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Ensimmäiset verkkokaupat perustettiin 1990-luvulla, mutta niiden valtakausi on 

alkanut vasta viimeisen vuosikymmenen aikana. Työmme pyrkii selvittämään, 

millaisen mahdollisuuden verkkokauppa antaa yrityksen kansainvälistymiselle 

sekä miten verkkokauppaa voidaan lokalisoida. 

 

Keskitymme työssä analysoimaan verkkokaupan kansainvälistymistä sekä 

lokalisointia tarkastelemalla tähän liittyviä teorioita sekä case -esimerkkiä. Case -

esimerkissä tarkastelemme AliExpress -verkkokauppaa käyttäen hyväksi Porterin 

viiden kilpailuvoiman mallia sekä nopeasti kansainvälistyvien yritysten Born 

Global -teoriaa. Käsittelemme myös, miten yritys voi lokalisoida 

verkkokauppaansa. Työssä käsittelemme myös uhkia sekä haasteita, mitä 

verkkokauppaan liittyy verrattuna normaaliin vähittäiskauppaan. Työn lopussa 

kootaan johtopäätöksiä sekä havaintoja verkkokauppojen kansainvälistymisestä 

sekä analysoidaan verkkokauppaa yhtenä yrityksen kansainvälistymisväylänä. 

 

Verkkokauppojen kansainvälistymistä tarkastellessa voidaan havaita 

verkkokauppojen perustamisessa sekä niissä liikkuvassa liikevaihdossa suurta 

kasvua. Verkkokauppa antaa helpon ja nopean väylän yritykselle kansainvälistyä, 

minkä lisäksi markkinat verkossa ovat erittäin suuret. Tulevaisuudessa 

verkkokauppojen määrä tulee kasvamaan entisestään, mikä tulee olemaan suuri 

uhka vähittäiskaupoille. 
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1 JOHDANTO 
 

Tässä kandidaatintyössä tutkimme verkkokaupan kansainvälistymistä ja lokalisointia. Työ on 

osa Lappeenrannan teknillisen yliopiston Tuotantotalouden koulutusohjelman Teollinen 

markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta -pääainetta. Kandidaatintyö on tehty syksyllä 

2014 ja työn tarkoituksena on syventyä aihealueeseen tutkimalla verkkokauppojen 

kansainvälistymistä, lokalisointia sekä markkinoita. 

 

Verkkokaupat ovat seuraava kehitysvaihe perinteisistä kivijalkakaupoista. Ensimmäiset 

verkkokaupat on perustettu 1990- luvun alussa, mistä lähtien verkkokaupat ovat yleistyneet 

nopeasti Suomessa sekä maailmalla. Verkkokaupan suuri kasvuvauhti näkyy jo Suomen 

verkkokauppojen kasvussa, sillä vuodesta 2007 vuoteen 2011 Suomen verkkokauppojen 

kokonaisarvo on kaksinkertaistunut n. 2,5 miljardista eurosta n. 5 miljardiin euroon (Suomen 

virallinen tilasto, 2012). 

 

1.1 Tutkimuskysymykset ja -tavoitteet 

 

Työn tavoitteena on analysoida ja tutkia verkkokaupan kansainvälistymistä ja lokalisointi 

käyttäen tähän kansainvälistymiseen sekä lokalisoitiin pohjautuvia teorioita. 

Päätutkimuskysymyksenä on ”Millaisen väylän verkkokauppa antaa yritykselle 

kansainvälistyä sekä mitä tässä on huomioitava”. Kandidaatintutkielma pyrkii selvittämään 

verkkokaupan kansainvälistymisessä sekä lokalisoinnissa olevia haasteita ja uhkia sekä muita 

verkkoliiketoimintaan liittyviä ongelmia. Verkkokauppojen määrä, käyttö sekä niistä saatava 

liikevaihto on kasvanut erittäin paljon viimeisen kymmenen vuoden sisällä. 

Päätutkimuskysymyksenä on tutkia ja analysoida millaisen vaihtoehdon verkkokauppa antaa 

yritykselle sen pyrkiessä kansainvälisille markkinoille. Työ pyrkii vastaamaan myös 

verkkokaupan lokalisointiin liittyviin hyötyihin sekä haittoihin. Lisäksi tässä 

kandidaatintutkielmassa pyritään esittämään joitakin kehitysehdotuksia verkkokauppaa 

perustavalle yritykselle käytettyjen case -esimerkkien sekä teorioiden perusteella. 

Johtopäätöksissä pohdimme lisäksi hieman verkkokauppojen tulevaisuutta. 
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1.2 Tutkimusmetodologiat 

 

Kandidaattityö on kirjallisuustyö, jossa on käytetty lähteinä tieteellisiä teoksia, artikkeleita 

sekä tutkimuksia. Työssä on myös hyödynnetty erilaisia tilastotietoja verkkokaupasta ja sekä 

käytöstä. Työssä on hyödynnetty myös ajankohtaisia lehtiartikkeleita. 

 

1.3 Rakenne ja rajaukset 

 

Työ jakautuu kahteen osa-alueeseen: teoria- sekä empiriaosuuteen. Teoriaosuudessa 

käsittelemme Porterin viiden kilpailuvoiman mallia, Born Global -kansainvälistymisteoriaa 

sekä lopuksi lokalisointia. Porterin viiden kilpailuvoiman mallilla syvennymme siihen, 

millaisia uhkia kilpailijat, korvaavat tuotteet, ostajat, potentiaaliset alalle tulijat sekä 

toimittajat voivat aiheuttaa. Born Global -osuudessa tutkimme termin tarkoitusta sekä syntyä. 

Tutkimme myös, mistä syystä yritykset kansainvälistyvät. Lisäksi tutkimme, minkälaisia 

valmiuksia on jo olemassa verkkokaupan perustamiselle, jotta Born Global -tyylinen 

kansainvälistyminen olisi mahdollista sekä mahdollisimman helppoa. Lokalisointi osuudessa 

käsittelemme verkkokaupan lokalisoitavissa olevia osa-alueita. Empiriaosuudessa tutkimme 

verkkokauppojen nykytilaa, kansainvälistyvän verkkokaupan haasteita, case -esimerkkiä sekä 

esitämme työstämme johtopäätökset. Verkkokauppaan liittyvissä haasteissa tutkimme 

tarkemmin strategisia ja operatiivisia, sekä käytännön haasteita. Case -esimerkkinä käytämme 

AliExpress -verkkokauppaa, joka on osa Alibaba Group -konsernia. AliExpress on Alibaba 

Group:n kuluttajille suunnattu B2C verkkokauppa. Case -esimerkissä tutkimme ja 

tarkastelemme myös AliExpress -verkkokauppaa sekä sen Born Global -kansainvälistymistä 

ja lokalisointia. Lisäksi tarkastelemme AliExpress:ä Porterin viiden kilpailuvoiman mallin 

pohjalta. 

 

Tässä työssä keskitymme B2C verkkokauppoihin, eli verkkokauppoihin jossa yritys myy 

asiakkaalle tuotteita tai palveluita. Käytämme lähtökohtaisesti EU-alueella toimivia 

verkkokauppoja, mutta tarkastelemme myös verkkokauppaa kansainvälisellä tasolla kuten 

case -esimerkin AliExpress -yritystä, joka toimii Kiinassa. Erityisesti tarkastelemme 

verkkokauppojen kansainvälistymistä sekä lokalisointia, emme niinkään verkkokaupan 

tekniikkaan tai rakenteeseen liittyviä asioita kuten verkkokaupan arkkitehtuuria tai niihin 
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liittyvää tietotekniikkaa. Työn teoriaosuus on rajattu käsittelemään verkkokauppojen 

arviointiin, kansainvälistymiseen sekä lokalisointiin liittyviin teorioihin. Työ on rajattu 

koskemaan yritystä, joka pyrkii verkkokauppaa perustaessa suoraan kansainvälisille 

markkinoille. 
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2 PORTERIN VIIDEN KILPAILUVOIMAN MALLI 
 

Vuonna 1979 Harvard Business Review julkaisi artikkelin “How Competitive Forces Shape 

Strategy”, jonka kirjoittajana oli Michael Porter. Tämä Porterin viiden kilpailuvoiman malli 

on muuttanut suuresti akateemista, kuin myös liiketoiminnan tutkimusta. Porterin viiden 

kilpailuvoiman mallia käytetään yrityksien kilpailun ja strategian tutkimiseen, sillä mallissa 

otetaan huomioon myös yrityksen toimintaan liittyvät muut tekijät, eikä vain kilpailu 

nykyisten yrityksien välillä. (Porter, 2008)  

 

 

 

 Kuva 1. Porterin viiden kilpailuvoiman kaavio (Grant, 2010 s. 69). 

 

Porterin viiden kilpailuvoima malli on esitetty kuvassa 1, Grant (2010) mukaillen. Seuraavissa 

kappaleissa käsittelemme Porterin viiden kilpailuvoima mallia. Mallin jokainen osa-alue 

käsitellään yksilöllisesti. Kaikki viisi kilpailuvoimaa ovat yhtä suuria uhkia yritykselle ja 

vaikuttavat yrityksen strategisiin päätöksiin kilpailutilanteessa. 
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2.1 Korvaavat tuotteet 

 

Jokaisella toimialalla on korvaavia tuotteita eli substituutiotuotteita, joilla yritykset kilpailevat 

keskenään. Substituutiotuotteet eivät ole pelkästään fyysisiä tuotteita, vaan ne voivat olla 

myös palveluita tai tuotteen, että palvelun yhdistelmiä. Substituuttituotteiden hintasuhde luo 

hinnoittelulle hintakaton, joka puolestaan rajoittaa yrityksien potentiaalista tuottoa. Myös 

Grant (2010, s. 70) on teoksessaan todennut, että muiden yrityksien korvaavat tuotteet ja 

niiden hinnat vaikuttavat asiakkaiden ostopäätökseen. Kollektiiviset toimenpiteet, kuten 

yrityksen mainonta tuotteesta, ei riitä pelkästään varmistamaan yrityksen asemaa toisen 

yrityksen korvaavaa tuotetta vastaan. Substituutiotuotteille, jotka ovat alttiina hintatasoa 

parantaville trendeille tai sijoittuvat suuren kysynnän markkinoille, tulee kiinnittää erityistä 

huomiota. Näissä tapauksissa substituutiotuotteet pääsevät helposti markkinoille.  (Porter, 

1984, s. 44-46) 

 

2.2 Ostajat 

 

Ostajat pyrkivät laskemaan tuotteiden hintaa kannattavuuden kustannuksen rajoilla samalla 

vaatien parempaa laatua tai enemmän palveluja. Ostoryhmän vaikutusvalta riippuu alan 

markkinatilanteesta ja ostojen suhteellisesta osuudesta kokonaisliiketoiminnassa. Ostoryhmän 

vaikutusvalta on olemassa, jos ostoryhmä saa täytettyä tietyt kriteerit. (Porter, 1984, s. 46) 

 

Ostoryhmä on erittäin vaikutusvaltainen, kun ostajat ostaa suuren osan myynnistä, kiinteiden 

kustannuksien ollessa korkeat. Ostajan merkitys liiketoiminnan tuloksissa on suuri, kun tietty 

ostaja ostaa merkittävän osan myynnistä. Ostoryhmä ostaa tuotteita, jotka muodostavat alan 

suuren osuuden kustannuksista ja ostoista. Ostajat siis käyttää varojaan ostaakseen edullisella 

hinnalla tai selektiivisesti, vaikka ostajien hintatietous on heikko. Ostoryhmän ostaessa 

standardisoitujatuotteita tai differoimattomia tuotteita, ostoryhmä pystyy kilpailuttamaan eri 

toimittajien välillä, kun he tietävät saavansa korvaavan tuotteen muilta toimittajilta. (Porter, 

1984, s. 46) 

 

Jos ostajien voitot ovat alhaiset, voi tämä saada aikaan voimakkaita yllykkeitä 

ostokustannusten alentamiseen. Ostajat kokevat usein uhkana taaksepäin suuntautuvan 

integraation. Jos ostajat muodostavat taaksepäin suuntautuneen integraation uhan tai ovat 
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osittain integroituneita, pystyvät he vaatimaan erilaisia myönnytyksiä, kuten 

hintamyönnytyksiä. Ostajat pystyvät soveltamaan kavennutta integraatiota, valmistamalla itse 

osan komponenteista ja ostamalla loput toimittajilta. Toimittajat pystyvät neutralisoimaan 

ostajan valtaa tarjoamalla integraation uhkaa ostajille. (Porter, 1984, s. 47) 

 

Toimialan tarjoama tuote vaikuttaa ostajien tuotteeseen, kun ostajien hintatietoisuus on 

alhainen. Porterin (1984) mukaan ”toimialan tuote on merkityksetön ostajien tuotteiden ja 

laadun kannalta.” Ostajan tietäessä paljon markkinatilanteesta, kysynnästä, markkinahinnasta 

ja tavarantoimittajan kustannuksista, pystyy ostaja valitsemaan parhaan toimittajan, jolta saa 

tuotteen halvimmalla. Myös Grant (2010, s. 76) on todennut teoksessaan, että tällaisessa 

tilanteessa ostajalla on erittäin suuri vaikutusvalta, kun ostaja pystyy kilpailuttamaan tuotteita 

alan toimijoiden välillä. (Porter, 1984, s. 47-48) 

 

Edellä käytyjen ostoryhmien neuvotteluvoima kasvaa tai vähenee ajan kuluessa, tai 

vaihtoehtoisesti yrityksen muuttaessa strategista toimintaansa. Yrityksen tuleekin strategisissa 

päätöksissä huomioida ja vertailla eri ostajaryhmiä. Yrityksen strateginen asema voi parantua 

sillä, kun he valitsevat ostajia/ostoryhmiä, joilla on vähiten negatiivista neuvotteluvoimaa 

yritystä kohtaan. (Porter, 1984, s. 48) 

 

2.3 Potentiaaliset alalle tulijat 

 

Toimialalle pyrkivät uudet toimijat kasvattavat alan kapasiteettia, jolloin muut alalla toimijat 

haluavat vallata avainresursseja ja kasvattaa markkinaosuuttaan. Uuden yrityksen alalle pääsy 

riippuu muiden yrityksien reaktiosta uutta yritystä kohtaan. Grant (2010, s. 71) on teoksessaan 

maininnut, että muut yritykset voivat yrittää estää potentiaalisen alalle pyrkijän tulon 

asettamalla esteitä. Tällaisia toimia voi olla alan tuotteiden hinnoittelua tai kustannuksia 

muuttaminen. Muiden yrityksien onnistuessa asettamaan alalle tulon esteet korkeiksi, 

potentiaalisten alalle tulijoiden uhka on pieni. Potentiaaliset alalle tulijat kohtaavat kuusi 

pääasiallista estettä alalle pyrkiessään, ne ovat taloudellinen koko, tuotedifferointi, 

pääomavaatimukset, vaihtokustannukset, pääsy jakelukanaviin ja taloudellisesta koosta 

riippumattomat kustannusongelmat. (Porter, 1984, s. 27-31) 
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Toimialan yritykset laskevat tuotteiden hintaa, kun havaitsevat uuden potentiaalisen tulokkaan 

alalle ja käyttävät hyväkseen taloudellista kokoaan. Tällöin uuden yrityksen tulee nostaa 

tuotantoaan ja pakotettu vastaamaan kilpailuun. Uudella yrityksellä on myös mahdollisuus 

kilpailla pienellä kapasiteetilla ja hyväksyä epäsuotuisa hintataso. Alalla toiminnassa olleet 

yritykset ovat pystyneet differoimaan oman tuotteensa asiakkaille siten, että muiden uusien 

potentiaalisten yrityksien tulisi käyttää paljon resurssejaan voittaakseen muilta yrityksiltä 

asiakkaita. (Porter, 1984, s. 27-30) 

 

Alalla toimivat yritykset pystyvät luomaan vaihtokustannuksia alan asiakkaille, joka estää 

potentiaalisten yrityksien tulemista alalle. Yritykset pystyvät luomaan vaihtokustannuksia 

tuotteidensa erilaisuudella, jotta ne eivät sovi kilpailevien yrityksien tuotteiden kanssa yhteen. 

Jos uudet yritykset haluaisivat asiakkaita muilta yrityksiltä, tulisi heidän tarjota huomattavia 

etuja. Pääomavaatimukset asettavat uudet tulokkaat panostamaan kalliisiin investointeihin, 

joka heijastuu uuden yrityksen tuotteiden hinnoitteluun. Tästä syystä alalla toimivat yritykset 

pystyvät pitämään omia hintojaan pienempinä, joka estää potentiaalisten yrityksien pääsyä 

alalle. (Porter, 1984, s. 30-31) 

 

Alalla toimivat yritykset yrittävät estää potentiaaliset alalle tulijoiden pääsy jakelukanaviin,. 

Tällöin uudet tulokkaat joutuvat neuvottelemaan jakelukanavien kanssa, jotta he saisivat 

materiaaleja tai tuotteitaan myytäviksi näiden jakelukanavien kautta. Potentiaaliset alalle 

tulijat kohtaavat taloudellisesta koosta riippumattomia kustannusongelmia, kun heillä ei ole 

pääsyä halvimpiin materiaaleihin, jos parhaat markkinapaikat on käytetty jo taikka uusi yritys 

ei pysty valmistamaan alan tuotteita ilman sen patentteja. Näissä tilanteissa uusi yritys joutuu 

käyttämään paljon kustannuksia tuotteen valmistukseen, joka luo esteitä alalle pääsemiseksi.  

(Porter, 1984, s. 31-32) 

 

2.4 Toimittajat 

 

Toimittajat pystyvät hallitsemaan vaikutusvaltaansa itse, nostamalla tuotteiden hintoja tai 

laskemalla tuotteiden tai palveluiden laatua. Toimittajien ja ostajien välinen neuvotteluvoima 

josta toimittaja saa paremman aseman ovat päinvastaiset. Toimittajat seuraavien kriteerien 

täyttyessä saavat paremman valta-aseman.  (Porter, 1984, s. 49) 
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Toimittajan neuvotteluvoima kasvaa, jos samalla alalla toimii vain muutamia yrityksiä ja 

toimittajan ala on keskittyneempi kuin ala jolle se myy. Tässä tilanteessa toimittaja pystyy itse 

paremmin määrittelemään tuotteidensa hinnan, laadun ja ehdot. Neuvotteluvoima kasvaa 

toimittajien osalta, jos heidän ei tarvitse kilpailla substituutiotuotteita vastaa myydäkseen 

samalle alalle. Toimittajien asema on parempi, jos yritys myy useille aloille, eikä ole 

sidonnainen vain yhden toimialan myynneistä, silloin yritys pystyy käyttämään 

neuvotteluvoimaansa paremmin hyödyksi. Toimialan ollessa tärkeässä roolissa yritykselle, 

yritys pyrkii säilyttämään tulolähteet säätämällä omien tuotteiden hinnat ostajille sopiviksi ja 

hyödyntämällä tutkimuksen sekä kehityksen ja viranomaisten toimintaa. (Porter, 1984, s. 49) 

 

Toimittajan neuvotteluvoima on erittäin korkealla, kun toimittajan tuote on tärkeänä osana 

asiakkaan liiketoimintaa ja on suuressa roolissa tuotannon valmistuksessa sekä laadussa. 

Toimittajan neuvotteluvoimaa ylläpitää seikka, jos ostaja ei pysty varastoimaan tuotetta. 

Neuvotteluvoima on korkeampi, jos toimittajan tuotteet ovat differoituja ja asiakkaalle syntyy 

vaihtokustannuksia, jos yrittävät vaihtaa toisen toimittajan alaisuuteen. Toimittajien 

muodostaessa integraation eli yhdistymisen uhan, pystyvät säätelemään ehtoja, joilla he 

ostavat. Työvoimaa tulisi myös tarkastella tavarantoimittajana, koska työvoiman panos 

vaikuttaa paljon potentiaalisen voiton osuuteen.  (Porter, 1984, s. 50) 

 

Edellä mainittujen olosuhteiden varjossa voidaan tarkastella toimittajan neuvotteluvoiman 

kasvua tai heikkenemistä. Osa näistä olosuhteista on toimittajan hallinnassa, mutta kuitenkin 

osa taas yrityksen kontrolloinnin ulkopuolella. Samalla tavalla kuin ostajien neuvotteluvoima, 

niin toimittajat pystyvät itse säätelemään oman yrityksen strategisilla päätöksillä. (Porter, 

1984, s. 50) 

 

2.5 Teollinen kilpailu 

 

Teollinen kilpailu liittyy alalla jo olemassa olevien yrityksien väliseen kilpailuun. Kilpailua 

esiintyy, jos siellä on enemmän kuin yksi toimiva yritys, jotka kokevat uhkaa muista alan 

yrityksistä ja haluavat parantaa omaa asemaansa alalla. Porterin (1984) mukaan ”yrityksen 

välisiä kilpailumuotoja on useita, kuten hintakilpailu, mainostaistelu, uusien tuotteiden tuonti 

markkinoille, parannellut asiakaspalvelut ja takuut.” Yrityksen käyttäessä kyseisiä 

kilpailumuotoja, tämä vaikuttaa muhin alalla toimiviin yrityksiin, joka voi aiheuttaa 
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pyrkimyksiä tai vastatoimia muuttuneen tilanteen kääntämiseksi. Kilpailumuodoista erityisesti 

hintakilpailu laskee toimialan kannattavuutta, jos hintajousto ja kysyntä ovat alhaiset. (Porter, 

1984 s. 38) 

 

Yksi tai muutama yritys voi olla alan valta-asemassa, silloin yritykset pystyy käyttämään 

hintajohtajuuttaan kurittamaan ja koordinoimaan muita alan toimijoita. Toimialan kasvu on 

vaikuttava tekijä myös yrityksien välisessä kilpailussa. Toimialan nopea kasvu parantaa 

yrityksien tuloksia toisin kuin hidas kasvu muuttaa laajenevien yrityksien strategiat 

markkinaosuuspeliksi. Kiinteät kustannukset ja varastointikustannukset ovat korkeita mitkä 

vaikuttavat yrityksien kilpailuun. Tällaisessa tilanteessa, kun kyseiset kustannukset ovat 

korkeita, yritykset pyrkivät laskemaan tuotteiden hinnat alhaisiksi myynnin takaamiseksi. 

Ostajan kokiessa tuote tai palvelu kulutustavaraksi, tässä tilanteessa ostopäätös perustuu 

hintaan tai palveluun. Tässä tilanteessa kilpailu alalla kiristyy ja muuttuu epävakaaksi. 

Ostajan kokema kulutustavara pystytään muuttamaan tuotedifferoinnin avulla. 

Tuotedifferointi aiheuttaa kilpailulle esteitä, koska ostajilla on omia preferenssejä tai kokevat 

merkkiuskollisuutta. (Porter, 1984 s. 39-40) 

 

Kaikki toimialan kilpailijat eroavat toisistaan. Jokaisella yrityksellä on omat strategiansa 

kilpailussa joilla se toimii. Moninaisuutta kilpailuun lisää ulkomaiset toimijat, joilla on 

erilaiset lähtökohdat, toimintatavat ja päämäärät. Pienten yrityksien tyytyessä pienempiin 

investoinnin tuottoihin, kilpailutilanteessa tämän on havaittu rajoittavan suurten yrityksien 

kannattavuutta. Kaikki yritykset pyrkivät muuttamaan omia strategioitaan muiden yrityksien 

strategioiden mukaan siten, että heillä olisi parempi asema kilpailutilanteessa. Jos toimialan 

monella yrityksellä on korkeat strategiset panokset, muuttuu kilpailu alalla helposti 

epävakaaksi. Toimialan kilpailun intensiteetti määräytyy edellä mainittujen osa-alueiden 

perusteella, ajan kuluessa kilpailun luonne vaihtelee näiden mukaan. (Porter, 1984, s. 40-42) 
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3 NOPEASTI KANSAINVÄLISTYVÄT YRITYKSET 
 

Yritysten kansainvälistymiseen on useita syitä. Yrityksen hakevat kansainvälistymisen kautta 

muun muassa kasvua suurten kansainvälisten markkinoiden kautta. Yritykset saattavat ansaita 

myös suurempaa liikevaihtoa sekä katetta kansainvälisillä markkinoilla. Kansainvälistyminen 

voi mahdollistaa myös tuotannon matalammilla kustannuksilla, suuremman myynnin, jouston 

sekä tärkeiden yhteistyökumppaneiden löytämisen. Yritykset siis kansainvälistyvät 

parantaakseen liikevaihtoaan, myyntiään, kannattavuuttaan tai saavuttaakseen paremman 

kustannusedun sekä tavatakseen tärkeitä yhteistyökumppaneita. (Cavusgil, Knight & 

Riesenberger, 2012, s. 52-53) 

 

3.1 Born Global -kansainvälistymisteoria 

 

Varhaisessa vaiheessa kansainvälistyvistä yrityksistä on lähivuosikymmeninä alettu 

käyttämään käsitettä Born Global.  Born Global -termi tarkoittaa yrityksen pyrkimystä 

kansainvälisille markkinoille heti niiden perustamisensa jälkeen. Born Global -yritykset 

pyrkivät tyypillisesti kasvaville markkinoille saadakseen suuremman liikevaihdon sekä 

liikevoiton. Tähän Born Global -yritykset pääsevät esimerkiksi hyödyntämällä osaamistaan, 

innovaatioitaan tai muita resurssejaan.  

 
 
Born Global -termin on kehittänyt Michael W. Rennie vuonna 1993. Covall, Oviatt sekä 

McDoughall käyttivät vastaavasta aiheesta termiä ’International New Ventures’ eli INV 

artikkelissaan JIBS:ssä vuonna 1994. Coviello, McDougall sekä Oviatt käyttivät mielummin 

termiä INV, koska useat yritykset, joita he tutkivat, toimivat vain paikallisilla markkinoilla tai 

pienillä kansainvälisillä alueilla. (Coviello, McDougall & Oviatt, 2011, s. 626-627)  

 

Born Global -termiin on myös viitattu termillä Global Start-Ups. Termi Born Global on 

kuitenkin syrjäyttänyt termit INV- sekä Global Start-Ups -termit kansainvälistyvän sekä 

kehittyvä teknologian aikakautena. ”Määrittelemme Born Globalin business organisaationa, 

joka heti perustamisen jälkeen pyrkii tehokkaaseen kansainväliseen liiketoimintaan, missä 

yritys hyväksikäyttää tietotaitoonsa pohjautuvia resursseja saavuttaakseen laajenevan 

myynnin useissa eri valtioissa.” (Knight & Cavusgil, 2004, s. 124). 
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Useat pienet sekä keskisuuret, eli niin kutsutut SME -yritykset, aloittavat kansainvälisen 

toiminnan vuoden sisällä perustamisestaan sekä saavat suurimman osan tuloistaan 

ulkomaankaupasta. Yritykset aloittavat kansainväliset operaatiot kasvavan kilpailun, 

pienentyneiden vientirajoitusten sekä jatkuvan teknologisen kehityksen takia. Yrittäjän päätös 

lähteä kansainvälisille markkinoille heti yrityksen perustamisen jälkeen on epävarma sekä 

korkean riskin omaava ratkaisu. Verkkokaupoilla ei kuitenkaan ole fyysisiä tai valtioihin 

sidottuja rajoja, joten verkkokauppoihin kohdistuu yleensä välitön ja jatkuva kansainvälinen 

kilpailu (Kumar, Eidem & Noriega Perdomo, 2012, s. 821). Kumar, Eidem & Noriega 

Perdomo (2012) mukaan verkkokaupat yritysmuotoina ovat erittäin nuoria, sekä niiden 

helppokäyttöisyyden vuoksi kilpailu verkkokauppojen välillä kasvaa ja useat yritykset 

laajentavat tuote tarjontaansa laajemmalle käyttäjäkunnalle kansainvälisille markkinoille. 

(Coviello, McDougall & Oviatt, 2011, s. 627-629) 

 

Born Global on kansainvälistymisteoriana vielä uusi ilmiö. Tämä näkyy esimerkiksi Born 

Global -ilmiöön kohdistettujen tutkimusten vähyydessä. Coviello, McDougall & Oviatt 

(2011) käyttivät tutkimuksissaan yhtenä osana Born Global -termiä, kun koko tutkimus 

viittasi pikemminkin International New Ventures -termiin. Yhden vaihtoehdon 

kokonaisvaltaiselle kansainvälistymiselle, eli lähemmin Born Global -yritykselle, tarjoaa 

liiketoiminnan suorittaminen verkkokaupan kautta. 

 

3.2 Tukiverkosto Born Global -kansainvälistymiseen 

 

Verkkokauppa mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan toteuttamisen kansainvälisesti 

hyödyntäen internetissä tapahtuvaa tiedonsiirtoa. Vuoden 1991 jälkeen syntyivät ensimmäiset 

verkkokaupat. Ensimmäisiä verkkokaupasta hyötyneitä yrityksiä olivat muun muassa Dell 

sekä Amazon. Verkkokauppojen, kuten myös koko internetin, käyttö on kasvanut viime 

vuosikymmeninä räjähdysmäisesti. Vuonna 1995 verkkosivuja oli 2000 kappaletta, kun taas 

vuonna 1998 verkkosivuja oli 424 000 kappaletta.  (Zheng, 2009, s. 6). 

 

Myydäkseen B2C -tuotteita eli kuluttajatuotteita verkkokaupassa, yrityksen täytyy ensin 

perustaa ja avata verkkokauppa. Tämän jälkeen yritys julkaisee verkkokaupassa tuotteita sekä 

informaatiota näistä tuotteista. Sivustolla yritys myös ilmoittaa myyntihinnan sekä mitä 
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tuotteella pystyy tekemään. Tuotteen sijasta yritys voi myös tarjota verkkokaupassaan 

palveluita. Tämän jälkeen asiakas valitsee sopivan tuotteen, sekä maksaa tämän 

verkkokaupassa tai hyödyntäen kolmatta osapuolta kuten esimerkiksi PayPal 

maksunvälitysjärjestelmää. Lopuksi yritys toimittaa tuotteen tai palvelun asiakkaalle. Tämän 

tapainen verkkokauppa antaa asiakkaille arvokasta informaatiota tuotteista, minkä lisäksi 

asiakas voi helposti ostaa tuotteen halvimpaan hintaan vertailemalla tuotteita eri 

verkkokaupoissa.  Saavuttaakseen kilpailukykyisen hinnan verkkokaupassa, täytyy yrityksen 

logistiikan olla erittäin tehokas sekä taloudellinen. (Zheng , 2009, s. 27). 

 

 

 

 
Kuva 2. Verkkoliiketoiminnan sidosryhmät (Basu & Muylle, 2007). 

 

Kuvasta 2 selviää verkkoliiketoiminnan sidosryhmien liittyminen verkkoliiketoiminnan 

aloittamiseen (Basu & Muylle, 2007). Sisimmässä kehässä on asiakkaan tarpeet sekä koko 

segmentin tarpeet. Näihin yrityksen tulisi keskittyä. Yrityksellä tulisi olla asiakkaita sekä 

segmenttejä varten kilpailustrategia, miten asiakkaan tai segmentin tarpeet tyydytetään. 

Liiketoiminnan arvoverkossa on liiketoimintayksikkö. Tähän kytkeytyy sidosryhmiä, joita 

ovat liiketoimintastrategia, toimitusketju sekä työntekijät. Toimitusketju pitää sisällään 
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toimittajia, jakelijoita, yhteistyökumppaneita. Verkkoliiketoimintaan vaikuttaa myös olemassa 

olevat verkkoliiketoiminnot. Kaikkien näiden elementtien kautta saadaan rakennettua aloite 

verkkoliiketoiminnalla. (Basu & Muylle, 2007). 

 

Basu & Muylle (2007) ehdottaa kuutta eri osa-aluetta, joilla aloittavan verkkoliiketoiminnan 

kestävyyttä ja pysyvyyttä voidaan parantaa. Ensimmäisenä käsitellään verkkokaupan antamaa 

positiivista kuvaa. Vasta perustetulla verkkokaupalla kävijämäärä kasvaa kokoajan, joten 

ensimmäiset kävijät antavat tärkeää tietoa yritykselle sekä muille asiakkaille verkkokaupan 

toimivuudesta ja käytettävyydestä. Ensimmäiset asiakkaat toimivat ikään kuin 

suurlähettiläinä, jotka antavat hyvää tai huonoa palautetta muille asiakkaille verkkokaupasta. 

Toinen kohta on asiakastietojen tietokanta. Laki velvoittaa yrityksiä suojelemaan asiakas- 

sekä luottotietoja. Asiakkaalle muodostuu luottamus verkkokauppaan, mikäli asiakastiedot 

pysyvät salassa eikä konflikteja synny. Yritys voi lisäksi käyttää asiakastietoja esimerkiksi 

erilaisissa analyyseissä, joka antaa tietoa asiakkaan ostokäyttäytymisestä. (Basu & Muylle, 

2007). 

 

Kolmantena tärkeänä ominaisuutena verkkokaupalle Basu & Mauylle pitää omaan tietotaitoon 

perustuvaa osaamista. Yritys saa kilpailuetua markkinoilla niin kauan, kun pystyy tuottamaan 

asiakkaille parempia ja arvokkaampia palveluita kuin kilpailijat. Yrityksen tulisi suojata omaa 

tietotaitoon, jotta kilpailijat eivät pysty hyödyntämään tätä. Neljäntenä kohtana on yksityisen 

laitteiston tai ohjelmiston tarjoaminen. Tämä antaa asiakkaalle pääsyn palveluihin, joihin 

muilla käyttäjillä ei välttämättä ole pääsyä. Asiakkaalle voidaan esimerkiksi antaa 

kokeilumahdollisuus uuteen palveluun tai verkkosivuun. (Basu & Muylle, 2007) 

 

Viidentenä kohtana verkkokaupan kestävyyden parantamisena on personointi. Verkkokauppa 

voidaan tehdä kestäväksi ja tehokkaaksi, jos verkkokauppa hyödyntää henkilökohtaista tietoa 

tarjotakseen asiakkaille henkilökohtaista palvelua. Esimerkiksi mahdollisuus seurata verkossa 

omaa lähetystään on esimerkki henkilökohtaisesta palvelusta, jossa käytetään hyväksi 

henkilötietoja. Kuudentena kohtana Basu & Muylle pitää tärkeänä valikoituja 

yhteistyökumppaneita. Asiakkaalle koituu lisäkustannuksia, mikäli se ei saa kaikkia palveluita 

ja tuotteita saman katon alta. Verkkokauppaan voidaan siis integroida palveluita, jolloin 

asiakas saa täyden palvelukokonaisuuden ja tuen tuotteelleen, mikä parantaa asiakkaan 
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ostopäätöstä. Verkkokauppa voi esimerkiksi tarjota kuljetuksen asiakkaalle tietyllä yrityksellä 

ja toinen yritys hoitaa asiakkaan laitteen takuuhuollon. (Basu & Muylle, 2007) 

 

Kun yritys perustaa verkkokaupan ja harjoittaa liiketoimintaa sen kautta, pystyy yritys 

valitsemaan lähes kaikki haluamansa resurssit verkkokaupan ylläpitämistä varten. Yritys voi 

ulkoistaa osan toiminnoistaan ja pitää osan itsellään. Vaihtoehtoisesti yritys tehdä kaiken itse 

tai ulkoistaa lähes kaiken. Resursseja verkkokaupan perustamista ja ylläpitämistä varten on 

olemassa paljon, joten yritys saa verkkokaupasta helposti Born Global -ajattelutavan 

mukaisen kokonaisuuden. Pitämällä resursseja itsellään, joutuu yritys panostamaan useisiin 

eri verkkokauppaan liittyviin prosesseihin. Tämä kuitenkin antaa yritykselle kilpailu- ja 

kustannusetua sekä kontrolli on aina yrityksellä itsellään. Resurssien ulkoistaminen on usein 

kalliimpi, mutta nopeampi ja helpompi reitti perustaa verkkokauppa. 
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4 LOKALISOINTI 
 

Tässä kappaleessa määrittelemme lokalisoinnin, sekä tutkimme miten yritys voi lokalisoida 

verkkosivujaan. Vastatakseen kulttuureista johtuviin eroavaisuuksiin, täytyy yrityksen 

muokata toimintaansa eri maiden välillä. Lokalisointi on siis kohdemaan tai kulttuurin 

normeihin ja käytäntöihin mukautumista sekä niiden huomioimista. Cheung & Thong (2012, 

s. 256) mukaan eri alueilla ja kulttuureissa elävät henkilöt omaavat erilaiset arvot sekä normit, 

mistä johtuen henkilöt reagoivat  erilailla verkkosivuihin ja niiden elementteihin. 

Verkkosivuston lokalisointi siis tarkoittaa sivuston muokkaamista siten, että se vaikuttaa 

tietylle kulttuurikohderyhmälle luonnolliselta ja kulttuurin mielestä loogiselta. Verkkosivujen 

lokalisointiin keskittynyt tutkimus tutkii pääasiassa lokalisoituja elementtejä, sekä miten 

käyttäjät kokevat nämä lokalisoidut elementit. (Vrontis, Shoham & Shneor, 2012, s. 353) 

 

4.1 Lokalisointi kansainvälisillä markkinoilla 

 

Kansainvälisen yrityksen täytyy päättää, miten se muuttaa liiketoimintaansa sekä 

strategiaansa kansainvälisille markkinoille. Esimerkiksi Coca-Cola muuttaa reseptiään eri 

alueilla, jotta Coca-Cola sopisi paikalliseen makuun paremmin. Coca-Colan tapaiset yritykset 

joutuvat mukauttamaan tarjontaansa sopiakseen kulttuuriin, lakeihin, tulotasoon sekä muihin 

maasta riippuviin tekijöihin. (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012, s. 349-350). 
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Kuva 3. Kilpailun paine  kansainvälistyvässä yrityksessä (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012, s. 

350). 

 

Kuva 3  esittää kilpailun painetta lokalisoinnissa Cavusgil, Knight & Riesenberger (2012) 

mukaillen. Globaalilla integroinnilla pyritään tehokkaampaan toimintaan hyödyntämällä 

maiden välisiä yhteneväisyyksiä, kun taas lokaalissa reagointikyvyssä pyritään vastaamaan 

yhden maan yksilöllisiin markkinoihin. Pysyäkseen vahvana globaalissa integroinnissa, täytyy 

yrityksen muun muassa löytää kustannusetua suuren vaihdannan kautta, tarjota 

yhdenmukaisia palveluita kansainvälisille asiakkaille sekä tarkkailla ja vastata globaaliin 

kysyntään. Vahvassa lokaalissa reagointikyvyssä yrityksen täytyy käyttää hyväkseen 

paikallisia tunnettuja henkilöitä, vastata paikallisesti asiakkaan tarpeisiin sekä vastata 

paikalliseen kysyntään. (Cavusgil, Knight & Riesenberger, 2012, s. 350) 
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Yrityksen täytyy siis valita, haluaako se tyydyttää paikallisia markkinoita vai pyrkiä 

tarjoamaan samaa tuotettaan ja palveluaan muuttumattomana kansainvälisesti. Yritys voi 

esimerkiksi verkkokaupassa muuttaa tarjontaansa siten, että tarjoaa osaa tuotetta 

kansainvälisesti kaikille asiakkaille muuttumattomana, mutta tarjota osaa tuotteista vain 

lokaalisti tietylle asiakasryhmälle. Näin se voi yhdistää molempia etuja, sekä globaalia 

integrointia, että lokaalia reagointikykyä. 
 

4.2 Verkkokaupan lokalisointi 

 

”Lokalisoidut verkkosivut pitävät yleensä sisällään paikallista sisältöä, paikallisen kielen sekä 

paikallisia kulttuurillisia elementtejä” (Cheung, Thong, 2012, s. 255). Yhä enemmän 

kansainvälistyvässä taloudessa, yksilöihin kohdistuu useiden eri kulttuurien vaikutukset sekä 

useat yksilöt ovat jo sisäistäneet useita eri kulttuureja omakseen. Tämä luo verkkokaupan 

lokalisoinnin entistä haastavammaksi, sillä ei voida osoittaa että yksi valtio pitää sisällään 

vain yhden kulttuurin, sekä jokaisella henkilöllä olisi vain yksi kulttuurillinen tausta. Hao et 

al. tutkimuksissa (2013, s. 181) jokainen Kiinaan laajentanut, verkkoliiketoimintaa harjoittava 

yritys, kohtasi niin sanotun ’sopimaton ympäristöön’ ongelman. (Cheung, Thong, 2012, s. 

255) 

 

 
Kuva 4. Kulttuurin vaikutus päätöksentekoon (Cheung &Thong, 2012, s. 257). 
 
Kuvassa 4 on havainnollistettu kulttuurin vaikutusta verkossa tapahtuvaan päätöksentekoon, 

mikä on julkaistu Cheung & Thong (2012) teoksessa. Sosiaalinen läsnäolo tarkoittaa 
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yhteydenpitoa hyödyntäen jotakin viestintävälinettä. Tässä tapauksessa viestintäväline on 

tietokone, joka mahdollistaa pääsyn verkkokauppaan. Kun henkilö tekee jatkuvasti ostoksia 

verkkokaupassa, tulee hänelle luottamus verkkokauppoihin. Näin ollen henkilö pystyy 

ennustamaan, onko jokin verkkokauppa epäluotettava. Tätä indikoi kuvassa 4 H1. Kulttuuri 

vaikuttaa henkilön arvosteluun, jota on kuvattu kuvassa 4 merkillä H2. Esimerkiksi 

individualistisissa kulttuureissa, henkilö hyväksyy vaihtelua verkkokaupoissa. 

Kollektivistisesta kulttuurista oleva henkilö olettaa kaikkien mukailevan tiettyjä normeja, eikä 

henkilö hyväksy suurta vaihtelua verkkokaupassa verrattuna oman kulttuurin 

verkkokauppaan. Kun henkilö täyttää verkkokaupassa esimerkiksi henkilökohtaisia 

yhteystietoja, vaikuttaa tähän luottamus sekä kulttuurilliset tekijät. Luottamuksen vaikutusta, 

joka on jo muodostunut, havainnollistetaan kuvassa 4 merkillä H3. Kulttuurin vaikutusta on 

kuvattu merkillä H4 kuvassa 4. Kulttuurin vaikutus H4:ssä on jakautunut kahteen 

pääryhmään: edistämiskeskeinen sekä ehkäisemiskeskeinen. Edistämiskeskeinen kulttuuri 

antaa henkilölle kuvan, että täytettävät yhteystiedot edistävän hänen omia tarpeitaan. 

Ehkäisemiskeskeisestä kulttuurista oleva henkilö pyrkii minimoimaan mahdolliset 

yhteystietojen täytöstä koituvat haitat, kuten niiden joutuminen väärällä taholle. Kulttuuri siis 

vaikuttaa henkilön verkkokaupasta saamaan kuvaan, eli luottamukseen. Lisäksi kulttuuri 

vaikuttaa tämän jälkeen esimerkiksi henkilötietojen luovutukseen verkkokaupassa. (Cheung & 

Thong, 2012, s. 258-289) 

 

Kun yritys lokalisoi verkkokauppaansa, on yrityksen oltava tietoinen kohdemaan 

kulttuurillisista tekijöistä. Individualistinen kulttuuri hyväksyy omasta kulttuuritaustastaan 

eroavan verkkokaupan, kun taas kollektivistinen kulttuuri haluaisi omaa kulttuuritaustaa 

mukailevan verkkokaupan. Kulttuuri vaikuttaa myös henkilön haluun luovuttaa 

yhteystietojaan yritykselle. Cheung & Thong (2012, s. 259) mukaan esimerkiksi Kiinassa 

henkilö haluaa minimoida luovutettavien yhteystietojen määrän. Länsimaisessa kulttuurissa 

henkilö luovuttaa yhteystietoja helpommin. Jos henkilöllä on kulttuurillista taustaa sekä 

Kiinasta että Länsimaista, verkkokaupan pukeminen Länsimaalaiseksi antaa kyseiselle 

henkilölle edistämiskeskeisen kuvan, jolloin henkilö luovuttaa mielellään yhteystietonsa 

yrityksen käyttöön. 

 

Koska verkkokauppa mahdollistaa kansainvälisen pääsyn eri kansalaisille sekä kulttuureille, 

täytyy myös verkkokaupan designiin kiinnittää huomiota. Maquire & Martin (2011, s. 162) 
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mukaan jokaista verkkosivun käyttäjää voi olla lähes mahdotonta tyydyttää kulttuuriin sekä 

kansallisuuteen perustuen, mutta verkkosivun omaksuttavuus sekä tehokkuus ovat mahdollisia 

maksimoida. 

 

Verkkokauppaan perustaessa, täytyy päättää tehdäänkö yksi verkkosivu vai useita eri 

kansalaisuuksiin ja kulttuureihin sopivaa verkkokauppaa. Yksi vaihtoehto on tehdä vain yksi 

verkkokauppa ja muokata tätä eri kansallisuuksiin sopivaksi. Tämä säilyttää muun muassa 

brändin kuvan eri maiden välillä. Yksi ratkaisu voi olla paikallisen työryhmän palkkaaminen, 

joka vastaa verkkosivun ylläpidosta sekä sen sisällöstä, mikä on juuri kohdemaahan ja 

kulttuuriin sopivaa. (Maguire, 2011, s. 162-163) 

 

Kieli sekä merkit ovat tärkeitä sekä huomioitavia asioita verkkokaupan käytössä. Englanti 

nähdään usein tyypillisempänä verkkokaupan kielenä, mutta maailman käytetyin kieli on 

kuitenkin Mandariini Kiina. Erilaiset verkkosivujen kielenkääntöohjelmat ovat lisääntyneet 

huomattavasti. Nämä kääntöohjelmat antavat kääntävät kielen toiseksi koneistetusti, joten 

täydellisesti kielenkääntöohjelman antamaan tekstiin ei voi luottaa. Lisäksi sanontoja sekä 

slangia tulisi välttää, jotta verkkosivut olisi helposti käännettävät. Merkistö eri kielten välillä 

eroaa toisistaan, joten eri merkistöt on otettava huomioon verkkokaupassa. Esimerkiksi UTF-

8 -merkistö mahdollistaa 90 eri kielen syöttämisen. (Maguire, 2011, s. 163-164) 

 

Värit viestivät eri kulttuureissa ja valtioissa eri asioita. Maquire & Martine (2011, s. 167) 

mukaan väreillä on symboli ihmisille heidän kulttuurillisen taustansa kautta. Kondratova & 

Goldfarb (2007) tutkimusten mukaan historialla on myös merkitystä ihmisten 

värimieltymyksiin. Tutkimusten mukaan esimerkiksi vihreä väri on hyväksytty Islamistisissa 

valtioissa, punainen on tykätty väri Kiinassa sekä mustaa pidetään hyvänä värinä 

Yhdysvalloissa. Tutkimusten mukaan sininen on globaalisti hyväksytyin väri. Väri vaikuttaa 

myös ihmisten tunteisiin sekä verkkokaupan tekstien luettavuuteen. (Kondratova & Goldfarb, 

2007, s. 124-125) 

 

Yrityksen täytyy siis strategiassa tarkkaan päättää, miten paljon ja millä tavoin se haluaa 

verkkokauppaansa lokalisoida. Lokalisoinnin kohteita ovat muun muassa ulkoasu, design, 

värit, kieli sekä merkistö. Lisäksi verkkokaupan sisältö voi vaihdella eri maanosien välillä, jos 

esimerkiksi jotain tuotetta ei ole saatavilla kyseiseen maanosaan. Yrityksen täytyy lisäksi 
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päättää, perustaako se yhden verkkokaupan, ja muokkaa tätä aina maan tarpeisiin sopivaksi. 

Toinen vaihtoehto voi olla useiden verkkosivustojen perustaminen, jotka eroavat toisistaan 

radikaalisti. Lisäksi yrityksen täytyy harkita, ylläpitääkö se itse lokalisoidun verkkosivuston 

vai ulkoistaako se tämän esimerkiksi kohdemaahan. 
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5 VERKKOKAUPPOJEN NYKYTILA 
 

Ennusteiden mukaan vuonna 2014 B2C verkkokauppojen myynti tulee nousemaan 20,1 % 

verrattuna vuoteen 2013 (eMarketers, 2014). eMarketers (2014) ennusteessa, jossa on 

huomioitu kaikki verkkokaupat, tämä tarkoittaa yhteensä 1,5 biljoonan dollarin myyntiä 

vuodelle 2014. Kiina, Intia sekä Brasilia tulevat saamaan suurimman myyntikasvun 

verkkokaupoista vuodesta 2013 vuoteen 2014, sillä Kiinan ennustetaan saavan 63,8 %:n 

kasvun, Intian 31,5 %:n kasvun sekä Brasilian 19,1 %:n kasvun, ennustaa Brandt (2014). 

Verkkoliiketoiminnasta saatava liikevaihto ei vielä ole yhtä suurta kuin vähittäiskaupoista 

saatava liikevaihto, sillä verkkoliiketoiminnan liikevaihdon määrä on vain noin 4 - 6 % 

vähittäiskaupoista saatavasta liikevaihdosta. Tämän luvun oletetaan kuitenkin 

kaksinkertaistuvan tulevan viiden vuoden sisällä, sillä verkkokaupat tulevat korvaamaan 

vähittäiskaupoissa tarjolla olevia tuotteita sekä palveluita. Verkkoliiketoimintaan siirtyminen 

vaatii kuitenkin vähittäiskaupoista poikkeavan strategian. Yrityksen täytyy muun muassa 

suunnitella hyvin liiketoimintasuunnitelmansa, sillä varastointimallit, niiden keskittäminen 

sekä työntekijät ovat keskiössä verkkoliiketoimintaa harjoittaessa. (Schottmiller, Bethlahmy 

& Barbier, 2011, s. 1-4) 

 

Verkkokaupat ovat yleistyneet huimaa vauhtia myös Suomessa. Verkkokaupasta ei enää 

osteta ainoastaan pelkkiä fyysisiä tuotteita, vaan myös palveluita ja online-tuotteita. 

Verkkokauppatilaston (2013) mukaan Suomalaisessa verkkokaupassa 57 % liikevaihdosta 

muodostuu palveluiden kautta, 42 % tavarakauppana sekä 1 % digitaalisen sisällön kautta.  

Kuten kuvasta 5 voidaan nähdä, Suomen Virallisen Tilaston (2012) mukaan Suomen 

verkkokaupan kasvu on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2007 vuoteen 2011. Verkkokauppa 

on edelleen kasvussa, mutta kasvu on alkanut hidastumaan, sillä vuonna 2013 verkkokaupan 

liikevaihto Suomessa oli noin 7,0 miljardia euroa (Suomen Virallinen Tilasto, 2013). 

Suurimpia verkkokauppoja sekä kasvupotentiaalia löytyykin Suomen ulkopuolelta kuten 

Venäjästä sekä Kiinasta, sillä  esimerkiksi Venäjän verkkokaupan liikevaihto vuonna 2013 oli 

yli kaksinkertainen verrattuna Suomeen 16,5 miljardilla eurolla sekä sen arvioidaan 

kaksinkertaistuvan vuoteen 2016 mennessä noin 30 miljardiin euroon. (Tammilehto, 2014). 
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Kuva 5. Suomen verkkokaupan kasvu 2007-2011 (Suomen virallinen tilasto, 2012). 

 

Todella suuri kasvipotentiaali verkkokaupoille löytyy Venäjältä. Kuvassa 6 on ennustettu 

Venäjän erittäin voimakkaasti kasvavaa verkkokauppaa vuoteen 2025 asti, Tammilehtoa 

(2014) mukaillen. Ennusteiden mukaan verkkokaupan arvon ennustetaan kasvavan vuodesta 

2010 vuoteen 2025 noin 14 kertaiseksi. (Tammilehto, 2014)  

 
Kuva 6. Venäjän verkkokaupan kasvuennuste (Tammilehto, 2014). 

 

Yksi suuri haaste Venäjälle laajentaville verkkokaupoille on lokalisointi. Tällä hetkellä 

venäjänkieliset verkkosivut ovat erittäin huonoja verrattuna esimerkiksi saksalaisiin ja muiden 

Euroopan maiden verkkokauppoihin. ”Kävimme läpi 3  000 yrityksen verkkosivut. 

Suomalainen yritys voisi hyvin erottautua saksalaisista vaikka venäjänkielisellä videolla. Ne 

ovat nyt megatrendi”, kertoo Hämeen Venäjän-kaupan killan puheenjohtajana toimiva 
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Kyllönen Kauppalehdessä (Tammilehto, 2014). Venäläinen hakukone Yandex on 

kävijämäärältään Googlea suurempi, sillä Yandex:n kävijämäärä kuukaudessa on noin 58,8 

miljardia kun Googlen vastaava luku on 45,6 miljardia kävijää. Tämä tiedon perusteella 

yritysten tulisi panostaa Venäjällä varsinkin verkkosivujen lokalisointiin sekä 

hakukoneoptimointiin myös Yandex:lle. Venäjältä löytyykin siis suuri potentiaali 

verkkokaupalle menestyä, mutta tämä vaatii tarkan liiketoimintasuunnitelman sekä sitäkin 

tarkemman lokalisoinnin, jotta verkkokauppa menestyy Venäjän markkinoilla. Menestyvä 

verkkokauppa Venäjällä ei välttämättä menesty sen ulkopuolella, ainakaan samassa 

formaatissa.  (Tammilehto, 2014) 
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6 KANSAINVÄLISTYVÄN VERKKOKAUPAN UHAT JA 

HAASTEET 
 

6.1 Strategiset ja operatiiviset haasteet 

 

Kansainvälisesti toimiva verkkokauppa kohtaa useita siihen kohdistuvia uhkia sekä haasteita. 

Tällaisia uhkia ja haasteita kohtaavat myös normaalit vähittäiskaupat ja myymälät. Näitä 

uhkia ja haasteita ovat muun muassa finanssikriisit, onnettomuudet, sodat, 

markkinaympäristöt sekä siihen liittyvä logistiikka. Erityisesti verkkokauppoja koskevat 

haasteet ovat verot, tullit, lait, toimitukset, tekijänoikeudet sekä verkkohyökkäykset. Born 

Global -ajatusmalliin pyrkivän verkkokaupan täytyy olla heti perustamisesta lähtien hyvin 

tietoinen erilaisista haasteista sekä uhista, jotta se selviää kansainvälisillä markkinoilla. 

 

Verotuksen huomioiminen verkkokaupassa sekä sen hoitaminen käytännössä voi koitua 

yritykselle erittäin haasteelliseksi. EU-alueen sisällä kuluttaja voi ostaa tuotteita toisesta EU-

maasta, maksaen tuotteesta arvonlisäveron ostomaahan (Tulli, 2014). Tullin (2014) mukaan 

jos tuote saapuu EU-alueen ulkopuolelta, täytyy tuotteesta tehdä tulliselvitys ja maksaa 

arvonlisävero sekä valmistevero EU:n veroalueelle. Eri mailla sekä alueilla on omat säädökset 

verotuksesta sekä tuotteiden maahantuonnista ja maastaviennistä. Mikäli yritys harjoittaa 

kansainvälistä verkkoliiketoimintaa, täytyy sen olla perillä eri maiden verotuksesta sekä 

näiden ohjearvoista.  Mikäli yritys ei huomioi asiakkaan toimitusmaata vaan toimittaa 

tuotteen tai palvelun asiakkaalle välittämästä tälle koituvista verosanktioista, joutuu asiakas 

itse huolehtimaan verojen maksamisesta sekä verotusarvojen selvittämisestä. Yritys voi 

helpottaa asiakkaan tulliselvitystä esimerkiksi arvioimalla asiakkaalle koituvat kustannukset 

tuotteen tai palvelun maahantuonnista. Verojen tai tulliselvityksen kiertäminen ei kuitenkaan 

ole mahdollista eikä yrityksen tulisi pyrkiä tähän. 

 

Tullaus on liittyy tiiviisti tuotteen tai palvelun verotukseen. EU-alueen ulkopuolelta ostetuista 

tuotteista maksetaan mahdollinen tulli, arvonlisävero, mahdollinen valmistevero sekä 

mahdollinen juomapakkausvero (Tulli, 2014). Tulli on läheisessä yhteydessä veroon, sillä tulli 

perii valtion rajojen yli kulkevasta tavaravirrasta veroluonteista maksua. Tullaus aiheuttaa 

yritykselle lisäksi ylimääräistä paperityötä sekä pitkittää tuotteen toimitusaikaa. Verwaal & 
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Donkers (2003) teoksesta selviää, että Cecchini et al. käyttivät tutkimuksissaan 500 yritystä 

vuonna 1988  ja saivat selville, että tulliin liittyviin kustannuksiin sekä muihin tullista 

johtuviin viivästyksiin kului yrityksiltä yhteensä EU:ssa 8 miljardia euroa. Tämä oli siis 

ennen kuin EU:sta tuli sisämarkkina-alue, joka mahdollistaa kaupankäynnin myös 

verkkokaupassa ilman tullausta. (Verwaal & Donkers, 2003, s. 257) 

 

Valtiot säätelevät laeilla maissa sallittuja tuotteita sekä näiden käyttörajoituksia. 

Verkkokaupan omistava yritys voi joutua vastuuseen, mikäli se välittää maahan siellä 

kiellettyjä tuotteita. Yritys voi esimerkiksi rajoittaa tarjontaansa eri maihin tai vapauttaa 

itsensä vastuusta, siirtäen vastuun osittain tilaajalle. Pohjimmiltaan yritys on kuitenkin 

vastuussa sen toimittamista tuotteista, laitteista sekä palveluista. Myös valmistajalla on vastuu 

tuotteen toimivuudesta, mutta yrityksen täytyy olla tietoinen ulkopuolisen valtion säädöksistä, 

salliiko se laitteen käytön maassaan. Yrityksen täytyy myös huomioida tekijänoikeuslait, 

erityisesti kansainvälisessä liiketoiminnassa. Eri valtioiden säädökset vaihtelevat suuresti niin 

lakien, kuin tekijänoikeuslakienkin suhteen.  

 

Toimitukset verkkokaupasta, tai sen varastosta, asiakkaalle aiheuttavat paitsi kustannuksia, 

mutta myös pidemmän toimitusajan. Vähittäismyymälästä haettu tuote tai kotimaassa 

sisäisesti lähetetty tuote on nopeammin asiakkaalla kuin kansainvälisesti lähetetty tuote. 

Tuotteen postittaminen kansainvälisesti aiheuttaa kustannuksia yritykselle, minkä lisäksi 

tuotteen lähettämiseen on useita erilaisia vaihtoehtoja. Lisäkustannuksia syntyy, jos tuote 

halutaan saapuvan mahdollisimman nopeasti, tuote vaatii erityiskohtelua tai tuote on iso tai 

painava. Nämä kustannukset voivat sisältyä ostohintaan tai asiakas voi maksaa nämä itse. 

Usein yrityksen ei kannata toimittaa verkkokaupassa myymiään tuotteitaan tai palveluitaan 

itse, vaan se voi turvautua muihin yrityksiin, jotka tarjoavat kuljetuspalveluita. Tällaisia 

kansainvälisiä kuljetus- ja toimituspalveluita tarjoavia yrityksiä ovat esimerkiksi DHL, UPS 

sekä Fedex. Myös tuotteiden pakkaaminen sekä mahdolliset reklamaatiot ja palautukset 

vaikeutuvat, kun tuotteita joudutaan lähettämään paketeissa pitkiä matkoja. 

 

Yksi verkkokaupan suurimmista haasteista on asiakastietojen, kuten luottotietojen 

salaaminen. Yrityksen tulisi keskittyä verkkokaupan turvallisuuteen sekä vaikeuttamaan 

siihen kohdistuvia tietomurtoja. Tietomurto voi johtaa asiakkaan käyttäjätunnukset, salasanan 

sekä luottotietojen vuotamiseen. Lisäksi mahdollinen tietomurto on erittäin kohtalokas 
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yrityksen luotettavuudelle jatkossa. Yritys voi ulkoistaa maksamisen esimerkiksi PayPal 

palveluun, joka hoitaa veloituksen asiakkaalta ja maksaa tuotteen yritykselle. PayPal 

kuitenkin veloittaa muutaman prosentin siirtosummasta, mutta näin olleen yritys voi ulkoistaa 

osan asiakastietojen tallentamisesta sekä käsittelystä toiselle yritykselle (West, 2012, s. 245). 

Mikäli yritys kuitenkin mahdollistaa luottokortilla maksamisen verkkokaupassa, täytyy 

yrityksen varmistua luottotietojen asianmukaisesta käsittelystä, säilyttämisestä sekä 

luovuttamisesta.  

 

Yrityksen täytyy lisäksi päättää, kuinka paljon se aikoo lokalisoida verkkosivujaan. Täysin 

lokalisoidut verkkosivut voivat olla lähes mahdottomat rakentaa ja ylläpitää, minkä lisäksi ne 

aiheuttavat paljon kustannuksia. Lisäksi paljon lokalisoiduista verkkosivuista saatu hyöty voi 

olla huomattavasti kustannuksia pienempi. Yrityksen on kuitenkin hyvä lokalisoida 

sivustojaan ainakin osittain, sillä tuotevalikoimat, kielet sekä toimitusvaihtoehdot vaihtelevat 

paljon maista riippuen. Yritys kannattaa myös yhtenäistää eli standardisoida verkkosivujaan, 

jotta käytettävyys, ilme sekä brändi tulevat yhtenäisemmiksi ja selkeämmiksi. Täysin 

standardisoidut verkkosivut voivat olla jo toimitusvaihtoehtojen sekä kielen puolesta erittäin 

etäisiä  ja vaikeita käyttää. Yrityksen täytyy siis valita, mitä se haluaa lokalisoida ja mitä 

standardisoida. 

 

6.2 Käytännönhaasteet 

 

Strategisien sekä operatiivisien haasteiden lisäksi verkkokauppaan sekä sen perustamiseen 

kohdistuu myös monia käytännönhaasteita. Yksi käytännön haaste on Born Global -tyylisen 

ajattelun mukailu tai sen välttäminen. Born Global -ajattelutapaa mukaileva verkkokauppa 

pyrkii heti kansainvälisille markkinoille tai nopeasti sen perustamisen jälkeen. Yritykselle 

koituu paljon esimerkiksi logistisia haasteita, sillä tilausmäärät voivat verkkokaupan myötä 

kasvaa räjähdysmäisesti. Asiakkaat odottavat tällöinkin yrityksen pitävän luvatut toimitusajat. 

Yrityksen täytyisi olla valmis verkkokaupan sekä kansainvälisenliiketoiminnan tuomaan 

suureen kilpailuun, kulutukseen sekä asiakasmäärään.  

 

Jos yritys haluaa kansainvälistyä verkkokaupan avulla, voi se mukailla muutakin 

kansainvälistymisteoriaa kuin Born Global -teoriaa. Yksi esimerkki on perustaa verkkokauppa 

kotimaahan, jonka jälkeen saadaan tärkeää kokemusta asiakaskäyttäytymisestä 
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verkkokaupassa sekä myös tärkeää tieto verkkokaupan ylläpitämisestä. Myös verkkokauppaan 

liittyvä tietotekniikka sekä verkkokaupan toimitusketjuun liittyvä logistiikkaa tulevat tutuiksi 

yritykselle. Yritys pystyy näin ollen laajentamaan hiljattain liiketoimintaansa sekä etsimään 

omat kilpailuetunsa ainakin kotimaanmarkkinoilta.  

 

Karrus (2005) mainitsee teoksessaan yhdeksi vaikeimmaksi verkkokaupan haasteeksi koko 

kauppakonseptin toimivuuden. Digitaaliset tuotteet sekä informaatio voivat siirtyä asiakkaalle 

suoraan verkon välityksellä, mutta fyysiset tuotteet vaativat aina yritykseltä prosessin, millä 

tuote esimerkiksi varastoidaan, toimitetaan asiakkaalle sekä käsitellään. ”Toimivuuden 

ulottuvuuksia ovat ostopaikan löydettävyys, selkeys ja helppokäyttöisyys, tarjonnan laajuus ja 

sopivuus varsinaiselle kohderyhmälle, sujuvat ja varmat tilaus- ja maksumenettelyt sekä 

luotettava ja tehokas toimitusjärjestelmä”. (Karrus, 2005, s. 309) 

 

Verkkoliiketoiminnassa täytyy huomioida myös tuotteiden ja palveluiden ympärille liittyvät 

toiminnot, kuten toiminnanohjausjärjestelmä, asiakaspalautukset, reklamaatiot sekä 

asiakaspalvelu. Hyvällä ja toimivalla toiminnanohjausjärjestelmällä saadaan asiakkaan 

tilauksesta välittömästi tieto sitä vaativiin prosesseihin, kuten laskutukseen, varastoon sekä 

asiakasrekisteriin. Jos toiminnanohjausjärjestelmä on huono tai sitä ei ole, kestää tilauksen 

eteneminen sekä prosessointi yrityksen sisällä kauan. Lisäksi tähän tuhlaantuu ylimääräistä 

aikaa sekä virheiden mahdollisuus kasvaa. Toimiva toiminnanohjausjärjestelmä pystyy 

vastaamaan myös kasvavaan kysyntään. Asiakaspalautuksiin sekä reklamaatioihin täytyy 

rakentaa toimiva järjestelmä, jotta yrityksen jälkimarkkinointi toimii hyvin. Jos asiakkailla on 

vaikeuksia lähettää tuotetta takaisin yritykselle, voi negatiivinen kokemus viedä asiakkaita 

verkkokaupasta. Verkkokaupalla on myös hyvä olla asiakaspalvelu, johon asiakkaat voivat 

kohdistaa kysymyksensä tuotteesta, toimituksesta tai muista verkkokauppaan liittyvistä 

asioista. 

 

Koko toimitusketjun hoitaminen tehtaalta tai varastosta aina asiakkaalle asti voi olla erittäin 

haastavaa. Koko toimitusketjun ylläpito myös sitoo erittäin paljon yrityksen resursseja sekä 

vaatii yritykseltä paljon tietotaitoa. Tämän toimitusketju pitää sisällään toimintoja, joita ei 

välttämättä normaalissa fyysisessä kaupankäynnissä tarvita. Tuotteen, palvelun tai 

informaation myymiseen verkkokaupassa liittyviä toimintoja ovat muun muassa 

verkkomaksaminen, asiakastietojen salaaminen sekä logistisen ketjun toteuttaminen. 
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Yrityksen täytyy ottaa lisäksi huomioon verkkokauppaan liittyvä strategia, lait, verot, 

verkkokaupan arkkitehtuuri, verkkokaupan design, verkkokaupan johtaminen sekä 

verkkokaupan ylläpito (Zheng, 2009, s. 39-54). 

 

Nykyään eri yritykset tarjoavat omia palveluitaan verkkokaupan perustamisen ja 

ylläpitämisen helpottamiseksi. Verkkokaupan arkkitehtuurin voi tilata yhdestä yrityksestä, 

toinen yritys hoitaa verkkokaupan ylläpitämisen ja kolmas pitää huolen asiakastiedoista ja 

salauksesta. Verkkokaupassa hoidettavan maksamisen voi toteuttaa laskun sijasta esimerkiksi 

liittämällä maksamisvaihtoehdoksi PayPal  -maksujärjestelmän (West, 2012, s. 245). Westin 

mukaan PayPal on asiakkaalle turvallinen maksutapa, eikä se maksa asiakkaalle mitään. West 

myös lisää, että PayPal veloittaa yritykseltä tietyn prosentin maksetusta 

verkkokauppaostoksesta itselleen, joten tällä menetelmällä PayPal saa voittoa itselleen. Myös 

verkkomaksamiseen liittyvät petokset ovat kasvussa, sillä vuonna 2007 verkkomaksamisessa 

tapahtuneet petokset kasvoivat 16 %, mikä on 3,6 miljardia euroa. (Mohapatra, 2013, s. 208) 

 

Myytyään tuotteen verkkokaupassa, yritys voi ulkoistaa toimituksen toiselle yritykselle kuten 

DHL:lle. Yritys voi myös pitää varaston ulkopuolisella yrityksellä, minkä lisäksi tuotteiden 

tuotanto voi olla ulkoistettu yhdelle tai usealle yritykselle. Esimerkiksi 88 400 ihmistä 

työllistävä Amazon omistaa kahdeksan varastokeskusta Britanniassa, seitsemän Saksassa sekä 

kolme Ranskassa (Karttunen, 2014, s. 31). Tällä tavoin yrityksellä on siis käytössään erilaisia 

resursseja, joita hyödyntämällä se tuottaa arvoa ja kilpailee muiden yritysten kanssa 

(Pynnönen, 2014, s. 7). Pynnösen (2014) mukaan ”jos tarvittava resurssi puuttuu, se pitää 

tehdä tai hankkia”. 

 

6.3 Haasteiden tarkastelu Porterin viiden kilpailuvoiman mallin avulla 

 

Taulukkoon 1 on koottu verkkokaupan kohtaamat strategiset ja operatiiviset sekä 

käytännönhaasteet. Pohdimme tässä kappaleessa näitä haasteita Porterin viiden 

kilpailuvoiman mallin avulla. 
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Taulukko 1. Strategisten ja operatiivisten haasteiden sekä käytännönhaasteiden vertailu. 

Strategiset ja operatiiviset haasteet Käytännönhaasteet 

-Finanssikriisit 

-Verot 

-Tullit 

-Lait 

-Toimitukset 

-Tekijänoikeudet 

-Verkkohyökkäykset 

-Toimitusketjun toteutus 

-Tilausmäärät 

-Suuri sekä reagoiva kilpailu 

-Tietotekniikka 

-Toiminnanohjausjärjestelmä 

-Asiakaspalautukset 

-Maksuliikenteen järjestäminen 

 

Porter esittää viiden kilpailuvoiman mallissaan yhdeksi tutkimuskohteeksi toimittajat. 

Verkkokaupassa toimittajiin liittyy toimitusketjun toteuttamisen, tilausmäärien sekä suuren ja 

reagoivan kilpailun uhka. Verkkokaupan sekä toimittajan välillä täytyisi olla toimiva sekä 

järjestelmällinen tilaus-toimitus prosessi, sillä tavaran pitäisi liikkua helposti, nopeasti sekä 

vaivattomasti toimitusketjun eri osien välissä. Verkkokauppaan kohdistuva suuri sekä 

reagoiva kilpailu voi saada tilausmäärät kasvamaan räjähdysmäisesti. Toimittajalla tulisi olla 

tarpeeksi hyvä puskurivarasto, jotta verkkokauppa pystyy toimittamaan tuotteet luvatussa 

toimitusajassa perille suuren kysynnän vallitessa. Lisäksi toimittajat olisi hyvä kytkeä osaksi 

toiminnanohjausjärjestelmään, sillä silloin maksuliikenteen sekä tilausten hallinta ja 

tarkastaminen on huomattavasti helpompaa sekä selkeämpää. Porterin mainitsema teollinen 

kilpailu on erittäin kovaa verkkoliiketoiminnassa, sillä markkinat ovat suuret ja markkinoille 

pääsy on helppoa. Myös verkkohyökkäykset, tekijänoikeudet sekä toimitukset voidaan laskea 

teollisen kilpailun alle. Verkkohyökkäykset sekä tekijänoikeudet liittyvät vahvasti myös 

potentiaalisiin alalle tulijoihin. Varsinkin ostajiin liittyviä toimintoja ovat verot, lait sekä 

tullit.  

 

Osaa verkkokauppaan liittyvistä uhista sekä haasteista on  vaikea sitoa vain yhteen Porterin 

viiden kilpailuvoiman mallin osaan. Osa haasteista ja uhista saattaa koskea yrityksen eri 

toimintoja, eikä vain tiettyä osaa tästä. Esimerkiksi finanssikriisi on usein yrityksen jokaiseen 

operaatioon osittain vaikuttava tekijä. Osa uhista, kuten tietotekniikka sekä 

asiakaspalautukset, ovat yrityksen sisäiseen toimintaan liittyviä uhkia ja haasteita. 
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7 CASE: ALIEXPRESS  
 

Tässä kappaleessa käytämme case -esimerkkinä AliExpress -verkkokauppaa. Käsittelemme 

AliExpress:n kansainvälistymistä sekä lokalisointia, minkä lisäksi käsittelemme AliExpress:n 

emoyhtiötä Alibaba Group:a. Tarkastelemme myös AliExpress -yritystä porterin viiden 

kilpailuvoiman mallin avulla, sekä tarkastelemme mukaileeko AliExpress Born Global -

teorian mukaista kansainvälistymistä. AliExpress on Alibaba Group:n omistama B2C 

verkkokauppa, eli yrityksiltä asiakkaille tuotteita ja palveluita myyvä verkkokauppa. Alibaba 

Group omistaa myös useita muita verkkokauppoja sekä verkkokauppoihin liittyviä muita 

toimintoja. 

 

Alibaba Group on perustettu Kiinassa vuonna 1999. Alibaba Group tarjoaa kuluttajilleen 

lokaaleja ja globaaleja verkkokauppoja sekä pilvipalveluita, kuten Alipay ja Alibaba Cloud 

Computing. Alibaba Group tarjoaa myös logistiikka informaatio palvelun ja teknologia-

alustan online-markkinointiin. Alibaba Groupin liikevaihto oli vuonna 2013 8,5 miljardia 

dollaria (Alibaba Group, 2014a). Syyskuussa 2014 päättyneen vuosineljänneksellä liikevaihto 

oli kasvanut 54 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan vuosineljännekseen (Koskinen, 

2014). Alibaba Group:lla oli kesäkuun 2014 lopussa 26 845 työntekijää ympäri maailmaa 

(Alibaba Group, 2014b). Alibaba Group tarjoaa kuluttaja- ja tukkuverkkokauppoja Kiinan 

markkinoille sekä kansainvälisille markkinoille, näillä markkina-alueille on omat lokalisoidut 

verkkokaupat. AliExpress verkkokauppa kuuluu Alibaba Group tarjoamaan kansainväliseen 

verkkokauppaan. (Alibaba Group, 2014c) 

 

Kuvassa 7 on esitetty Alibaba Group:n myynti- ja ostoverkosto Biancuzzo (2014) mukaillen. 

Alibaba Group on lokalisoinut eri verkkokauppa sivustoja lokaalia sekä globaalia 

liiketoimintaa varten. Kuten kuvasta 7 voidaan havaita, kuinka hyvin Alibaba Group on 

lokalisoinut verkkokauppoja paikalliseen ja kansainväliseen toimintaan. Alibaba Group on 

jakanut verkkokauppatoimintansa tukku- ja vähittäismyyntiin. Tavarantoimittajia on sekä 

kansainvälisiä, että paikallisia. Tavarantoimittajat toimittavat tuotteitaan sekä tukku- ja 

vähittäisverkkokaupoille. Globaalit tukkuostajat pääsevät ostamaan heille kohdistetusta 

verkkokaupasta, kuten myös paikalliset pienemmät tukkukauppiaat heille suunnatusta 

verkkokaupasta.  Nämä pienet tukkukauppiaat ja globaalit toimittajat toimittavat tuotteitansa 



 

 
 

34 

kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan, joten tästä syystä kuluttajille suunnatun 

verkkokaupan tarjonta on erittäin laaja.  

 

 
Kuva 7. Alibaba Group:n ja sen tytäryhtiöiden myynti- ja ostoverkosto (Biancuzzo, 2014). 

 

Tässä työssä keskitymme AliExpress verkkokauppaan sekä sen toimintaan ja ratkaisuihin 

verkkokaupassa. AliExpress on perustettu vuonna 2010 ja sen kohdemarkkina-alueena on 

koko maailma. AliExpress verkkokaupan suurimmat markkina-alueet ovat kuitenkin 

Brasiliassa, Yhdysvalloissa sekä Venäjällä. Alibaba Group:n missiona on ”helppo 

kaupankäynti maailman laajuisesti” ja yrityksen arvoissa asiakas on liiketoiminnan keskiössä. 

(Alibaba Group, 2014c)  

 

7.1 AliExpress verkkokaupan analysointi 

 

Tässä kappaleessa tarkastelemme AliExpress:n markkinatilannetta Porterin viiden 

kilpailuvoiman mallin avulla. Markkinoiden lisäksi tarkastelemme AliExpress:n 

liiketoimintaa sekä operaatioita. Lopussa on pohdittu, mitä etua Kiina tuo siellä toimivalle 

AliExpress:lle. 

 

AliExpress:llä on hyvin paljon kilpailua muiden verkkokauppojen kanssa, sillä verkkokaupat 

ovat yleistyneet erittäin nopeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Suurimpia kilpailijoita 

ovat kuitenkin eBay ja Amazon.com, jotka ovat myös erittäin suuria pörssiin listautuneita 

verkkokauppayrityksiä. Myös Alibaba Group listautui pörssiin syyskuussa 2014, jossa 
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AliExpress toimii (Kyynäräinen, 2014). Näiden kolmen yrityksen välillä on kova kilpailu 

tuotteiden hintojen, tarjonnan, toimituskustannusten sekä toimitusaikojen kanssa.  

 

AliExpress:llä on paljon toimittajia: isot paikalliset tukkukauppiaat ja valmistajat, pienet 

paikalliset tukkukauppiaat sekä globaalit merkkituotteiden myyjät. Koska toimittajien määrä 

on erittäin laaja ja monipuolinen, kilpailu toimijoiden välillä on hyväksi AliExpress:lle. 

Toimittajien suuri määrä ja toimittajien välinen kilpailu tarjoaa AliExpress:lle erittäin laajan 

tuotevalikoiman ja moninaisen hintatason. Yhtä tuotetta voi olla AliExpress:ssä tarjolla 

usealla eri toimittajalla, jolloin ostopäätökseen vaikuttaa usein tärkeimpänä hinta sekä 

aikaisemmat ostokokemukset.  

 

Suuren toimittajamäärän vuoksi korvaavia tuotteita on paljon. Kilpailu näiden 

substituuttituotteiden välillä muodostuu tuotteen hinnasta, laadusta ja tuotteen toimitusajasta. 

Tässä tilanteessa AliExpress:n tarjoamista tuotteita kuluttaja-asiakas pystyy valitsemaan 

itselle parhaiten sopivan ja miellyttävimmän tuotteen.  

 

Vaikka toimittajia, korvaavia tuotteita on paljon, niin on myöskin ostajia. Ostajilla on paljon 

vaikutusvaltaa, koska ostajat pystyvät helposti vaihtamaan ostopäätöksensä kilpaileviin 

yrityksiin. Jos AliExpress:n tarjoamat tuotteet eivät miellytä ostajaa, niin ostajan on helppo 

vertailla tuotteita eri verkkokauppojen välillä ja vertailun perusteella valita itselleen paras 

mahdollinen tuote. 

 

Verkkokaupat ovat noususuhdanteessa, joten alalle tulijoita on paljon.  Vaikkakin 

verkkokaupoilla on kova kilpailu keskenään niin silti yritykset haluavat perustaa itselleen 

oman verkkokaupan, koska tämä puolestaan kasvattaa yrityksen myyntiä. Kovin isoa uhkaa 

potentiaaliset alalle tulijat eivät aiheuta isoille verkkokaupoille, kuten AliExpress:lle, sillä isot 

verkkokaupat pystyvät tarjoamaan usein halvempia hintoja ja parempia palveluita.  

 

Suurimmat uhkat AliExpress:lle aiheuttavat kilpailu nykyisten verkkokauppojen kanssa sekä 

ostajien valinnan vapaus ostopäätöksen teossa.  AliExpress on huomioinut kilpailun nykyisten 

verkkokauppojen ja ostajien negatiivisen vaikutuksen omaa strategiaansa. AliExpress tarjoaa 

muutaman kerran vuodessa alennuspäivän, jolloin paljon verkkokaupan tuotteiden hintaa on 
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alennettu. AliExpress:n tulee ottaa kaikki hyöty suuresta toimittajien määrästä, tämä parantaa 

AliExpress:n markkina-asemaa kilpailussa. 

 

AliExpress:n sijaitessa Kiinassa, sijainnistaan AliExpress hyötyy saaden kilpailuetua muihin 

globaaleihin verkkokauppoihin verraten. Kiinassa sijaitsee suurin osa AliExpress:n 

tavarantoimittajista, jolloin verkkokauppa säästää huomattavan määrän 

toimituskustannuksissa, koska tuote voidaan lähettää suoraan Kiinassa asiakkaalle, jolloin 

ristiin toimituksien määrä vähenee. Kiinassa toimivien tuotteiden toimittajien hintakilpailu on 

erittäin valtava ja tällä keinolla AliExpress saa hyödynnettyä tuotteilleen kaikkein halvimman 

hinnan.  

 

7.2 AliExpress:n lokalisointi ja kansainvälinen toiminta 

 

Tutkimme, onko AliExpress verkkokaupan perustamisessa käytetty born global:a hyödyksi. 

Tarkastelemme myös, miten AliExpress on lokalisoinut omia verkkokauppoja eri markkina-

alueille. Pohdimme tässä kappaleessa myös, miten AliExpress voisi tulevaisuudessa 

lokalisoida verkkosivujaan paremmin saavuttaakseen uusia markkina-alueita. 

 
AliExpress on perustettu heti globaaliksi toimijaksi. Alibaba Group on pyrkinyt heti 

AliExpress B2C verkkokauppaa perustaessa kansainvälisille markkinoille. AliExpress:ä 

voidaankin näin ollen pitää Born Global –kansainvälistymisteoriaa mukailevana yrityksenä, 

koska sillä on ollut heti perustamisestaan vakaa aikomus pyrkiä kansainvälistymään nopeasti.  

 

Alibaba Group:n ensimmäiset verkkokaupat on ollut yli 10 vuotta toiminnassa ennen 

AliExpress verkkokaupan perustamista. Alibaba Group on pystynyt AliExpress:n 

perustamisvaiheessa käyttämään jo ennestään tuttuja tukiverkostoja hyödyksi. Aikaisemmin 

toiminnassa olleista verkkokaupoista on pystytty hyödyntämään AliExpress:iä varten 

valmiiksi luotettavia ja toimivia toimituskanavia. AliExpress on alusta lähtien pystynyt 

hyödyntämään luotettavia tavarantoimittajia, kuin myöskin omia ja ulkoistettuja maksuväyliä. 

Näin ollen AliExpress on hyödyntänyt Born Global –kansainvälistymisteoriaa, pyrkimällä 

heti perustamisesta kansainvälisille markkinoille, sekä on hyödyntänyt tukiverkostoja heti 

perustamisesta lähtien.  
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AliExpress on lokalisoinut oman verkkokauppansa hyvin eri markkina-alueille. AliExpress:n 

verkkokaupasta löytyy jokaiselle päämarkkina-alueelle omat lokalisoidut sivut. AliExpress on 

panostanut erityisesti Venäjän ja Brasilian verkkokauppasivujen lokalisointiin. Yhdysvaltojen 

markkina-alueen verkkosivut on lokalisoitu globaaliksi verkkokaupaksi, jota muiden 

markkina-alueiden ulkopuoliset asiakkaat pystyvät käyttämään.  

 

AliExpress sivuston asetuksissa asiakas pystyy itse lokalisoimaan itselleen sopivan sivuston. 

Asetuksissa pystyy valitsemaan toimitusmaan, valuutan sekä sivuston kielen. Toimitusmaan 

avulla AliExpress on pystynyt säätelemään verkkokaupan tuotevalikoimaa kohdemaahan 

soveltuvaksi. Valuutan valinta vaihtoehdolla asiakas pystyy itse määrittelemään sivustolla 

myytävien tuotteiden valuutan, jolla haluaa maksaa tuotteensa. Tällä hetkellä AliExpress 

tarjoaa verkkokaupan asetuksissa useita kielivaihtoehtoja sivuilleen, jotka ovat käännetty 

alkuperäisestä sivustosta Google kääntäjä –palvelun avulla. Googlen tarjoaman palvelu ei 

pysty kuitenkaan kääntämään sivuston kaikkia tekstejä valitulle kielelle.   AliExpress voisi 

tulevaisuudessa lokalisoida omia sivujaan vielä paremmin eri kansalaisuuksille, esimerkiksi 

tarjoamalla useampia kielivaihtoehtoja. Amazon:lla sekä eBay:llä on erityisen kattavat 

kielivaihtoehdot verkkokaupoissaan.  

 

AliExpress tarjoaa käyttäjilleen myös mobiilisovelluksen, jota pystyy käyttämään yhtä 

helposti kuin internetpohjaista verkkokauppaa. Mobiilisovelluksessa on huomioitu eri 

markkina-alueiden asiakasryhmiä käyttöliittymän kielen valinnalla. AliExpress:n kilpailijat 

eBay ja Amazon tarjoavat myös käyttäjilleen mobiilisovelluksen. Mobiilisovelluksella 

AliExpress on saanut lokalisoitua verkkokauppaansa yhä enemmän asiakastarpeita 

mukailevaksi. Helpon rekisteröitymisen ansiosta tuotteiden tilaaminen on tehty vaivattomaksi, 

sivuston muistaessa toimitusosoitteesi. Verkkokaupan sivustoilla on myös helppoa antaa 

palautetta tilauksista. Jokaisen tilauksen yhteydessä AliExpress lähettää sähköpostin, jossa 

tiedustellaan palautetta toimituksesta, tuotteen laadusta ja toimittajan toiminnasta. Asiakas 

pystyy jättämään palautteen toimituksesta omalla nimellään taikka nimettömästi.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Johtopäätökset -luvussa kootaan verkkokaupan kansainvälistymisen ja lokalisoinnin kannalta 

tärkeimmät huomiot ja havainnot yhteen. Kappaleessa tarkastelemme verkkokaupan 

kansainvälistymisprosessia sekä lokalisoimisen merkitystä verkkokaupoissa. Lisäksi 

pohdimme lyhyesti verkkokauppojen tulevaisuutta sekä markkinoita. 

 

8.1 Kansainvälistyminen verkkokaupalla 

 

Verkkokauppa antaa yritykselle nopean väylän kansainvälistyä. Yritys kuitenkin tarvitsee 

erittäin hyvän liiketoimintasuunnitelman vastatakseen verkkokaupan mukanaan tuomiin 

haasteisiin sekä ongelmiin. Näitä haasteita ovat muun muassa kysynnän suuri vaihtelu sekä 

maksuun ja toimitukseen liittyvät haasteet. Jos yritys pyrkii kansainvälistymään nopeasti 

verkkokaupan avulla, on kyseessä Born Global -teoriaa mukaileva kansainvälistyminen. 

Tällöin yrityksellä on hyvä olla kokemuspohjaa verkkoliiketoiminnan harjoittamisesta tai 

yrityksen on vähintäänkin tiedostettava verkkokaupan vaatimat toiminnalliset sekä logistiset 

prosessit, jotta tuote tai palvelu välittyy asiakkaalle helposti, nopeasti, turvallisesti sekä 

asiakastietoja vaarantamatta. 

 

Markkinat sekä liikevaihdot verkkoliiketoiminnassa ovat kuitenkin suuret, joten 

verkkokauppa on kansainvälistymisväylänä erittäin houkutteleva vaihtoehto. Verkkokaupan 

avulla saavutettu asiakaskunta voi olla erittäin laaja, sillä verkko on käytännössä käytettävissä 

kaikkialla ja koko ajan. Kuten muissakin kansainvälistymismalleissa, myös verkkokaupalla 

kansainvälistyvä yritys tulee kohtaamaan kovaa kilpailua sekä korvaavia tuotteita ja 

palveluita. 

 

Yhä useampi vähittäiskauppa pyrkii kansainvälisille markkinoille juuri verkkokaupan avulla, 

sillä jo luodut toimintatavat, logistiset ketjut sekä yhteistyökumppanit ovat suuria etuja 

verkkokauppaa perustettaessa. Kilpailu verkkokaupoissa kasvaa siis koko ajan sekä uusia 

verkkokauppoja perustetaan jatkuvasti. Yrityksen ei kuitenkaan tarvitse välttämättä pyrkiä 

verkkokaupalla välittömästi kansainvälistymään, vaan yritys voi kokeilla liiketoiminnan 

harjoittamista ensin esimerkiksi paikallisilla markkinoilla verkkokauppansa avulla.   

 



 

 
 

39 

8.2 Lokalisoitujen verkkokauppojen merkitys 

 

Lokalisoimalla verkkokauppansa, verkkokaupat kilpailevat paitsi toistensa kanssa, myös 

paikallisten vähittäiskauppojen kanssa. Lokalisointi sitoo yritykseltä enemmän resursseja, 

kuin verkkokauppojen standardisointi, sillä yritys joutuu ylläpitämään useita erilaisia 

verkkokauppakäyttöliittymiä, jos se lokalisoi verkkokauppansa useaan eri maahan. 

Lokalisoitu verkkokauppa on kuitenkin asiakkaalle helppokäyttöisempi muun muassa kielen, 

valuutan sekä toimituskäytäntöjen perusteella. 

 

Yksi vaihtoehto yritykselle on tehdä lokalisointi perustuen esimerkiksi alueeseen kuten 

Eurooppaan tai Aasiaan. Näin ollen saadaan lokalisoitu verkkokauppa, joka sopii pienillä 

muutoksilla maakohtaisesti alueen valtioihin. Myös tuotevalikoimaa voidaan helposti 

rajoittaa, sillä muun muassa lait säätelevät myytävien tuotteiden valikoimaa. Yritys voi 

lokalisoida verkkokauppansa itse, tai antaa lokalisoinnin alueen omaan hallintaan. Alue tai 

valtio on tietoisempi vallitsevasta kulttuurista sekä muista niin kutsutuista nosteilmiöistä sekä 

hittituotteista. Alue pystyy näin ollen itse lokalisoimaan oman alueensa verkkokaupan, mutta 

verkkokaupan yhdenmukaisuus kuten brändi tulisi säilyä verkkokaupasta toiseen lähes 

muuttumattomana. 

 

Verkkokauppojen kilpailun kiristyessä on lokalisointi yksi vaihtoehto erottua kilpailijoista. 

Tutulta, helpolta sekä selkeältä tuntuva verkkokauppa on asiakkaalle usein suotuisampi 

vaihtoehto mikäli hinta, tuote sekä toimitusaika kahden verkkokaupan välillä on sama. 

Ostopäätökset taustalla on tietenkin muitakin kriteerejä, kuten brändiuskollisuus, ostohistoria 

sekä arviot verkkokaupasta. Lokalisointi on kuitenkin suuri ostopäätökseen vaikuttava tekijä. 

 

Suuri potentiaali verkkokaupalle löytyy Venäjältä. Venäjällä verkkoliiketoiminnan 

harjoittaminen vaati kuitenkin yritykseltä tarkan lokalisoinnin. Hakukone optimointi tulisi 

keskittää Google:n lisäksi hakukone Yandex:lle, sillä Yandex:n kävijämäärät ovat suurempia 

kuin Google:n. Venäjän markkinat tarvitsevat siis melkein kaikista muista maista poikkeava 

lokalisoinnin, ja tässä lokalisointihaasteessa onnistuvalla yrityksellä on hyvät edellytykset 

menestyä Venäjän verkkoliiketoiminnassa. Alibaba Group:n omistama yhtiö AliExpress sai 

Venäjälle vuonna 2013 16 miljoonan asiakkaan kävijämäärän. AliExpress  oli siis suurin 

Venäläisten vierailema verkkokauppa vuonna 2013 ja päihitti näin ollen myös paikalliset 
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verkkokaupat. Tämä on hyvä esimerkki kansainvälisen, mutta hyvin lokalisoidun 

verkkokaupan mahdollisuuksista. 

 

8.3 Verkkokauppojen tulevaisuus 

 

Yhtenäistä kaikille verkkokauppoihin liittyville tutkimuksille on näiden optimistisuus sekä 

epävarmuus kohdistuen verkkokauppojen kasvuun sekä kehitykseen. Verkkokaupat ovat 

kasvaneet koko historiansa ajan, aina 1990-luvulta lähtien, mutta suurinta kasvua on nähty 

viimeisen viiden vuoden aikana. Verkkokaupat ovat yleistyneet paljon sekä niiden käyttö 

varsinkin Euroopassa sekä Yhdysvalloissa on erittäin yleistä. Suurta kasvupotentiaalia 

tulevaisuuteen tarjoaa etenkin Venäjä sekä Aasia. Verkkokaupat tulevat kasvamaan myös 

jatkossa, mutta niiden kasvunopeutta on erittäin vaikea ennustaa. 

 

Suuria verkkokauppojen toimittajia löytyy paljon esimerkiksi Kiinasta. Kiinasta löytyy myös 

paljon teollisuutta sekä tuotantoa, jolloin esimerkiksi tuote voidaan lähettää asiakkaalle läheltä 

sen valmistuspaikkaa. Tuotantokustannukset Kiinassa ovat erittäin kilpailukykyiset verrattuna 

esimerkiksi Eurooppaan, jolloin esimerkiksi tuotteen hinta saadaan Kiinassa erittäin 

kilpailukykyiseksi. Yhä enemmän verkkokauppoja onkin perustettu Kiinaan, josta hyvänä 

esimerkkinä toimii AliExpress. AliExpress:n liikevaihto kasvoi 2014 kolmannella 

vuosineljänneksellä 54 % verrattuna edellisvuoden samaan vuosineljännekseen. 

 

AliExpress:n kaltaisia globaalisti toimivia verkkokauppoja tullaan näkemään tulevaisuudessa 

yhä enemmän. Verkkokaupat tulevat olemaan yhä enemmän lokalisoituja, sekä uusiin 

kuljetus- ja toimitusmuotoihin tullaan todennäköisesti kehittämään uutta teknologiaa. 

Verkkokauppojen alkuperää on tulevaisuudessa yhä vaikeampi selvittää, sillä verkkokauppaa 

ylläpitävä yritys saattaa olla yhdestä maasta, toimitus toteutetaan toisesta maasta sekä 

päävarasto ja valmistus on neljännessä valtiossa. Myös verkkokauppojen lokalisointi 

vaikeuttaa niiden alkuperän tunnistusta, sillä hyvin lokalisoitu verkkokauppa saattaa näyttää 

asiakkaalle kotimaiselta verkkokaupalta. 
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