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ESIPUHE
Pohjoismainen verkkokauppa on yhä voimissaan vuoden 2014 toisella neljänneksellä. Pohjoismaiset 
kuluttajat ovat tehneet verkko-ostoksia yhteensä 33 miljardilla Ruotsin kruunulla, kun vuoden 2014 
ensimmäisellä neljännellä vastaava luku oli 34 miljardia Ruotsin kruunua. 
Pohjoismaisen verkkokaupan suuruus on siis hyvin linjassa edellisen vuosineljänneksen kanssa ja 
vuosineljännesten noudattama kaava vastaa aiempia verkkokauppamarkkinoista tehtyjä mittauksia. 
PostNordin verkkokauppaan liittyvät B2C-pakettimäärät kasvoivat 12 prosenttia vuoden toisella 
neljänneksellä.  
Tämän vuosineljänneksen raportin teema on tie verkkokauppa-ostoksen tekemiseen, ja syvennymme 
muun muassa lähemmin siihen, miksi kuluttajat valitsevat tietyn verkkokaupan ja miksi he päättävät 
keskeyttää ostoksen tekemiseen. 
Tärkein peruste, jolla verkkokauppakuluttaja valitsee tietyn verkkokaupan, on aiempi kokemus 
kyseisestä verkkokaupasta, mutta tiettyihin verkkokauppoihin hakeudutaan myös Googlen ja 
vertailusivustojen kautta. Tavallisin syy jättää jo aloitettu ostotapahtuma kesken on vaatimus kirjautua 
sivulle tai jäseneksi liittyminen. 
Havaittavissa on myös, että puolet kaikista verkkokauppa-asiakkaista pitää tärkeänä tai erittäin 
tärkeänä mahdollisuutta valita itse logistiikkatoimija, ja seitsemän kymmenestä pitää tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä mahdollisuutta valita itse toimitustapa. 

PostNordin
toimitus- ja konsernijohtaja Håkan Ericsson



Tietoa verkkokaupasta 
Pohjoismaissa
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PostNord seuraa neljännesvuosittain verkkokaupan pohjoismaista kehitystä. Tutkimus perustuu 
kuluttajien arvioon siitä, miten paljon he ovat tehneet verkko-ostoksia. 
Verkkokauppa Pohjoismaissa -raportti julkaistaan neljännesvuosittain, ja sen tiedot perustuvat noin 
4000 vastaajalle Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa ja Suomessa tehtyihin kuluttajatutkimuksiin.
Pohjoismainen verkkokauppa -raportissa verkkokaupan määritelmänä pidetään tavaroiden myymistä 
internetin kautta niin, että tilatut tavarat toimitetaan tilaajalle kotiin tai noutopisteeseen tai että 
kuluttaja noutaa ne myymälästä, varastosta tai noutopisteestä. 
Tässä raportissa verkkokaupalla ei siis tarkoiteta
 ennakkoon internetissä varatun tuotteen ostamista myymälästä
 palveluiden (esimerkiksi matkojen, hotellien tai konserttilippujen) myymistä internetin kautta
 yritysten välistä kauppaa internetissä
 yksityishenkilöiden välistä kauppaa internetissä.

Kuluttajatutkimus tehtiin heinäkuussa 2014 koko maan laajuisesti valitulle 18-79-vuotiaiden 
väestöotokselle kussakin maassa. Tutkimus toteutettiin TNS SIFO:n verkkopaneelin avulla. Ruotsissa 
tutkimukseen osallistui 1326, Tanskassa 1479, Norjassa 1427 ja Suomessa 1310 vastaajaa. 
Koska kyse on verkossa tehdystä tutkimuksesta, tulokset vastaavat sitä väestönosaa, jolla on 
käytettävissään internetyhteys. Kun arviot esitetään suhteutettuna koko väestöön, tulokset on laskettu 
sen perusteella, mikä on internetin levinneisyys kyseisellä markkina-alueella.
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Toisella neljänneksellä pohjoismaisten 
kuluttajien verkkokauppaostosten 
arvon arvioitiin olevan jopa 32 942 
miljardia Ruotsin kruunua. Tästä 
summasta on kuluttajien oman arvion 
mukaan käytetty noin 9,6 miljardia 
Ruotsin kruunua ulkomaisista 
verkkokaupoista tehtyihin ostoksiin.

Ulkomaisista verkkokaupoista 
tilattujen tuotteiden määrä vaihtelee 
maakohtaisesti. Norjassa ulkomaisista 
verkkokaupoista tilaaminen on 
yleisintä, ja siellä puolet kaikista 
verkko-ostoksista tulee arvioiden 
mukaan ulkomailta.

VERKKOKAUPPAA 33 
MILJARDILLA RUOTSIN 
KRUUNULLA

Verkkokaupan kehitys

Verkkokauppaa 33 miljardilla 
Ruotsin kruunulla

ULKOMAILTA LÄHETETTYJEN TOIMITUSTEN OSUUS 
Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia ulkomailta vuoden 2014 toisen 
neljänneksen aikana

POHJOISMAISEN KULUTTAJAN VERKKOKAUPPA-OSTOSTEN 
ARVO VUODEN 2014 TOISELLA NELJÄNNEKSELLÄ (MILJARDIA 
RUOTSIN KRUUNUA)

*Perustuu kuluttajien arvioon siitä, miten
paljon he ovat yhteensä kuluttaneet kyseisenä
ajanjaksona, kun siitä vähennetään heidän
arvionsa siitä, millä summalla he ovat tehneet
verkko-ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista

9 649

23 293

Verkko‐ostoksia ulkomailta*

Verkko‐ostoksia kotimaasta*
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Verkkokaupan kehitys

68 % Pohjoismaiden asukkaista teki verkko-
ostoksia vuoden 2014 toisen neljänneksen 
aikana
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KULUTTAJIA, JOTKA TEKIVÄT VERKKO-OSTOKSIA VUODEN 2014 TOISEN NELJÄNNEKSEN AIKANA

Verkkokauppa jatkui vahvana vuoden 2014 toisella 
neljänneksellä, ja jotakuinkin yhtä suuri määrä kuluttaja ilmoitti 
tehneensä verkko-ostoksia toisella neljänneksellä (68 prosenttia) 
kuin ensimmäiselläkin (70 prosenttia). 
Pohjoismaissa kaava noudattaa edeltävän neljänneksen tuloksia: 
Norjassa verkko-ostosten tekijöitä en yhä eniten, kun taas 
Suomessa heidän määränsä on Pohjoismaiden pienin. 

2 553 000
2 130 000

2 633 000

4 642 000

Oletko ostanut tavaraa internetistä kolmen viime 
kuukauden aikana? 
Tutkimusjoukko: kaikki

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Pohjoisma

at
Kyllä 70 % 70 % 71 % 59 % 68 %

Ei 27 % 28 % 28 % 39 % 30 %
Epävarma, 

en tiedä 2 % 1 % 1 % 2 % 2 %
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Vaatteet, mediatuotteet (kirjat, 
elokuvat ja musiikki), viihde-
elektroniikka sekä kosmetiikka, 
ihon- ja hiustenhoitotuotteet ovat 
ne neljä tuotekategoriaa, joita 
pohjoismaiset verkkokaupan 
asiakkaat hankkivat eniten 
vuoden toisen neljänneksen 
aikana.

VAATTEET SUOSITUIMPIA Millaisia tuotteita olet ostanut internetistä kolmen viime 
kuukauden aikana? 5 SUOSITUINTA
Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia vuoden 2014 ensimmäisen 
neljänneksen aikana

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Vaatteet/kengät 39 % 40 % 38 % 42 %
Kirjat/mediatuotteet 43 % 33 % 36 % 38 %
viihde-elektroniikka (mm. 
tietokoneet) 28 % 27 % 28 % 30 %
Kosmetiikka, ihon- ja 
hiustenhoitotuotteet 17 % 11 % 20 % 15 %
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet 11 % 13 % 18 %
Lisäravinteet/apteekkituotteet 11 % 11 %

Verkkokaupan kehitys

Pohjoismaisen verkkokaupan 
suosituimpia tuotteita ovat vaatteet, 
mediatuotteet ja viihde-elektroniikka
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Verkkokauppa-asiakkaat käyttävät 
entistä useammin mobiililaitetta (9 
prosenttia) tai tablettia (17 prosenttia) 
verkko-ostosten tekemiseen. 
Norjassa verkkokauppa-asiakkaat 
käyttävät mobiililaitteita enemmän kuin 
muissa Pohjoismaissa. Norjassa heistä 
11 prosenttia käytti älypuhelinta ja 22 
prosenttia tablettia kuluneen 
vuosineljänneksen aikana. 

VERKKO-OSTOKSET MOBIILILAITTEELLA

Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia vuoden 2014 
toisen neljänneksen aikana

MISTÄ PAIKOISTA OLET OSTANUT TAVARAA 
INTERNETISTÄ KOLMEN VIIME KUUKAUDEN 
AIKANA?

Verkkokaupan kehitys

Ostoksia tehdään entistä useammin 
mobiililaitteella
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Ulkomaisista verkkokaupoista ostoksia tekevien 
kuluttajien osuus lisääntyi hieman kuluneen 
neljänneksen aikana. Toisen vuosineljänneksen 
aikana kuusi kymmenestä norjalaisesta 
verkkokauppa-asiakkaasta ilmoitti tehneensä 
ostoksia ulkomaisista verkkokaupoista. 
Ulkomaisissa verkkokaupoissa asioineiden 
kuluttajien osuus oli pienin Ruotsissa, missä 32 
prosenttia verkko-ostoksia tehneistä teki niitä 
ulkomaisissa kaupoissa.  

VERKKOKAUPPA ULKOMAILTA

Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia 
vuosineljänneksen aikana

ULKOMAISISTA VERKKOKAPOISTA 
TEHTYJEN OSTOSTEN OSUUS 
VUOSINELJÄNNEKSEN AIKANA

Verkkokaupan kehitys

Neljä kymmenestä verkkokauppa-
asiakkaasta otsaa tuotteita 
ulkomailta
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Kun pohjoismaiset asiakkaat 
asioivat ulkomaisissa 
verkkokaupoissa, he käyvät 
mieluiten Iso-Britannian 
verkkokaupoissa, ja saksalaiset, 
yhdysvaltalaiset ja kiinalaiset 
kaupat ovat myös suosittuja.
Kun tanskalaiset, norjalaiset ja 
suomalaiset ostavat muista 
pohjoismaisista verkkokaupoista, 
he asioivat useimmiten 
ruotsalaisissa verkkokaupoissa. 
Verkkokauppavirrat muiden 
pohjoismaiden välillä ovat 
pienempiä. 

ULKOMAINEN VERKKOKAUPPA

Verkkokaupan kehitys

Pohjoismaiset kuluttajat ostavat 
eniten brittiläisistä verkkokaupoista 

Mistä maista olet ostanut tuotteita internetin kautta 
kuluneen vuosineljänneksen aikana? VIIDEN KÄRKI. 

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Tutkimusjoukko: on tehnyt 
verkko-ostoksia ulkomailta 
vuoden 2014 toisen 
neljänneksen aikana 23 % 27 % 44 % 31 %
Iso-Britannia 40 % 53 % 43 % 34 %
USA 29 % 13 % 42 % 18 %
Saksa 27 % 34 % 14 % 30 %
Kiina 25 % 9 % 27 % 18 %
Tanska 9%
Ruotsi 12 % 17 % 20 %Muiden pohjoismaiden viiden kärki

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Tutkimusjoukko: on tehnyt 
verkko-ostoksia
ulkomailta vuoden 2014 
toisella neljänneksellä 23 % 27 % 44 % 31 %
Tanska 9 % 13 % 3%
Norja 2 % 1 % 2 %
Suomi 1 % 0 % 1 %
Ruotsi 12 % 17 % 20 %
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Pohjoismaiset verkkoasiakkaat 
ostavat ulkomaisista 
verkkokaupoista eniten vaatteita ja 
kenkiä. Niiden jälkeen hyvin lähellä 
tulee viihde-elektroniikka sekä 
mediatuotteet. Nämä kolme ovat 
kaiken kaikkiaan eniten 
verkkokaupasta ostettujen 
tuotteiden kategoriat. 
Erityisen selvästi ulkomaisessa 
verkkokaupassa näkyvät 
autotarvikkeet, jotka ovat 
suosituimpien listalla niin Ruotsissa 
kuin Suomessakin. 

VAATTEET SUOSITUIMPIA

Millaisia tuotteita olet ostanut ulkomaisista 
verkkokaupoista kolmen viime kuukauden aikana? 
VIIDEN KÄRKI

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Tutkimusjoukko: on tehnyt 
verkko-ostoksia ulkomailta 
vuoden 2014 toisen 
neljänneksen aikana 23 % 27 % 44 % 31 %
Vaatteet/kengät 32 % 31 % 29 % 37 %
Viihde-elektroniikka (mm. 
tietokoneet) 17 % 24 % 20 % 20 %
Media 17 % 16 % 19 % 21 %
Kosmetiikka, ihon- ja 
hiustenhoitotuotteet 16 % 12 %
Urheilu- ja vapaa-ajantuotteet 9 % 11 % 10 %
Korut, kellot 9 %
Autotarvikkeet 9 % 8 %
Lisäravinteet/apteekkituotteet 6 % 

Verkkokaupan kehitys

Ulkomaisilta sivustoilta ostetaan 
eniten vaatteita



Omnichannel on entistä 
tärkeämpää
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Kaikista pohjoismaisista verkkokauppa-asiakkaista 
12 prosenttia ilmoittaa kuluneen vuosineljänneksen 
aikana ensin tutustuneensa tuotteeseen tai 
sovittaneensa sitä myymälässä ja ostaneensa sen 
sen jälkeen internetistä. 

OLETKO KOLMEN VIIME KUUKAUDEN AIKANA 
KERTAAKAAN TEHNYT NIIN, ETTÄ OLET ENSIN 
KÄYNYT MYYMÄLÄSSÄ TUTUSTUMASSA 
TUOTTEESEEN/SOVITTAMASSA TUOTETTA JA 
OSTANUT SEN MYÖHEMMIN INTERNETISTÄ?

OLETKO KOLMEN VIIME KUUKAUDEN 
AIKANA KERTAAKAAN TEHNYT NIIN, ETTÄ 
OLET TUTUSTUT TUOTTEESEEN ENSIN 
INTERNETISSÄ JA OSTANUT SEN 
MYÖHEMMIN MYYMÄLÄSTÄ? 

Kuluttajista 49 prosenttia ilmoittaa kuluneen 
vuosineljänneksen aikana tutustuneensa 
tuotteeseen ensin internetissä ja ostaneensa sen 
myöhemmin myymälästä.
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Teema: Matka 
verkkokauppaostosten 
tekemiseen vuoden 2014 toisen 
neljänneksen aikana
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Kun pohjoismaalaisilta kysyttiin, miksi he päättivät 
mennä verkkokauppaan/sivustolle, josta he 
tekivät ostoksia, heistä 43 prosenttia ilmoitti, että 
heillä oli aiempaa kokemusta kyseisestä 
verkkokaupasta. 
Heistä 25 prosenttia etsi verkkokauppaa itse 
hakukoneen tai vertailusivuston kautta.
Pohjoismaalaisista 7 prosenttia ilmoitti käyneensä 
verkkokaupassa, josta olivat kuulleet ystäviltä tai 
tutuilta, ja 6 prosenttia ilmoitti käyneensä 
verkkokaupassa saatuaan sitä koskevan 
uutiskirjeen sähköpostitse.

PALAAVAT ASIAKKAAT

Kun viimeksi ostit jotain internetistä, miksi valitsit 
juuri kyseisen verkkokaupan/sivuston, josta teit 
ostoksia?
Tutkimusjoukko: On tehnyt verkko-ostoksia

OMA KOKEMUS ON KAIKKEIN TÄRKEINTÄ

Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen

Aiempi kokemus verkkokaupan 
valinnassa

7% 6%
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Vinkki ystävältä tai tuttavalta

Aiempaa kokemusta verkkokaupasta

Etsi itse tietoa internetistä Googlen tai muun hakukoneen tai vertailusivuston avulla

Sähköpostitse lähetettävä uutiskirje



14

Muut sivustot ovat 
verkkokaupasta ostavien tärkein 
tietolähde. Tärkeimpänä pidetään 
Googlen kaltaisia hakukoneita ja 
melkein yhtä tärkeinä pidetään 
vertailusivustoja. Ystävät ja 
tuttavat tai myymälässä 
käyminen ovat myös tärkeitä 
lähteitä ennen verkko-ostosten 
tekemistä. 
Kun on kyse perinteisistä 
mainoksista, kotiin postitse 
tulevat mainokset vaikuttavat 
verkkokauppa-asiakkaisiin eniten. 
Kotiin postitse saatavia 
tarjouksia, tuoteluetteloita ja 
asiakaslehtiä arvostetaan 
erityisesti Suomessa, missä 34 
prosenttia pitää niitä tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä tietolähteenä. 

OMA SELVITYSTYÖ 

Miten tärkeitä seuraavat lähteet ovat sinulle, kun aiot 
ostaa jotain verkosta (erittäin tärkeitä/tärkeitä 
vastanneiden osuus)

Ruotsi Tanska Norja Suomi
Tutkimusjoukko: on 
tehnyt verkko-ostoksia 93 % 93 % 92 % 88 %
Vertailusivustot 58 % 56 % 60 % 53 %
Google/hakukone 73 % 75 % 68 % 80 %
Ystävät ja tuttavat 48 % 56 % 47 % 47 %
Sähköpostitse 
lähetettävä uutiskirje 16 % 28 % 25 % 26 %
Tekstiviestillä lähetettävä 
uutiskirje 5 % 3 % 8 % 8 %
Tuoteluettelo/
asiakaslehti/postin 
mukana tulevat 
mainokset 20 % 28 % 24 % 34 %
Mainokset sosiaalisessa 
mediassa 8 % 11 % 16 % 12 %
Suositukset sosiaalisessa 
mediassa 13 % 13 % 20 % 17 %
Mainokset internetissä 11 % 14 % 19 % 23 %
Mainokset lehdissä 14 % 15 % 15 % 34 %
Mainokset 
televisiossa/radiossa 10 % 12 % 14 % 21 %

Myymälässä käynti 43 % 47 % 40 % 53 %

Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen

Hakukone on tärkein lähde



Miten tärkeinä pidät seuraavia ominaisuuksia, kun teet 
ostoksia verkkokaupasta/sivustolta? 
(Niiden osuus, jotka vastasivat erittäin tärkeinä tai 
tärkeinä)

Pohjoismaat
Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia

Kokonaishinta käy selvästi ilmi 96 %

Hyvät ja tarkat tiedot tuotteista 96 %

Helppo navigoida sivustolla 92 %

Sivuston hakutoiminto on hyvä 89 %

Hyvät ja tarkat tiedot tuotteista 73 %

Käy selvästi ilmi, miten saan yhteyden asiakaspalveluun 82 %

Edullisin hinta 76 %

Tunnen yrityksen/tavaramerkin 67 %

Nopea toimitus (enintään kolme päivää) 57 %

Tavaran toimitusajankohta on ilmoitettu tarkasti 85 %

Tavarantoimitustapaon ilmoitettu tarkasti 87 %

Ei tarvitse rekisteröityä/liittyä jäseneksi 64 %

Maksuton toimitus 63 %

Palautuksesta on annettu tarkat tiedot 81 %

Voin valita toimitustavan/mistä noutopaikasta haen tavaran 72 %

Voin valita logistiikkatoimijan, joka toimittaa tavaran 47 %

Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen

Selvästi ilmoitetut tuote- ja 
hintatiedot

Verkkokauppa-asiakas pitää 
tärkeimpinä ominaisuuksina 
sitä, että kokonaishinta on 
kerrottu selvästi ja tuotteista on 
annettu hyvät ja selvät tiedot.
Nopea toimitus ja edullisin hinta 
eivät ole niin tärkeitä, kuin voisi 
olettaa. 
Puolet kaikista verkkokauppa-
asiakkaista pitää tärkeänä tai 
erittäin tärkeänä mahdollisuutta 
valita itse logistiikkatoimija, ja 
seitsemän kymmenestä pitää 
tärkeänä tai erittäin tärkeänä 
mahdollisuutta valita itse 
toimitustapa. 

TIEDOT
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Tavallisin syy ostotapahtuman 
keskeyttämiseen internetissä on vaatimus 
rekisteröityä tai liittyä jäseneksi. Syynä 
ostotapahtuman keskeyttämiseen voi myös 
olla se, että tuotteen hintaan lisätään 
toimituskulut, eikä sitä ole ilmoitettu heti. 
Kuluttajista 13 prosenttia keskeytti edellisen 
ostotapahtumansa internetissä, koska he 
oivalsivat, että eivät tarvitse tuotetta, jota 
olivat juuri ostamassa. 

KIELTÄYTYY JÄSENYYDESTÄ

Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen

Jäsenyysvaatimus voi olla syy 
ostotapahtuman keskeyttämiseen

SYY OSTOTAPAHTUMAN KESKEYTTÄMISEEN

Kun viimeksi keskeytit ostosten tekemisen 
internetissä, mikä siihen oli syynä?
Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia
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13%
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Muu syy

Minun oli pakko kirjautua/liittyä
jäseneksi

Lähetykseen lisättiin toimituskulut,
joista ei ilmoitettu aiemmin

Verkkokauppa yritti myydä lisätuotteita

Tekniset ongelmat

Oivalsin, etten tarvitse tuotetta

Tuli muuta tekemistä
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Verkkokauppa ja myymälässä tehtävät ostokset 
alkavat vähitellen sulautua osittain yhteen. 
Yksi kymmenestä pohjoismaalaisesta on saanut 
myymälän työntekijältä vinkin käydä ostoksilla 
verkkokaupassa, jos tietty tuote on loppu 
myymälästä. 
Tabletteja ja tietokoneita käytetään myös 
myymälässä siellä myytävien tuotteiden tietojen 
etsintään. Yleisintä se on Norjassa (20 prosenttia), 
ja Ruotsissa (16 prosenttia). 

DIGITAALISTEN LAITTEIDEN KÄYTTÖ 
MYYMÄLÄSSÄ

TABLETTIEN KÄYTTÖ MYYMÄLÄSSÄ
Oletko kahdentoista viime kuukauden aikana joskus? 
Tutkimusjoukko: on tehnyt verkko-ostoksia

Teema: Matka verkko-ostosten tekemiseen

Omnichannel käytännössä
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Sai myymälän työntekijältä vinkin
käydä ostoksilla verkkokaupassa, kun
tietty tuote oli loppu myymälästä

Kävi myymälässä ja käytti myymälän
tabletteja/tietokoneita etsiäkseen

lisätietoja myymälässä ja
myymäläketjussa myytävistä tuotteista

Kävi myymälässä ja sai joko opasteista
tai myymälän työntekijöiltä ohjeen
etsiä sosiaalisesta mediasta tietoa

myymälän/myymäläketjun tarjouksista

Suomi Norja Tanska Ruotsi



Lisätietoja verkkokaupasta Pohjoismaissa: 

PostNordin verkkokauppa-asiantuntija Arne Andersson, 
puh. 0730-790 552

Emma Riblom, PostNordin tiedotuspäällikkö 
PostNord, puh. 010-437 98 40

PostNordin lehdistöpuhelin
puh. 010-436 10 10 


