanut päivittäistavaroita verkosta, 

ristiintaulukoimalla. Pääsääntöisesti oli havaittavissa, että mitä suurempi henkilömäärä 

kotitaloudessa on, sitä todennäköisemmin vastaaja oli ostanut päivittäistavaroita 

verkkokaupasta (ks. Taulukko 9).  

 

Taulukko 9. Ostanut päivittäistavaroita verkkokaupasta viimeisen kolmen kuukauden 

suhteessa kotitalouden kokoon. 

 

Kotitalouden 

koko (henkilöä) 1 2 3 4 5 tai yli 

On ostanut 

päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

30,00 % 36,00 % 52,00 % 47,37 % 70,00 % 

Ei ole ostanut 

päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

70,00 % 44,00 % 48,00 % 52,63 % 30,00 % 

 

Tarkastelemalla kuviota 10 voimme todeta, että päivittäistavaroita viimeisen kolmen 

kuukauden aikana verkosta ostaneiden osuus ikäryhmästään oli suurin ikäryhmällä 16-

24-vuotiaat. Näistä vastaajista 66,67 prosenttia ilmoitti ostaneensa päivittäistavaroita 
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verkosta. 16-24 vuotiaita oli kokonaisuudessaan kuitenkin vain 2,42 prosenttia kaikista 

vastaajista, joten tästä ei voida tehdä sen suurempia yleistyksiä. Toiseksi suurin osuus oli 

ikäryhmä 45-54, joista 50 prosenttia oli ostanut päivittäistavaroita verkosta viimeisen 

kolmen kuukauden aikana. Muista ikäryhmistä 25-34 vuotiaista päivittäistavaroita oli 

ostanut verkosta lähes 50 prosenttia, 35-44 vuotiaista noin 40 prosenttia, 55-64 vuotiaista 

12,50 prosenttia ja, jopa hieman yllättäen, 65-74 vuotiaista 22,22 prosenttia.  

 

 
 

Kuvio 10. Päivittäistavaroita viimeisen kolmen kuukauden aikana verkkokaupasta 

ostaneiden osuus ikäryhmästään (n=124). 

 

Koulutustason ja päivittäistavaroiden verkko-ostamisen todennäköisyyttä tarkasteltiin 

ristiintaulukoimalla (ks. Taulukko 7). Koulutustasolla ja todennäköisyydellä ei todettu 

olevan positiivista korrelaatiota. Toisen asteen koulutuksen käyneistä vastaajista 50 

prosenttia oli ostanut päivittäistavaroita verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana, 

kun taas alemman korkeakoulun käyneistä 40 prosenttia. Ylemmän 

korkeakoulututkinnon käyneistä hieman suurempi osa oli ostanut päivittäistavaroita 

verkosta viimeisen kolmen kuukauden aikana, mutta näiden osuus oli kuitenkin pienempi 

kuin toiseen asteen koulutuksen käyneillä. 
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Taulukko 7. Päivittäistavaroita verkosta ostaneiden osuus suhteessa koulutustasoon. 

 

Toisen asteen 

koulutus 

Korkeakoulu, 

alempiaste 

Korkeakoulu, 

ylempiaste 

On ostanut 

päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

50,0 % 40,0 % 

 

 

41,82 % 

Ei ole ostanut 

päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

50,0 % 60,0 % 58,18 % 

 

 

6.3 Asiakasarvon lähteet  

 

6.3.1 Kuluttajien kokemat hyödyt päivittäistavaroiden verkkokaupassa 

 

Kuluttajien kokeman hyödyn muodostumista selvitettiin 16 eri väittämällä. Väittämät 

olivat:  

 

1. Koen verkkokaupassa ostosten tekemisen miellyttäväksi. 

2. Koen verkkokaupasta ostamisen vaivattomaksi. 

3. Koen verkkokauppojen käyttöliittymät helppokäyttöisiksi (verkkosivusto on 

helppokäyttöinen). 

4. Saan riittävästi tietoa tuotteista verkkokaupassa. 

5. Löydän vaivattomasti etsimäni tiedon. 

6. Minulle on tärkeää, että valittavanani on useampia vaihtoehtoja samoista 

tuotteista. 

7. Verkkokaupasta ostamalla säästän rahaa. 

8. Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa. 

9. Verkkokaupasta ostamalla säästän vaivaa. 

10. Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat kotiin kuljetettuna. 

11. Koen innostumisen tunnetta ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

12. Koen saavani uusia ideoita ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

13. Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on viihdyttävää. 
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14. Minulle on tärkeää, että saan etuja keskittämällä ostokseni yhteen 

kauppaan/myymäläketjuun. 

15. Minulle on tärkeää, että saan kaikki ostamani päivittäistavarat samasta paikasta. 

16. Edullinen hinta vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseeni. 

 

Väittämiin vastattiin Likert-asteikon mukaisesti: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin 

eri mieltä, 3 = Ei eri eikä samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä ja 5 = Täysin samaa 

mieltä. 

 

Taulukossa 8 on nähtävissä yllä esitettyjen väittämien tunnusluvut sekä kuviossa 11 on 

esitetty vastausten jakautuminen väittämien osalta. Pääsääntöisesti vastaajat olivat 

jokseenkin samaa mieltä väittämien kanssa kaikkien väittämien vastausten keskiarvon 

ollessa 3,55, ja yleisimmän vastaustyypin eli moodin ollessa neljä.  

 

Taulukko 8. Väittämät kuluttajien kokemista hyödyistä, tunnusluvut. 

 

Väittämä N Keski-

arvo 

Moodi Keski-

hajonta 

Varianssi 

Koen verkkokaupassa ostosten 

tekemisen miellyttäväksi. 124 4,18 4 0,902 0,814 

Koen verkkokaupasta ostamisen 

vaivattomaksi. 124 4,16 5 0,966 0,933 

Koen verkkokauppojen käyttöliittymät 

yleisesti helppokäyttöisiksi. 124 3,79 4 1,022 1,045 

Saan riittävästi tietoa tuotteista 

verkkokaupassa. 124 3,72 4 0,898 0,806 

Löydän vaivattomasti etsimäni tiedon. 124 3,53 4 0,932 0,869 

Minulle on tärkeää, että valittavanani on 

useampia vaihtoehtoja samoista 

tuotteista. 124 3,98 4 0,958 0,918 

Verkkokaupasta ostamalla säästän 

rahaa. 124 3,46 4 1,129 1,275 

Verkkokaupasta ostamalla säästän 

aikaa. 124 4,34 5 0,901 8,11 
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Verkkokaupasta ostamalla säästän 

vaivaa. 124 4,29 5 0,961 0,923 

Minulle on tärkeää, että saan ostamani 

päivittäistavarat kotiin kuljetettuna. 124 3,4 4 1,312 1,721 

Koen innostumisen tunnetta ostaessani 

päivittäistavaroita verkkokaupasta. 124 2,67 3 0,994 0,987 

Koen saavani uusia ideoita ostaessani 

päivittäistavaroita verkkokaupasta. 124 3,12 4 1,207 1,457 

Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta 

on viihdyttävää. 124 2,25 1 1,025 1,051 

Minulle on tärkeää, että saan etuja 

keskittämällä ostokseni yhteen 

kauppaan/myymäläketjuun. 124 3,33 4 1,181 1,394 

Minulle on tärkeää, että saan kaikki 

ostamani päivittäistavarat samasta 

paikasta. 124 3,29 4 1,286 1,655 

Edullinen hinta vaikuttaa merkittävästi 

ostopäätökseeni. 124 3,39 4 1,254 1,573 
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Kuvio 11. Väittämät kuluttajien arvon muodostumiseen vaikuttavista tekijöistä, 

vastausten jakautuminen (n=124). 
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Minulle on tärkeää, että saan kaikki ostamani 
päivittäistavarat samasta paikasta

Minulle on tärkeää, että saan etuja 
keskittämällä ostokseni yhteen 

kauppaan/myymäläketjuun

Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on 
viihdyttävää

Koen saavani uusia ideoita ostaessani 
päivittäistavaroita verkkokaupasta
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Minulle on tärkeää, että saan ostamani 
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Verkkokaupasta ostamalla säästän vaivaa

Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa

Verkkokaupasta ostamalla säästän rahaa

Minulle on tärkeää, että valittavanani on 
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Tarkastelemalla tuloksia taulukosta 11 voimme havaita, että yleisesti vastaajat kokivat 

verkkokaupassa ostosten tekemisen miellyttäväksi ja vaivattomaksi tavaksi tehdä 

ostoksia. Väittämän ”Koen verkkokaupassa ostosten tekemisen miellyttäväksi” 

vastausten keskiarvo Likert-asteikolla oli 4,20 sekä yleisin vastaus neljä. 87,90 prosenttia 

vastaajista vastasi olevansa väittämän kanssa joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin 

samaa mieltä. 7,26 prosenttia vastaajista oli vastannut kyseiseen väittämään olevansa sen 

kanssa täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Väittämän ”Koen verkkokaupasta 

ostamisen vaivattomaksi” vastausten keskiarvo oli 4,19 ja yleisin vastaus viisi. 83,06 

prosenttia vastaajista oli väittämän ”Koen verkkokaupasta ostamisen vaivattomaksi” 

kanssa joko täysin samaa mieltä tai jokseenkin samaa mieltä, ja 8,06 % vastaajista oli 

vastannut väittämään olevansa sen kanssa täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä. 

Väittämällä ”Koen verkkokauppojen käyttöliittymät helppokäyttöisiksi (verkkosivusto on 

helppokäyttöinen)” pyrittiin selvittämään vastaajien kokemuksia verkkokauppojen 

helppokäyttöisyydestä, mikä vaikuttaa ostokokemuksen koettuun miellyttävyyteen. 

Väittämän vastausten keskiarvo oli 3,79 ja yleisin vastaus neljä. 12,10 prosenttia 

vastaajista oli väittämän kanssa täysin tai jokseenkin eri mieltä ja 12,90 prosenttia ei eri 

eikä samaa mieltä.  

 

Vastaajat olivat vahvemmin samaa mieltä utilitaristista arvon muodostumista 

esittäneiden väittämien kanssa kuin hedonistista arvon muodostumista esittäneiden. 

Vahvimmin samaa mieltä oltiin koettua hyötyä koskevien väittämien kanssa 

”Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa”, jonka keskiarvo oli 4,34 ja yleisin vastaus 

viisi sekä ”Verkkokaupasta ostamalla säästän vaivaa”, jonka keskiarvo oli 4,29 ja 

yleisin vastaus viisi. Hedonistiseen arvoon liittyvien väittämien keskiarvot taas olivat 

huomattavasti alhaisempia. Hedonistiseen arvoon liittyvien väittämien 

”Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on viihdyttävää” keskiarvo oli 2,25 ja yleisin 

vastaus oli yksi. ”Koen saavani uusia ideoita ostaessani päivittäistavaroita 

verkkokaupasta” keskiarvo oli 2,67 ja yleisin vastaus kolme sekä ”Koen innostumisen 

tunnetta ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta” vastausten keskiarvo oli 3,12 ja 

yleisin vastaus neljä. Yllä esitettyjen väittämien lisäksi väittämät joiden keskiarvot 

pyöristyvät neljään olivat: ”Saan riittävästi tietoa tuotteista verkkokaupassa”, ”Löydän 

vaivattomasti etsimäni tiedon” sekä ” Minulle on tärkeää, että valittavanani on 

useampia vaihtoehtoja samoista tuotteista”. 
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Faktorianalyysin avulla pyrittiin tunnistamaan muuttujajoukosta asiakkaan kokemaan 

hyötyyn vaikuttavia tekijöitä, ja näiden yhteisiä piirteitä. Heikkilän (2014) mukaan 

”Faktorianalyysi on monimuuttujamenetelmä, jonka avulla pyritään löytämään 

muuttujajoukosta yhteisiä piirteitä tai ulottuvuuksia.” Keskenään parhaiten korreloivista 

muuttujista muodostetaan faktoreita, jotka selittävät tutkittavaa ilmiötä (mt.). Sekä 

Kaiserin testin (0,662) että Barlettin sväärisyystestin (0,000) mukaan aineistosta luotu 

korrelaatiomatriisi soveltuu faktorianalyysiin. Seuraavaksi tutkittiin muuttujien 

soveltuvuutta faktorianalyysiin kommunaliteetin avulla. Tämän perusteella analyysistä 

poistettiin seitsemän muuttujaa, joiden kommunaliteetti oli alle 0,3:”Minulle on tärkeää, 

että valittavanani on useampia vaihtoehtoja samoista tuotteista”, ”Verkkokaupasta 

ostamalla säästän rahaa”, ” Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat 

kotiin kuljetettuna”, ” Minulle on tärkeää, että saan etuja keskittämällä ostokseni yhteen 

kauppaan/myymäläketjuun”, ”Minulle on tärkeää, että saan kaikki ostamani 

päivittäistavarat samasta paikasta”, ”Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on 

viihdyttävää” sekä ” Edullinen hinta vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseeni”. 

Kommunaliteettien tarkastamisen jälkeen analyysi toteutettiin uudelleen jäljelle jääneillä 

muuttujilla. 

 

Uusitun faktorianalyysin mukaan neljän eri faktorin ominaisarvo oli suurempi kuin 1,0. 

Nämä neljä faktoria selittivät hieman alle 80 prosenttia muuttujien varianssista eli 

kokonaisvaihtelusta. Tarkastelemalla taulukkoa 9 näemme, että ensimmäinen faktori 

selittää noin 36 prosenttia varianssista, ja neljäs noin 11 prosenttia. Viidennen faktorin 

varianssin ominaisarvo on alle yhden, ja se selittää enää alle kymmenen prosenttia 

kokonaisvarianssista. 
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Taulukko 9. Faktorianalyysin kokonaisvarianssi. 

 

 

Faktorit, joiden ominaisarvo oli yli yhden, otettiin jatkotarkasteluun rotatoidussa 

faktorimatriisissa (taulukko 10). Faktoreihin sisällytettiin niihin parhaiten latautuneet 

muuttujat. Ensimmäiseen vaivattomuusfaktoriin sisällytettiin kaksi muuttujaa, jotka 

olivat “Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa” sekä ”Verkkokaupasta ostamalla 

säästän vaivaa”. Nämä muuttujat selittävät ostamisen vaivattomuutta ja kuluttajan 

omien aineettomien resurssien säästämisestä syntyvää koettua hyötyä.  

 

Toiseen ostokokemusfaktoriin sisällytettiin kolme muuttujaa, jotka olivat ”Koen 

verkkokaupassa ostosten tekemisen miellyttäväksi”, ”Koen verkkokaupasta ostamisen 

vaivattomaksi” sekä ”Koen verkkokauppojen käyttöliittymät helppokäyttöiseksi”. 

Muuttujat selittävät ostoprosessin mielekkyyttä ja vaivattomuutta sekä siihen liittyvien 

toimintojen, kuten verkkosivuston, toimivuutta. 

 

Kolmanteen kokemuksellisuusfaktoriin sisällytettiin kaksi muuttujaa, jotka olivat ”Koen 

innostumisen tunnetta ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta” sekä ”Koen 

saavani uusia ideoita ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta”. Faktorin 

muuttujat selittävät itse ostamisen kokemuksesta syntyvää kokemuksellisuutta ja siitä 

syntyvää hyötyä.  

 

Neljänteen informaatiofaktoriin sisällytettiin muuttujat ”Saan riittävästi tietoa tuotteista 

verkkokaupassa” sekä ”Löydän vaivattomasti etsimäni tiedon”. Faktorin muuttujat 

selittävät relevantin tiedon saatavuutta. 

Faktori Ominaisarvo Varianssi (%) Kumulatiivinen osuus varianssista (%) 

1 3,570 35,699 35,699 

2 1,719 17,193 52,892 

3 1,348 13,479 66,370 

4 1,122 11,215 77,586 

5 0,926 9,261 86,847 

6 0,446 4,465 91,312 

7 0,290 2,903 94,214 

8 0,255 2,549 96,763 

9 0,210 2,097 98,860 

10 0,114 1,14 100,000 
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Taulukko 10. Koetut hyödyt rotatoitu faktorimatriisi. 

 

 Vaivattomuus Ostokokemus Kokemuksel-

lisuus 

Informa-

tiivisuus 

Koen verkkokaupassa 

ostosten tekemisen 

miellyttäväksi. 

 0,821   

Koen verkkokaupasta 

ostamisen vaivattomaksi. 

 0,782   

Koen verkkokauppojen 

käyttöliittymät yleisesti 

helppokäyttöisiksi. 

 0,462   

Saan riittävästi tietoa 

tuotteista verkkokaupassa. 

   0,812 

Löydän vaivattomasti 

etsimäni tiedon. 

   0,764 

Verkkokaupasta ostamalla 

säästän aikaa. 

0,845    

Verkkokaupasta ostamalla 

säästän vaivaa. 

0,968    

Koen innostumisen tunnetta 

ostaessani päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

  0,862  

Koen saavani uusia ideoita 

ostaessani päivittäistavaroita 

verkkokaupasta. 

  0,830  

 

Faktoreiden muodostamisen jälkeen niiden reliabiliteettia mitattiin Cronbachin alfalla eli 

reliabiliteettikertoimella. Vaivattomuusfaktoriin sisällytettyjen muuttujien 

reliabiliteettikertoimen arvoksi saatiin 0,925. Heikkilän (2014) mukaan yli 0,7 

reliabiliteettikerrointa voidaan pitää hyvänä, joten molemmat vaivattomuusfaktorin 

muuttujat voidaan pitää faktorissa. Ostokokemusfaktorin reliabiliteettikertoimeksi 

saatiin 0,755, kokemuksellisuusfaktorin 0,851 ja informatiivisuusfaktorin 0,793. Myös 

ostokokemus-, kokemuksellisuus- sekä informatiivisuusfaktorin reliabiliteettikertoimet 

ylittävät hyväksyttävät tasot, joten näiden sisältämät muuttujat voidaan pitää faktoreissa. 
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6.3.2 Kuluttajien kokemat transaktiokustannukset päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa 

 

Kuluttajien kokemia transaktiokustannuksia selvitettiin yhdeksällä eri väittämällä. 

Väittämät olivat:  

 

1. Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää minua. 

2. Verkkokaupan maine vaikuttaa ostopäätökseeni. 

3. Keräily- ja toimituskustannusten suuruus vaikuttaa ostopäätökseeni. 

4. Minulle on tärkeää, että saan arvioida elintarvikkeita omin aistein ennen 

ostopäätöstä. 

5. Päivittäistavaroiden verkkokaupassa minua mietityttää saanko juuri sellaisen 

tuotteen kuin haluan. 

6. Haluan henkilökohtaista asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni. 

7. Verkosta ostettujen tavaroiden noutaminen/vastaanottaminen on vaivalloista. 

8. Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni. 

9. Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni. 

 

Väittämiin vastattiin Likert-asteikon mukaisesti: 1 = Täysin eri mieltä, 2 = Jokseenkin 

eri mieltä, 3 = Ei eri eikä samaa mieltä, 4 = Jokseenkin samaa mieltä ja 5 = Täysin samaa 

mieltä. 

 

Transaktiokustannuksia selvittävistä muuttujista ei kyetty muodostamaan koettujen 

hyötyjen tapaan faktoreita, joita voitaisiin tulkita yhdessä. Useamman muuttujan 

kommunaliteetti oli alle hyväksyttävänä pidettävän tason, ja tästä syystä muuttujien 

määrä laski liian alhaiseksi, jotta koettuja transaktiokustannuksia voitaisiin analysoida 

faktorianalyysin avulla, kuten koettuja hyötyjä. Tästä syystä koettuja 

transaktiokustannuksia käsitteleviä väittämiä käsiteltiin erillisinä muuttujina. Tätä 

tukevat lisäksi alhainen Kaiserin testin tulos (0,537) sekä hypoteettisten faktoreiden 

alhaiset reliabiliteettikertoimet, joista korkein oli 0,453, kun Heikkilän (2014) mukaan 

vasta yli 0,7 kerrointa voidaan pitää hyvänä. 

 

Vahvimmin vastaajat olivat samaa mieltä väittämien ”Verkkokaupan maine vaikuttaa 

ostopäätökseeni”, ”Keräily- ja toimituskustannusten suuruus vaikuttaa 
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ostopäätökseeni” sekä ”Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni” kanssa, sillä 

kyseisten väittämien vastausten keskiarvot pyöristyvät neljään. Vähiten vastaajat olivat 

samaa mieltä väittämien ”Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää minua” sekä 

”Verkosta ostettujen tavaroiden noutaminen / vastaanottaminen on vaivalloista” kanssa. 

Näiden väittämien keskiarvo pyöristyi kahteen. Väittämien ”Minulle on tärkeää, että 

saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni”, ”Päivittäistavaroiden verkkokaupassa 

minua mietityttää saanko juuri sellaisen tuotteen, kuin haluan”, ”Haluan 

henkilökohtaista asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni” sekä ”Minulle on tärkeää, että 

saan arvioida elintarvikkeita omin aistein ennen ostopäätöstä” vastausten keskiarvo 

pyöristyi kolmeen eli vastaajat eivät olleet pääsääntöisesti väittämien kanssa eri eivätkä 

samaa mieltä. Taulukossa 11 on esitetty väittämien tunnusluvut ja kuviossa 12 vastausten 

jakautuminen. 
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Taulukko 11. Väittämät kuluttajien kokemista transaktiokustannuksista, tunnusluvut. 

 

Väittämä N Keski-

arvo 

Moodi Keski-

hajonta 

Varianssi 

Verkko-ostamisen turvallisuus 

mietityttää minua. 

124 1,94 2 0,969 0,939 

Verkkokaupan maine vaikuttaa 

ostopäätökseeni. 

124 4,29 5 0,891 0,793 

Keräily- ja toimituskustannusten 

suuruus vaikuttaa ostopäätökseeni. 

124 3,93 5 1,135 1,1287 

Minulle on tärkeää, että saan arvioida 

elintarvikkeita omin aistein ennen 

ostopäätöstä. 

124 2,95 4 1,268 1,607 

Päivittäistavaroiden verkkokaupassa 

minua mietityttää saanko juuri sellaisen 

tuotteen kuin haluan. 

124 3,30 4 1,343 1,805 

Haluan henkilökohtaista 

asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni. 

124 3,15 2 1,307 1,708 

Verkosta ostettujen tavaroiden 

noutaminen/vastaanottaminen on 

vaivalloista. 

124 2,45 2 0,949 0,900 

Minulle on tärkeää, että saan ostamani 

päivittäistavarat heti käyttööni. 

124 3,44 4 1,099 1,208 

Hankala palautus vaikuttaa 

ostopäätökseeni. 

124 3,77 5 1,349 1,819 
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Kuvio 12. Väittämät kuluttajien kokemista transaktiokustannuksista päivittäistavaroiden 

verkkokaupassa, vastausten jakautuminen (n=124). 

 

Transaktiokustannuksia käsittelevistä väittämistä keskiarvo oli alhaisin väittämällä 

”Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää minua” arvolla 1,94, yleisimmän vastauksen 

ollessa kaksi. 83,9 prosenttia vastaajista oli kyseisen väittämän kanssa joko täysin eri 
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mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Vain 11,3 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa joko 

täysin samaa mieltä tai jokseenkin eri mieltä. Vastaajat pitivät siis pääsääntöisesti 

verkko-ostamista turvallisena. Verkko-ostamisen turvallisuuteen liittyen 

kyselylomakkeessa kysyttiin vaikuttaako verkkokaupan maine vastaajien 

ostopäätökseen. Väittämän ”Verkkokaupan maine vaikuttaa ostopäätökseeni” 

vastausten keskiarvo oli korkein transaktiokustannuksia koskevista väittämistä sen 

ollessa 4,29, ja yleisimmän vastauksen ollessa viisi. 81,5 prosenttia vastaajista vastasi 

tähän väittämään olevansa sen kanssa joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä.  

 

Vastaajien suhtautumista päivittäistavaroiden verkkokaupassa syntyviin rahamääräisiin 

keräily- ja toimituskustannuksiin selvitettiin väittämän ”Keräily- ja 

toimituskustannusten suuruus vaikuttaa ostopäätökseeni” avulla. Pääsääntöisesti 

kustannus vaikuttaa vastaajien halukkuuteen ostaa päivittäistavaroita verkosta. 

Väittämän vastausten keskiarvo oli transaktiokustannuksia koskevien väittämien toiseksi 

korkein 3,93. Kyseiselle väittämälle yleisin vastaustyyppi oli viisi. 72,6 prosenttia 

vastaajista vastasi olevansa väittämän kanssa joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin eri 

mieltä. 

 

Väittämän ”Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni” vastausten keskiarvo oli 3,77 

ja yleisin vastaustyyppi viisi. 66,1 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa joko 

jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja 24,2 prosenttia jokseenkin eri mieltä 

tai täysin eri mieltä. 

 

Väittämän ”Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni” 

vastausten keskiarvo oli 3,44 ja yleisin vastaustyyppi neljä. 56,5 prosenttia vastaajista oli 

väittämän kanssa joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja 24,2 prosenttia 

jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. Koettuja transaktiokustannuksia selvittävistä 

väittämistä kyseinen väittämä oli saanut eniten ”ei eri eikä samaa mieltä” vastauksia. 

Näitä vastauksia oli 21 prosenttia väittämän vastauksista. 

 

Väittämän ”Päivittäistavaroiden verkkokaupassa minua mietityttää saanko juuri 

sellaisen tuotteen kuin haluan” vastausten keskiarvo oli 3,30 ja yleisin vastaustyyppi 

neljä. 50,8 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa joko jokseenkin samaa mieltä tai 

täysin samaa mieltä ja 38,7 prosenttia jokseenkin eri mieltä tai täysin eri mieltä. 
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Vastaajien suhtautumista henkilökohtaiseen asiakaspalveluun selvitettiin väittämällä 

”Haluan henkilökohtaista asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni”, vastausten keskiarvon 

ollen 3,15 ja yleisin vastaustyyppi kaksi. 46,0 prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa 

joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä ja 38,7 prosenttia jokseenkin eri 

mieltä tai täysin eri mieltä. 

 

Väittämän ”Minulle on tärkeää, että saan arvioida elintarvikkeita omin aistein ennen 

ostopäätöstä” vastausten keskiarvo oli 2,95 ja yleisin vastaustyyppi neljä. 42,7 

prosenttia vastaajista oli väittämän kanssa joko täysin eri mieltä tai jokseenkin eri mieltä 

ja 41,9 prosenttia jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 

 

Suhtautumista verkosta ostetun tavaran toimittamiseen selvitettiin väittämällä ”Koen 

verkosta ostamieni tavaroiden noutamisen/vastaanottamisen vaivalloiseksi”. Vastausten 

keskiarvo 2,45 oli alhaisin koettuja transaktiokustannuksia käsittelevistä kysymyksistä. 

Yleisin vastattu vastausvaihtoehto oli kaksi. 17 prosenttia vastaajista oli väittämän 

kanssa joko jokseenkin samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. 63,7 prosenttia vastaajista 

oli väittämän kanssa joko jokseenkin eri mieltä tai täysin samaa mieltä.  

 

6.4 Tutkimusmuuttujien vertailu suhteessa taustamuuttujiin 

 

Asiakasarvon muodostumiseen vaikuttavia tekijöitä verrattiin suhteessa vastaajien 

taustamuuttujiin (sukupuoli, ikä, asuinkunta, koulutustausta, ammattiryhmä sekä 

kotitalouden koko). Tutkimusmuuttujien vertaamista asuinkuntaan tai ammattiryhmään 

ei koettu mielekkääksi, koska lähes 75 prosenttia vastaajista ilmoitti asuinkunnakseen 

Uusimaan ja olevansa palkkatyössä. 

 

Sukupuoli 

 

Tarkasteltaessa koettujen hyötyjen ja sukupuolen välistä korrelaatiota, havaittiin, että 

ainoastaan ostokokemusfaktorilla ja sukupuolen välillä ero on tilastollisesti merkitsevä. 

Mann-Whitneyn U-testin arvoksi saatiin 2232,500 ja merkitsevyystasoksi (Asymp. Sig.) 

0,023. Muiden faktoreiden ja sukupuolen välillä erot eivät olleet tilastollisesti 

merkitseviä. Vaivattomuusfaktorin merkitsevyystaso oli 0,798, 

kokemuksellisuusfaktorin 0,557 sekä informatiivisuusfaktorin 0,685. Testin tulokset on 

esitetty taulukoissa 12 ja 13. 
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Taulukko 12. Koetut hyödyt, Mann-Whitney testi. 

 

 Sukupuoli N Mean Rank Sum of Ranks 

Vaivattomuus Nainen 78 63,13 4924,50 

 Mies 46 61,42 2825,50 

 Total 124   

Ostokokemus Nainen 78 56,88 4436,50 

 Mies 46 72,03 3313,50 

 Total 124   

Kokemuksellisuus Nainen 78 63,96 4988,50 

 Mies 46 60,03 2761,50 

 Total 124   

Informatiivisuus Nainen 78 63,51 4953,50 

 Mies 46 60,79 2796,50 

 Total 124   

 

Taulukko 13. Testitulokset 

 

 Vaivattomuus Ostokokemus Kokemuksellisuus Informatiivisuus 

Mann-

Whitney U 

1744,50 1355,50 1680,50 1715,50 

Wilcoxon W 2825,00 4436,5  2761,50 2796,50 

Z -0,256 -2,268 -0,587 -0,406 

Asymp. Sig. 

(2-tailed)

  

0,798 0,023 0,557 0,685 

 

Koettujen transaktiokustannusten osalta sukupuolten välillä oli ainoastaan eroa 

muuttujan ”Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni” 

kohdalla. Muiden muuttujien välillä ei havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja. Kyseisen 

muuttujan merkitsevyystaso (Asymp. Sig.) oli 0,030 ja Mann-Whitney U-testin arvo 

1387,00. 
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Ikä 

 

Koettujen hyötyjen ja iän välistä korrelaatiota tutkittiin Spearmanin 

järjestyskorrelaatioanalyysin avulla. Ikä ja koetut hyödyt korreloivat lievän negatiivisesti 

keskenään: vaivattomuusfaktorin korrelaatiokerroin oli -0,118, ostokokemusfaktorin -

0,145, kokemuksellisuusfaktorin -0,013 sekä informatiivisuusfaktorin -0,058. 

Korrelaatiot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä.  

 

Koettujen transaktiokustannusten ja iän välistä korrelaatiota tutkittiin myös Spearmanin 

järjestyskorrelaatioanalyysin avulla. Ainoastaan muuttujan ”Verkkokaupan maine 

vaikuttaa ostopäätökseeni” (korrelaatiokerroin 0,261) korrelaatio oli tilastollisesti 

merkitsevä (p-arvo 0,003). Korrelaatio oli merkitsevä yhden prosentin tarkkuudella, 

mutta, koska tässä tarkasteltiin yksittäistä muuttujaa, ei voida päätellä, että iällä olisi 

vaikutusta koettuihin transaktiokustannuksiin kokonaisuudessaan. Viidellä muulla 

muuttujalla oli positiivinen korrelaatiokerroin suhteessa vastaajien ikään, mutta 

korrelaatiot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti merkitseviä. Näitä muuttujia olivat 

”Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää minua” (korrelaatiokerroin 0,050), ”Keräily- 

ja toimituskustannusten suuruus vaikuttaa ostopäätökseeni” (korrelaatiokerroin 0,065), 

”Haluan henkilökohtaista asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni” (korrelaatiokerroin 

0,118), ”Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni” 

(korrelaatiokerroin 0,85) sekä ”Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni” 

(korrelaatiokerroin 0,004). 

 

Kolmella muuttujalla oli lievä negatiivinen korrelaatio suhteessa ikään. Nämä muuttujat 

olivat ”Minulle on tärkeää, että saan arvioida elintarvikkeita omin aistein ennen 

ostopäätöstä” (korrelaatiokerroin -0,040), ”Päivittäistavaroiden verkkokaupassa minua 

mietityttää saanko juuri sellaisen tuotteen kuin haluan” (korrelaatiokerroin -0,038) sekä 

”Koen verkosta ostamien tavaroiden noutamisen/vastaanottamisen vaivattomaksi” 

(korrelaatiokerroin -0,058). Korrelaatiot eivät kuitenkaan olleet tilastollisesti 

merkitseviä. 
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Koulutustausta 

 

Myös koettujen hyötyjen ja vastaajien koulutustaustan välistä korrelaatiota tutkittiin 

Spearmanin järjestyskorrelaatioanalyysillä. Koetulla hyödyllä ja koulutustasolla ei 

havaittu olevan tilastollisesti merkityksellisiä eroja yhdenkään muodostetun faktorin 

osalta. 

 

Transaktiokustannusten ja koulutustason korrelaatiota tutkittaessa Spearmanin 

korrelaatioanalyysillä havaittiin, että yhden prosentin merkitsevyystasolla muuttujan 

”Koen verkosta ostamien tavaroiden noutamisen/vastaanottamisen vaivattomaksi” ja 

koulutustaustan välillä oli positiivinen korrelaatio. Muuttujan korrelaatiokerroin oli 

kuitenkin melko alhainen 0,247. Koska koettuja transaktiokustannuksia käsiteltiin 

erillisinä muuttujina, ei voida päätellä, että koulutustasolla ja transaktiokustannusten 

kokemisella olisi yhteyttä. 

 

Kotitalouden koko 

 

Koettujen hyötyjen ja kotitalouden koon välistä korrelaatiota tarkasteltiin Spearmanin 

korrelaatioanalyysillä. Testin mukaan kotitalouden koolla ja koetuilla hyödyillä ei ollut 

tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota. Myöskään koetuilla transaktiokustannuksilla ja 

kotitalouden koolla ei havaittu tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota.  

 

Tämän tutkimuksen osalta koetun hyödyn faktoreilla ja taustamuuttujilla ei löydetty 

keskinäisiä riippuvuuksia, lukuun ottamatta ostokokemuksen ja sukupuolen välistä 

korrelaatiota (p-arvo 0,023). Koettujen transaktiokustannusten osalta tilastollisesti 

merkitsevää positiivista korrelaatiota havaittiin iän ja muuttujan ”Verkkokaupan maine 

vaikuttaa ostopäätökseeni” (p-arvo 0,003) välillä sekä koulutustaustan ja muuttujan 

”Koen verkosta ostamien tavaroiden noutamisen/vastaanottamisen vaivattomaksi” (p-

arvo 0,006) välillä. Mutta, koska koettuja transaktiokustannuksia käsiteltiin erillisinä 

muuttujina, ei voida päätellä, että iällä tai koulutustasolla ja transaktiokustannusten 

kokemisella olisi yhteyttä. 
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 7. Yhteenveto 

 

Kuluttajat käyttävät yhä enemmän aikaa ja rahaa verkko-ostamiseen (Martinez-Lopez 

ym. 2014, 188). Päivittäistavaroiden verkko-ostaminen ei ole poikkeus, mutta 

verkkomyynnin osuus kaikesta päivittäistavaramyynnistä on edelleen vain 0,6 prosenttia 

(Päivittäistavarakauppa ry 2020a). Päivittäistavaroiden verkkomyynti kasvoi kuitenkin 

vuonna 2019 56,7 prosenttia ja sen osuus koko päivittäistavaramyynnin kasvusta oli noin 

10 prosenttia (Päivittäistavarakauppa ry 2020b). 

 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten kuluttajien kokema asiakasarvo muodostuu 

päivittäistavaroiden verkkokaupassa. Tutkimuskysymyksestä oli johdettu kaksi 

alakysymystä, joiden avulla selvitettiin minkälaiset tekijät vaikuttavat kuluttajien 

kokemaan asiakasarvoon positiivisesti, ja minkälaiset tekijät negatiivisesti. Positiivisesti 

vaikuttavia tekijöitä käsiteltiin koettuina hyötyinä ja negatiivisesti vaikuttavia tekijöitä 

koettuina transaktiokustannuksina. Asiakasarvo perustuu asiakkaan subjektiiviseen 

kokemukseen, ja siksi se tarkoittaa eri asiakkaille eri asioita. Kaikki asiakkaat eivät siis 

arvosta samoja tuotteen tai palvelun ominaisuuksia, ja siten kaikki samat ominaisuudet 

eivät myöskään tuota kaikille asiakkaille arvoa. 

 

Teoreettinen viitekehys (Kuvio 3) perustui Chenin ja Dubinskyn (2003) malliin 

ostoaikomukseen johtavan asiakasarvon muodostumisesta verkkokaupassa. Mallin 

tueksi viitekehykseen tuotiin asiakasarvon teorian ulottuvuuksia, jotka kuvaavat 

asiakasarvon syntymistä läpi koko ostoprosessin. Tämän lisäksi, koska tutkimuksen 

kohteena olivat asiakkaan kokemat transaktiokustannukset, viitekehykseen tuotiin 

transaktiokustannusteorian osia. Mahdollisten tutkimus- ja taustamuuttujien 

riippuvuuksien selvittämiseksi tutkimuksessa tarkasteltiin lisäksi vastaajien 

demografisia tekijöitä. Tutkimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeella ja analysoitiin 

kvantitatiivisin tutkimusmenetelmin. 

 

Kuten aikaisemmassa tutkimuksessa asiakasarvon muodostumisesta verkkokaupassa on 

havaittu (Overby & Lee 2006), myös päivittäistavaroiden verkkokaupassa korostuivat 

tämän tutkimuksen mukaan utilitaristiset arvot. Tutkimuksessa tunnistettiin neljä 

asiakasarvon muodostumiseen positiivisesti vaikuttavaa faktoria, jotka nimettiin 

analyysiosiossa seuraavasti: vaivattomuus, ostokokemus, kokemuksellisuus ja 

informatiivisuus. Näistä vahvimmin samaa mieltä vastaajat olivat vaivattomuusfaktoriin 
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sisällytettyjen muuttujien kanssa, jotka kuvasivat verkko-ostamisen tuomaa ajallista sekä 

kognitiivista säästöä. Vaivattomuus on nähty aikaisemmissakin tutkimuksissa 

merkittävimmäksi syyksi päivittäistavaroiden verkko-ostamiselle (Grunert & Ramus 

2005, 397; Raijas 2002; Ramus & Nielsen 2005). Toiseksi vahvimmin samaa mieltä 

vastaajat olivat ostokokemuksen mielekkyyttä selittävän faktorin kanssa. Kyseiseen 

faktoriin sisällytetyt muuttujat kuvaavat ostoprosessin sujuvuutta asiakkaan 

näkökulmasta. Kokemuksellisuusfaktori selittää niitä hedonistisen arvon tuomia hyötyjä, 

joita kuluttaja saa tekemällä ostoksensa verkossa. Tässä tutkimuksessa 

kokemuksellisuusfaktoriin sisällytettiin esimerkiksi muuttuja ”Koen innostumisen 

tunnetta ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta”. Vastaajat eivät kokeneet 

kovinkaan vahvasti olevansa samaa mieltä kyseiseen faktoriin sisällytettyjen muuttujien 

kanssa, niiden vastausten keskiarvojen ollessa alhaisimmat kaikista eri faktoreihin 

sisällytetyistä muuttujista. Neljäs informaatiofaktori kuvaa relevantin informaation 

luotettavuutta ja saatavuutta. Vastaajat kokivat pääsääntöisesti löytävänsä heille 

relevantit tiedot helposti, yleisimmän vastauksen ollessa jokseenkin samaa mieltä. Kun 

havaittujen faktoreiden riippuvuuksia tarkasteltiin suhteessa vastaajien taustamuuttujiin, 

ainoa tilastollisesti merkitsevä korrelaatio havaittiin sukupuolen ja ostokokemusfaktorin 

välillä. Tämän tutkimuksen mukaan sukupuoli vaikuttaa siihen, miten kuluttajat kokevat 

ostokokemuksen. 

 

Vastaajat pitivät verkko-ostamista yleisesti turvallisena. Tutkimuksessa kuitenkin 

korostui verkkokaupan maineen merkitys. Suomessa toimivat päivittäistavaroiden 

verkkokaupat ovat pääsääntöisesti tunnettujen yritysten, jotka ovat vakiinnuttaneet 

asemansa Suomessa kaupan alalla, operoimia, joten lähtökohtaisesti voidaan olettaa 

Suomessa toimivien kauppojen olevan hyvässä maineessa kuluttajien silmissä. Vaikka 

vastaajat eivät yleisesti pitäneet edullisuutta erityisen merkittävänä tekijänä 

päivittäistavarakaupassa, suhtauduttiin verkko-ostamisesta syntyviin keräily- ja 

toimitusmaksuihin negatiivisemmin. Tämän tutkimuksen perusteella 

päivittäistavaroiden verkko-ostamisessa ei korostu erityisesti kuluttajien tarve arvioida 

omin aistein ostettavia tuotteita tai tuotteisiin liittyvä epävarmuus. Tästä voidaan 

päätellä, että kuluttajat luottavat saavansa laadukkaita tuotteita asioidessaan verkko-

kaupassa, siitäkin huolimatta, etteivät he pääse itse vaikuttamaan siihen millaisen 

tuotteen he lopulta saavat. 
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Tarkasteltaessa transaktiokustannusmuuttujien riippuvuutta suhteessa vastaajien 

taustamuuttujiin, havaittiin, että vastaajan ikä korreloi positiivisesti suhtautumiseen 

verkkokaupan maineen kanssa. Niin ikään koulutustausta korreloi positiivisesti 

suhtautumiseen verkosta ostettujen tavaroiden vastaanottamisen helppouden kanssa. 

Tutkitut transaktiokustannuksiin liittyvät muuttujat olivat yksittäisiä muuttujia, eikä 

niistä voida tehdä päätelmiä yleisesti kuluttajien suhtautumisesta 

transaktiokustannuksiin päivittäistavaroiden verkkokaupassa. 

 

Erityisesti elintarvikkeiden ostaminen on usein hyvin rutiininomaista. Kuluttajien 

ostokäyttäytymisen muuttuminen on hidasta ja muodostuneiden rutiinien muuttuminen 

vaatii oletettavasti useamman positiivisen kokemuksen. Helsingin Sanomissa (2020) 

uutisoitiin koronaviruksen aiheuttamasta ruuan verkkokaupan räjähdysmäisestä kasvusta 

ja viikkokohtaisten tilausmäärien moninkertaistumisesta. Sen seurauksena muun muassa 

toimitusajankohtia on vähemmän saatavilla sekä tuotteita joudutaan useammin 

korvaamaan saatavuusongelmien vuoksi (mt.). Koronaviruksen aiheuttaman tilanteen 

vuoksi kuluttajat, jotka eivät ole aiemmin ostaneet päivittäistavaroita verkosta, ovat 

selvästi nyt löytäneet päivittäistavaroiden verkkokaupat. Tämä saattaa johtaa tilanteen 

normalisoiduttua siihen, että myös kyseiset kuluttajat jatkavat päivittäistavaroiden 

ostamista verkosta, ainakin jossakin määrin. Tutkimuksen toteuttaminen koronakriisin 

aikana, tai sen jälkeen, vaikuttaisi oletettavasti ainakin jossain määrin sen tuloksiin. 

 

Verkkokauppa tarjoaa helpon ja aikaa säästävän kanavan ostosten tekemiselle. 

Päivittäistavaroiden verkkokaupan tulee tarjota kuluttajille mahdollisimman vaivaton ja 

miellyttävä tapa tehdä ostokset, jotta se voi kilpailla omilla vahvuuksillaan perinteisen 

myymälän kanssa. 
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LIITTEET 
 

Liite 1. Kyselylomake ja saateteksti 

 

Oheisella kyselylomakkeella kerään aineistoa pro gradu -tutkielmaani varten. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää tekijöitä, jotka vaikuttavat kuluttajien 

asiakasarvon muodostumiseen päivittäistavaroiden verkkokaupassa. Lomakkeen 

vastausaika on noin 5-10min. Vastaukset käsitellään täysin anonyymisti, eikä niitä voida 

yksilöidä. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, eikä niitä käytetä mihinkään 

muuhun kuin tähän tutkimukseen.  

 

Päivittäistavaroilla viitataan kyselylomakkeella kaikkiin vähittäiskaupasta päivittäin 

ostettaviin tavaroihin, kuten peruselintarvikkeisiin, wc-paperiin ja kodin pesuaineisiin. 

Päivittäistavaroihin eivät siis kuulu esimerkiksi vaatteet ja 

elektroniikka. Verkkokaupalla tarkoitetaan Internetissä toimivaa kauppaa, jossa 

ostokset tehdään Internetin välityksellä joko tietokoneella tai mobiililaitteella. Ostokset 

voidaan tehdä joko verkkoselaimella tai verkkokaupan omalla sovelluksella. Tässä 

tutkimuksessa verkkokaupalla ei viitata verkossa toimiviin kirpputoreihin, kuten Tori.fi, 

tai yhteisöihin, joissa tuotteita ostetaan suoraan muilta kuluttajilta. 

  

Vastaan mielelläni kyselylomakkeeseen tai tutkimukseen liittyviin kysymyksiin 

sähköpostitse: matias.figur@helsinki.fi 

  

Ystävällisin terveisin, 

Matias Figur, ETK 

Helsingin yliopisto 

  



 
TAUSTAKYSYMYKSET 

 

Sukupuolesi 

o Nainen 

o Mies 

o En halua vastata 

 

Ikäsi 

o 16-24 

o 25-34 

o 35-44 

o 45-54 

o 55-64 

o 65-74 

o 75-84 

o Yli 85 

 

Asuinkuntasi 

 

 

Ammattiryhmäsi 

o Palkkatyössä 

o Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 

o Eläkeläinen 

o Työtön 

o Opiskelija 

o Muu 

 

Kotitaloutesi koko (henkilöä) 

o 1 

o 2 

o 3 

o 4 

o 5 tai yli 

 



 
Kuinka usein olet viimeisen kolmen kuukauden aikana tehnyt ostoksia verkkokaupassa? 

o En kertaakaan 

o Alle viisi kertaa 

o Viidestä kymmeneen kertaan 

o Yli kymmenen kertaa 

 

Kuinka suuren osan ostoksistasi arvioit tehneesi verkossa viimeisen kolmen kuukauden 

aikana? 

o En ole tehnyt ostoksia verkossa viimeisen kolmen kuukauden aikana 

o Alle 25 % 

o 25-50 % 

o 51-75 % 

o 76-100 % 

 

YLEISET KYSYMYKSET VERKKO-OSTAMISESTA 

 

Yleiset kysymykset verkko-ostamisesta koskevat kaikkea verkko-ostamista, ei siis 

pelkästään päivittäistavaroiden verkko-ostamista. 

 

Valitse väittämiin parhaiten mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. 

1= Täysin eri mieltä. 2= Jokseenkin eri mieltä. 3= Ei eri eikä samaa mieltä.  

4= Jokseenkin samaa mieltä. 5= Täysin samaa mieltä 

 

1. Koen verkkokaupassa ostosten tekemisen miellyttäväksi. 

2. Koen verkkokaupasta ostamisen vaivattomaksi. 

3. Koen verkkokauppojen käyttöliittymät yleisesti helppokäyttöisiksi (verkkosivusto 

on helppokäyttöinen). 

4. Verkosta ostettujen tavaroiden noutaminen/vastaanottaminen on vaivalloista. 

5. Verkko-ostamisen turvallisuus mietityttää minua. 

6. Verkkokaupan maine vaikuttaa ostopäätökseeni. 

  



 
PÄIVITTÄISTAVAROIDEN VERKKO-OSTAMINEN 

 

Mikäli et ole ikinä asioinut päivittäistavaroiden tai elintarvikkeiden verkkokaupassa, 

vastaa sen pohjalta, miten arvelisit suhtautuvasi esitettyihin väittämiin. 

 

Valitse väittämiin parhaiten mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. 

1= Täysin eri mieltä. 2= Jokseenkin eri mieltä. 3= Ei eri eikä samaa mieltä.  

4= Jokseenkin samaa mieltä. 5= Täysin samaa mieltä. 

 

7. Saan riittävästi tietoa tuotteista verkkokaupassa (esim. tuotteen alkuperä tai 

ravintosisältö). 

8. Löydän vaivattomasti etsimäni tiedon. 

9. Verkkokaupasta ostamalla säästän rahaa. 

10. Verkkokaupasta ostamalla säästän aikaa. 

11. Verkkokaupasta ostamalla säästän vaivaa. 

12. Minulle on tärkeää, että valittavani on useampia vaihtoehtoja samoista tuotteista. 

13. Keräily- ja toimituskustannusten suuruus vaikuttaa ostopäätökseeni. 

14. Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat kotiin kuljetettuna. 

15. Minulle on tärkeää, että saan ostamani päivittäistavarat heti käyttööni. 

16. Minulle on tärkeää, että saan arvioida elintarvikkeita omin aistein ennen ostopäätöstä 

(esim. koskemalla tai haistamalla). 

17. Päivittäistavaroiden verkkokaupassa minua mietityttää saanko juuri sellaisen 

tuotteen kuin haluan. 

18. Koen innostumisen tunnetta ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

19. Koen saavani uusia ideoita ostaessani päivittäistavaroita verkkokaupasta. 

20. Päivittäistavaroiden ostaminen verkosta on viihdyttävää. 

21. Hankala palautus vaikuttaa ostopäätökseeni. 

  



 
YLEISET PÄIVITTÄISTAVAROIDEN OSTOPREFERENSSIT 

 

Valitse väittämiin parhaiten mielipidettäsi kuvaava vaihtoehto. 

1= Täysin eri mieltä. 2= Jokseenkin eri mieltä. 3= Ei eri eikä samaa mieltä.  

4= Jokseenkin samaa mieltä. 5= Täysin samaa mieltä. 

 

22. Minulle on tärkeää, että saan etuja keskittämällä ostokseni yhteen 

kauppaan/myymäläketjuun. 

23. Minulle on tärkeää, että saan ostaa kaikki ostamani päivittäistavarat samasta paikasta. 

24. Haluan henkilökohtaista asiakaspalvelua ostoksia tehdessäni. 

25. Edullinen hinta vaikuttaa merkittävästi ostopäätökseeni. 

 

Liite 2. Vastaajat ammattiryhmittäin. 

 

 

Liite 3. Vastaajien koulutustaso. 

 

Koulutustaso f  % 

Peruskoulu tai kansakoulu 0 0,00 % 

Toisen asteen koulutus 24 19,35 % 

Korkeakoulu, alempi aste 45 36,29 % 

Korkeakoulu, ylempi aste 55 44,35 % 

 

Ammattiryhmä f % 

Palkkatyössä 92 74,19 % 

Yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja 8 6,45 % 

Eläkeläinen 9 7,26 % 

Työtön 2 1,61 % 

Opiskelija 12 9,68 % 

Muu 1 0,81 % 


