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1. Johdanto 

Suomalainen väestö vanhenee. Tämä sama ilmiö nähdään myös monissa muissa läntisissä 

yhteiskunnissa. Tilastokeskuksen (2019a) mukaan Suomessa oli vuonna 2019 noin 

1 231 000 yli 65-vuotiasta henkilöä. Tämä on merkittävä luku, koska se on jopa 22 % koko 

Suomen väestöstä. Ennusteiden mukaan tämä ryhmä tulee vain kasvamaan 

tulevaisuudessa. Tilastokeskuksen (2019b) mukaan vuonna 2030 yli 65-vuotiaita tulee 

olemaan jo yli 1 400 000. Vanhuus voi tuottaa monia ikäviä yllätyksiä, kuten 

liikuntarajoitteita ja esimerkiksi kognitiivisia ongelmia, jotka voivat estää kauppaan 

pääsyn, ja uudenlaisille palveluille voikin tulevaisuudessa olla käyttöä. Ruoan 

verkkokauppa mahdollistaa iäkkäille kuluttajille ruokaostosten tekemisen itsenäisesti, 

vaikka he eivät enää itse kykenisi käymään kaupassa (Pokrivcak, Toth & Plevny 2017). 

Vanheneva väestö tulee tulevaisuudessa muodostumaan entistäkin tärkeämmäksi 

asiakassegmentiksi suomalaiselle päivittäistavarakaupalle, ja heidän tarpeisiinsa tulisi 

kiinnittää huomiota.  

 

Yritysten tulee tulevaisuudessa ymmärtää yhä paremmin vanhuuteen liittyviä tekijöitä, ja 

kuinka iäkkäät kuluttajat käyttäytyvät. Näin heille pystytään tarjoamaan entistäkin 

parempia tuotteita ja palveluita. Iäkkäiden kuluttajien on havaittu olevan potentiaalinen 

asiakassegmentti ruoan verkkokaupalle (Murphy 2007). K-ryhmän antamien tietojen 

mukaan eläkeläistaloudet ovat lapsiperheiden jälkeen yksi suurimmista kohderyhmistä 

ruoan verkkokaupassa. Kuitenkaan suomalaisten iäkkäiden kuluttajien motiiveja käyttää 

ruoan verkkokauppaa ei vielä tunneta täysin, ja tutkielma pyrkii löytämään tähän 

vastauksia.  

 

Aihe on ajankohtainen, sillä ruoan verkkokaupan käyttäjämäärät ovat olleet nousussa 

viime vuosien aikana niin maailmalla kuin Suomessakin (Magana 2019, Tilastokeskus 

2019). Iäkkäitä kuluttajia tulee myös olemaan tulevaisuudessa enemmän ja heidän 

tietotekniset taitonsa tulevat todennäköisesti olemaan paremmat, jolloin ruoan 

verkkokaupan käyttöönotto voi olla vielä helpompaa. Tilastokeskuksen (2019c) mukaan 

jo 82 % suomalaisista 55–64-vuotiaista oli käyttänyt internetiä päivittäin vuonna 2019. 

Kuitenkin tässä vaiheessa on oleellista tutkia, mitkä tekijät voivat olla mahdollisesti 
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ajureita iäkkäiden kuluttajien ruoan verkkokaupan käytölle, ja miksi osa vanhuksista 

käyttää ruoan verkkokauppaa jo nyt.  

1.1 Teoreettinen tausta  

Ruoan verkkokauppaa on tutkittu 90-luvun lopusta lähtien melko paljon. Osa ruoan 

verkkokauppaan liittyvästä tutkimuksesta on keskittynyt selvittämään kuluttajien syitä 

käyttää ruoan verkkokauppaa (Hiser, Nayga & Capps 1999; Morganosky & Cude 2000). 

Osa tutkimuksista on taas selvittänyt, mitä hyötyjä ja haittoja kuluttajat kokevat ruoan 

verkkokaupan käytössä (Raijas 2002; Ramus & Nielsen 2005). On huomattu, että ruoan 

verkkokaupan aloitus on usein seuraus elämäntilanteen muutoksesta (Hand ym. 2009). 

Tämän lisäksi on myös tutkittu miten kuluttajat valitsevat tuotteita ruoan verkkokaupasta 

(Benn, Webb, Chang & Reidy 2015) sekä kuinka koettu riski vaikuttaa ruoan 

verkkokaupan käyttöön (Mortimer, Hasan, Andrews & Martin 2016). 

 

Iäkkäitä kuluttajia on myös tutkittu paljon. On huomattu, että iäkkäät eivät ole yksi 

homogeeninen ryhmä, vaan iäkkäiden joukosta löytyy paljon erilaisia ihmisiä (Abdel-

Ghanny & Sharpe 1997). Tämän lisäksi on huomattu, että kuluttajien käytöstä selittää 

enemmän elämäntyyli tai psykologinen ikä, kuin biologinen ikä (Kohijoki 2011).  Moschis, 

Lee ja Mathur (1997) toivat  esille, että iäkkäitä yleistetään usein helposti ja ajatellaan, että 

iäkkäillä on heikko terveys ja he ovat usein sosiaalisesti eristäytyneitä (Moschis ym. 1997). 

Iäkkäitä on myös osassa tutkimuksissa pidetty epäedullisessa asemassa olevina kuluttajina 

(Bromley & Thomas, 1995). Osalla heistä on nähty esimerkiksi olevan huomattavia 

ongelmia päästä kauppaan fyysisten rajoitteiden takia (Whelan ym. 2002). 

 

Ruoan verkkokauppaa ja iäkkäitä kuluttajia on kuitenkin tutkittu melko vähän. Iäkkäät 

nousevat melko monessa ruoan verkkokauppaa käsittelevässä tutkimuksessa esille, mutta 

täysin heihin keskittyvää tutkimusta on tehty hyvin vähän. Tämän lisäksi osa tutkimuksista 

on todella vanhoja. Park, Perosio, German ja McLaughlin (1998) havaitsivat, että osa 

iäkkäistä käyttää ruoan verkkokauppaa sen johdosta, että heillä on vaikeuksia päästä 

ruokakauppaan fyysisten vaivojen takia. Saman totesivat myös Pokrivcak ym. (2017) 

myöhäisemmässä tutkimuksessa, joka oli toteutettu kvantitatiivisesti. Suomessa on myös 

tutkittu ruoan verkkokauppaa kotihoidon näkökulmasta ja todettu sen tehostavan 

kotihoitoa (Heikkilä, Kallio, Saarinen & Tuunainen 1999). Kuitenkin kotihoitoon 

liittyvissä tutkimuksissa iäkäs kuluttaja tekee tilauksen kotihoitajan avustuksella. Tätä ei 
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voida pitää tämän tutkimuksen kannalta olennaisena. Osan tutkimusten mukaan iäkkäät 

eivät myöskään ole kovin kiinnostuneita ruoan verkkokaupasta (Hiser ym. 1999; Kohijoki 

2011). 

 

Kaiken kaikkiaan tutkimusta ruoan verkkokaupasta ja iäkkäistä on tehty vähän. Todella 

harvassa tieteellisessä artikkelissa keskitytään suoraan iäkkäiden ruoan verkkokaupan 

käyttöön. Osa aihetta käsittelevistä artikkeleista on suhteellisen vanhoja ja uudemmat 

niistä on tehty kvantitatiivisesti. Tämän johdosta on aiheellista tutkia tätä ryhmää myös 

laadullisesti, jotta saadaan syvällisempää ymmärrystä ilmiöstä. 

 

1.2 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Edellä todettiin, että iäkkäiden ostokäyttäytymistä ruoan verkkokaupassa on tutkittu 

suhteellisen vähän tieteellisessä kirjallisuudessa. Tämän vuoksi siitä löytyy vielä paljon 

tutkittavaa. Yleinen mielipide on usein se, että iäkkäät eivät ole taitavia tietotekniikan 

käyttäjiä, ja tämän johdosta he eivät juurikaan käyttäisi verkkokauppaa. Kuitenkin K-

ryhmän mukaan iäkkäät kuluttajat ovat yksi heidän merkittävimmistä 

asiakassegmenteistään ruoan verkkokaupassa.  Tämän takia aihetta on hyvä pohtia 

tarkemmin. 

 

Tutkielman tutkimusongelmana on tutkia, miksi iäkkäät kuluttajat käyttävät ruoan 

verkkokauppaa. Tutkimuksen tavoitteena on saada uutta syvällisempää tietoa iäkkäiden 

kuluttajien ruokaostosten motiiveista ruoan verkkokaupassa. Mahdolliset haasteelliset 

tekijät verkkokaupan käytössä pyritään myös selvittämään. 

 

Tämän tutkielman päätutkimuskysymys on: 

- Mitkä ovat motiivit iäkkäiden kuluttajien ruoan verkkokaupan käytön taustalla?  

Tätä kysymystä pyritään ratkomaan apukysymyksillä, jotka ovat:  

- Miten iäkkäät ovat päätyneet käyttämään ruoan verkkokauppaa? 

- Mitä hyötyjä iäkkäät kokevat saavansa ruoan verkkokaupasta? 

- Millaisia tuotteita iäkkäät ostavat ruoan verkkokaupasta? 

- Mitä haasteita iäkkäät kokevat tavallisessa ruokakaupassa käynnissä? 
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Tutkimuksen hypoteesina on, että iäkkäät kuluttajat käyttävät ruoan verkkokauppaa 

täydentävänä toimintona, ja osa käyttää sitä siksi, että he eivät pysty itse pääsemään 

kauppaan jonkin liikkumista rajoittavan syyn takia. Tutkimuksen ulkopuolelle jätetään 

henkilöt, jotka tekevät tilaukset toisen henkilön avustuksella, koska tällöin ostopäätökseen 

vaikuttaa mahdollisesti myös toisen henkilön käytös ja tulkinta iäkkään henkilön tarpeista. 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Tutkielma alkaa teoriaosasta, jonka jälkeen siirrytään empiiriseen osioon. Teoriaosa 

muodostaa teoreettisen pohjan, jonka avulla pystytään tarkastelemaan empiiristä osiota. 

Teoriaosa muodostuu kahdesta pääluvusta, joista ensimmäinen käsittelee ruoan 

verkkokauppaa ja toinen iäkkäitä kuluttajia. Ruoan verkkokauppaa käsittelevässä osiossa 

käydään läpi tieteellistä tietoa ruoan verkkokaupasta ja sen käyttäjistä. Tämän lisäksi 

luvussa esitetään teoria ostopäätösprosessista. Iäkkäitä kuluttajia käsittelevässä osiossa 

paneudutaan ymmärtämään vanhuksia kuluttajina. Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan 

tarkemmin, millaisia mahdollisia haasteita iäkkäät kuluttajat kohtaavat tavallisessa 

ruokakaupassa. Kyseisessä luvussa myös esitetään tarkemmin, millaisia tutkimuksia on 

tehty iäkkäistä ruoan verkkokaupan käyttäjistä. Teoriaosan jälkeen siirrytään tutkimuksen 

viitekehykseen. Sen tarkoituksena on vetää yhteen teoriaosio. Tämän jälkeen kuvataan 

tutkielman aineisto sekä analysointimenetelmät. Sen jälkeen esitellään tulokset, jotka on 

saatu teoriaosion ja aineiston avulla. Lopuksi vielä esitellään tutkimuksen johtopäätökset, 

rajoitukset sekä jatkotutkimusehdotukset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

9 

 

2. Verkkokauppa ja ruoan verkkokauppa 

Tässä luvussa käsitellään verkkokaupankäyntiä. Luku keskittyy tarkemmin käsittelemään 

ruoan verkkokauppaa, mutta ottaa myös huomioon yleisen verkkokaupan kehityksen. 

Luvussa otetaan myös huomioon kuluttajien kokemukset. Tämän lisäksi esitetään teoria 

ostopäätösprosessista. 

2.1 Verkkokauppa Suomessa 

Käsitteellä verkkokauppa tarkoitetaan prosessia, jossa internetissä ostetaan, myydään, 

siirretään tai vaihtokaupataan dataa, tavaraa tai palveluita (Turban ym. 2018, 7). 

Verkkokauppaan liittyvää tilastoa on julkaistu Suomessa melko vähän. Lähinnä sitä ovat 

julkaisseet Tilastokeskus ja erinäiset organisaatiot kuten Paytrail ja Posti. Suomalaiset ovat 

melko aktiivisia käyttämään internetiä. Tilastokeskuksen (2019c) mukaan lähes kaikki 16–

44-vuotiaat käyttävät verkkoa useita kertoja päivässä. Myös vanhemmassa osassa väestöä 

internetin käyttö on yleistä, mutta päivittäinen käyttö ei ole niin yleistä kuin nuorilla. 

Taulukkoon 1. on kerätty Tilastokeskuksen dataa suomalaisten internetin käyttöön liittyen.  

(Tilastokeskus 2019c.) Internetin välityksellä ihmiset pääsevät verkkokauppoihin ja 

seuraavaksi keskitytään niihin. 

 

Taulukko 1: Internetin käyttö, ostokset ja tilaukset Internetin kautta 2019 Lähde: 
Tilastokeskus 2019c 

  Internetin käyttö 2019        
%-osuus väestöstä 

  Ostokset ja tilaukset Internetin kautta tuoteryhmittäin 2019, %-osuus väestöstä  

Ikä ja 
sukupuoli 

Käyttänyt 
internetiä 
viimeisen 
3kk 
aikana 

Käyttää 
internetiä 
yleensä 
useita 
kertoja 
päivässä 

  Vaatteita 
tai 
kenkiä  

Pääsylippuja 
teatteriin, 
konsertteihin, 
elokuviin tai 
vastaaviin 

majoitus-
palveluita  

Muita 
matkaan 
liittyviä 
palveluita 
(ei majoitus 
palveluita) 

Elintarvikkeita  Lääkkeitä 

                    
16 - 24  100 97   61 50 26 36 11 3 
25 - 34 100 96   59 59 49 52 14 5 
35 - 44 100 97   64 56 57 47 16 6 
45 - 54  98 90   44 49 47 39 9 4 
55 - 64  96 82   31 35 34 31 4 3 
65 - 74  80 57   11 13 15 14 1 1 
75 - 89 41 23   2 4 4 4 1 1 
                    
Miehet 90 80   25 36 34 32 8 3 
Naiset 89 78   41 42 35 34 9 3 
                    
Yhteensä 90 79   40 39 35 33 8 3 
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Tilastokeskuksen (2019c) mukaan verkkokauppa on kasvanut vuosina 2004-2013 nopeaan 

tahtiin Suomessa. Vuodesta 2013 eteenpäin uusien verkkokaupan käyttäjien määrä on 

kasvanut hitaammin. Vuonna 2019 puolet 16–89-vuotiaista suomalaisista oli ostanut 

verkon kautta viimeisen kolmen kuukauden aikana. Voimakkainta kasvu on ollut yli 55-

vuotiailla. Vähäistä kasvu on ollut alle 35-vuotiailla, mutta huomioon tulee ottaa, että 

verkko-ostojen osuus tässä ryhmässä on ollut jo ennestään korkea. (Tilastokeskus 2019c.) 

 

Tilastokeskuksen (2019c) mukaan vanhemmat ikäryhmät ostavat usein lomamatkoja ja 

muita harvemmin ostettavia hyödykkeitä verkosta. Nuoret taas ostavat enemmän vaatteita 

ja pääsylippuja. Suosituimpia tuoteryhmiä ovat vaatteet tai kengät, pääsyliput, 

majoituspalvelut, rahapelit ja muut matkailuun liittyvät palvelut kuten lennot. Vähemmän 

ostetuimpia tuoteryhmiä väestötasolla ovat elintarvikkeet, verkko-opiskelumateriaalit, 

valokuvaukseen liittyvät tuotteet tai palvelut ja lääkkeet. (Tilastokeskus 2019c.) Oheiseen 

taulukkoon 1. on kerätty tietoa Tilastokeskuksen aineistosta. Tilaston mukaan 

elintarvikkeita ei osteta koko väestön tasolla vielä kovinkaan paljoa. Suosituinta niiden 

osto on 35–44-vuotiaiden keskuudessa. Vähiten niitä ostetaan vanhemmassa osassa 

väestöä. Tulee kuitenkin huomata, että iäkkäät ostavat myös yleisesti vähemmän verkon 

kautta. 

  

Verkkokaupan käytössä on myös Suomessa alueellisia eroja. Verkko-ostaminen on 

yleisempää pääkaupunkiseudulla ja suurissa yli 80 000 asukkaan kaupungeissa, kuin 

pienemmissä ja harvempaan asutuissa kunnissa (Tilastokeskus 2019c). Tätä voi selittää 

kaupunkien nuorempi väestö. Myös opiskelijat ja korkeasti koulutetut ostavat enemmän 

verkkokaupan kautta, ja heitä on enemmän isoissa kaupungeissa. (Tilastokeskus 2019c.) 

Tässä työssä kuitenkin keskitytään tutkimaan pääkaupunkiseudulla asuvia iäkkäitä. 

Kuitenkin on hyvä huomata, että alueelliset erot voivat vaikuttaa verkkokaupan käyttöön. 

 

Kaiken kaikkiaan internetin käyttö on yleistä lähes koko väestössä, pois lukien vanhempi 

väestö. Verkkokauppaa käytetään paljon, mutta ruoan verkkokauppa ei ole vielä kovin 

suosittua koko väestön tasolla. Tämän työn kannalta on kuitenkin tärkeää pohtia ruoan 

verkkokauppaa ja seuraavaksi siirrytään pohtimaan sitä tarkemmin.  
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2.2 Ruoan verkkokauppa ja sen käyttäjät  

2.2.1 Ruoan verkkokauppa 

Ruoan verkkokauppa on verkkokaupan yksi muoto. Sen avulla kuluttajat ja yritykset voivat 

ostaa ruokaa ja muita kotitaloustarvikkeita verkon välityksellä. Tilaukset tehdään yleensä 

verkkosivujen tai mobiilisovelluksen kautta. (Driediger & Bhatiasevi 2019.) Muista 

verkkokaupoista ruoan verkkokaupan erottavat pilaantuvat tuotteet, laaja tuotevalikoima 

sekä tiheämmin tapahtuvat ostot (Mortimer, Hasan, Andrews & Martin, 2016).  

 

Päivittäistavarakauppa ry:n raportin mukaan verkkokaupan osuus päivittäistavarakaupasta 

Suomessa oli 0,7% vuonna 2017. Loput 99,3 % ostoksista tehtiin tavallisissa myymälöissä. 

Saman raportin mukaan 400 000 suomalaista kotitaloutta osti päivittäistavaraa verkosta 

vuonna 2017. Huomioitavaa on, että verkko-ostoskorit olivat yli tuplasti sen arvoisia kuin 

päivittäistavarakorit keskimäärin. (PTY 2018.) Verkkokauppa ei siis ole vielä kovin 

yleinen tapa ostaa ruokaa Suomessa. Tämä voidaan kuitenkin nähdä mahdollisuutena, ja 

verkkokauppa kasvaakin nopeasti kahden suurimman suomalaisen päivittäistavaraketjun 

K-ryhmän ja S-ryhmän mukaan (Koistinen 2019). Myös vallitseva pandemiatilanne on 

kasvattanut ruoan verkkokaupan kysyntää huomattavasti. Helsingin Sanomien mukaan 

helmikuussa K-kaupoista ruokaa tilattiin verkkokaupasta noin 50 000 kertaa kuukaudessa. 

Tällä hetkellä sama määrä tilauksia tulee noin viikossa. S-ryhmän mukaan myynti 

verkkokaupassa on kasvanut 2–2,5-kertaisesti. (Elonen 2020.) 

 

Melisin, Campon ja Lameyn (2015) mukaan monikanavaisuudesta ja verkkokaupasta on 

tullut yhä tärkeämpi osa nopeasti muuttuvaa vähittäiskaupan alaa, ja tästä syystä monet 

toimijat ovat lisänneet verkkokaupan valikoimaansa.  Esimerkiksi Yhdysvalloissa ruoan 

verkkokaupan markkina-arvo on tuplaantunut vuosien 2016 ja 2018 välillä 12 mrd. 

dollarista 26 mrd. dollariin. Ennusteen mukaan vuonna 2020 markkina-arvo olisi 54,4 mrd. 

dollaria ja vuonna 2023 jopa 117 mrd. dollaria. (Magana 2019.) 

 

Zhang ym. (2010) tuovat esille, että verkkokaupan lisääminen voi lisätä 

asiakastyytyväisyyttä ja uskollisuutta sekä auttaa säilyttämään nykyiset asiakkaat. Heidän 

mukaansa useampia kanavia käyttämällä voidaan paremmin tyydyttää asiakkaiden tarpeita 

sekä hyödyntää eri kanavien etuja.  Myymälän tarjoamia etuja voivat esimerkiksi olla 

kaikkien aistien käyttö, henkilökohtainen palvelu, sosiaaliset kokemukset sekä välitön 
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hankinta. Heidän mukaansa myymälässä on myös omat ongelmansa. Ne eivät esimerkiksi 

välttämättä ole asiakkaalle sopivina aikoina auki, minkä lisäksi asiakkaat joutuvat 

käyttämään aikaa ja energiaa päästääkseen kauppaan. Verkkokauppa taas voi tarjota 

ratkaisuja näihin haasteisiin. Verkossa ostoksia voidaan tehdä vaivattomasti mistä ja 

milloin tahansa. Se vähentää myös ajankäyttöä ja matkaan liittyviä kustannuksia. 

Tuotevalikoima voi olla myös laajempi ja tämän lisäksi kuluttajalla on mahdollisuus kerätä 

interaktiivisen palvelun avulla tuotteista tietoa enemmän. (Zhang ym. 2010.) Melis ym. 

(2015) tuovat myös esille, että usein tutkimuksissa on keskitytty joko verkkokaupan 

käyttäjiin tai myymälässä kävijöihin. Kuitenkin olisi oleellista tutkia monikanavaisuutta 

hyödyntäviä kuluttajia. Tässä työssä pyritään huomioimaan, että ostoksia voidaan tehdä 

sekä verkossa että myymälässä.  

 

2.2.2 Ruoan verkkokaupan käyttäjät 

Tilastokeskus on raportoinut vuodesta 2005 lähtien väestön tieto- ja viestintätekniikan 

käytöstä. Raportti selvittää, kuinka suuri prosenttiosuus väestöstä on ostanut tiettyä 

tuoteryhmää verkon välityksellä. Tilastokeskus on verkkosivuilta löytyvien tietojen 

mukaan julkaissut tätä aineistoa vuodesta 2011 lähtien. Tilaston keruu on toteutettu 

kysymällä kuluttajilta puhelimitse, mitä ostoksia he ovat tehneet verkon välityksellä. 

(Tilastokeskus 2019c.) Tietokanta, jossa kyseiset Tilastokeskuksen raportit on julkaistu, ei 

ole julkinen. Kuitenkin Tilastokeskus on julkaissut vuosittain liitetaulukoita, jotka liittyvät 

kyseiseen aineistoon. Tähän työhön on poimittu tilastosta elintarvikkeiden ostojen määrä 

vuosien 2011-2019 väliseltä ajalta (Liite 3). Tilastokeskuksen mukaan kuluttajilta on 

kysytty, ovatko he ostaneet elintarvikkeita verkon kautta. Kuitenkaan elintarvikkeen 

tarkempaa määritelmää ei ole tutkimuksessa rajattu. Tilastoa voidaan kuitenkin käyttää 

suuntaa antavana tässä tutkielmassa.  

 

Liitteeseen 3. on koottu aineisosta löytynyt data. Data on kerätty 16–89-vuotiaista 

suomalaisista, ja siinä on otettu huomioon sekä suomalaiset että ulkomaalaiset 

verkkokaupat. Tämän lisäksi kuvio 1. selkeyttää tapahtunutta muutosta. Kerätyn tilaston 

mukaan verkon välityksellä elintarvikkeita ostaneiden määrä on ollut matalassa kasvussa. 

Tämän tilaston mukaan elintarvikkeita ostavat eniten verkosta 25–34-vuotiaat ja 35–44-

vuotiaat. Iäkkäissä ostosten määrät ovat olleet suhteellisen matalat.  
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Kuvio 1: Elintarvikkeiden ostokset ja tilaukset verkon kautta 2011-2019, %-osuus 
väestöstä. Lähde: Tilastokeskus 2011-2019. 

 

Eurostatin (2019) vastaavassa tilastossa (Liite 4) 65–74-vuotiaat ostavat joissakin 

Euroopan maissa huomattavasti enemmän elintarvikkeita verkon kautta. Esimerkiksi 

Yhdistyneessä kuningaskunnassa 65–74-vuotiaista 14% oli ostanut ruokaa verkosta 

vuonna 2019. Vuonna 2019 Pohjoismaissa 65–74-vuotiaista oli ostanut elintarvikkeita 

verkon kautta Tanskassa 10%, Ruotsissa 5%, Norjassa 3% ja Suomessa 1%. (Eurostat 

2019.) Tilasto kertoo kuitenkin vain palvelua käyttäneen väestön määrän, eikä se kerro 

esimerkiksi toistuvuutta. On hyvä huomata, että ulkomailla käyttö on Suomea yleisempää. 

Syitä tälle ei tulla tässä työssä tarkastelemaan, ja tutkimus on rajattu käsittelemään 

suomalaisia iäkkäitä kuluttajia. 

Edellä esitetyn datan perusteella huomataan, että Suomessa elintarvikkeita verkon kautta 

ostavat eniten 25–44-vuotiaat. Tämä on linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa, joissa 

nousevat esille nämä ikäluokat (Raijas 2002; Hui & Wan 2009; Driediger & Bhatiasevi). 

Muidenkin tekijöiden on havaittu lisänneen ruoan verkkokaupan käytön yleisyyttä. 

Etenkin suuremman kotitalouden koon on huomattu lisänneen käyttöä, mistä johtuen 

lapsiperheelliset korostuvat käyttäjissä (Rajas & Tuunainen 2001; Raijas 2002; Hand ym. 

2009). Ruoan verkkokaupan käyttäjien on myös huomattu olevan korkeammin 
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koulutettuja ja heidän tulonsa ovat keskimääräistä suuremmat (Morganosky & Cude 2000; 

Raijas 2002) Osassa tutkimuksissa on myös huomattu, että naiset käyttävät ruoan 

verkkokauppaa enemmän kuin miehet (Morganosky & Cude 2000; Raijas 2002). 

Ruoan verkkokaupan käyttäjiä on myös pyritty segmentoimaan. Murphy (2007) tuo 

artikkelissaan esille kuusi segmenttiä, jotka voivat olla potentiaalisia ruoan verkkokaupan 

käyttäjiä. Nämä segmetit ovat: 

1) Varakkaat kotitaloudet, joilla on kiireinen työ- tai sosiaalinen elämä 

2) Pienten lasten vanhemmat 

3) Autottomat, joille ostosten teko muuten olisi hankalaa 

4) Iäkkäät tai liikuntarajoitteiset henkilöt, joille kaupassa käynti on haastavaa  

5) Teknologiaa mielellään käyttävät henkilöt 

6) Henkilöt, joille verkosta tilaaminen mahdollistaa vaikeasti saatavien tuotteiden 

hankkimisen, esim. erikoiselintarvikkeet 

Iäkkäät nousevat esille yhtenä mahdollisena segmenttinä ruoan verkkokaupalle. 

Tilastokeskuksen tietokannan mukaan ruoan verkkokaupan käyttö iäkkäillä on kuitenkin 

vähäistä. K-ryhmän mukaan iäkkäät taas ovat ruoan verkkokaupan yksi merkittävimmistä 

käyttäjäryhmistä. Tässä on ristiriitaisuus, jota voi mahdollisesti selittää se, että ruoan 

verkkokauppa on kokonaisuudessaan vielä pieni ilmiö, ja se ei näy tilastoissa merkittävänä 

iäkkäillä. 

 

2.3 Kuluttajien kokemuksia ruoan verkkokaupasta 

Edellä on esitetty tietoa ruoan verkkokaupasta ja sen käytöstä Suomessa. Kuluttajien 

kokemukset ovat tärkeitä, kun mietitään ruoan verkkokauppaa ja sen käyttöä. Tässä 

alaluvussa käsitellään syitä sekä käytölle että ongelmiin, joita ruoan verkkokauppa kohtaa 

kuluttajien näkökulmasta.  

2.3.1 Syitä käytölle: vaivattomuus, helppokäyttöisyys ja ajansäästö 

Kuluttajilla voi olla lukemattomia erilaisia syitä ruoan verkkokaupan käytölle. Handin ym. 

(2009) tutkimuksessa havaittiin, että elämäntilanteeseen liittyvät tekijät voivat vaikuttaa 

palvelun käyttöönottoon. Esimerkiksi lapsen syntymä, terveysongelmat ja muuttaminen 
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voivat olla laukaisevia tekijöitä ruoan verkkokaupan käytön aloittamiselle. Kuitenkin 

kuluttajat usein käyttävät samaan aikaan tavallista myymälää. Tutkimuksessa huomattiin 

myös, että kun laukaiseva tekijä loppuu, voi myös palvelun käyttö mahdollisesti loppua, 

koska palvelu ei ole enää välttämätön kuluttajalle. (Hand ym. 2009.) Käytön aloittaminen 

voi siis johtua esimerkiksi elämäntilanteen muutoksesta. Seuraavaksi esitellään tarkemmin 

mitä hyötyjä kuluttajat näkevät verkkokaupan käytössä.  

 

Childer, Carr, Peck ja Carson (2001) osoittivat, että kuluttajien havaitsema hyödyllisyys ja 

helppokäyttöisyys ovat vahvoja tekijöitä, jotka ennustavat kuluttajien ruoan verkkokaupan 

käyttöä.  Myös Hui ja Wan (2009) sekä Driediger ja Bhatiasevi (2019) totesivat 

tutkimuksissaan, että kuluttajat ovat motivoituneita tekemään ostoksia ruoan 

verkkokaupasta, jos he pitävät verkkokaupan tarjoamia palveluita hyödyllisinä ja 

helppokäyttöisinä. Tämän vuoksi on mielekästä pohtia konkreettisempia tekijöitä, jotka 

voivat vaikuttaa hyödyllisyyden kokemiseen ja helppokäyttöisyyteen. 

 

Kuluttajien asenteita ja kokemuksia ruoan verkkokauppaa kohtaan on tutkittu jo melko 

pitkään. Morganoskyn ja Cuden (2000), mukaan kuluttajien kaksi päämotiivia käyttää 

ruoan verkkokauppaa on havaittu olevan vaivattomuus ja ajansäästö. Nämä kaksi tekijää 

korostuvat myös monessa muussakin myöhemmässä tutkimuksessa (Raijas 2002; Ramus 

& Nielsen 2005; Hand ym. 2009; Pokrivcak ym. 2017; Driediger & Bhatiasevi 2019) Syitä 

sille, miksi ruoan verkkokauppa koetaan vaivattomaksi ja aikaa säästäväksi, voi olla 

monia. Rajaksen (2002) mukaan lapsiperheet arvostavat ajansäästöä. Lapsiperheellinen 

voi kokea ostosten teon vaivattomaksi, kun ostokset voidaan tehdä kotoa käsin eikä lapsia 

tarvitse viedä kauppaan tai etsiä hoitajaa ostosten teon ajaksi (Morganosky & Cude 2000). 

Liikuntarajoitteiselle ihmiselle verkkokauppa antaa mahdollisuuden ostaa ruokaa suoraan 

kotiovelle, kun muuten ostokset tekisi esimerkiksi omaishoitaja (Morganosky & Cude 

2000). Myös vähäisemmät fyysiset vaivat voivat lisätä ruoan verkkokaupan käyttöä, koska 

ne voivat vaikeuttaa ostosten nostamista tai kantamista, ja esimerkiksi portaiden nousu 

ostosten kanssa voi olla hankalaa. (Morganosky & Cude 2000.) 

 

Ramus ja Nielsen (2005) tuovat esille, että kuluttajat arvostavat ruoan verkkokaupassa sitä, 

että ostoksia voi tehdä poistumatta kotoa, eikä ostoksia tarvitse tehdä stressaavassa 

ympäristössä ruuhka-aikana.  Positiivisena asiana nähdään myös se, että verkkokauppa on 

aina auki ja ostokset voi tehdä silloin kun se itselle sopii parhaiten. Tutkimuksessa todettiin 
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myös, että osa kuluttajista voi kokea säästävänsä rahaa, koska he tekevät vähemmän 

impulsiivisia ostoksia verkkokaupassa. (Ramus ym. 2005.) Raijaksen (2002) 

tutkimuksessa huomattiin, että osa kuluttajista haluaa kokeilla jotain uutta, ja ottaa 

verkkokaupan käyttöön ruokaostoksiin tämän johdosta. 

2.3.2 Kuluttajien kokemat haasteet ja ongelmat ruoan verkkokaupan käytössä  

Vaikka monet kuluttajat kokevat verkkokaupan käytössä hyötyjä, kokevat monet siinä 

myös paljon ongelmia. Nämä ongelmat voivat estää verkkokaupan käyttöönoton tai 

vaikeuttaa jo alkanutta käyttöä. Näitä tekijöitä tuleekin pohtia, jotta ruoan verkkokaupasta 

saataisiin vielä toimivampi. Seuraavaksi esitellään tutkimuksissa havaittuja negatiivisia 

tekijöitä ruoan verkkokaupasta.   

 

Ramus ja Nielsen (2005) käsittelevät artikkelissaan, mitä kuluttajat ajattelevat ruoan 

verkkokaupasta. He toteavat kuluttajien kokevan negatiiviseksi sen, että he eivät voi itse 

valita tuoretuotteita, kuten hedelmiä, vihanneksia ja lihatuotteita. Niitä ei voi koskea, 

haistaa tai nähdä verkossa. Myös Keh ja Shieh (2001) toivat esille, että aistinvaraiset tekijät 

ovat tuoretuotteiden valinnassa tärkeitä. Tämän lisäksi Raijas (2002) toi esille, että 

kuluttajat kokevat ongelmalliseksi laadun todentamisen verkossa.  Kuluttajat voivat kokea 

negatiivisena, että eivät itse pääse valitsemaan tuotteita, vaikka ne olisivatkin laadukkaita. 

Osalle kuluttajista ajattelutavan muutos voi olla haasteellista. (Keh & Shieh 2001.) 

 

Myös kuljetuskustannukset koetaan ongelmallisiksi, koska ne nostavat ostosten hintaa. 

Etenkin pieniä ostoksia tehdessä toimituskustannukset nostavat ostosten hintaa 

merkittävästi. (Ramus & Nielsen 2005.) Raijas (2002) toi kuitenkin esille, että hinta ei ole 

kaikille kuluttajille avainasemassa, vaan ajan säästö nousee tärkeämmäksi tekijäksi. 

Tämän lisäksi tuotepalautukset voidaan kokea vaikeiksi, ja se voi aiheuttaa vaivaa. (Ramus 

& Nielsen 2005.)  Keh ja Shies (2001) toivat myös esille, että kuluttajat voivat olla 

vastahakoisia käyttämään ruoan verkkokauppaa pitkien toimitusaikojen takia. Kuluttajat 

arvostaisivat nopeampia toimituksia, koska he eivät aina suunnittele aterioitaan etukäteen 

(Keh & Shieh 2001).  

 

Osa kuluttajista voi myös kokea, että ostosten teon hauskuus menetetään, jos ostokset 

tehdään verkossa. Osalle kuluttajista tämä oli Ramuksen ja Nielsenin (2005) mukaan hyvin 

tärkeää. Spontaanien ja impulsiivisten ostosten teko voidaan myös menettää, koska verkon 
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kautta ostaminen vaatii suunnitelmallisuutta. Tämän lisäksi osa kuluttajista kokee ostosten 

tekemisen myymälässä ajanvietteenä. (Ramus & Nielsen 2005.) Osa kuluttajista kokee 

sosiaalisuuden tärkeänä käydessään tavallisessa myymälässä, jossa voi olla tekemisissä 

muiden ihmisten tai perheenjäsentensä kanssa. Kaupassa käynti mahdollistaa kodista 

ulospääsyn muiden ihmisten joukkoon. (Ramus & Nielsen 2005; Hand ym. 2009) Myös 

asiakaspalvelun puute verkkokaupassa voidaan kokea ongelmalliseksi. Osa kuluttajista 

haluaa saada vastauksia kysymyksiin ja tehdä valituksia tuotteisiin liittyen oikealle 

henkilölle fyysisessä tilassa. (Ramus & Nielsen 2005.) Kuitenkin nykypäivänä useassa 

verkkokaupassa on chat-palvelu, jossa asiakkaat voivat esittää kysymyksiä 

henkilökunnalle. 

 

2.4 Ostopäätösprosessi  

Tässä alaluvussa käsitellään teoria ostopäätösprosessista. Teorian avulla voidaan 

tarkastella laajasti kuluttajien käyttäytymistä, ja selvittää syitä kuluttajien valinnoille 

erilaisissa tilanteissa. Tämä on olennaista, koska halutaan selvittää syitä, joiden vuoksi 

kuluttaja valitsee verkkokaupan tavallisen myymälän sijaan.  

 

Ostopäätösprosessi muodostuu viidestä eri vaiheesta, ja se on esitetty kuviossa 2. Nämä 

viisi vaihetta ovat (1) tarpeen tunnistaminen, (2) informaation etsiminen, (3) vertailu, (4) 

ostopäätös ja (5) ostopäätöksen jälkeinen toiminta (Solomon, Bamossy,	 Askegaard	 &	

Hogg 2006, 258; Kotler & Keller 2012, 188). Kuluttajat eivät joka tilanteessa käy mallin 

jokaista vaihetta lävitse, ja ne voivat edetä eri järjestyksessä. Kotlerin ja Kellerin (2012, 

188) esimerkki hammastahnan ostosta havainnollistaa tätä. Heidän mukaansa 

kulutustavaraa ostaessa kuluttaja voi siirtyä suoraan tarpeen tunnistamisesta 

ostopäätökseen. Kuluttaja voi siis sivuuttaa kaksi aikaisempaa vaihetta tilanteesta riippuen. 

Vaikka mallia ei voi yleistää kaikkiin ostopäätöstilanteisiin, Kotlerin ja Kellerin (2018, 

188) mukaan malli antaa kuitenkin hyvän yleiskuvan kuluttajan ostopäätöksen 

ymmärtämiselle etenkin tilanteessa, jossa ostos on uusi kuluttajalle. Ruoan verkkokauppa 

on monelle iäkkäälle kuluttajalle suhteellisen uusi ilmiö, joten ostopäätösprosessin 

ymmärtäminen voi auttaa havaitsemaan, mitkä tekijät voivat vaikuttaa valintaan.  Solomon 

ym. (2006, 262) tuo myös esille, että toistuvien valintojen muutokset voivat olla vaikeita 

kuluttajille, kun markkinoijat yrittävät esittää uusia tapoja tehdä tuttuja toimintoja. Tässä 
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tapauksessa kuluttajien pitää oppia ostamaan ruokaa verkosta tavallisen kaupan sijaan. 

Kuluttajien täytyy siis vakuuttua uuden tavan paremmuudesta, jotta he olisivat valmiita 

muuttamaan aikaisempia tapojaan (Solomon ym. 2006, 262). Myös ostosten jälkeinen 

toiminta on olennaista verkkokaupassa, ja sillä on vaikutuksia mahdollisiin tuleviin uusiin 

ostoksiin (Butlerin & Peppardin 1998). 

 

 

Kuvio 2. Viiden vaiheen malli kuluttajan ostopäätösprosessista Lähde: Kotler & Keller, 

2012, 188. 

 

Tarpeen tunnistaminen on ostoprosessin ensimmäinen vaihe. Solomonin ym. (2006, 263) 

mukaan tarpeen tunnistaminen tapahtuu, kun kuluttaja kokee merkittävän eron nykyisessä 

tilanteessa jonkin halutun tai ihanteellisen tilan välillä. Tarve voi syntyä esimerkiksi 

kuluttajan kohtaamasta ongelmasta tai sisäisestä tai ulkoisesta ärsykkeestä. Sisäinen ärsyke 

voi esimerkiksi olla nälän tunne ja ulkoinen ärsyke mainos (Kotler & Keller 2012, 189). 

Kuluttaja voi esimerkiksi elämäntilanteen muuttuessa kokea ongelman, jolle hän hakee 

ratkaisua ruoan verkkokaupasta. Esimerkiksi lapsen syntymisen myötä perheet voivat 

hakea ajansäästöä ja vaivattomuutta tilaamalla ruokansa verkkokaupasta. 

  

Ostopäätösprosessin toisena vaiheena on informaation etsintä. Kuluttaja etsii tässä 

vaiheessa tietoa saatavilla olevista tuotteista, jotka mahdollisesti täyttävät hänen tarpeensa. 

Solomonin ym. (2006, 265) mukaan tiedonhankintaa tapahtuu ennen ostoksen tekoa tai se 

voi olla jatkuvaa. Jatkuvassa tiedonhankinnassa kuluttaja kerää jatkuvasti tietoa 

ostopäätösprosessin tueksi, ja tietoa voidaan kerätä myös tulevia ostoksia varten. Jatkuvaa 

tiedonhankintaa voidaan tyypillisesti tehdä hyödyn sijasta myös huvin vuoksi, ja tätä 

tiedonhankintatyyppiä käyttävät erityisesti iäkkäät kuluttajat. (Solomonin ym. 2006, 265.)  

Kotlerin ja Kellerin (2012, 189) mukaan kuluttajan tiedonhankinta voi olla kahdenlaista: 

korostettua huomiota (heightened attention) tai aktiivista tiedonhankintaa. Korostetulla 

huomiolla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja on valmiiksi kiinnostunut tuotteesta ja tämän 

johdosta ottaa tietoa helpommin vastaan. Aktiivisessa tiedonhankinnassa kuluttaja taas 

etsii informaatiota eri lähteistä kuten ystäviltä, internetistä ja vierailemalla myymälöissä. 
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Tiedon lähteet voivat olla erilaisia. Kotlerin ja Kellerin (2012, 189) mukaan ne voivat olla 

henkilökohtaisia (perhe ja ystävät), kaupallisia (mainokset, verkkosivut, myyjät), julkisia 

(massamedia) tai kokemusperäisiä (tuotteen tarkastelu ja kokeilu). Eniten tietoa saadaan 

kaupallisista lähteistä, mutta vaikuttavimmat lähteet ovat kuluttajille henkilökohtaiset ja 

kokemukselliset lähteet. Kuitenkin tulee huomioida, että lähteiden painotukset riippuvat 

ihmisistä. (Kotler & Keller 2012, 189.) 

 

Kolmantena vaiheena on vaihtoehtojen vertailu. Kotlerin ja Kellerin (2012, 190) mukaan 

kuluttajien vertaillessa vaihtoehtoja ei ole yksiselitteistä syytä, miksi kuluttaja valitsee 

jonkin tietyn tuotteen tai palvelun. Tuote ja eri ostopäätöstilanteet vaikuttavat siihen, 

kuinka kuluttajat arvioivat tuotteita. Kuluttajat voivat nähdä eri tuotteet ominaisuuksien 

summina, jotka tyydyttävät eri tarpeita. Myös eri ominaisuuksien arvot painottuvat ja 

vaikuttavat valintaan. Kuluttajat usein pyrkivät löytämään tuotteen, joka tyydyttää 

parhaiten juuri heidän tarpeitaan. Tämän johdosta eri kuluttajat voivat etsiä erilaisia 

ominaisuuksia samasta tuotteesta. (Kotler & Keller, 190.)  

  

Neljäntenä vaiheena ostopäätösprosessissa on ostopäätös. Tässä vaiheessa kuluttaja tekee 

konkreettisen ostopäätöksen tiedossa olevista vaihtoehdoista. Valintaa ohjaava 

päätöksenteko voi olla yksinkertaista sekä nopeaa, tai se voi olla monimutkaista ja paljon 

huomiota vaativaa. (Solomon ym. 2006, 277.)  Valintaan voidaan päästä kompensatorisen 

tai ei-kompensatorisen vertailun kautta (Solomon ym. 2006, 290-291; Kotlerin & Kellerin 

2012, 192). Kompensatorisella vertailulla tarkoitetaan sitä, että kuluttaja kokee hyvien 

ominaisuuksien kompensoivan huonoja ominaisuuksia. Ei-kompensatorisessa vertailussa 

tuotteen tai palvelun ominaisuuksia ei katsota kokonaisuutena vaan tuote valitaan, kunhan 

se täyttää sille asetetut minimivaatimukset. Valintaan voidaan myös päätyä, jos tuotteessa 

tai palvelussa sille asetettu tärkein ominaisuus on parhain. (Solomon ym. 2006, 290-291; 

Kotler & Keller 2012, 192.) Solomonin ym. (2006, 279) mukaan kuluttajat voivat tehdä 

myös heuristisia valintoja, jotka johtavat nopeisiin ostopäätöksiin. Kuluttaja voi 

esimerkiksi päätyä ostamaan saman tuotteen, kuin edellisellä kerralla, tai valita nopeasti 

kalliimman tuotteen ajatellen, että se on laadukkaampi. Furst ym. (1996) myös toteavat, 

että kuluttajat valitsevat ruokaa usein heuristisesti, mikä johtaa suhteellisen 

rutiininomaisiin ja toistuviin ruokavalintoihin. Heuristisilla ja rutiininomaisilla valinnoilla 

voi myös olla vaikutusta ruoan verkkokaupassa, koska jos kuluttaja ei jaksa vertailla 

verkkokaupan ja tavallisen myymälän välillä, ei hän välttämättä koskaan ota 



 
 
 

20 

 

verkkokauppaa käyttöön. Myös ruoan valinta voi verkkokaupassa olla vaikeampaa, koska 

ostokset tulee usein tilata etukäteen, jolloin on vaikea tietää mitä haluaa tulevaisuudessa 

syödä. Tavalliseen myymälään meno ja siellä rutiininomainen tuotteiden keräily voivat 

olla kuluttajalle helpompi ratkaisu, kuin uuden oppiminen. 

 

Viidentenä ja viimeisenä vaiheena on ostosten jälkeinen toiminta. Kotlerin ja Kellerin 

(2012, 194) mukaan kuluttaja voi olla tässä vaiheessa joko tyytyväinen tai tyytymätön 

ostopäätökseensä. Hän voi mahdollisesti hakea lisätietoa ostoksen jälkeen, esimerkiksi jos 

kuluttajalla on ristiriitaisia tuntemuksia ostosta kohtaan. Kuluttaja voi mahdollisesti kuulla 

toisesta tavaramerkistä hyviä kokemuksia ja voi tämän jälkeen pohtia, tekikö hän oikean 

päätöksen. Kuluttajan kokema tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden taso vaikuttaa siihen, 

tuleeko kuluttaja valitsemaan saman tuotteen tai palvelun vielä uudestaan. Tyytyväisyyden 

taso vaikuttaa myös siihen, tuleeko kuluttaja suosittelemaan tuotetta tai palvelua muille. 

Jos kuluttajan asettamat odotukset eivät toteudu, on kuluttaja tyytymätön tuotteeseen. Mitä 

suurempi ero toteutuneen ja odotusten välillä on, sitä tyytymättömämpi on kuluttaja.   

Odotusten osoittautuessa oikeiksi, tai jos ne jopa ylittyvät, kuluttaja kokee tyytyväisyyttä. 

(Kotler & Keller 2012, 194.) Kotlerin ja Kellerin (2012, 194) mukaan tyytyväinen kuluttaja 

ostaa tuotteen tai palvelun todennäköisemmin uudestaan, ja suosittelee sitä lähipiirilleen. 

Tyytymätön asiakas voi palauttaa tuotteen, eikä hän mahdollisesti osta tuotetta tai palvelua 

enää uudestaan. Kuluttaja voi myös valittaa tuotteesta tuttavilleen tai julkisesti. Butlerin ja 

Peppardin (1998) mukaan ostoksen jälkeisen käyttäytymisen tunnistaminen onkin 

oleellista, koska se auttaa käsittämään kuluttajien käyttäytymistä kokonaisuudessaan, eikä 

sitä tulisi nähdä ostopäätösprosessin ulkopuolelle jäävänä tekijänä. 
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3. Iäkkäät kuluttajat ja ruoan verkkokauppa 

Edellä on käsitelty verkkokauppaa. Tässä luvussa syvennytään tarkemmin iäkkäisiin 

kuluttajiin ja heidän rooliinsa ruoan verkkokaupassa. Aluksi määritellään mitä iäkkäällä 

kuluttajalla tarkoitetaan. Tämän jälkeen siirrytään pohtimaan minkälaisia haasteita iäkkäät 

kohtaavat kaupassa, ja millaisia kuluttajia he ovat ruoan verkkokaupassa.  

3.1 Iäkäs kuluttaja  

Iäkkäistä puhuttaessa tulee tarkentaa mitä tällä tarkoitetaan. Kohijoen (2011) mukaan 

sanalle iäkäs on monta synonyymiä, kuten seniori, vanhus ja ikäihminen. Määritelmänä 

iäkäs on kuitenkin melko epäselvä käsite (Kohijoki 2011; Kohijoki & Marjanen 2013). 

Iäkkäiden joukkoon mahtuu paljon erilaisia ihmisiä erilaisista sosioekonomisista ryhmistä, 

ja heillä on erilaisia ostospreferenssejä (Kohijoki 2011). Myös Abdel-Ghanny ja Sharpe 

(1997) toteavat, että ikääntyneiden ihmisten koulutustaso, siviilisääty, etnisyys, 

taloudelliset resurssit, terveydentila, asenteet ja arvot vaihtelevat suuresti. Suurin osa 

kuluttajien käytöksestä selittyy enemmän elämäntyylillä tai psykologisella iällä, kuin 

biologisella iällä (Moschisin, Lee & Mathur 1997). 

 

Kronologinen ikä on usein käytetty menetelmä iäkkäiden luokittelussa, mutta ikärajoissa 

ei ole selkeää yksimielisyyttä (Abdel-Ghany & Sharpe 1997; Mosschis ym. 1997; Kohijoki 

& Marjanen 2013). Moschisin ym. (1997) mukaan ikä ei ole yksinään hyvä kriteeri 

määrittelemään henkilöä vanhukseksi. Heidän mukaansa ihmiset ikääntyvät vähitellen 

biologisesti, psykologisesti sekä sosiaalisesti, joten mikään tarkkaan määritelty ikäraja ei 

tuota merkityksellistä määritelmää. Ihmiset eivät välttämättä käyttäydy tai näytä ikänsä 

mukaiselta (Moschis ym 1997). Moschis ym. (1997) toteaa myös, että iäkkäitä usein 

yleistetään herkästi. Ajatellaan usein, että iäkkäillä on heikko terveys, he ovat sosiaalisesti 

eristäytyneitä eikä heillä ei ole kiinnostusta romantiikalle tai seikkailulle. Moneen 

iäkkääseen nämä voivat sopia, mutta tosiasia on heidän mukaansa myös se, että monet 

eivät sovi näihin kuvauksiin. 

 

Useissa tutkimuksissa iäkkäät kuluttajat määritellään 65-vuotiaiksi ja sitä vanhemmiksi 

(Abdel-Ghany & Sharpe 1997; Kohijoki 2011). Kohijoen ja Marjasen (2013) mukaan 

kuitenkin toisissa tutkimuksissa vanhuksiksi luokitellaan jo 50-, 55- tai 60-vuotiaat. 

Kohijoki (2011) on omassa artikkelissa päätynyt käyttämään määritelmää, jossa iäkkäät 
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ovat 65-vuotiaita tai vanhempia. Tähän on päädytty sen takia, koska Suomessa monessa 

virallisessa tilastossa iäkkäät henkilöt määritellään näin. Myös tässä työssä iäkäs 

määritellään 65-vuotiaaksi tai vanhemmaksi henkilöksi.  

 

Iäkkäitä voidaan myös jaotella heidän ikänsä mukaan. Abdel-Ghany ja Sharpe (1997) ovat 

jaotelleet iäkkäät 65–74-vuotiaisiin sekä 75-vuotiaisiin ja sitä vanhempiin. Ensimmäistä 

ryhmää he kutsuvat nuoriksi vanhuksiksi ja toista vanhoiksi vanhuksiksi. Abdel-Ghany ja 

Sharpe (1997) huomasivat, että nuorten vanhusten ja vanhojen vanhusten 

ostoskäyttäytyminen erosi siinä, että nuoret vanhukset käyttivät enemmän rahaa tuotteisiin 

ja palveluihin kuin vanhat vanhukset. Tätä jaottelua on hyvä pohtia verkkokauppaa 

ajatellen, koska verkkokauppaa kehittäessä näiden ryhmien käytös voi poiketa toisistaan. 

Esimerkiksi nuoret vanhukset voivat olla toimintakyvyltään paremmassa kunnossa, kuin 

vanhemmat vanhukset. 

 

Edellä todettiin, että iäkkään määritelmä voi olla haastava, ja he ovat monimuotoinen 

joukko ihmisiä. Elämäntyyli ja muut tekijät voivat vaikuttaa iäkkäisiin ja heidän 

käyttäytymiseensä. Kohijoen ja Marjaniemen (2013) mukaan on mahdotonta ennustaa, 

kuinka iäkkäät tulevat käyttäytymään tulevaisuudessa, koska jokainen sukupolvi eroaa 

toisistaan olosuhteista ja ajasta riippuen. 

 

3.2 Iäkkäät kuluttajina ruokakaupassa  

Tutkielman kannalta on järkevää pohtia, millaisia kuluttajia iäkkäät ovat ruokakaupassa, 

koska heidän tottumuksillaan voi olla vaikutusta verkkokaupan käyttöönottoon.  

Tavallisessa myymälässä käyntiin liittyviä haasteita voidaan mahdollisesti ratkoa 

verkkokaupan avulla. 

 

Ensinnäkin on hyvä huomioida, että iäkkäät ovat taloudellisesti merkittävä ryhmä 

päivittäistavarakaupassa. Iäkkäiden on nähty muodostavan suuren ryhmän pienituloisista 

talouksista, mutta heidän käytätettävissä olevat tulonsa ovat suhteellisesti huomattavat, ja 

he käyttävät niistä suuren osan ruokaan. (Moshis ym 2004.) Myös Suomessa yli 65-

vuotiaiden osuus väestöstä on suuri, ja he muodostavat merkittävän kuluttajasegmentin. 
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Kuluttajina iäkkäät ovat rationaalisia, hintatietoisia ja palvelukeskeisiä. He ovat myös 

myymäläuskollisia ja suosivat kaupan omia merkkejä sekä brändituotteita. (Kohijoki 

2011.) Tämän lisäksi iäkkäät arvostavat korkealaatuisia tuotteita, hyvää palvelua ja 

mukavuutta kaupassa (Kohijoki 2011). Meneely, Strugnell ja Burns (2009) tuovat esille, 

että iäkkäiden on huomattu eroavan nuoremmista ostokäyttäytymisellään. Näitä erottavia 

tekijöitä voivat olla korkeampi myymäläuskollisuus, henkilökohtaisen palvelun tarve sekä 

hitaammat ostopäätökset. Myös Moschis (2003) toi esille, että iäkkäät etsivät 

helppokäyttöisiä tuotteita ja palveluita. He myös herkemmin maksavat enemmän 

laadukkaasta palvelusta tai tuotteesta. Heidän tutkimuksessa huomattiin, että hinta oli 

merkittävä ominaisuus vasta silloin, jos tuotteet olivat samanlaisia ominaisuuksiltaan. 

Luotettavuus on myös tärkeää iäkkäille kuluttajille. Iäkkäät pyrkivät välttämään riskejä ja 

suosivat mielellään tuttuja liikkeitä ja kauppoja. Myös henkilökohtainen palvelu on tärkeää 

osalle iäkkäistä kuluttajista. (Moschis 2003.) 

 

Iäkkäiden on huomattu eroavan ostoskäyttäytymiseltään muista kuluttajista. He suosivat 

ostosten teossa arkipäiviä ja pyrkivät välttämään kaikista ruuhkaisimpia ostosaikoja. 

Sosiaalisuus korostuu ostostenteossa, ja tämän lisäksi ostostenteko voidaan kokea 

hyötyliikuntana ja ajanvietteenä. (Kohijoki 2011.) Kohijoen (2011) mukaan iäkkäät 

tekevät useimmiten ostoksensa aamuisin supermarketeissa, jotka sijaitsevat lähellä heidän 

kotejaan. Kaupan sijainti lähellä kotia voi olla tärkeä perusta kaupan valinnalle, mutta 

kuitenkin tutkimuksessa huomattiin, että lähintä myymälää ei välttämättä käytetty, vaan 

myymälää, johon päästiin helposti. Kävelyetäisyys ei siis ole ainoa viitteellinen näkökohta 

saavutettavuuteen. (Kohijoki 2011.) Whelanin, Wringleyn, Warmin ja Canningin (2002) 

mukaan vanhukset suosivat myös ostopaikkoja, joissa saa hoidettua kaikki asiat yhdellä 

kertaa.  

3.3 Iäkkäiden kokemat esteet ja hyödyt ruokakaupoissa 

Suomessa ruokakauppojen määrä on vähentynyt ja niiden koko on kasvanut (Kohijoki 

2011, PTY 2018). Tällä rakenteellisella muutoksella on vaikutusta ruokakauppojen 

saavutettavuuteen, ja sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia osaan kuluttajista (Kohijoki 

2011). Tämä voi koskea etenkin kuluttajia, joilla on vaikeuksia liikkua sekä alueita, joissa 

on pidemmät etäisyydet ruokakauppoihin. Eniten tästä kärsivät iäkkäät, jotka eivät omista 
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autoa, tai joilla on liikkumisrajoitteita. (Kohijoki 2008.) Tästä johtuen osaa vanhuksista 

voidaan kutsua epäedullisessa asemassa oleviksi kuluttajiksi (Bromley & Thomas, 1995).   

 

Epäedullisessa asemassa olevilla kuluttajilla (disadvantaged consumers) on rajoittunut 

mahdollisuus valita heidän tarpeilleen sopiva päivittäistavarakauppa, koska heillä saattaa 

olla fyysisiä, henkilökohtaisia tai taloudellisia esteitä saavutettavuudelle. Näitä henkilöitä 

esiintyy eri sosiaaliluokissa, mutta heitä on korostuneesti alemmissa sosioekonomisissa 

ryhmissä. (Wilson, Alexander, & Lumbers 2004.) Rajoittuneiden kuluttajien on usein 

havaittu olevan riippuvaisia kodin lähellä olevista kaupoista. Whelan ym. (2002) toteavat, 

että fyysinen saavutettavuus on tärkein ruokakaupan valintakriteeri vanhuksilla, joilla on 

vammoja tai jotka eivät omista autoa. Heillä on vaikeuksia etenkin ruokaostoksien 

kuljettamisessa kotiin. 

 

Kohjoen (2011) Suomessa tehdyssä tutkimuksessa käy ilmi, että iäkkäät suosivat hyvää 

sijaintia kaupan valinnassa. Laatu ja valikoima olivat toiseksi tärkein kriteeri. 

Asiakasetuohjelmat olivat kolmanneksi tärkein kriteeri. Kohijoen (2011) tutkimuksessa 

iäkkäitä vähiten haittaavia tekijöitä olivat aukioloajat ja vapaa-ajan kuluminen ostoksiin. 

Erikoisruokavalion tai taloudellisen tilanteen ei myöskään nähty aiheuttavan vaikeuksia 

kaupan valinnassa (Kohijoki 2011). Kohijoen (2011) tutkimuksesta käy ilmi, että eniten 

vaikeuksia kokevat yli 75-vuotiaat yksinasuvat asiakkaat, jotka eivät omista autoa ja joilla 

on terveysongelmia. Kohijoen (2011) mukaan tämä ryhmä on tulevaisuudessa eniten 

kasvussa. Myös iäkkäät, jotka asuvat kaupan läheisyydessä voivat kokea vaikeuksia 

kauppaan pääsyssä (Kohijoki 2008). Erikoisruokavaliot voivat myös haastaa iäkkäitä 

kaupan valinnassa, koska lähikauppa ei välttämättä tyydytä kaikkia tarpeita, ja niiden 

valikoima voi olla suhteellisen pieni. Hintataso on myös korkeampi pienemmissä 

kaupoissa. (Kohijoki 2011.) 

 

Aihe on kuitenkin haastava, koska kaikki epäedullisessa asemassa olevat kuluttajat eivät 

itse koe olevansa estyneitä kuluttajia (Woodliffe 2007). Toisaalta vaikka kuluttaja olisi 

esimerkiksi pienituloinen ja hänellä olisi liikkumisrajoitteita, ei se automaattisesti tee 

hänestä epäedullisessa asemassa olevaa kuluttajaa (Woodliffe 2007). Woodliffe (2007) tuo 

esille, että ilmiö voi myös olla päinvastaista – osa voi kokea itsensä epäedullisessa 

asemassa olevaksi, vaikka ei todellisuudessa sitä ole.  



 
 
 

25 

 

 

Kohijoen (2008) mukaan saavutettavuudella tarkoitetaan koko prosessia, johon kuuluvat 

ostosten suunnittelu, kauppaan meno, kaupassa toimiminen sekä tavaroiden kuljetus kotiin 

ja niiden siirtäminen säilytykseen. Saavutettavuudella ei siis viitata pelkkään 

kulkuyhteyteen. Seuraavaksi esitetään tekijöitä, jotka voivat heikentää saavutettavuutta. 

Seuraavissa osioissa saavutettavuus puretaan pienempiin osiin: kaupan sisäisiin ja ulkoisin 

tekijöihin. Tämän lisäksi käydään läpi, mitä muita merkityksiä kaupankäynti antaa 

iäkkäille. 

3.3.1 Kaupan sisäiset tekijät 

Kaupan sisäiset tekijät vaikuttavat iäkkäiden asiakaskokemukseen kaupassa. Näitä 

tekijöitä voivat olla esimerkiksi kaupan sisäinen sijoittelu, tuotetiedot, esteettömyys, 

sijainti, palvelu sekä ilmapiiri. (Yin, Pei & Ranchod 2012.) Yinin ym. (2012) mukaan 

supermarketeissa on kuusi tekijää, jotka voivat aiheuttaa haasteita iäkkäille ja ne ovat: 

vaunut ja korit, myymälän asettelu ja käytävät, hyllyt ja pakastimet, tuoteisiin liittyvät 

ongelmat, asiakaspalvelu ja kassat. Seuraavaksi avataan lyhyesti näitä tekijöitä, jotka Yin 

ym. (2012) havaitsivat tutkimuksessaan. 

 

Iäkkäillä kuluttajilla voi olla vaikeuksia vaunujen ja korien täyttämisessä ja kantamisessa. 

Iäkkäät kokivat myös haasteellisiksi käytävien kapeuden ja sen, että opasteet voivat olla 

epäselviä. (Yin ym. 2012.) Meneely ym. (2009) toteavat, että iäkkäät voivat kokea kaupan 

suuren koon negatiivisena, koska niissä joutuu kävelemään liian pitkiä matkoja. Tuotteet 

voivat sijaita hyllyillä ja pakastimissa liian korkealla tai matalalla, jolloin fyysiset 

ongelmat voivat vaikeuttaa kumartumista ja tuotteiden kurottelua. (Yin ym. 2012.) Saman 

huomion tekivät Kohijoki (2011) sekä Meneely ym. (2009) tutkimuksissaan. Meneely ym. 

(2009) tuo esille tämän lisäksi, että iäkkäiden voi olla vaikeaa löytää tuotteita kaupan 

hyllyiltä. Myös tuotteiden sijoitteluiden muutokset kaupoissa koettiin ongelmalliseksi. 

Tuotteiden osalta iäkkäät toivoivat pienempiä pakkauskokoja sekä selkeälukuisempia 

pakkausmerkintöjä (Yin ym. 2012). Myös Meneely ym. (2009) huomasivat, että tuotteiden 

tekstien pienet koot koettiin haasteellisiksi.  

 

Iäkkäät toivoivat myös parempaa asiakaspalvelua. Heidän oli esimerkiksi vaikeaa löytää 

vapaata asiakaspalvelijaa apua tarvitessaan. Lisäksi iäkkäät kokivat kassapalvelun 

hitaaksi, jonot liian pitkiksi sekä pakkaamisavun heikoksi. (Yin ym. 2012.) Meneely ym. 
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(2009) toteavat, että yksi tärkeimmistä ongelmista kaupassa iäkkäille oli avunpuute. 

Iäkkäät kokevat usein olevansa taakkana, jos he tarvitsevat apua kaupan muilta asiakkailta 

(Meneely ym. 2009).  Myös Kohijoen (2011) tutkimuksessa huomattiin iäkkäiden pitävän 

henkilökohtaisen palvelun puutetta negatiivisena asiana. Tutkimuksesta nousi myös ilmi, 

että monet vanhukset ovat kokeneet epäystävällisyyttä ja huomiotta jättämisen tunnetta 

kaupoissa. Ongelmaksi koettiin lisäksi riittämätön määrä kassoja sekä meluisa 

taustamusiikki. (Kohijoki 2011) 

 

Meneely ym. (2009) toivat tutkimuksessaan esille, että osa iäkkäistä kokee olevansa 

muiden tiellä kaupoissa käydessään, koska liikuntarajoitteet ja hitaampi liikkumisvauhti 

estävät normaalin etenemisen kaupassa. Tämän takia iäkkäät tekevät ostoksia mielellään 

hiljaisempina aikoina.  Myös Kohijoki (2011) tuo esille, että iäkkäät voivat kokea kaupan 

kiireisen ilmapiirin häiritsevänä. Tämän lisäksi Kohijoki (2011) toi esille, että 

lähikauppojen suppeampi valikoima voidaan nähdä riittämättömänä. 

 

Edellä on kerrottu, minkälaisten tekijöiden on eri tutkimuksissa havaittu aiheuttavan 

ongelmia iäkkäille kuluttajille ruokakaupassa. Kyseiset haasteet vaikuttavat suurelta osin 

johtuvan huonontuneesta fyysisestä kunnosta, jonka johdosta kaupassakäyntiin voidaan 

kokea tarvitsevan apua. Osalle kuluttajista kyseiset ongelmat voivat olla niin suuria, että 

yksin kaupassa käynti ei onnistu.  

3.3.2 Kaupan ulkoiset tekijät  

Kaupan ulkoisina tekijöinä voidaan nähdä kauppaan pääsy sekä sieltä palaaminen ostosten 

kanssa kotiin. Myös ostosten purkaminen voi aiheuttaa ongelmia iäkkäille. 

 

Kohijoen (2011) mukaan etenkin saavutettavuuden näkökulmasta iäkkäät kokevat 

ongelmana kauppaan siirtymisen ja sieltä kotiin palaamisen ostosten kanssa. 

Tutkimuksessa huomattiin, että siirtymiset kokivat kaikista ongelmallisimmiksi 

vanhemmat vanhukset, joilla oli terveysongelmia, ja joilla ei ollut autoa. Yhtenä 

merkittävänä ongelmana iäkkäät kokivat pitkät matkat ruokakauppoihin.  

 

Moschis, Curasi & Bellenger (2004) huomasivat, että iäkkäät arvostavat kaupan valinnassa 

kaupan läheistä sijaintia. Myös Whelan ym. (2002) toivat esille, että fyysinen 
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savutettavuus on yksi tärkeimmistä tekijöistä myymälän vallinnassa. Heidän mukaansa 

osalle iäkkäistä pitkät matkat kauppaan ja ostosten kuljettaminen kotiin tuottavat ongelmia. 

Tämän myös totesivat Leighton ja Seaman (1997), ja he toivat esille, että iäkkäiden 

myymälävalinta perustuu käytännössä vaivattomuuteen. Yllättäen kuitenkin Kohijoen 

(2011) tutkimuksessa iäkkäät suosivat lähikauppojen sijaan isoja super- ja 

hypermarketteja, joissa on laaja valikoima, erillinen palvelutiski ja joissa voi tehdä kaikki 

ostokset kerralla. Kohijoen (2011) mukaan lähikaupat eivät välttämättä tyydytä kaikkien 

iäkkäiden kuluttajien tarpeita, ja sen takia osa heistä haluaa tehdä ostoksensa isommissa 

kaupoissa. Kuitenkin autottomille vanhuksille ostosmatkat aiheuttavat ongelmia (Kohijoki 

2011). Tämän lisäksi Kohijoki (2011) mainitsee jäiset tiet mahdollisena kauppaan pääsyä 

vaikeuttavana tekijänä iäkkäille.   

3.3.3 Sosiaaliset tekijät, ajanviete ja hyötyliikunta 

Kaupassa käyntiin liittyvinä positiivisina tekijöinä iäkkäät voivat nähdä esimerkiksi 

sosiaaliset tekijät, päivittäisen arkiliikunnan saamisen sekä ajanvietteen (Kohijoki 2011). 

Aihetta on syytä käsitellä hieman tarkemmin, koska verkkokaupassa kasvotusten 

tapahtuvia sosiaalisia tilanteita tai liikkumista ei tapahdu ruokaostosten yhteydessä. 

 

Sosiaalisuus ruokakaupassa käynnissä korostuu monessa artikkelissa (Leighton & Seaman 

1997; Moschis ym. 2004; Meneely ym. 2009; Kohijoki 2011). Sosiaalisuus voi ilmetä 

kaupassa käydessä niin, että näkee muita asiakkaita ja pystyy olemaan kontaktissa 

henkilökunnan kanssa (Angell ym. 2012). Sosiaalista kanssakäymistä on vaikea kokea 

verkkokaupassa, ja se on ehdottomasti yksi perinteisen myymälän kilpailuetu. Asiaa voi 

pohtia myös niin, että kaupassa käynnissä on kyse muustakin kuin ruokaostoksista. 

Kohijoen (2011) tutkimuksessa kävi ilmi, että monet vanhukset eivät olleet kiinnostuneita 

ruoan verkkokaupasta, ja hänen mukaansa sosiaaliset tekijät ja hyötyliikunta nähtiin 

merkityksellisempänä. Kohijoki (2011) tuo esille, että vanhukset voivat tavata kaupoissa 

ystäviään, ja käydä esimerkiksi kahvilla. Isoissa kauppakeskuksissa on usein tarjolla 

muitakin palveluita, kuten pankki- ja apteekkipalvelut. Meneely ym. (2009) huomasivat 

myös tutkimuksessaan, että vanhemmat ihmiset kokevat negatiivisena asiana 

persoonattoman palvelun. Vanhukset voivat pitää siitä, että he pääsevät keskustelemaan 

esimerkiksi henkilökunnan kanssa, ja saavat ystävällistä palvelua. Iäkkäät kokivat 

kaupassa käynnin ajanvietteenä ja tapana nähdä muita ihmisiä. 



 
 
 

28 

 

Seuraavassa kuvaajassa 3. esitetään yhteenvetona vaiheet, jotka vaikuttavat ruokakaupassa 

käyntiin. Kuvaaja on koottu edellä olevien artikkelien tuloksista. Se sisältää kaupan 

ulkoiset ja sisäiset tekijät. Tämän lisäksi se ottaa huomioon, että sosiaaliset tekijät, 

ajanviete ja hyötyliikunta vaikuttavat koko ostosten tekoprosessin aikana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio. 3 Kuluttajiin vaikuttavat tekijät kaupassakäynnissä.  

 

3.4 Ruoan verkkokauppa ja iäkkäät  

Ruoan verkkokauppaa on tutkittu 90-luvun lopulta alkaen. Ruoan verkkokauppaan liittyvät 

tutkimukset ovat käsitelleet useita eri aiheita, kuten halukkuutta käyttää ruoan 

verkkokauppaa (Hiser ym. 1999), miksi ruoan verkkokauppaa käytetään (Morganosky & 

Cude (2000), kuluttajien kokemia hyötyjä ja haittoja verkkokaupasta (Rajas 2002), 

henkilökohtaisten arvojen vaikutusta ruoan verkkokaupan käyttöönottoon (Hansen 2008),  

tilannetekijöiden vaikutusta ruoan verkkokaupan käyttöön (Hand ym. 2009) sekä koetun 

riskin vaikutusta käyttöön (Mortimer, Hasan, Andrews & Martin 2016).  Iäkkäitä ruoan 

verkkokaupan käyttäjinä on kuitenkin tutkittu tähän mennessä suhteellisen vähän.  Iäkkäät 

kuluttajat ovat nousseet esille osassa tutkimuksista, ja seuraavaksi esitellään näitä 

tutkimuksia tarkemmin. 
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Sosiaaliset tekijät (Angell ym. 2012), 
ajanviete (Meneely ym. 2009) ja 
hyötyliikunta (Kohijoki 2011) 
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Suomessa ruoan verkkokauppaa ja iäkkäitä on tarkasteltu 90-luvun lopussa kotihoidon 

näkökulmasta. Heikkilä ym. (1999) vertailivat viittä eri päivittäistavarakaupan mallia 

ikääntyneille ja vammaisille, jotka olivat kunnan tarjoaman kotihoidon asiakkaita.  

Artikkelissa pohdittiin, kuinka kotihoitajan aikaa voitaisiin käyttää tehokkaimmin, ja ruoan 

verkkokauppa tehosti kaikista eniten kotihoitoon käytettyä aikaa. Artikkeli kuitenkin 

kohdistuu kotihoitoon ja keskittyi kotihoidon tehostamiseen, kun hoitajien ei tarvitsisi 

käydä kaupassa vanhusten kanssa ruoan verkkokaupan avulla. Raijas (2002) myös viittaa 

Heikkilän ym. (1999) artikkeliin ja toteaa, että vanhukset ovat yksi ruoan verkkokaupan 

pääsegmenteistä lapsiperheiden lisäksi. Anckar, Walden ja Jelassi (2002) tutkivat Turussa 

toimivan Nettimarket.com -ruoan verkkokauppaa, jonka kohderyhmänä olivat iäkkäät. 

Myös he toivat esille, että ruoan verkkokauppaa käytettäessä kotihoidossa pystyttiin 

säästämään aikaa muihin tehtäviin. 2000-luvun alussa ruoan verkkokauppaa tutkittiin 

lähinnä kotihoidon näkökulmasta. Kyseiset tutkimukset eivät ota huomioon iäkkäitä, jotka 

eivät ole kotihoidon piirissä. Tutkimukset ovat myös suhteellisen vanhoja, ja iäkkäiden 

tietotekniset taidot ovat voineet kehittyä 20 vuodessa huomattavasti. 

 

Iäkkäät ovat tulleet esille muutamissa ruoan verkkokauppaa käsittelevissä tutkimuksissa. 

Jo 90-luvun lopussa Park ym. (1998) olivat huomanneet, että iäkkäät voivat olla ruoan 

verkkokaupan yksi kohderyhmä. He huomasivat, että ruoan verkkokauppaa käyttävät 

iäkkäät kuluttajat käyttivät ruoan verkkokauppaa siksi, että heillä oli fyysisiä vaikeuksia 

päästä kauppaan. He tilasivat ostokset mieluummin puhelimitse kuin tietokoneella, ja 

halusivat käyttää katalogeja tuotteiden valinnassa. Iäkkäät olivat hyvin tarkkoja virheistä, 

joita oli tapahtunut ostosten teon aikana, mutta he olivat erittäin tyytyväisiä 

kotiinkuljetuspalveluun. Kyseinen tutkimus on hyvin vanha, ja ruoan verkkokaupat ovat 

kehittyneet paljon tässä ajassa. 

 

Myöhemmissäkin tutkimuksissa on mainittu iäkkäät ja ruoan verkkokauppa. Murphy 

(2007), toteaa artikkelissaan, että yksi segmentti ruoan verkkokaupalle voisivat olla 

vanhukset, joille kauppaan pääsy ja siellä ostosten teko voi olla haastavaa. Ishiguro (2014) 

käsittelee artikkelissaan ruoan saatavuutta iäkkäillä. Hän tuo esille, että suuret yritykset 

kuten Family Mart ja SevenEleven tarjoavat kotiinkuljetuspalveluita vanhuksille. Hän 

myös toteaa, että Japanissa verkkokaupat ovat suosittuja, ja tämä järjestelmä voi auttaa 

liikuntarajoitteista kärsiviä vanhuksia. Hän toteaa myös, että se vaatii vanhuksilta hyvää 

lukutaitoa ja luottamusta tietotekniikkaa kohtaan. Aihetta kuitenkin käsitellään artikkelissa 
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suppeasti. Pokrivcak ym. 2017, toivat esille, että ruoan verkkokaupan avulla iäkkäät, joilla 

on liikuntarajoitteita, voivat tehdä ruokaostoksia helpommin. Ikääntyneet kuluttajat pitivät 

perinteisiä ruokaostoksia vapaa-ajan aktiviteettina ja tervetulleena tilaisuutena olla muiden 

ihmisten keskuudessa. 

 

Edellä on esitetty, että ruoan verkkokauppa on nähty mahdollisuutena helpottaa iäkkäiden 

kuluttajien ruokaostosten tekoa. Toisissa tutkimuksissa taas iäkkäitä kuluttajia ei nähty 

merkittävinä ruoan verkkokaupan käyttäjinä. Hiser ym. (1999) totesivat, että iäkkäät ja 

vähemmän koulutetut ihmiset käyttivät vähemmän ruoan verkkokauppaa. Kohijoen (2011) 

tutkimuksessa huomattiin myös, että verkkokauppa ei ole iäkkäille merkittävä tapa ostaa 

ruokaa. Kohijoen (2011) mukaan ruoan verkkokaupan käyttö ei ollut kovin yleistä 

Suomessa, ja se oli vähiten merkittävä kaupan valintaan vaikuttava kriteeri. Tutkimuksen 

mukaan verkkokauppaa ei pidetty kovinkaan miellyttävänä tapana tehdä ruokaostoksia. 

Kyseisessä tutkimuksessa tutkittiin yli 65-vuotiaita, ja vain yksi 263 vastaajasta oli 

käyttänyt ruoan verkkokauppaa. Kukaan vastaajista ei ollut harkinnut tekevänsä ostoksia 

verkosta. Kohijoen (2011) mukaan vanhuksilla ei ollut internetyhteyksiä tai omaa 

tietokonetta, ja he kokivat tärkeämpänä kaupassa käynnissä hyötyliikunnan ja sosiaalisen 

kanssakäymisen. Kohijoen (2011) mukaan sosiaalisuus voikin olla yksi tekijä, jonka 

vuoksi vanhukset suosivat tavallisia myymälöitä verkkokaupan sijasta. Kohijoki (2011) 

kuitenkin toteaa, että ruoan verkkokauppa on Suomessa vielä alkutekijöissä. 

Tulevaisuuden kuluttajat ovat todennäköisemmin tottuneempia tietotekniikkaan, ja 

verkkokaupat tulevat olemaan luonnollinen osa päivittäisiä rutiineja (Kohijoki 2011). 

 

Kaiken kaikkiaan ruoan verkkokauppaa ja iäkkäitä kuluttajia sivutaan monessa 

tutkimuksessa. Osa tutkimuksista on kuitenkin tähän päivään nähden hyvin vanhoja. 

Harvassa tutkimuksessa on myöskään täysin keskitytty iäkkäisiin kuluttajiin. Tämän takia 

aihetta on oleellista tutkia lisää, jotta saada tarkempaa tietoa iäkkäiden syistä käyttää ruoan 

verkkokauppaa. 
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4. Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mitkä syyt vaikuttavat siihen, että iäkkäät 

kuluttajat alkavat käyttää ruoan verkkokauppaa, ja mitkä tekijät vaikuttavat sen käyttöön. 

Tämän johdosta teoriaosiossa tarkasteltiin sekä ruoan verkkokauppaa, että iäkkäitä 

kuluttajia. Tämän lisäksi esitettiin ostopäätösprosessi, jonka avulla voidaan tarkastella 

kuluttajien valintoja. Kyseisiä teorioita sovelletaan seuraavaksi viitekehyksessä, joka on 

kuviossa 4. Kuvio selventää, kuinka iäkäs kuluttaja mahdollisesti päätyy ruoan 

verkkokaupan asiakkaaksi, ja mitkä tekijät vaikuttavat siihen, mitä kanavaa käyttäen iäkäs 

kuluttaja tekee ruokaostokset. 

 

 

 
Kuvio 4. Tutkielman viitekehys 

 

 

 

Teoriaosiossa huomattiin, että ruoan verkkokaupan käyttöönottoon vaikuttaa usein 

elämäntilanteen muutos (Hand ym. 2009), joka voi iäkkäälle kuluttajalle olla esimerkiksi 

loukkaantuminen, sairaus tai sellaisen uuden vaivan alkaminen, joka vaikeuttaa tavalliseen 

kauppaan pääsyä (Kohijoki 2011). Iäkäs kuluttaja voi tämän seurauksena tunnistaa tarpeen 

uudelle palvelulle, ja lähteä etsimään tietoa löytääkseen ongelmaansa ratkaisun. Tässä 

vaiheessa korostuvat iäkkään kuluttajan tietotekniset taidot – jos iäkkäällä ei ole 
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internetyhteyttä tai tietokonetta, ei hän voi päätyä ruoan verkkokauppaan (Kohijoki 2011). 

Myös iäkkään kokema epävarmuus tietotekniikkaa ja ruoan verkkokauppaa kohtaan voivat 

estää käytön aloituksen. Tämänkaltaisessa tilanteessa iäkäs kuluttaja voi mahdollisesti 

pyytää sukulaisiltaan tai tuttaviltaan apua ruokaostosten tekoon.  

 

Jos iäkkäällä kuluttajalla on kyvyt käyttää tietotekniikkaa, hän voi vertailla mahdollisia 

hyötyjä ja haittoja ruoan verkkokaupan ja tavallisen myymälän välillä. Hyötyjä 

verkkokaupassa voivat olla esimerkiksi vaivattomuus, ajan säästö tai helppokäyttöisyys 

(Morganoskyn & Cuden 2000; Childer ym. 2001). Iäkäs kuluttaja voi nähdä ruoan 

verkkokaupassa myös negatiivisia tekijöitä, kuten ettei itse saa valita tuoretuotteita, tai että 

verkkokaupasta puuttuvat sosiaaliset kontaktit (Ramus & Nielsen 2005). Iäkäs kuluttaja 

voi myös pohtia tavallisen myymälän hyötyjä ja haittoja. Hyötyinä voidaan kokea 

esimerkiksi ajanviete, sosiaalisuus ja että tuotteet voi valita itse (Meneely ym. 2009, 

Kohijoki 2011). Huonoina puolina taas voidaan nähdä esimerkiksi ongelmat kaupan sisällä 

(Yin ym. 2012), kauppaan kulkeminen ja sieltä poistuminen ostosten kanssa (Whelan ym. 

2002). 

 

Tämän jälkeen iäkäs kuluttaja voi pohtia, kumpaa kanavaa käyttäen hän aikoo tehdä 

ruokaostoksensa. Tässä vaiheessa iäkäs kuluttaja voi puntaroida, mitkä arvot 

ominaisuuksista painottuvat. Usein pyritään etsimään palvelu, joka tyydyttää parhaiten 

juuri kuluttajan omia tarpeita (Kotler & Keller 2012, 190). Iäkäs kuluttaja voi esimerkiksi 

pohtia, että ostokset tulisivat painamaan niin paljon, että hän ei itse kykenisi niitä 

kantamaan. Tavallista myymälää käyttäessä hän joutuisi käymään kaupassa useammin 

tekemässä pienempiä ostoksia, kun taas verkkokaupan avulla hän voisi ostaa isommat 

ostokset suoraan kotiovelle. Iäkäs kuluttaja voi myös päätyä valitsemaan tavallisen 

myymälän, koska hän voi esimerkiksi haluta ajanvietettä päivään. Viitekehyksen mukaan 

iäkäs kuluttaja mahdollisesti käyttää sekä verkkokauppaa että tavallista myymälää toisiaan 

täydentävinä toimintoina. Ostopäätös voidaan tehdä kompensatorisella tai ei-

kompensatorisella vertailulla (Solomon ym. 2006, 290-291; Kotler & Keller 2012, 192). 

Tyytyväinen kuluttaja ostaa tuotteen tai palvelun todennäköisemmin uudestaan, ja 

suosittelee sitä lähipiirilleen. Tyytymätön kuluttaja ei taas käytä palvelua enää uudestaan. 

 

Ostoksenteon jälkeen iäkäs kuluttaja voi pohtia, täyttikö palvelu hänen tarpeensa. 

Kuluttajan kokema tyytyväisyyden tai tyytymättömyyden tunne voi vaikuttaa siihen, 
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tuleeko kuluttaja valitsemaan saman tuotteen tai palvelun vielä uudestaan (Kotler & Keller 

2012, 194). Tämän takia kuviossa ostoksen jälkeinen toiminta on nuolella yhdistetty 

takaisin tarpeen tunnistamiseen. Ostopäätösprosessi ei Kotlerin ja Kellerin (2012, 188) 

mukaan kuitenkaan aina etene järjestyksessä. Näin ollen kuluttaja voi ensimmäisen 

verkkokauppatilauksen jälkeen siirtyä suoraan vaihtoehtojen vertailuun. Kuluttaja voi 

myös etsiä lisää informaatiota muista palveluntarjoajista. Kuitenkin tulee huomioida, että 

Hand. ym (2009) mukaan ruoan verkkokaupan käyttö voi loppua, jos tilannetekijä ei enää 

vaikuta kuluttajaan. Näin ollen verkkokaupalle ei ole mahdollisesti enää tarvetta, ja käyttö 

voi tällöin loppua. Kuvaaja muodostaa jatkuvan prosessin, jonka mukaan kuluttaja 

tilannekohtaisesti pohtii, tuleeko hän tekemään minkäkin ostoksen verkkokaupasta ja 

minkäkin tavallisesta myymälästä.  
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5. Aineisto ja menetelmät 

Tässä luvussa esitellään tutkimusote ja aineisto sekä analyysimenetelmä. Luku johdattaa 

empiiriseen tutkimusosioon.  

5.1 Tutkimusote  

Empiirinen osio toteutetaan tässä tutkimuksessa kvalitatiivisella menetelmällä. Hirsjärven, 

Remeksen ja Sajavaaran (2007, 157) mukaan laadullisen tutkimuksen perustana on 

todellisen elämän kuvaaminen. Tähän liittyy ajatus, että todellisuus on moninaista ja 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa pyritään tutkimaan kohdetta mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti. Kvalitatiivinen menetelmä sopii tähän tutkielmaan hyvin, koska 

aihetta ei tunneta vielä kovin hyvin, ja sitä koskevia muuttujia ei tunneta vielä riittävästi. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2006, 35) mukaan laadullinen menetelmä sopii paremmin 

metodiksi tällaisessa tilanteessa kuin kvantitatiivinen. Alasuutarin (2000, 22-23) mukaan 

on kuitenkin turha tehdä selkeää rajaa laadullisen ja kvantitatiivisen tutkimuksen välille. 

Niitä voi usein soveltaa keskenään, ja tämä on myös yleistä monessa tutkimuksessa. 

Alasuutarin (2000, 23) mukaan kvalitatiivista ja kvantitatiivista analyysiä voidaan pitää 

pikemminkin jatkumona kuin vastakohtina tai toisiaan poissulkevina metodeina. 

 

Kvalitatiivista aineiston hankintaa voi olla monenlaista, kuten erilaiset haastattelut, 

etnografia, havainnointi ja valmiit aineistot (Eskola & Suoranta 2005). Tässä 

tutkimuksessa päädyttiin valitsemaan metodiksi haastattelu. Haastatteluiden avuilla 

saadaan selville, mitä ihminen ajattelee, ja miksi hän toimii niin kuin toimii (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 72). Tämä on tutkimuksen kannalta olennaista, koska halutaan tietää 

tutkittavien kokemuksia ja asenteita. Tällä tavalla saadaan selvitettyä syvällisempää tietoa 

vanhuksista, kuin esimerkiksi kvantitatiivisella kyselylomakkeella tai havainnoinnilla. 

Haastatteluiden etuna on myös se, että ilman niitä jäisivät monet elämänalueet kokonaan 

tutkimuksen ulkopuolelle (Hyvärinen, Nikander, Ruusuvuori 2017, 12).  Myös Eskolan ja 

Suorannan (2005, 85) mukaansa haastattelun tavoitteena on selvittää, mitä jollakulla on 

mielessä. Haastattelut ovat heidän mukaansa yhdenlaista keskustelua, joka tapahtuu 

tutkijan aloitteesta, ja se on myös hänen johdattelemaansa (Eskola & Suoranta 2005, 85).  

 

Haastattelu toteutetaan teemahaastatteluna eli puolistrukturoitua haastattelua käyttäen. 

Metodologisesti teemahaastattelussa tuodaan esille ihmisten tulkintoja asioista, heidän 
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asioille antamiaan merkityksiä sekä sitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). Puolistrukturoidulla haastattelulla voidaan ennakolta valita 

teemoja ja niihin liittyviä kysymyksiä, joita voidaan kysyä haastateltavalta (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 75). Syvähaastattelussa, joka on täysin strukturoimaton, voidaan käyttää 

avoimia kysymyksiä ja vain ilmiö, josta keskustellaan, on valmiiksi määritelty (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 75). Puolistrukturoitu haastattelu sopii kuitenkin paremmin aiheen 

tutkimiseen, koska voidaan ennakolta päättää kysymyksiä ja saada tätä kautta tarkennettuja 

vastauksia teoriasta nostetuista aiheista. Tämä sopii aiheen tutkimiseen paremmin kuin 

lomakehaastattelu, koska laadullisessa tutkimuksessa lomakkeen käyttö on hankalaa, sillä 

kysymykset ovat usein täysin strukturoituja ja vastausten perusteella on mahdollista vain 

tyypitellä vastaajia laadullisiin luokkiin (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 75). 

 
 

5.2 Tutkimuksen toteutus ja tutkimusaineisto  

Haastattelurunko (Liite 2) muodostui tutkimuksen viitekehyksen avulla. 

Haastattelurungon toimivuutta kokeiltiin testihaastattelun avulla. Testihaastattelun jälkeen 

runko pyrittiin muokkaamaan toimivammaksi, jotta se olisi mahdollisimman loppuun 

mietitty jo ensimmäisessä haastattelussa.  

 

Haastattelun kohteena olivat iäkkäät, jotka ovat käyttäneet ruoan verkkokauppaa.  

Tutkimus tehtiin yhteistyössä K-ryhmän kanssa, koska heillä on suora yhteys ruoan 

verkkokaupan asiakkaisiin, ja sitä kautta myös mahdollisiin haastateltaviin. Ilman kaupan 

yhteistyötä aihetta olisi ollut vaikea tutkia, koska tutkittavien etsimiseen olisi kulunut 

huomattavasti enemmän aikaa, ja heitä olisi ollut vaikeaa löytää. 

 

Tutkimus toteutettiin niin, että K-ryhmä rekrytoi sähköpostilla haastateltavia heidän K-

kylästään, ja heidän tuli vastata esitietolomakkeeseen (Liite 1). Osallistujille luvattiin 30 

euron arvoinen K-ryhmän lahjakortti. K-kylä on K-ryhmän asiakasyhteisö, jossa on 

mahdollisuus päästä ilmaisemaan mielipiteensä K-ryhmän tuotteista, palveluista ja 

markkinoinnista. Tästä joukosta kyselyyn halusi osallistua 15 henkilöä haastateltavaksi. 

 

Haastateltavien valinnassa käytettiin harkinnanvaraista otantaa. Tutkittavilta oli kysytty 

ennakkoon heidän verkkokaupan käyttöastettaan, ikää, talouden kokoa sekä nimen 
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perusteella sukupuolta. Näiden muuttujien avulla valittiin kahdeksan sopivaa henkilöä 

haastatteluun. Päävalintakriteeriksi muodostui verkkokaupan käyttökokemus. Tällä tavalla 

pystyttiin varmistamaan, että haastateltavilla on käsitys ruoan verkkokaupasta.  

Esitietolomakkeeseen saatiin 15 henkilön vastaukset. Vastaajista kahdeksan oli käyttänyt 

verkkokauppaa ja loput olivat siitä kiinnostuneita, mutta eivät olleet sitä käyttäneet. Tämän 

johdosta kahdeksan henkilöä valikoitui haastateltavaksi. Tämä määrä osoittautui sopivaksi 

haastatteluiden yhteydessä, koska aineisto muodostui melko kylläiseksi ja samat asiat 

toistuivat monessa haastattelussa. 

 

Haastateltaville annettiin mahdollisuus osallistua tutkimukseen omassa kodissaan tai K-

ryhmän pääkonttorilla. Haastatteluajat sovittiin puhelimitse ja samalla kerrottiin 

tarkemmin, minkälaiseen tutkimukseen haastateltavat olivat osallistumassa.  

Tutkimukseen tuli kuitenkin tämän osalta muutoksia koronapandemian johdosta. 

Haastateltavat kuuluivat riskiryhmään, joten haastatteluita toteutettiin myös etänä 

puhelimitse. Kolme haastattelua ehdittiin tehdä kasvotusten ja neljä toteutettiin 

puhelimitse. Yksi haastattelu tehtiin sähköpostin avulla, koska yksi haastateltavista oli 

kuulovammainen, eikä hän pystynyt keskustelemaan puhelimitse. Hän oli kuitenkin 

käyttänyt ruoan verkkokauppaa, ja myös hänen kokemuksensa oli hyvä saada mukaan 

tutkimukseen. 

 

Haastatteluihin aiheutuneen muutoksen myötä täytyi myös arvioida puhelinhaastattelun 

toimivuutta tässä tutkielmassa. Puhelinhaastattelu on saanut kritiikkiä metodina 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Puhelussa on vaikea huomata, onko haastateltava 

ymmärtänyt kysymyksen oikein, koska keskustelussa näkyvät vihjeet puuttuvat. (Hirsjärvi 

& Hurme 2006, 64.) Kuitenkin puhelinhaastattelua voidaan pitää hyvänä tapana toteuttaa 

puolistrukturoituja haastatteluja, koska sen avulla voidaan esimerkiksi tavoittaa kiireisiä ja 

kaukana asuvia ihmisiä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 65). Tässä tutkimuksessa etuna oli se, 

että puhelinhaastatteluilla saatiin yhteys iäkkäisiin, joita ei pystytty koronapandemian 

vuoksi haastattelemaan kasvotusten. Ilman puhelinhaastatteluja tutkimus olisi jäänyt 

tauolle, ja tutkielman valmistuminen olisi viivästynyt huomattavasti. Puhelinhaastattelut 

toimivat myös hyvin, ja ne etenivät yhtä hyvin verrattuna kasvotusten tehtyihin 

haastatteluihin. 
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Itse haastattelut aloitettiin lämmittelykysymyksillä, jotta keskustelu saatiin luontevaksi, ja 

tämän jälkeen siirryttiin teemahaastattelun rungon kysymyksiin. Koskinen ym. (2005, 

110), mukaan haastattelu aloitetaan niin sanotulla lämmittelykysymyksellä, joka keskittyy 

vastaajaan. Tämän jälkeen haastattelu jatkuu sisällöllisillä kysymyksillä. Haastattelut 

etenivät pääsääntöisesti haastattelurungon mukaisesti, mutta osassa keskusteluissa 

haastateltavien kommentit ohjasivat keskustelua ja kysymysten järjestykset vaihtelivat, 

jotta haastattelu pysyi mahdollisimman keskustelunomaisena.  

 

Aluksi haastatteluissa kysyttiin yleisesti ruoan verkkokaupan käytöstä, jotta saatiin 

selville, kuinka useasti haastateltavat käyttivät ruoan verkkokauppaa, ja minkä 

palveluntarjoajan palveluita he käyttivät. Tämän lisäksi kartoitettiin haastateltavien 

tietoteknisiä taitoja ja selvitettiin, millä päätelaitteella verkkokauppaa käytettiin, jotta 

saatiin selville, miten tilaukset tehdään ja kuinka osaavia haastateltavat ovat tietotekniikan 

kanssa. Tämän jälkeen lähdettiin selvittämään, kuinka haastateltavat olivat alun perin 

saaneet kuulla ruoan verkkokaupasta. Motivaatio käytölle oli yksi pääteema, joka vastaa 

tutkimuskysymykseen. Tätä yritettiin selvittää haastatteluissa kattavasti ja luoda asiasta 

mahdollisimman paljon keskustelua. Tässä osiossa pyrittiin myös selvittämään, onko 

käyttö ollut aktiivista vai mahdollisesti väliaikaista. Tämän jälkeen siirryttiin käsittelemään 

haastateltavien ostokäyttäytymistä verkkokaupassa ja tavallisessa myymälässä. Tällä 

pyrittiin selvittämään, ostiko haastateltava ruokaa myös tavallisesta myymälästä, ja 

erosivatko ostokset verkkokaupassa tavallisesta myymälästä. Tämän jälkeen pyrittiin 

selvittämään haasteita, joita vanhukset ovat mahdollisesti kokeneet tavallisessa 

myymälässä, ja löytyykö motivaatio käyttää verkkokauppaa sieltä. Lopuksi vielä esitettiin 

kysymyksiä yleisistä hyödyistä ja haasteista ruoan verkkokaupan käytössä ja pyrittiin 

hahmottamaan kuva siitä, vaikuttavatko nämä tekijät verkkokaupan käyttöön. Tämän 

lisäksi kysyttiin vielä kehittämiskohteita verkkokaupasta.  

 

Haastattelut nauhoitettiin älypuhelimen nauhoitussovelluksella ja haastattelut kestivät 37–

75 minuuttia haastateltavasta riippuen. Yhteensä haastattelumateriaalia tuli 6 tuntia ja 13 

minuuttia, ja tämän lisäksi yksi tekstitiedosto. Kyseiset haastattelut tehtiin maaliskuussa 

2020. Taulukkoon 2 on lisätty tutkimusaineisto. 
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Taulukko 2. Tutkimusaineisto 
 

Koodi Sukupuoli Ikä  Kotitalouden 
koko  

Haastattelutapa 

V1 Mies 67 2 Kasvotusten 
V2 Nainen 70 2 Kasvotusten 
V3 Mies 73 1 Kasvotusten 
V4 Nainen 73 2 Puhelin 
V5 Nainen 68 2 Puhelin 
V6 Nainen 65 1 Puhelin 
V7 Nainen 72 1 Sähköposti 
V8 Nainen 74 1 Puhelin 

 
 
Kahdeksasta haastateltavasta kaksi olivat miehiä ja loput kuusi naisia. Nuorin tutkittava oli 

65-vuotias ja vanhin 74-vuotias. Tutkittavien keski-ikä oli 70,25 vuotta. Puolet vastaajista 

asui yksin ja puolet puolison kanssa. Kahdeksasta vastaajasta kaksi (V3, V8) kertoi 

ostavansa useasti ruoan verkkokaupasta. Loput olivat joskus käyttäneet ruoan 

verkkokauppaa. Haastateltavia tullaan tässä työssä kommentoimaan taulukossa 4 

esitettyjen koodien avulla.  

 

5.3 Analysointimenetelmät  

Haastatteluiden analysointi toteutettiin litteroimalla teksti Microsoft Word -ohjelmaan. 

Hirsjärven ja Hurmeen (2006, 139-140) mukaan litteroinnin tarkkuudelle ei ole mitään 

täsmällistä ohjetta, vaan se tulee arvioida tutkimustehtävästä ja tutkimuskohteesta 

riippuen. Litteroinnin tarkkuudeksi tässä työssä valittiin sanasta sanaan, koska ei haluttu, 

että mitään olennaista jää analyysistä pois. Kun litterointi oli valmis, syötettiin 

litterointitiedostot ATLAS.ti -ohjelmaan. ATLAS.ti -ohjelmaa voidaan käyttää laadullisen 

analyysin työkaluna. Ohjelma helpottaa aineiston läpikäyntiä, ja mahdollistaa tarkan 

aineiston koodaamisen ja analyysin. 

 

Sisällön analyysi valittiin analysoinnin tavaksi, koska se on yksi perusanalyysimenetelmä, 

jota voidaan käyttää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 

91). Tarkemmin käytettiin niin sanottua teoriaohjaavaa analyysiä, jossa on tiettyjä 

yhteyksiä teoriaan, mutta ei pohjaudu siihen täysin. Teoriaohjaavassa analyysissä on 

yhteyksiä sekä aineistolähtöiseen että teorialähtöiseen analyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 
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2002, 98-99.) Teoriaohjaavassa analyysissä teoriayksiköt valitaan aineistosta, mutta 

aiempi teoria ohjaa tai avustaa analyysin tekoa (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98). 

 

Tarkemmin analysoinnissa käytettiin teemoittelua, jossa analysoidaan mitä mistäkin 

teemasta on sanottu. Tuomen ja Sarajärven (2009, 93) mukaan tässä on kyse laadullisen 

aineiston pilkkomisesta ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien mukaan. He myös toteavat, 

että jos aineisto on kerätty teemahaastattelua käyttäen, on aineiston jaottelu suhteellisen 

helppoa, koska haastatteluiden teemat ovat valmiiksi jäsennetty. Hirsjärven ja Hurmeen 

(2006, 173) mukaan teemoittelussa on kyse siitä, että analyysivaiheessa tulkitaan sellaisia 

aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä useammalle vastaajalle. Heidän mukaan 

on yleistä, että analyysissä nousee esiin lähtökohtateemoja, mutta niiden lisäksi 

haastatteluissa tulee esille lukuisia muitakin teemoja.  

 

Laadullinen analyysi koostuu Alasuutarin (2000, 30) mukaan kahdesta vaiheesta. 

Ensimmäinen vaihe on havaintojen pelkistäminen. Tämän vaiheen voi vielä jakaa kahteen 

pienempään alavaiheeseen, jotka ovat aineiston tarkastelu tietystä näkökulmasta ja 

havaintojen yhdistäminen. Tarkastelussa otetaan huomioon vain teoreettisen viitekehyksen 

ja kyseisen kysymysasettelun kannalta olennaiset asiat. Havaintojen yhdistämisen 

tarkoituksena on vähentää havaintojen määrää. Erilliset raakahavainnot yhdistetään 

yhdeksi havainnoksi tai ainakin harvemmaksi joukoksi. (Alasuutari 2000, 31.) Alasuutarin 

mukaan (2000, 34-35) toisessa vaiheessa pyritään ratkaisemaan arvoitus, tai sitä voidaan 

myös kutsua tulosten tulkinnaksi. Laadullisessa tutkimuksessa tällä tarkoitetaan sitä, että 

tehdyistä johtolangoista ja saatavilla olevista vihjeistä rakennetaan merkitystulkinta 

tutkittavasta ilmiöstä (Alasuutari 2000, 35).  
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6. Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa käydään läpi tutkimuksen tuloksia. Tulokset perustuvat aineistolle tehtyyn 

analyysiin, ja aineistosta on otettu suoria lainauksia työhön. Analyysin perusteella tulokset 

on jaettu neljään suurempaan yläteemaan ja näitä selittäviin alateemoihin.  

6.1 Ruoan verkkokaupan käyttäminen 

Kaikki tutkittavat henkilöt olivat käyttäneet ruoan verkkokauppaa. Kaksi tutkittavaa (V3 

ja H8) osti säännöllisesti ruokaa verkkokaupasta, ja viisi tutkittavaa (V1, V2, V4, V5 ja 

V6) osti joskus. Yksi tutkittavista (V7) oli kokeillut ruoan verkkokauppaa kerran. 

Säännöllisesti verkkokauppaa käyttävät (V3 ja V8) olivat käyttäneet verkkokauppaa 

suhteellisen pitkään. V3 oli käyttänyt sitä kahdeksan vuotta ja V8 kuusi vuotta. Muut 

vastaajat olivat käyttäneet ruoan verkkokauppaa huomattavasti lyhyemmän ajan. 

Säännöllisesti verkkokauppaa käyttävistä V3 käytti verkkokauppaa kerran kuussa, ja V8 

kertoi tilanneensa ruokaa vielä useammin. 

 

”No kyllä vois sanoo, että oikeestaan pääsääntösesti kerran viikossa.” V8 

 

Käyttökertojen määrissä oli eroja tutkittavilla, jotka kertoivat joskus käyttäneensä 

verkkokauppaa. Osa vastaajista oli käyttänyt verkkokauppaa muutamia kertoja, ja käyttö 

korostui erinäisissä tilanteissa. Näitä tilanteita olivat esimerkiksi leikkaukset ja niistä 

toipuminen sekä sairaudet. Tilannesidonnaisuus näytti korostuvan etenkin harvemmin 

verkkokauppaa käyttäneiden keskuudessa. 

 

”Kausittain ja tilanteen mukaan on tarvista… esimerkiks tänää tulee joo… ollu kipeenä ja 

jalkaleikkauksessa… semmosissa tilanteissa” V6 

 

Vastaajat käyttivät myös eri palveluntarjoajien verkkokauppoja. Suosituimpia 

verkkokauppoja vastaajien keskuudessa olivat Alepan Kauppakassi ja Kauppahalli24. 

Yksi vastaajista kertoi käyttäneensä K-ryhmän verkkokauppaa. Tämän lisäksi 

haastatteluissa tuli esille, että osa haastateltavista käytti Fiksuruoka- ja MatSmart-

palveluita, jotka myyvät hävikkiruokaa. Yksikään palveluntarjoaja ei korostunut 

haastateltavien keskuudessa huomattavasti, ja osa haastateltavista oli käyttänyt useampaa 

ruoan verkkokauppaa.  
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6.1.2 Haastateltavien tietotekninen taito  

Haastateltavat pääsääntöisesti arvioivat, että heillä on kohtuulliset tietotekniset taidot 

käyttää ruoan verkkokauppaa. Usealle haastateltavalle tietokoneen käyttö oli tuttua 

työelämästä. Haastateltavat kertoivat käyttäneensä pääsääntöisesti tietokonetta ruoan 

verkkokaupan käytössä. Kaksi haastateltavaa käytti myös tablettia ja puhelinta ostosten 

teossa.  

 

Osa haastateltavista osti tuotteita suomalaisten verkkokauppojen lisäksi ulkomaalaisista 

verkkokaupoista, kuten Amazonista ja Wishistä. Yksi haastateltava osti myös 

elintarvikkeita ulkomaalaisesta verkkokaupasta. 

 

”Joitain ruoka-aineita, joita ei suomesta ei saa nii oon tilannut verkkokaupasta… esim. 
Saksan Amazonista niin tota… esimerkkinä tämmöinen, kun tattiliemikuutio... 
tuttavapiirissä on aika moni, jotka kyselee multa että koska sä tilaat taas 
tattiliemikuutioita… niitä ei jostain syystä Suomessa myydä… Italiassa niitä valmistetaan 
ja tota ne on oikeen hyviä… ja sit jotain tämmösiä vastaavia jos joskus tarvii 
erikoisjauhoja tai tän tapaisia niin niitä alkaa kyl Suomestakin saada…” V3 
 

Osassa haastatteluista nousivat esille ruokalähettiyritykset, kuten Foodora ja Wolt, joista 

saa tilattua ravintola-annoksia suoraan kotiin.  

 

H: Ootte siis tilannut ruokaa kotiin? 
V2: Olen kyllä aina joskus, kun ei jaksa laittaa ruokaa… ja sitten on tää Foodora ja Woltti 
niin niitä kautta saa ruokaa kotiin…  
 

Haastateltavat kertoivat käyttäneensä ruoan verkkokaupan lisäksi muitakin 

verkkokauppoja. He kertoivat ostaneensa esimerkiksi erinäisiä lippuja, vaatteita, kenkiä, 

matkoja, huonekaluja ja kodinkoneita verkosta. Vain yksi vastaaja kertoi, että oli käyttänyt 

vain ruoan verkkokauppaa. Kokonaisuudessaan haastateltavien tietotekniset taidot 

näyttivät olevan hyvät. He osasivat käyttää tietokonetta ja muita laitteita, joilla voi tehdä 

tilauksia verkosta. Verkkokaupan käytössä ei haastateltavien kertomusten mukaan 

vaikuttanut olevan suurempia teknisiä ongelmia. Osa osasi myös käyttää ulkomaalaisia 

englanninkielisiä verkkokauppoja. 
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6.2.2 Tiedon saanti ruoan verkkokaupasta ja palvelun suosittelu  

Ruoan verkkokaupasta oltiin kuultu eri lähteistä, mutta vastauksissa korostuivat 

mainoksista saadut tiedot. Kuitenkaan useat vastaajat eivät muistaneet täydellisesti, millä 

tavalla he olivat ensimmäistä kertaa saaneet tietää ruoan verkkokaupasta.  

 

”Tuota…oliskohan sieltä tullut mainoslehtinen todennäkösesti.” V4 
”Varmaan nähny mainoksen jossain varmaa netissä luultavasti.” V5 
"No mä surffasin netissä… nii siellä viihtyny ja pällistelly kaikkee mahollista.” V6 
 

Vain yksi haastateltava oli aloittanut käytön toisen henkilön suosittelusta johtuen. 

Suosittelija ei kuitenkaan ollut itse käyttänyt ruoan verkkokauppaa, vaan hän oli saanut 

tiedon lehdestä. Kotlerin ja Kellerin (2012, 189) mukaan tiedonsaanti perheenjäseniltä ja 

tuttavilta onkin merkittävää, kun kuluttaja etsii tietoa uudesta palvelusta. 

 

”…tota mun sisareni oli lukenut lehdestä, että tämmöinen on perustettu, ja hän soitti mulle, 
että täähän vois olla sullekin hyvä, kun tota mä en siis itse sitä lukenu sieltä lehdestä mutta 
hän luki, ja se oli mulle hyvä sen takia, että mulla niihin aikoihin oli tota aika paha 
nivelrikko joka on sittemmin operoitu, mut sillon oli vähän vaikeeta liikkuminen, niin hän 
keksi että täähän olis hyvä idea mulle.” V8 
 

Haastateltavien keskuudessa mainonta korostui siinä, millä tavalla verkkokaupasta 

ensimmäistä kertaa kuultiin. Yhdelle haastateltavista ruoan verkkokauppaa oli suositeltu 

sairaalassa leikkauksen jälkeen.  Hän kuitenkin kertoi, että ei aloittanut palvelun käyttöä, 

koska hänen miehensä pystyi asioimaan kaupassa hänen puolestaan.  

 

”Se sillon ku mä olin siel sairaalas sillon mä sain semmosen… se oli semmonen jonkin 
näkönen esite ja se oli tän Alepan tekemä esite että tämmönen (ruoan verkkokauppa) on 
olemassa…” V2  
 

Vaikka haastateltaville ei oltu suositeltu palvelua kovin paljoa, olivat he itse suositelleet 

palvelua muille. Kotlerin ja Kellerin (2012, 194) mukaan tyytyväinen asiakas usein 

suosittelee tuotetta tai palvelua tuttavilleen.  Suosittelua oli tehty lähinnä oman 

kokemuksen kautta ja sillä ajatuksella, että verkkokaupasta voisi olla hyötyä 

suositeltavalle, jotka olivat myös usein iäkkäitä. Kuitenkin tietotekniset syyt olivat tulleet 

heillä esteeksi ruoan verkkokaupan käyttöönotossa tai osa halusi, että heidän sukulaisensa 
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käyvät kaupassa heidän puolestaan. Lisätietoa palvelusta oli hankittu haastateltavien 

mukaan melko vähän ennen ensimmäistä ostokertaa. Osa oli lukenut käyttäjien 

kommentteja ja osa tutustunut verkkosivuilta tarkemmin siihen, kuinka palvelu toimii.  

 

”Kyl mä sen lisätiedon sain niiden omilta sivuilta et se mikä tarvittiin…” V3 

 

6.2 Motivaatio käyttämiselle  

Haastatteluissa iäkkäillä tuli esille erilaisia motiiveja käyttää ruoan verkkokauppaa. 

Motiiveina korostuivat etenkin liikuntarajoitteet, palvelun vaivattomuus ja halu pystyä 

tekemään ruokaostokset itsenäisesti. Seuraavaksi esitellään näitä haastatteluista nousseita 

motiiveja tarkemmin. 

 

6.2.1 Liikuntarajoitteet ja haasteet kaupassa käynnissä 

Moni tutkittava kertoi, että heillä on jokin liikkumista rajoittava tekijä. V4 oli ainoa 

haastateltavista, joka kertoi, ettei hänellä ollut mitään liikkumista haittaavaa tekijää. 

Liikkumista rajoittavia tekijöitä olivat erilaiset tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä muut 

sairaudet.  

 

”…mullakin toi selkä murtu veneonnettomuudessa, joskus se reistailee enempi ja joskus 
vähempi.” V1 
 
”…se vie niiku jotenki mehut, jos mä lähen täältä kävelemään ja viel jos kävelee takas niin 
sit mä oon ihan loppu… mul on viel toi keuhkoahtauma nii… se tekee vielä mulle sen 
matkan haasteelliseks… joutuu huilailee aina.” V5 
 

Erinäisten sairauksien kerrottiin usein olleen syynä siihen, miksi verkkokauppa otettiin 

alun perin käyttöön. Tuki- ja liikuntaelinvaiva tai jokin muu sairaus oli estänyt kauppaan 

pääsyn, ja verkkokauppa nähtiin tavaksi saada ruokaostokset tehtyä. Tämä nähtiin 

tutkielmassa yhdeksi päämotiiviksi käyttää ruoan verkkokauppaa. 

 

H: Mikä teillä oli motivaationa käytön aloittamiselle? 
V6: No se tuli sen kautta, ku mä olin monta kuukautta siis niin paljon sisätilois. Mä en 
päässy kantaa mitää nii siitä se lähti käyntii ja siit on noin kolme vuotta. 
H:Tämä johtu siitä polvesta? 
V6: Joo joo jalkatekonivel… ja oli raput talossa nii enhän mä voinu kantaa siellä… nii se 
oli hirveen hyvä… siis sehän oli välttämättömyys. 
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H: Mikä oli sillon ku ekaa kertaa tilasit nii pääsyy käytölle? 
V5: No ku mul oli toi kantapäässä toi murtuma… mä en päässy kertakaikkiaan itse 
minnekkään ja mies oli tuolla maalla talonrakennushommissa…  
 

Verkkokaupan käyttö oli vähäisempää haastateltavilla, joilla oli puoliso, jolla ei ollut 

liikkumista rajoittavia tekijöitä. Puoliso pystyi kantamaan raskaat ostokset ja tavallisessa 

myymälässä käynti ei estynyt.  

 

”…mulla on edelleen toi selkäsairaus… mut mies on edelleen toistaseks semmoses 
kunnossa, että voi kantaa mut mä en sais kantaa mitään painavaa ja tommosta…” V2 
 

Osa haastateltavista kertoikin, että kaupassa käynti oli haasteellista juuri liikuntarajoitteista 

johtuen. Lähes kaikki haastateltavat kertoivat kohtaavansa ongelmia etenkin kaupasta 

poistumisessa ostosten kanssa. Tämä johtui siitä, että ostokset ovat painavia, ja niiden 

kantaminen on haasteellista liikuntarajoitteiden vuoksi. Ruoan verkkokaupan nähtiin 

olevan ratkaisu juuri tähän ongelmaan. 

 

H: Onko paluumatkoissa ollut ongelmia? 
V3: No aika harvoin kuitenkaan just sen takii ku mä oon pitäny huolen et ei oo kauheen 
painavia kuormia jotka painaa. Et ne painavimmat on toivon mukaan ehitty jo tilata 
verkkokaupasta. 
 

Haastateltavat kertoivat, että myymälään pääsyssä heillä ei ollut suurempia ongelmia. 

Kaksi haastateltavaa (V2, V7) nostivat kuitenkin esille, että talvet voivat olla hankalia 

kauppaan pääsyn kannalta. Suurin osa haastateltavista ei kokenut kauppaan pääsyä 

vaikeaksi, vaan haasteelliseksi koettiin nimenomaan kaupasta kotiin palaaminen painavien 

ostosten kanssa. 

 

”Jos talvi olisi ollut kelien puolesta hankalampi, olisin tilannut ruokaostokset verkosta. 
Minulla ei ole käytettävissäni autoa, joten teen kauppareissuni kävellen. Liukkaat kelit 
estävät ulos lähtemisen.” V7 
  

Itse kaupassa haastateltavat eivät kokeneet suuremmin ongelmia. Osa kertoi ala- ja 

ylähyllyille kurottamisen olleen haasteellista. Myös kaupan sisäiset pitkät kävelymatkat 

olivat osalle haastateltavista ongelmallisia. Nämä haastateltavat suosivat kauppoja, jotka 

he tunsivat entuudestaan. Tällöin kaupassa ei tarvinnut käyttää aikaa tuotteiden etsimiseen. 

Yllättävää oli se, että vaikka monella haastateltavista oli tuki- ja liikuntaelinongelmia tai 
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liikkumisrajoitteita, eivät he juurikaan kokeneet liikkumisen haasteita myymälässä 

asioidessaan. Toisaalta Woodliffen (2007) mukaan voi olla mahdollista, että epäedullisessa 

asemassa olevat kuluttajat eivät välttämättä aina itse koe olevansa rajoittuneita. 

  

”Ei mun tarvii mitää kannella… mä laitan ostokset kärryy, ja työnnän sen ulos, sehän on 

hyvä rollaattori se ostoskärry.” V1 

 

Vain kahdella haastateltavalla oli auto käytössä. Tämä helpotti heidän asiointiaan 

ruokakaupassa, ja he pystyivät tekemään suurempia ostoksia itsenäisesti. Yhdellä 

haastateltavalla (V1) oli käytössään invataksi, johon kuului kantoapu. Nämä tekijät 

näyttivät vähentävän verkkokaupassa asiointia, koska kaupassa käynti auton avulla oli 

vaivatonta. Osa haastateltavista käytti myös julkisia päästääkseen kauppaan. 

 

6.2.2. Ruoan verkkokaupan vaivattomuus 

Kysyttäessä haastateltavilta verkkokaupan hyödyistä, vastauksissa korostui vaivattomuus. 

Vaivattomuus näkyi siinä, että tuotteet saatiin tilattua suoraan kotiin ilman, että tarvitsee 

kantaa painavia ostoksia. Osalle haastateltavista verkkokauppa mahdollisti ruoan saannin 

myös silloin, kun kauppaan ei itse päästy.  

 

H: Mulla oliski ollu seuraavana kysymys et onks se mukavaa ja vaivatonta? 
V8: No se on se siis… ihan tarkka sana mun mielestä kuvaamaan sitä on vaivattomuus… 
se että tota kaupassa asiointi voi olla mukavampaakin mutta toi on niin vaivatonta kyllä… 
 

Muista teoriaosuudesta nostetuista hyödyistä oli huomioitavaa, että kaikki haastateltavat 

eivät kokeneet ajan säästöä ruoan verkkokaupassa kovinkaan hyödylliseksi. Osa 

haastateltavista kertoi, että tilauksen tekoon kuluu kuitenkin yllättävän paljon aikaa. Osan 

mukaan aikaa säästyy, mutta sillä ei ole suurta merkitystä, koska aikaa on muutenkin paljon 

käytettävissä.  

 

H: Ootko kokenut, että oot säästäny aikaa?  
V1: Aika ei oikein merkkaa mulle mitään. Eläkkeellä ollessa kyllä säätelee aikansa, miten 
haluu… 
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Iäkkäät eivät siis välttämättä hae verkkokaupasta ajan säästöä. Vaivattomuus nousi 

haastateltavien keskuudessa esille tärkeämpänä kriteerinä. Haastateltavat kokivat 

verkkokaupan käytön helpoksi, joka myös mahdollisesti lisää vaivattomuuden tunnetta. 

6.2.3 Käyttäminen tulevaisuudessa ja ruoan verkkokaupan merkitys iäkkäille 

Haastatteluista nousi myös esille, että kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että he tulevat 

käyttämään ruoan verkkokauppaa tulevaisuudessa vielä enemmän. Tähän johti ajatus siitä, 

että oma toimintakyky tulee tulevaisuudessa laskemaan. 

 

H: Tuletteko käyttämään verkkokauppaa tulevaisuudessa? 
V6: Musta tuntuu et se lisääntyy mun kohalla ku mä oon eläkeiässä ja mä en oo töissä 
varmaa enää kauaa… korkeintaa pari vuotta… nii kyl mä luulen et se lisääntyy sitte… 
automaattisesti iän mukana ku tulee jos tulee jotain syitä enemmän… 
 
H: Näätteks te sitten tulevaisuudessa, että jos vaikka oma toimintakyky tai joku muu 
tälleen heikkenee niin se olis hyvä tapa? 
V4: Joo, kyllä ihan ehdottomasti, nimenomaan. 
 
Yksi vastaajista uskoi käyttävänsä ruoan verkkokauppaa elämänsä loppuun asti. 

H: Uskotko, että tuut käyttämään tulevaisuudessa tota palvelua? 
V8: Ehdottomasti joo, elämäni loppuun asti, jos ne on vaan pystyssä nää putiikit, niin kyllä. 
 

Myös he, jotka elivät puolison kanssa ja pystyivät vielä käymään normaalissa kaupassa, 

uskoivat tulevaisuudessa käyttävänsä ruoan verkkokauppaa entistä enemmän. Tähän 

vaikutti se, että puolisonkin toimintakyvyn uskottiin tulevaisuudessa laskevan, jolloin 

kaupassa käynti voi vaikeutua.  

 

”…mut sitte tota mies oli sen verran hyväs kunnos et hän hoiti nää kaikki kauppa-asiat 
mut nyt hänelläkin on tullut välillä selkään kans noidannuolta ja muuta et vaikee 
liikkuuu… et kyl mä oon miettiny tässä et, jos tulee semmosia tilanteita nii olis kiva tilata 
sielt verkosta.” V2 
 

Yhdelle vastaajalle oli tärkeä oppia ruoan verkkokaupan käyttö nyt, koska hän uskoo 

tarvitsevansa sitä tulevaisuudessa vielä enemmän. 

 

”No juu no sanotaan, että mä haluun sen osata koska ennen pitkää sitä (ruoan 
verkkokauppaa) käyttää niinku enemmän.” V4 
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Ruoan verkkokaupan käyttöön tulevaisuudessa liittyi myös ajatus siitä, että se tukee 

itsenäistä elämää. Kun ruokaostokset voi tehdä verkosta, voi olla mahdollista asua kotona 

pidempään, vaikka kaupassa käynti hankaloituisi. Osa vastaajista nosti esille, että he eivät 

halua olla taakka sukulaisilleen siinä tilanteessa, että he eivät itse pystyisi käymään 

kaupassa. Verkkokauppa myös mahdollistaa sen, että saa itse valita haluamansa tuotteet. 

 

”Varmasti sitten kun tuota huonontuu mahdollisuudet kulkea ja niin edelleen, niin ilman 
muuta. Sanotaan siis sillä tavalla, että vaikka minulla on lapset niin minä en pidä 
ajatuksesta, että minä alan niitä rasittaa sillä hommalla, on kokemusta, kun oma anoppi 
jolle 10 vuotta haettiin kaupasta ruokaa vanhana, niin ei se oo kiva. Haluan olla sillä 
tavalla mieluummin itsenäinen, kun kerran se on tolleen mahdollista.” V4 
 

”Joo siis niin siinä on se valintahommakin, että kun se on se niinku aika pitkälle vastaa 
kaupassakäyntiä, kun siinä istuu ja kattelee niitä kuvia. Että jos sä annat jonkun listan 
jollekin, niin ne ei oo kyllä yhtään, sanotaan jos aviomiehelle antaa listan ni ei tuu just 
sitä.” V4 
 

Haastateltavilta myös kysyttiin, kokevatko he verkkokaupan tärkeäksi. Haastateltavien 

mukaan verkkokaupan mahdollisuus on hyvä olla olemassa, ja sen koettiin olevan 

hyödyllinen etenkin iäkkäille ihmisille.  

 

H: Koetteko tärkeäksi, että ruokaa voi ostaa verkosta?  
V1: Kyllä mä sen koen tärkeäksi, että semmonen mahdollisuus on hyvä olla ja se on hyvä 
uudistus kaupalle, että semmonen on, että ei siinä mitään. 
 
H: Koetko tärkeeks, että ruokaa voi ostaa verkosta? 
V6: Joo kyllä koen koska tässä tulee tosiaan ikäihminen alkaa olla pikkuhiljaa tässä 
meikäläinen niin kyllähän se helpottaa ja auttaa paljon… 
 
Haastattelussa olevat iäkkäät kokivat, että he tulevat käyttämään ruoan verkkokauppaa 

tulevaisuudessa vielä enemmän. Verkkokauppa koettiin myös tärkeäksi, ja se koettiin 

aidosti hyödylliseksi. Verkkokaupan koettiin tukevan omassa kodissa asumista ja 

mahdollistavan itsenäisen elämän jatkumisen siinäkin tilanteessa, että oma toimintakyky 

olisi heikentynyt. 

 

6.3 Ostokäyttäytyminen 

Haastatteluissa selvitettiin myös haastateltavien ostokäyttäytymistä. Verkkokaupan 

käyttöönotto näytti muuttavan haastateltavien ostoksia niin verkossa, kuin myymälässäkin. 

Lisäksi tuli esille, että verkkokaupalta ja myymälältä haettiin erilaisia asioita. 
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6.3.1 Ruokaa verkosta ja myymälästä  

Kukaan tutkittavista ei käyttänyt ainoastaan verkkokauppaa ruokaostoksiinsa. Kaikki 

tutkittavat halusivat käyttää verkkokaupan lisäksi tavallista myymälää. Kaksi 

säännöllisesti verkkokauppaa käyttäneistä (H3, H8) kertoi käyvänsä säännöllisesti myös 

tavallisessa myymälässä. Osa haastateltavista kertoi, että he eivät halunneet siirtyä täysin 

verkkokaupan käyttäjiksi. 

 

H: Koetko, että voisit ostaa joskus kaikki ruokaostokset verkosta? 
V3: En mä kokonaan… se on just sen takia et on tiettyjä asioita mitä mä haluun käydä 
varmistamassa, että tota… ja jotakin heräteostoksia täytyy aina jäädä myöskin, et nähdä 
omin silmin ja… olis aika moni Runebergin torttu jäädä ostamatta, jos en olis menny 
kauppaan… 
 

Yksi haastateltava kertoi leikkauksen jälkeen käyttäneensä mielellään taas tavallisessa 

myymälässä, jolloin verkkokaupan käyttöön tuli tauko, ja sen jälkeen hän siirtyi ostamaan 

ruokaa verkkokaupasta vain satunnaisesti. Hand ym. (2009) toi myös esille, että ruoan 

verkkokaupan käyttö lopetetaan usein, kun tilannetekijä ei enää vaikuta tavallisessa 

kaupassa käyntiin. Haastateltava henkilö jatkoi kuitenkin verkkokaupan käyttöä 

satunnaisesti. 

 

H: Tuliko sulle siihen käyttöön taukoa, kun sait jalan siihen kuntoon, et pystyit itekki 
liikkumaaan kauppaan? 
V6: Joo joo kyllä siihen tuli semmonen tauko sitte… kyllä ku pääs liikkeelle, nii oli nii 
innoissaa ku sai mennä… itte voi tehä kaikkee… 
 

Tavallisessa kaupassa käynti miellettiin mukavaksi toiminnaksi. Osa haastateltavista 

kertoi, että kaupassa käynti toi vaihtelua arkipäiviin ja oli miellyttävää, että sai itse valita 

ja vertailla tuotteita.  

 

H: Pidättekö tavallisessa kaupassa käynnistä? 
V4: Juu, se on eläkeläisen huvi, kyllä se on. 
 
H: Pidättekö tavallisessa kaupassa käynnistä? 
V1: Joo, kyllä se on piristävää vaihtelua, ja nimenomaa saa valita ite tuoteryhmät mistä 
puhuinki… 
 

Mielenkiintoista oli myös huomata, että kolmen vastaajan mukaan he eivät yleisesti 

pitäneet ostoksilla käynnistä, mutta he halusivat kuitenkin käydä ruokakaupassa ja se 
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koettiin mukavaksi toiminnaksi. Osa haastateltavista kertoi, että kaupassa käyntiin liittyy 

myös hyötyliikunnan saanti. Hyötyliikuntaa koettiin tulevan kävelystä kauppaan ja siellä 

asioimisesta.  

 

 

H: Käyttekö verkkokaupan lisäksi tavallista kauppaa? 
V1: Kyyllä kyyllä, enimmäkseen itse käyn… Liikunnan takia ja näistä syistä, että 
tuoretavaran tilaaminen on vaikeeta.  
 
H: Koetko säästäväsi aikaa käyttämällä verkkokauppaa? 
V3: …niiku mä sanoin se kaupassa käyminen voi olla tämmöstä hyötyliikuntaa, että mä 
voisin joka tapauksessa käydä kaupassa, vaikka mä menisin vaan ostamaan yhden 
kalafileen tai leivän, niin se ei oo niiku hukkaan heitettyy aikaa… 
 
 
Verkkokaupalta ja myymälältä haettiin erilaisia asioita. Verkkokaupasta haetaan 

vaivattomuutta ja helpotusta isompien ja painavien ostosten tekoon. Myymälässä 

korostuvat taas kaupassa käynnin mukavuus, ajanviete ja hyötyliikunta. Yllättävää oli, että 

sosiaalisuus ei korostunut kaupassa käynnissä kovinkaan paljoa. Osalle se oli tärkeämpää 

kuin toisille. Osa kertoi, että kaupassa voi törmätä vanhoihin tuttuihin ja henkilökunnan 

kanssa voi nopeasti rupatella palvelutiskeillä ja kassoilla.  Muuten henkilökunnan kanssa 

jutusteluun suhtauduttiin hieman negatiivisesti, ja oltiin sitä mieltä, että sitä harrastavat 

vain todella vanhat. Kuitenkin positiivisena pidettiin, että tuotteista oli mahdollista 

keskustella henkilökunnan kanssa. Sosiaalisuuden puuttuminen ei myöskään häirinnyt 

verkkokaupassa ja osa toi esille, ettei se ei ole ongelma myöskään siksi, että heille on 

mahdollista käydä myös tavallisessa kaupassa. Tämä on mielenkiintoista, koska 

sosiaalisuus korostui Ramuksen ym. (2005) tutkimuksessa. Heidän mukaansa osa 

kuluttajista hakee myymälästä sosiaalisuutta, ja sosiaalisuuden puute voidaan kokea 

ongelmalliseksi verkossa. 

  

Kaiken kaikkiaan näytti siltä, että kukaan haastateltavista ei halunnut luopua täysin 

tavallisessa myymälässä käynnistä. Ruokaostosten teolla myymälässä oli heille muitakin 

merkityksiä, kuin ainoastaan ruoan osto. Tärkeäksi muodostui etenkin, että kaupassa 

käynti tuo vaihtelua päivään, ja se koetaan jonkinnäköiseksi ajanvietteeksi. Tämän lisäksi 

kaupassa käyntiin liittyi haastateltavilla hyötyliikunta ja sosiaalisuus.  
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6.3.2 Usein tilatut tuotteet ja toimitukset  

Haastateltavat kertoivat, miten heidän ruokaostoksensa eroavat verkkokaupassa ja 

tavallisessa myymälässä. Etenkin raskaiden ja isokokoisten tuotteiden ostaminen näytti 

korostuvan ruoan verkkokaupassa. Haastateltavien mukaan näitä tuotteita voivat olla 

esimerkiksi juomat ja muut nestemäiset tuotteet, jauhot, säilykkeet, kuivatuotteet, talous- 

ja vessapaperit sekä lemmikkien ruoat. Tämän lisäksi yksi haastateltava toi esille, että 

haluaa ostaa kylmäketjua tarvitsevat tuotteet verkosta.  

 

”Nooh pääsyy oli juuri tää niinku omat logistiset ongelmat… Tota kyse on siitä, että et mä 
tilaan painavemmat tai sitten kylmäketjua vaativat tuotteet… tai tilaa vievät tuotteet niin 
mieluiten verkkokaupasta tällaset talouspaperit, vessapaperit, kissanruokasäkit jaah sit 
säilykkeet jotka painaa aika paljon… et tota on niinku mukavuus ja terveyssyistä ei viitti 
kantaa kauheen painavia… ” V3 
 

Myös kertaostosten määrät ovat olleet suurempia, kun ruokaa on ostettu verkosta. Tällä oli 

myös vaikutusta siihen, että tavallisesta myymälästä ei tarvinnut tehdä niin isoja ostoksia. 

Kaupassa ei myöskään tarvinnut käydä niin useasti viikon aikana, kun ruokaa ostettiin 

verkosta. 

 

Haastatteluissa nousi myös esille, että kaikkia tuotteita ei kuitenkaan haluttu ostaa 

verkosta. Haastatteluissa nousivat esille etenkin tuoretuotteet, joita moni ei mielellään 

halunnut ostaa verkosta. Etenkään tuoretiskiltä ostettavaa kalaa tai lihaa ei haluttu ostaa 

verkkokaupasta. Verkkokaupassa haluttiin suosia enemmän valmiiksi pakattuja tuotteita. 

Valmiiksi pakattujen tuotteiden koettiin olevan hyviä, koska ne ovat samanlaisia kuin 

silloin, jos itse käy kaupassa. 

 

”…tuoretavaraa en uskalla, tuoretta kalaa tai sellasta… en uskalla… maitoa, jauhoa ja 
munia, lenkkimakkaraa, jonka tietää, että se on samaa, kun siinä kuvassa.” V1 
 

Vain yksi haastateltavista kertoi, että uskaltaa tilata verkosta kaikkea tuorekalasta lähtien. 

Hän toi kuitenkin esille, että haluaa käydä ostamassa tiettyjä tuotteita tavallisesta kaupasta, 

koska niitä ei hänen mukaansa saanut verkkokaupasta. Hän ei kuitenkaan kokenut tätä 

negatiivisena, koska sen johdosta hän sai syyn lähteä myös tavalliseen kauppaan. 

 

Toimitusaikoja ei koettu suureksi ongelmaksi ruoan verkkokaupassa, koska usea 

haastateltava totesi, että heillä on kyllä aikaa. Toimitushinnatkaan eivät olleet liian korkeita 
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haastateltavien mielestä. Monet haastateltavat pystyivät itse valitsemaan eri 

palveluntarjoajilta ajat, jolloin toimitukset olivat halvempia. Haastateltavat myös 

ymmärsivät miksi toimitukset maksavat, eivätkä pitäneet maksullisia toimituksia 

ongelmana, kunhan hinta on kohtuullinen.  

 

” Siellä Kauppahalli24 se on sillä tavalla, että tota mitä enemmän sä tilaat sitä halvempaa 
se on… ja joo siin on sitte vielä ku siinä on porrastettu, että tota mihin aikaan sä… siihen 
vaikuttaa siis  se vuorokauden aika et millon sä tilaat ja sit se euromäärä et paljon sä 
tilaat… niin tota sen saa jopa nollaks sen hinnan… nii tota mulla ne on ollu tota yleensä 
ku nää kaks muuttujaa otetaan siinä niin se on ollu 3,99 ja se korkein hinta on en mä muista 
onks se 9 euroo mut mun ei tarvii sitä maksaa koskaa, että kerran viikkooki ku tilaa nii sitä 
tavaraa tulee sen verran paljon et se putoo ja sitku mä oon eläkeläinen nii mä voin sen 
ajan valikoida sillai, että mä saan sen tähän vajaaseen neljää euroon… musta se ei oo 
paljoo… että jos mä  esimerkiks lähen tost ostarilta tulemaan et mä joudun ottaa vaikka  
taksin nii taksihan on jo kympin tähän kotiohon, että se on sillai edullista kyllä… ” V8 
 

Tuotepalautuksia haastateltavat olivat tehneet hyvin vähän. Pääsääntöisesti haastateltavat 

olivat saaneet täydellisiä tilauksia. Joukkoon mahtui muutama poikkeus, mutta ne eivät 

olleet häirinneet uudelleenkäyttöä. Yksi haastateltava oli saanut ylimääräisenä toisen 

asiakkaan ostoksia, ja yksi haastateltava oli saanut huonolaatuisia perunoita.   

 

6.4 Palvelun kehittäminen  

Haastateltavilta kysyttiin myös ideoita palvelun kehittämiseen. Osalle haastateltavista oli 

vaikea keksiä, kuinka palvelua voisi kehittää heidän kannaltaan. Yleisesti näytti siltä, että 

haastateltavat olivat melko tyytyväisiä ruoan verkkokauppaan palveluna.  

 

Kahdella haastateltavalla nousi esille, että he kaipaisivat ruoan verkkokauppaa 

markkinoitavan enemmän, ja että kerrottaisiin selvemmin, kuinka palvelu toimii. Heidän 

mukaansa tulisi selvemmin viestiä ja kertoa kuinka palvelu toimii, ja miten se otetaan 

käyttöön.  

”Nooh… ylipäätänsä tätä ruoan verkkokauppaa ei sitä oo markkinoitu mun mielestä, sillai 
et olis jääny mitenkää mielee… se pitäis kehittää et ihmiset sais siitä enemmän tietoo ja et 
se olis helpompaa… koska mistä mä etsin jos mä haluisin tilata ruokaa verkkokaupast... 
jotain pieniä mainoksia et myös verkkokauppa jossai… se että miten se toimii ja miten mä 
pääsen verkkokauppaa… et se pitäis tehä niiku helpommaks ja yleiseen tietoisuuteen et 
tämmönen on olemassa… ku mä en tiiä onks sitä muualla olemassa ku tääl Alepas 
esimerkiks… niih.. se on ainoo mistä mä oon jotain informaatioo saanu.” V2 
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”…ja sit yks toivomus olis, että jos mainostettais enemmän, niin ihmiset tulis tietoseks, 
eikä se pelkkä mainostaminen riitä vaan pitää neuvoa myös, että kuinka asiakkaaks 
tullaan, että tehdä se silleen niinku helpoks, niin tota sillälailla sitä asiakaskuntaa sit 
varmaan sais enemmän. Ja jos on asiakaskuntaa enemmän, nii mä aattelen et se vois sitten 
niinku tuotevalikoimaaki monipuolistaa ja näin.” V8 
 

Yksi haastateltava, joka käytti Kauppahalli24 -verkkokauppaa, koki S-ryhmän ja K-

ryhmän verkkokaupan käytön haasteelliseksi.  

 

H: Onks teidän näkökulmasta jotain, mitä vois kehittää noissa ruuan 
verkkokauppapalveluissa? 
V4: Hmm... no näytti siltä, että vois olla siellä S:n ja K:n puolella, et kun mä lähdin siihen 
alkuun, niin näytti kyllä et ei ollu kauheen selkee. Siis sanotaan esimerkiks, että sinne 
valitaan se myymälä ja tuota sekään ei tullu selkeesti esiin sieltä. 
 

Yksi haastateltavista toivoi, että ruokaostoksia kotiin toimittavissa myymälöissä olisi 

enemmän valinnanvaraa. 

 

”Mut kaikilla on ollu se, joiden kanssa tästä on puhuttu on ollu toiveena se, että niitä sais 
jostain… siis se kauppojen lukumäärä on niiku liian pieni jotka toimittaa… pitäis olla 
valinnanvaraa haluuko Prismasta vai Alepasta vai haluuko tota Citymarketista vai 
Supermarketista…” V3 
 

Kolme haastateltavaa myös toivoi, että alkoholia voitaisiin myydä verkkokaupan kautta. 

Alkoholi nähtiin painavana tuotteena, jota ostettaisiin mielellään verkon kautta.  

 

”…ja sitte tietysti, tää ku me eletää tämmösessä erikoislaatusessa maailmassa, jossa 
esimerkiksi olutta tai viiniä ei voi tilata kotiovelle, niin tota täs on yks semmonen painava 
tuote, joka olis ihan mielellää tilata… alkoholitonta olutta saa sentää tilata… viimeks 
tilasin alkoholitonta kirsikkaolutta lähinnä ensimmäistä kevätpäivää odottamaan.” V3 
 

Haastateltavilta myös kysyttiin, mikä saisi heidät mahdollisesti lopettamaan ruoan 

verkkokaupan käytön tai vaihtamaan palveluntarjoajaa. Harva lopettaisi verkkokaupan 

käytön kokonaan, ja haastateltavat uskoivatkin käyttävänsä ruoan verkkokauppaa 

tulevaisuudessa enemmän. Muutokset käytössä voisivat liittyä ennemmin 

palveluntarjoajan vaihtamiseen. Osa haastateltavista kertoi verkkokaupan käytön voivan 

loppua, mikäli verkkosivut muuttuvat monimutkaisemmiksi tai niiden käyttö vaikeutuu. 

Myös kuljetushintojen huomattavan nousun koettiin voivan vaikuttaa käyttöön.   
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7. Tarkastelu ja johtopäätökset 

Tässä luvussa tehdään tutkimuksesta yhteenveto sekä johtopäätökset saaduista tuloksista. 

Johtopäätöksissä tuloksia verrataan aikaisempaan kirjallisuuteen.  Lopuksi vielä esitellään 

tutkielmaan liittyvät rajoitukset sekä mahdolliset jatkotutkimusaiheet.  

7.1 Tutkimuksen yhteenveto 

Tutkielmassa pyrittiin selvittämään, miksi suomalaiset iäkkäät kuluttajat ostavat ruokaa 

verkkokaupasta. Tarkemmin pyrittiin vastaamaan kysymykseen ”Mitkä ovat motiivit 

iäkkäiden kuluttajien ruoan verkkokaupan käytön taustalla?”. Tätä kysymystä pyrittiin 

selvittämään apukysymyksillä, jotka ovat:  

- Miten iäkkäät ovat päätyneet käyttämään ruoan verkkokauppaa? 

- Mitä hyötyjä iäkkäät kokevat saavansa ruoan verkkokaupasta? 

- Millaisia tuotteita iäkkäät ostavat ruoan verkkokaupasta? 

- Mitä haasteita iäkkäät kokevat tavallisessa ruokakaupassa käynnissä? 

Tutkimuksen tuloksina havaittiin, että tutkittavat iäkkäät kuluttajat kokevat verkkokaupan 

helpottavan huomattavasti heidän ruokaostostensa tekoa. Ruoan tilaamisen kotiovelle 

koettiin olevan vaivatonta ja helppoa verkkokaupan avulla. Ruoan verkkokaupan käyttöön 

johti se, että lähes kaikilla tutkittavilla oli liikkumista rajoittavia tekijöitä, jotka 

vaikeuttivat isompien ostosten tekoa tavallisesta kaupasta. Tutkimuksessa havaittiin, että 

liikkumista rajoittavana tekijänä iäkkäillä olivat usein tuki- ja liikuntaelinvaivat sekä muut 

sairaudet. Nämä syyt vaikuttivat siihen, että iäkkäät kokivat haasteelliseksi tavallisesta 

myymälästä poispääsyn ostosten kanssa. Verkkokaupasta haluttiin ostaa painavia ja 

hankalasti kannettavia tuotteita. Muuten iäkkäät eivät kokeneet kaupassa käynnissä 

suurempia ongelmia, mitkä olisivat vaikuttaneet siihen, että verkkokauppaa haluttaisiin 

käyttää. 

 

Tutkimuksen tuloksena saatiin myös se, että tutkittavat kokivat, että he tulevat käyttämään 

verkkokauppaa tulevaisuudessa vielä enemmän. Tähän johti ajatus siitä, että oma 

toimintakyky tulee heikkenemään vanhenemisen myötä. Huomattiin myös se, että osa 

iäkkäistä koki verkkokaupan tukevan itsenäistä elämää. Verkkokaupan avulla iäkkäät 

pystyvät tekemään ruokaostoksia itsenäisesti ilman toisten apua, ja tämän myös koettiin 

tukevan omassa kodissa asumista. Verkkokaupan ansiosta ei myöskään tarvinnut vaivata 
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sukulaisia ruokaostoksilla, vaan heidän kanssa haluttiin viettää yhteistä aikaa muissa 

merkeissä. Verkkokaupan olemassaolo koettiinkin tärkeäksi, ja sitä pidettiin hyvänä lisänä 

kaupalle. Tämän havaittiin olevan myös motiivina käyttää verkkokauppaa.  

 

Huomioitavaa oli myös, että verkkokauppa korostui yksin asuvilla enemmän kuin yhdessä 

puolison kanssa asuvilla. Puoliso tuki kaupassakäyntiä huomattavasti, jos hänen 

toimintakykynsä oli normaali. Toinen asia, jonka koettiin helpottavan kaupassa käyntiä, 

oli auto. Kuitenkin vain kahdella tutkittavalla oli auto käytössään.  Yhdellä tutkittavalla oli 

käytössään invataksi, johon kuului kantoapu. Kyseisillä tutkittavilla verkkokaupan käyttö 

oli vähäisempää kuin heillä, jolla ei ollut autoa. 

 

Tutkielmassa huomattiin myös, että kukaan vanhuksista ei käyttänyt pelkkää 

verkkokauppaa ruokaostosten tekemiseen. He kokivat tavallisen myymälän 

mielekkäämmäksi paikaksi ostaa ruokaa kuin verkkokaupan. Osa haastateltavista kertoi, 

että he siirtyisivät käyttämään pelkkää ruoan verkkokauppaa vasta siinä tilanteessa, kun he 

eivät itse pääsisi enää käymään kaupassa. Havaittiin, että tavallisen ruokakaupan 

merkitykset vanhuksille ovat paljon syvemmät, kuin pelkkä ruoan hankinta. Siihen liittyvät 

sosiaaliset tekijät, hyötyliikunta ja ajanviete. Tutkielmassa huomattiin, että kaupassa käynti 

oli monelle vanhukselle tärkeä hetki päivässä, ja se toi tavalliseen arkeen vaihtelua. Tällä 

voi olla myös vaikutus siihen, että iäkkäät eivät itse koe niin paljoa esteitä tavallisessa 

kaupassa käynnissä, vaikka niitä mahdollisesti olisikin, koska kaupassa halutaan kuitenkin 

käydä. Verkkokauppa nähtiin siis lähinnä apukeinona saada suurempi määrä tarvittavia 

tuotteita kotiin, mutta sieltä ei haluttu tehdä kaikkia ostoksia. 

 

Osa tutkittavista halusi ostaa tuoretuotteet tavallisesta myymälästä, eivätkä 

verkkokaupasta. Etenkään tuoretta kalaa tai lihaa ei haluttu ostaa verkosta. Pakatut 

vihannekset ja hedelmät koettiin taas turvallisemmiksi vaihtoehdoiksi tuoretuotteissa 

verkosta tilatessa. Osa haastateltavista ei kuitenkaan kokenut tuoretuotteiden tilaamisessa 

ongelmia. Muuten haastateltavat ostivat pääsääntöisesti samoja tuotteita niin verkosta kuin 

myymälästäkin. Edellä mainitut painavat tuotteet korostuivat ostoksissa. Huomioitavaa oli 

se, että verkkokaupasta tehdyt isommat ostokset vaikuttivat siihen, että tavallisessa 

kaupassa ei tarvinnut käydä niin useasti. 
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Huomioitavaa oli myös, että ajan säästöllä ei ollut iäkkäille suurta merkitystä, koska heillä 

oli eläkkeellä ollessaan aikaa. Tämä johti myös siihen, että pitkillä toimitusajoilla ei ollut 

heille niin suurta merkitystä. Tutkittavat myös pääsääntöisesti ymmärsivät, että toimitukset 

maksavat, ja toimitusmaksuja ei koettu kovin suuriksi. Haastateltavat kuitenkin vertailivat 

kustannuksia tavallisessa myymälässä käymisen ja verkkokaupasta tilaamisen välillä. 

  

7.2 Tulosten pohdinta ja johtopäätökset  

 
Tutkielma osoitti, että teoriasta nostetut aiheet myös vaikuttivat iäkkäiden verkkokaupan 

käyttöön. Haastatteluista nousi tämän lisäksi uusia aiheita, joita ei osattu odottaa. 

Seuraavaksi tämän tutkimuksen päätuloksia tarkastellaan aikaisemman kirjallisuuden 

avulla.  

 

Tutkittavat henkilöt olivat tutkimuksessa Abdel-Ghanyn ja Sharpen (1997) jaottelun 

mukaan nuoria vanhuksia eli 65–74-vuotiaita. Tämä voi myös olla otollinen ryhmä ruoan 

verkkokaupalle tällä hetkellä. Vanhempien vanhusten tietotekniset taidot eivät suuressa 

mittakaavassa välttämättä ole tällä hetkellä sillä tasolla, että he osaisivat omatoimisesti 

tilata ruokaa kotiin. Tämä myös näkyy Tilastokeskuksen datasta (Taulukko 1), jossa 

internetiä ja verkkokauppaa käyttivät vähiten 75–89-vuotiaat. Kuitenkaan ei voida yleistää, 

että kukaan heistä ei käyttäisi verkkokauppaa, sillä jo teoriasta nousi esille, että vanhukset 

eivät ole yksi homogeeninen ryhmä (Moschis ym. 1997). Osa vanhuksista osaa siis käyttää 

tietotekniikkaa hyvin, ja he kykenevät myös käyttämään ruoan verkkokauppaa. On myös 

hyvä pitää mielessä, että tulevien sukupolvien tietotekniset taidot (Taulukko 1) ovat 

paremmat, ja heidän toimintakykynsä luultavasti heikkenee iän myötä. Verkkokaupan 

tarve voi tulevaisuudessa korostua iäkkäillä ihmisillä, ja heillä tulee olemaan paremmat 

valmiudet käyttää niitä.  

 

Tässä tutkielmassa huomattiin, että verkkokaupan käyttö aloitettiin usein sellaisen fyysisen 

vaivan johdosta, joka vaikeutti ruokakaupassa käyntiä. Tämä on linjassa Handin ym. 

(2009) löydöksen kanssa, jonka mukaan ruoan verkkokaupan käyttö aloitetaan usein 

elämäntilanteen muutoksesta johtuen. Puhutaan niin sanotusta tilannetekijästä. Tässä 

tutkielmassa tilannetekijä oli kauppaan pääsyn estävä fyysinen vaiva tai leikkaus. Ruoan 

verkkokauppa nähtiin mahdollisuutena jatkaa ruokaostoksia itsenäisesti. Hand ym. (2009) 
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mukaan tilannetekijän kadotessa kuluttajat lopettavat ruoan verkkokaupan käytön. 

Kuitenkin toimintakyvyn laskeminen harvemmin paranee vanhuksilla, joten voidaan 

ajatella, että verkkokaupan käyttö tulee todennäköisesti jatkumaan myös tulevaisuudessa. 

Tällä voidaan ennustaa pidempää verkkokaupan käyttöikää. Tuloksissa myös havaittiin, 

että iäkkäät uskoivat, että he tulevat käyttämään ruoan verkkokauppaa tulevaisuudessa 

entistä enemmän. Kuitenkin on mahdollista, että tulevissa sukupolvissa vanhusten 

toimintakyky tulee todennäköisesti olemaan parempi, mutta tätä ei tulla tässä työssä 

arvioimaan. 

 

Aiemman kirjallisuuden mukaan päämotiiveina käyttää ruoan verkkokauppaa ovat ajan 

säästö, vaivattomuus sekä helppokäyttöisyys (Morganosky ym. 2000, Childer ym. 2001). 

Tämän tutkimuksen tuloksena huomattiin, että iäkkäillä korostuivat verkkokaupan 

yleisistä hyödyistä etenkin vaivattomuus. Ruoan verkkokauppa koettiin myös 

helppokäyttöiseksi. Ajan säästöllä ei ollut iäkkäille suurta merkitystä, eikä sitä pidetty 

erityisen keskeisenä tekijänä käytölle. Tähän johti se, että iäkkäillä ihmisillä on paljon 

vapaa-aikaa. Elämä ei välttämättä ole niin kiireistä kuin lapsiperheillä, joiden on huomattu 

olevan verkkokaupan pääkäyttäjiä (Raijas 2002). Huomioitavaa on myös, että 

aikaisempien tutkimusten mukaan isokokoiset kotitaloudet käyttävät ruoan verkkokauppaa 

enemmän (Raijas 2002, Hand ym. 2009.) Tässä tutkielmassa yksin asuvat käyttivät 

enemmän ruoan verkkokauppaa. Tähän luultavasti vaikutti se, että he ovat itse vastuussa 

ruoan hankinnasta, ja esimerkiksi puoliso ei voinut auttaa ostosten teossa.  

Tutkielma on myös linjassa sen kanssa, että aikaisemmissa tutkimuksissa on mainittu, että 

ruoan verkkokaupan potentiaalisena segmenttinä ovat iäkkäät tai liikuntarajoitteiset 

henkilöt, joille kaupassa käynti on haastavaa (Murphy 2007). Myös Morganosky ja Brenda 

(2000) toivat esille, että vanhuksille ruokaostosten kantaminen ja kuljettaminen kotiin on 

hankalaa. Tämä pystyttiin myös havaitsemaan tässä tutkielmassa. Pokrivcak ym. (2017) 

toivat esille, että verkkokaupat ovat tehokas tapa ratkaista kaupassa käyntiin liittyviä 

fyysisten rajoitteiden aiheuttamia ongelmia, ja tästä voi olla hyötyä liikuntarajoitteisille 

vanhuksille. Tämän myös pystyttiin toteamaan toteutuvan tässä tutkielmassa. Iäkkäät 

hakivat verkkokaupasta helpotusta suurempien ostosten kuljettamiseen kotiin. Kuitenkaan 

ikä ei suoraan ole syy verkkokaupan käytölle, vaan fyysiset ongelmat kaupassa käynnissä. 
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Tutkielmassa myös havaittiin, että vanhukset pitävät kaupassa käymisestä. Kaupassa 

käynti nähtiin ajanvietteenä, ja se toi vaihtelua päiviin. Tämä lisäksi tuloksissa nousi esille, 

että vanhukset pitävät kaupassa käynnissä positiivisena sosiaalisuutta ja mahdollisuutta 

saada hyötyliikuntaa. Nämä havainnot ovat linjassa Kohijoen (2011) tutkimuksen kanssa, 

jossa nousi esille iäkkäiden arvostavan kaupassa sosiaalisuutta, ajanvietettä sekä 

hyötyliikuntaa. Myös Pokrivcak ym. (2017) toivat esille, että iäkkäät näkevät kaupassa 

käynnin vapaa-aikana sekä mahdollisuutena saada sosiaalisia kontakteja. Kaupasta 

haluttiin myös ostaa tuoretuotteita. Ramuksen ja Nielsenin (2005) tutkimuksessa 

tuoretuotteet olivat tuoteryhmä, jota verkkokaupasta ei haluttu ostaa. Tässä tutkielmassa 

iäkkäät kuitenkin korostivat verkkokauppaostoksissaan painavia tuotteita. Tämä on 

sinänsä ymmärrettävää, koska painavat tuotteet voivat olla hankalia kantaa, jos on fyysisiä 

sairauksia. Osa haastateltavista myös nosti esille, että haluaa ostaa heräteostoksia verkosta.  

Tutkimuksessa oli yllättävää, että iäkkäät eivät kokeneet kauppaan pääsyssä olevan 

kovinkaan paljon ongelmia. Whelan ym. (2002) mukaan fyysinen saavutettavuus on yksi 

tärkeimmistä ruokakaupan valintakriteereistä iäkkäillä, joilla on vammoja tai jotka eivät 

omista autoa. Tätä voi toisaalta selittää, että pääkaupunkiseudulla on laaja kauppaverkosto, 

ja kauppoihin pääsee myös helposti julkisilla liikennevälineillä. Osa vastaajista kertoikin 

käyttävänsä julkisia liikennevälineitä kauppaan päästäkseen, ja osalla oli auto käytössään. 

Tilanne voi olla erilainen sellaisilla alueilla, joissa välimatkat ovat pidempiä, ja julkisia 

liikennevälineitä ei kulje yhtä tiheästi. Kaupan sisällä Yinin ym. (2012) mukaan on kuusi 

tekijää, jotka voivat aiheuttaa haasteita iäkkäille, ja ne ovat: vaunut ja korit, myymälän 

asettelu ja käytävät, hyllyt ja pakastimet, tuotekohtaiset ongelmat, asiakaspalvelu ja kassat. 

Haastateltavien joukossa nousi esille lähinnä ylä- ja alahyllyille kurottelun olleen 

ongelmallista, mutta muuten kaupassa koettiin vain vähän haasteita. Tutkielmassa kaikista 

suurimmaksi ongelmaksi koettiin kaupasta kotiin palaaminen ostosten kanssa.   

 

Iäkkäät siis ostivat ruokaa sekä verkosta että tavallisesta myymälästä. Valintaan, kummasta 

kanavasta ruokaa ostettiin, vaikuttivat kyseisen kanavan mahdollistamat edut iäkkäälle. 

Kumpaakin kanavaa haluttiin käyttää yhdessä. Tämä mahdollisti iäkkäille mukavan 

ostokokemuksen. Verkkokauppa helpottaa tavallista kaupassa käyntiä, koska sieltä 

voidaan ostaa painavat ja hankalasti kannettavat tuotteet. Näin ollen tavallisessa kaupassa 

käydessä näitä tuotteita ei tarvitse ostaa. Tavallisessa kaupassa käynnistä ei myöskään 

haluttu luopua, koska se toi vanhuksille muita merkityksiä, kuten vaihtelua päivään sekä 
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mahdollisti heräteostosten teon. Tämä on myös linjassa ostopäätösprosessin kanssa. 

Kuluttajat voivat nähdä eri tuotteet ominaisuuksien summina, jotka tyydyttävät eri tarpeita. 

Myös eri ominaisuuksien arvot painottuvat ja vaikuttavat valintaan. Kuluttajat usein 

pyrkivät löytämään tuotteen, joka tyydyttää parhaiten juuri heidän tarpeitaan. Tämän 

johdosta eri kuluttajat voivat etsiä erilaisia ominaisuuksia samasta palvelusta. (Kotler & 

Keller, 190.) Iäkkäät kuluttajat etsivätkin verkkokaupasta juuri heille sopivia 

ominaisuuksia. Tämän johdosta yksi tutkielman päätuloksia oli se, että iäkkäät voivat 

haluta käyttää ruoan verkkokauppa siksi, että he voivat jatkaa itsenäistä elämää, kun 

voidaan itse hankkia ruokaa ilman toisten apua. Tätä ei myöskään oltu nostettu esille 

aikaisemmin tutkimuksissa.  

 

Tämän tutkielman tuloksia voidaan käyttää hyödyksi, kun kehitetään ruoan verkkokauppaa 

entistä kuluttajaystävällisemmäksi iäkkäille. Tutkielman avulla pystyttiin tunnistamaan, 

että verkkokauppaa käyttävät iäkkäät kokevat etenkin kaupasta kotiin pääsyn 

haasteelliseksi. Tätä voitaisiin kehittää mahdollisesti vielä helpommaksi kehittämällä 

esimerkiksi painavien tuotteiden purkua tarjoavan palvelun, jota voitaisiin iäkkäiden 

lisäksi tarjota myös muille apua tarvitseville kuluttajille. Jos halutaan vahvistaa iäkkäiden 

verkkokaupan käyttöä, pitäisi panostaa kaupan monikanavaisuuteen ja tuoda esille 

konkreettisia hyötyjä, joilla ruoan verkkokauppa voisi helpottaa iäkkäiden ihmisten arkea. 

Markkinoinnissa tulisi korostaa sitä, että iäkkäiden ei tarvitsisi ostaa kaikkea verkosta, 

vaan he voisivat käyttää sitä täydentävänä toimintona tavallisen ruokakaupan rinnalla, sillä 

iäkkäät pääsääntöisesti pitävät ruokakaupassa käynnistä. Verkkokaupassa voitaisiin myös 

kohdentaa painavien ja hankalasti kannettavien tuotteiden myyntiä iäkkäille. Huomioon 

voitaisiin nostaa myös muiden tuoteryhmien painavat tai hankalasti kannettavat tuotteet, 

kuten multasäkit, kissanhiekka tai lemmikkien ruoat.  Osa haastateltavista myös toi esille, 

että palvelua ei markkinoida iäkkäille, vaikka siitä olisi heille varmasti hyötyä. Toiveena 

oli, että palvelun käyttöönottoa varten olisi saatavilla selkeät ohjeet. Iäkkäille voitaisiin 

myös tarjota lisätukea verkkokauppaostosten tekoon, jos he kokevat siinä haasteita.  
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7.3 Tutkimuksen rajoitukset ja jatkotutkimusaiheet 

 
Rajoitukset 
 
Tämän tutkimuksen rajoitteena voidaan pitää kohtuullisen pientä otantaa. Haastatteluita 

tehtiin vain kahdeksan, mikä ei ole vielä tarpeeksi suuri otos suomalaisista iäkkäistä 

kuluttajista, jotta voitaisiin tehdä päteviä yleistyksiä. Tämän lisäksi tutkittavat koostuivat 

pääsääntöisesti helsinkiläisistä ja yhdestä espoolaisesta haastateltavasta. Kaikki 

haastateltavat siis asuivat Suomen mittakaavassa suurissa kaupungeissa. Tutkimuksella ei 

voida siis ottaa kantaa siihen, kuinka iäkkäät kuluttajat käyttäytyvät muualla Suomessa. 

Lisäksi vain kaksi tutkimukseen osallistuneista käytti ruoan verkkokauppaa säännöllisesti. 

Tutkimukseen olisi voinut pyrkiä saamaan useampia säännöllisesti ruoan verkkokauppaa 

käyttäviä kuluttajia.  

 

Tutkimuksen toisena rajoittavana tekijänä voidaan pitää sitä, että osa haastatteluista 

jouduttiin tekemään puhelimitse. Puhelinhaastattelu metodina kvalitatiivisessa 

tutkimuksessa on saanut kritiikkiä, koska puhelussa on vaikea huomata, onko haastateltava 

ymmärtänyt kysymyksen oikein, koska keskustelussa näkyvät vihjeet puuttuvat (Hirsjärvi 

& Hurme 2006, 64). Kuitenkin puhelinhaastattelua voidaan pitää hyvänä tapana toteuttaa 

puolistrukturoituja haastatteluita, koska sen avulla voidaan esimerkiksi tavoittaa ihmisiä, 

joihin ei muuten saataisi yhteyttä (Hirsjärvi & Hurme 2006, 65). Tässä tutkimuksessa etuna 

on se, että puhelinhaastatteluilla saatiin yhteys iäkkäisiin, jotka olivat karanteenissa 

koronapandemian vuoksi. Yksi haastattelu suoritettiin myös sähköpostilla, mutta kyseiset 

vastaukset jätettiin analyysivaiheessa pienelle huomiolle. 

 

Haastatteluihin voi myös vaikuttaa haastateltavan ja haastattelijan suuri ikäero. 

Ruusuvuoren ja Tiittulan (2005, 133) mukaan vanhuus ja vanhuuden kokeminen ovat 

nuoremmilla usein tuntematonta aluetta, ja tällä on vaikutusta ennakkoluulojen 

syntymisessä. Esimerkiksi tässä tutkielmassa yksi haastateltava pahastui, kun häntä 

teititeltiin. Ruusuvuori ja Tiittula (2005, 129) tuovat esille, että iäkkäitä haastateltaessa 

haastattelija on usein huomattavasti nuorempi, ja tätä voidaan pitää ongelmana. Tässä 

tutkielmassa ikäero haastateltavien ja haastattelijan välillä oli noin 45-55 vuotta. Ikäero voi 

kuitenkin luoda asiaan erilaisia näkökulmia, mitä voidaan myös pitää arvokkaana 

(Ruusuvuori & Tiittula 2005, 129). 
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Tutkimusta rajoittavana tekijänä voidaan myös pitää haastateltavien valintaa. 

Haastatteluun osallistui yksi henkilö, joka oli käyttänyt ruoan verkkokauppaa vain yhden 

kerran. Yksi haastateltava oli käyttänyt ainoastaan Fiksuruoka -palvelua, joka myy poisto- 

ja jäännöserätuotteita verkosta. Tämänkaltaisten yritysten toiminta eroaa 

päivittäistavarakauppojen verkkokaupoista. Tutkittavia rekrytoidessa olisi siis pitänyt 

selvittää paremmin käyttömäärän astetta, sekä millaisesta palvelusta ruokaa ostetaan 

verkon kautta.  

 
Jatkotutkimusaiheet   
 
Jatkotutkimusaiheina tästä tutkimuksesta voidaan pitää laajempaa kvantitatiivista tai 

kvalitatiivista tutkimusta, jossa tutkittaisiin syitä ruoan verkkokaupan käytölle 

suuremmasta joukosta iäkkäitä kuluttajia. Tutkimuksessa voitaisiin myös selvittää syitä 

sille, minkä vuoksi osa iäkkäistä kuluttajista ei käytä ruoan verkkokauppaa. Tämän lisäksi 

voitaisiin pohtia, miksi osa iäkkäistä, jotka käyttävät aktiivisesti verkkokauppaa eivät 

kuitenkaan osta ruokaa verkosta. Tutkimus antaisi laajemman ja yleistettävämmän kuvan 

siitä, miksi iäkkäät ihmiset käyttävät ruoan verkkokauppaa. Monikanavaista ruoan 

hankintaa tulisi myös tutkia huomattavasti enemmän. Ruokaa ei hankita vain verkosta, 

joten sen käyttöön vaikuttaa tavallisessa myymälässä käynti. Monikanavaista 

ostokäyttäytymistä pitäisi siis tutkia enemmän. Voitaisiin myös yrittää selvittää, kuinka 

paljon tuki- ja liikuntaelinsairauksia tulee mahdollisesti olemaan tulevaisuudessa. Näin 

voitaisiin arvioida mahdollisten tilannetekijöiden lisääntymistä. 
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Liitteet  

Liite 1. K-ryhmä lähetti haastateltaville lomakkeen, jossa kysyttiin seuraavat asiat:  
 

1. Mikä on suhteesi verkkokauppoihin, jotka myyvät ruokaa? 
• Ostan usein ruokaa verkosta, esim. K-Ruoka.fi -verkkopalvelusta 
• Olen joskus ostanut ruokaa verkosta 
• En ole ostanut ruokaa verkosta, mutta olisin kyllä kiinnostunut siitä 
• En ole kiinnostunut ruoan ostamisesta verkosta  

2. Millainen kotitaloutesi on? 
• Asun yksin 
• Asun puolison kanssa 
• Asun puolisoni ja lasteni kanssa 
• Asun lasteni kanssa 
• Muu, mikä? 

3. Mikä on ikäsi? __ 
4. Onko sinun mahdollista osallistua haastatteluun? 

• Kyllä, Keskon tiloissa Helsingin Kalasatamassa. Tarkka paikka, 
päivämäärä ja kellonaika sovitaan myöhemmin. 

• Kyllä, minua voi tulla haastattelemaan omaan kotiin.  
• Ei ole 

5. Haastattelut toteuttaa opiskelija Joel Eronen. Suostutko siihen, että annamme 
Joelille yhteystietosi, jotta hän voi olla sinuun yhteydessä haastatteluun liittyen? 

• Kyllä 
• Ei 

6. Täytäthän vielä yhteystietosi:  
• Etunimi ja sukunimi 
• Matkapuhelin 
• Sähköposti 
• Postinumero 
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Liite 2. Teemahaastattelurunko  
 
Ruoan verkkokaupan käyttö 

• Kuinka usein käytät ruoan verkkokauppaa? 
• Minkä palveluntarjoajien ruoan verkkokauppoja käytät? Miksi? 
• Käytätkö ostosten teossa tietokonetta, puhelinta vai tablettia?  
• Oletko työelämässä/muuten käyttänyt paljon tietotekniikkaa? 

 
Tiedon hankinta 

• Mistä kuulit verkkokauppapalvelusta ensimmäisen kerran? 
• Hankitko lisätietoa palvelusta ennen sen käyttöä? 
• Onko joku suositellut tätä palvelua teille? 
• Oletko suositellut palvelua muille? 

 
Motivaatio käytölle 

• Mikä oli syynä sille, että aloit käyttää verkkokauppaa ruokaostoksiin 
ensimmäisen kerran? 

• Ostatko tällä hetkellä säännöllisesti ruokaa verkosta (jos ostat niin kuinka usein) 
ja miksi/miksi et? 

• Ostatko ruoan lisäksi jotakin muuta verkon kautta? 
• Milloin aloit käyttää verkkokauppaa, ja koitko käytön aluksi 

helpoksi/haasteelliseksi? 
• Onko lähipiirissäsi muita, jotka ostavat ruokaa verkosta? Mitä syitä he ovat 

käytölleen antaneet? 
 

Ostoskäyttäytyminen  
 

• Ostatko ruokaa myös tavallisesta myymälästä? Vai ostatko kaiken verkosta? 
• Jos käytät tavallista myymälää, millaisessa myymälässä käyt? 
• Ostatko ruoan verkkokaupasta eri tuotteita kuin myymälästä, jos ostat 

kummastakin? 
• Onko ruoan verkkokaupassa jotain tuotteita, mitä ette osta?  
• Pidätkö tavallisessa kaupassa käyntiä tylsänä vai onko se mielekästä? 
• Korostuuko ruoan verkkokaupan käynti joissain tietyissä tilanteissa? 
• Uskotko, että käytät ruoan verkkokauppaa tulevaisuudessa, vai onko se 

mahdollisesti väliaikaista?  
• Koetko tärkeäksi, että ruokaa saa ostettua verkosta?  

• Onko ostosten teko muuttunut jollain tapaa, kun aloitte käyttää verkkokauppaa? 
Esim. ostosten määrä, asioinnin tiheys, tuotteet tai jotakin muuta? 

 
 
Ostosten teko myymälässä 

• Kuinka kaukana on lähin kauppanne, ja onko se valikoimaltaan suppea/laaja?  
• Onko käyttämääsi kauppaan helppo mennä? 
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• Onko sinulla käytössä autoa?  
• Mihin aikoihin käyt kaupassa? Vältätkö jotain aikoja?  

 
• Koetko mitään haasteita tavallisessa myymälässä käynnissä? 

o Onko kauppaan pääsyssä ongelmia? 
o Onko kauppaympäristössä haasteita (esim. alahyllyt, ylähyllyt, syvät 

pakastearkut, kassat, ostoskorit ja kärryt)? 
o Onko kaupasta poistumisessa ongelmia ostosten kanssa?  

 
• Saatko hyvää asiakaspalvelua sitä kysyessäsi/apua jos sitä tarvitset? Saako sitä 

verkkokaupassa?  
• Pidätkö tärkeänä/mukavana, että sinulla on kaupassa mahdollisuus puhua 

henkilökunnan kanssa? 
 

Ruoan verkkokaupan hyödyt ja haitat 
• Mitä hyötyä koet ruoan verkkokaupan käytöstä? 
• Koetko säästäväsi aikaa, kun käytät verkkokauppaa? 
• Onko ostostenteko helppoa/vaivatonta, kun ne voi tehdä verkossa? 
• Pystytkö tekemään jotain muuta sillä ajalla, jota et käytä ruokaostoksiin 

tavallisessa myymälässä? 
• Tuleeko vielä mieleen jotain hyötyjä ruoan verkkokaupasta? 

 
• Mitä haittoja/ongelmia koet käytössä? 
• Miten koet sosiaalisen kanssakäymisen puuttumisen verkkokaupassa? 
• Onko ruoan valinta vaikeampaa kuin muiden ostosten valinta verkkokaupasta? 
• Koetko ruoan valinnan vaikeaksi verkkokaupassa verratessa myymälään? 
• Koetko saavasi laadukkaita tuoretuotteita? 
• Koetko kuljetusten hinnat ongelmallisiksi? 
• Koetko kuljetukset haasteellisiksi esim. pitkät toimitusajat? 
• Entä tuotepalautukset?  

Palvelun kehittäminen 
• Kuinka palvelua voisi kehittää teidän näkökulmastanne? 
• Mitkä tekijät saisivat lopettamaan käytön? 
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Liite 3  
 
Taulukko: Elintarvikkeiden ostokset ja tilaukset verkon kautta 2011-2019, %-osuus 
väestöstä. Lähde: Tilastokeskus 2011-2019. 
  

Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin: elintarvikkeet, %-osuus väestöstä  
16-24v 25-34v 35-44v 45-54v 55-64v 65-74v 75-89v kaikki  
%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

%-osuus 
väestöstä 

2011 2 4 4 2 1 1 0 2 
2012 3 7 5 3 2 0 0 3 
2013 2 8 4 2 1 1 0 3 
2014 4 8 6 3 2 0 0 3 
2015 6 5 6 4 2 1 0 4 
2016 6 9 9 4 2 1 0 5 
2017 5 12 13 5 2 0 0 6 
2018 7 12 11 6 2 1 0 6 
2019 11 14 16 9 4 1 1 8 
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 Liite 4.  
 
Taulukko: Eurostat 2019, Elintarvikkeiden ostokset ja tilaukset verkon kautta 2011-2019, 
%-osuus 65-74-vuotiaista. Lähde: Eurostat 2019 
 
   Ostokset ja tilaukset verkon kautta tuoteryhmittäin: elintarvikkeet, %-osuus 

65-74-vuotiaista 
  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Yhdistynyt 
kuningaskunta 

6 6 8 8 12 12 12 14 14 

Saksa 3 4 5 5 6 10 11 11 11 
Tanska 3 3 5 5 7 8 7 8 10 
Ruotsi 2 2 1 2 2 2 3 4 5 
Norja 0 3 0 1 1 1 5 4 3 
Viro 0 0 0 1 3 2 3 3 3 
Suomi 1 0 1 0 1 1 0 1 1 

 


