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1 JOHDANTO 
 
Useampia vuosia jatkuneesta talouden alamäestä huolimatta on verkkoliiketoiminnan 

trendi ollut jatkuvasti kasvava, kunnes se vuoden 2013 aikana alkoi – ilmeisesti kulut-

tajien luottamuksen laskun vuoksi – kääntyä laskuun (IBM Digital Analytics 

Benchmark, 2013, p. 5; Vilkas Group, 2013). Esimerkiksi suomalainen verkkokauppa 

on kasvanut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana noin 18 %, mikä tarkoitti arviolta 

10,5 miljardin euron liikevaihtoa vuoden 2013 lopussa (TNS Gallup, 2014, p. 5). Il-

miö on luonteeltaan kansainvälinen ja ylittää säännöllisesti uutiskynnyksen – tuoree-

na esimerkkinä tästä käy kiinalaisen verkkokauppajätti Alibaban listautuminen New 

Yorkin pörssiin syyskuussa 2014 (Reuters, 2014).  

 

Verkkokauppa on tullut jäädäkseen ja sen vaikutus tuntuu voimakkaasti myös kivijal-

kakauppojen arkipäivässä. Monet liikkeet, joiden varsinainen ydinliiketoiminta on ol-

lut muualla, ovat katsoneet tarpeelliseksi perustaa alkuperäisen toimintansa rinnalle 

myös verkkokaupan. Tilanne on näiden toimijoiden kannalta haasteellinen, koska 

verkkokaupan toimintalogiikka ja kilpailuympäristö poikkeavat oleellisesti siitä, mi-

hin perinteisen fyysisen kaupan parissa on totuttu (So, et al., 2005, p. 1225).  

 

Erityisesti aloittavien verkkokauppojen kohdalla tilanne on usein hankala; ne joutuvat 

heti – ainakin periaatteessa – kilpailemaan suoraan globaalilla areenalla, koska verk-

kokaupankäynti ei tunne sanan varsinaisessa merkityksessä rajoja. Lisäksi myyntiä 

saadakseen yrityksen tulisi tässä ympäristössä sekä kyetä valitsemaan tuotevalikoi-

maansa oikeat tuotteet (Lahtinen, 2013, p. 32) että saamaan sivustolleen kävijävirtaa, 

jolle tarjota tuotteita mieluummin nopealla toimitusajalla kilpailukykyiseen hintaan, 

ja vielä synnyttämään ostopäätöstä miettivissä kuluttajissa luottamus kauppaa koh-

taan. Ostopäätökseen keskeisesti vaikuttavat tuotevalikoimaan ja tuoteparametreihin 

liittyvät päätökset joudutaan usein tekemään tilanteessa, jossa niihin kohdistuvaa ky-

syntää ei esimerkiksi myyntihistorian puuttuessa tunneta, minkä lisäksi varautuminen 

ja reagoiminen äkillisiin kysyntäpiikkeihin tai sesonkeihin voi olla vaikeaa 

(Verkkokauppa.com, 2014, pp. 12-13, 23-24).  
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On mahdollista, että verkkokaupan myynti ei tunnu lähtevän syystä tai toisesta lain-

kaan käyntiin. Miten silloin löydetään ehkä suurestakin nimikevalikoimasta ne yksit-

täiset nimikkeet, joihin huomio tulisi keskittää tarkemmin parametritasolla? Miten 

tunnistaa nimikkeet, joiden osalta tulisi keskittyä näkyvyyden parantamiseen? Ennen 

kaikkea - millä tavalla voidaan nopeasti, tehokkaasti ja pienellä vaivalla keskittää oi-

keat toimenpiteet oikeisiin nimikkeisiin resursseilla, jotka ovat etenkin toimintaansa 

aloittavien verkkokauppojen kohdalla usein hyvin niukat.? Näitä kysymyksiä tarkas-

tellaan tämän diplomityön puitteissa. 

 

1.1 Työn tausta 
 

Edullisten laajakaistayhteyksien leviäminen ja internetiä säännöllisesti käyttävien 

määrän kasvu yhdessä yleisen verkkoon siirtymisen trendin kanssa loivat perustan 

verkkokauppaliiketoiminnalle (kuva 1). Vielä muutama vuosi sitten marginaaliryh-

mään kuuluneet älypuhelimet ovat nyt enemmistön käytössä - niiden osuus suoma-

laisten käyttämistä matkapuhelimista ylitti 50 % vuonna 2013, ja suosituimman 15 

puhelinmallin joukossa oli 10 älypuhelinmallia (Vesselkov, et al., 2014).  

 

 

Kuva 1. Laajakaistaliittymät ja 16-74-vuotiaat internetin käyttäjät Suomessa 



 
 

Tämä trendi on havaittavissa

vielä muutama vuosi sitten käytännössä kaikki verkkokauppa

teisten tietokoneiden

vuosittain julkaisem

nopeasti mobilisoitumassa. M

rasta että ostoista (

na (Coremetrics, 2010; IBM Benchmark, 2011; IBM Digital Analytics Benchmark, 

2012; IBM Digital Analytics Benchmark, 2013)

tämä tarkoittaa verkkokauppojen kannalta sitä, että niiden on syytä huomioida 

mobiilikäyttäjät esimerkiksi sivustojensa toteutuksessa.

toimijat ovat tunnistaneet tämän tarpeen ja ovat osana

siihen (Verkkokauppa.com, 2014, p. 58)

 

Kuva 2. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta

Verkkokaupan kasvua rajoittava

lella ja toisaalta verkkokauppojen omassa toiminnassa

kokauppa oli suurelta osin marginaali

täistavaran kivijalkatoimijat 

tunnustamaan realiteetit ja huomioimaan toiminnassaan verkossa ostavat asiakkaat

(MTV:n talousuutiset, 2012)
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on havaittavissa myös verkkokauppojen asiakasvirtaa tarkastelemalla; 

vielä muutama vuosi sitten käytännössä kaikki verkkokauppa-asiointi tapahtui peri

teisten tietokoneiden ja kiinteiden yhteyksien avulla, mutta nyt 

kaisemien ”Cyber Monday”- verkkokauppatutki

nopeasti mobilisoitumassa. Mobiililiikenteen osuus sekä verkkokauppojen asiakasvi

rasta että ostoista (kuva 2) on seitsenkertaistunut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aik

(Coremetrics, 2010; IBM Benchmark, 2011; IBM Digital Analytics Benchmark, 

2012; IBM Digital Analytics Benchmark, 2013). Kehitys on siis ollut hyvin nopeaa ja 

tämä tarkoittaa verkkokauppojen kannalta sitä, että niiden on syytä huomioida 

iilikäyttäjät esimerkiksi sivustojensa toteutuksessa. Ainakin verkkokaupan kärk

nistaneet tämän tarpeen ja ovat osana kehitystoimiaan

(Verkkokauppa.com, 2014, p. 58). 

. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta

Verkkokaupan kasvua rajoittavat tekijät ovatkin olleet lähinnä kuluttajien asennepu

ja toisaalta verkkokauppojen omassa toiminnassa; vielä 2000

li suurelta osin marginaali-ilmiö, mutta sittemmin jopa perinteiset 

vijalkatoimijat – Suomessa esimerkiksi S- ja K-ryhmät 

tunnustamaan realiteetit ja huomioimaan toiminnassaan verkossa ostavat asiakkaat

(MTV:n talousuutiset, 2012).  

myös verkkokauppojen asiakasvirtaa tarkastelemalla; 

asiointi tapahtui perin-

avulla, mutta nyt asiakkaat ovat IBM:n 

verkkokauppatutkimustulosten mukaan 

obiililiikenteen osuus sekä verkkokauppojen asiakasvir-

) on seitsenkertaistunut vuosien 2010 ja 2013 välisenä aika-

(Coremetrics, 2010; IBM Benchmark, 2011; IBM Digital Analytics Benchmark, 

Kehitys on siis ollut hyvin nopeaa ja 

tämä tarkoittaa verkkokauppojen kannalta sitä, että niiden on syytä huomioida myös 

Ainakin verkkokaupan kärki-

kehitystoimiaan vastaamassa 

 

. Mobiilimyynnin osuus verkkokauppojen asiakasvirrasta 

t lähinnä kuluttajien asennepuo-

; vielä 2000-luvun alussa verk-

jopa perinteiset päivit-

ryhmät - ovat joutuneet 

tunnustamaan realiteetit ja huomioimaan toiminnassaan verkossa ostavat asiakkaat 
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Dann & Dann (2011, pp. 128-129) toteavat verkkokäyttäytymisen yleensä noudatta-

van Rogersin (1983) teoriaa innovaatioiden diffuusiosta, jonka mukaan uuden idean 

omaksuvat ensimmäisenä innovaattorit, joita seuraavat järjestyksessä aikaiset omak-

sujat, aikainen enemmistö, myöhäinen enemmistö ja viimeisenä hitaat omaksujat. 

Teorian mukaan diffuusiossa ”innovaatio kommunikoidaan kanavia pitkin ajan kulu-

essa sosiaalisen systeemin jäsenten välillä” ja sen komponentteja ovat 1) innovaatio, 

2) kommunikaatiokanavat, 3) aika ja 4) sosiaalinen systeemi. Kommunikointi liittyy 

erityiseen viestiin, jonka keskiössä on (sosiaalisessa systeemissä) uutena koettu idea 

tai käytäntö. (Rogers, 1983, pp. 10, 34-35).  

 

Tilastokeskuksen verkkokauppa-aktiivisuutta käsittelevä katsaus loppuvuodelta 2013 

(Tilastokeskus, 2013) antaakin innovaatioiden diffuusiokuvaajalle asetettuna trendin 

(kuva 3), joka viittaa siihen että todella aktiivisten verkko-ostajien (käyttö päivittäistä 

tai viikoittaista) osuus tulee saavuttamaan ennen pitkää ikäryhmässä enemmistön. 

Kun tähän kokonaisuuteen vielä lisätään se tosiasia, että verkossa tapahtuva kaupan-

käynti on aidosti globaalia toimintaa (Lahtinen, 2013, p. 28), voidaan hyvin sanoa, et-

tä perinteinen kuluttajakauppa elää tällä hetkellä merkittävää murrosvaihetta. Verk-

kokauppojen kannalta tällä on tietystikin tulevaisuuden näkymiä suunniteltaessa hy-

vin suuri merkitys, koska tämä tarkoittaa toisaalta ostojen moninkertaistumista mutta 

samalla myös ulkomaisen kilpailun huomioimisen välttämättömyyttä. 

 

 

Kuva 3. Verkko-ostamisen aktivoituminen 
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Verkkokauppa on siis tutkimusaiheena ajankohtainen – toiminta kehittyy nopeasti ja 

saa jatkuvasti uusia muotoja sekä sisällöllisesti, että erilaisten innovaatioiden vauhdit-

tamana.  

 

Yksittäisen verkkokaupan menestys riippuu pääasiassa siitä, kuinka hyvin se onnistuu 

houkuttelemaan kävijöitä sivustolleen ja sitten tuotevalikoimansa avulla vastaamaan 

heidän tarpeisiinsa (Lahtinen, 2013, p. 36). Asiakkaiden saaminen sivustolle edellyt-

tää lähtökohtaisesti hyvää näkyvyyttä verkossa. Verkkonäkyvyys ja sen parantaminen 

on laaja aihealue, josta on olemassa runsaasti kirjallisuutta. Verkkonäkyvyyden tek-

nistä puolta sivutaan asiayhteyden vuoksi lyhyesti, mutta siihen ei puututa tämän työn 

puitteissa syvällisemmin. 

 

Tässä diplomityössä selvitetään verkkokauppasivustolle jollakin tavalla tiensä löytä-

neiden kävijöiden ostoaikomusten (selailukäyttäytymisen perusteella arvioitu epäsuo-

ra kysyntä) ja sivuston tuotevalikoiman kohtaamista. Mitä paremmin nämä kaksi asi-

aa saadaan kohtaamaan toisensa, sitä paremmin voi odottaa myynnin kehittyvän. Vas-

taavasti ongelmat niiden kohtaamisessa näyttäytyvät matalina myyntilukuina. Asia 

liittyy periaatteessa minkä tahansa verkkokaupan toimintaan ja sillä on vahva kytken-

tä yrityksen päivittäiseen kaupankäyntiin ja tulokseen. Erityisesti aihetta lähellä ovat 

toimintansa alkuvaiheessa olevat verkkokaupat, joilla ei ole vielä selkeää kuvaa ni-

mikkeistöönsä kohdistuvasta kysynnästä. Samoin aihe sivuaa verkkokauppoja, joilla 

on myyntivolyymiin liittyviä ongelmia tai joiden tuotevalikoima vaihtuu tiheästi. 

Kolmantena läheisenä ryhmänä ovat verkkokaupat, joiden toiminnalle tunnusomaista 

on kysynnän sesonkiluonteisuus. 

 

1.2 Tavoitteet ja rajaus 
 

Tämän diplomityön tavoitteena on muodostaa teoriatietoon pohjautuva käyttökelpoi-

nen malli, jonka avulla fyysisten tuotteiden kuluttajille suunnattua (B to C) verkko-

kauppaliiketoimintaa harjoittavat yritykset – erityisesti yritykset, joilla on käytössään 

niukasti verkkokaupan nimikkeistöön liittyvää myyntihistoriatietoa – voivat arvioida 
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dynaamisesti tuotevalikoimaansa kohdistuvaa kysyntää, ja tätä tietoa hyödyntäen 

keskittää huomion ja toimenpiteet rajoitettuun määrään merkitykseltään suuria ni-

mikkeitä. Tavoitteen taustalla on tarve löytää ratkaisuja tilanteisiin, joissa tuotteiden 

myynti verkkokaupassa ei jostakin syystä vaikuta toimivan normaalisti, ja epäilykset 

kohdistuvat ensisijaisesti tuotteisiin tai niiden parametreihin. Sivutuotteena tunniste-

taan nimikkeitä, joiden pitäminen valikoimassa on kyseenalaista tai joiden verk-

konäkyvyyttä tulisi lisätä. 

 

Tämän diplomityön puitteissa rajoitutaan etsimään vastauksia kuvan 4 mukaisen hie-

rarkian muodostaviin tutkimuskysymyksiin, joita selvitetään case-yritysesimerkin 

avulla. 

 

Kuva 4. Tutkimuskysymykset 

 

Toinen tyypillinen tarve, johon mallia voitaisiin käyttää, ovat sesonkiluonteisessa 

kaupassa ilmenevät kysynnän vaihtelut, joiden tunnistamiseen epäsuoran kysyntätie-

don avulla olisi mahdollista pyrkiä. Epäsuoran kysyntätiedon perusteella periaatteessa 

mahdollistuva nimikkeistön muodollinen ABC-luokittelu rajataan tämän diplomityön 

ulkopuolelle, koska se vaatisi taustalle – ainakin varastopolitiikkasovelluksia ajatellen 
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- pidempiaikaista nimikekohtaista (mikro)konversion eli myyntikerta-

katselukertasuhteen seurantaa, ja toisaalta se aihealueena on enemmän kysyntätiedon 

eräs mahdollinen sovelluskohde kuin asian ydin. Kolmantena mahdollisena tarpeena 

voisi olla tilanne, jossa valikoimaan lisätään uusia (suhteellisen kalliita) nimikkeitä, 

joiden kysynnästä ei voida tehdä ennakko-oletuksia. 

 

1.3 Tutkimuksen toteutustapa 
 

Keskeinen tutkimuskysymys pyrkii selvittämään, miksi case-yrityksen verkkokaupan 

myynti ei toimi kunnolla. Koska nimikkeiden määrät voivat olla varsin huomattavia 

ja toisaalta asiakkaiden ostot kohdistuvat nimikkeistöön ilmeisen satunnaisesti, muo-

dostuu ongelmaksi tunnistaa valikoimasta kaikkein tärkeimmät nimikkeet, joihin tar-

kempi selvitys keskitetään tilanteessa, jossa realisoituneesta myynnistä on olemassa 

vain vähän dataa. Tämän vuoksi perinteisen ABC-analyysin toteuttaminen case-

yrityksessä ei olisi mielekästä, koska sitä suoraan soveltamalla tuskin saataisiin mer-

kittävää tietoa ongelmasta. 

 

Case-yrityksen tapauksessa ainoana ongelmana ei ilmeisesti ole varastonohjauspoli-

tiikka (tai sen puuttuminen), vaan nimikkeiden parametrit ja tuotesivujen ominaisuu-

det laajemmassa mielessä. Perusongelma on kuitenkin teknisesti sama; miten saada 

tietää, mihin nimikkeisiin huomio ja toimenpiteet tulisi keskittää tarkemmin? ABC-

luokittelussa käytettävä Pareto-periaate (Hopp, 2003, p. 4) voisi toimia hyvänä perus-

tekniikkana tämän fokuksen laatimisessa. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että 

joskus (kuten case-yrityksen tapauksessa) myyntiä on toistaiseksi liian vähän suoran 

systemaattisen tarkastelun perustaksi. Varsinaisen laajemman myyntihistoriatiedon 

puuttuessa luokittelu on siis tehtävä jollakin muulla perusteella. Myynnille olisi pys-

tyttävä tunnistamaan ajureita, jotka mahdollisimman hyvin indikoisivat todennäköi-

sesti myytäviä nimikkeitä. Verkkokaupan peruskäsitteistä tiedetään, että jokin osa si-

vuston käyntikerroista konvertoituu ostoiksi (konversio). Käyntikerrat siis ilmeisesti 

jollakin tavalla indikoivat kysyntää. Jos tämä mekanismi voidaan selvittää, voitaisiin 

sitä ehkä käyttää varsinaisen kysynnän sijasta kiinnittämään huomio nimikkeistössä 
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määrällisesti riittävän pieneen osaan tarkempaa tarkastelua varten. Tällöin olisi ehkä 

tarkoituksenmukaisempaa puhua varsinaisen ABC-luokittelun sijasta Pareto-

jakaumaan perustuvasta epäsuoran kysyntätiedon kohdentamisesta ja hyödyntämises-

tä, jossa välineenä käytetään tarkoituksenmukaista kysynnän ajuria. 

 

Tutkimus toteutetaan tästä syystä seuraavan logiikan mukaisesti: 

- Tutustutaan aihepiirin kirjallisuuteen ja ajantasaisiin menetelmiin 

- Muodostetaan kokonaiskuva, joka toimii viitekehyksenä 

- Asetetaan hypoteesit tutkimuskysymysten jatkoksi 

- Validoidaan oletettu (myyntiin liittyvä) ongelma vertaamalla yrityksen verkko-

kaupasta kerättävää dataa kirjallisuudesta saataviin viitearvoihin 

- Koostetaan malli, jolla epäsuora kysyntä (kysynnän ajuri) saadaan esiin 

- Testataan mallia case-yrityksen nimikkeistössä 

- Tutkitaan kysynnän ajurin avulla löydettäviä potentiaalisia ongelmakohtia nimik-

keistössä 

o hinnoittelu 

o varastopuutteet 

o tuotekuvaukset 

o verkkonäkyvyys 

- Vastataan tutkimuskysymyksiin hypoteesien kautta 

 

Case-yrityksen verkkokauppasivustoon liittyvä empiirinen tutkimusdata kerätään yri-

tyksen verkkokauppaohjelmiston (case-esimerkissä ePages) ja web-

analytiikkasovelluksen (Google Analytics) avulla. Lisäksi hyödynnetään yrityksen 

nimiketietokantaa, koska kaikkia tietoja ei saada verkkokauppaan suoraan kytkettä-

vistä ohjelmistoista.  

 

Verkkokauppaohjelmistosta saadaan analysoinnin tueksi sivuston toteutuneet myynti-

luvut. Web-analytiikkasovelluksen avulla kerätään tietoa sivuston kävijöiden selailu-

käyttäytymisestä verkkokaupan tuotesivuilla, minkä perusteella pyritään arvioimaan 

epäsuorasti nimikkeisiin kohdistuvaa kysyntää. Kysynnän perustana ei siis käytetä to-

teutuneeseen myyntiin perustuvaa historiatietoa, vaan (lähes) ajantasaista selailukäyt-
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täytymistä. Tämä perustuu kahteen asiaan: 

- toteutuneen myynnin historiaa ei ole välttämättä saatavilla riittävästi (tilanne on 

tämä myös case-yrityksessä) 

- toteutunut myyntihistoria ei välttämättä anna ajantasaista kuvaa siitä, mitä asiak-

kaat ovat kulloinkin etsimässä (esimerkiksi sesonkien ajoittainen vaikutus) 

 

Epäsuoraa kysyntätietoa käytetään tunnistamaan nimikkeitä, joita asiakkaat olisivat 

ilmeisesti kiinnostuneita ostamaan. Tätä tietoa verrataan saatavilla olevaan, rajalli-

seen määrään tietoa toteutuneesta myynnistä, minkä oletetaan indikoivan epäsuoran 

kysynnän ja myynnin välistä suhdetta jollakin tavalla.  

 

Nimikkeistön analysointia varten nimikkeet tulee saada kysyntäajurin mukaiseen 

laskevaan järjestykseen. Tämä on tärkeää, koska verkkokaupan nimikkeistö voi sisäl-

tää tuhansia nimikkeitä, eikä sen ylläpitäjillä useinkaan ole resursseja tutkia niitä 

kaikkia tarkasti. Edelleen, koska tilanne nimikkeistössä muuttuu jatkuvasti – esimer-

kiksi sesonkien, kilpailutilanteen tai uusien tuotteiden vaikutuksesta – on tarkastelu 

ja toimenpiteet kyettävä toteuttamaan nopeasti ja kustannustehokkaasti. 

 

Kysynnän ajuria käytetään tässä vaiheessa selvittämään, onko valikoimassa nimik-

keitä, joita kävijät eivät ilmeisestä kiinnostuksesta huolimatta ehkä voi, halua tai us-

kalla ostaa. Oletettavasti juuri näiden nimikkeiden tuoteparametreista tai tuotesivuilta 

saattaa löytyä syitä heikosti kehittyneeseen myyntiin. Tästä syystä empiirisessä osas-

sa suoritetaan näiden nimikkeiden osalta analyysi, jonka toivotaan antavan viitteitä 

mahdollisista nimikeparametreihin liittyvistä ongelmista ja siten myös antavan suun-

taviivat tarvittaville toimenpiteille case-yrityksen tapauksessa. Lisäksi selvitetään, 

onko sivustolla nimikkeitä, joita kävijät eivät katsele lainkaan. Jos on, tutkitaan nii-

den osalta mahdollisia verkkonäkyvyysongelmia. 

 

Analyysiä varten case-yrityksen verkkokauppasivustosta kerättiin dataa kahden kuu-

kauden pituiselta ajanjaksolta. Jakso valittiin tämän pituiseksi teknisistä syistä; web-

analytiikan käyttöönotto määritti seurannan alkupäivämäärän ja diplomityöprojektin 

kokonaisaikataulu vastaavasti loppupäivämäärän. Todellisessa tilanteessa tarkastelu-
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jakso tulisi valita muulla perusteella, kuten sesongin vaiheen tai aktiivisuuden mu-

kaan. Esimerkiksi käyttäjäliikenteen ollessa huomattavan suurta, voidaan jaksoa ly-

hentää. Case-yrityksen tapauksessa haluttiin varmistaa riittävä datan määrä esimerk-

kitapausta varten, mihin kahden kuukauden jakson arvioitiin myös riittävän. 

 

1.4 Raportin rakenne 
 
Tämä diplomityöraportti on jaoteltu seitsemään osaan kuvan 5 mukaisesti. Osioiden 

sisäiset ja eri aihealueiden väliset input-output-suhteet ilmenevät nuolien kulkusuun-

nassa. Johdanto esittelee työn taustan, keskeiset tutkimusongelmat ja menetelmät. 

Teoriaosassa luodaan katsaus aiheen kannalta merkityksellisiin tutkimustuloksiin ja 

kirjallisuuteen, joista pyritään löytämään soveltamiskelpoista tietoa potentiaalisten 

kysynnän ajureiden muodostamiseksi ja niiden validoimiseksi tässä työssä tuotetta-

van testimallin avulla. Empiirisessä osassa kokeillaan mallia ja tuotetaan sen avulla 

testattu kysynnän ajuri, jota sovelletaan case-yrityksen tilanteeseen. Johtopäätösosio 

esittää yhteenvedon tuloksista ja arvioi niitä. Lisäksi arvioidaan mallin käyttökelpoi-

suutta ja luotettavuutta. Lopuksi pohditaan aiheeseen liittyviä jatkotutkimuskohteita 

ja annetaan case-yritykselle suosituksia jatkotoimenpiteiksi. Yhteenveto tiivistää dip-

lomityön sisällön keskeiset asiat lukijan kannalta nopeasti läpi luettavaan muotoon.  
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Kuva 5. Lukujen ja osioiden keskinäiset yhteydet 
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2 TEKIJÖITÄ OSTOPÄÄTÖKSEN TAUSTALLA 
VERKKOKAUPASSA 

 
Tässä teoriaosuudessa käsitellään verkkokaupankäyntiin liittyvää asiakaspotentiaalin 

muuttumista kävijävirraksi ja edelleen tämän kävijävirran verkkokaupan nimikkeis-

töön kohdistamaksi katselutoiminnaksi, josta osa voidaan tulkita epäsuoraksi kysyn-

näksi. Aihetta lähestytään tällä tavalla johdattelevasti, koska verkkokauppa poikkeaa 

monin tavoin perinteisestä kaupankäynnistä, eivätkä kaikki sen logiikkaan liittyvät 

osatekijät ole välttämättä helposti ymmärrettävissä, jos niihin mennään suoraan esit-

telemättä taustalla vallitsevia syy-yhteyksiä.  

 

Kävijöiden sivustoon kohdistama mielenkiinto ilmenee sivuston saamien katseluker-

tojen muodossa, ja näihin katselukertoihin liittyy tiettyjä piirteitä, jotka indikoivat os-

tohalukkuutta selvemmin kuin toiset. Vaikka asiakkaat tarkastelevat nimikkeitä eri 

syistä vaihtelevassa määrin – joko harkiten niiden ostamista tai jostakin muusta syys-

tä - ei tämä kuitenkaan valtaosassa tapauksia johda varsinaiseen ostotapahtumaan, eli 

muutu realisoituneeksi kysynnäksi. Kuitenkin on loogista olettaa, että jos jokin tietty 

nimike herättää kävijöiden keskuudessa runsaasti mielenkiintoa (tuotesivua katsel-

laan usein), tulisi tällaisen nimikkeen myynnin myös jollakin tavalla korreloida kat-

selukertojen kanssa. Jos taas nimikettä ei katsella lainkaan, on loogisesti hyvin epä-

todennäköistä että asiakkaat myöskään ostaisivat – tai yleensä voisivat ostaa sitä. Jos 

nimikkeet sen sijaan keräävät runsaasti katselukertoja, mutta eivät kuitenkaan juuri 

lainkaan myyntiä, tarkoittaa tämä mitä ilmeisimmin sitä, että joko segmentoinnissa, 

tuoteparametreissa tai sivuston yleisrakenteessa on ongelm(i)a. Epäsuoran kysyntä-

tiedon avulla pyritään tunnistamaan, onko sivustolla tällaisia ongelmakohtia ja jos 

on, missä ne todennäköisesti sijaitsevat ja miten niitä voitaisiin lähteä ratkaisemaan. 

 

2.1 Verkkonäkyvyys 
 

Internet tarjoaa periaatteessa rajattoman asiakaspotentiaalin verkkokaupan käyttöön. 

Tämän potentiaalin hyödyntäminen ei ole kuitenkaan helppoa, sillä voidakseen pää-

tyä asiakkaan ostopäätöksen kohteeksi, on verkkokaupan ensin tultava löydetyksi 
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(So, et al., 2005, p. 1240; Lahtinen, 2013, p. 31) ja lisäksi voitettava lukuisat kilpaili-

jansa taistelussa asiakkaan huomiosta. Tämän jälkeen on vielä saatava asiakas teke-

mään ostopäätös omassa verkkokaupassa. Phippen et al (2004, p. 284) toteaakin, että 

verkkokaupankäynnissä asiakkaiden saaminen on vaikeaa, mutta menettäminen 

helppoa. Tämä tarkoittaa, että kanta-asiakkaat ovat verkkokaupalle erityisen tärkeitä. 

Reibsteinin (2002, p. 470) havainnot vahvistavat tämän tuomalla esiin seikan, että 

toistuvasti samasta verkkokaupasta ostavien asiakkaiden ostoskoreissa on keskimää-

rin enemmän tuotteita kuin ensimmäistä kertaa ostavilla. 

 

Rowley (2000) kuvaa kuluttajan ostopäätösprosessin kuvan 6 mukaisena ketjuna, jo-

ka alkaa ongelmasta (tarpeesta) ja päättyy jälkiarviointiin (Rowley, 2000, p. 21). 

 

 

Kuva 6. Kuluttajan ostopäätösprosessi (Lähde: Rowley, 2000) 

 

Hallavo (2013) lisää asiakkaan ostoprosessiin kuvan 7 mukaisesti monikanavaisuu-

den. Edetessään prosessissa asiakas hyppii tarpeensa mukaan kanavasta toiseen sen 

mukaan, miten ne tukevat prosessin vaiheita (Hallavo, 2013, p. 23). 
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-  

Kuva 7. Esimerkki asiakkaiden etenemisestä ostoprosessissa ja kanavien välillä. 
(mukaillen Hallavo, 2013) 

 

Ilman näkyvyyttä verkkokauppa ei siis voi käytännössä saada asiakkaita. Ensisijai-

nen keino näkyvyyden saamiseksi ovat hakukoneet, joita on periaatteessa kahdenlai-

sia; yleishakukoneet, kuten Google tai Yahoo!, sekä tiettyyn erityissegmenttiin – 

esimerkiksi tuotteiden hintavertailuun - keskittyneet vertikaalihakukoneet, kuten Pri-

cewatch.com tai Vertaa.fi (Rowley, 2000, p. 25). Hakukonetuloksissa sijoittumisen 

merkitystä kuvaa se, että listan ensimmäisen hakutuloksen valitsee 40-50 % hakijois-

ta, mutta toiselle hakutulossivulle siirtyy vain noin 10 % hakijoista (Lahtinen, 2013, 

p. 177). Tarkemmat osuudet ilmenevät kuvasta 8. 

 

Yleishakukoneiden avulla näkyvyyden saaminen vaatii että hakukoneet löytävät si-

vuston, mistä syystä sivusto tulisi lähtökohtaisesti saada Googlen ja muiden hakuko-

neiden järjestelmiin. Tämän jälkeen tavoitteena on kasvattaa sivuston PageRank-

arvoa (Googlen luokittelujärjestelmä, joka määrittää verkkosivujen suhteellista sijoit-

tumista hakutuloksissa) - mitä korkeampi PageRank, sitä parempi sijoitus hakutulok-

sissa. (Davis, 2007, pp. 31-41, 53).  
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Kuva 8. Käyttäjävirran ohjautuminen hakutulossijoituksen mukaan. (Lähde: 
http://training.seobook.com, 2014) 

 

Vertikaalihakukonesijoitusten parantamisen keinot ovat erilaisia. Erityisesti on tärke-

ää se, että esille tuodaan jollakin keinolla mahdollisimman matalalta vaikuttava hin-

ta. (Ellison & Ellison, 2009).  

 

Tämän työn puitteissa ei perehdytä tarkemmin hakukoneoptimoinnin (toimenpiteet, 

joilla sivun sijoitusta hakukonetuloksissa parannetaan) keinoihin. Aiheesta on ole-

massa runsaasti yksityiskohtaisia neuvoja ja tekniikoita sisältävää kirjallisuutta, jo-

hon voi tarpeen vaatiessa tutustua. 
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2.2 Tuotteen hinnoittelun vaikutus verkkokaupasta osta mi-
seen 

 
Internet-kaupan alkuaikoina, 1990-luvun jälkipuoliskolla oletettiin, että siirtyminen 

verkkopohjaiseen kaupankäyntiin tulisi nopeasti johtamaan täydelliseen kilpailuun ja 

siten kuluttajahintojen alenemiseen kaupan katteiden pienenemisen kautta (Kuttner, 

1998, p. 20). Oletus perustui siihen, että internetissä tapahtuva tuotteiden ja tarjoajien 

vertailu olisi ostajille helpompaa ja edullisempaa kuin aikaa vievä ja kallis vertailu 

kivijalkakauppojen välillä, mahdollistaen ostajalle käytännössä täydelliset tiedot saa-

tavilla olevasta tarjonnasta (Chevalier & Goolsbee, 2003, p. 203) ja tekemällä siten 

hintareferenssien (Dann & Dann, 2011, p. 179) muodostamisen ostajalle helpoksi. 

Täydelliset tiedot tekisivät siis toisin sanoen rationaalisen päätöksenteon ostajalle 

mahdolliseksi, mikä todennäköisesti ohjaisi suuren osan ostoista edullisimman tarjo-

ajan kauppaan (Porter, 1984, pp. 47-48); (Reibstein, 2002, p. 466). 

 

Käytännössä näin ei ole tapahtunut (Doherty & Ellis-Chadwick, 2010, p. 952). Inter-

net-kaupat ovat taistelleet tätä kehityskulkua vastaan pyrkimällä eri keinoin vaikeut-

tamaan tarjonnan vertailua, mikä tarkoittaa ostajalle kasvavia tuotevertailun kustan-

nuksia. Tämä puolestaan onnistuessaan rajoittaa ostajan mahdollisuuksia suorittaa 

vertailua ja siten tehdä rationaalisia ostopäätöksiä, jotka ohjaisivat hankinnat aina 

kauppaan, joka tarjoaa etsityn tuotteen edullisimmin. (Ellison & Ellison, 2009, p. 

429). 

Reibsteinin (2002) tutkimuksen mukaan tuotteen hinta oli selvästi dominoiva kriteeri 

kuluttajien valitessa internet-kauppaa, josta he eivät olleet aikaisemmin ostaneet. Sitä 

vastoin hinnan merkitys asiakkuuden pysyvyydelle (ostojen toistumiselle) oli merki-

tykseltään vähäisempi kuin asiakaskokemuksen laatu (ongelmattomuus, toimitusajan 

pitäminen) ensimmäisellä ostokerralla. (Reibstein, 2002, pp. 470-473). Monger & 

Feinberg (1997, pp. 142-143, 147) tosin huomauttavat, että referenssihinnan (asiak-

kaan mielikuva tuotteen hintatasosta) nousu suhteessa tuotteen hintaan lisää asiakas-

tyytyväisyyttä, koska tuotteen hinta koetaan tällöin edullisempana. Tämä on syytä 

huomioida, koska toisaalta ostotiheyden kasvaessa (kanta-asiakkuus) nimikkeiden 

määrä ostokertaa kohti kasvoi (Reibstein, 2002, pp. 469-473).  
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Referenssihintaan voidaan Lahtisen (2013, pp. 50-53) mukaan yksittäisenkin verk-

kokaupan sisällä vaikuttaa monin tavoin, kuten lisäämällä tuotevalikoimiin myös kal-

liimpia tuotteita, esittämällä kalliimmat tuotteet ennen halvempia, tai antamalla ver-

tailuesimerkkejä joko markkinoiden yleisestä hinnoittelusta tai omasta, aiemmasta 

hintatasosta (ennen x eur, nyt vain y eur!). Hanna ja Dodge (1995, p. 28) kuitenkin 

huomauttavat, että pyrkimykset vaikuttaa referenssihintaan eivät ole aina totuuden-

mukaisia, eivätkä asiakkaat myöskään aina usko niihin. 

 

Yleensä tarjoajat pyrkivätkin listautumaan vertikaalihakukonehauissa mahdollisim-

man korkealle (hinnan edullisuusjärjestyksessä), koska tämän on todettu lisäävän 

niiden myyntiä merkittävästi. Myynnin kasvu hakutulossijoituksen ansiosta ei rajoitu 

yksinomaan edullisen hinnan tuotteisiin, vaan heijastuu myös muihin saman tarjoajan 

tuotteisiin, jotka eivät välttämättä ole vertailussa edullisia. (Ellison & Ellison, 2009, 

pp. 442-443). On siis tärkeää saada potentiaalinen asiakas aluksi jollakin tavalla 

kauppasivustolle katselemaan tuotteita, jolloin heräteostoja saattaa tapahtua – sama 

mekanismi on tuttu perinteisen kivijalkakaupan puolelta. 

 

Tavallisesti sijoitusta vertikaalihakutuloslistalla pyritään parantamaan esimerkiksi 

hakutuloksiin ujutettavilla ”sisäänheittotarjouksilla”, joiden ainoa tehtävä on saada 

potentiaalinen ostaja tarjoajan verkkokauppaan, minkä jälkeen varsinaiseen ostopää-

tökseen pyritään vaikuttamaan erilaisilla keinoilla, kuten tuotekuvauksilla tai toimi-

tusehdoilla. Tällaisia tarjouksia voidaan tehdä esimerkiksi hinnoittelemalla ominai-

suuksiltaan tai laadultaan heikko tuote huomattavan edulliseksi ja varsinaisella kaup-

pasivustolla pyrkiä vakuuttamaan ostaja siitä, että hänen kannattaakin valita tarjoajan 

kaupasta jokin muu tuote. Eräs käytetty keino on hinnoitella varsinainen tuote hyvin 

edullisesti ja ottaa tarvittava kate esimerkiksi toimituksesta. (Ellison & Ellison, 2009, 

pp. 428-435). Tämä on kuitenkin riskialtista, sillä asiakkaat kokevat tällöin helposti 

tulleensa petetyiksi (Dann & Dann, 2011, pp. 181-182). Myös havainnot tilanteista, 

joissa verkkokauppa ehdottaa puuttuvan tuotteen tilalle kalliimpaa tuotetta, varoitta-

vat kuitenkin asiakkaiden helposti kokevan tulleensa huijatuksi, mikä saattaa vaikut-

taa negatiivisesti ostopäätökseen (Breugelmans, et al., 2006, pp. 225-226).  
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2.3 Varastopuutetilanteiden vaikutus 
 
Dadzien & Winstonin (2007) mukaan puutetilanteita esiintyy verkkokaupoissa 

yleensä alle 8 % (Dadzie & Winston, 2007, p. 30). He myös havaitsivat, että kohda-

tessaan varastopuutetilanteen, noin 35 % kävijöistä poistuu tarjoajan sivustolta ja 

vastaavasti 40 % ostaa korvaavan – yleensä halvemman – tuotteen (Dadzie & 

Winston, 2007, pp. 27, 37), jos sellainen on tarjolla. Siten listalla olevien nimikkei-

den varastotilanne (on / ei ole välittömästi saatavilla) vaikuttaa olevan ostopäätöksen 

kannalta merkittävä tekijä. 

 
Voidaan siis ajatella, että tilanteessa, jossa asiakas hakee tarpeensa perusteella tuotet-

ta jollakin internet-hakukoneella, muodostuu ostopäätöksen kannalta ratkaisevaksi 

kolme asiaa; ensimmäiseksi tarjoajan olisi saatava näkyvyyttä, eli sijoituttava mah-

dollisimman korkealle hakutuloksissa. Toiseksi yrityksen olisi onnistuttava näyttä-

mään tässä vaiheessa kilpailijoita edullisemmalta - erityisesti silloin, kun hinnat tule-

vat näkyviin hakutulosten listalla. Kun asiakas on onnistuneesti ohjattu hakemansa 

tuotteen luo tarjoajan verkkokaupassa, vaikuttaa nimikkeen varastotilanne melko 

voimakkaasti ostopäätökseen.  

 

2.4 Luottamus lopullisena suodattimena ostopäätökselle  
 

Jo käsiteltyjen seikkojen lisäksi ostopäätökseen vaikuttaa merkittävästi ostoa harkit-

sevan potentiaalisen asiakkaan luottamus tuotetta tarjoavaa verkkokauppaa kohtaan. 

Erilaisista osatekijöistä (McKnight, et al., 2002, pp. 338, 341) muodostuvan luotta-

muksen on useissa tutkimuksissa todettu olevan eräs merkittävimpiä ostopäätökseen 

vaikuttavia syitä (Fram & Grady, 1995, p. 64; Mukhopadhyay & Setoputro, 2004, 

pp. 70-71, 75, 83; So, et al., 2005, pp. 1232, 1237-1238; Schlosser, et al., 2006, pp. 

137-139), ja että siihen vaikuttavat muun muassa verkkokauppasivuston ilmiasu ja 

käytettävyys, selkeä yksityisyyspolitiikka ja kauppiaan yhteystiedot, luotettavat mak-

sutavat, tunnetut tuotteet ja riittävät, kuvalliset tuotekuvaukset sekä asiakaspalautuk-

siin liittyvä politiikka. Luottamuksen käsittely tyhjentävästi vaatisi kuitenkin hyvin 

laajan katsauksen osakseen, ja koska se ei aihealueena ole tämän tutkimuksen keski-
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össä, jätetään siihen liittyvä teoria syvällisemmin käsittelemättä. Luottamus saattaa 

kuitenkin osoittautua potentiaaliseksi ongelma-alueeksi, joten selvyyden vuoksi se 

merkitään kuvan 9 prosessiin viimeisenä suodattimena, joka karsii potentiaalisia os-

tajia pois. Käytännön tasolla esimerkiksi tuotekuvausten merkitys voi olla ostopää-

töksen kannalta suuressa roolissa; jos spesifikaatiot ovat puutteellisia ja / tai tuottees-

ta ei ole saatavilla kunnollista kuvaa, ei asiakas ehkä voi tai uskalla tehdä ostopäätös-

tä (Lahtinen, 2013, p. 123). 

 

 
Kuva 9. Kriittiset pisteet ostopäätöksen kannalta 
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3 KYSYNNÄN TUNNISTAMINEN JA KOHDISTAMINEN 
NIMIKKEISTÖÖN 

 
Verkkokauppasivustoilla tapahtuu kävijävirran seurauksena monia asioita. Sivustolle 

tulee kävijöitä lukemattomista eri sijainneista erilaisia kanavia pitkin. Kävijöiden si-

vustokäyttäytyminen voi poiketa yksilökohtaisessa tarkastelussa merkittävästi. Tässä 

luvussa pyritään selvittämään, millä tavalla kävijävirran tuottamasta valtavasta tapah-

tumamäärästä voidaan mahdollisimman pienellä vaivalla ja kustannuksella seuloa 

verkkokaupan kannalta oleellinen tieto esiin. Ennen kaikkea halutaan tietää, mitä 

tuotteita kävijät haluaisivat sivustolta ostaa, jolloin voidaan ehkä selvittää, mitkä te-

kijät estävät heitä tekemästä niin. 

 

3.1 Web-analytiikan rooli 
 
Coccan & Albertin (2010, pp. 186-187, 194) mukaan korkean suorituskyvyn taustalla 

on suorituskyvyn systemaattinen seuranta ja analysointi, jonka avulla yritys voi saa-

vuttaa kilpailuetua sekä kyetä reagoimaan paremmin ympäristönsä muutoksiin.  

 

Verkkokauppasivustojen mittaamiseen on olemassa useita teknisiä toteutusvaihtoeh-

toja. Tällaisia ohjelmistoja kutsutaan yleisesti web-analytiikkaohjelmistoiksi. Lahti-

sen (2013, p. 157) mukaan web-analytiikka tarkoittaa ”verkkosivun kävijöiden käyt-

täytymisen mittaamista ja analysoimista.” Web-analytiikkaohjelmistoja on sekä mak-

suttomia että maksullisia. Suomessa tunnettuja web-analytiikkaohjelmistoja ovat 

esimerkiksi Google Analytics ja Snoobi. Web-analytiikan avulla on mahdollista seu-

rata sivuston liikennettä lähes millä tavalla tahansa, jos vain tekninen ohjelmisto-

osaaminen on riittävällä tasolla. Seurattavien kohteiden määrä tulisi kuitenkin rajoit-

taa mieluummin vain muutamaan, mahdollisimman havainnollisessa muodossa esi-

tettävissä olevaan avaintekijään (Cocca & Alberti, 2010, p. 193), jotta niistä saatavaa 

tietoa voidaan käyttää nopeasti ja tehokkaasti hyödyksi. Web-

analytiikkaohjelmistojen tuottamat raportit eivät siis sellaisenaan riitä, vaan niitä tu-

lee analysoida kuten mitä tahansa liiketoiminnan raportteja. Mittaamisen päätarkoitus 

on Rantasen & Holtarin (1999, p. 17) mukaan päätöksenteon tukeminen, missä tar-

koituksessa web-analytiikkaohjelmisto on siten väline.  
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Hudson et al. (2001, p. 1101) ovat koostaneet PK-yritysten käyttöön suunnitelluille 

mittaristoille seuraavan luettelon yleisistä vaatimuksista: 

- mittaaminen perustuu yrityksen strategiaan 

- selkeä toteutustapa ja tarkoitus 

- relevanttius ja ylläpidon helppous 

- käyttäjäystävällisyys 

 

Web-analytiikka tuottaa siis suuren määrän informaatiota, mutta ainakin taulukon 1 

mukaiset mittarit ja analysointikohteet voidaan katsoa vakiintuneiksi ja niitä käyte-

tään tässä diplomityössä ongelman validoinnin apuna (Phippen, et al., 2004, pp. 285-

287; IBM Digital Analytics Benchmark, 2013, p. 5; Moe, 2003, p. 36): 

 

Taulukko 1. Kävijävirran tunnuslukuja (Lähde: Cyber Monday Report, 2009-2013) 

 

 

3.2 Potentiaalisten ostajien tunnistaminen kävijävirra n jou-
kosta 

 
Verkkokauppasivustojen kävijävirrat koostuvat Moen (2003, pp. 36-38) mukaan eri-

laisista ryhmistä, joilla on toisistaan poikkeavat motiivit ja joiden odotettavissa ole-

vat ostamistodennäköisyydet (konversio-odotus) noudattavat taulukon 2 mukaista ja-

koa. Kävijät siis käyttävät verkkokauppasivustoja keskenään eri tavoilla. 
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Taulukko 2. Kävijäklustereihin kohdistuvat osto-odotukset (Lähde: Moe, 2003) 

KÄVIJÄRYHMÄ OSTOHORISONTTI KONVERSIO-

ODOTUSESIMERKKI 

1) suorat ostajat välitön 12.94 - 20 % 

2) harkitsijat tulevaisuus 6.6 - 8.02 % 

3) selailijat välitön 1.4 - 2.03 % 

4) tiedonhakijat tulevaisuus < 0.1 % 

5) pinnalliset ei < 0.1 % 

 

Tämän vuoksi ostajien käyttäytymistä sivustolla ei Moen & Faderin (2004, p. 334) 

mukaan tulisi seurata yhtenä massana, vaan tarkentaa seurannan tasoa virheellisten 

johtopäätösten välttämiseksi. Vaikka konversio-odotukset käyttäjäryhmille saattavat-

kin vaihdella eri verkkokauppasivustojen välillä, vaikuttaa silti käyttäjäryhmien välil-

lä olevan niin merkittäviä eroja, että tämä näkemys on perusteltu. Ayanso & Yooga-

lingam (2009, pp. 79, 81) toteavatkin, että konversio on kävijämäärää tärkeämpi mit-

tari verkkokauppasivustolle. Verkkokaupan kannalta suorat ostajat ovat luonnollises-

ti kiinnostavin kävijäryhmä sekä korkeimman konversio-odotuksen, että tuottamansa 

välittömän kassavirtaodotuksen vuoksi. 

 

Moe (2003, pp. 32, 35) on edelleen havainnut taulukon 3 mukaiset sivustokäyttäyty-

mistä kuvaavat piirteet kävijäryhmille tunnusomaisiksi. 

 

Taulukko 3. Kävijäklustereiden sivustokäyttäytyminen (Lähde: Moe, 2003) 

KÄVIJÄ- 
RYHMÄ 

FOKUS TUOTE-
RYHMIEN 
VARIAATIO  

TUOTE- 
VARIAATIO  

KATSELU- 
TOISTOT  

1) suorat 
ostajat 

tuotesivut matala matala runsaasti 

2) harkit- 
sijat 

tuoteryhmä- 
sivut ja 
tuotesivut 

matala korkea kohtalaisesti 

3) selai- 
lijat 

tuoteryhmä- 
sivut 

korkea korkea vähän 

4) tiedon 
hakijat 

yleistieto- 
sivut 

matala matala vähän 
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Käytännön sovellusten näkökulmasta kiinnostavalta vaikuttaa Moen (2003, pp. 32-

38) havainto siitä, että toistuvina katselukertoina ilmenevä suorien ostajien mielen-

kiinto kohdentuu suppeaan ryhmään nimikkeitä, koska tällöin odotettavissa oleva 

korkea (nimikekohtainen, eli mikro)konversio voidaan mahdollisesti rajata pieneen 

osaan valikoimassa pidettäviä nimikkeitä. 

 

Näiden piirteiden avulla sivuston kävijäryhmistä voidaan ainakin periaatteessa saada 

tarkempaa tietoa, mikä mahdollistaa tarkemmin kohdennetut ja siten tehokkaammat 

toimenpiteet eri kävijäryhmille ja sivuston eri osille. Tietoa voitaisiin hyödyntää esi-

merkiksi tunnistamalla kasvupotentiaalia, kohdentamalla mainontaa tai toteuttamalla 

toimenpiteitä sivuston pitämiseksi tehokkaana (Phippen, et al., 2004, p. 285). Jos kä-

vijät voitaisiin tunnistaa riittävän hyvin yksilöllisesti, voitaisiin sivustokäyttäytymis-

tietoa käyttää yhtenä osana esimerkiksi asiakkaiden ABC-luokittelussa. 

 

3.3 Kysyntää indikoivan mallin tausta 
 

Verkkokaupan kävijäpotentiaali realisoituu ostoiksi ja edelleen kanta-asiakkuuksiksi 

alkaen siitä, että tietyllä ajan hetkellä jokin osa internetin käyttäjämassasta on kiin-

nostunut toimialan tuotteista ja suorittaa niiden suhteen hakuja. Näiden hakujen tu-

loksissa riittävän korkealle listautuu kuitenkin vain murto-osa yrityksistä, joten ha-

kukonevaihe karsii yritysten asiakaspotentiaalia huomattavasti. Edelleen vain osa 

niistä hakujen suorittajista, jotka havaitsevat yrityksen hakutuloksissa, jatkaa sen 

verkkokauppaan asti, koska kilpailijat ja muut häiriötekijät verottavat tätä potentiaa-

lia. Tässä kävijävirrassa on toisistaan eroavia ryhmiä (klustereita), jotka ovat verkko-

kaupan kannalta eriarvoisia toisistaan poikkeavien konversio-odotusten vuoksi. Kus-

takin klusterista varsinaiseen ostoprosessiin jatkaa jokin osa, ja sen vie loppuun asti 

edelleen pienempi määrä, koska osa näistä potentiaalisista ostajista jättää prosessin 

syystä tai toisesta kesken. Prosessin läpikäyneistä asiakkaista osa jää kanta-

asiakkaiksi. Asiakkuusprosessissa on siis huomattava määrä erilaisia suodattimia, ja 

siksi kanta-asiakkaiden merkitys verkkokaupalle on suuri – kanta-asiakkaiden ei tar-

vitse toistuvilla ostokerroilla ohittaa kuin osa näistä suodattimista, mikä lähtökohtai-

sesti parantaa ostamisen todennäköisyyttä ja vähentää asiakkuuden kustannusta.  



 
 
 

28

Synteesinä ostovirtaa ohjaavasta teoriasta muodostetaan kuvan 10 mukainen viiteke-

hys, joka pelkistää asiakaspotentiaalin suodattumista realisoituneiksi ostoiksi ja kan-

ta-asiakaspotentiaaliksi. Lisäksi on hyvä muistaa, että innovaatioiden diffuusioteori-

an (Rogers, 1983) mukaisesti taustalla olevan internetin kävijäpotentiaalin ja sen ak-

tivoitumisen tulisi kasvaa ajan funktiona ja siten lisätä myös potentiaalia realisoitu-

vaksi asiakasvirraksi. Tässä saattaa kuitenkin esiintyä huomattavaa vaihtelua eri toi-

mialojen ja tuoteryhmien välillä; mitä saturoituneemmat markkinat, sitä vähemmän 

tämä vaikutus ilmenee. 
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Kuva 10. Internetin asiakaspotentiaalin suodattuminen kanta-asiakkuuksiksi 

 

Viitekehyksen perusteella voidaan tunnistaa ainakin seuraavat mahdolliset kohdat, 

joista aiheutuu joko suoria tai epäsuoria myynnin menetyksiä: 

1) tuotevalikoimaan valitut tuotteet, joilla yritys pyrkii vastaamaan asiakastarpee-

seen => virheellinen tai puuttuva käsitys siitä, mitä asiakkaat hakevat 
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2) hakukonenäkyvyys => riittämätön sijoittuminen hakukonetuloksissa 

3) ostamisen esteet, joita kirjallisuuden mukaan ovat tyypillisesti: 

a. hinnoittelu => kilpailijoita kalliimpi hintataso 

b. varastopuutetilanteet => ostoprosessin kohteina olevia nimikkeitä ei ole 

varastossa 

c. sivuston tekninen toteutus => sivuston epäselvyys tai vaikeakäyttöisyys 

d. asiakkaiden luottamus verkkokauppaan => sivuston tekninen toteutus, 

maksutavat, yhteystiedot ja niin edelleen 

4) kävijäryhmien hallinta => kävijäryhmiä ei tunneta ja / tai niiden erityispiirteitä 

ei huomioida 

 

Tämän perusteella muodostetaan tutkimuskysymysten jatkoksi seuraavat perushy-

poteesit: 

 

ALUE 1) Asiakaspotentiaalin riittävyys 

- Vaihtoehto 1: Yrityksen sivuston / tuotteiden verkkonäkyvyysongelma 

o 0-hypoteesi 1: Yrityksen verkkokauppasivusto ei saa kävijävirtaa 

- Vaihtoehto 2: Konversio-ongelma 

o 0-hypoteesi 2: Kokonaiskonversio on normaalitasoa matalampi 

 

ALUE 2) Tuoteparametrit 

- Vaihtoehto 3: Hinnoitteluongelma 

o 0-hypoteesi 3: Yrityksen tuotteet ovat kilpailijoita kalliimpia 

- Vaihtoehto 4: Saatavuusongelma 

o 0-hypoteesi 4: Tuotteet eivät ole välittömästi toimitettavissa 

 

ALUE 3) Ostopolku 

- Vaihtoehto 5: Tekninen ongelma 

o 0-hypoteesi 5: Ostopolku katkeaa normaalia useammin 

- Vaihtoehto 6: Luotettavuusongelma 

o 0-hypoteesi 6: Asiakkaat eivät osta, vaikka sivusto saa kävijöitä, hinnoitte-

lu on normaalia tasoa ja nimikkeiden saatavuus on hyvä 
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Alueen 1 ja 3 hypoteeseihin haetaan vastauksia tutkimalla web-analytiikan avulla si-

vuston kävijävirtaa. Alueen 2 hypoteesit edellyttävät kysyntäindikaattorin muodos-

tamista, koska nimikkeistöstä on valittava perusteltu otos tutkimuksen kohteeksi. 

Alueen 3 (vaihtoehto 6) hypoteesia ei todennäköisesti voida tämän tutkielman puit-

teissa tyhjentävästi vahvistaa eikä sulkea pois, mutta siihen pyritään osittain vastaa-

maan deduktiivisen päättelyn avulla hyödyntäen tässä diplomityössä esitettävää mal-

lia. Asiayhteydet on esitetty graafisesti kuvassa 11. 

 

 

Kuva 11. Ongelma-alueen tunnistaminen 
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3.4 Kysyntää indikoiva malli 
 

Koska kysyntää ei nähdä riittävästi myyntihistoriasta, pyritään web-analytiikan tieto-

jen perusteella arvioimaan, mitä nimikkeitä sivustolla kävijät olisivat valmiita osta-

maan. Moen (2003) havaintojen perusteella oletetaan, että jokin toistuvaa nimike-

kohtaista katselua kuvaava tunnusluku olisi luultavasti käyttökelpoinen kysynnän 

ajuri. Etukäteen ei kuitenkaan tarkalleen ottaen tiedetä, miten toistuvuutta tulisi seu-

rata, koska sitä voidaan periaatteessa tehdä useammalla erilaisella tavalla. Tarkka 

kävijäkohtainen seuranta olisi kuitenkin käytännön tilannetta ajatellen varsin moni-

mutkainen ja raskas, jonka lisäksi erilaiset tietosuoja-asiat saattavat vaikeuttaa sen 

toteuttamista. Tästä syystä potentiaalisiksi kysynnän ajureiksi muodostetaan aluksi 

taustalle web-analytiikasta suoraan saatavien tietojen perusteella kaksi hypoteettista 

toistuvuuslukua (kysyntäajurivaihtoehdot) – absoluuttiset katselutoistot (kaava 1) ja 

kaikki katselukerrat, joista molemmat kuvaavat tavallaan nimikkeeseen kohdistuvien 

katselukertojen toistuvuutta. Kaikki katselukerrat tarkoittavat tuotesivuun kohdistu-

neita kaikkia katselukertoja, jotka sisältävät (aggregoidut) eri henkilöiden yksilöidyt 

katselukerrat sekä mahdolliset joidenkin kävijöiden tekemät katselutoistot. Tässä 

tunnusluvussa on siis koko nimikkeeseen kohdistunut katseluvolyymi mukana. Yksi-

löidyt katselukerrat sisältävät vain katselijoiden lukumäärän riippumatta siitä, kuinka 

monta kertaa henkilöt ovat katselleet tuotesivua. Vastaavasti voitaisiin muodostaa 

muitakin tunnuslukuja, kuten esimerkiksi suhteelliset katselutoistot tai jonkinlainen 

suhteellisten katselutoistojen ja katseluvolyymin hybridimalli. Tässä tarkastelussa ra-

joitutaan kuitenkin testaamaan absoluuttisten toistokertojen ja toisaalta kaikkien kat-

selukertojen toimivuutta kysynnän ajureina. 

 

������������ = ������	������������� − �����ö����	�������������	 Kaava 1 

 

Esimerkin 1 mukaisesti siis nimikesivu, jota on katseltu 100 kertaa 70 yksilöidyn 

katselijan toimesta, saa tällöin toistuvia katselukertoja 30. Tämä tunnusluku kuvaa 

toistuvien katselukertojen volyymiä. Vastaavasti 30 kertaa 10 yksilöidyn katselijan 

toimesta katseltu nimike saisi toistuvuuden volyymiä kuvaavaksi luvuksi 20. 
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Esimerkki 1: 

������������ = 100	������������� − 70	������������� = 30	�������������	 
 

Ajurivaihtoehdoille on suoritettava sarja testejä, koska luotettavien johtopäätösten 

teko ja mahdollisesti toisistaan lähellä olevista vaihtoehdoista valitseminen on ilman 

konkreettista dataa mahdotonta. Testaamista varten ryhmitellään aluksi nimikkeet 

laskevaan järjestykseen erikseen molempia saatuja potentiaalisia vertailumuuttujia 

(ajureita) apuna käyttäen. Että muodostettujen potentiaalisten kysynnän ajureiden 

soveltuvuutta voitaisiin arvioida, piirretään niiden arvoista kertymäfunktioiden ku-

vaajat, joiden kanssa samaan koordinaatistoon piirretään tätä nimikejärjestystä (aju-

rin mukainen laskeva järjestys) noudattaen kertymäfunktioiden kuvaajat myös ni-

mikkeiden toteutuneesta hankintahintaan arvostetusta myynnistä, myyntikertojen 

määrästä, sekä näiden kuvaajien keskiarvosta. Jos oletetun kysyntäajurin ja toteutu-

neen myynnin kertymäfunktioiden kuvaajat kehittyvät likimain samalla tavoin, voi-

daan ajurin olettaa ainakin jollakin tarkkuudella indikoivan, mitä nimikkeitä kävijät 

tulisivat todennäköisesti lähiaikoina ostamaan. Tämä sillä edellytyksellä, etteivät 

näiden nimikkeiden parametrit (kuten hinta) vaikuta ostoja estävästi. Case-

yrityksessä sovellettavaksi valitaan se ajuri, joka kuvan 12 testimallin perusteella 

vaikuttaa seuraavan myyntikertojen määrää tarkemmin.  

 

Testimallissa ajurivaihtoehtoja arvioidaan kolmessa vaiheessa; visuaalisesti, ei-

parametrisen kahden otoksen 2-suuntaisen Kolmogorov-Smirnov-

yhteensopivuustestin avulla, jota voidaan käyttää kahden kertymäfunktion yh-

teneväisyyden arviointiin (Massey, 1951, pp. 68, 71; Young, 1977, p. 935), sekä las-

kemalla vaihtoehtoisille ajureille niiden tuottamien lukujen ja myyntikertojen välistä 

riippuvuutta kuvaavat Pearsonin tulomomenttikorrelaatiokertoimet. Lopuksi laske-

taan saatavalle korrelaatiokertoimelle tuloksen tilastollista merkitsevyyttä kuvaava 

P-arvo. Korrelaatiotarkastelu lisätään mukaan, koska se antaa lisää varmuutta testitu-

lokselle. Koska vakiintuneen konversio-käsitteen ja loogisen ajattelun perusteella on 

aihetta olettaa muuttujien välille jonkinlainen lineaarinen riippuvuus ja koska lisäksi 

molemmat muuttujat suhdeasteikollisina täyttävät testin perusedellytyksen 

(Tähtinen, et al., 2011, p. 141), voidaan Pearson-testi tehdä.  
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Kahden otoksen Kolmogorov-Smirnov-testi esitellään seuraavassa alaluvussa lyhy-

esti, koska se on ajureiden testaamisen kannalta keskeisempi ja toisaalta ei ole vält-

tämättä lukijalle ennestään tuttu. Pearsonin korrelaatiokertoimen laskemista ja tul-

kintaa ei perustestinä käsitellä tarkemmin. Sen kaava ja tulkinnat löytyvät suoraan 

esimerkiksi taulukkokirjasta (Seppänen, et al., 1991, p. 48). 

 

Kuva 12. Kysynnän ajurien mallintaminen 

 

Mallin avulla tuotettavaa kysyntäajuria voidaan soveltaa esimerkiksi kuvan 13 peri-

aatteen mukaisesti. Tässä diplomityössä case-yritykseen sovellettavat alueet on ko-

rostettu kuvaan keltaisella värillä.  
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Kuva 13. Kysyntätiedon sovellusalueita 
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3.5 Kahden otoksen 2-suuntainen Kolmogorov-Smirnov-
yhteensopivuustesti 

 
Ei-parametrinen testaustapa valittiin, koska kysyntäajureiden jakauman suhteen ei 

voida tehdä niiden muotoon liittyviä (parametrisen testauksen vaatimia) oletuksia. 

Ei-parametrisista testeistä päädyttiin Kolmogorov-Smirnovin kahden otoksen 2-

suuntaiseen testiin, koska se eri lähteiden mukaan (Young, 1977, pp. 935-939; 

Laininen, 2004, p. 60; Arnold & Emerson, 2011, pp. 34, 38) soveltuu tilanteeseen, 

jossa halutaan tutkia, onko kahden otoksen taustalla sama (ennalta tuntematon) to-

dennäköisyysjakauma. Testi tehdään 2-suuntaisena, koska funktiot voivat poiketa 

toisistaan kumpaan suuntaan tahansa. Testi toteutetaan Youngin mukaan (1977, pp. 

936-939) seuraavasti: 

 

1) Lausutaan nollahypoteesi: Oletetaan, että ������ ja ������ ovat otoksia vastaavi-

en todennäköisyysjakaumien tiheysfunktioista ����� ja �����, ja että H0: ����� = 

�����; ������ = ������, kun x saa kaikki arvot 

2) Lausutaan vaihtoehtoinen hypoteesi H1: ����� ≠ �����;	������ ≠ ������, kun x 

saa kaikki arvot 

3) Muodostetaan mittaustietojen (histogrammien) perusteella kertymäfunktiot 

������ ja ������ tarkasteluväleille 

4) Määritetään kertymäfunktioiden ������ ja ������ erotuksen D itseisarvon mak-

simi, eli � !" = #��|������ − ������|, joka graafisesti tulkittuna esittää kah-

den toisiinsa verrattavan kertymäfunktion kuvaajan maksimaalista vertikaalista 

poikkeamaa 

5) Verrataan saatua erotuksen D maksimiarvoa otosten koosta ja tarkastelun luotta-

mustasosta riippuvaan kriittiseen arvoon �%&''(.. Jos D > �%&''(. => H0 hylätään 

riskitasolla α. Jos D ≤ �%&''(. => H0 jää voimaan riskitasolla α, eli kuvaajia voi-

daan pitää testin perusteella yhteensopivina. 

 

Kriittinen arvo �%&''(. lasketaan kaavalla 2: 

�%&''(. = ��*� ∗ ,��-����∗��, jossa       Kaava 2 
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s(n) = valitusta riskitasosta α riippuva kerroin (taulukosta 4) 

n1 = ensimmäisen otoksen koko 

n2 = toisen otoksen koko 

 

Taulukko 4. Riskitason α vaikutus Kolmogorov-Smirnov-testin kriittisen arvon kaa-
vaan 

 

 

Esimerkki testin soveltamisesta on liitteessä 1. 
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4 TEORIAMALLIN TESTAAMINEN CASE-YRITYKSESSÄ 
 

Teoriaosassa kehitetyn mallin ja sen avulla tuotettavan kysyntäajurin avulla pyritään 

selvittämään, johtuuko case-yrityksen verkkokaupan myynnin odotettua hitaampi 

kehitys jollakin tavalla tuotevalikoimasta, ja mitä tulisi tehdä tilanteen parantamisek-

si. Saako yrityksen verkkokauppasivusto yleensäkään sellaista määrää kävijöitä, joka 

mahdollistaisi normaalitasoisen myynnin? Jos taas sivustolla on kävijöitä, miten on 

kysynnän laita – ovatko kävijät kiinnostuneita yrityksen tuotteista vai poistuvatko he 

välittömästi kyberavaruuteen? Jos kävijät ovat kiinnostuneita yrityksen tuotteista, 

miksi he eivät kuitenkaan osta riittävästi? Eräs mahdollinen selitys koettuun myyn-

tiongelmaan voi olla myös yrityksen verkkokaupalle asettamat liian suuret odotukset 

– esimerkiksi konversion (ostavien asiakkaiden osuus kävijöistä) ylioptimistinen ar-

viointi voisi johtaa tällaiseen tilanteeseen (Lahtinen, 2013, p. 36).  

 

Tässä diplomityöprojektissa rajoitutaan selvittämään yrityksen nykyiseen nimikkeis-

töön (tuotevalikoima) kohdistuvaa kysyntää. Selvityksen perusteella pyritään teke-

mään nimikkeistön varastointipolitiikkaan ja hinnoitteluun liittyviä johtopäätöksiä, 

jotka voivat olla joko välittömiä tai epäsuoria. Case-yrityksen tavoitteena on saada 

käyttöönsä toimintamalli, jolla se voi dynaamisesti verkkokauppasivustokäynteihin 

liittyvän tiedon avulla tehdä päätöksiä varastossa pidettävistä nimikkeistä ja nimik-

keiden hinnoittelusta (tietyllä viiveellä) millä tahansa ajan hetkellä.  

 

Käytännön ongelmatilanteen ratkaiseminen on hyvä aloittaa tapauskohtaisen (olete-

tun) ongelman validoinnilla, jonka tarkoituksena on ohjata tarkempi selvitystyö niille 

osa-alueille, jotka ovat todennäköisimpiä ongelman aiheuttajia (van Aken, et al., 

2007, pp. 66-67). Case-yrityksen edustajien alkuperäinen ongelmakuvaus oli, että 

verkkokaupan myynti ei ole ”riittävällä” tasolla. Taulukossa 5 on viitearvoja ja toteu-

tumia, joita vertailemalla suunta valittiin. 
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Taulukko 5. Case-yrityksen kävijäseurannan tunnusluvut viitearvovertailussa 

 

 

Vertailu viitearvoihin osoittaa suhteellisen selvästi, että kyseessä on ensisijaisesti 

konversio-ongelma – siinäkin tapauksessa, että käytettäisiin hieman matalampaa, 

Lahtisen (2013, p. 36) mukaan normaalia 2-3 % konversiotasoa vertailukohtana. Toi-

sin sanoen sivusto saa ainakin jonkin verran kävijöitä, mutta liian suuri osa kävijöistä 

ei osta tuotteita. Tilauksen keskihinta on kuitenkin normaalilla alueella kuten myös 

keskimääräinen tilattujen tuotteiden määrä. Ostoskorikonversio on niin ikään kes-

kiarvon mukainen, mistä voisi päätellä, että sivustolla ei todennäköisesti ole erityistä 

teknistä ongelmaa. Jostakin syytä asiakkaat eivät kuitenkaan lisää tuotteita ostosko-

riin. On siis olemassa tekijöitä, jotka rajoittavat ostamista. Tällä perusteella empiiri-

sessä osassa keskitytään tutkimaan tarkemmin tätä osa-aluetta. Esitetyn logiikan mu-

kaan jäljelle jäävät seuraavat vaihtoehdot: 

 

1) Usein katseltujen nimikkeiden hinnoittelu on kilpailijoita kalliimpi 

2) Usein katsellut nimikkeet eivät ole välittömästi toimitettavissa (varastosaldo = 0) 

3) Usein katseltujen nimikkeiden tuotekuvaukset ovat puutteellisia 

a. Nimikkeistä ei ole kuvia 

b. Nimikkeistä ei ole sanallisia kuvauksia 

4) Tuotevalikoima ei vastaa asiakkaiden tarpeita 

5) Asiakkaat eivät luota verkkokauppasivustoon 
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4.1 Case-yrityksen esittely 
 
Case-yritys on vuonna 2010 perustettu merenkulkualan yritys, joka muun muassa 

toimittaa yritysasiakkailleen laivamoottoreiden varaosia. Suuri osa näistä toimituk-

sista menee ulkomaille. Yritys harjoittaa toimialalla myös partnerityyppisesti huolto- 

ja korjaustoimintaa Suomessa. Tämän site service-toiminnon loppuasiakkaita ovat 

varustamot, telakat, viranomaistahot ja yksityiset alusten omistajat. Yrityksen tuote-

valikoimaa on laajennettu kuvan 14 mukaisesti myös kuluttaja-asiakaspuolelle, jossa 

se tarjoaa verkkokaupan kautta muun muassa varaosia ja tarvikkeita veneilykäyttöön 

ja erilaisiin koneisiin, sekä työkaluja tee-se-itse-korjaajille. 

 
Yritysasiakaspuolella toimintakonsepti noudattaa ainakin periaatteessa ”leagile”-

mallia (Hilletofth, 2008, pp. 20-23; Yang & Burns, 2003, p. 2078), jossa perusnimik-

keitä pidetään varastossa pieniä määriä ja toisaalta vaikeammin ennustettavan kysyn-

nän tuotteiden kohdalla käytetään hyväksi erilaisia viivästyttämiskeinoja, kuten ko-

koonpanoa tilauksen perusteella tai suoria toimituksia loppuasiakkaalle.  Kilpailukei-

noja tässä mallissa ovat saatavuus ja hinta (Hilletofth, 2008, p. 21). Samaa mallia ei 

ole ainakaan tietoisesti tuotu kuluttajakaupan puolelle, eikä se täysin samassa muo-

dossa ole mahdollistakaan. 

 

Case-yritys toimii tällä hetkellä kahden yrittäjän voimin ja yrityksen liikevaihto on 

ollut perustamisesta lähtien maltillisessa kasvussa.  
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Kuva 14. Case-yrityksen liiketoiminta-alueet, asiakassegmentit ja tarjooma 

 
Yritys pyrkii tarjoamaan asiakkailleen tuotteitaan edullisesti ja nopealla toimitusajal-

la. Lahtisen (2013, p. 38) mukaan tällöin joudutaan tinkimään valikoiman laajuudes-

ta, mikä käytännössä korostaa tarjooman ja asiakassegmenttien yhteensovittamisen 

tarvetta. Hintakilpailukykyyn pyritään vaikuttamaan parantamalla prosessien tehok-

kuutta ja laatua, sekä minimoimalla kiinteät kustannukset. Kilpailijoiden hintatasoa 

ei ole kuitenkaan systemaattisesti kartoitettu, koska nimikkeistöä on suuri määrä ja 

sen läpikäyminen veisi paljon aikaa – etenkin, kun hinnoittelu muuttuu jatkuvasti. 

Tämä nostaakin esiin kysymyksen siitä, millä tasolla yrityksen kannalta merkityksel-

lisimpien nimikkeiden hinnoittelu on tällä hetkellä suhteessa kilpailijoihin ja mikä on 

tämän asian vaikutus asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. 

4.2 Työn taustatekijät case-yrityksessä 
 
Case-yritys päätti vuonna 2013 avata kuluttaja-asiakkaille suunnatun verkkokaupan 

palvellakseen pääasiassa kotimaisia veneilyalan harrastajia tarkoituksenmukaisella 

varaosa-, tarvike- ja työkalumyynnillä. Verkkokaupan myynti on kuitenkin toistai-

seksi ollut oletettua pienempää, joten yritys haluaa tämän diplomityöprojektin avulla 

selvittää mahdollisia syitä tähän. 
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Case-yritys on toteuttanut verkkokaupan suunnittelun ja perustamistoimenpiteet itse-

näisesti palveluntarjoajalta hankittua verkkokauppa-alustaa hyödyntäen. Lähestymis-

tapa – erityisesti, koska verkkokaupan rakentaminen on toteutettu sivuroolissa varsi-

naisen liiketoiminnan ohella – asettaa haasteita onnistumiselle (Hallavo, 2013, pp. 

28-30, 65-68, 77-79). Lahtinen (2013) puolestaan tuo esiin kysymyksen verkkokau-

pan roolista yrityksen liiketoimintakonseptissa (Lahtinen, 2013, p. 23). 

 

E-kaupan käynnistäminen muun toiminnan oheen ei välttämättä sinänsä vaadi suuria 

investointeja, joten sen aloituskynnys on verrattain matala. Case-yritys keskittyy suh-

teellisen kapeaan asiakassegmenttiin tarjoten sille tuotteita, joita ei (pois lukien eräät 

työkalut) useinkaan ole saatavana kotimaisista venealan liikkeistä tai verkkokaupois-

ta. Porterin (1984, pp. 23-56) toimiala-analyysimallin mukaisesti toimialan tilantee-

seen vaikuttavat näistä lähtökohdista eniten uusien tulokkaiden uhka (e-kaupan mata-

la aloituskynnys) ja toimittajien suuri vaikutusvalta (pienehköt hankintavolyymit hei-

jastuvat hinnoitteluun). Luonnollisesti myös kilpailu nykyisten toimijoiden kanssa 

vaikuttaa – erityisesti, koska kohteena oleva asiakassegmentti on varsin kapea ja 

määrällisesti pieni. Moottoriajoneuvojen, veneiden ja niihin liittyvien tarvikkeiden 

yhteenlaskettu osuus suomalaisesta verkkokaupasta vuonna 2013 oli Asiakkuus-

markkinointiliiton, Kaupan liiton ja TNS-Gallupin tutkimuksessa (2014, pp. 6-7) 

noin 6 %, ja venealan tuotteiden osuus oli laskusuunnassa edellisvuoteen verrattuna.  

 

Periaatteessa oikeaoppinen lähestymistapa edellyttäisi aloittamista yrityksen vision 

tarkastelusta, jonka jälkeen tulisi siirtyä toimialatarkastelun kautta strategiaan, liike-

toimintamallikonsepteihin, asiakassegmentointiin ja edelleen asiakastarvekartoituk-

seen. Tämän kehitysprojektin puitteissa ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia suorittaa 

näin kokonaisvaltaista tarkastelua, joten vallitseva tilanne ja tuotevalikoima otetaan 

annettuna lähtötilanteena. 

 

Selvityksen piiristä rajataan pois esimerkiksi verkkokaupan tekniseen suunnitteluun 

ja toteutukseen liittyvät arviointinäkökohdat, sekä analyysit siitä, millaisia mahdolli-

sesti kokonaan uusia nimikeryhmiä tai nimikkeitä valikoimaan tulisi lisätä. Tämä si-

nänsä tärkeä kysymys on jätettävä laajuutensa vuoksi tarkastelusta pois, vaikka se 
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voitaisiinkin tulkita kuuluvaksi epäsuoran kysynnän piiriin erityisesti silloin, jos tar-

kastelu keskitettäisiin niihin hakusanoihin, joilla asiakkaat päätyvät verkkokaup-

pasivustolle. 

  

Kartoitettavaa aluetta voidaan havainnollistaa kuvan 15 mukaisesti käyttämällä taus-

tana Business Model Canvas-liiketoimintamalliviitekehystä (Osterwalder & Pigneur, 

2010, pp. 16-50), jonka läpi tarkastellaan osaa yrityksen asiakkailleen kohdistamasta 

arvolupauksesta (edullisuus, nopea toimituskyky) ja sen toimituskanavasta (verkko-

kauppasivusto) kontaktipintana asiakassegmenttien kanssa.  

 

Business Model Canvas-mallista nähdään havainnollisesti muutkin osa-alueet, jotka 

voivat vaikuttaa asiaan. Erityisesti asiakassegmentointi (tavoitellut kohderyhmät) ja 

arvolupauksen sisältö laajemmassa mittakaavassa ovat merkityksellisiä, samoin kuin 

verkkokauppasivuston suunnittelu ja navigointiominaisuudet. Nämä ovat kuitenkin 

sisällöllisesti varsin laajoja kokonaisuuksia, eikä niitä ole mahdollista käsitellä tämän 

projektin puitteissa. Voidaan myös todeta, että selvityksen perusteella ei voida antaa 

tyhjentäviä vastauksia, vaikka vertailun tulokset näyttäisivätkin ehkä selkeiltä ja kiis-

tattomilta. Parhaimmillaankin voidaan joko osoittaa ongelma tai useampia kohteeksi 

valitulla alueella tai sulkemaan se jollakin todennäköisyydellä pois potentiaalisten 

ongelmakohtien listalta. Tärkeintä on kuitenkin päästä tässä jatkuvassa työssä al-

kuun. 
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Kuva 15. Arvolupauksen kytkentä verkkokaupan kautta asiakassegmentteihin Bu-
siness model Canvas-mallissa. (mukaillen Osterwalder & Pigneur, 2010) 

 

4.3 Datan kerääminen mallin testaamista varten 
 

Tutkimusta varten tarvittava data kerättiin web-analytiikkasovelluksen avulla case-

yrityksen verkkokauppasivustolta. Selvitys aloitettiin listaamalla nimikkeet, joita asi-

akkaat olivat katselleet verkkokaupassa tarkasteluaikavälillä. Tarkasteluaikaväliksi 

valittiin viimeisimmät kaksi kuukautta (8.9.-7.11.2014), koska tämän katsottiin anta-

van suhteellisen tasapainoisen kuvan asiakasvirrasta. Toisaalta aikaväliä ei ainakaan 

sesonkityyppisten tuotteiden kohdalla kannata pidentää, koska se voi vääristää tar-

kasteluhetken käsitystä kysynnästä huomattavastikin. Periaatteessa mitä enemmän 

kävijävirtaa ja mitä selvemmät (ja lyhyemmät) sesongit, sitä lyhyemmäksi olisi tar-

kasteluväli tarkoituksenmukaista asettaa. Case-yrityksen kuluttajatuotteista suuri osa 

on sesonkituotteita, koska veneilyalan myynti painottuu kevääseen ja osin syksyyn, 

mutta tarkasteluhetki ajoittuu sesongin ulkopuolelle ja sen on tarkoitus toimia vain 

esimerkkinä. 
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Yleensä varastonimikkeitä on verkkokauppojen listoilla suuria määriä, ja vaikka niis-

tä kaikkia eivät asiakkaat katselekaan, on määrää silti käytännön syistä rajoitettava. 

Tutkimushavainnot (Moe, 2003, pp. 32, 35) puoltavat toistuvien katselukertojen pai-

nottamista, joten tarkastelu kohdistettiin tällaisiin tapauksiin. Aluksi kokeiltiin ky-

syntäajureiden tuottamiseen ja testaamiseen laadittua mallia, josta tuloksena saatiin 

case-yrityksen nimikkeistöön sovellettava ajuri. 

 

4.4 Kysyntää indikoivan mallin testaaminen 
 

Mallin kokeileminen ja ajurin valinta suoritettiin vertailemalla molempia vaihtoeh-

toisia ostokäyttäytymiseen liittyvän teorian perusteella oletettuja ajureita laaditun 

mallin mukaisesti kolmella tavalla. Kummassakin vaihtoehdossa ajurina käytettiin 

katselutoistuvuutta, mutta toisistaan poikkeavilla tavoilla. Vertailu tehtiin yhdistä-

mällä kuvaajien visuaalinen tarkastelu kahden otoksen 2-suuntaiseen Kolmogorov-

Smirnov-yhteensopivuustestiin ja tämän jälkeen Pearsonin korrelaatiotestiin, jotta 

valintapäätöksen tueksi saataisiin selkeä näyttö ja perusteet.  

 

Ensimmäisessä vaihtoehtoisessa tavassa kysynnän ajuriksi oletettiin kaavassa 1 esi-

tetty kaikkien katselukertojen ja yksilöityjen katselukertojen erotus, jonka mukaiseen 

laskevaan järjestykseen nimikkeet lajiteltiin tarkastelua varten (kuvat 16 ja 17). En-

simmäisen vaiheen (visuaalisessa) tarkastelussa ovat mukana kaikki ne nimikkeet 

(425 kpl), jotka saivat tarkastelujaksolla vähintään yhden katselukerran. 
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Kuva 16. Kysyntäajuri 1:n alustava tarkastelu 

 

Tarkastelemalla vastaavan aikajakson myyntiä, havaittiin, että erityisesti myyntivo-

lyymin ja myyntikertojen kertymäfunktioiden keskiarvon kuvaaja kehittyi hyvin sa-

mankaltaisesti katselutoistuvuuden kanssa 60 % rajan tuntumaan saakka, mutta tä-

män jälkeen kuvaajat jossakin määrin erkanevat. Tarkastelusta voidaan lisäksi havai-

ta, että ne nimikkeet, joilla ei ollut katselutoistuvuutta – eli joita kävijät katselivat 

vain kerran – saivat vain 20 % nimikkeiden myyntivolyymista ja 30 % myyntiker-

roista. Siis 80 % euromääräisestä myynnistä toivat nimikkeet, joita osa kävijöistä 

katseli useammin kuin kerran. 

 

Vertailun vuoksi suoritettiin toinen tarkastelu käyttäen vaihtoehtoa 2, jossa ajuriksi 

oletettiin sivuston kävijäseurannasta saatu kaikkien katselukertojen määrä sellaise-

naan. Samat nimikkeet listattiin tässä tarkastelussa siis suoraan kaikkien katseluker-

tojen mukaiseen laskevaan järjestykseen.  
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Kuva 17. Kysyntäajuri 2:n alustava tarkastelu 

 

Vastaava erkaantumisraja saavutettiin tälläkin tavalla noin 60 % kohdalla.. 

Molemmissa malleissa myyntivolyymin kuvaaja kehittyy aluksi katselukertojen 

kuvaajaa selvästi nopeammin, mutta tasoittuu myöhemmässä vaiheessa.  

 

Katselukertojen kertymäfunktio vaikuttaa seuraavan myynnin kertymäfunktioiden 

kuvaajia kohtalaisen hyvin. Vaikka euromääräinen myyntivolyymi onkin tärkeä veri-

fiointimittari, saattaisi liiallinen keskittyminen siihen vääristää tulosta nopeasti, jos 

yksikin ostotapahtuma kohdistuu hankintahinnaltaan huomattavan kalliiseen nimik-

keeseen, tai vaihtoehtoisesti yhdellä ostokerralla myydään suuri määrä yhtä tiettyä 

nimikettä. Tämän vuoksi päähuomio kiinnitettiin nimikkeiden myyntikertojen ker-

tymäfunktioon. 

 

Visuaalisen tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että mallien välillä ei ole ainakaan 

kuvaajien alkuosassa radikaaleja eroja, mutta kysyntämallissa 2 kuvaajien muodot 

näyttävät kuitenkin seuraavan toisiaan pidemmälle nimikkeistössä. Asia pyrittiin 

varmistamaan testaamalla katselutoistuvuuden ja myyntikertojen kumuloitumisen 

samanmuotoisuutta erikseen kummassakin kysyntämallissa kahden otoksen 2-

suuntaisella Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustestillä.  
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Koska katselutoistot todellakin vaikuttivat – Moen (2003) havaintojen mukaisesti - 

indikoivan myyntiä, rajattiin yhteensopivuustesti karkealla tasolla niihin 185 nimik-

keeseen, joita oli katseltu toistuvasti. Lopullista rajausta laajennettiin 192 nimikkee-

seen ensimmäistä ajurivaihtoehtoa testattaessa, koska ajurin 1 todettiin täyttävän tällä 

välillä vaatimukset yhdenmukaisuudesta. Toisen ajurin testi rajattiin vastaavaan mää-

rään (lajitteluperiaatteen vuoksi hieman eri järjestyksessä esitettäviä) nimikkeitä. 

Tehtyjen yhdenmukaisuustestien tuloksia havainnollistetaan kuvissa 18 ja 19. Malli-

vaihtoehtojen tarkat nimikekohtaiset poikkeama-arvot on esitetty liitteissä 2 ja 3. 

 

 

Kuva 18. Kysyntäajuri 1:n Kolmogorov-Smirnov-testi 

 

Nimikkeiden myyntikerrat seuraavat ajuria 1 käytettäessä tyydyttävästi katselutoisto-

ja 192. nimikkeeseen saakka, jonka jälkeen poikkeaman D maksimiarvo kasvaa sal-

littua (kriittistä) poikkeamaa suuremmaksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kuvaajien ker-

tymäfunktio ei tästä eteenpäin ole enää (5 % erehtymistodennäköisyydellä) peräisin 

samasta kumulatiivisesta funktiosta. Tarkastelu on siis mallin 1 osalta tässä vaiheessa 

syytä rajoittaa katselutoistojen laskevassa järjestyksessä ensimmäiseen 192 nimik-

keeseen. 
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Kuva 19. Kysyntäajuri 2:n Kolmogorov-Smirnov-testi 

 

Ajuria 2 käytettäessä kriittinen arvo ylittyi 192 nimikkeen tarkastelussa useita kerto-

ja.  Ensimmäinen ylitys on välillä 45-47, toinen välillä 74-90, kolmas välillä 95-102 

ja viimeinen välillä 155-157. Ajuri 2 toimii siis rajoitetummalla alueella kuin ajuri 1. 

Kuvaajia tarkastelemalla voidaan päätellä ylitysten johtuvat ilmeisesti pääosin siitä, 

että nimikekohtaisen katselutoistuvuuden / -määrän vähetessä oston näennäinen sa-

tunnaisuus kasvaa. Jos seurantaa tehtäisiin pitempään, tasoittuisi tämä vaihtelu to-

dennäköisesti lähemmäs katselukertojen kuvaajaa molemmissa tarkasteluissa.  

 

Lopuksi suoritettiin molemmille ajureille vielä Pearsonin korrelaatiotesti (liitteet 4 ja 

5), jonka tulokset olivat samansuuntaiset Kolmogorov-Smirnov-testien tulosten 

kanssa. Testin nollahypoteesina oli, että ajureiden ja myyntikertojen välillä ei ole yh-

teyttä. Pearson-testissä ajurin 1 ja myyntikertojen välinen korrelaatio (r = 0,4406) oli 

voimakkaampaa kuin ajurilla 2 (r = 0,383). Molempien testien tulokset olivat tilas-

tollisesti merkitseviä tasolla α = 0,05, jossa sekä ajuri 1 (P = 001724) että ajuri 2 (P = 

0,007213) alittivat raja-arvon 0,05 selvästi. Molempien ajurien korrelaatiotestit teh-

tiin otoskoolla N = 48. Tuloksia voidaan tulkita siten, että muuttujien välillä vallitsee 

molemmissa tapauksissa vähintään kohtalainen riippuvuus (Seppänen, et al., 1991, p. 

48; Tähtinen, et al., 2011, p. 141). 
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Ajureiden kokonaisvertailutuloksien (kuvat 18 ja 19, taulukko 6) perusteella vaikut-

taa siis ilmeiseltä, että katselutoistot (ajuri 1) indikoivat valitulla tarkasteluvälillä os-

toja täsmällisemmin kuin pelkät katselukerrat (ajuri 2). Nimikkeiden tarkempaan tut-

kimiseen valittiin tästä syystä ajuri 1. 

 

Taulukko 6. Ajurivaihtoehtojen numeerinen vertailu 

 

 

Mallin testaamisen ja ajurivertailun seurauksena tehtiin seuraavat johtopäätökset: 

 

1) Toistuvat katselukerrat näyttävät indikoivan suhteellisen hyvin niitä nimikkeitä, 

joilla on potentiaalia mennä kaupaksi => ajuri 1 on ilmeisesti käyttökelpoinen 

näiden nimikkeiden identifioimiseen. 

2) Toistuvia katselukertoja saaneiden nimikkeiden kuvaajan alkupäässäkin on ni-

mikkeitä, joita ei ole myyty => analysoidaan, onko näiden nimikkeiden hinnoitte-

lu kilpailijoita kalliimpaa, onko nimikkeiden joukossa varastopuutteita tai ovatko 

nimikkeiden tuotekuvaukset puutteellisia. 

3) Yli puolet koko nimikkeistöstä ei ole kerännyt yhtään katselukertaa. Selvitetään, 

onko verkkonäkyvyys tässä ryhmässä huono, mikä estäisi näiden nimikkeiden 

löydetyksi tulemista hakukonehakujen kautta.  
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4.5 Mallin tuottaman kysynnän ajurin soveltaminen case -
yrityksen nimikkeistöön 

 

Mallin avulla tuotettua kysynnän ajuria 1 (katselutoistokerrat) sovellettiin case-

yrityksen nimikkeistöön, jossa tarkoituksena oli tunnistaa a) nimikkeet, joiden osalta 

tutkitaan parametreja ja b) nimikkeet, joiden osalta tutkitaan verkkonäkyvyyttä. 

Verkkonäkyvyyden osalta tarkasteluun valittiin 10 % otos niistä 642 nimikkeestä, 

jotka eivät tarkastelujakson aikana olleet saaneet yhtään katselukertaa. Katselukerto-

jen puuttumisen oletettiin johtuvan siitä, että case-yritys ei listautunut näiden nimik-

keiden hakukonehakujen tuloksissa riittävän hyvin. 

 

Parametritarkasteluun valittiin Pareto-periaatetta soveltaen ne nimikkeet, jotka sijoit-

tuivat ajurin 1 (katselutoistokertojen) kumulatiivisen 70 % rajan sisälle. Kumulatiivi-

sen 70 % rajan arvioitiin antavan analyysille parhaan hyötysuhteen ajankäytön (ni-

mikemäärä) ja tarkkuuden välillä. Tällaisia nimikkeitä oli 48 kappaletta. Kuva 20 ha-

vainnollistaa valintaa. 

 

 

Kuva 20. Kysyntäajuri 1:n soveltaminen nimikkeistöön Pareto-rajauksella 

  

Hinnoittelun ja verkkonäkyvyyden tutkimiseen tarvittavat vertailutiedot etsitään in-

ternetistä käyttämällä Google-yleishakukonetta. Googlen hakukone valittiin tähän 
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tarkoitukseen, koska sen markkinaosuus Suomessa on ylivoimainen - yli 98 % 

(Lahtinen, 2013, p. 177), ja maailmanlaajuisestikin lähes 90 % (Statista, 2014). Kuva 

21 esittää graafisesti Googlen aseman hakukonevertailussa. 

 

 

Kuva 21. Googlen asema hakukonevertailussa 

 

4.6 Nimikkeiden suhteellisen hinnoitteluaseman selvitt äminen 
 

Kysyntäajurin soveltamisen ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin, miten valittu 48 

kappaleen otos yrityksen toistuvasti katselluista nimikkeistä asettui hinnoittelun suh-

teen kilpailijoihin. Kilpailuperusteinen hinnoittelu on Hannan ja Dodgen (1995, pp. 

74-75) mukaan helppo ja nopea tapa määrittää tuotteelle kilpailukykyinen hinta; hin-

toja voidaan nostaa tai laskea sen mukaan, mikä on yrityksen tunnistamien kilpaili-

joiden keskimääräinen hintataso.  

 

Aina kun jostakin populaatiosta (tässä tapauksessa kilpailijoiden hinnat) otetaan ra-

jattu otos, saadaan vain likimääräinen arvio siitä, millaisia tapauksia populaatio voi 

sisältää – tässä tapauksessa arvion kohteena oli kilpailijoiden keskimääräinen hinta-

taso. Otoskeskiarvolle voidaan laskea luottamusväli, mikä tarkoittaa sitä, että laske-

taan se vaihteluväli, jolle keskiarvo sijoittuisi luottamusvälin osoittamalla todennä-



 
 
 

53

köisyydellä. (Metsämuuronen, 2002, pp. 49-51). Parametristen testien käyttö kuiten-

kin useimmiten edellyttää, että tarkasteltava muuttuja (tässä tapauksessa kilpailijoi-

den hintataso nimikkeittäin) noudattaa peruspopulaatiossaan normaalijakaumaa 

(Massey, 1951, p. 68; Karjaluoto, 2007, p. 18; Razali & Wah, 2011, p. 21). 

 

Perusoletuksena oli, että nimikekohtainen hinnoittelu noudattaa normaalijakaumaa. 

Tällaista oletusta ei kuitenkaan tulisi tehdä ilman perusteluja (Eskelinen & Karsikas, 

2012, pp. 109-110), koska jakaumaoletus vaikuttaa tulosten tulkintaan. Kilpailijoiden 

nimikekohtaisia hintoja ei saatu selville keskeisen raja-arvolauseen soveltamiseen 

tarvittavaa (> 30 kpl) määrää (Parviainen, 2012, p. 36; Taanila, 2012, p. 5), joten 

päätettiin testata aluksi normaalijakaumaoletusta erillisellä referenssillä. Referenssik-

si valittiin 95-oktaanisen bensiinin hinta (polttoaine.net, 2014) pääkaupunkiseudun 

jakeluasemilla 20.11.2014. Kaikkia tarjoajia (jakeluasema) ei ole tarkastelussa mu-

kana, koska vertailu tehtiin aamupäivän aikana ja osa hinnoista päivittyy sivustolle 

viiveellä. Rajatulla maantieteellisellä alueella tarkasteltavan polttoaineen hinnoittelun 

arvioitiin olevan suhteellisen hyvin analoginen verkkokaupan tuotteiden kanssa seu-

raavista syistä: 

  

- kyseessä on kuluttajatuote, jolle on runsaasti kysyntää 

- tarjoajia on suuri määrä 

- hinnat ovat (lähes) reaaliaikaisesti näkyvissä internetin kautta 

o asiakkaat voivat helposti tarkastella tarjoajien hintoja 

o tarjoajat voivat helposti tarkastaa toistensa hinnat 

- kuluttajilla on käytännössä mahdollisuus vaikuttaa siihen, miltä tarjoajalta he os-

tavat 

 

Jakauman normaalisuutta voidaan visuaalisen arvioinnin lisäksi testata useilla muo-

dollisilla testeillä, joista Shapiro-Wilk-testin (Shapiro & Wilk, 1965) on todettu ole-

van voimakkain (Razali & Wah, 2011, pp. 21-22, 32). Testin voimakkuuden 

(Holopainen & Pulkkinen, 2002, p. 205) lisäksi Shapiro-Wilk-testin valintaa puolsi 

tarkasteltava otoskoko (38 kpl), koska testi on alkuperäisversiossaan tarkoitettu mak-

simissaan 50 kappaleen otoksille (Razali & Wah, 2011, p. 25; Tähtinen, et al., 2011).  
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Testin nollahypoteesina oletetaan, että valittu muuttuja noudattaa peruspopulaatiossa 

normaalijakaumaa. Hypoteesia testataan otoksen avulla. Tarkastelulle valitaan aluksi 

riskitaso, joka määrittää todennäköisyyden, jolla testin tekijä on valmis tekemään 1. 

lajin virheen - siis hylkäämään nollahypoteesin tilanteessa jossa se tulisi pitää voi-

massa (Holopainen & Pulkkinen, 2002, p. 176).  

 

Polttoaineen hintojen todettiin Shapiro-Wilk-testissä noudattavan normaalijakaumaa 

(P = 0,426), kun testin riskitasoksi α oli valittu 0,05. Referenssitarkastelun yksityis-

kohtaiset tulokset on esitetty liitteissä 6 ja 7. Luonnollisestikaan referenssitarkastelu 

ei tarjoa suoraa evidenssiä siitä, että (ainakaan kaikkien nimikkeiden) hinnat noudat-

taisivat vastaavasti normaalijakaumaa. Holopainen & Pulkkinen (2002, p. 178) salli-

vat kuitenkin parametristen testien käytön, jos muuttujan jakauma tunnetaan vähin-

tään likimääräisesti.  

 

Myös vaihtoehtoisia tarkastelutapoja hinnoittelun selvittämiseksi harkittiin. Eräs har-

kittu vaihtoehto oli Campbellin & Gardnerin (1988, p. 1454) esittämä tapa, jossa tar-

kastelu keskitetään aritmeettisen keskiarvon sijasta mediaaniin ja sen luottamusvä-

liin. Tässä mallissa ongelmaksi muodostuu se, että malli ei toimi hyvin pienillä otok-

silla (Hill, 1987, p. 80). Eskelinen & Karsikas (2012, pp. 116-118) esittävät Weibul-

lin jakaumaa ratkaisuksi tilanteeseen, jossa normaalijakauma ei ole voimassa, koska 

Weibull-jakauman parametreja voidaan muokata sopiviksi havaintoihin, joiden ja-

kaumat ovat vinoja. Kuitenkin ottaen huomioon, että tarkasteltavia nimikekohtaisia 

jakaumia (joiden parametreja pitäisi muokata) on suuri määrä ja koska yksittäisen 

nimikkeen jakaumatulkinnan tarkkuus ei ole kokonaisuuden kannalta ratkaisevan 

tärkeä, hylättiin tämä vaihtoehto liian työläänä – erityisesti, koska referenssitarkaste-

lu antoi vahvan viitteen normaalijakauman olemassaolosta vastaavan tyyppisessä 

ympäristössä. 

 

Tehdyn referenssitarkastelun ja vaihtoehtoisten metodien arvioinnin perusteella ole-

tettiin normaalijakauman olevan riittävän hyvä approksimointitapa tässä työssä tar-

kasteltavalle kilpailijoiden hinnoittelulle. Koska kuitenkin varsinaisessa vertailussa 

nimikekohtaisia vertailuhintoja saatiin – normaalijakaumaoletuksen nyt vallitessa - 
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hakutuloksien kautta rajoitetusti (< 30 kpl / nimike), arvioitiin nimikkeiden vertailu-

hintojen keskiarvojen luottamusvälit käyttäen Studentin t-jakaumaa 

(Metsämuuronen, 2002, pp. 25-26). Keskiarvon luottamusväli lasketaan tällaisessa 

tapauksessa kaavalla 3: 

 

NstxNstx /*/*
__

αα µ +≤≤− , jossa     Kaava 3 

 
_

x  = otoksen keskiarvo 

 µ = populaation keskiarvo 

 s = otoksen perusteella estimoitu keskihajonta 

 N = otoksen koko 

αt  = otoskokoa (N-1) ja 2-suuntaisen testin riskitasoa α vastaava t-jakauman kriitti-

nen arvo 

 

Esimerkki keskiarvon luottamusvälin laskemisesta on esitetty liitteessä 8. 

 

Case-yrityksen nimikekohtaisia hintoja verrattiin kilpailijoiden vastaavien nimikkei-

den hintojen odotusarvojen luottamusväleihin. Nimikekohtaisesti merkittiin vertailun 

tulokseksi joko: 

 

a) Nimikkeen hinta on kilpailijoiden keskiarvohintaa edullisempi 

b) Nimikkeen hinta on kilpailijoiden keskiarvon kanssa samalla tasolla 

c) Nimikkeen hinta on kilpailijoiden keskiarvoa kalliimpi 

 

Vertailua tehtäessä osoittautui, että käyttökelpoisia kilpailijoiden hintoja löytyi 

useimpien nimikkeiden tapauksessa vain muutamia, ja parhaimmillaankin alle 10 

kappaletta. Tästä syystä kilpailijoiden keskihintojen odotusarvojen luottamusvälitar-

kastelun riskitasoksi valittiin 10 %, koska tätä pienemmällä tasolla suhteellisen sup-

peista otoksista tehdyt testit olisivat heikentyneet kohtuuttomasti luottamusvälin laa-

jenemisen seurauksena (Gardner & Altman, 1986, p. 747). 
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Nimikkeiden yleinen hintataso yhdistettiin laskemalla sarakkeiden a, b ja c summat, 

jolloin nähdään, miten nimikkeiden luokittelu sijoittuu kokonaisuutena suhteessa kil-

pailijoihin.  

 

Hintavertailun tulkinta: 

- Jos nimikkeiden hinnoittelun painopiste on kilpailijoiden keskiarvoa alemmalla ta-

solla, voidaan tämän olettaa edesauttavan myyntiä. 

- Jos nimikkeiden hinnoittelun painopiste on kilpailijoiden kanssa samalla tasolla, 

oletetaan vaikutus tältä osin neutraaliksi. 

- Jos nimikkeiden hinnoittelun painopiste on kilpailijoiden keskiarvoa korkeammalla 

tasolla, voidaan tämän olettaa vähentävän myyntiä. 

 

Hakukonehakujen toteutusperiaatteena oli tarkan tuotekuvauksen käyttö, esimerkiksi 

”Kamasa K4672”. 

 

4.7 Varastopuutetilanteiden selvittäminen 
 

Nimikeotoksen jokaisen nimikkeen osalta merkittiin, oliko sitä case-yrityksen varas-

tossa tarkasteluhetkellä vai ei. Varastossa olevien nimikkeiden lukumääriä ei merkit-

ty. Puutetilanteiden kokonaismäärä laskettiin sarakesummana ja sen prosentuaalinen 

osuus kaikista tarkasteltavista nimikkeistä laskettiin analysointia varten. 

 

Saatavuuden tulkinta (keskimääräinen puutetilanteiden määrä 8 %): 

- Puutetilanteiden määrä < 6 % => keskimääräistä pienempi, ei haittaa myyntiä 

- Puutetilanteiden määrä [6 %, 10 %] => lähellä keskiarvoa, ei merkittävää haittaa 

myynnille 

- Puutetilanteiden määrä > 10 % => keskiarvoa korkeampi, aiheuttaa haittaa myyn-

nille 
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4.8 Tuotekuvausten riittävyyden selvittäminen 
 

Tuotekuvausten mahdollista myyntiä estävää vaikutusta tutkittiin merkitsemällä 

kunkin tutkittavan nimikkeen kohdalle tieto siitä, oliko sen tuotekohtaisella sivulla 

1) sanallinen kuvaus, josta käyvät ilmi tuotteen ostamisen kannalta relevantit tiedot 

(tuotekuvaus, [valmistaja], hinta, saatavuus, [materiaali], [mitat] ja niin edelleen), 

sekä 2) valokuva, josta tunnistaa selkeästi esiteltävän tuotteen. 

  

4.9 Verkkonäkyvyyden tutkiminen nimikkeille, jotka eiv ät ke-
ränneet katselukertoja 

 
Kysyntäajurien verifiointivaiheessa saatujen tietojen perusteella jouduttiin myös sel-

vittämään, miksi nimikkeistössä oli 642 nimikettä, jotka eivät keränneet lainkaan kat-

selukertoja. Teoriakatsauksen perusteella vaikutti todennäköiseltä, että näiden nimik-

keiden ensisijainen ongelma olisi verkkonäkyvyydessä. Tämän vuoksi ongelman 

taustalle muodostettiin seuraava lisähypoteesi: 

 

Löydettävyys / verkkonäkyvyys: 

H0: Case-yrityksen (haetut) nimikkeet eivät listaudu 1. tai 2. hakutulossivulle haku-

konehauissa 

 
 
Verkkonäkyvyyden tutkimista varten valittiin 642 nimikkeen (peruspopulaatio) jou-

kosta otos, koska koko populaation näkyvyyden selvittäminen olisi vienyt liikaa ai-

kaa ja koska satunnaisotannalla pitäisi saada suhteellisen luotettava kuva populaati-

osta (Tähtinen, et al., 2011, pp. 13-14). Otos valittiin seuraavan periaatteen mukai-

sesti: 

 

- Ensimmäisen valittavan nimikkeen järjestysnumero valitaan MS Excelin satunnais-

lukugeneraattorilla käyttäen funktiota ”SATUNNAISLUKU.VÄLILTÄ” siten, että 

satunnaisluku tulee valituksi väliltä 1-10. 

- Tätä seuraavat nimikkeet valitaan periaatteella joka kymmenes. 
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Menetelmä noudattaa oleellisilta osiltaan systemaattisen satunnaisotannan periaattei-

ta (Mattila, et al., 2012). 

 

Satunnaislukugeneraattorin antama luku oli 6. Siten otokseen valituksi tulivat (mallin 

1) järjestyksessä nimikkeet 431, 441, 451…1061 – yhteensä 64 kappaletta. 

 
Hakukonehakujen toteutusperiaatteena oli tarkan tuotekuvauksen käyttö, esimerkiksi 

”Kamasa K4672”. 

 

Haut joko listaavat tai eivät listaa case-yritystä (ja haettua nimikettä). Tarkastelu ra-

joitettiin kahdelle ensimmäiselle hakutulossivulle, koska jo toiselle hakutulossivulle 

sijoittuminen vähentää klikkauspotentiaalin murto-osaan siitä, mitä se on ensimmäi-

sellä hakutulossivulla (Anon., 2014), eikä siksi tämän pitemmälle hakutuloksissa ole 

erityistä syytä näkyvyystarkastelussa mennä. 
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5  TULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Tässä luvussa arvioidaan kehitetyn mallin käyttökelpoisuutta ja luotettavuutta periaa-

tetasolla. Lisäksi esitetään mallin avulla tuotetun (oletetun) kysyntäajurin soveltami-

seen liittyvät tulokset case-yrityksestä ja analysoidaan niiden merkitystä. 

 

Yrityksen tuotevalikoimassa oli yhteensä 1067 nimikettä, joista tarkastelujakson ai-

kana katselukertoja keränneitä nimikkeitä oli yhteensä 425 kappaletta (40 %). Näistä 

toistuvasti katseltuja nimikkeitä oli 185 kappaletta, eli noin 44 % katselluista nimik-

keistä tai vastaavasti 17,5 % kaikista nimikkeistä. Käänteisesti 240 nimikettä (22,5 % 

kaikista nimikkeistä) sai osakseen vain yhden katselukerran kävijää kohti ja 642 ni-

mikettä (60 % kaikista nimikkeistä) ei kerännyt lainkaan katselukertoja tarkastelujak-

son aikana. 

 

Teoriaosan päätteeksi muodostetun ja empiirisessä osassa testatun mallin tuloksena 

käyttöön valittua kysyntäajuria 1 soveltamalla suoritettiin case-yrityksen nimikkeis-

tössä parametreihin ja verkkonäkyvyyteen liittyviä selvityksiä, joiden tuloksista esi-

tetään yhteenvedot ja tulkinnat seuraavissa alaluvuissa. Ensimmäisenä arvioidaan 

taustalla olevaa mallia ja sen avulla tuotettua ajuria. 

 

5.1 Kysyntää indikoivan mallin käyttökelpoisuus 
 

Käytännön tilannetta ajatellen työn varsinaisena päätavoitteena oli kehittää menetel-

mä, jolla voidaan tunnistaa kävijävirran käyttäytymisen (ja siitä johdetun epäsuoran 

kysynnän) perusteella kohteena olevasta verkkokaupasta millä tahansa hetkellä ni-

mikkeet, joilla on eniten myyntipotentiaalia, sekä nimikekohtaisesti ne parametrit, 

jotka mahdollisesti haittaavat näiden nimikkeiden potentiaalin hyödyntämistä. Tätä 

tarkoitusta varten tarvitaan perusteltu kysyntää indikoiva ajuri. Tutkimalla internet-

ostokäyttäytymistä, löydettiin suuntaa-antavia tietoja siitä, millaisia nämä ajurit voi-

sivat olla. Teorian perusteella päädyttiin luomaan kaksi katselutoistuvuuteen perus-

tuvaa ajuria, joiden välillä oli tehtävä valinta. Ajureiden toimivuudesta ei kuitenkaan 

ole etukäteen varmuutta, koska harvoin voidaan pelkän teorian perusteella antaa 
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yleispäteviä, kaikkiin mahdollisiin tapauksiin sopivia yksittäisiä mittareita tai suhde-

lukuja. Koska lisäksi ajureiden subjektiivinen arviointi voi olla suurissa, ehkä epä-

säännöllisiltä vaikuttavissa datajoukoissa hankalaa, oli tarkoitusta varten muodostet-

tava niiden testaamiseen soveltuva mahdollisimman luotettava, mutta yksinkertainen 

testimalli. Tällainen malli tuotettiin teoriaosan lopuksi ja sitä käyttämällä voitiin teh-

dä johdonmukaisesti perusteltu valinta oletetusta kysynnän ajurista. Malli siis täytti 

tältä osin tehtävänsä. 

 

Mallin avulla tuotettu kysynnän ajuri - nimikekohtaiset katselutoistot - osoittautui ca-

se-yrityksen tapauksessa valitulla tarkasteluvälillä (nimikkeet 1-192) kolmivaiheises-

sa testissä asetetut vaatimukset täyttäväksi tavaksi järjestää nimikkeet myyntikertojen 

määriä ennakoivaan järjestykseen.  

 

Vaikka ehdotettu kysynnän ajuri verifioitui empiirisessä testissä tiukasti tulkiten 

käyttökelpoiseksi vain n. 200 ensimmäisen nimikkeen kohdalla, voidaan sen taustalla 

olevaa mallia ja myös tällä kerralla valituksi tullutta ajuria kuitenkin todennäköisesti 

soveltaa case-yrityksen tapaukseen seuraavista syistä: 

 

- Päähuomio kohdistuu joka tapauksessa kysynnän Pareto-jakauman alkupäähän, jo-

ka ei todennäköisesti yllä 200 ensimmäiseen nimikkeeseen asti. 

- Tässä case-tarkastelussa voidaan jakauman loppupäätä kohti kasvavan poikkeaman 

olettaa johtuvan määrällisesti vähäisistä katselutoistokerroista, joiden seurauksena 

kertymäfunktion tarkkuus vähenee jakauman loppupäässä, kun mukaan tulee 

enemmän satunnaisvaihtelua. 

- Katselutoistojen ja myyntikertojen positiivinen riippuvuus tulee todennäköisesti 

vahvistumaan, kun taustalla olevan datan määrä kasvaa. Voidaan perustellusti olet-

taa, että jonkin verran ostoja on jäänyt tapahtumatta tuoteparametreihin liittyvistä 

syistä, kuten varastopuutetilanteiden vuoksi. 

- Hyvin vähän katselutoistoja saaneet nimikkeet, joita ei edes tarvitse arvioida nimi-

keparametrien kannalta vaan ensisijaisesti näkyvyyden suhteen, tunnistetaan joka 

tapauksessa suoraan katselukertojen perusteella. 

- Jos milloin tahansa halutaan testata jonkin toisen muuttujan (ajurin) yhteyttä esi-
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merkiksi myyntikertoihin, se voidaan helposti tehdä mallia noudattaen ja ajamalla 

verifiointitestit (visuaalinen, Kolmogorov-Smirnov ja Pearson). Jos uusi ajuri osoit-

tautuu paremmaksi kuin edellinen, korvataan aikaisempi ajurivalinta sillä. Malli on 

siis itseään korjaava. 

 

On kuitenkin muistettava, että kyseessä on yksittäinen case-yritystarkastelu ja siinä-

kin vain yksi tarkastelujakso, jonka aikana tapahtumia oli rajoitettu määrä. Tämän 

vuoksi mallin - ja etenkään sen avulla tuotetun ajurin - yleisestä käyttökelpoisuudesta 

ei vielä kannata tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä. Tapahtumamäärä oli 

esimerkiksi tässä tarkastelussa liian suppea nimikekohtaiseen (toistuvan katselun) 

konversioprosenttien luotettavaan arvioimiseen, vaikka eräitä viitteitä saatiinkin. 

Useamman seurantajakson perusteella tästä voitaisiin ehkä tehdä kuitenkin alustavia 

arvioita, joiden perusteella voitaisiin mahdollisesti laajentaa sovellusaluetta dynaa-

misen ABC-luokittelun suuntaan, kun myyntivolyymiä päästäisiin arvioimaan suo-

remmin ja nopeammin varsinaisten konversio-odotusten kautta. Tällöin rajallisilla re-

sursseilla operoiva verkkokauppa voisi luoda mallin avulla varastonohjausperiaatteet 

nimikeryhmittäin, mikä todennäköisesti sekä lisäisi myyntiä, että kohdistaisi varas-

toon sidotun pääoman nykyistä tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Jo tämän tarkas-

telun perusteella voidaan tunnistaa nimikkeitä, joiden varastointi ei todennäköisesti 

ole järkevää, ja toisaalta niitä nimikkeitä, joita pitäisi lähtökohtaisesti olla heti asiak-

kaiden saatavilla. Tarkempia varastoitavien nimikkeiden määrällisiä suosituksia ei 

kuitenkaan voida vielä tämän analyysin perusteella antaa. 

 

Epäsuoran kysynnän yhteys myyntiin on yksinkertaisemmassakin muodossa kuiten-

kin kiinnostavaa tietoa erityisesti sellaisten verkkokauppojen kannalta, jolla ei ole 

vielä runsaasti toteutunutta myyntiä, koska niiden olisi vaikeata järjestää nimikkeis-

töään ilman tietoa kysynnän ajureista. Verkkokaupan kannalta on tärkeää, että voi-

daan täsmällisesti tunnistaa ne nimikkeet, joiden parametritason seuraaminen on vält-

tämätöntä. Merkitys korostuu, jos kausivaihtelut vaikuttavat voimakkaasti nimikkei-

den kysyntään. 
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Kun web-analytiikka on taustalla käytössä, se kerää automaattisesti dataa, jota voi-

daan analysoida myöhemmin takautuvasti. Todennäköisesti suuremman datamäärän 

avulla tässä esitetyn mallin tarkkuus siis paranee, kun ajurit muuttuvat vakaammiksi. 

Lisäksi on mahdollista seurata ajureiden käyttäytymistä yli sesonkien ja yhdistää saa-

tu informaatio toteutuneen myynnin dataan. Periaatteessa muutaman kokonaisen syk-

lin jälkeen varmuuden pitäisi jo olla varsin hyvää luokkaa. 

 

Mallille ja sen avulla tuotetulle ajurille asetettujen tavoitteiden voitaneen siis katsoa 

täyttyvän.  

 

5.2 Hinnoittelun mahdollinen vaikutus 
 

Vertailuhintoja oli mukana kaikissa nimikevertailuissa yhteensä 204 kappaletta, jois-

ta 58 % kotimaisten ja 42 % ulkomaisten tarjoajien asettamia. Erillistä tarkastelua 

suhteessa kotimaisiin ja ulkomaisiin kilpailijoihin ei tehty, mutta yksittäiset havain-

not antoivat tuloksia hinnallisesti kumpaankin suuntaan. Hinnoittelun suhteen ei ole 

tämän tarkastelun perusteella mahdollisia vetää kovin pitkälle meneviä johtopäätök-

siä, koska vertailukelpoisia nimikkeitä löytyi keskimäärin vain vähän. Vertailuhinto-

ja löydettiin 2-10 kappaletta per nimike (keskiarvo 4,35 kappaletta / nimike), mikä ei 

vielä anna suurta varmuutta odotusarvojen suhteen. Käytännössä tämä vaikuttaa odo-

tusarvon luottamusväliä leventävästi, mikä puolestaan vaikeuttaa erojen löytämistä 

nimikekohtaisessa vertailussa. Erityisesti näin käy silloin, kun jonkin nimikkeen 

kohdalla vertailuhintoja on hyvin vähän ja niiden keskinäinen hintaero on suuri. Ko-

konaisuutena case-yrityksen hinnoittelu näyttäisi kuitenkin olevan samalla tasolla 

kilpailijoiden kanssa (taulukko 7). 
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Taulukko 7. Case-yrityksn hinnoittelu vertailussa kilpailijoihin 

 

 

Hinnoittelua koskevaan hypoteesiin voidaan siis testin perusteella vastata seuraavas-

ti: 

H04: Case-yrityksen hinnoittelu sijoittuu nimikekohtaisessa vertailussa keskimäärin 

kilpailijoiden keskiarvotason yläpuolelle 

� HYLÄTÄÄN. 

 

Vaikka hinnoittelu vaikuttaakin olevan keskimäärin samalla tasolla kilpailijoiden 

kanssa, on kiinnitettävä huomiota siihen, että 25 % tarkastelluista nimikkeistä oli ver-

tailussa kilpailijoiden hintatasoa kalliimpia ja hinnalla on osoitettu olevan suuri mer-

kitys ostopaikan valinnalle. Empiirinen data tukee myös tätä näkökantaa; case-

yrityksen tarkasteltavana olleessa nimikkeistössä keskimääräistä hintatasoa halvem-

pien nimikkeiden osuus myyntikerroista oli 40 %, vaikka keskimääräistä tasoa hal-

vempien nimikkeiden määrällinen osuus joukossa oli vain 21 %.  Keskimääräistä 

kalliimpien, tarkastelujakson aikana myytyjen nimikkeiden tapauksessa puolestaan 

kotimaisia vertailuhintoja ei löydetty, eli ilmeisesti ostajilla ei näissä tapauksissa ol-

lut juuri muita vaihtoehtoja kuin tilata ulkomailta. Tässä kohtaa luottamustekijä ko-

rostuu, koska periaatteessa ulkomaisesta verkkokaupasta tilaamiseen sisältyy ostajan 

kannalta suurempi riski – vähintäänkin asioiden mahdollinen jälkiselvittely on yleen-

sä vaikeampaa.  

 

Tämä antaa hinnoittelun osalta nimikkeistölle seuraavat karkeat suuntaviivat: 

- Myyntivolyymille on eduksi, jos nimikettä on mahdollista myydä markkinoiden 
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keskihintaa halvemmalla tai korkeintaan keskimääräisellä hintatasolla => hintataso 

on kuitenkin jatkuvassa muutoksessa, joten seurantaa kannattaa tehdä erityisesti se-

songin aikana tiheään tahtiin 

- Keskihintaa kalliimmiksi hinnoiteltavien nimikkeiden tapauksessa on oltava hyvä 

peruste, joka kyetään lisäksi tuomaan selkeästi esiin - esimerkiksi: 

o Nimikettä ei (ainakaan helposti) saa muualta. Tällainen nimike mahdollises-

ti jopa kannattaa hinnoitella hieman kalliimmaksi. Hinta olisi tästä huoli-

matta kuitenkin saatava näyttämään asiakkaan silmissä reilulta.  

o Nimike on kilpailijoiden tuotteisiin verrattuna jollakin tavalla ylivoimainen 

ja sen tuottamat hyödyt asiakkaalle kyetään tuomaan esiin 

 

5.3 Varastopuutetilanteiden mahdollinen vaikutus 
 

Varastotilannetarkastelu osoittaa, että 55 % tapauksista haettua nimikettä ei ollut yri-

tyksen varastossa. Siten varastotilanteeseen liittyvään hypoteesiin voidaan vastata 

seuraavasti: 

H05: Case-yrityksen verkkokaupan nimikkeillä varastosaldo on nolla > 8 % tapauk-

sista. 

� JÄÄ VOIMAAN. 

 

Kun keskimääräinen puutetilanteiden määrä internet-kaupoissa oli 8 % ja otetaan 

huomioon, että puutetilanteessa 35 % asiakkaista ohjautuu heti pois kaupasta ja li-

säksi 40 % asiakkaista harkitsisi tässä tilanteessa ostoa vain, jos korvaava edullisem-

pi tuote on välittömästi tarjolla, on tätä pidettävä potentiaalisesti merkittävänä haitta-

tekijänä myynnille.  

 

5.4 Tuotekuvausten mahdollinen vaikutus 
 

Tuotekuvauksia selvitettiin karkealla tasolla lähinnä varmistustarkoituksessa, koska 

case-yrityksen edustajien käsitys oli, ettei niiden suhteen pitäisi olla suurempia on-

gelmia. Tulosten tulkinta ei jätä suurta epäselvyyttä, koska 94 % tapauksista löydet-

tiin subjektiivisesti arvioituna riittävät tuotekuvaukset. Suurimpaan osaan tuo-
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tesivuista (90 %) oli myös liitetty selkeät kuvat tuotteista. Ne nimikkeet, joiden koh-

dalta ei löytynyt joko kuvausta tai kuvaa, oli ilmeisesti poistettu tai korvattu toisella 

tuotteella tarkasteluhetkeen mennessä. Joidenkin tuotteiden kohdalla olisi ehkä syytä 

harkita keinoja, joilla tuotteen valokuvaa saadaan käyttäjän toimesta suurennettua. 

Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin todeta, että tuotekuvausten ei tarkastelun perus-

teella ole syytä olettaa haittaavan myyntiä. 

 

5.5 Nimikeparametrien yhdistetty vaikutus 
 
Erikseen tarkasteltuna tulokset eivät vielä kerro kaikkea. Osassa tapauksista nimike 

saattoi olla esimerkiksi hinnaltaan keskimääräistä tasoa halvempi, mutta sitä ei ollut 

varastossa. Samoin tilanne, jossa edullisesta, varastossa olevasta nimikkeestä puut-

tuisi esimerkiksi tuotteen valokuva, voisi jäädä havaitsematta. Tarkastelun tulokset 

voidaan tällä periaatteella yhdistää parametrien (a = hinta, b = varastotilanne, c = 

tuotekuvaus) täydellisyyden mukaan seuraavasti: 

 

1) Nimikkeet, joiden kaikki parametrit vaikuttavat positiivisesti (14,6 %) 

o parametri a: nimike on kilpailijoiden keskitasoa halvempi 

o parametri b: nimikettä on varastossa 

o parametri c: nimikkeen tuotekuvauksessa ei ole puutteita 

 

2) Nimikkeet, joiden yksikään parametri ei vaikuta negatiivisesti (27,1 %) 

o parametri a: nimikkeen hinta on kilpailijoiden keskitasolla 

o parametri b: nimikettä on varastossa 

o parametri c: nimikkeen tuotekuvauksessa ei ole puutteita 

 

3) Nimikkeet, joilla yksi parametri (a tai b tai c) vaikuttaa negatiivisesti (41,7 

%) 

o halvempi hinta, on varastossa, tuotekuvaus puutteellinen 

o halvempi hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa ei ole puutteita 

o keskitasoinen hinta, on varastossa, tuotekuvaus puutteellinen 

o keskitasoinen hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa ei ole puutteita 
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o kalliimpi hinta, on varastossa, tuotekuvauksessa ei ole puutteita 

 

4) Nimikkeet, joilla kaksi parametria (a ja b, a ja c tai b ja c) vaikuttaa negatii-

visesti (16,7 %) 

o halvempi hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa on puutteita 

o keskitasoinen hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa on puutteita 

o kalliimpi hinta, on varastossa, tuotekuvauksessa on puutteita 

o kalliimpi hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa ei ole puutteita 

 

5) Nimikkeet, joiden kaikki parametrit (a ja b ja c) vaikuttavat negatiivisesti (0 

%) 

o kalliimpi hinta, ei ole varastossa, tuotekuvauksessa on puutteita 

 

Kokonaistarkastelussa havaitaan, että vain 41,7 % nimikkeistä on sellaisia, joiden 

kaikkien parametrien pitäisi joko tukea myyntiä tai ainakin olla aiheuttamatta sille 

haittaa. Yhden negatiivisen tekijän parametreja on saman verran, ja kahden negatiivi-

sen parametrin nimikkeistöä on yksi kuudesosa. Huomio olisikin syytä kiinnittää en-

simmäisenä juuri näihin nimikkeisiin. 

 

5.6 Verkkonäkyvyyden mahdollinen vaikutus 
 
Hakukoneella tehtävien hakujen tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina. Vaikka 

haut pyrittiinkin laatimaan yhtenäisiksi suunnitteluvaiheessa, havaittiin toteutusvai-

heessa varsin nopeasti, että niitä on syytä muotoilla nimikekohtaisesti. Käytännössä 

hakuja voidaan tehdä niin monella eri tavalla, että täyttä varmuutta sijoittumisesta 

todellisessa tilanteessa ei ole. Sijoitustuloksia on oikaistu karsimalla epärelevantit tu-

lokset (esimerkiksi viittaukset foorumikeskusteluihin) pois sijoituksia laskettaessa. 

Sivunumerosijoituksia ei kuitenkaan ole oikaistu, koska tämä olisi suurella todennä-

köisyydellä vääristänyt tulosten tulkintaa. Yhteenveto hakusijoituksista on taulukossa 

8. 
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Taulukko 8. Katselukertoja keräämättömien nimikkeiden hakukonenäkyvyys 

 

 

Tuloksista voisi nopealla katsauksella tehdä oletuksen, että case-yritys sijoittuu erin-

omaisesti suurimmassa osassa (62 %) hakuja. Tästä seuraa, että ilmeisesti joko: 

o kävijät eivät todellisuudessa hae näitä nimikkeitä (ei tarvetta / kiinnostusta) 

o kävijät hakevat nimikkeitä, mutta hakusanoilla joilla ne eivät listaudu riittä-

vän korkealle 

 

Tutkittaessa tarkemmin tätä hakutuloksissa (ainakin näennäisesti) hyvin sijoittuvaa 

osaa nimikkeistä, voidaan yleistetysti todeta, että ne joitakin poikkeuksia lukuun ot-

tamatta edustavat niin sanottua tarvikeryhmää. Tähän ryhmään kuuluvat esimerkiksi: 

o letkunkiristimet 

o nipat 

o laakerit 

o tiivisteet 

 

Tällaisten nimikkeiden hakujen kanssa voidaan olettaa olevan normaalia enemmän 

listautumisvaikeuksia ainakin seuraavista syistä: 

o tuotteilla ei useinkaan ole varsinaista brändiä – ainakaan sellaista, jonka pe-

rusteella potentiaaliset asiakkaat tekisivät hakuja => samankaltaisia tuotteita 

voi olla hyvin suuri määrä, jolloin sijoitus hakutuloksissa hieman epätar-

kemmalla haulla laskee nopeasti 

o tuotteilla voi olla suuri määrä yksityiskohtaisia parametrejä, kuten mittoja, 

muodon kuvauksia, kierrekokoja ja materiaalitietoja (joista kaikkia asiak-

kaat eivät edes tiedä) => tuotteita on vaikea kuvailla hakuja tehtäessä riittä-
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vän tarkasti, jolloin epätarkan haun tuloksena sijoitus laskee nopeasti 

o potentiaalisille asiakkaille ei välttämättä tule mieleen hakea ainakaan kaik-

kia tämän tyyppisiä nimikkeitä verkkokaupoista – etenkään silloin, kun jot-

kin parametrit – kuten mitat - eivät ole tarkalleen ottaen tiedossa => asiak-

kaat menevät kivijalkakauppaan, jossa sopiva tarvike etsitään kokeilemalla / 

keskustelemalla myyjän kanssa 

o jos asiakas hakee esimerkiksi yksittäistä letkunkiristintä, hänen ei välttämät-

tä kannata ostaa sitä verkkokaupasta, koska – vaikka hinta olisikin kivijal-

kakauppaa halvempi – on olemassa useita epäedullisia tekijöitä, kuten: 

� toimituskulut => kokonaishinta muodostuu helposti kalliimmaksi 

vain yhden tai muutaman hyvin edullisen tuotteen tapauksessa 

� toimitusviive => tuotteen saaminen kestää ainakin 1-2 päivää 

� riski tuotteen epäsopivuudesta => suuri epävarmuus, potentiaalisesti 

ylimääräinen vaiva, kustannus ja aika 

o kaupat, jotka ovat erikoistuneet tämän tyyppisiin tuotteisiin – tai joiden toi-

minta perustuu yleisesti massiivisiin tuotevalikoimiin ja määriin - listautu-

vat yleensä epätarkoillakin hauilla hyvin 

 

Loput 38 % näistä nimikkeistä, jotka sijoittuivat koehauissa kauemmas kuin sivu 2, 

kohtaavat ilmeisesti jo mainittujen vaikeuksien lisäksi suuremman riskin jäädä kauas 

verkkoavaruuteen mahdollisten hakuja suorittavien potentiaalisten asiakkaiden ulot-

tumattomiin. Siten on hyvin epätodennäköistä, että niitä löydettäisiin hakukoneiden 

avulla. 

 

5.7 Tulosten luotettavuuden arviointi 
 

Seuraavassa arvioidaan tulosten luotettavuutta ja merkitystä.  

 

Kysynnän ajuri ja testimalli: 

 

Muodostettua kysynnän ajuria ja ajureiden testaamismallia arvioidaan Eskelisen & 

Karsikkaan (2012, p. 66) yhteenvetotaulukkoa vasten osa-alueittain seuraavasti: 
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Luotettavuus: 

o validiteetti: mittari mittaa juuri haluttua ilmiötä 

� tuotettu ajuri oli testien perusteella yhtenevä järjestyksessä 192 en-

simmäisen nimikkeen myyntikertojen (haluttu mittauskohde) kanssa, 

mitä voidaan pitää todennäköisesti riittävänä määränä Pareto-

tarkastelun kannalta 

� testimalli sisältää kolme toisiaan tukevaa testiä; visuaalinen, sekä 

kaksi perusteltua tilastollista testiä, joten lopputuloksen voidaan 

olettaa olevan tältä osin luotettava 

o reliabiliteetti: mittaukset voidaan toistaa luotettavasti  

� mittaustulokset saadaan milloin tahansa web-analytiikasta myös ta-

kautuvasti, joten ne on toistettavissa 

o tarkkuus: mittarin antamat tulokset kumuloituvat 

� tulokset kumuloituvat, koska web-analytiikan tuottama data on luon-

teeltaan kumulatiivista – mitä enemmän mittaustuloksia, sitä parem-

pi tarkkuus, koska ajuri stabiloituu 

 

Käytettävyys: 

o tasapainoinen kokonaisanalyysi: mittari tai analysointitapa muodostaa tasa-

painoisen kokonaisanalyysin tilanteesta 

� ajuri ottaa huomioon koko valitun alueen nimikkeistön – myös ne 

nimikkeet, joita ei ole myyty 

� testimallissa yhdistyy kolme erilaista arviointitapaa, jotka tukevat 

toisiaan 

o ainutkertaisuus: mittarin yksi tietty parametri kuvaa nimenomaan yhtä spe-

sifistä suuretta, jota analysoidaan 

� ajurilla seurataan vain myyntikertoja 

� testimallin vaiheet kiinnittävät huomion samaan asiaan kaikki eri 

näkökulmista 

o kattavuus: mittari tai analysointitapa kattaa tutkittavan aihepiirin ymmärret-

tävällä tavalla 

� ajurin (katselutoistot) ja myyntikertojen suhde on helposti ymmär-
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rettävissä 

� testimalli: malli on visuaalisesti havainnollinen ja sisältää lisäksi 

selkeät numeeriset arvot tulkintarajoineen 

o kvantifioitavuus: tulokset voidaan tarvittaessa muuntaa numeerisiksi 

� tulokset ovat lähtökohtaisesti numeerisessa muodossa 

� tarvittaessa kertymäfunktiosta (prosenteista) voidaan palata yksittäi-

siin lukuihin 

o kalibroitavuus: analyysiä tai mittaria voi helposti säätää sopivaksi eri suori-

tuskykytasoille 

� ajurin käyttö ei riipu tapahtumamääristä tai tarkasteluyksiköiden 

määristä – ainoastaan tarkkuus paranee määrien kasvaessa 

� testimalli ei ole sidottu kiinteästi johonkin tiettyyn ajuriin, vaan aju-

ria voi tarvittaessa vaihtaa ajamalla se validointitestien kautta ja ver-

taamalla saatuja tuloksia käytössä olevaan ajuriin 

o yksinkertaisuus: mittarin käytön oppii helposti 

� ajurin käyttö on helppoa ja nopeaa, koska luvut saadaan pienellä 

vaivalla suoraan web-analytiikasta esimerkiksi taulukkolaskentaso-

vellukseen, eikä erityisosaamista tarvita 

� testimallin rutiininomainen käyttö ei vaadi erityisiä ohjelmistotyöka-

luja eikä syvällistä tietämystä, tieto hyväksymisrajoista riittää 

 

Kustannukset 

o kustannustehokkuus: analysoinnin tai mittaamisen hyödyt ovat vaadittuja 

panoksia suuremmat 

� analysointitavalla saadaan nopeasti arvokasta tietoa suuresta määräs-

tä keskeisiä päätöksenteon kohteita => resurssiaikaa säästyy 

� kerran löydettyjen vertailukohteiden toistuva arviointi (dynaamises-

sa tarkastelussa) on toteutettavissa huomattavasti nopeammin kuin 

niitä ensimmäistä kertaa kartoitettaessa 

� uusien ajureiden testaaminen käy mallin avulla nopeasti 
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Päätöksenteon tukeminen 

o merkitsevyys: mittarin antamat tulokset palvelevat ja tukevat päätöksente-

koa  

� ajurin tuottaman tiedon perusteella voidaan valita nimikkeet, joihin 

tarkastelu kohdistetaan 

� testimallin avulla voidaan valita vaihtoehtoisista ajureista se, jonka 

yhdenmukaisuus myyntikertoihin on paras 

o uskottavuus: päätöksentekijät voivat luottaa mittarin antamiin tuloksiin 

� tuotetulla ajurilla on tutkimusperäinen tausta, jonka lisäksi looginen 

ajattelu tukee sitä 

� ajuria on testattu case-yrityksen nimikkeistössä, jossa alustava näyt-

tö on positiivinen 

� ajurin luotettavuustekijöitä voidaan helposti testata milloin tahansa 

myös takautuvasti 

� testimallissa on ”sarjaan kytkettynä” kolme pätevää testiä, joten ne 

kaikki läpäisevä ajuri on suurella todennäköisyydellä käyttökelpoi-

nen 

o reaaliaikaisuus ja aikasidonnaisuus: tulokset ja analyysit ovat reaaliaikaisia 

ja aikasidonnaisuus voidaan kuvata 

� tarkastelujaksojen pituus voidaan valita vapaasti – periaatteessa on 

mahdollista suorittaa tarkastelua vaikka päivittäin 

� aikajaksot voidaan valita vapaasti myös takautuvasti 

 

Kokonaisuutena kysyntää indikoiva malli vaikuttaa täyttävän edellä mainitut, hyvälle 

analysointitavalle asetetut keskeiset kriteerit. Tältä osin tulosten pitäisi siis olla koh-

talaisen hyvällä tasolla. Malliin itseensä liittyvät suurimmat epävarmuudet voisikin 

kiteyttää seuraaviin kohtiin: 

o datan määrä oli tarkastelussa suhteellisen suppea, joten ajurit eivät välttä-

mättä olleet vielä kovin stabiileja 

o ehdotettuja ajureita oli mukana testissä vain kaksi, ja molemmat niistä liit-

tyivät samaan asiaan, eli katselutoistuvuuteen 

o mallia testattiin vain yhdessä case-yrityksessä 
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Erikseen on vielä syytä todeta ajureita testattaessa lähes väistämättä vastaan tuleva 

laajuusongelma; toisiinsa (oletetussa) suhteessa olevia kertymäfunktioita (ajuri vs. 

myyntikerrat) verrataan aina jollakin tarkasteluvälillä. Koska molempien funktioiden 

arvot saavat aina tarkasteluvälin pituudesta riippumatta arvot [0,1], johtaa se siihen, 

että eri ajureita edustavat kuvaajat (funktiot) sopivat vertailuarvon (tässä tapauksessa 

myyntikerrat) kuvaajaan (funktioon) erilaisilla tarkasteluväleillä eri tavoin. Esimer-

kiksi ajuri a saattaa sopia vertailuarvon kuvaajaan välillä [1,500] paremmin kuin aju-

ri b, mutta on mahdollista, että ajuri b sopiikin saman vertailuarvon kuvaajaan pa-

remmin suppeammalla tarkasteluvälillä [1,100]. Yhtä oikeaa vastausta ei siis ole, 

vaan olisi pyrittävä löytämään tarkoituksenmukainen tarkasteluväli ja sille riittävän 

hyvin sopiva kysynnän ajuri. 

 

Mallin soveltamisen tulokset: 

 

Valitut nimikkeet, sekä kaikkien nimikehakujen hakusanat ja hakujen tulokset (sijoi-

tukset, vertailuhinnat ja nimikkeen varastotilanne) kirjattiin ylös raakadatatauluk-

koon, joten haut ja vertailut olisi mahdollista toistaa samanlaisina. 

 

Hakusanojen valinta oli jossakin määrin subjektiivista; vaikka periaatetasolla olikin 

laadittu linjaukset karkean, tarkennetun ja tarkan nimikekohtaisen haun suorittami-

selle, jouduttiin hakusanoja käytännössä räätälöimään jonkin verran nimikkeestä 

riippuen. Ei voida olla varmoja, että hakuja tekevät potentiaaliset asiakkaat tulisivat 

valitsemaan juuri samat hakusanat. Tällöin vertailukohteet voisivat poiketa jonkin 

verran nyt saaduista tuloksista. 

 

Useimmissa tapauksissa vertailukelpoisia kilpailijoiden tuotteita löytyi vain muuta-

mia (keskimäärin 4,4 kappaletta / nimike). Näin suppean otoksen perusteella ei voida 

saada kovin suurta varmuutta kilpailijoiden keskimääräisestä hintatasosta, koska täl-

löin kilpailijoiden hintojen keskiarvon luottamusväli levenee liikaa luotettavan ver-

tailun suorittamisen kannalta. Suuri osa nimikkeistä päätyy siis luottamusvälille, jol-

loin näyttää siltä, että hinnoittelu sijoittuu useimmiten keskimääräiselle tasolle.  
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Referenssitarkasteluista huolimatta täyttä varmuutta ei ole myöskään siitä, että para-

metrisen t-testin soveltaminen hintatason määrittämiseksi olisi oikein. Tämä (nor-

maalijakauma)oletus jouduttiin kuitenkin tekemään, koska käytännössä kaikki muut 

tavat olisivat tuottaneet joko tulkinnan kannalta merkityksettömiä tuloksia tai vaihto-

ehtoisesti olleet liian työläitä (huono kustannustehokkuus) käytännön arviointityön 

kannalta – tarkoituksena oli kuitenkin, että sovellusvaihe on toteutettavissa nopeasti.  

 

Nämä rajoitteet huomioiden on kuitenkin mahdollista tehdä varovaisia, suuntaa-

antavia tulkintoja ja antaa joitakin toimenpidesuosituksia. 

  

5.8 Johtopäätökset 
 

Johtopäätösten tekemisessä on syytä olla suppean case-testin vuoksi varovainen, 

mutta tämä huomioon ottaen todetaan johtopäätöksinä seuraavaa: 

 

1) Kysyntää voidaan ilmeisesti arvioida sopivan ajurin – esimerkiksi tässä työssä 

käytetyn verkkokauppasivuston kävijävirran nimikkeisiin kohdistamien toistuvi-

en katselukertojen perusteella 

2) Ajureiden testaamiseen kehitetty itseään korjaava malli vaikuttaa suunnitellussa 

tarkoituksessaan toimivalta 

3) Case-yrityksen valikoimassa on suurehko määrä nimikkeitä, joilla vaikuttaa ole-

van myyntipotentiaalia, mutta joiden parametreissa (hinta, varastotilanne tai tuo-

tekuvaus) on myynnin kannalta haitallisia tekijöitä. Huomio kannattaisi kiinnittää 

ensimmäisenä näihin nimikkeisiin. 

4) Case-yrityksen valikoimassa on myös kokonaisuuteen suhteutettuna hyvin suuri 

määrä nimikkeitä (yli 642 kappaletta), joiden löytäminen hakukoneiden avulla on 

hyvin vaikeaa ja joita kävijät eivät ilmeisesti tästä syystä katsele. Näiden nimik-

keiden osalta tulisikin valita menettelytapa tai niiden yhdistelmä, esimerkiksi: 

o Nimikkeiden verkkonäkyvyyttä parannetaan hakukoneoptimoinnilla 

o Nimikkeistä muodostetaan selkeämpiä ryhmiä, mikä parantaisi haku-

konenäkyvyyttä ja toisi myös nimikkeet paremmin esille verkkokaupassa 

o Nimikkeitä tuodaan aktiivisesti esille sopivissa asiayhteyksissä suosituksina 
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o Nimikkeistössä suoritetaan karsintaa, erityisesti bulkkitavaran suhteen 

5) Asiakkaiden ostopolulla ei vaikuta olevan näiden tekijöiden ohella erityisiä tekni-

siä (sivuston käytettävyyteen) ongelmia, koska ostoskorikonversio on normaalilla 

tasolla eikä sivusto subjektiivisesti arvioituna tunnu normaalista poikkeavalta. 

6) Vaikka luottamuksen vaikutusta ei tämän diplomityön puitteissa pyrittykään tar-

kemmin selvittämään, viittaavat esille tulleet asiat kuitenkin siihen, että erityisiä 

luottamusongelmia case-yrityksen verkkokauppaa kohtaan ei ole, koska: 

o Nimikeparametrien vaikutus selittää todennäköisesti myyntiongelmia hyvin 

o Verkkonäkyvyys vaikuttaa suurella todennäköisyydellä myös asiaan 

o Verkkokaupan kohderyhmänä ovat kotimaiset asiakkaat ja case-yritys on 

selvästi kotimainen 

o Tarjotut nimikkeet ovat yleisesti ottaen laadukkaita ja edustavat tunnettuja 

brändejä 

o Sivustolla on selkeästi mainittu yhteystiedot – myös suorat yhteydenotot 

ovat mahdollisia verkkokaupan suuntaan, toisin kuin monissa tapauksissa 

o Asiakaspalautuspolitiikka on tuotu selkeästi esille 

 

Lopuksi muotoillaan vastaukset asetettuihin tutkimuskysymyksiin: 

 

APUKYSYMYS 1: Onko asiakaspotentiaali riittävä? 

o Taustakysymys 1: Etsivätkö asiakkaat tuotteita? 

o Taustakysymys 2: Löytävätkö asiakkaat sivustolle? 

o Taustakysymys 3: Onko kävijöillä ostoaikeita? 

 

Case-yrityksen verkkokauppasivusto sai tarkastelujakson aikana päivittäin keskimää-

rin 50 kävijää, joista noin puolet saapui sivustolle hakukoneen kautta. Uusien kävi-

jöiden osuus oli noin 85 %. Onko tämä määrä riittävä, riippuu tilanteesta. Joillakin 

verkkokaupoilla voi olla kymmeniä tuhansia kävijöitä päivässä (Verkkokauppa.com, 

2014, p. 53). Kävijämääriä arvioitaessa on kuitenkin otettava huomioon toimiala, lii-

ketoiminnan volyymi, asiakassegmentit, tuotevalikoima ja monia muita tekijöitä. Pit-

källe erikoistuneiden venetarvikeliikkeiden kävijämäärät eivät luonnollisestikaan ole 

vertailukelpoisia suuriin volyymeihin perustuvien arkitavarakauppojen kanssa.  
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Kävijämäärän riittävyyttä olisi siis mielekkäämpää arvioida konversioprosentin kaut-

ta. Jos konversioprosentti olisi normaalilla tasolla (2-5 %), saisi case-yrityksen verk-

kokauppa keskimäärin päivittäin ainakin yksittäisiä ostokertoja. Tämä toisi kuukausi-

tasolla ehkä muutaman tuhannen euron liikevaihdon. Jos verkkokauppa olisi case-

yrityksen liiketoiminnan pääalue, tämä ei varmuudella riittäisi. Koska näin ei ole, on 

tilannetta harkittava osana toiminnan kokonaisuutta, mitä tämän diplomityön puit-

teissa ei selvitetty.  

 

Vaikuttaa kuitenkin siltä, että yrityksen asiakaspotentiaalia olisi syytä kasvattaa – 

vaikkakin konversioprosentti on selvästi akuutimpi ongelma juuri tällä hetkellä. Kä-

vijät kuitenkin katselivat tiettyä osaa nimikkeistä, joten ainakin niiden osalta löydet-

tävyys vaikuttaa olevan kunnossa. Kilpailijoiden hintoja parametritason tarkastelua 

varten kartoitettaessa case-yritys listautui useimmiten suhteellisen hyvin, mikä vah-

visti tätä käsitystä. Toisaalta yrityksen valikoiman nimikkeistä 60 % oli sellaisia, joi-

ta asiakkaat eivät olleet katselleet lainkaan tarkastelujakson aikana. Näiden nimik-

keiden verkkonäkyvyysanalyysin perusteella voisi tehdä oletuksen, että todellisuu-

dessa näitä nimikkeitä ei ehkä edes haeta hakukoneilla verkkokaupoista - tai niiden 

spesifioiminen on niin vaikeaa, että case-yritys ei puutteellisiksi jäävillä hakusanoilla 

listaudu tuloksissa riittävän korkealle. 

 

Kävijöiden ostoaikeiden suhteen tukeudutaan Moen (2003) tutkimushavaintoihin ja 

toisaalta tämän diplomityön osana laadittuun malliin, jolla tuotettiin oletetun kysyn-

nän ajuri sovellettavaksi case-yrityksessä. Vaikuttaa siltä, että osa kävijöistä olisi 

valmis tekemään ostoja – ehkä korkeallakin konversioprosentilla – jos nimikepara-

metrit tukisivat ostopäätöksen tekemistä. Tässä selvityksessä havaittiin, että noin 60 

% tapauksista näin ei kuitenkaan ole, joten ostopotentiaali tuskin tulee kokonaan 

esiin. 

 

APUKYSYMYS 2: Estävätkö tuoteparametrit ostoja? 

o Taustakysymys 1: Mikä on suhteellinen hintataso? 

o Taustakysymys 2: Ovatko tuotteet välittömästi saatavilla? 

o (Lisätty taustakysymys 3): Onko tuotekuvauksissa puutteita? 
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Tuoteparametrikartoituksessa selvisi, että noin 60 % nimikkeistä, joilla pitäisi tuote-

tun kysyntäajurin mukaan olla suhteellisen hyvä myyntipotentiaali, kärsii parametri-

tason ongelmista. Useiden nimikkeiden kohdalla oli siis ainakin yksi sellainen tekijä, 

joka oletettavasti aiheuttaa haittaa myynnille (keskitasoa kalliimpi hinta, nimikkeen 

puuttuminen varastosta tai puutteellinen tuotekuvaus). Eniten ongelmia oli nimikkei-

den saatavuudessa, eli monissa tapauksissa nimikkeen varastosaldo näytti nollaa. 

Hinnoittelun ja tuotekuvausten osalta ongelmia oli lähinnä yksittäistapauksissa. Toi-

saalta hintatason suhteen ei suppean otoskoon vuoksi kannata tehdä liian voimakkai-

ta tulkintoja. 

 

APUKYSYMYS 3: Onko sivustolla ostotapahtumaa estäviä tekijöitä? 

o Taustakysymys 1: Onko jokin tyypillinen kohta, jossa ostopolku katkeaa? 

o Taustakysymys 2: Luottavatko asiakkaat case-yrityksen verkkokauppaan? 

 

Ostopolun katkeamista tutkittiin vertaamalla case-yrityksen verkkokauppaan liitetys-

tä web-analytiikkaohjelmasta saatuja kävijätietoja tutkimusten vertailuarvoihin. Suu-

rin osa kävijäliikenteen eheyttä kuvaavista arvoista ei poikennut merkittävästi keski-

tasosta, mutta joitakin huomioita tehtiin: 

 

- Välitön poistumisprosentti oli hieman keskiarvoa korkeampi. Tämä viittaa siihen, 

että kävijöitä ohjautuu sivulle ”väärien” hakusanojen kautta. Sivusto ei siis ilmei-

sesti tarjoa sitä, mitä nämä kävijät hakukoneiden avulla etsivät.  

 

- Sessiokohtaisten sivujen jonkin verran keskiarvoa alhaisempi määrä antaa saman-

suuntaisia viitteitä, kuten myös ostoskoriin johtaneiden käyntien pieni osuus.  

 

- Ostoskorikonversio on puolestaan normaalilla tasolla, mikä voidaan tulkita varo-

vaisesti siten, että sivuston teknisessä toiminnassa - tai tietyllä varauksella luotta-

mustekijöissä (esimerkiksi maksuliikennejärjestelyjä kohtaan) - ei ole suuria on-

gelmia. 
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Sivustokokonaisuuden osalta estävänä tekijänä voisikin ehkä pitää tuotevalikoiman 

ja asiakastarpeiden kohtaamattomuutta. Käytännössä tilanteen korjaaminen tarkoittaa 

joko asiakassegmenttien tarpeiden analysointia ja vastaavia tuoteryhmätason päätök-

siä tai hakukonetuloksiin vaikuttamista - todennäköisesti molempia. 

 

PÄÄKYSYMYS: Miksi verkkokauppasivuston tuotteita ei myydä riittävästi? 

Tutkimuksen pääkysymykseen voidaan vastata apukysymyksien avulla seuraavasti: 

o Yhtä ainoaa syytä myyntiongelmiin ei ole, vaan tilanteen taustalla on use-

ampia osatekijöitä, kuten 

o Osa yrityksen valikoimasta ei todennäköisesti kohtaa oletettujen asiakas-

segmenttien tarpeita 

o Valikoimassa on suurehko määrä nimikkeitä, jotka eivät ilmeisesti saa riit-

tävästi näkyvyyttä verkossa, eivätkä voi siksi tulla ostetuiksi 

o Niiden nimikkeiden kohdalla, joita asiakkaat olisivat ilmeisesti valmiita os-

tamaan, esiintyy usein ostopäätöstä vaikeuttavia parametritason ongelmia 

 

Vastaukset voidaan esittää karkealla tasolla kuvan 22 mukaisesti. Kuvassa eri osa-

alueet eivät ole välttämättä oikeissa suhteissa, mutta havainnollistavat silti tilannetta. 

 

Kuva 22. Verkkonäkyvyyden ja nimikeparametrien vaikutus yrityksen tuotevalikoi-
man ja asiakastarpeiden suhteeseen 
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6 MAHDOLLISIA JATKOTUTKIMUSKOHTEITA JA 
TOIMENPIDESUOSITUKSIA  
 

 Tässä diplomityössä tutkittiin teorian perusteella muodostetun kysynnän ajurin toi-

mivuutta case-yrityksessä. Mahdollisesti toimivista ajureista ja niiden rakennuspro-

sessista saatiin ehkä laajemminkin sovellettavissa olevaa alustavaa tietoa, mutta mo-

nia tärkeitä kysymyksiä jäi selvittämättä. Tässä luvussa tuodaan esiin näitä kysy-

myksiä. 

 

Tuotetun ajurin avulla selvitettiin case-yrityksen nimikkeisiin kohdistuvaa kysyntää 

epäsuorasti, ja tunnistettiin todennäköisiä ongelmakohtia yrityksen tuotevalikoimas-

sa, jotka oletettavasti ovat tehtävänannossa esille tuotujen myyntiongelmien taustal-

la. Tässä luvussa ehdotetaan myös toimenpiteitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi. 

 

6.1 Ajureiden stabiilius ja laajempi käyttökelpoisuus 
 
Tässä työssä tehtiin teorian perusteella oletus, että toistuvat katselukerrat indikoivat 

nimikkeiden myyntiä. Toistuvuudesta muodostettiin kaksi hypoteettista kysynnän 

ajuria, joita testattiin kolmivaiheisella testillä. Tarkastelujakso oli kuitenkin (kävijä-

virtaan ja tapahtumamäärään suhteessa) lyhyt, joten ajurien vakautta on vaikea arvi-

oida. Olisi mielenkiintoista tutkia, vakiintuvatko ajurit – kuten olettaa voisi – tapah-

tumamäärän kasvaessa. Voitaisiin myös tutkia, löytyykö kokonaan muunlaisia toimi-

via ajureita, joilla ei olisi mitään tekemistä katselutoistojen kanssa. Samoin olisi 

kiinnostavaa tietää, käyttäytyvätkö ajurit samalla tavalla eri yrityksissä. Jos eivät 

käyttäydy, voidaanko tunnistaa syy-yhteyksiä, kuten yrityskoko, toimiala ja niin 

edelleen, jossa tietyt kysyntäajurit toimivat ja toiset eivät. 

 

6.2 Epäsuoran kysynnän siirtymisviive ostotapahtumiksi  
 

Käytännön kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, löytyykö sääntöjä, jotka selittävät 

kysyntäviivettä jonkin ajurin ja ostotapahtumien välillä. Moen et al. (2003; 2004) ha-
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vaintojen perusteella tiedetään esimerkiksi, että ostofokusoituneiden klusterissa osto-

horisontti on välitön. Mutta onko mahdollista tehdä viiveen suhteen johtopäätöksiä 

suuremmasta datamäärästä profiloimatta jokaista käyttäjää erikseen - tai onko kluste-

reiden käyttäytyminen aina samanlaista, esimerkiksi sesonkien eri vaiheissa tai eri 

toimialojen yrityksissä? 

 

6.3  Suosituksia case-yritykselle jatkotoimenpiteiksi 
 

Case-yrityksen kannalta olisi tärkeää ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin konversio-

prosentin ja kävijämäärän parantamiseksi. Tämän selvityksen perusteella suositellaan 

seuraavia toimenpiteitä: 

o Valitun kysyntäajurin aktiivinen seuranta ja vertailu myyntiin, jolloin saa-

daan varmempi tieto ajurin stabiiliudesta ja toimivuudesta 

o Ostoja estävien parametrien muutokset nimikkeille, jotka ovat Pareto-

jakauman kärjessä katselutoistojärjestyksessä. Erityishuomio kannattaa 

kiinnittää markkinahintaan ja varastotasomäärityksiin => varastotasot eivät 

saisi mennä nollille, poikkeuksena mahdollisesti yksittäiset kalliit nimik-

keet. Kun ajurista saadaan varmempaa tietoa, voisi sen perusteella laatia 

muodollisemmat varastonohjausperiaatteet. Tässä vaiheessa 2-

laatikkosysteemi riittänee, mutta tilausrajat olisi silti määritettävä. 

o Tarvikeosaston tuoteryhmien kriittinen arviointi ja toimenpiteet: 

� keskittyminen tuoteryhmiin, jotka tuovat lisäarvoa jonkin muun 

tuotteen osana => mahdollinen ”tuotekittien” rakentaminen tai au-

tomaattinen suosittelutoiminto 

� bulkkitavarasta luopuminen 

� tuoteryhmien selkiyttäminen 

� verkkonäkyvyyteen vaikuttaminen hakuoptimoinnin keinoin tuote-

ryhmiä hyödyntäen 

o Uusia tuoteryhmiä tai tuotteita harkittaessa kannattaa hyödyntää niin sanot-

tuja avainsanatyökaluja, joiden avulla on mahdollista tutkia hakusanoja, 

joilla internetin käyttäjät hakevat tietoa. Jos jollakin hakusanalla suoritetaan 
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runsaasti hakuja, on tällaisille tuotteille todennäköisesti myös kysyntää. 

o Monikanavainen läsnäolo verkossa, esimerkiksi aktiivinen mainonta ja / tai 

osallistuminen keskustelufoorumeilla. 

o Mobiilikäyttäjien huomioiminen sivustoa kehitettäessä yleisesti: On tärkeää, 

varmistaa, että sivut toimivat älypuhelimilla vaivattomasti ja nopeasti. 
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7 YHTEENVETO  
 

Tässä diplomityössä tutkittiin, miten verkkokauppaympäristössä voidaan sivuston 

kävijävirran käyttäytymistä analysoimalla tehdä perusteltuja, oikeisiin nimikkeisiin 

ja niiden parametreihin kohdistuvia päätöksiä tilanteessa, jossa laajamittaisemmat 

historiatiedot nimikkeiden toteutuneesta myynnistä puuttuvat. Tämä ei ole välttämät-

tä helppoa, koska verkkokaupan valikoimassa voi olla suuri määrä nimikkeitä. Teo-

riatiedon perusteella muodostettiin epäsuoraa kysyntää indikoiva malli, jota testattiin 

case-yrityksen kotimaisille veneilyalan kuluttaja-asiakkaille suunnatussa verkkokau-

passa. Case-yrityksen verkkokaupassa ongelmaksi oli koettu myynnin kehittyminen 

odotuksia hitaammin. Tämä ongelma voitiin varmentaa vertaamalla web-

analytiikkaohjelmistolla yrityksen verkkokauppasivustolta kerättyjä tietoja vertai-

luarvoihin. Suurimpana ongelmana oli matala konversioprosentti, mutta kävijävirta-

kin voisi olla suurempi. 

 

Teoriakatsaus antoi viitteitä tekijöistä, jotka ennakoivat asiakkaiden selailukäyttäy-

tymisen perusteella ostohalukkuutta verkkokauppasivustolla. Suurin yksittäinen teki-

jä oli suppeaan nimikemäärään kohdistetut katselutoistot. Tämän perusteella muo-

dostettiin kaksi kysyntäajuria, joista molemmilla pyrittiin kuvaamaan katselutoistoja, 

mutta keskenään eri tavoilla. Koska ehdotettujen ajurien arvioimiseen tarvittiin ob-

jektiivinen menetelmä, laadittiin tarkoitusta varten kolmivaiheinen testien sarja, jolla 

tarkasteltiin ajurivaihtoehtojen ja myyntikertojen kertymäfunktioiden yhteensopi-

vuutta. Arviointiperusteina käytettiin visuaalista tarkastelua, kahden otoksen 2-

suuntaista Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustestiä ja Pearsonin korrelaatiotestiä. 

Testien tuloksena case-yrityksessä sovellettavaksi kysynnän ajuriksi valittiin abso-

luuttiset katselutoistokerrat, joiden mukaiseen laskevaan järjestykseen nimikkeet 

ryhmiteltiin nimikeparametrien analysointia varten. Tarkasteltava otos valittiin Pare-

to-periaatteen mukaisesti siten, että katselutoistojen mukaisessa kumulatiivisessa jär-

jestyksessä rajaus tehtiin 70 % kohdalle, jolloin valituksi tuli 48 eniten katselutoisto-

kertoja saanutta nimikettä.  

 

Teoriakatsauksesta saatiin myös tietoa, millaiset tekijät ja parametrit vaikuttavat asi-
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akkaiden ostopäätöksiin verkkokaupoissa. Verkkonäkyvyys on perusedellytys, jota 

ilman tuotteiden myynti on käytännössä mahdotonta. Erityisesti uusien asiakkaiden 

tapauksessa dominoiva valintakriteeri oli hinta, mutta varastopuutetilanteilla oli to-

dettu olevan myös huomattava merkitys. Asiakasluottamuksella on myös oleellinen 

vaikutus, mutta sitä ei selvitetty suoranaisesti tämän diplomityön puitteissa. 

 

Case-yrityksen verkkokaupasta valittua nimikeotosta arvioitiin näitä tekijöitä käyttä-

en. Osoittautui, että nimikkeillä, joita kävijät olisivat ilmeisesti olleet valmiita osta-

maan, oli 60 % tapauksista vähintään yksi oletettavasti myyntiä haittaava parametri. 

Selvisi myös, että yrityksen koko valikoiman nimikkeistä 60 % oli sellaisia, joita asi-

akkaat eivät olleet kahden kuukauden pituisen seurantajakson aikana katselleet yh-

tään kertaa. Näillä niin sanotuilla tarvikeosaston nimikkeillä on todennäköisesti 

verkkonäkyvyysongelma ja / tai ne voivat olla myös suureksi osaksi sellaisia, joita 

yrityksen asiakassegmenttien edustajat eivät yleensäkään osta verkkokaupasta.
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LIITE 1. Esimerkki kahden otoksen 2-suuntaisen Kolmogorov-Smirnov-
yhteensopivuustestin käytöstä 

 

Lähtötilanne: Halutaan tarkastella kahden kertymäfunktion yhteensopivuutta 

riskitasolla α = 0,05 => s(n) = 1,36 

 

Lausutaan nollahypoteesi, H0: kertymäfunktiot ovat keskenään yhteensopivat. 

Lausutaan vaihtoehtoinen hypoteesi, H1: kertymäfunktiot eivät ole keskenään 

yhteensopivat. 

 

Oletetaan, että muuttujan 1 otoskoko n1 = 50 kpl ja muuttujan 1 kertymäfunktion 

arvo kohdassa �(�) = 0,578  

 

Oletetaan, että muuttujan 2 otoskoko n2 = 50 kpl, ja että muuttujan 2 

kertymäfunktion arvo samassa kohdassa �(�)= 0,650 

 

Oletetaan lisäksi mittaustulosten osoittavan, että tässä kohdassa �(�) 
kertymäfunktioiden arvojen absoluuttinen keskinäinen poikkeama D on 

suurimmillaan koko tarkasteluvälillä [�(�),�(�),], jolla välillä molemmat 

kertymäfunktiot saavat kaikki arvot välillä [0, 1]. 

 

Tällöin 
�� = |0,578 − 0,650| = 0,072 

 

Lasketaan vertailuarvo => 
�����. = 1,36 ∗ ������
��∗��  = 0,272 

 

Verrataan arvoja 
�� ja 
�����., jolloin havaitaan, että 
�� (0,072) < 
�����.(0,272)  

 

� H0 jää voimaan riskitasolla 0,05, eli kertymäfunktioita voidaan pitää 

tarkasteluvälillä yhteensopivina. 

 



LIITE 2. Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustesti 1

MALLI 1 D maks. 0,120 Ok!
TARKASTELUVÄLI: 1‐192 D kriit. 0,139
NIMIKE KATSELUTOISTOT MYYNTIKERRAT D

1 0,106 0,071 0,035
2 0,191 0,071 0,120
3 0,252 0,214 0,037
4 0,289 0,286 0,004
5 0,320 0,286 0,035
6 0,338 0,357 ‐0,019
7 0,354 0,357 ‐0,003
8 0,370 0,357 0,013
9 0,386 0,357 0,029

10 0,401 0,357 0,044
11 0,416 0,429 ‐0,013
12 0,431 0,500 ‐0,069
13 0,444 0,500 ‐0,056
14 0,456 0,500 ‐0,044
15 0,467 0,500 ‐0,033
16 0,478 0,500 ‐0,022
17 0,489 0,500 ‐0,011
18 0,498 0,571 ‐0,073
19 0,507 0,571 ‐0,064
20 0,517 0,571 ‐0,055
21 0,526 0,571 ‐0,045
22 0,534 0,571 ‐0,037
23 0,542 0,571 ‐0,029
24 0,550 0,571 ‐0,021
25 0,559 0,571 ‐0,013
26 0,567 0,571 ‐0,005
27 0,575 0,571 0,003
28 0,583 0,571 0,011
29 0,590 0,571 0,018
30 0,596 0,571 0,025
31 0,603 0,643 ‐0,040
32 0,610 0,643 ‐0,033
33 0,616 0,643 ‐0,026
34 0,623 0,643 ‐0,020
35 0,630 0,643 ‐0,013
36 0,637 0,643 ‐0,006
37 0,643 0,643 0,000
38 0,650 0,643 0,007
39 0,655 0,643 0,013
40 0,661 0,643 0,018
41 0,666 0,643 0,023
42 0,672 0,643 0,029 (jatkuu)



43 0,677 0,643 0,034 (liite 2 jatkoa)
44 0,682 0,643 0,040
45 0,688 0,643 0,045
46 0,693 0,643 0,050
47 0,699 0,643 0,056
48 0,704 0,714 ‐0,010
49 0,709 0,714 ‐0,005
50 0,715 0,714 0,000
51 0,720 0,714 0,006
52 0,725 0,714 0,011
53 0,729 0,714 0,015
54 0,734 0,714 0,019
55 0,738 0,714 0,023
56 0,742 0,714 0,027
57 0,746 0,714 0,031
58 0,750 0,714 0,035
59 0,754 0,714 0,039
60 0,758 0,714 0,043
61 0,762 0,714 0,047
62 0,766 0,714 0,052
63 0,770 0,714 0,056
64 0,774 0,714 0,060
65 0,778 0,714 0,064
66 0,782 0,714 0,068
67 0,786 0,714 0,072
68 0,790 0,714 0,076
69 0,794 0,714 0,080
70 0,798 0,714 0,084
71 0,802 0,714 0,088
72 0,806 0,714 0,092
73 0,810 0,714 0,096
74 0,813 0,714 0,099
75 0,816 0,714 0,101
76 0,818 0,714 0,104
77 0,821 0,714 0,107
78 0,824 0,714 0,109
79 0,826 0,714 0,112
80 0,829 0,714 0,115
81 0,832 0,714 0,117
82 0,834 0,714 0,120
83 0,837 0,786 0,051
84 0,840 0,786 0,054
85 0,843 0,786 0,057
86 0,845 0,786 0,060
87 0,848 0,786 0,062
88 0,851 0,786 0,065
89 0,853 0,786 0,068 (jatkuu)



90 0,856 0,786 0,070 (liite 2 jatkoa)
91 0,859 0,786 0,073
92 0,861 0,786 0,076
93 0,864 0,786 0,078
94 0,867 0,786 0,081
95 0,869 0,786 0,084
96 0,872 0,786 0,086
97 0,875 0,786 0,089
98 0,878 0,786 0,092
99 0,880 0,786 0,095

100 0,883 0,786 0,097
101 0,886 0,786 0,100
102 0,888 0,786 0,103
103 0,890 0,786 0,104
104 0,891 0,786 0,105
105 0,892 0,786 0,107
106 0,894 0,786 0,108
107 0,895 0,786 0,109
108 0,896 0,786 0,111
109 0,898 0,786 0,112
110 0,899 0,786 0,113
111 0,900 0,786 0,115
112 0,902 0,786 0,116
113 0,903 0,786 0,117
114 0,904 0,786 0,119
115 0,906 0,786 0,120
116 0,907 0,857 0,050
117 0,908 0,857 0,051
118 0,910 0,857 0,053
119 0,911 0,857 0,054
120 0,913 0,857 0,055
121 0,914 0,857 0,057
122 0,915 0,857 0,058
123 0,917 0,857 0,059
124 0,918 0,857 0,061
125 0,919 0,857 0,062
126 0,921 0,857 0,063
127 0,922 0,857 0,065
128 0,923 0,857 0,066
129 0,925 0,857 0,067
130 0,926 0,857 0,069
131 0,927 0,857 0,070
132 0,929 0,857 0,072
133 0,930 0,857 0,073
134 0,931 0,857 0,074
135 0,933 0,857 0,076
136 0,934 0,857 0,077 (jatkuu)



137 0,935 0,857 0,078 (liite 2 jatkoa)
138 0,937 0,857 0,080
139 0,938 0,857 0,081
140 0,939 0,929 0,011
141 0,941 0,929 0,012
142 0,942 0,929 0,014
143 0,943 0,929 0,015
144 0,945 0,929 0,016
145 0,946 0,929 0,018
146 0,948 0,929 0,019
147 0,949 0,929 0,020
148 0,950 0,929 0,022
149 0,952 0,929 0,023
150 0,953 0,929 0,024
151 0,954 0,929 0,026
152 0,956 0,929 0,027
153 0,957 0,929 0,028
154 0,958 0,929 0,030
155 0,960 0,929 0,031
156 0,961 0,929 0,032
157 0,962 0,929 0,034
158 0,964 0,929 0,035
159 0,965 0,929 0,036
160 0,966 0,929 0,038
161 0,968 0,929 0,039
162 0,969 0,929 0,040
163 0,970 0,929 0,042
164 0,972 0,929 0,043
165 0,973 0,929 0,045
166 0,974 0,929 0,046
167 0,976 0,929 0,047
168 0,977 0,929 0,049
169 0,978 0,929 0,050
170 0,980 0,929 0,051
171 0,981 0,929 0,053
172 0,983 0,929 0,054
173 0,984 0,929 0,055
174 0,985 0,929 0,057
175 0,987 0,929 0,058
176 0,988 0,929 0,059
177 0,989 0,929 0,061
178 0,991 0,929 0,062
179 0,992 0,929 0,063
180 0,993 0,929 0,065
181 0,995 0,929 0,066
182 0,996 0,929 0,067
183 0,997 0,929 0,069 (jatkuu)



184 0,999 0,929 0,070 (liite 2 jatkoa)
185 1,000 0,929 0,071
186 1,000 0,929 0,071
187 1,000 0,929 0,071
188 1,000 0,929 0,071
189 1,000 0,929 0,071
190 1,000 0,929 0,071
191 1,000 0,929 0,071
192 1,000 1,000 0,000



LIITE 3. Kolmogorov-Smirnov-yhteensopivuustesti 2

MALLI 2 D maks. 0,189 Ei ok!
TARKASTELUVÄLI: 1‐192 D kriit. 0,139

NIMIKE
KAIKKI 
KATSELUKERRAT MYYNTIKERRAT D

1 0,103 0,063 0,041
2 0,172 0,063 0,109
3 0,220 0,188 0,032
4 0,249 0,188 0,062
5 0,277 0,188 0,089
6 0,298 0,188 0,111
7 0,318 0,188 0,130
8 0,335 0,250 0,085
9 0,349 0,250 0,099

10 0,364 0,250 0,114
11 0,378 0,313 0,065
12 0,391 0,313 0,079
13 0,404 0,313 0,092
14 0,418 0,313 0,105
15 0,430 0,375 0,055
16 0,443 0,375 0,068
17 0,453 0,375 0,078
18 0,463 0,375 0,088
19 0,472 0,438 0,034
20 0,480 0,438 0,043
21 0,489 0,438 0,051
22 0,497 0,438 0,059
23 0,505 0,438 0,068
24 0,513 0,438 0,076
25 0,520 0,500 0,020
26 0,527 0,500 0,027
27 0,534 0,500 0,034
28 0,541 0,500 0,041
29 0,547 0,500 0,047
30 0,553 0,500 0,053
31 0,560 0,500 0,060
32 0,566 0,500 0,066
33 0,572 0,500 0,072
34 0,579 0,500 0,079
35 0,585 0,500 0,085
36 0,591 0,500 0,091
37 0,597 0,500 0,097
38 0,603 0,500 0,103
39 0,608 0,500 0,108
40 0,614 0,500 0,114
41 0,619 0,500 0,119 (jatkuu)



42 0,625 0,500 0,125 (liite 3 jatkoa)
43 0,630 0,500 0,130
44 0,636 0,500 0,136
45 0,641 0,500 0,141
46 0,646 0,500 0,146
47 0,651 0,500 0,151
48 0,656 0,563 0,093
49 0,661 0,563 0,098
50 0,665 0,563 0,103
51 0,670 0,563 0,108
52 0,675 0,625 0,050
53 0,679 0,625 0,054
54 0,684 0,625 0,059
55 0,689 0,625 0,064
56 0,693 0,625 0,068
57 0,698 0,625 0,073
58 0,702 0,625 0,077
59 0,706 0,625 0,081
60 0,711 0,625 0,086
61 0,715 0,625 0,090
62 0,719 0,625 0,094
63 0,723 0,625 0,098
64 0,727 0,625 0,102
65 0,731 0,625 0,106
66 0,735 0,625 0,110
67 0,739 0,625 0,114
68 0,743 0,625 0,118
69 0,746 0,625 0,121
70 0,750 0,625 0,125
71 0,754 0,625 0,129
72 0,757 0,625 0,132
73 0,761 0,625 0,136
74 0,764 0,625 0,139
75 0,767 0,625 0,142
76 0,770 0,625 0,145
77 0,774 0,625 0,149
78 0,777 0,625 0,152
79 0,780 0,625 0,155
80 0,784 0,625 0,159
81 0,787 0,625 0,162
82 0,790 0,625 0,165
83 0,793 0,625 0,168
84 0,796 0,625 0,171
85 0,799 0,625 0,174
86 0,802 0,625 0,177
87 0,805 0,625 0,180
88 0,808 0,625 0,183 (jatkuu)



89 0,811 0,625 0,186 (liite 3 jatkoa)
90 0,814 0,625 0,189
91 0,816 0,688 0,129
92 0,819 0,688 0,132
93 0,822 0,688 0,135
94 0,825 0,688 0,137
95 0,827 0,688 0,140
96 0,830 0,688 0,143
97 0,833 0,688 0,145
98 0,835 0,688 0,148
99 0,838 0,688 0,151

100 0,841 0,688 0,153
101 0,843 0,688 0,156
102 0,846 0,688 0,158
103 0,849 0,750 0,099
104 0,851 0,750 0,101
105 0,854 0,750 0,104
106 0,856 0,750 0,106
107 0,858 0,750 0,108
108 0,861 0,750 0,111
109 0,863 0,750 0,113
110 0,865 0,750 0,115
111 0,868 0,750 0,118
112 0,870 0,750 0,120
113 0,872 0,750 0,122
114 0,874 0,750 0,124
115 0,877 0,750 0,127
116 0,879 0,750 0,129
117 0,881 0,750 0,131
118 0,884 0,750 0,134
119 0,886 0,750 0,136
120 0,888 0,750 0,138
121 0,890 0,813 0,078
122 0,892 0,813 0,080
123 0,894 0,813 0,082
124 0,896 0,813 0,083
125 0,898 0,813 0,085
126 0,900 0,813 0,087
127 0,902 0,813 0,089
128 0,904 0,813 0,091
129 0,906 0,813 0,093
130 0,908 0,813 0,095
131 0,910 0,813 0,097
132 0,912 0,813 0,099
133 0,914 0,813 0,101
134 0,916 0,813 0,103
135 0,918 0,813 0,105 (jatkuu)



136 0,920 0,813 0,107 (liite 3 jatkoa)
137 0,922 0,813 0,109
138 0,923 0,813 0,111
139 0,925 0,813 0,113
140 0,927 0,813 0,114
141 0,928 0,813 0,116
142 0,930 0,813 0,118
143 0,932 0,813 0,119
144 0,933 0,813 0,121
145 0,935 0,813 0,123
146 0,937 0,813 0,124
147 0,938 0,813 0,126
148 0,940 0,813 0,128
149 0,942 0,813 0,129
150 0,943 0,813 0,131
151 0,945 0,813 0,133
152 0,947 0,813 0,134
153 0,948 0,813 0,136
154 0,950 0,813 0,137
155 0,952 0,813 0,139
156 0,953 0,813 0,141
157 0,955 0,813 0,142
158 0,957 0,875 0,082
159 0,958 0,875 0,083
160 0,959 0,875 0,084
161 0,961 0,875 0,086
162 0,962 0,875 0,087
163 0,963 0,875 0,088
164 0,965 0,875 0,090
165 0,966 0,875 0,091
166 0,967 0,875 0,092
167 0,969 0,875 0,094
168 0,970 0,938 0,032
169 0,971 0,938 0,034
170 0,973 0,938 0,035
171 0,974 0,938 0,036
172 0,975 0,938 0,038
173 0,976 0,938 0,039
174 0,978 0,938 0,040
175 0,979 0,938 0,042
176 0,980 0,938 0,043
177 0,982 0,938 0,044
178 0,983 0,938 0,046
179 0,984 1,000 ‐0,016
180 0,986 1,000 ‐0,014
181 0,987 1,000 ‐0,013
182 0,988 1,000 ‐0,012 (jatkuu)



183 0,990 1,000 ‐0,010 (liite 3 jatkoa)
184 0,991 1,000 ‐0,009
185 0,992 1,000 ‐0,008
186 0,994 1,000 ‐0,006
187 0,995 1,000 ‐0,005
188 0,996 1,000 ‐0,004
189 0,997 1,000 ‐0,003
190 0,998 1,000 ‐0,002
191 0,999 1,000 ‐0,001
192 1,000 1,000 0,000



LIITE 4. Pearsonin korrelaatiotestin tulokset mallille 1 

(lähteet: socscistatistics.com/tests/pearson/Default2.aspx ja 
socscistatistics.com/pvalues/pearsondistribution.aspx) 

 

  

 



LIITE 5. Pearsonin korrelaatiotestin tulokset mallille 2 

(lähteet: socscistatistics.com/tests/pearson/Default2.aspx ja 
socscistatistics.com/pvalues/pearsondistribution.aspx) 

 

  

 



LIITE 6. 95-oktaanisen polttoaineen hintajakauman Shapiro-Wilk-testin p-arvo ja 
normaalikvantiilikuvaaja 

(lähde: contchart.com/goodness-of-fit.aspx) 

 



LIITE 7. 95-oktaanisen polttoaineen hinnat pääkaupunkiseudulla 24.11.2014

(lähde: polttoaine.net)

Tiedot haettu 25.11.2014 n. klo 01:00

PAIKKA PVM 95E

Espoo

 Neste Oil, Viherlaakso Rajamännynahde 1 24.11. 1.529

 St1, Lähderanta Pitkäjärventie 1 24.11. 1.474

 Neste Oil Express, Karakallio Tornihaukantie 1 24.11. 1.459

 St1, Karamalmi - KII Karapellontie 11 24.11. 1.474

 ABC, Nihtisilta 4 24.11. 1.529

 Neste Oil, Nihtisilta Nihtisillankuja 2 24.11. 1.519

 ShellExpress, Sepänkylä Palomiehentie 2 24.11. 1.494

 Shell, Bemböle Bellinmäki 2, 110-tie (*E99+) 24.11. 1.464

 Shell, Leppävaara Vanha maantie 2 (*E99+) 24.11. 1.539

 Neste Oil Express, Lommila Lommilanrinne 1 24.11. 1.444

 Teboil Express, Lommila Lommilantie 12 24.11. 1.444

 Ysi5, Nihtisilta Kutojankulma 2 24.11. 1.489

 Ysi5, Suvela Tuomarilantie 2 24.11. 1.499

 Teboil Express, Mäkkylä Turuntie 14, 110-tie 24.11. 1.529

 St1, Mäkkylä Turuntie 2 (Re85 1.044), 110-tie 24.11. 1.529

 St1, Leppävaara Hannu Olavinpojantie 3, 110-tie, Kehä I 24.11. 1.529

 St1, Mankkaantie 2 24.11. 1.499

 Teboil Express, Leppävaara/Perkkaa Hevosenkenkä 2, Kehä I 24.11. 1.529

 ABC Deli, Tapiola Kalevalantie 3 (E85 1.119), Kehä I 24.11. 1.549

Helsinki

 Teboil Express, Kontula Lirokuja 2 24.11. 1.489

 St1, Herttoniemi Sahaajankatu 50 24.11. 1.494

 St1, Sompasaari Kyläsaarenkatu 21 (Re85 1.044) 24.11. 1.499

 Neste Oil Express, Hermanni Hermannin rantatie 18 24.11. 1.489

 Neste Oil Express, Ala-Tikkurila Aamuruskontie 2, Kehä III (E18) 24.11. 1.479

 Shell, Käpylä Vaakalinnuntie 1 - 3 (*E99+) 24.11. 1.489

Kauniainen

 Teboil, Kauniaistentie 1 24.11. 1.509

Vantaa

 ShellExpress, Rekola Rekolantie 60 24.11. 1.479

 Neste Oil Express, Ilmakehä Teknobulevardi 1 24.11. 1.479

 Teboil Express, Varisto Martinkyläntie 72 24.11. 1.469

 St1, Petikko Tiilipojanlenkki 2 (Re85 1.039), Kehä III (E18) 24.11. 1.469

 Neste Oil Express, Myyrmäki Raappavuorentie 2 24.11. 1.429

 Teboil, Koivuhaka Ohtolankatu 2 24.11. 1.519

 Teboil, Asola Asolanväylä 27 24.11. 1.489

 Neste Oil Express, Siltamäki Kirkkotie 2 24.11. 1.479

 Neste Oil Express, Kuninkaanmäki Kankikuja 2 24.11. 1.494

 Neste Oil Express, Simonkallio Maitikkakuja 2 24.11. 1.514

 ABC Deli, Petikko Petikontie 29, Kehä III (E18) 24.11. 1.519

 Teboil Express, Koivuhaka Myrttitie 6 24.11. 1.489



LIITE 8. Esimerkki 90 % luottamusvälin (kaksisuuntainen t-testi, jossa riskitaso α = 

0,1) laskeminen nimikkeen kilpailijahintojen keskiarvolle 

Oletetaan, että 

_

x  = 91,60 eur (kilpailijoiden vertailuhintojen keskiarvo esimerkkinimikkeelle) 

s = 3,45 eur (kilpailijoiden vertailuhintojen keskihajonta esimerkkinimikkeelle) 

N = 5 (kilpailijoiden vertailuhintojen lukumäärä esimerkkinimikkeelle) 

 

� αt  = 2,13 (Studentin t-jakauman kriittinen arvo kaksisuuntaisten väittämien 

kriittisten arvojen taulukosta vapausasteella N-1 (=4) ja riskitasolla α = 0,1) 

� 90 % luottamusvälin alaraja = 91,60 eur – 2,13*3,45/ 5  = 88,31 eur 

� 90 % luottamusvälin yläraja = 91,60 eur +2,13*3,45/5  = 94,89 eur 

 

Tulkinta: Kilpailijoiden hintojen keskiarvo esimerkkinimikkeelle sijoittuu riskitasolla 0,1 

välille 88,31 eur ja 94,89 eur. Verrataan oman vastaavan nimikkeen hinnan sijoittumisesta 

kilpailijoihin keskiarvon 90 % luottamusväliin: 

- jos oman nimikkeen hinta < 88,31 eur => hintataso on riskitasolla 0,1 kilpailijoiden 

keskiarvoa halvempi 

- jos oman nimikkeen hinta on välillä 88,31 eur ja 94,89 eur => hintataso on 

riskitasolla 0,1 kilpailijoiden keskiarvon kanssa samalla tasolla 

- jos oman nimikkeen hinta > 94,89 eur => hintataso on riskitasolla 0,1 kilpailijoiden 

keskiarvoa kalliimpi 

 


