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Verkkokauppa elää 
muutoksen hetkiä

Suomen verkkokauppa on räjähdysmäisessä kasvussa. Vuoden 2018 liikevaihto 
on arviolta 12,2 miljardia euroa. Kasvua vuoteen 2017 tapahtuu 18 %. Vertailu
kohtaa tuo se, että Suomen BKT kasvaa 3 % verrattuna vuoteen 2017.*

Trendi on ollut jo pitkään päivänselvä ja nyt sen tueksi on lukuja. Suomalainen 
ostaa jatkuvasti kasvavissa määrin tuotteensa ja palvelunsa verkkokaupoista.

Myös se kertoo jotain, että maailman rikkaimman ihmisen, Jeff Bezoksen, 
pääbisnes on verkkokauppa. Viimeistään nyt on herättävä siihen, että verkkokaup
pa ei ole liiketoiminnan tukitoiminto. Se on liiketoiminnan elinehto.

Jos asiakasliikenne löysi ennen tiensä myymälään hyvän sijainnin ansiosta, niin 
nyt tilanne on päälaellaan. Verkkokaupalla ei ole tiettyä sijaintia, vaan sijainti luo
daan markkinoinnin avulla. Markkinointi on verkkokaupan moottori, jonka kierrok
set määrittävät verkkokaupan menestyksen.

Markkinoinnilla tuotu liikenne kääntyy kaupaksi kuitenkin vasta syvällä asiakasym
märryksellä. Sen kerryttämiseksi tulee kerätä ja tulkita dataa, jonka avulla verkko

kauppaa ja asiakkaan ostokokemusta voi kehittää jatkuvasti parem
maksi.

Se, kuka onnistuu tuossa parhaiten, tulee nousemaan verkko
kauppojen erikoistumisen aikakauden voittajaksi. 

Tuon kilpailun voittaminen vaatii tekoja nyt.

Kun ihmisten ostokäyttäytyminen erilaistuu, niin he vaativat 
palvelua heidän olinpaikastaan ja sen hetkisestä kellona

jasta riippumatta. Jos sinä et vastaa tuohon tarpeeseen, niin 
kilpailijasi kyllä vastaavat  olivat he sitten Suomesta, Ruotsis

ta tai toiselta mantereelta.

Pelikenttä on nyt koko maailma. Se on valtava 
mahdollisuus niille, jotka alkavat pelaamaan 

tosissaan. Niille, jotka eivät pelaa tosissaan, 
se ei ole uhka. Se on loppu.

Niko Lahtinen
CRO & Partner
Suomen Digimarkkinointi Oy 
niko.lahtinen@digimarkkinointi.fi 
+358 50 320 0919

*Lähteenä Paytrailin Verkkokauppa Suomessa 
raportti
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Verkkokauppa ei ole koskaan valmis, vaan sitä 
kehitetään markkinan ja teknologian kehityksen 
mukana

Strategiakaudellamme 20182021 yksi keskeisimmistä projekteistamme kulkee 
nimellä #digikiihdytys. Projektilla vahvistamme ja parannamme Stockmannin digi
taalisen kaupankäynnin perustaa. 

Sitä varten olemme tehneet viimeiset kolme vuotta paljon pohjatöitä. Olemme mm. 
yksinkertaistaneet teknistä arkkitehtuuriamme siivoamalla vuosien saatossa ker
tyneitä järjestelmiä pois. Näin olemme voineet rakentaa uudet perustukset puh
taalle pöydälle. Ulospäin näkymätön työ alkaa olla nyt tehtynä ja syksyn sekä ensi 
vuoden aikana otamme käyttöön konkreettisesti asiakkaillemme näkyviä toimintoja 
ja palveluja, joista olemme todella innoissamme.

Brändin tulee tietysti pysyä omassa lestissään ja ymmärtää, missä teemoissa kuluttajat 
haluavat brändin ottavan kantaa tai osallistuvan keskusteluun. Päälleliimatut keskustelu
navaukset kyllä paistavat läpi, jos aihe ei istu yrityksen muuhun sanomaan yhtään.
Kanavana Facebookin reaaliaikaisuus ja meidän mahdollisuus reagoida tuloksiin heti, ovat 
valtavia etuja, koska näin voimme kehittää tekemistä jatkuvasti vaikka lennosta. Myös 
kohdentaminen niin laajoihin kuin pieniin segmentteihin on merkittävä ominaisuus. Face
book pystyy luomaan todella tarkkoja profiileja, jolloin oikean sisällön tarjoaminen oikealle 
yleisölle helpottuu huomattavasti.

Aika harva suomalainen varmastikaan tietää yksityiskohtaisesti, kuinka paljon on antanut 
Facebookille luvan kerätä itsestään tietoa hyväksymällä käyttöehdot. Siksi toivon, että 
Facebook hoitaa jatkossakin toimintansa vastuullisesti, kerää tietoa vain sen verran, mitä 
käyttäjä on antanut luvan ja muistaa valistaa käyttäjiä datan käytön periaatteista. Toki myös 
käyttäjällä on oma vastuunsa tässä arvoketjussa, mutta suurin vastuu on datan kerääjällä. 
Esimerkiksi me emme kerää tai mittaa mitään sellaista dataa, johon asiakas ei ole antanut 
meille lupaa. 

Facebookin tulevaisuudessa kiinnitänkin paljon huomiota siihen, miten se pitää data priva
cy lupauksensa, ja että tuleeko Facebookin vahvaa asemaa kukaan haastamaan ja miten 
Facebook siihen reagoi. Tähän mennessä se on joko ostanut ne mediat, joista massat kiin

Anna Salmi
Chief Customer Officer, Marketing, Digitalisation & ICT 
Stockmann Oyj Abp

Kivijalka on tulevaisuudessa edelleen kauppapaikka, mutta sen 
asemaa kohtaamis ja kokemuspaikkana vahvistetaan.
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Saumaton ostopolku verkosta kivijalkaan ja toisinpäin 
ovat monikanavaisen asiakaskokemuksen keskiössä

Kivijalalla ja verkolla on omat roolinsa ja uskomme näiden kahden vahvaan syner
giaan. Verkkokaupan keskeisin tavoite on vahvistaa integraatiota digitaalisen maa
ilman ja kivijalan välillä, varmistaa tuotevalikoiman merkittävä kasvu ja voimistaa 
verkon asemaa myyntikanavana. Esimerkiksi viime vuoden elokuussa verkkokau
passamme oli 39 000 tuotetta, tällä hetkellä noin 60 000 tuotetta, ja tämän tulemme 
vielä tup laamaan tulevan talven aikana.

Samalla tapaa kuin kivijaloissamme on kumppaneita, jotka myyvät omia tuotteita 
käyttäen omia varastojaan, niin tuomme saman mallin myös verkkokauppaamme. 
Hyödyntäen markkinapaikkateknologiaa varmistamme laajemman tuotevalikoiman 
asiakkaillemme myös verkossa. 

Verkon hienous on siinä, että se on auki 24/7 ja kulkee ihmisten taskuissa koko ajan. 
Lisäksi katsomatta ikää tai muita demografisia ja sosioekonomisia muuttujia, suurin 
osa ihmisistä aloittaa ostoprosessinsa verkosta. Kun olemme siellä vahvasti läsnä 
ja löydettävissä, varmistamme hyvän asiakaskokemuksen jo ostopolun alkupäässä.

Kivijalassa on rajoitettu määrä hyllytilaa ja siten myös rajoitettu määrä tuotteita. 
Verkko puolestaan ei tunne neliömetrirajoitetta. Siksi kaikilla myyjillämme on table
tit, jolloin heidän mukanaan kulkee koko Stockmannin tuotevalikoima. Näin myyjä 
voi huolehtia, että asiakas tulee palvelluksi ja olemme brändimme ydinasian äärellä.

Jos asiakkaan haluama tuote on kivijalasta loppu ja myyjä ohjaisi asiakkaan vain kat
somaan tuotetta verkkokaupasta, niin palvelupolku katkeaisi. Mistä tiedämme, että 
asiakas osaa valita itselleen sopivan tuotteen, jos hän on tullut alun perin etsimään 
sitä myyjän avustuksella kivijalasta? Tai mistä tiedämme, että asiakas päätyy juuri 
meidän verkkokauppaamme?

Tabletin avulla myyjä voi tehdä tilauksen siinä hetkessä maksua myöten asiakkaan 
tarpeiden mukaan. Tämän jälkeen tuote toimitetaan kotiin tai jatkuvasti laajeneviin 
Click & Collect pisteisiimme. Kokemus täydentyy nopealla toimituksella, sillä jo nyt 
70 % tilauksista lähetetään 24 h sisällä jakelukeskuksestamme. Tätä lukua pyrimme 
parantamaan entisestään, vaikkakin se on jo nyt erittäin vertailukelpoinen kansain
välisestikin.

Markkinointimme keskittyy asiakkaan elinkaaren arvon 
kasvattamiseen

Asiakkaan elinkaariarvon kasvattaminen on markkinointimme päätavoite. Tekno
logia mahdollistaa mittaamisen, jos asiakastieto on hyvin hallussa. Digitaalisuuden 
hienous ja mittaamisen mahdollisuus on upeaa, mutta ”liiallisessa” mittaamisessa 
on myös riskinsä. Jos yksittäistä asiakasrajapinnan mittaria alkaa optimoimaan liikaa, 
niin iso kuva saattaa kadota. Tulokset maksimoidaan, mutta miten käy kokonaisuu
den?

Nopeita voittoja voi kerätä kampanjoilla, mutta kannattava ja kauaskatseinen teke
minen on haastavampaa. Numeroiden kautta johtaminen ymmärtämättä kontekstia 
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Teemme digitrafiikin oston, ajon ja hallinnoinnin verkkokauppaan kokonaan talon 
sisäisesti. Digitrafiikin ajo ja hallinnointi ovat keskeisimpiä osia verkkokauppamme 
myyntistrategiaa. Suurin osa trafiikista tulee orgaanisesti, mutta pidämme aktiivi
sesti huolen siitä, että ohjaamme asiakkaita verkkoon myös perinteisistä kanavista, 
kuten printistä ja TV:stä.

Hakukoneoptimoinnin lisäksi panostamme hakukonemainontaan, bannereihin, so
meen, affiliatemarkkinointiin sekä sähköpostimarkkinointiin. Kai näitäkin voi jo aika 
perinteisiksi kanaviksi kutsua.

Tänä vuonna uusimme uutiskirjeemme ja siirryimme markkinoinnin automaation 
aikakauteen. Ensimmäisen puolen vuoden tulokset ovat mahtavia. Toimiakseen 
markkinointiautomaation tulee hyödyntää asiakastietoa, joten meidänkin polku 
alkoi asiakkuudenhallintojärjestelmän (CRM) rakentamisella. 

Halutessamme voimme tulevaisuudessa kohdentaa viestiemme sisällön hyvin tar
kasti eri kohderyhmille. Kaikki viime vuoden luvut uutiskirjeiden avaamisen, konver
sion sekä muiden mittareiden osalta ovat ylittyneet ja näen, että olemme vasta alku
matkalla. Automaatioon käytämme Salesforcen tuoteperheen Marketing Cloudia.

Seuraava, jo innolla odottamani askeleemme, on data management platformin 
(DMP) käyttöönotto. Sen avulla saamme yhdistettyä ja segmentoitua digitaalisista 
kanavista saamaamme dataa, jonka perusteella asiakaspolun optimointi on tehok
kaampaa ja asiakaskokemusta voidaan parantaa. Tekoäly on meillä mukana jo tuo
tesuosituksissa ja pilotoimme sen hyödyntämistä työvuorosuunnittelussa. Se, mitä 
kaikkea AIaikakausi tuo mukanaan, jää nähtäväksi. Muutosvauhti ainakin jatkaa kiih
tymistään. 

voi viedä vääriin päätöksiin.

Numeroiden kautta johtaminen ymmärtämättä kontekstia voi 
viedä vääriin päätöksiin.

Verkkokauppaa ei vain perusteta ja anneta rullata. Se vaatii 
jatkuvaa iteroivaa kehittämistä sen mukaan, mihin teknologia ja 
kuluttajat markkinoita vievät.

Verkkokaupan myynnin tavoitteita ja mittareita katsomme hyvin perinteisen ”Aware
ness, Acquisition, Activation, Retention, Referral ja Revenue” funnelin kautta. Myös 
lyhyempi Awareness, Consideration & Conversion funneli on käytössä. Jokaisessa 
vaiheessa on oma metriikkansa, joita seuraamme ja optimoimme. 

A/Btestaus saisi näytellä isompaakin roolia toiminnassamme, sillä verkkokaup
pa ei ole koskaan valmis, ja se kehittyy markkinan muutosten mukaan. Tärkeää on 
myös antaa datan kertoa oikeat vastaukset siitä, mikä toimii. 
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10 vuoden aikana verkkokauppa on jokapäiväistynyt

Olen tehnyt 10 vuotta töitä verkkokauppojen parissa, jonka aikana ne ovat tehneet 
todellisen läpimurron. Etenkin viimeiset viisi vuotta ovat olleet vilkkaita ja uusia 
kauppoja on syntynyt paljon. Lisäksi verkkokaupoista on tullut paljon luonnollisem
pi osa ihmisten arkea.

Huomionarvoista on myös se, että verkkokauppa on yhä kasvavissa määrin esillä 
yritysten strategioissa. Silti kuulen paljon puhuttavan siitä, miten verkkoliiketoiminta 
nähdään erillisenä ja kivijalkaa haittaavana osaalueena. Tästä syystä investoinnit 
verkkokauppaan ovat usein hyvin maltillisia. Tällöin verkkokauppa vain laitetaan 
pys tyyn, jonka jälkeen ajatellaan, että verkkokauppa on valmis. 

Suunta on kuitenkin selvästi muuttumassa oikeaan suuntaan, jossa verkkokauppa 
ymmärretään olennaisena osana liiketoimintaa, ja joka vaatii samalla tapaa jatkuvaa 
kehittämistä kuten muukin liiketoiminta.

Jatkuva kehittäminen on standardi kilpailussa 
mukana pysymiselle

Mielestäni teknologian kehitys tai muutokset esimerkiksi Googlen tai Facebookin 
toiminnassa eivät vie verkkokauppoja tiettyyn suuntaan, vaan ne ohjaavat kuluttajia 
ja sitä kautta kuluttajien käytös ohjaa verkkokauppojen kehityssuunnan.

Muutos on valtavan nopeaa ja jatkuvaa, minkä takia iteroiva tyyli tehdä on perus
edellytys kilpailussa pärjäämiselle. Pitää olla jatkuvasti pulssilla siitä, mitä tapahtuu. 
Koskaan ei voi tietää, mistä tämän hetken pienestä asiasta tulee seuraava iso asia.

Siksi pidän esimerkiksi kolmen vuoden tarkkoja strategioita todella kankeina, eivät
kä ne sovellu ketteryyttä vaativaan verkkokauppaympäristöön. Strategian ei tietty 
tarvitse muuttua kuukausittain, vaan linjan ja suunnan tulee olla selkeitä ja teke
misen täytyy pohjautua jatkuvan oppimiseen ja kehittämiseen.

Pyrimme rakentamaan verkkokaupasta kokonaisuuden, joka mahdollistaa nopean 
reagoinnin markkinan ja kuluttajakäyttäytymisen muutoksiin.

Toinen teeseistämme liittyy iteratiivisen tekemiseen. Teknologia ja sen omaksu
minen eivät ole haasteita, vaan todellinen haaste on johtaminen ja kulttuuri ope
ratiivisen toiminnan ympärillä, jotta uudet teknologiat saadaan valjastettua nopealla 
syklillä hyötykäyttöön.

Paikalleen ei voi jäädä eikä markkinoiden käytöstä voi ennakoida. Siksi pitää pysyä 
pienessä liikkeessä jatkuvasti, jotta muutoksiin pääsee mukaan.

Artikkelin ja etusivun kuva: 
Kenneth Luoto, Stockmann
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Oleg Eremenko
Chief Technology Officer
Suomen Digimarkkinointi Oy

Verkkokaupan todellinen kilpailuetu syntyy, kun 
ana lytiikan tuomaa dataa oppii tulkitsemaan, eikä vain 
lukemaan

Teen Google Analyticsin parissa päivittäin töitä, minkä takia olen päässyt per
kaamaan lukuisien verkkokauppojen analytiikkaa.

Vaikka mittaaminen on viety digikanavissa todella pitkälle ja dataa kertyy kaikesta, 
mitä kävijä verkkokaupassa tekee, niin analytiikka itsessään ei ole mikään oikotie on
neen. Data vie meitä optimitilanteessa oikeaan suuntaan ja helpottaa päätöksente
koamme, mutta yhtä lailla se voi viedä meitä väärään suuntaan ja altistaa kohtalok
kaille virheille.

Kaikki riippuu kerätyn datan eheydestä. Luotettavaa dataa saadaan ainoastaan, kun 
analytiikassa ei ole teknisiä tai loogisia ongelmia. Lisäksi kerättyä dataa tulee tulkita 
oikein. Liian usein luvut otetaan vastaan sellaisenaan peilaamatta niitä asiakkaan 
ostopolkuun tai analytiikkatyökalujen toiminnan rajoituksiin.
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Jos riviin laitetaan kymmenen verkkokauppaa, niin yhdeksän analytiikassa on puut
teita. Silloin analytiikka syöttää ulos väärää dataa, jonka pohjalta tehdään vääriä tul
kintoja. Väärät tulkinnat puolestaan johtavat vääränlaisiin johtopäätöksiin esimerkik
si markkinoinnin toimivuuden tai budjetin allokoinnin suhteen.

Teknisistä virheistä ehkä yleisin on suuri määrä tunnistamatonta tai suorakana
van alle menevää liikennettä. Kaikki omille sivuille vievät linkit on hyvä merkitä ns. 
UTMkampanjaparametreillä, jotta eri kampanjoiden tuloksia voidaan tarkkailla omi
na helpommin pureskeltavina kokonaisuuksinaan.

Toinen yleinen ongelma on istunnon katkeaminen sivulla etenemisen tai maksu
portaaliin siirtymisen seurauksena, joka muuttaa lähes kaikissa raporteissa istunnon 
tulotavan sisäiseksi viittaukseksi. Pitkälti viimeiseen klikkaukseen kaiken painottava 
analytiikka ei näin annakaan kunniaa sille kanavalle, joka toi ostavan asiakkaan verk
kokauppaan. Näin myös kävijän kulku raportti pirstoutuu täysin käyttämättömäksi.

Kun syntynyt kauppa kirjautuu tunnistamattoman suoran liikenteen alle, niin todel
linen liikenteen lähde näyttää analytiikassa heikosti toimivalta kanavalta, vaikka 
todellisuudessa se toi kaupan. Alkuperäisen asiakkaan tuoneen kanavan hukkuessa 
mainosbudjetti allokoidaan usein väärin.

Verkkokauppiaan tulee tuntea asiakkaan ostopolku, koska oikeanlaisten markki
nointitoimenpiteiden lisäksi se helpottaa datan tulkintaa. Ostaako asiakas heti, kun 
hän saapuu verkkosivuille, vai onko välissä useita eri kosketuspintoja eri laitteilla ja 
mainosalustoilla?

Liian usein eletään viimeisen klikkauksen maailmassa, sillä näin on vain tehty aina. 
Tämä johtaa siihen, että perusraporteissa mainosbudjetin ROI näyttäytyy vääris
tyneenä, koska myynti kirjautuu pääasiassa joko suoran liikenteen tai orgaanisen ja 
maksetun brändihaun alle.

Nämä ovat tyypillisesti ostopolun viimeisiä vaiheita, joissa ihminen tuntee jo yrityk
sen ja on aikeissa muutenkin ostaa, eikä markkinoinnin tarvitse tehdä enää varsinais
ta ”työtä” tällaisen kävijän eteen.

Data vie meitä optimitilanteessa oikeaan suuntaan ja helpot
taa päätöksentekoamme, mutta yhtä lailla se voi viedä meitä 
väärään suuntaan ja altistaa näin kohtalokkaille virheille.

Asiakkaan ostopolun hahmottaminen on edellytys 
datan oikeanlaiseen tulkintaan

Mitä monimutkaisempi asiakkaan ostopolku on, sitä vääris
tyneemmäksi kuva markkinoinnin tehokkuudesta muodostuu, 
jos katsoo pelkkää last clickia.
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Google Analyticsia käyttäessä on hyvä muistaa, että sen juuret ovat 2000lu
vun alussa. Evästepohjainen seuranta toimi hyvin, kun suurin osa liikenteestä tuli 
pöytäkoneilta, eikä sama käyttäjä useinkaan vaihtanut laitetta ostopolkunsa aikana. 
Nyt meillä on tietokoneiden lisäksi puhelimet ja tabletit, jolloin sama henkilö saattaa 
näyttäytyä Analy ticsissa kolmena eri käyttäjänä. Laitteiden välinen kävijäseuranta 
on vasta alkutekijöissään, joskin Facebookin käyttäjäpohjaisen analytiikan kehitys 
kirittää myös Goog len kehitystyötä.

Tällä hetkellä täytyy vain ottaa huomioon, ettei data ole täydellistä, ja seurata 
ennemmin trendejä. Luvuista ei silti tarvitse masentua, sillä analytiikan tieto on aina 
pessimistin arvio. Jos analytiikkaraportti kertoo, että 10 000 € sijoituksella on tul
lut 30 000 € takaisin, niin todellisuudessa summa on yleensä suurempi, sillä osa 
mainoskuluista ei tule koskaan kohdistumaan tuottoon oikein.

Suosittelen käyttämään Google Adsin ja Facebookin omia konversiokoodeja 
mainonnan optimoinnissa. Niiden avulla oston pystyy yhdistämään makset tuun 
klikkaukseen paremmin välittämättä istunnoista tai laitteista. Nämä kuitenkin maa
laavat joskus liiankin ruusuisen kuvan mainonnan tehoista, joten tarkkana pitää olla 
niissäkin.

Vastaavasti ylempänä myyntisuppilossa olevat kanavat, kuten displaymainonta 
tai prospektoivat avainsanat maksetussa mainonnassa näyttäytyvät viimeisen klik
kauksen mallilla tarkastellessa kannattavuudeltaan heikoilta. Analytiikan toimiessa 
oikein saadaan attribuutiotyökalun avulla myös ns. avustetut konversiot kiinni. Näin 
huomataan, että displaylla onkin osuutensa osassa syntyneistä kaupoista.

On siis tärkeä tunnistaa ja erottaa ”klousaavat” ja ”prospektoivat” kanavat ja tulkita 
niiden tehoja erillään toisistaan.

Tämän lisäksi on tärkeää segmentoida kukin tulokanava vielä tarkemmin ns. ”kyl
miin” ja ”lämpimiin” kävijöihin. Display ja FBmainonta voivat kohdistustavasta riip
puen näkyä joko täysin uusille ihmisille tai sellaisille, jotka ovat esim. lisänneet kaup
pasi ostoskoriin tavaraa. Nämä kaksi ryhmää ovat odotetulta käyttäytymiseltään 
kuin yö ja päivä, eikä niitä pitäisi analysoida samana joukkona. Sama pätee orgaa
nisen ja maksetun haun brändi/eibrändi avainsanojen suhteen.

Attribuutio on konversion kunnian jakamista kaikkien 
sen syntyyn osallistuneiden kosketuspintojen välillä

Jos lukuja vain lukee sokeasti, on oikeastaan yksi ja sama olla 
mit taa matta ollenkaan.

Sivusin attribuutiomallia jo aiemmin, joten syvennytään siihen hieman lisää.

Kuvitellaan, että henkilö tekee haun sanalla ”uusi televisio” ja päätyy sivuillesi haku
sanamainonnan kautta. Hän löytää kiinnostavan tuotteen ja poistuu lukemaan ar
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vosteluita. Sen jälkeen hän hakee tarkemmin kyseistä televisiomallia Googlesta ja 
päätyy orgaanisen haun kautta sivuillesi uudestaan, mutta ei osta vieläkään. Tämän 
jälkeen henkilö näkee mainoksesi Facebookissa remarketingin ansiosta, tulee 
sivuillesi ja ostaa. 

Analytiikka antaa viimeisen klikin mallilla kaiken kunnian kaupan syntymisestä 
Facebookille, mutta oliko kauppa todellisuudessa Facebookin ansiota? Ensimmäi
nen haku on ollut avainsanalla, joka laajan luonteensa vuoksi on kallis ja heikosti 
kannattava muutenkin. Mikäli se ei saa tällaisen polun jälkeen mitään kunniaa, on 
todennäköistä, ettei sillä jatkossa mainosteta. Mutta olisiko kävijä ostanut juuri sinun 
kaupastasi, jos viimeistäkään mainosta ei olisi ikinä ilmaantunut?

Tämän käyttäytymisen tiedostaminen on tärkeää juurikin siksi, ettei vahingossa kat
kaise hyvin toimivaa yhdistelmää. Google Analytics tarjoaa attribuutiotyökalun juuri 
tällaisten tilanteiden varalle.

Käytän itse kolmea mallia, joilla arvioin kunkin kanavan toimivuutta: 1) Ensimmäisen 
vuorovaikutuksen malli, jossa 100 % kunniasta annetaan kanavalle, joka toi asiak
kaan ensimmäistä kertaa sivuille. 2) Viimeinen mainosklikki ennen konversiota (100% 
kunniasta mainonnalle). 3) Viimeinen epäsuora klikkaus, joka on Google Analyticsin 
”normaalimalli”. Näiden välissä on keskitie, joka auttaa arvioimaan kunkin kanavan 
roolia ja kannattavuutta ostopolussa.

Elinkaariarvo mahdollistaa strategiset päätökset

Markkinointiin tai yksittäiseen kanavaan voi satsata enemmän, kun tietää asiakkuu
den elinkaariarvon, eikä mieti vain yksittäisen tilauksen kannattavuutta. Digitaalisen 
markkinoinnin alustoilla kilpailu, ja näin myös kustannukset, kasvavat jatkuvasti. 
Esim. Googlen hakutulossivun yläosan mainospaikkoja on kiinteät neljä, mutta tuli
joita on koko ajan enemmän, mikä nostaa huutokauppamekanismin myötä kaikkien 
osallistujien kustannuksia.

Mitä enemmän klikkauksesta joutuu maksamaan, sitä heikommaksi kannattavuus 
muuttuu, ellei pysty arvioimaan, minkä verran liikevaihtoa yksi uusi asiakas tuo tu
levaisuudessa.

Kun tietää asiakkaidensa keskimääräisen elinkaariarvon, voi uuden asiakkaan 
hankinnasta maksaa enemmän kuin katsomalla pelkkää yksittäisen tilauksen 
hankintakustannusta. Jos tätä ei tiedä, niin helposti asetetaan liian tiukat tulos/
kannattavuustavoitteet, jolloin mainostetaan vähemmän, menetetään kauppaa ja 
hidastetaan kasvua.

Asiakkaan elinkaariarvon mittaaminen on tästä syystä todella tärkeää ja se mah
dollistaa strategisia päätöksiä, joita ei olisi aiemmin voitu tehdä. 

Muita analytiikan hyödyntämistapoja verkkokaupassa on esim. tuotesivujen analyy
si. Verkkokaupassa on aina 20/80 periaatteella tuotteita, jotka tuovat suurimman 
osan liikevaihdosta. Muiden tuotteiden kohdalla kannattaa seurata liikevaihdon lisäk
si tuotekatselujen suhdetta toteutuneisiin kauppoihin. Sieltä saattaa löytyä tuotteita, 
jotka saavat vähän liikennettä, mutta jotka kääntyvät kolme kertaa tehokkaammin 
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kaupaksi silloin, kun niille saapuu liikennettä. Kokeile ajaa näihin lisää liikennettä ja 
tulokset voivat yllättää.

Toinen nopea vinkki on sisäisen haun analysointi. Jos asiakkaasi etsivät toistuvasti 
verkkokaupastasi jotain tuotetta, jota et tarjoa, niin kokeile nostaa tuote valikoimaasi. 
Vastaavasti jos he hakevat jotain myymääsi tuotetta usein, kannattaa tarkistaa, miten 
tuote löytyy hakukonemarkkinoinnissasi orgaanisesti tai maksetulla haulla. 

Hakusanamainonnalla on nopea kokeilla, miten kauppa lähtee kehittymään 
kasvaneen näkyvyyden ansiosta. Tulosten perusteella voi panostaa esimerkiksi 
hakukoneoptimointiin. Tarkasta myös, mitä tuotesuosituksia näytät tuot tavimman 
tuotehaun yhteydessä ja vertaa niitä oman tilausdatan ”myydään yhdessä” tietoon, 
jolloin voit löytää keinon nostaa keskiostostasi.

Asiakkaan elinkaariarvon mittaaminen mahdollistaa strategisia 
päätöksiä, joita ei olisi aiemmin voitu tehdä. 

Summatakseni verkkokauppiaan tulee olla varma, että data kerätään oikein. Tämä 
edellyttää sitä, että niin tekniikka, logiikka kuin päivittäinen tekeminen organisaatios
sa ottavat nämä edellytykset huomioon. Kun luet analytiikkaraportteja, ota huomi oon 
evästepohjaisen tiedon rajat. Pidä myös mielessäsi jokaisen mainoskanavan rooli 
asiakkaan ostopolussa ja arvioi kanavan tulos/panos suhdetta vasta sen pohjalta.

Luvut kertovat totuuden, mutta vain siltä osin, miten olet niitä mitannut. Siksi lukuja 
pitää tulkita, ei lukea.
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Verkkomaksaminen on muuttunut lähes täysin viimeisen 10 vuoden aikana verkko
kaupan ja mobiilikäytön yleistymisen myötä. Varsinaisia uusia maksutapoja ei ole 
kuitenkaan syntynyt kryptovaluuttoja lukuun ottamatta. 

Reilut 10 vuotta sitten, kun meidän kaltaisia toimijoita ei ollut, niin verkkokauppiaan 
arki maksutapojen suhteen oli huomattavasti vaikeampaa. Kauppiaalla täytyi olla 
sopimukset ja tilit kaikissa eri pankeissa, jotka hän halusi verkkokauppansa mak
sutapoihin. Parhaimmillaan sopimuksia piti olla 12 eri tahon kanssa ja kustannukset 
nousivat korkeiksi.

Meidän ydinpalvelumme on se, että tuomme yhdellä sopimuksella kaikki maksuta
vat verkkokauppaan. Kauppias tarvitsee vain yhden pankkitilin, johon tilitämme ra
hat. Maksujen hallinnan lisäksi palvelumme vähentää kauppiaan kirjanpitoon kulu
vaa työtä, koska meiltä tulee yksi tilitys, josta löytyy kaikki tarvittavat tiedot.

Optimaalisessa ostokokemuksessa ei ole kyse rahan 
siirtämisestä, vaan henkilön tunnistautumisesta

Petri Itkonen
Sales Director
Paytrail Oyj
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Ajatellaan, että menet verkkokauppaan, eikä siellä ole mahdollisuutta maksaa 
käyttämälläsi pankilla. Eikö se tuntuisi vähän oudolta? Kuluttajille on itseisarvo, että 
he saavat valinnanvapauden maksaa haluamallaan tavalla. Se on tietynlainen luot
tamustekijä, kun kuluttajan ei tarvitse poiketa tutun maksutavan käytöstä.

Lisäksi harvassa verkkokaupassa on täysin uniikkeja tuotteita, joita ei löytyisi muual
ta. Maksutavat voivat tällaisessa tilanteessa vaikuttaa siihen, minkä kaupan kulutta
ja valitsee. 

On karua sanoa, mutta rajaamalla maksutapoja, rajaat pois myös potentiaalisia 
asiakkaita.

Maksutavat voi kategorisoida kolmeen ryhmään: pankkimaksamiseen, korttimak
samiseen ja laskulla maksamiseen. Kun katsoo dataa, niin laskulla ja luotolla mak
samisen mahdollisuus nostaa tyypillisesti verkkokaupan keskiostoksen kokoa. 

Silti pankkimaksaminen kattaa reilusti yli 80 % meidän asiakkaidemme maksuista 
historiadataa katsoessa. Se on sinällään erikoista, koska luku on lähes päinvastai
nen luotolla ja laskulla maksamisen hyväksi muualla maailmassa aina naapurimai
tamme myöten.

Jos tälle pitää sanoa jokin syy, niin Suomessa ei ole koskaan kehittynyt luotolla 
maksamisen kulttuuria. Suomessa puhutaankin yleiskielessä usein pankkikortista, 
eikä luottokortista, ja olemme tottuneet käyttämään debittiä creditin sijaan teh
dessämme arkiostoksia päivittäistavarakaupassa. Siksi ostokäyttäytyminen ei muu
tu verkossakaan yhdellä napsautuksella.

Myös verkkopankkimaksaminen ja sen käyttö ovat kehittyneet pitkälle hyvin aikai
sessa vaiheessa verrattuna muihin Pohjoismaihin, minkä takia sitä on tarjottu mak
sutapana pitkään. Pankkimaksaminen on meille vain hyvin luontainen tapa maksaa.

Optimaalinen ostokokemus syntyy, kun 
maksaminen sulautuu ostoprosessiin

Esimerkki hyvästä ostokokemuksesta on iPhonen sovelluskauppa iTunes. Kun kor
tin tiedot on asetettu kerran kauppaan, niin käyttäjä on antanut luvan veloittaa ky
seiseltä kortilta. 

Kuluttajille on itseisarvo, että he saavat valinnanvapauden mak
saa haluamallaan tavalla. Se on tietynlainen luottamustekijä.

Suomessa maksetaan eri tavalla kuin muualla 
maailmassa



15

Sen jälkeen tarvitaan vain riittävän luotettava käyttäjän tunnistautuminen, kuten sor
menjälki tai salasana, jotta järjestelmä luottaa, että kyseessä olet todella sinä. Tämän 
jälkeen veloitus tapahtuu taustalla näkymättömästi ja ostoprosessi onkin ollut vain 
kuluttajan näkökulmasta tuotteen valinta ja riittävän luotettava tunnistautuminen. 
Erillistä maksamisen vaihetta ei kuluttajan näkökulmasta ole.

Tällaiset nopean maksamisen tavat avaavat kauppiaille aivan uudenlaisia mahdolli
suuksia. Ostodatan hyväksikäyttö tulevaisuudessa yhdistettynä sujuvaan maksami
seen voisi näyttää esimerkiksi seuraavanlaiselta: Kuluttajalle tulisi nyt viesti, että olet 
ostanut viimeksi kaupastamme tämän kauluspaidan Lkokoisena ja sen tässä esi
tetyt värit ovat nyt tarjouksessa. Hinta on tämä ja yhdellä klikkauksella saat uuden 
paidan kotiinkuljetuksella ylihuomiseksi. Tässä tapauksessa ostopäätös olisi aika 
herkässä.

Maksutapojen kehitys auttaa siis kauppiaita konkreettisesti myös kaupanteossa.

Maksutapojen kehityssuunnan voi kiteyttää käytettävyyteen ja sen parantamiseen. 
Markkinoille ei ole käytännössä 20 vuoden aikana tullut muita uusia maksutapoja 
kuin kryptovaluutat. Kaikki Mobilepayt, Applepayt, Paypalit ja muut ovat vain uusia 
käytettävyyskerroksia jo olemassa oleviin maksuinfroihin.

On huomattavasti tehokkaampaa kehittää olemassa olevan infran päälle uusi ker
ros, joka soveltuu siihen ympäristöön, jossa sitä tullaan käyttämään. Verrattuna siis 
siihen, että kehiteltäisiin kokonaan uusi infra vain yhtä tiettyä käyttötapausta varten.

Usein käy niin, että kun maksutavan käytettävyys saavuttaa tietyn maturiteetin, niin 
se avaa sille uusia käyttökohteita. Esimerkiksi HSLtyylisissä sovelluksissa kortti
maksaminen on muuttunut siten, että enää ei tarvitse näppäillä kortin numeroa ja 
muita tietoja jokaisen ostoksen yhteydessä. Kun tiedot on täytetty kerran, niin bus
silipun voi ostaa milloin tahansa muutamalla klikkauksella.

Ulkomailta löytyy esimerkkejä, joissa ostoprosessi on käännetty ostodatan puitteis
sa lähes ylösalaisin. Avaamalla tietyn applikaation, johon kuluttaja on ennalta an
tanut korttitietonsa, kuluttajalle muodostuu tilaus automaattisesti. Jos kuluttaja ei 
peruuta tilausta tiettyyn aikaan mennessä, hänelle lähetetään tuote. Tämä onnistuu 
ennalta muodostuneen ostodatan, kortti ja osoitetiedon yhdistelmällä.

Kun maksutavan käytettävyys saavuttaa tietyn maturiteetin, niin 
se avaa sille uusia käyttökohteita.

Verkkokauppiaan kumppaneiden merkitys 
korostuu tulevaisuudessa

Olen tehnyt töitä lähes 10 vuotta verkkokauppojen parissa. Törmään jatkuvasti sii
hen, että kauppiaat ottavat ihan liian myöhään ympärilleen yhteistyökumppaneita. 
Sitä ennen kaikki on yritetty tehdä itse. 
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Oli kyse sitten esimerkiksi markkinoinnista tai maksutavoista, niin Suomessa on val
tava verkosto jokaiselle verkkoliiketoiminnan osaalueelle, josta saa konsultatiivista 
apua puhelinsoiton hinnalla. Mekin neuvomme verkkokauppiaita päivittäin, emme
kä veloita siitä mitään. 

Sisäinen missiomme on olla verkkokauppiaan paras kaveri.

Liika yksinyrittäminen vie fokuksen liiketoiminnan kehittämiseltä. Kukaan ei ehdi 
tekemään kaikkea. Kun ympäriltä löytyy hyvät kumppanit, jotka pitävät huolen 
omasta osaalueestaan ja sen kehittämisestä, niin liiketoiminta lähtee rullaamaan 
uudella tavalla. Näin molemmat osapuolet hyötyvät.

Olen nähnyt todella usein, miten asiakkaidemme verkkokaupan liikevaihto lähtee 
kasvuun, kun he aloittavat markkinointiyhteistyön osaavan markkinointitoimiston 
kanssa. Toisinaan kauppiaat joutuvat myymään hetken jopa ”ei oo:ta”.

Toinen tärkeä asia on opetella tuntemaan oma kohderyhmä läpikotaisin. Näin 
verkkokaupan voi profiloida kohderyhmän tarpeisiin tuotekuvauksista ja kaupan 
tunnelmasta lähtien. Tällaiset asiat lisäävät tavallisesti verkkokaupan konversiota ja 
vähentävät palautuksia. 

Tähän liittyvä hyvin yleinen virhe on tehdä päätöksiä sen perusteella, että jokin asia 
tuntuu itsestä hyvältä. Todellisuudessa kaikki tulee miettiä kohderyhmän kautta ja 
ymmärtää, että oma mielipide on vain oma mielipide.

Verkkokauppa on menossa vahvemmin mobiiliin

Verkkokauppa on menossa mobiiliin, minkä takia helpompi tunnistautuminen ja 
maksaminen korostuvat.

Mobiiliostaminen lisääntyy, koska verkkokauppaa markkinoidaan somessa ja 
blogeissa. Ja millä näitä selataan? No mobiililla. Kun hyvä tarjous tulee vastaan, 
niin henkilö klikkaa itsensä hyvin äkkiä yrityksen verkkokauppaan. Jos maksami nen 
onnistuu helposti ja käytettävissä ovat kaikki tutut maksutavat, niin osto tapahtuu 
paljon todennäköisemmin verrattuna siihen, että mobiilimaksaminen olisi tehty 
vaikeaksi.

MobilePay ja Nordean tunnuslukusovellus ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten kort
timaksaminen ja pankkimaksaminen vanhoina infroina on saatu käytettävyydeltään 
uudelle tasolle vastaamaan kuluttajien tarpeita mobiilissa.

On selvää, että jatkossa tällaisia uudistuksia tarvitaan yhä enemmän, kun kivijalan 
ja verkkokaupan raja alkaa häviämään ostopolkujen yhtenäistyessä.

Haluan tiivistetysti sanoa, että verkkokaupan tulevaisuus näyttää erittäin valoisalta. 
Oikeiden kumppaneiden haaliminen ympärille sekä oman kohderyhmän tuntemi
nen ja sitä kautta luotu asiakaslähtöinen toiminta tulevat korostumaan tulevai
suudessa entisestään.
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Millaista tulosta saisit markkinoinnillasi, 
 jos kaikki kehitystoimenpiteet pohjautuisivat 

dataan sekä tekoälyn ja 
asiantuntijan loppumattomaan 

tulosnälkään?

Ota yhteyttä, niin käydään läpi, 
mitä tuo tarkoittaisi konkreettisesti yrityksenne tapauksessa:

Ilari Tervonen
CSO, Suomen Digimarkkinointi Oy

+358 40 729 8989
ilari.tervonen(at)digimarkkinointi.fi
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Eetu Karppanen
eCommerce Manager 
Kekäle Oy

Profiloituminen ja sisältölähtöinen markkinointi ovat 
täsmälääkkeitä kamppailussa jättikauppoja vastaan

Meillä on iso ja jatkuvasti kasvava fokus verkkokauppamme kehittämisessä, koska 
vaatetoimialalla selkeästi suurin kasvupotentiaalimme löytyy verkosta. Uudistimme 
vuonna 2012 avatun verkkokauppamme huhtikuussa 2018, mikä oli ensimmäinen 
todellinen askel kohti tuon kasvupotentiaalin lunastamista.

Meidän kokoisessa yrityksessä (9 vaatemyymälää) verkkokauppa on kuitenkin vain 
yksi osa verkkoliiketoimintaa. Kaikkien takaalalla pyörivien taustaorganisaatioiden, 
prosessien ja ITinfran täytyy toimia niin, että ne tukevat kasvua ja skaalautuvat no
peasti silloin, kun laitetaan hanaa kunnolla.

Verkkomyynnin kasvattaminen ja asiakashankinta ovat tottakai vahvassa fokuk
sessa, mutta jos taustaprosessit ja ITinfra eivät skaalaudu volyymien mukaan, niin 
koko homma kaatuu omaan mahdottomuuteensa.

Teknologian suunta on mennyt siihen, että yksi tietojärjestelmä ei ratkaise kaik
kea. Esimerkiksi myymäläjärjestelmämme Tekso toimii ”masterina” monen eri tie
tojärjestelmän kanssa. Teksosta haluamamme tuote ja asiakastiedot kulkeutuvat 
mm. verkkokauppaalustaamme Magento 2:een. Tekson ympärille onkin luotu 
mikro ja SaaSpalveluita, jotka hoitavat tietyt asiat Teksoa ja Magentoakin parem
min. 
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Tärkeintä tietojärjestelmien integroimisen yhteydessä onkin kokonaiskuvan hah
mottaminen siitä, miten ITinfra meidän mittakaavassa rakentuu ja miten eri tieto
järjestelmät integraatioineen juttelevat keskenään. Jos tätä ymmärrystä ei ole, ei ole 
edellytyksiä kasvullekaan.

Usein luullaan, että verkkokauppa ja kivijalka jotenkin kannibalisoisivat toisiaan. 
Meidän kokemus kertoo, että asia ei ole näin.

Myymme kaikki vaatteet suoraan kivijalan varastoista ja meillä ei ole erikseen pe
rustettua erillisvarastoa verkkokauppaa varten. Näin ollen verkkokaupan ja kivi
jalan valikoimat ovat aina samat, mikä yhdistää eri kanavia ja niiden palvelupolkuja 
merkittävästi. Verkkokauppa toimii suorana myyntikanavana, mutta palvelee myös 
kivijalkaasiakkaamme tarpeita tuotesaatavuuden ja toimitustapojen osalta.

Jos vielä palaan tuohon kannibalisointiin, niin valtaosa ostoksista, olivat ne sitten 
verkko tai kivijalkaostoksia, alkaa verkosta. Siksi meille on tärkeää tavoittaa asiakas 
jo tuossa vaiheessa ostopolkua verrattuna siihen, että luottaisimme vain, että asiak
kaat löytävät yksin tiensä kivijalkaan. Moni toimija, joka pitää verkkokauppaa eril
lisenä siilona tai liiketoiminnan tukifunktiona, menettää tuon potentiaalin.

Verkkokauppa ja kivijalka eivät syö toistensa kakkuja

Sisältölähtöisyys on markkinointimme core

Aloitimme siirtymisen entistä sisältövetoisempaan markkinointiin. Puhtaaseen 
sisällöntuotantoon keskittyy kaksi henkilöä, jotta saamme paljon toistoja ja onnis
tumisia. Tavoitteenamme on päästä luomaan asiakkaalle arvoa ostopolun kaikissa 
eri vaiheissa.

Ensimmäisenä korjauksen alle pääsi sähköpostimarkkinointimme. Aiemmin lähe
timme geneeristä massaviestiä kaikille kantaasiakkaillemme, mutta nykyisin seg
mentoimme viestin tarkasti haluttujen kohderyhmien ja tavoitteiden mukaan. Tästä 
olemme saaneet positiivisia tuloksia ulos jo muutaman kuukauden aikajaksolla, 
mikä auttaa meitä kehittymään entisestään. 

Markkinointistrategiassamme olemme panostaneet suuresti tulospohjaiseen 
markkinointiin, kuten hakukoneoptimointiin. Näemme, että suurin osa ostoikkunois
ta aukeaa hakukoneiden kautta, joten se on myös luonnollinen paikka olla vastaa
massa asiakkaiden tarpeisiin meidän vaatevalikomalla. Lisäksi teemme Googlessa 
display ja tekstimainontaa sekä jatkuvasti sisältövetoisempaa markkinointia Insta
gramissa ja Facebookissa sekä orgaanisesti että maksetusti.

Perinteisistä medioista käytämme printtiä, mutta vain rajatusti ja niillä alueilla, joilla 

Teknologia helpottaa, mutta samalla se myös monimutkaistaa 
asioita.
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meillä on kivijalkamyymälöitä.

Vaikka itselläni on pitkä ja syvä osaaminen digimarkkinoinnista ja sen mittaamisesta 
euroon asti, niin kaikesta huolimatta kivijalkamyymälät ovat yksiä meidän tärkeim
mistä markkinointikanavistamme. Ne ovat jatkuvasti keskeisillä paikoilla näkyvillä, 
vaikka ostoprosessi kulkisi verkossa alusta loppuun.

Olen sitä mieltä, että jokainen verkkokauppa, jolla on kivijalka, saa siitä tosi hyvää 
vipuvartta. Kivijalka kasvattaa koko liiketoiminnan volyymia ja tuo silmäpareja 
myymälään. Lisäksi kivijalkaasiakkaan palvelukokemus parhaimmillaan täydentyy 
verkossa, jos vaikka sopivaa kokoa ei ole kivijalassa jäljellä, mutta verkosta sellai nen 
löytyy. Puolestaan taas verkkokauppaasiakkaan tarve ei välttämättä synny vielä 
verkossa, vaan kiinnostus voi muuttua ostotarpeeksi vasta myymälässä. Siksi nämä 
eivät ole todellakaan toisiaan poissulkevia asioita, vaan ne tukevat toisiaan. 

Tästä päästäänkin isoimpaan jumppaan  attribuutiokeskusteluun  jonka  kanssa 
painimme jatkuvasti. Online ja offlinevaikutusten mittaaminen verkkoanalytiikalla 
on vielä tällä hetkellä hyvin vaikeaa. Eli esimerkiksi miten paljon verkolla on reaalivai
kutusta kivijalkamyymälän kävijämääriin tai miten isoa painoarvoa voidaan verkossa 
käytetylle markkinoinnille antaa. Online ja offlinepolkujen mittaaminen on vaikeaa 
mitata, mutta olemme aloittaneet ensimmäiset vaiheet tämän seuraamiseksi.

Yleisesti markkinointimme ja verkkotekemisemme kehitys perustuu kovaan dataan 
ja suurien muutosten osalta myös kyselytutkimuksiin. Jokainen suurempi päätös 
täytyy kyetä validoimaan luvuilla. Verkon puolella olevissa toimissa vältämme mu
tua viimeiseen saakka.

Verkkokauppamme päämittari ovat eurot. Toki sivustomme analytiikkapaletti on 
hyvin pitkälle viritetty ja katsomme myös mikrokonversioita, kuten sisäänkirjau
tumisia tai myymäläsaatavuuden tarkasteluita

Jokainen päätös validoidaan vähintään luvuilla. Mutua 
vältämme viimeiseen saakka.

Suomessa vallitsee liiallinen teknologiakeskeisyys

Jos otan tämän karkean Ruotsivertauksen, niin verkkokaupat eivät ole siellä tekni
sesti yhtään sen parempia kuin Suomessa. Silti Ruotsista on noussut paljon isojakin 
menestystarinoita, koska verkkokaupat ovat lähteneet hakemaan selkeästi tiet
tyä asiakasmassaa aggressiivisella markkinoinnilla usein ulkopuolisen ”riskirahan” 
turvin. 

Kun yhtälöön lisätään järkevä valikoiman hallinta, skaalautuvat prosessit ja kohde
markkinoiden lokalisointi, niin tällaiset verkkokaupat ovat levittäytyneet nopeasti 
kattamaan kaikki Pohjoismaat.

Suomessa puolestaan verkkokauppoja lähdetään usein rakentamaan paljon tek
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nologiavetoisemmin ja viilataan asioita loppuun saakka  joskus ilman varmistusta, 
että markkinalla on kysyntää. Toki teknologian toimivuus ja käyttökokemus ovat 
ehdottoman tärkeitä asioita, mutta niistä ei ole hyötyä ilman asiakkaita. Munaka
napeliähän se on, mutta Ruotsissa asiakaslähtöisempi lähestymistapa on selkeäs
ti tuonut monelle kaupalle hyviä tuloksia.

Moni verkkokauppa on enemmän tuotteiden puhelinluettelo 
kuin aidosti asiakkaan ostoa ja ostokokemusta tukeva kokonai
suus.

Se, missä verkkokaupoilla on globaalissakin skaalassa kehittämistä, on sisältöve
toisuus. Moni verkkokauppa on enemmän tuotteiden puhelinluettelo kuin aidosti 
asiakkaan ostoa ja ostokokemusta tukeva kokonaisuus. Kuitenkin juuri ostopolun 
alkupäässä on valtavasti potentiaalia. Tuotevetoisuus ei toimi siellä, vaan sisältö tu
lee rakentaa esimerkiksi motiivi tai syy edellä. Tätä kohti mekin olemme menossa 
sisältöjemme osalta.

Vaikka verkkokauppaa ajatellaan usein virheellisesti vain kivijalan tukifunktiona, niin 
viimeisen kahden vuoden aikana Suomessa on menty suuria harppauksia eteen
päin. Moni isompi organisaatio on alkanut rekrytoimaan itselleen osaajia. Lisäksi 
myös uusia verkkokauppoja on tullut paljon ja siellä joukossa on varmasti niitä tu
levia menestystarinoitakin, kun vain muistetaan asiakaslähtöinen toiminta ja kulut
tajien asettamat vasteajat.

Erikoistuminen ja persoonallinen ote ovat 
tulevaisuuden valtteja

Tulevaisuudessa keskikaistalla kilpailu on entistä vaikeampaa. Lisäksi sillä kaistalla 
on jo valtavan isoja toimijoita, jotka tulevat pärjäämään. Tapahtui ”mitä tahansa”. 
Siksi erikoistuminen, oman olemassa olon perusteleminen persoonallisella arvo
lupauksella sekä se, että kilpailet isoja vastaan sellaisilla asioilla, joissa olet heitä 
parempi, tulevat olemaan avainasemassa. Meillä esimerkiksi on 9 vaatemyymälää 
Suomessa, joita Zalandolla taas ei ole. 

Erikoistumisesta puhuttaessa toki päästään keskusteluun kotimaamme markkinan 
pienuudesta, joka asettaa rajansa erikoistumiselle. Siksi lisäkasvu tulee hakea 
joko uusilta segmenteiltä, levittäytymällä rajojen ulkopuolelle tai luomalla verkko
kaupan yhteyteen palvelubisnestä.

Erikoistumisen lisäksi kilpailussa mukana pysymiseksi tulee kehittyä jatkuvasti sen 
mukaan, mihin teknologia ja kuluttajat meitä vievät. Esimerkiksi Alexat ja äänihaut 
ovat muuttaneet todella paljon ihmisten hakukäyttäytymistä rapakon takana. 

On hyvin selkeää, että sama teknologinen kehitys tulee tapahtumaan jollakin aika
välillä myös Suomessa. Osittain muutos on alkanut jo tapahtua, mutta todellista 
läpimurtoa ei ole vielä tullut. Kun se tulee, se tulee nopeasti – vähän kuten kaikki 
muutokset tänä päivänä.
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Suomessa on selkeästi tunnistettavissa tällä hetkellä meneillään oleva kaupan 
transformaatio. Keskeistä siinä on se, että verkkokauppa on noussut lähes kaikissa 
kohderyhmissä hyvin arkipäiväiseksi tavaksi tehdä etenkin käyttötavaran ostoja. 

Yksinkertaisesti se johtuu siitä, että verkkokaupassa moni tavallinen ostoproses
sin osa, kuten tuotetietojen hakeminen, arvostelujen lukeminen sekä tuotteiden ja 
hintojen vertailu, on huomattavasti helpompaa kuin tavallisessa kaupassa. Verkko
kauppa siis helpottaa kuluttajan arkea.

Samalla kun kaupankäynti verkossa yleistyy, niin kuluttajien odotukset vasteajoista 
ja toimitusnopeuksista kasvavat. Olemme huomioineet tämän tuomalla mahdolli
simman monipuolisia verkkokauppaostosten toimitustapoja, jotka vastaavat näitä 
tarpeita. 

Kaupan transformaatio etenee nyt isoin harppauksin 
eteenpäin
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Esimerkkeinä voisin mainita pakettiautomaatit, click & collect palvelut, tänä syksynä 
pääkaupunkiseudulla pilotoitavat saman päivän toimitukset, lauantaijakelut, joilla 
tavoitamme 40 % suomalaisista sekä sesonkien sunnuntaijakelut. Saman päivän toi
mitusten pilotin jälkeen arvioimme palvelun laajentamista myös muualle Suomeen. 

Näistä voi jokainen päätellä, että kuluttajat haluavat jatkuvasti nopeampaa palvelua. 

Monesta muusta maasta poiketen Suomessa suositaan pakettiautomaatteja kotiin
kuljetuksia enemmän. Postin pakettiautomaatit on sijoitettu arkisille reiteille, kuten 
ostoskeskuksiin, kauppoihin, yritysten omiin aulatiloihin ja taloyhtiöiden omiin tiloi
hin, mikä on varmasti yksi syy sen suosioon. 

Toki myös se, että paketin voi hakea silloin kun itselle sopii, eikä kotona tarvitse 
odottaa paketin saapumista, vaikuttaa suosioon. Kuluttajat hakevat helppoutta, 
eivätkä halua liiallisia poikkeamia hyvistä rutiineistaan. Laaja ja kuluttajien kulkemil
la reiteillä oleva pakettiautomaattiverkosto on vastaus juuri tähän.

Click & collect on puolestaan verkkokaupan ja kivijalan yhdistävä toimitustapa. 
Käytännössä kauppa tarjoaa asiakkaan verkkokauppaostokseen mahdollisuuden 
noutaa paketti samaisen kaupan kivijalkamyymälän yhteydessä sijaitsevasta paket
tiautomaatista. 

Näin ostaja voi noutaa ostoksen nopeasti ilman jonottamista ja halutessaan pa
lauttaa ostoksen, jos se ei ole mieleinen. Tämä yhdistää verkon ja kivijalan osto
polkua tukien omnichannelkauppaa merkittävästi. Kuluttaja voi tehdä illalla kotona 
tilauksen ja noutaa sen myymälän automaatista töiden jälkeen kotimatkalla ilman 
jonottelua ja oikean tuotteen etsimistä. 

Nopeiden toimitusten myötä kuluttajien verkkokaupan käyttö 
voi muuttua merkittävästi, jos aamulla töissä tehty tilaus on 
illalla jo kotonasi.

Toimitusten onnistuminen on merkittävä osa 
verkkokaupan kokonaiskokemusta

Kun kuluttaja vertailee verkossa eri tuotteita ja tekee tilauksen, niin sen jälkeen 
loppuosa palvelukokemuksesta koostuu logistiikasta. Kuluttajan tarpeiden mukai
sen toimitustavan ja nopeuden onnistuminen on todella keskeisessä osassa koko 
verkkokaupan liiketoimintaa.

Siksi mittaamme toimintaamme erilaisilla tutkimuksilla sekä aktiivisella palautteen 
keräämisellä kuluttajilta ja verkkokauppiailta. Pakettiautomaattien laaja levikki ja no
peammat toimitukset ovat esimerkkejä asioista, joita näiden tutkimusten sekä verk
kokauppiaiden ja kuluttajien tarpeiden perusteella on syntynyt.

Haemmekin verkkokauppiaiden kanssa kokonaisvaltaista kumppanuutta varas
toinnista lähtien, jossa voimme kehittää ja tukea yksittäisen toimijan liiketoimintaa. 
Jokaisen kumppanimme onnistuminen on onnistuminen myös meille. 
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Lisäksi seuraamme jatkuvasti mitä maailmalla tapahtuu toimitustapojen ja verk
kokaupan kehittymisen suhteen. Sen perusteella kehitämme myös omaa toimin
taamme. PohjoisAmerikassa, Aasiassa ja joissain Euroopan maissa on esimerkiksi 
käytössä tunnin toimituksia, datan ja teknologian uudenlaista hyödyntämistä sekä 
erilaisia crowdsourcingmalleja. Saman päivän toimitukset ovat yksi uusista kon
septeistamme ja askel tällaisia uudistuksia kohti.

Profiloitumalla saat oman osuutesi kasvusta

Hyvä verkkokauppa syntyy helposta käytettävyydestä ja löydettävyydestä. Tämän 
jälkeen päästään oikeanlaiseen valikoimaan, joka on suunnattu oikeanlaiselle 
kohderyhmälle. Lisäksi kaupan tulee profiloitua markkinaan uniikilla tavalla, mutta 
myös niin, että se vastaa kuluttajien tarpeita. Sellaisten kauppojen, joilta puuttuu 
selkeä positionti, asiakaslupaus, sekä valikoima ja hinnoittelustrategia, on vaikea 
erottua muista ja kasvaa.

Profiloitumalla kauppa erottuu ja löytää tiensä kuluttajien sydämiin. Profiloitumalla 
määrität myös sen, missä markkinassa ja kilpailussa olet mukana. Nämä ovat kuiten
kin vasta niitä perusasioita, joiden täytyy olla kunnossa, kun kauppaa perustetaan.

Keskinkertaisuus ei yksinkertaisesti enää riitä kasvuun.

Verkkokauppa on kasvanut etenkin viimeisen kahden vuoden aikana ja kaupan 
transformaatio on tehnyt suuria loikkia, kun seuraa mediaa ja kuluttajien käyttäyty
mistä. Sellaiset kuluttajaryhmät, jotka eivät ole aiemmin rutiininomaisesti käyttäneet 
verkkokauppaa, ovat löytäneet sen pariin yhä kasvavissa määrin.

Siitä huolimatta olemme Suomessa muuta maailmaa sekä muita Pohjoismaita 
jäljessä, kun katsotaan kuluttajien ostokäyttäytymistä sekä verkkokaupan osuutta 
koko kaupasta. Jos tähän miettii joitain syitä, niin me suomalaiset olemme lähteneet 
vahvasta osaamisestamme huolimatta turhan myöhään mukaan digitalisaatioon, 
verkkokauppaan ja monikanavaiseen kauppaan. Osa ei ole lähtenyt vieläkään. 

Se antaa turhaa etumatkaa kansainvälisille toimijoille, joilla on jo nyt käyttökokemuk
seltaan ja valikoimaltaan hyvät verkkokaupat, koska verkossa maantieteelliset rajat 
ovat kadonneet. Toisaalta nämä toimijat ovat myös hyviä kirittäjiä jokaiselle verkko
kauppiaalle.

Verkkokauppa kehittyy, kun se pääsee ylimmän 
johdon agendalistalle

Keskinkertaisuus ei enää riitä kasvuun.

Mielestäni verkkokauppa on vasta lähiaikoina alkanut pääsemään ihan sinne ylim
män johdon agendalle. Jos verkkokauppa ei yllä sinne asti, niin tekeminen jää sii
loutuneeksi, eikä verkkokauppa saa sen tarvitsemia resursseja. Kun verkkokauppa 
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pääsee agendalistan keskiöön, niin saadaan edellytykset kasvuun ja kehitykselle 
laajemmassa mittakaavassa.

Enkä tarkoita näillä sitä, etteikö enää ehtisi mukaan. Todellakin ehtii, koska verkko
kaupan kasvu ei ole pysähtymässä ja sitä on todella paljon jäljellä niin Suomessa 
kuin maailmallakin. 

Olemme tietyllä tapaa vasta kehityksen alussa. Uudenlaisia teknologioita tulee 
nousemaan, jotka avaavat taas lisää mahdollisuuksia uusille toimijoille. Tällä het
kellä AR ja VRratkaisut ovat kovassa nosteessa verkkokaupassa ja on mielenkiin
toista seurata mihin tarjonta kehittyy niiden myötä. 

Koko alaa liikuttava voima on kuitenkin kuluttajien elämänlaadun parantaminen ja 
elämän helpottaminen teknologian sekä uusien innovaatioiden avulla. Tuo sama 
ajatus on keskiössä meidän omassakin toiminnassamme Postilla.
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Kiitos!

Muista hyödyntää tarjous 
sivulta 17.


