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Kandidaatin tutkielman aiheena on ”Visuaalisuuden vaikutus ostoaikeen 

muodostumiseen muodin verkkokaupassa”. Sen tavoitteena on sekä teorian että 

empirian avulla eritellä visuaalisuuden piirteitä verkkokaupassa sekä tutkia sen roolia 

verkkokauppaympäristössä muotikontekstissa. Tutkielmassa pyritään vastaamaan 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin mahdollisimman tarkasti ja selkeästi. Pääongelmaksi 

asetettu tutkimuskysymys on muotoa ”Minkälainen merkitys verkkokauppojen 

visuaalisuudella on asiakkaan ostoaikeen muodostumiseen muotimarkkinoilla?”. 

Pääkysymykseen haetaan tarkennusta kahden alakysymyksen avulla: ”Mitä 

verkkokaupan visuaalisia ominaisuuksia pidetään tärkeinä?”, sekä ”Minkälainen rooli 

ostomotiiveilla ja demografisilla tekijöillä on asiakkaan suhtautumisessa 

visuaalisuuteen sekä ostoaikeen muodostumiseen?”. Empiirinen tutkimus on suoritettu 

laadullisena tapaustutkimuksena haastattelemalla kymmentä opiskelijaa 12 avointa 

kysymystä käyttäen. 

 

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa visuaalisuuden vaikuttavan asiakkaan 

ostoaikeisiin monella eri tavalla. Tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat käytettävyys sekä 

tuotekuvat. Käytettävyydessä korostui käytön nopeus, ja tuotekuvissa kuvien määrä 

sekä laatu. Myös yleisilmeellä oli useimmille merkitystä, mutta se huomattiin useammin 

negatiivisessa kuin positiivisessa valossa. Tärkeiden visuaalisten piirteiden puuttuessa 

verkkosivulta, keskittää kuluttaja ostoksensa yleensä toisaalle. 
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The subject of this bachelor’s thesis is “The impact of visuality on online shopping 

intentions in fashion markets”. The objective is to analyze the characteristics of 

visuality in e-commerce and study its role in online environment in fashion context 

using theory and empiricism. The thesis aims to answer the research questions set as 

clear and as precisely as possible. The main research question is “What kind of 

consequence does the visuality of e-commerce have on customer’s shopping intent in 

fashion markets?”. To particularize the main question, there are two secondary 

research questions: “What visual characteristics of e-commerce are considered 

important?” and “What is the role of shopping motives and demographic factors in 

customer’s relationship towards visuality and shopping intent?”. The empiric study is 

carried out as a qualitative case study by interviewing ten students using 12 open 

questions.   

 

According to the study, one can state visuality having many different impacts on 

customer’s shopping intent. The most important factors seem to be usability and the 

product images. Speed was highlighted in usability and the quantity and quality were 

emphasized in product images. The layout mattered to most, but it was most often 

acknowledged in negative light. When the website is lacking important visual factors, 

customer often goes shopping elsewhere.  
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1. JOHDANTO 
 

Digitalisaatio on puhututtanut maailmassa jo melko kauan. Monet yritykset ovat 

siirtäneet toimintansa Internettiin ja useat palvelutkin ovat muuttuneet sähköisiksi. Niin 

myös hyödykekauppa on pitkälti levittäytynyt verkkoon. Erityisesti vaatteiden ja 

asusteiden verkkokauppa on kovassa kasvussa, ja muodin myyminen Internetissä 

onkin erittäin kilpailtu ala.  

 

Tässä kandidaatintutkielmassa tutkitaankin siis muodin verkkokauppoja ja erityisesti 

niiden visuaalisuuden vaikutusta asiakkaiden ostoaikeen muodostumiseen. Internetin 

ollessa täynnä erilaisia mahdollisuuksia tehdä ostoksia verkossa, on myyjälle tärkeää 

erottua massasta saadakseen asiakkaat tekemään tilauksensa juuri heidän 

sivustoltaan. Verkkokaupan suurin ongelma on asiakkailta puuttuva mahdollisuus 

aitoon kokemukseen tuotteesta (Kim & Lennon 2008); kuluttaja ei voi sovittaa tuotetta, 

nähdä sen aitoa väriä eikä tuntea sen materiaalia ennen ostotapahtumaa. Tästä syystä 

visuaalisuus onkin ensisijaisen tärkeää. Esimerkiksi Nitsen, Parkerin, Krumwieden 

sekä Ottawayn (2004) tutkimuksen perusteella voidaan todeta epätäsmällisten värien 

aiheuttavan myyjille asiakkaiden sekä tulojen menetyksiä, lisää vaivaa sekä menoja 

lisääntyvien palautusten johdosta verkkokaupassa. 

 

Eri tutkijat ovat kuitenkin saaneet tutkimuksissaan melko erilaisia tuloksia koskien 

visuaalisuuden tärkeyttä. Toisten tutkijoiden korostaessa värien sekä sivuston 

yleisilmeen tärkeyttä ostoaikeen muodostumisessa (Koo & Ju 2010; Mandel & 

Johnson 2002), toiset pitävät niitä, etenkin yleisessä ostostentekokontekstissa 

puhuttaessa, toissijaisen tärkeinä (Kim, Kim & Lennon 2006; Eroglu, Machleit & Davis 

2001). Toisaalta aihetta koskien on löydetty eroavaisuuksia myös eri kulttuureiden 

väliltä (Davis, Wang & Lindridge 2007). Onkin siis mielekästä tutkia eritasoisen 

visuaalisten tekijöiden vaikutuksia yhdistellen niitä myös muihin ostoaikeeseen 

vaikuttaviin tekijöihin, jolloin voidaan löytää uusia syyseuraussuhteita, jotka saattavat 

mahdollisesti avata uusia tutkimusmahdollisuuksia. Lisäksi tällöin ostoaikeen 

muodostumisesta saadaan kokonaisempi ja täsmällisempi kuva, jossa mittasuhteet 

ovat lähempänä todellisuutta.  
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1.1. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimusongelmat  
 

Tutkimuksen keskeisin teema on verkkokauppojen visuaalisuus. Tavoitteena on 

selvittää, kuinka tärkeässä roolissa visuaalisuus on voimakkaassa kasvussa olevassa 

vähittäismyynnin kanavassa: verkkokaupassa. Verkkokaupat on rajattu vielä 

muotimarkkinoihin, jotka ovatkin hyvin suuri osa online-kaupankäyntiä. 

Tutkimuskysymykseksi valikoituikin siis: 

 

Minkälainen merkitys verkkokauppojen visuaalisuudella on asiakkaan ostoaikeen 

muodostumiseen muotimarkkinoilla? 

 

Lisäksi haastatteluja hyödyntäen pyritään vastaamaan hieman tutkimuksen 

pääkysymystä tarkentaviin kysymyksiin: 

 

Mitä verkkokaupan visuaalisia ominaisuuksia pidetään tärkeinä? 

 

Minkälainen rooli ostomotiiveilla ja demografisilla tekijöillä on asiakkaan 

suhtautumisessa visuaalisuuteen sekä ostoaikeen muodostumisessa? 

 

Näiden tarkentavien kysymysten avulla saadaan tarkasteltua valittua ilmiötä 

yksityiskohtaisemmin, ja rajattua tutkimusta myyjää eniten kiinnostaviin seikkoihin; 

Mitä asiakas todella arvostaa verkkosivussa, ja kuinka paljon. Lisäksi saadaan 

tarkasteltua asiakkaan ostomotiiveja sekä demografisia tekijöitä ja niiden 

merkittävyyttä tutkimuksen viitekehyksessä.  

 

1.2. Tutkimusmenetelmä ja –aineisto 
 

Tässä kandidaatintutkielmassa pyritään vastaamaan tutkimuskysymyksiin 

toteuttamalla laadullinen casetutkimus, jonka aineisto kerätään haastatteluilla sekä 

tutkimustilannetta havainnoiden. Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa on tarkoitus 

tarkastella yhtenä kokonaisuutena, jolloin mitkään luotettavat ja aiheeseen liittyvät 

seikat eivät saa olla ristiriidassa esitetyn tulkinnan kanssa. Vastoin kun 

kvantitatiivisessa tutkimuksessa, tarkoituksena ei ole saattaa tietoa numeeriseen 
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muotoon, vaan pikemminkin kuvailla ilmiötä sanallisesti. (Alasuutari 2011, 31-39) 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei jää vain ulkopuoliseksi tarkkailijaksi (Järvenpää 

2006), ja tässä tutkimuksessa tutkija toimiikin tutkimuksessa sekä haastattelijana että 

tarkkailijana.  

 

Laadullinen casetutkimus sopii tämän työn tutkimusmetodiksi parhaiten, koska 

tutkimustuloksen on tuotettava laadullista, ei numeraalista tietoa vastatakseen 

asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Lisäksi kvantitatiivisen tutkimuksen toteuttaminen 

aiheesta vaatisi huomattavasti suuremman otoksen. Koska tutkimuksen tavoitteena on 

ymmärtää haastateltavien ostoaikeeseen vaikuttavia asioita, voi avoin haastattelu 

toimia tehokkaimmin sen tuottaessa syvällistä tietoa. Yleinen virhe laadullista 

tutkimusta toteuttaessa on tarkoituksellisesti tai tarkoituksettomasti ohjata havaintoa 

tutkijan etukäteen asettamiin kategorioihin ja hypoteeseihin (Tuomivaara 2005). Avoin 

haastattelu mahdollistaakin myös sen, että haastateltavat voivat kertoa vapaasti 

kokemuksistaan ilman rajoittavia tekijöitä, kuten turhan strukturoituja lomakkeita. 

Saatu informaatio ohjaa lopulta tutkimuksen suuntaa ja osoittaa, mitkä tekijät 

saattaisivat olla jatkotutkimuksen tarpeessa ja mitkä kannattaa jättää tutkimuksen 

ulkopuolelle. Liian strukturoitu haastattelu voisi ohjata haastateltavia tiettyyn suuntaan, 

jolloin tärkeitä asioita saattaisi jäädä tutkimuksen ulkopuolelle. Lisäksi havainnointia 

hyödyntämällä voidaan mahdollisesti saada tietoa, jota haastateltava ei tietoisesti 

huomaa tai huomaa tuoda kysymyksiin vastatessaan esille. 

 

Tutkielmassa hyödynnettävä, haastatteluilla kerättävä aineisto perustuu 

koehenkilöiden kahden muodin verkkokaupan tarkasteluun (Zalando ja 

Nelly.com/NLYMan.com). Tarkastelun perusteella haastateltavat vastaavat avoimesti 

heille asetettuun kysymyksiin.  Näin he saavat selkeän kuvan siitä, minkälaisia erilaisia 

mahdollisuuksia verkkokauppojen visuaalista ilmettä luotaessa on, ja heillä on kaksi 

eri sivustoa vertailtavaksi. Konkreettinen verkkokauppojen selailumahdollisuus 

varmasti helpottaa haastateltavia vastausten pohdinnassa ja mahdollistaa samalla 

tutkijalle selailun havainnoinnin. Kuitenkin valtaosaan kysymyksistä vastataan yleisesti 

kaikkien muodin verkkokauppojen perusteella, joten tulokset eivät rajoitu vain 

valittuihin sivustoihin. 
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Tutkimuksen otos pitää sisällään kymmenen opiskelijaa Lappeenrannan teknillisestä 

yliopistosta. Vastaajista puolet ovat naisia ja puolet miehiä. Haastateltava otos koostuu 

siis melko saman ikäisistä (21-25) opiskelijoista, jotka ovat kohtalaisen 

samankaltaisissa elämäntilanteissa esimerkiksi taloudellisesta näkökulmasta 

tarkasteltuna. Kaikki haastateltavista ovat ennenkin vähintään selailleet vaatteita tai 

asusteita verkossa, ja kaikki heistä ovat tehneet ostoja verkossa. Verkkokaupat ovat 

siis jo ennestään tuttuja, ja jonkinlainen kokemuspohja kaikilla otoksen jäsenillä jo 

valmiiksi on. 

 

1.3. Kirjallisuuskatsaus ja teoreettinen viitekehys 
 

Empiirisen tutkimuksen lisäksi tutkielmaan kerätään tietoa vanhoista tutkimuksista 

sekä artikkeleista. Keräämällä tietoa eri tavoilla tutkimukseen saadaan yhdistettyä eri 

näkökulmia sekä eri yksityiskohtiin keskittyvää informaatiota. Kirjallinen materiaali 

tulee keskittymään pitkälti tutkielman pääongelman kannalta keskeisimpään teemaan, 

eli verkkokauppojen visualisuuteen. Teoriaosuuteen pyritään etsimään erityisesti 

muodin verkkokauppoihin liittyviä artikkeleita sen rajatessa tutkimusta. Muita 

mahdollisia tärkeitä aiheeseen liittyviä artikkeleita ei kuitenkaan suljeta pois, vaan 

tutkitaan, voisiko niitäkin soveltaa aiheeseen visuaalisuuden ollessa kohtuullisen 

universaali ja halki markkinarajojen näkyvä elementti. 

 

Ostoaikeen muodostumisen ollessa tärkeässä roolissa tutkielman 

tutkimuskysymyksissä, tarkastellaan teoriaosuudessa myös asiakkaan ostoprosessia. 

Vaikka visuaalisuuden vaikutus korostuu etenkin ostoprosessin alkupäässä, tulee 

kokonaisuuden ymmärtääkseen huomioida myös muut, suuressa roolissa asiakkaan 

ostoaikeen muodostumisessa olevat tekijät. Työssä yksityiskohtaisempaan 

tarkasteluun niistä otetaan kaksi merkittävintä vaikuttajaa: kuluttajan henkilökohtaiset 

tekijät sekä riskiin liittyvät tekijät. Etenkin asiakkaan demografisten tekijöiden 

vaikutuksista on saatu ristiriitaisia tuloksia, mistä syystä aihetta tulisikin tutkia 

enemmän. Kuviossa 1 on esitelty Xun sekä Huangin (2015) asiakkaan ostoprosessi 

sekä siihen vaikuttavat visuaaliset, henkilökohtaiset sekä riskiin liittyvät tekijät. 
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Teoreettisessa viitekehyksessä (Kuvio 1) kuvataan taustalla asiakkaan ostoprosessia 

verkkoympäristössä. Tämän lisäksi kuviossa on kuvattu ostoaikeen muodostumiseen 

vaikuttavia visuaalisia tekijöitä, sekä muita suuria vaikuttajia. Kulttuurilliset tekijät 

kuviossa kuvaavat asiakkaan kulttuurin suurta vaikutusta visuaalisten piirteiden 

omaksumiseen ja tulkitsemiseen.  

 

 
Kuvio 1. Teoreettinen viitekehys 

 

Aihetta koskien on toteutettu jo jonkin verran tutkimusta. Esimerkiksi Di, Bhardwaj, 

Jagadeesh, Piramuthu sekä Churchill toteuttivat vuonna 2014 tutkimuksen, jossa he 

pyrkivät selvittämään, minkälaiset verkkokauppojen myyntikuvat tehoavat asiakkaisiin 

milläkin tavalla muotimarkkinoilla. He ovat jakaneet kuvat kolmeen kategoriaan, joissa 

vaatteet tai asusteet ovat joko ihmismallin päällä, mallinuken päällä tai neutraalisti 

tasolla tai ilmassa ilman mallia. Tämä tutkimus on hyvin relevantti tutkielmaa koskien, 

sillä kuvat ovat suuri osa verkkosivujen visuaalista kokonaisuutta. Myös Nitse, Parker, 
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Krumwiede sekä Ottaway (2004) ovat tutkineet verkkokaupoissa käytettäviä kuvia. He 

keskittyivät niiden väritarkkuuteen vertaamalla tuotteiden verkossa nähtävillä olevien 

kuvien väriä tuotteiden todelliseen väriin, ja tutkivat tämän tarkkuuden vaikutusta osto- 

ja palautuskäyttäytymiseen. Myös verkkosivujen käytettävyyttä on tutkittu paljon eri 

näkökulmista, ja keskeiseksi teemaksi on noussut verkkosivulla käytetyn ajan 

tehokkuus (Ranganathan & Ganapathy 2001). 

 

1.4. Tutkimuksen rajaus 
 

Tutkimusta on rajattu kaikista verkkokauppojen aloista vain muotimarkkinoihin. Muotiin 

tässä kontekstissa yhdistetään vaatteet, kengät sekä asusteet. Muodin verkkokauppa 

valikoitui työn rajaukseksi pääasiassa sen merkittävyyden perusteella. Vaatteiden ja 

asusteiden myyminen Internetissä on huimassa kasvussa. Esimerkiksi Euroopan 

alueella muodin verkkokauppa kasvoi vuonna 2016 peräti 24% (Kankaanpää 2017). 

Vuonna 2016 verkkokaupoissa myytiin ainoastaan USA:n alueella 322,17 miljardin 

edestä hyödykkeitä ja palveluita. Tästä lähes 20% koostuu vaatteista, kengistä sekä 

asusteista. (Statista 2017a; Statista 2017b) 

 

Teoreettisen viitekehyksen yhteydessä esitelty ostoprosessi on jaettu viiteen osaan. 

Kuitenkin visuaalisuuden vaikutus korostuu eniten verkkosivun valinnassa sekä 

selailuvaiheessa. Ostoaikeen syntyessä asiakas usein lisää tuotteen ostoskoriinsa. 

Näin ollen tutkielmassa keskitytään pääasiassa kolmeen ensimmäiseen ostoprosessin 

vaiheeseen, ja esimerkiksi maksaminen sekä itse ostopäätöksen tekeminen jätetään 

tutkimuksen ulkopuolelle. 

 

Myös ostomotiivien sekä demografisten tekijöiden esille tuominen yhden tarkentavan 

tutkimuskysymyksen muodossa ohjaa hieman tutkimuksen rajausta. Ostomotiiveissa 

keskitytään motiivien jakamiseen hedonistisiin sekä utilitaristisiin motiiveihin. Lisäksi 

ristiriitainen tutkimustieto demografisten tekijöiden vaikutuksista kuluttajien ostoaikeen 

muodostumiseen muodostaa kiinnostavan tutkimusaukon, johon tutkimuksessa 

pyritään etsimään vastauksia. 
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Tutkielman otannasta johtuen tutkielman empiria tulee rajoittumaan yliopistoikäisiin 

nuoriin aikuisiin (21-25). Opiskelijat ovat pitkälti samassa elämäntilanteessa, mutta 

kiinnostuksenkohteet ja arvomaailmat eroavat toisistaan. Otos sisältää tasaisesti sekä 

naisia että miehiä. 

 

1.5. Käsitteet 
 

Tutkielmassa esiin nousee muutama keskeinen käsite, joilla voi olla hieman erilaisia 

määritelmiä. Seuraavassa esitellään ne määritelmät, joita tässä kyseisessä 

kandidaatintutkielmassa käytetään. 

 

1.5.1. Verkkokauppa 

 

Vuosikymmenten saatossa verkkokauppa on kokenut suuria muutoksia ja 

nykypäivänä käsite usein liitetäänkin automaattisesti Internetissä käytävään 

kauppaan. Verkkokaupalla on kuitenkin alun perin tarkoitettu hyödykkeiden tai 

palveluiden myyntiä mitä tahansa elektronista kanavaa hyödyntäen. Aihe onkin 

mielenkiintoinen, sillä vasta viimeisten vuosikymmenten aikana verkkokauppa on 

saavuttanut yhä suurempaa suosiota Internetin mahdollistaessa sen yhä useammille 

ihmisille. (Rivera 2017)  

 

Tällä hetkellä verkkokauppa kasvaa nopeammin kuin mikään muu vähittäiskaupan ala 

(Gramigna 2017), ja tästä vielä muodin, erityisesti vaatteiden verkkokauppa on 

nopeimmin kasvava sektori (Di, Bhardwaj, Jagadeesh, Piramuthu & Churchill 2014). 

Yhä vain yleistyvät mobiilisovellukset ja sosiaalinen media mahdollistavat sen jatkuvan 

kehityksen ja leviämisen, mikä tekee verkkokaupasta erittäin mielenkiintoisen 

tutkimuksen aiheen. 

 

Tutkielmassa muodin verkkokaupan käsitteeseen sisällytetään casetutkimuksen 

keskiössä olevien verkkokauppojen kaltaiset verkkokaupat, eli tahot, jotka myyvät eri 

merkkien tai vain oman merkkinsä vaatteita, kenkiä sekä asusteita vain omalla 

verkkosivullaan. Lisäksi käsitteellä tarkoitetaan vähittäiskauppiaita, jotka myyvät 

tuotteitaan kivijalkaliikkeidensä lisäksi Internetissä.  
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1.5.2. Visuaalisuus 

 

Visualisuus, eli se mitä näemme, on hyvin tärkeässä roolissa missä tahansa 

vaikuttamisen muodossa, oli se sitten mainontaa tai informaatiota. European 

Communication Monitor 2017 –selvityksen mukaan visuaalisuus on tällä hetkellä 

viestinnän kasvava trendi, jolla tulee olemaan suuri rooli myös tulevaisuuden 

strategisessa viestinnässä (Markkinointi&Mainonta 2017). Verkkokauppa usein 

perustuukin nimenomaan visuaalisuuteen asiakaspalvelun sekä fyysisen kokemuksen 

puuttuessa.  

 

Visuaalisuuteen tässä tutkielmassa sisällytetään verkkosivun kokonaisilmeen sekä 

tuotekuvien lisäksi visuaalinen osa verkkosivun käytettävyyttä; kuinka helppoa sivuilla 

on navigoida ja löytää esimerkiksi eri kategoriat ja rajausmahdollisuudet, sekä kuinka 

tehokasta ostosten teko on. Myös tuotekuviin sisältyy käytettävyyteen liittyviä tekijöitä; 

videot ja pyöritysmahdollisuudet vaikuttavat siihen, kuinka useasta eri kulmasta 

tuotetta voidaan tutkailla. Esimerkiksi Jiangin sekä Benbasatin (2007) tutkimuksen 

mukaan, visuaalisuuteen panostamalla, kuten lisäämällä verkkosivulle mahdollisuus 

pyöritellä tuotetta näytöllä, voidaan tehdä asiakkaan ostotilanteesta miellyttävämpää 

tuotteen hahmottamisen helpottuessa.  

 

1.6. Tutkielman rakenne 
 

Tutkielma koostuu johdannon sekä yhteenvedon lisäksi kolmesta kappaleesta. 

Johdannossa käsiteltiin tutkielman kannalta keskeisimpiä käsitteitä ja teemoja, sekä 

pohdittiin, tutkimuksen taustoja, metodeja ja tarkoitusperiä. Toisessa kappaleessa 

käsitellään aiheeseen liittyvää teoriaa jo tehtyjen tutkimusten sekä artikkelien pohjalta 

keskittyen erityisesti verkkokauppojen visuaalisuuteen. Kolmannessa kappaleessa 

keskiössä on kuluttajan ostoprosessi verkkoympäristöön rajaten. Luvussa käsitellään 

sekä ostoprosessin vaiheita, että siihen vaikuttavia tekijöitä. Neljännessä luvussa 

perehdytään tutkielman empiriaan, ja avataan toteutetun tutkimuksen taustoja sekä 

tuloksia. Viimeisessä luvussa kootaan yhteen tutkielman perusteella tehdyt 

johtopäätökset. Lisäksi yhteenvedossa pohditaan mahdollisia jatkotutkimusaiheita. 
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2. VERKKOKAUPAT JA VISUAALISUUS MUOTIMARKKINOILLA 
 

Vuoden 2012 keväällä peräti 75% suomalaisista 15-79 –vuotiaista oli joskus tehnyt 

ostoksia verkossa (Wikström 2012). Postnordin (2017) tuoreemman tutkimuksen 

mukaan jo vuonna 2016 lähes joka toinen suomalainen teki ostoksia verkossa 

vähintään kerran keskimääräisen kuukauden aikana. Saman tutkimuksen mukaan 

suomalaiset suosivat eniten ulkomaisia verkkokauppoja ja arvostavat verkkokaupassa 

eniten hintaa sekä valikoimaa. Etenkin USA:sta, Isosta-Britanniasta, Kiinasta, 

Saksasta sekä Ruotsista ostetaan paljon tuotteita. Eniten ulkomailta suomalaiset 

tilaavat vaatteita ja kenkiä. Verkkokauppa, erityisesti muodin myynti verkossa, on 

vahvassa kasvussa ja verkkokauppojen luomiseen käytetäänkin paljon aikaa ja rahaa. 

Onkin siis järkevää pohtia, kuinka paljon resursseja mihinkin verkkosivun 

ominaisuuteen kannattaa kohdentaa. Seuraavassa tarkastellaan verkkokauppaa 

yleisesti, sekä sen visuaalisia piirteitä ja niiden vaikutusta.   

 

2.1. Asiakkaiden motivaatio tehdä ostoksia verkossa 

 
TNS Gallup toteutti vuosien 2011 ja 2012 aikana tutkimuksen koskien kuluttajien 

ostokäyttäytymistä sekä online-kaupoissa että kivijalkaliikkeissä. Tutkimuksesta selvisi 

vain neljäsosan suomalaisista käyttävän online-myymälöitä ostokartoitusta 

tehdessään, ja näistä vain 7% päätyy tekemäänkin ostoksen verkossa 

kivijalkamyymälän sijaan. (Wikström 2012) Peräti 42% suomalaisista valitsee 

verkkokaupan ennen kivijalkamyymälää edullisemman hinnan takia. Kolmasosa ostaa 

verkosta, kun tuotetta ei ole paikallisesti saatavilla. Esimerkiksi Suomessa 

pääkaupunkiseudulla asuvat eivät asioi verkkokaupoissa yhtä paljon kuin pienten 

kaupunkien asukkaat, jotka hyödyntävät verkkokauppoja enemmän. Tämä johtuu 

varmasti juuri tuotteiden saatavuudesta useiden kauppakeskusten sekä liikkeiden 

sijaitessa juuri pääkaupunkiseudulla, jolloin verkkokaupoille ei ole niin suurta tarvetta. 

Tärkeänä tekijänä on myös mahdollisuus tehdä ostoksia juuri silloin, kun se kuluttajalle 

itselleen sopii. Tästä syystä verkko-ostoksen tekemistä pidetään kätevänä ja aikaa 

säästävänä. (Postnord 2017; Tilastokeskus 2014) 
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Xun sekä Paulinsin (2005) toteuttaman tutkimuksen mukaan peräti 55% 

yhdysvaltalaisista yliopisto-opiskelijoista haluaa tilata vaatteita verkosta, kun vain 17% 

ei tilaisi. Tutkimus osoitti opiskelijoiden asenteilla olevan suuri vaikutus ostoaikeisiin 

verkossa. Opiskelijat, jotka aikoivat tilata vaatteita verkosta, suhtautuivat merkittävästi 

positiivisemmin muodin verkkokauppoihin kuin ne, joilla ei ollut aikeita tehdä verkko-

ostoksia.  

 

Verkossa asioidessaan asiakas havaitsee tuotteiden ostamiseen liittyvät riskit 

herkemmin kuin palveluita ostaessaan (Liu & Wei 2003). Ehkä juuri tästä syystä 

Suomessa vuonna 2014 yleisimmin ostettuja tuoteryhmiä olivat majoituspalvelut, 

matkaliput sekä muut matkailupalvelu, ja vasta kolmantena ryhmänä vaatteet sekä 

kengät. Vaatteet ja kengät ovat siis tuotteista suosituimpia, mutta useat palvelut 

menevät näidenkin ohitse johtuen esimerkiksi juuri siitä, ettei riskiä koeta yhtä suureksi 

kuin fyysisiä tuotteita ostettaessa. (Liu & Wei 2003; Tilastokeskus 2014) 

 

Mobiililaitteiden yleistyminen on tuonut verkossa asioinnin yhä lähemmäksi ihmisten 

jokapäiväistä elämää, ja se onkin helppoudellaan mahdollistanut uusien 

ostosmuotojen syntymisen; Webrooming tarkoittaa käytännössä tuotteen 

esitarkastelua verkkokaupassa, mutta noutamista ja ostamista kivijalkamyymälästä.  

(Nesar & Bin Sabir 2016). Metodia voidaan käyttää hintojen sekä tuotteiden 

vertailussa. Asiakas voi esimerkiksi vertailla eri liikkeiden hintoja tai tuotteita ja niiden 

ominaisuuksia netissä, ja päädyttyään johonkin malliin, hän voi hän mennä sen kaupan 

kivijalkaliikkeeseen sellaisen ollessa olemassa. Asiakas voi käyttää metodia myös 

mobiililaitteellaan kivijalkaliikkeestä koskaan poistumatta. Hän voi siis samanaikaisesti 

saada tuotteesta fyysisen kokemuksen ja tutustua siihen lähemmin, sekä vertailla eri 

merkkejä, hintoja ja korvaavia tuotteita puhelimellaan. (Webrooming vs Showrooming 

2014) 

 
Showrooming käsitteellä taas tarkoitetaan tilannetta, jolloin asiakas kiertelee 

kivijalkaliikkeessä, ja haluamansa tuotteen löytäessään tarkistaa hän verkkokaupasta, 

voisiko sen saada sieltä halvemmalla (Nesar & Sabir 2016). Mobiililaitteiden 

yleistyminen on lisännyt myös showrooming-käyttäytymistä, ja asiakas saattaakin 

ostaa tuotteen netistä ollessaan vielä liikkeessä sisällä. Tämä ostosmuoto lisää 

verkkokauppojen tulosta, ja vastaavasti pienentää kivijalkaliikkeiden tekemää tuottoa. 
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Esimerkiksi Best Buy –elektroniikkamyymälä alkoikin piilottaa tuotteidensa 

viivakoodeja asiakkailta estääkseen asiakkaiden helpot onlinetuotevertailut. 

(Goncalves & Raatikainen 2012) Kuitenkin hyödyntämällä yhdistelmää, asiakas saa 

tuotteesta fyysisen kokemuksen ja saa sen kuitenkin mahdollisesti halvemmalla. Tämä 

on luonnollisesti asiakkaan mahdollisuuksista taloudellisin sekä riskittömin, eli näin 

ollen optimaalisin vaihtoehto. 

 

2.2. Verkkokauppojen visuaalisuus 

 
Verkkosivun etusivun tulee olla erittäin selkeä. Sen perustehtävänä on esittää 

asiakkaille yrityksen tarjooma, sekä erottaa tämä jotenkin muista yrityksistä. Käyttäjän 

tulee löytää haluamansa tieto, tässä tapauksessa esimerkiksi kategoriat tai miesten 

osasto, helposti, jolloin hänelle jää sivustosta positiivinen kuva. Pienetkin 

ostotapahtumaa hankaloittavat tekijät voivat johtaa tapahtuman peruuntumiseen. 

(Havumäki & Jaranka 2014, 78)  

 

Korper ja Ellis (2001) painottavat verkkosivun etusivun luomaa ensivaikutelmaa. 

Heidän mukaansa hyvin suunniteltu sivusto on tasapainoinen kokonaisuus 

yhtenäisyyttä sekä vaihtelua tukien yrityksen markkinaviestiä luontevasti. Verkkosivun 

tärkein elementti on sen käytön tehokkuus. Selkeät linkit, siisti, luotettava ja asiallinen 

ulkoasu sekä yrityksen imagoa tukevat grafiikat ja tekstit ovat tärkeitä verkkosivun 

visuaalisia tekijöitä. Toisaalta liian kirkkaat värit, monimutkaiset grafiikat, heikosti 

tehdyt linkit sekä liiallinen monimutkaisuus ja huolimattomuus luovat helposti 

yrityksestä amatöörimäisen kuvan asiakkaalle. (Korper & Ellis 2001, 67-69) 
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Kuvio 2. Visuaalisten tekijöiden vaikutuskanavat 

 

Kuviossa 2 on tarkasteltu verkkosivun visuaalisuuden neljää merkittävää 

komponenttia, sekä niiden vaikutuksia asiakkaan ostoaikeen muodostumiseen. Ne 

harvoin itsessään herättävät ostoaikomuksia, mutta ne johtavat tekijöihin, kuten 

luottamuksen vahvistumiseen, joka itsessään nostaa ostoaikeen muodostumisen 

todennäköisyyttä (Karvonen 2000). Kaavio kuvastaa visuaalisten tekijöiden kanavat, 

joiden kautta ne vaikuttavat kuluttajan ostoaikeeseen. 

 

2.2.1. Tuotekuvat 

 

Asiakkaan ostopäätös pohjautuu yleensä verkkosivulla esitettävään valokuvaan 

tuotteesta. Verkkoympäristössä nämä tuotekuvat ovat usein asiakkaan ainoa kokemus 

tuotteesta, ja hän joutuu päättämään ostamisestaan vain näköaistimuksiensa 

perusteella. (Kim & Lennon 2008) Tästä syystä onkin erityisen tärkeää, että nämä 

kuvat ovat sekä houkuttelevia, että totuudenmukaisia. Kuvia tulee myös olla tarpeeksi, 

jotta asiakas saa mahdollisimman moniulotteisen kuvan myytävästä tuotteesta.   
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Muodin verkkokaupoilla on perinteisesti kolme vaihtoehtoista tapaa esitellä tuotteitaan: 

mallin päällä, mallinuken päällä tai vain tasaisella alustalla (Kim, Kim & Lennon 2009). 

Näistä tehokkain tapa on kuvata tuote elävän mallin päällä, ja vaatteen asettelulla 

onkin merkittävä vaikutus asiakkaan ostopäätökseen jopa tuotteen hinnan ja brändin 

merkitykseen verrattuna (Di, Bhardwaj, Jagadeesh, Piramuthu & Churchill 2014). 

Tähän voi liittyä verkkokaupoista tilaamiseen liittyvä epävarmuus, mikä johtuu siitä, 

ettei asiakas voi ennen tuotteen tilaamista sovittaa vaatetta. Elävän mallin päällä 

vaikutelma vaatteesta on aidoimmillaan, sillä esimerkiksi vain henkarissa roikkuvaa 

vaatetta on hankala kuvitella ihmisen päälle. Elävän mallin päällä tuotteen todelliset 

mittasuhteet sekä yksityiskohdat tulevat paremmin esille. 

 

Mallin lisäksi myös valokuvan muut visuaaliset elementit vaikuttavat asiakkaan 

kokemukseen tuotteesta ja tätä kautta tämän ostoaikeisiin. Cheung ja Vazquez (2015) 

toteuttivat tutkimuksen muodin verkkokauppojen visuaalisen sisällön vaikutuksesta 

nuoriin (18-25 vuotiaisiin) naisiin. Esimerkiksi ulkona lavasteiden sijaan otetut kuvat 

vetosivat koehenkilöihin. Myös mallien kohderyhmään vetoava stailaus, vaatteiden ja 

asusteiden luomat värikokonaisuudet sekä poseeraukset vaikuttivat naisten reaktioihin 

tuotteista.  

 

Verkkoympäristöjen ainakin toistaiseksi mahdollistaessa vain eri kuvakulmista otettuja 

kuvia sekä videoita tuotteesta, on kuvien määrällä ja laadulla suuri merkitys 

asiakkaalle. Etenkin nuoret asiakkaat odottavatkin jo verkkosivuilta löytyvän tuotteen 

tarkastelua helpottavia funktionaalisia toimintoja kuten zoomausta sekä pyörittelyä. 

Nämä toiminnot eivät ole vain asiakaskokemusta parantavia, vaan monet kokevat ne 

jopa välttämättömiksi harkitessaan ostoksentekoa.  (McCormic & Livett 2012)  

 

Myös tuotteen värin tarkkuudella ja todenmukaisuudella on suuri vaikutus asiakkaiden 

kokemaan luottamukseen verkkomyyjää kohtaan. Idahon yliopistossa toteutetun 

tutkimuksen mukaan peräti 55% asiakkaista ei enää tilaisi kyseisestä verkkokaupasta 

vastaanotettuaan tuotteen, jonka väri ei täsmää verkossa nähtävää kuvaa. (Parker, 

Nitse & Tay 2009) Epätäsmälliset värit voivat johtaa siis kauppojen syntymättä 

jäämiseen, palautuksiin sekä tyytymättömiin asiakkaisiin, jotka eivät enää palaa 

kyseiseen verkkokauppaan. Nämä kaikki tietävät yritykselle menetettyjä tuloja.  
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2.2.2. Yleisilme ja väritys 

 

Ihmisillä on primitiivinen, sisäinen tarve kauneuteen, ja sen eteen tehdäänkin jatkuvasti 

kaiken kokoisia uhrauksia. Olisikin välinpitämätöntä jättää kauneus ja estetiikka 

huomioimatta verkkomyymälää suunniteltaessa. (Karvonen 2000) Verkkosivun 

väreillä sekä grafiikoilla on todettu olevan positiivinen yhteys nautintoon, jolla taas on 

tutkitusti yhteys ostoaikeiden syntymiseen (Koo & Ju 2010).  

 

Lavie ja Tractinsky (2004) erottelivat tutkimuksensa pohjalta kaksi erilaista 

esteettisyyden tyyppiä: klassisen esteettisyyden sekä ekspressiivisen esteettisyyden. 

Klassinen esteettisyys hallitsi antiikista 1700-luvulle ylistäen selkeää, symmetristä 

sekä järjestelmällistä designia. Ekspressiivinen esteettisyys taas tuo esiin enemmän 

suunnittelijan luovuutta sekä yksilöllisyyttä tavoitteenaan rikkoa suunnitteluun liittyviä 

kaavamaisuuksia. Klassisella esteettisyydellä on kuitenkin saman tutkimuksen 

perusteella todettu olevan suurempi yhteys verkkosivusta koettuun käytettävyyden 

helppouteen kuin ekspressiivisellä esteettisyydellä.  

 

Asiakkaan reaktioon verkkosivun ulkoasusta vaikuttaa vahvasti asiakkaan tavoite: 

onko kuluttaja vain selailemassa tuotteita ajankuluksi, vai onko hänellä selkeä tarve, 

johon hän pyrkii etsimään tiettyä tuotetta (Babin, Darden & Griffin 1994). Esimerkiksi 

hyvin esteettisesti vetoava verkkosivu on yhteydessä asiakastyytyväisyyteen 

puhuttaessa asiakkaasta, jolla ei ole selkeää ostotarvetta. Kuitenkaan 

tehtäväorientoituneeseen, tiettyä tuotetta etsivään asiakkaaseen tällainen verkkosivu 

ei vetoa. Tällainen asiakas arvostaa enemmän pitkälti muodollisuuteen perustuvia 

verkkosivujen designeja. (Wang, Minor & Wei 2011) Tällöin heidän on helpompi etsiä 

haluamansa tuote sivuston ollessa yksinkertaisempi, eikä esteettisen kauneuden 

merkitys ole keskeinen.  

 

Verkossa toimivilla kirjakaupoilla toteutetun tutkimuksen perusteella voidaan todeta 

verkkosivun yleisen designin olevan yhtä tärkeässä roolissa kuluttajan pohtiessa 

tuotteen ostamista kuin tuotteen hinnan (Liang & Lai 2002). Lisäksi hyvin suunnitelluilla 

verkkosivuilla annettu informaatio koetaan usein luotettavammaksi ja verkkomyymälän 

etusivun hyvä design lupaakin korkeampaa asiakastyytyväisyyttä. Designin on todettu 

olevan jopa tärkeämpi tekijä ostoaikeen syntymisessä kuin verkkokaupan maine. 
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Asiakkaat myös asioivat hyvin suunnitelluissa verkkomyymälöissä, joilla on 

käytössään toivottuja toimintoja, todennäköisemmin kuin muissa verkkokaupoissa. 

Verkkosivulla vierailu on kuitenkin luonnollisesti yleisempää kuin sieltä tuotteiden 

ostaminen. (Liang & Lai 2002; Ho & Wu 1999) Asiakkailla voidaan kuitenkin olettaa 

olevan jonkin asteinen ostoaie heidän vieraillessaan uudelleen tietyllä verkkosivulla.  

 

Desingnin lisäksi verkkosivulla käytetyillä väreillä sekä niiden yhdistelmillä voi olla 

yllättäviä vaikutuksia kuluttajien käyttäytymiseen. Esimerkiksi Mandel ja Johnson 

(2002) toteuttivat tutkimuksen värien psykologisesta vaikutuksesta kuluttajan 

ostopäätökseen verkkoympäristössä. He havaitsivat verkkosivun taustavärin 

vaikuttavan asiakkaaseen pohjustaen värin symboloimaa asiaa, kuten vihreä hintaa, 

ja tämän pohjustuksen vaikuttavan tekijöihin, joita asiakas pitää tärkeänä ostopäätöstä 

tehdessään. Tämä vaikutti jopa kuluttajan lopulliseen ostopäätökseen. Tutkimus on 

toteutettu käyttäen esimerkkeinä autoja sekä sohvia, mutta tuloksia voidaan soveltaa 

myös muodin verkkokauppaan psykologisten tekijöiden ollessa hyvin universaaleja. 

Kuitenkin muodin verkkokaupoissa yleisimmin käytetty taustaväri on valkoinen, johon 

on yhdistetty mustaa tai tummansinistä tekstiä (Ha, Kwon & Lennon 2007). Tämän 

väriyhdistelmän voisi kuvitella olevan hyvin neutraali pohjustusvaikutusten suhteen.  

 

Kaikki tutkimukset eivät kuitenkaan tue tuloksia värien sekä verkkosivun yleisilmeen 

vaikutusta asiakkaan ostoaikeisiin. Eroglu, Machleit ja Davis (2001) kirjoittavat näiden 

tekijöiden (”low task”) vaikutuksen asiakkaan lopulliseen ostoaikeeseen olevan melko 

merkityksetön. Heidän mukaansa suurempia tekijöitä ovat esimerkiksi kuvat tuotteista, 

tuoteinformaatio sekä navigointia helpottavat tekijät (”high task”). Myös Kim ja Lennon 

(2008) toteavat, verbaalista- ja visuaalista informaatiota vertailtuaan, molempien 

vaikuttavan asiakkaan asenteisiin vaatteita kohtaan. Kuitenkin vain verbaalisella 

informaatiolla näyttäisi tutkimuksen mukaan olevan merkittävä vaikutus kuluttajan 

ostoaikeen syntymiseen. 

 

2.2.3. Käytettävyys 

 

Visuaalisuuteen liittyvällä käytettävyydellä tarkoitetaan tässä työssä pääasiassa 

verkkosivulla navigointia helpottavia visuaalisia tekijöitä. Tavallisissa 

kivijalkamyymälöissä asioidessaan, asiakasta navigoinnissa auttavat erilaiset kyltit 
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sekä yleinen tuotteiden sijoittelu (Baker, Grewal & Parasuraman 1994). Internetissä 

vastaavasti käytetään teksti- sekä kuvakelinkkejä auttamaan asiakasta navigoinnissa 

(Hoffman & Novak 1996). Verkkosivun visuaalisella designilla on suuri vaikutus 

asiakkaan kokemukseen verkkosivun käytettävyydestä. Esteettisyyden lisääminen 

johtaakin parempaan käytettävyyteen, mikä lisää asiakkaan luottamusta yritystä 

kohtaan. (Ganguly, Dash, Cyr & Head 2010) Karvonen (2000) osoitti luottamuksen ja 

ostoaikeiden syntymisen positiivisen suhteen, mistä voidaan todeta esteettisyyden 

parantavan ostoaikeen syntymisen todennäköisyyttä. 

 

Peräti 93% suomalaisista verkkokauppojen käyttäjistä pitää helppoa navigointia 

sivustolla tärkeänä päättäessään, miltä verkkosivustolta tekee ostoksensa ja 96% 

asiakkaista odottaa informaation olevan helposti ja selkeästi saatavilla. 

Verkkokaupalta toivotaan myös hyvää hakutoimintoa. (Postnord 2017) Koska 

verkkokauppoja onkin nykyään niin paljon saatavilla, eikä verkkosivulta toiselle 

surffaaminen vaadi asiakkaalta juuri mitään toisin kuin fyysisissä kaupoissa 

pyöriminen, on asiakkaan todella helppo vaihtaa verkkokauppaa törmätessään 

navigointi- tai informaatio-ongelmiin verkkosivulla. 

 

Vaikka esteettisten tekijöiden sanotaankin vaikuttavan asiakaskokemukseen 

positiivisesti, vaikuttaa verkkokaupan korkea multimedian käyttöaste verkkomyyntiin 

negatiivisesti (Ranganathan & Grandon 2002). Tämä johtuu todennäköisesti niiden 

aiheuttamasta verkkosivun hidastumisesta ja sitä kautta käytettävyyden 

heikkenemisestä. Tutkimus on kuitenkin melko vanha, ja teknologian ja 

verkkonopeuksien kehittyessä negatiiviset vaikutukset ovat varmasti pienentyneet. 

Nopeutta arvostetaan myös muissa muodoissa suuresti, ja asiakkaat kiinnittävätkin 

huomiota esimerkiksi navigoinnin helppouden ansiosta säästettyyn aikaan 

(Ranganathan & Ganapathy 2001). Hyvällä navigoinnilla onkin todettu positiivinen 

yhteys asiakastyytyväisyyteen sekä asiakkaan yritystä kohtaan tuntemaan 

luottamukseen (Cyr 2008).  

 

2.2.4. Kulttuurinäkökulma 

 

Visuaalisuutta arvostetaan länsimaissa hyvin paljon, kun taas esimerkiksi Intiassa sitä 

ei pidetä kovinkaan tärkeänä. Tätä voidaan selittää länsimaiden nopeilla Internet-
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yhteyksillä, joiden ansiosta verkkosivun visuaalinen sisältö ei tee vaatteiden selailusta 

kovinkaan aikaa vievää. (Ganguly, Dash, Cyr & Head 2010) Dianne Cyr on tutkinut 

aihetta enemmän, ja eräs hänen tutkimuksistaan (2008) osoittaakin visuaalisten 

elementtien kuten verkkosivun esteettisesti kauniin ulkonäön vaikuttavan enemmän 

kollektiivisista kulttuureista tulevien asiakkaiden ostoaikeisiin individualistisiin 

verrattuna. Visuaalisuus vaikuttaa tutkimuksen mukaan asiakkaan yritystä kohtaan 

tuntemaan luottamukseen positiivisesti, mikä luonnollisesti lisää ostoaikeita. Lisäksi se 

korreloi positiivisesti asiakastyytyväisyyden kanssa läpi kulttuurierojen. (Cyr 2008) 

 

Kulttuurien väliltä on löydetty hyvin yksityiskohtaisiakin eroja koskien verkkosivujen 

visuaalisia piirteitä. Sunin (2001) toteuttamassa tutkimuksessa esimerkiksi 

brasilialainen kiinnitti huomiota kirkkaisiin väreihin, saksalainen suosi 

aakkosjärjestystä valikoissa ja kiinalainen arvosti kiinalaista kukan kuvaa 

verkkomyymälän sivulla. Vertailussa amerikkalaisten ja kiinalaisten välillä huomattiin 

kiinalaisten välittävän verkkosivun esteettisyydestä huomattavasti amerikkalaisia 

enemmän. He kiinnittivät enemmän huomiota myös ”low task” -seikkoihin, joiden 

ilmeneminen tai puuttuminen eivät herättäneet amerikkalaisissa suuriakaan 

tuntemuseroja. (Davis, Wang & Lindridge 2007)  
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3. OSTOAIKEEN SYNTYMINEN VERKKOYMPÄRISTÖSSÄ 
 

Edellä mainitun teorian pohjalta voidaan todeta monien tutkimusten osoittavan 

visuaalisuudella olevan selkeä vaikutus ostoaikeen syntymiseen verkkoympäristössä. 

Kuitenkaan ostoaikomus ei synny pelkkien visuaalisten tekijöiden summana, vaan 

siihen vaikuttaa myös moni muu suuri kokonaisuus sekä pienemmät yksityiskohdat.  

 

Ostoaikeeseen liittyvässä tutkimuksessa asiakkaan motiivit on usein jaettu 

hedonistisiin sekä utilitaristisiin motiiveihin (Childers, Carr, Peck & Carson 2001; 

Overby & Lee 2006; O’Brien 2010; Sarkar 2011). Hirschman sekä Holbrook (1982) 

kirjoittivat kuluttajien hedonististen motiivien perustuvan emootioihin kuten ostosten 

tekemisestä saatavaan iloon. Tällöin kyseessä saattaa olla yksinkertaisesti 

ajanviettomotiivi. Toisaalta kun kuluttaja tekee ostoksia puhtaasti tarpeeseen 

mahdollisimman tehokkaasti, puhutaan utilitaristisesta motivaatiosta. Tällöin ostosten 

teon perustana toimii toiminnasta tuotettu hyöty. Utilitaristinen kuluttaja etsii verkosta 

keskeisintä ja tärkeintä tietoa spesifistä kohteesta hedonistisen selaillessa sivustoja 

samaan tapaan kuin kävisi kiertelemässä perinteisessä ostoskeskuksessa (Kim & 

Eastin 2011). Hedonistisen motiivin omaavalle asiakkaalle esimerkiksi ostostenteon 

mielekkyys on tärkeämpää kuin verkkosivun käytön helppous tekijöiden ollessa yhtä 

tärkeitä utilitaristisesti motivoituneelle asiakkaalle (Childers, Carr, Peck & Carson 

2001). 

 
3.1. Ostoprosessi verkossa 
 
Xu ja Huang (2015) yksinkertaistavat verkossa tapahtuvan ostoprosessin viiteen 

vaiheeseen. Ensin asiakas menee sivulle tai kirjautuu sisälle palveluun. Sitten hän 

selailee tuotteita ja laittaa haluamiaan tuotteita virtuaaliseen ostoskoriinsa. Tämän 

jälkeen asiakas vertailee ja tutkiskelee valitsemiaan tuotteita vielä tarkemmin, ja 

lopulta hän joko ostaa tuotteet tai hylkää ostoskorinsa. Myyjälle onkin tärkeää saattaa 

tämä prosessi loppuun, ja saada se päättymään nimenomaan ostamiseen. Kuitenkin 

yleistä on jättää koko prosessi jo sen toiselle tasolle: selailuun. Forsythen ja Shin 

(2002) tutkimuksen mukaan nuoret, 11-20 –vuotiaat, ovat vanhempia ikäluokkia 

todennäköisempiä selailijoita, jolloin prosessi harvoin siirtyy sen toisesta vaiheesta 

eteenpäin. Tähän vaikuttaa varmasti esimerkiksi nuorten taloudellinen tilanne. Heillä 
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myös harvemmin on luottokortteja, joilla tilauksia voi tehdä.

 
Kuvio 3. Kuluttajan ostoprosessi verkkoympäristössä (Xu & Huang 2015) 

 

Kim ja Eastin (2011) kirjoittavat mielihyvän vaikutuksesta kuluttajien ostoaikeisiin. He 

jakavat sen prosessi- sekä sisältömielihyvään. Asiakkaan pitäessä verkon selailusta 

ajanvietteenä tai viihteenä, rentoutumisvälineenä tai pakopaikkana, puhutaan 

prosessimielihyvästä (Parker & Plank 2000). Kuluttajan informaatio- ja hakumotiivit 

taas viittaavat sisältömielihyvään (Stafford & Stafford 2001). Toisin sanoen, 

sisältömielihyvän ollessa motiivina, on keskiössä verkkosivun sisältö ennemmin kuin 

selailu itsessään. Motiivi vaikuttaakin esimerkiksi siihen, mistä ostoprosessin 

vaiheesta kuluttaja mielihyvänsä saa, sekä mahdollisesti myös ostoskorin hylkäämisen 

todennäköisyyteen. 

 

Peräti joka neljäs asiakas hylkää virtuaalisen ostoskorinsa ostoksia tehdessään 

(Kukar-Kinney & Close 2009). Luku on melko suuri, mutta yleensä asiakkaan 

klikatessa tuotteen ostoskoriinsa, on hänelle jo syntynyt ostoaikomus, joka on sitten 

kassalle mentäessä jostakin syystä kumoutunut. Kukar-Kinneyn sekä Closen (2009) 

tutkimuksen mukaan samat tekijät, jotka vaikuttavat asiakkaan selailuun, harkintaan 

sekä vertailuun, vaikuttavat voimakkaasti myös ostoskorin hylkäämiseen. 

Ostopäätökseen vaikuttavilla tekijöillä ei tähän ole enää kovinkaan suurta vaikutusta. 

On melko yllättävää, että tuotteiden järjestely sekä niistä tehty tutkiskelu vaikuttavat 

korin hylkäämiseen koettuja kustannuksia sekä riskiä enemmän. Kuitenkin mitä 

suuremmiksi asiakas koki hinnan sekä riskin, sitä perusteellisemmin hän tutki tuotteet, 

ja tämä taas vaikuttaa selkeästi ostoskärryn kassalle viemiseen tai hylkäämiseen. (Xu 

& Huang 2015) 

 

Kuvassa olevaan yksinkertaistettuun ostoprosessiin voi kuitenkin tulla erilaisia 

muuttujia. Joka kymmenes esimerkiksi näkee tuotteen netissä, käy sovittamassa sitä 

Sisään	
kirjaaminen

Tuotteiden	
selailu

Tuotteet	
ostoskärryyn

Ostoskärryn	
sisällön	

tutkiskelu	ja	
vertailu

Ostaminen	tai	
ostokorin	

hylkääminen
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liikkeessä ja ostaa sen lopulta netistä. Melko usein prosessi voi myös jatkua ostoksen 

teon jälkeen esimerkiksi tuotteen palautuksena. On todennäköistä, että asiakas ostaa 

tuotteen kanavasta, jossa on siitä ensimmäisenä tullut tietoiseksi. (Cao 2012) 

Suurimmiksi eroiksi verrattuna perinteiseen ”off-line”-ostoprosessiin Van der Hejden, 

Verhagen sekä Creemers (2002) nimeävät teknologian käytön, joka voi mahdollisesti 

häiritä prosessia, sekä luottamuksen, jota vaaditaan verkkoympäristössä 

huomattavasti perinteisiä kanavia enemmän. 

 

3.2. Ostoaikeen muotoutuminen 

 
Kuten yllä mainittiin, kuluttajan ostoprosessissa on monta vaihetta. Jokaisessa 

vaiheessa on lisäksi useita eri tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, muodostuuko 

asiakkaalle aikomusta ostaa tuotetta vai ei. Tekijöitä on valtava määrä, mutta 

tutkimuksissa korostuivat erityisesti kuluttajan persoonalliset tekijät, sekä koettuun 

riskiin ja luottamukseen liittyvät tekijät, joita tarkastellaan erikseen seuraavaksi.  

 
3.2.1. Kuluttajan henkilökohtaiset tekijät 

 

Yinin sekä Wun (2008) toteuttaman tutkimuksen mukaan kuluttajan tulot ovat yksi 

kuluttajan ostoaikeen syntymiseen merkittävimmin vaikuttavista tekijöistä. Tulojen 

voitaisiin kuvitella vaikuttavan kuluttajaan etenkin verkkokaupan valinnassa sekä 

ostoskorin sisältöä tarkasteltaessa; hinnan ollessa kuluttajalle korkea, harkitsee tämä 

varmasti ostoksiaan tarkemmin. Kuitenkaan muut demografiset persoonallisuustekijät 

kuten kuluttajan ikä tai sukupuoli eivät tässä tutkimuksessa esiintyneet merkittävinä. 

Myöhemmin toteutetussa tutkimuksessa todettiin iällä sekä sukupuolella olevan 

merkittävä yhteys asiakkaan ostoaikeen muodostumiseen (Pope, Brown & Voges 

2003). Miesten on esimerkiksi tutkittu suhtautuvan verkkoshoppailuun positiivisemmin 

kuin naisten, ja naisten olevan usein tyytymättömämpiä ostoksentekotapahtumaan 

verkossa (Rodgers & Harris 2003). Lian ja Yen (2014) taas löysivät yhteyden 

ostoaikeeseen iästä, mutta sukupuoli ei ollut heidän tutkimuksessaan merkityksellinen. 

Voidaan siis todeta tutkimustiedon demografisten tekijöiden vaikutuksesta 

ostoaikeeseen olevan hyvin ristiriitaista, eikä niiden perusteella voida tehdä selkeitä 

päätelmiä. 
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Kun siirrytään tarkastelemaan psykografisia tekijöitä, nousee merkittäväksi 

vaikuttajaksi usein asiakkaan persoonallisuus. ”Big Five” -teoriassa persoonallisuus 

jaetaan viiteen osioon: ekstraversio, sovinnollisuus, avoimuus, tunne-elämän 

tasapaino sekä tunnollisuus (Komarraju, Karau, Schmeck & Avdic 2011). Näistä tunne-

elämän tasapaino, avoimuus sekä sovinnollisuus korreloivat halun asioida 

verkkokaupassa kanssa vähän, mutta silti tilastollisesti merkittävällä tasolla (Bosnjak, 

Galesic & Tuten 2007).  

 

Kuluttajan mahdolliset aikaisemmat verkkokauppakokemukset voivat vääristää 

useiden tutkimuksen tuloksia. Aikaisemminkin verkkokaupassa asioineen kuluttajan 

ostoaikomus muotoutuu helpommin kuin kuluttajalle, joka ei koskaan ole ostanut 

netistä (Pope, Brown & Voges 2003). Aikaisemman kokemuksen lisäksi myös pelkällä 

asenteella verkkokauppoja kohtaan on vaikutusta asiakkaan ostoaikeen 

kehittymiseen. Ne, joilla on positiivinen asenne verkkokaupoissa asiointia kohtaan, 

osoittivat selkeästi todennäköisempiä ostoaikeita kuin ne, jotka suhtautuivat 

verkkokauppoihin negatiivisesti. Tulokset eivät muuttuneet, vaikka positiivisesti 

suhtautuville annettiin negatiivista, ja negatiivisesti suhtautuville positiivista 

informaatiota teknologiasta. (Hwang & Good 2014) Asenteet vaikuttavat suuresti 

verkkokaupoissa asiointiin jo ennen ostoprosessin syntymistä. Negatiivisesti 

verkkokaupasta ajattelevat eivät välttämättä edes aloita prosessia, tai ainakin 

ostostenteko saattaa jäädä helposti selailun tasolle. 

 

3.2.2. Koettu riski ja luottamus 

 

Verkkokaupassa asiointiin sisältyy huomattavasti suurempia riskejä kuin 

ostostentekoon perinteisissä kivijalkamyymälöissä. Koettua riskiä lisäävät esimerkiksi 

tuotteeseen liittyvän fyysisen kokemuksen puute sekä verkossa maksamisen 

turvallisuus. Koetulla riskillä on selkeästi negatiivinen vaikutus ostoaikomuksen 

syntymiseen. Myös kauppaa kohtaan koettu luottamus on epäsuorassa positiivisessa 

vaikutuksessa ostoaikeeseen vaikuttamalla suoraan asiakkaan kokemaan riskiin. (Van 

der Hejden, Verhagen & Creemers 2002)  
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Forsythe ja Shi (2003) ovat jakaneet riskit neljään kategoriaan: tuotteeseen ja sen 

toimintaan liittyvä riski, taloudellinen riski, psykologinen riski, kuten yksityisyydensuoja, 

sekä aikaan ja kätevyyteen liittyvä riski. Näistä selvästi suurimmaksi koettu riski oli 

tuotteeseen liittyvä riski, mutta myös psykologinen riski nousi esille usein. Tulokset 

vaihtelivat kuitenkin melko paljon sen mukaan, lukeutuiko kuluttaja selailijoihin, 

kohtuullisen usein verkossa ostoksia tekeviin vai runsaasti verkossa ostoksia tekeviin, 

viimeisimmän luokan ollessa luottavaisin. Eroja riskin kokemisessa on myös miesten 

ja naisten välillä miesten kokiessa netin luotettavammaksi sekä kätevämmäksi 

asiointialustaksi kuin naisten (Rodgers & Harris 2003).  

 

Verkkosivuston omaa informaatiota pidetään usein epäluotettavana, ja siksi 

luottamusta lisäävätkin sekä riskiä pienentävät muiden ihmisten arvostelut ja 

suosittelut verkkosivulla (Flanagin, Metzger, Pure, Markov & Hartsell 2014). Niin 

sanottu word-of-mouth -markkinointi tehoaa siis asiakkaisiin myös sitä kautta; 

vähentämällä kynnystä ostaa tuotteita verkosta.  Myös uskomus siitä, ettei myyjällä ole 

mitään voitettavaa huijaamalla, luottamus verkkosivujen turvamekanismeihin sekä 

tyypillinen ja helposti käytettävä käyttäjänäkymä lisäävät kuluttajan luottamusta 

verkkomyyjää kohtaan (Gefen, Karahanna & Straub 2003).  

 

Turvallisuuskysymykset sekä kuluttajan kokemus riskin suuruudesta vaikuttavat tämän 

ostoksentekoprosessiin varmasti useammassakin vaiheessa. Aluksi verkkosivun 

valinta voi perustua esimerkiksi tutun suositteluun, mikä pienentää koettua riskiä. 

Lopulta suurimmat riskit tulevat kuitenkin lopullista ostopäätöstä punnitessa; tällöin 

asiakkaan tulee pohtia esimerkiksi taloudellisen sijoituksensa sekä kokemansa riskin 

suhdetta. Viedäkseen ostoprosessinsa loppuun asti, asiakkaan on lisäksi luotettava 

tuotteiden laatuun ja oikeellisuuteen sekä tietosuojan toimivuuteen niin, ettei kukaan 

pääse käsiksi tämän luottotietoihin. 
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4. VERKKOKAUPPOJEN VISUAALISUUDEN VAIKUTUS 
OSTOKÄYTTÄYTYMISEEN 
 

Tämä luku tulee keskittymään empiriaan, eli tutkielmaa varten toteutettuun 

tutkimukseen tuloksineen. Ensin käsitellään tutkimuksen taustaa sekä sen 

toteuttamisessa käytettyjen verkkokauppojen visuaalisia piirteitä yleisesti. Tämän 

jälkeen käydään läpi tutkimusmetodi, sekä haastateltavien valinta. Yleisen taustan ja 

metodologian läpikäynnin jälkeen päästään arvioimaan tutkimustuloksia, ja 

vastaamaan tutkimuskysymyksiin opiskelijoiden näkökulmasta.  

 
4.1. Tutkimuksen teemat ja tausta  
 

Tutkimuksen pääteemoina toimivat visuaalisuuden vaikutus ostoaikeen 

muodostumiseen, tärkeimmät visuaalisuuden keinot sekä ostomotiivin ja 

demografisten tekijöiden rooli visuaalisuuden vaikutuksessa. Teoriaosuuden 

perusteella visuaalisuudella todettiin olevan vaikutusta asiakkaan ostoaikeen 

muodostumiseen. Kuitenkin eri visuaalisten tekijöiden roolit vaihtelivat melko paljon, 

mikä hankaloittaa visuaalisuudesta puhumisesta kokonaisuutena. Tästä syystä 

merkittävimpien visuaalisuuden keinojen tutkiminen on luonnollinen tarkentava 

tutkimuskysymys tutkielman päätutkimusongelmalle.  

 

Teoriassa erityisesti luotettavuuteen sekä verkkosivun käyttökokemukseen vaikuttavat 

tekijät nousivat selkeästi esille merkittävyydellään; tuotekuvien ja informaation määrä 

sekä luotettavuus ja navigointia helpottavat visuaaliset elementit ovat esimerkkejä 

tällaisista tekijöistä. Myös kolmannella teemalla, ostomotiivilla, todettiin olevan rooli 

ostoaikeen muodostumisessa. Demografisten tekijöiden roolista toteutettu tutkimus 

taas antoi hyvin ristiriitaisia tuloksia. Onkin mielenkiintoista tutkielman pääteeman 

lisäksi tutkia taustalla vaikuttavia, asiakaskohtaisesti vaihtuvia tekijöitä.  

 

4.2. Tutkimuksessa käytettävät verkkokaupat 
 

Tutkimus toteutetaan käyttämällä hyväksi kahta muodin verkkokauppaa: Zalandoa 

sekä Nelly.com ja sen miesten osastoa NLYMan.comia. Molemmat verkkokaupat 

sisältävät tuotteita sekä naisille että miehille, ja niiden valikoimista löytyy vaatteita ja 
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asusteita niin arkeen, juhlaan, urheiluun kuin rannallekin. Molemmat verkkokaupat 

ovat menestyneitä etenkin Euroopassa, mutta niiden kohderyhmät ja tyylit eroavat 

toisistaan jonkin verran.  

 

Verkkokauppojen rooli toteuttamassani tutkimuksessa on toimia ikään kuin mallina 

haastateltaville; vastauksiin voi olla helpompi vastata, kun verkkokaupasta on 

konkreettinen malli selailtavaksi. Hieman toisistaan eroavat verkkokaupat myös 

mahdollistavat haastateltavan tekemän vertailun, mikä voi sekin herättää uusia 

ajatuksia aiheesta. Seuraavassa taulukossa on esitelty verkkokauppojen pääpiirteitä 

sekä eroavaisuuksia. Tämän jälkeen niitä avataan vielä enemmän omissa 

kappaleissaan, 

 
Taulukko 1. Verkkokauppojen eroavaisuudet (Zalando.com 2017; Nelly.com 2017; 

NLYMan.com 2017) 

VERKKOKAUPPA TUOTEKUVAT YLEISILME 
JA VÄRITYS 

KÄYTETTÄVYYS 

ZALANDO  

 
- Zoomaus 
- Joistakin tuotteista 
video 
 

 
- Hillitty ja 
pehmeä 
ulkoasu ja 
väritys 
- Neutraali 
väritys kuvissa 

- Navigointi selkeää  
- Eri osastot 
selkeästi 
- Kokotiedot linkin 
takana 
- Hinta ja tuotetiedot 
selkeitä 
- Arvostelut vaikea 
havaita 

NELLY.COM  

 

 
- Räväkkä ja 
rento 
- Tyttömäinen  
ulkoasu 

- Navigointi selkeää 
- Miesten osasto 
vaikeuksia havaita 
- Koko- ja 
tuotetiedot sekä 
hinta selkeitä 
- Arvostelut 
selkeästi tuotekuvan 
alla 
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- Zoomaus 
napauttamalla 
- Tuotteen pyörittely 
 

NLYMAN.COM  

 
- Zoomaus 
napauttamalla 
- Nuolista kuvia eri 
kuvakulmista  

 
 
- Tyylikäs ja 
klassinen 

- Navigointi selkeää 
- Naisten osasto 
vaikeuksia havaita 
- Kuva aukeaa 
ponnahdusikkunaan 
- Tuotekuvaus ja 
koko linkkien takana 
- Hinta selkeä 
- Ei arvosteluja 

 
4.2.1. Zalando 
 

Zalando on kahden yliopisto-opiskelijan Saksassa vuonna 2008 perustama, tällä 

hetkellä Euroopan johtava muodin verkkokauppa. Zalando toimittaa vaatteita ja 

asusteita 15 maahan ja sen valikoimasta löytyy noin 2 000 eri brändiä. (Zalando 2017a; 

Zalando 2017b) Yritys onkin siis laajentunut nopeasti ja se on erittäin menestynyt 

markkinoillaan. 

 

Zalandon tuotekuvissa vaatteet on aina kuvattu elävän mallin päällä. Kuvat on 

tuotteesta riippuen leikattu suunnilleen vartalon puolestavälistä, tai esimerkiksi 

mekkojen kohdalla malli on kuvattu kokonaan. Tuotekuvaa on mahdollista zoomata 

hieman viemällä hiiri kuvan päälle. Tuotetta voidaan tarkastella eri kuvakulmista 

useiden kuvien avustuksella; kuvia on otettu etuprofiilin lisäksi takaa, sivusta, ilman 

mallia sekä tuotteen kankaaseen zoomattuna. Lisäksi joillakin tuotteilla kuvien 

joukossa on video mallista kävelemässä catwalkilla, mikä havainnollistaa hyvin 

tuotteen istuvuutta sekä kankaan liikkuvuutta 

 

Zalandon verkkokaupan väritys on tänä syksynä hillitty. Päävärejä ovat musta, 

valkoinen sekä harmaa. Myös suurin osa etusivulla nähtävistä tuotekuvista on 
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muokattu hyvin hillityn värisiksi. Sivun yleisilme on hyvin pehmeä, sillä esimerkiksi 

mustan sijaan sivun hakemistot ovat pehmeän harmaita, eikä juuri mikään pomppaa 

silmille. Jos myytävä tuote sattuu olemaan hyvinkin kirkkaan värinen, on se aina 

yhdistetty maanläheisiin väreihin kuten mustaan ja valkoiseen. Näin sivuston 

yleisilmeestä on saatu hyvin kypsä ja ajaton. 

 

Etusivun vasemmassa yläkulmassa linkit miesten ja lasten verkkokauppoihin ovat 

selkeästi esillä naisten verkkokaupan ollessa oletuksena. Myös muut kategoriat on 

eritelty selkeästi, ja jo etusivulta voi asiakas valita, haluaako tarkastella tuotteita 

kategorian (kuten takit) vai merkin (kuten Nike) mukaan. Kun etusivulta siirrytään 

tarkastelemaan esimerkiksi kaikkia naistenvaatteita, voidaan tällä sivulla jatkaa 

tuotteiden rajaamista. Rajausmahdollisuudet on annettu selkeästi heti sivun 

yläreunassa, jolloin asiakas voi valita vaikkapa etsimänsä värin tai hintaluokan. Nämä 

navigointia helpottavat seikat tekevät asiakkaan käyttökokemuksesta mielekkään, ja 

lyhentävät siihen käytettyä aikaa. 

 

Kokonaisuudessaan Zalandon verkkosivusta tulee hyvin aikuismainen ja kypsä 

vaikutelma. Kaikki on ennen kaikkea yksinkertaisen tyylikästä sekä selkeää. Tuotteet 

on esitelty siististi ja houkuttelevasti elävien mallien päällä, ja useat kuvat, 

tarkennusmahdollisuudet sekä videot lupaavat realistisen kuvan tuotteesta. 

 

4.2.2. Nelly.com & NLYMan.com 

 

Nelly.com avattiin ensimmäisen kerran Ruotsin markkinoille vuonna 2003, josta se on 

laajentanut kymmeneen maahan. Lisäksi Nelly.com on avannut kansainvälisiä 

sivustoja, jotka mahdollistavat tilaamisen kaikista EU:n sisäisistä maista, sekä 

myöhemmin erikseen sivuston EU:n ulkopuolisille asiakkaille. Verkkokauppa on jaettu 

erikseen naisten (Nelly.com) sekä miesten (NLYMan.com) osastoihin, jotka molemmat 

kohdistavat tarjontansa trendikkäille 18 – 35 –vuotiaille nuorille, joille se tarjoaa 

vaatteita ja asusteita noin 700 tuotemerkiltä. Nelly.com sekä NLYMan.com toimivat 

NLY Scandinavia AB:n alaisuudessa, joka on osa Pohjoismaiden johtavaan 

verkkokauppakonserniin: Qliro Group AB. (Nelly.com 2017) 
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Nelly.comillakin tuotteet on puettu elävien mallien päälle, mutta erityisesti Nellyn mallit 

ovat Zalandon malleja rennompia, ja antavat tuotteista särmikkäämmän sekä 

nuorekkaamman vaikutelman. Myös mallien stailaus eroaa Zalandosta 

nuorekkuudellaan. Tuotteesta on kuvia edestä, takaa, sivusta, kauempaa osana 

asukokonaisuutta sekä ilman mallia. Lisäksi valittavana on kuva, jota pyörittämällä 

voidaan nähdä kuvia tuotteesta kaikista eri kulmista kuvattuna. Tämän toiminnon 

ymmärtäminen voi kuitenkin olla haastavaa. Lisäksi kuvaa napauttamalla saadaan 

siitä isompi, ja tällöin myös kuvaan zoomaaminen on mahdollista. 

 

Nelly.comin etusivun yleisilme eroaa selkeästi Zalandon usvaisesta yleisilmeestä. 

Vaikka myös tällä verkkosivulla on yhdistetty mustia ja harmaita tekstejä sekä linkkejä 

valkoiseen taustaan, on sivun yleisilme selkeästi Zalandoa räväkämpi sekä 

tummanpuhuvampi. Etusivuissa on kontrastia, ja kuvat ovat melko teräviä sekä 

särmikkäitä. Etusivulta poistuttaessa mustavalkoisuuteen on lisätty myös hieman 

vaaleanpunaista, mikä pehmentää ulkoasua huomattavasti. Aloitussivun tummuuteen 

vaikuttaakin varmasti syksyinen vuodenaika, sillä tuotteiden selaussivu on jo selkeästi 

pehmeämpi ja valoisempi. 

 

Etusivun yläreunassa mustan Nelly.com -logon yläpuolella on vaalealla harmaalla 

NLMan.com-logo, josta pääsee halutessaan miesten sivustolle. Logo on melko 

huomaamaton ja pieni, ja saattaa aiheuttaa ongelmia miesten sivuston löytämisessä. 

Se voi tosin olla myös tarkoituksenmukaista, sillä miesten sivulle haluava pääsee sinne 

halutessaan suoraan hakemalla Nelly.comin sijasta NLYman.com jo verkkosivulle 

mentäessä. Nelly.comin sivulla tuotteita voi etusivulta hakea tuotekategorioitten sekä 

merkkien lisäksi designerin mukaan.  

 

Myös NLYMan.comissa vaatteet on kuvattu elävien mallien päällä. Mallien kasvoja ei 

kuitenkaan näytetä leuasta ylöspäin. Lisäksi vaatteiden lähemmän arvioinnin 

mahdollisuus on melko yksinkertaistettu naisten versiosta. Tuotetta klikkaamalla ei 

pääsekään uudelle sivulle, vaan selailusivulle aukeaa ponnahdusikkuna, jossa 

nuolista selaamalla tuotetta voi katsoa edestä, takaa, kauempaa, ilman mallia sekä 

materiaaliin zoomattuna.  
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NLYMan.com poikkeaa ulkoasultaan naisten verkkokaupasta melko paljon. Väreissä 

on keskitytty tummansiniseen sekä valkoiseen, ja yleisilme on erittäin klassinen ja 

tyylikäs. Kaikki on melko yksinkertaista, mutta siistiä ja trendikästä. Kokovaihtoehdot 

sekä tuotetiedot löytyvät linkkien takaa, eikä tuotearvosteluja ole ollenkaan. Myös 

muiden tuotteiden mainostus puuttuu kokonaan ponnahdusikkunan kattaessa vain 

oleellisimmat tiedot.  

 

Nelly.comin naisten verkkokauppa huokuu kokonaisuudessaan ajanhermolla olevaa 

trendikkyyttä sekä nuorta särmikkyyttä. Kuitenkin väritys selausnäkymässä on hyvin 

pehmeä ja tyttömäinen, ja vetoaa varmasti nuoriin naisiin. Miesten versio keskittyy 

klassiseen tyylikkyyteen ja yksinkertaisuuteen korostamalla ajatonta trendikkyyttä 

kohdistaen sivustonsa nuorille miehille.  

 

4.3. Tutkimusmetodi ja -otos 
 

Tutkimuksen data kerättiin haastattelulla. Haastattelu valittiin tutkimuksen metodiksi, 

koska se sopi tutkimusongelmiin parhaiten. Lisäksi melko avoimet kysymyksen 

mahdollistavat haastateltavien vastaamisen ilman turhia rajoituksia, jolloin tärkeää 

informaatiota ei jää yhtä helposti saamatta kuin strukturoidussa haastattelussa. 

Kuitenkin haastattelutilanteessa koehenkilöitä on ohjattu keskustelemaan juuri muodin 

verkkokauppojen visuaalisista tekijöistä painottaen tutkielman keskiössä olevia 

tekijöitä: tuotekuvaa, yleisilmettä ja väritystä sekä käytettävyyden visuaalisia piirteitä.  

 

Haastattelun aluksi haastateltavat saivat täyttää itsenäisesti kysymyspatteriston 

taustatekijät sekä kuusi ensimmäistä kysymystä. Seitsemänteen kysymykseen 

vastatessaan he saivat tietää myös tutkielman keskeisimmät teemat. Informaatio 

ohjasi varmasti haastateltavien vastaamista, mutta myös auttoi heitä määrittelemään 

visuaalisuutta ja siihen kuuluvia tekijöitä. Tämän jälkeen haastateltavat avasivat 

tietokoneilleen sekä Zalandon että Nelly.comin tai NLYMan.comin verkkosivut. He 

saivat ensin selailla sivustoja vapaasti tutustuen niihin, ja samalla vastata 

kahdeksanteen kysymykseen etsien eroavaisuuksia sivustoilta. Samanaikaisesti 

haastateltavien selailua seurattiin, ja tehtiin muistiinpanoja mahdollisista 

haastavuuksista tms., joita haastateltava ei välttämättä tietoisesti huomaa. 
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Verkkokaupat saivat olla auki vielä viimeisiinkin kysymyksiin vastattaessa, mutta tällöin 

vastaajia kehotettiin vastaamaan yleisellä tasolla, ei vain kyseisiin verkkokauppoihin 

viitaten, joskin niitä oli kätevä käyttää eräänlaisina vertailukohtina.  

 

Taulukko 2. Haastateltavien taustatiedot 

 

KOE- 
HENKILÖ 

IKÄ SUKUPUOLI TULOJA 
OPINTOTUEN  
LISÄKSI 

OSTOKSIA 
VERKOSSA 

SELAILUA 
VERKOSSA 

HALLITSEVA 
MOTIIVI 

A 25 Mies Ei 1-2 krt/kk 5-10 krt/kk Utilitaristinen 

B 22 Mies Ei 4 krt/v 10 krt/v Utilitaristinen 

C 24 Mies Kyllä 1-4 krt/kk Hyvin vähän Utilitaristinen 

& 

Hedonistinen 

D 21 Mies Ei 1-2 krt/kk Harvoin Utilitaristinen 

& 

Hedonistinen 

E 22 Mies Ei 2 krt/kk 2 krt/kk Utilitaristinen 

& 

Hedonistinen 

F 22 Nainen Kyllä 1 krt/kk Muutama 

kerta 

viikossa 

Utilitaristinen 

& 

Hedonistinen 

G 22 Nainen Kyllä Muutama 

kerta 

vuodessa 

Usein, 

viikoittain 

Utilitaristinen 

& 

Hedonistinen 

H 22 Nainen Kyllä 1 krt/kk Melko 

vähän 

Utilitaristinen 

I 21 Nainen Kyllä 1 krt/kk Melko 

vähän 

Utilitaristinen 

J 23 Nainen Kyllä 1 krt/kk Lähes 

päivittäin 

Hedonistinen 
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Otokseksi empiiriseen tutkimukseen valikoitui kymmenen Lappeenrannan teknillisen 

yliopiston kauppatieteiden opiskelijaa. Puolet vastaajista on naisia ja puolet miehiä 

heidän ikänsä sijoittuvat 21 ja 25 ikävuoden välille. Tulotasot ovat opiskelijoilla pitkälti 

samalla viivalla, mutta kuten taustatiedoistakin (Taulukko 2) käy ilmi, käy osa 

vastaajista myös palkkatyössä opiskelunsa ohella. Tällöin henkilöllä on luonnollisesti 

käytössään enemmän rahaa kuukausittain kuin vain tukien varassa elävillä. Kaikki 

vastaajista ovat selailleet muodin verkkokauppoja, ja ostaneet ainakin jotain tuotteita 

verkkokaupoista.  

 

4.4. Opiskelijoiden arvostamat verkkokaupan ominaisuudet 
 

Haastatelluista opiskelijoista suurin osa teki ostoksia verkossa kuukausittain ja 

selailivat jonkin verran tätä useammin. Kuitenkin utilitaristinen motiivi oli opiskelijoilla 

hallitseva, vaikkakin lähes kaikki olivat tehneet myös impulssiostoja. Vaatteet ja 

asusteet, ruoka, urheiluravinteet, elektroniikka ja sisustusesineet nousivat 

suosituimmiksi verkkokaupoista tilatuiksi tuotteiksi. Näissä sukupuolen voi nähdä 

melko erottavaksi tekijäksi; miespuoliset keskittyivät verkkokaupoissa enemmän 

ruokaan ja elektroniikkaan ja naiset sisustusesineisiin. Kuitenkin urheiluravinteet, 

vaatteet sekä asusteet olivat suosittuja sukupuolta katsomatta. Vaatteita myyvistä 

verkkokaupoista suosituimmiksi nousivat Zalando, Nelly.com sekä ASOS. Vain toista 

tutkimuksessa käytettävistä verkkosivuista (Zalando & Nelly.com) käyttäneet 

haastateltavat tuovat tutkimukseen varmasti valmiita asenteita verkkosivuja kohtaan. 

Tiettyihin verkkokauppoihin liittyvien tekijöiden osuus tutkimusten tuloksista on 

kuitenkin rajallinen, joten asenteet eivät tule merkittävästä vaikuttamaan tuloksiin. 

 

Opiskelijoita haastatellessa tietyt asiat nousivat selkeästi esille toisten aiheiden 

aiheuttaessa enemmän hajontaa vastaajien keskuudessa. Suurin osa vastaajista 

ilmoitti huomioivansa verkkosivun visuaalisia piirteitä tietoisesti, toiset enemmän kuin 

toiset. Esimerkiksi haastateltava B totesi, että ”Verkkosivun selkeä ja huoliteltu 

ulkonäkö osoittaa ammattitaitoa ja että yritys toimii, mikä johtaa korkeampaan 

luottamukseen verkkomyyjää kohtaan”. Suurimmaksi vaikuttavaksi tekijäksi nousikin 

verkkosivun selkeys, jota toivottiin niin käytettävyyden, luotettavuuden kuin yleisilmeen 

miellyttävyydenkin näkökulmasta. Koska haastateltavia ohjattiin huomioimaan juuri 
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tämän tutkielman keskiössä olevia visuaalisia piirteitä, keskitytään seuraavassa 

spesifimmin näihin piirteisiin. 

 

4.4.1. Tuotekuvan tärkeimmät ominaisuudet 

 

Tuotekuvan käsite oli haastateltaville helposti selitettävissä, mikä johti hyvään 

analyysiin vastaajien taholta. Eri tekijöitä tuli melko paljon, mutta kuten kuviosta 4 

nähdään, yksi tekijä nousi esille melkein jokaisessa haastattelussa.  

 
Kuvio 4. Tuotekuvaan liittyvät tärkeimmät tekijät 

 

Tärkeimmäksi tuotekuvaan liittyväksi tekijäksi nousi selkeästi kuvien määrä. Yhtä 

vastaajaa lukuun ottamatta kaikki ilmoittivat kuvien määrän olevan tärkeä määrittäjä 

ostoaikeen muodostumisen kannalta. Kuvia haluttiin joka kulmasta niin, että tuotteesta 

saa mahdollisimman todenmukaisen kuvan. Kolme vastaajaa mainitsi myös kuvan 

zoomaamisen; Vertailussa Zalandon verkkosivulla zoomaaminen koettiin 

helpommaksi kuin Nellyllä sukupuoleen katsomatta.  

 

Zalandon verkkosivulla joistakin tuotteista on saatavilla video ja Nellyllä tämän korvaa 

pyörittelytoiminto. Kuitenkaan kummallakaan sivustolla näitä toimintoja ei ole 
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yhdistetty kaikkiin tuotteisiin, ja niitä oltaisiinkin kaivattu enemmän. Vertailtaessa 

videota ja pyörittelyä keskenään, oli molemmilla työkaluilla kannattajia. Videon 

katsominen mahdollistaa asiakkaalle paremman kokemuksen tuotteesta näyttäessään 

esimerkiksi kankaan liikkeen pysähdyskuvia paremmin. Toisaalta taas; ”videota joutuu 

tauottamaan nähdäkseen tuotteen eri kulmasta pysähtyneenä, missä mielessä 

pyörittely on kätevämpi”, totesi haastateltava G. Pyörittelyssä käytetyt kuvat ovat jo 

valmiiksi pysähdyskuvia. Toinen vastaaja totesi taas, ettei yksinkertaisesti jaksa 

katsoa videoita.  

 

Myös tuotteen sekä mallin asetteluun kiinnitettiin huomiota. Tärkeäksi tekijäksi 

osoittautui tuotteen kuvaaminen mallin päällä, joskin yksi vastaajista huomautti 

kenkien olevan helpommat hahmottaa Zalandon verkkoympäristön selailuvaiheessa, 

jossa niitä ei ole puettu mallin jalkaan vaan kuvattu selkeästi valkoista taustaa vasten. 

Vastaajat selittivät saavansa paremman kuvan tuotteesta nähdessään sen mallin 

päällä, koska he voivat hahmottaa esimerkiksi vaatteen istuvuuden ja pituuden 

paremmin. Lisäksi toivottiin informaatiota mallien käyttämästä koosta sekä pituudesta, 

mikä auttaa asiakasta vertaamaan mallia itseensä. Myös kuvan rajaus sekä mallin 

stailaus olivat usean vastaajan mielestä tärkeitä tekijöitä. Tämä tuli esille erityisesti 

kahta verkkosivua vertailtaessa. Kuvan tulee olla rajattu niin, että asiakas huomaa 

yhdellä vilkaisulla, mitä tuotetta kuvassa myydään. Tätä kehuttiin esimerkiksi Nellyn 

miesten sivulla, jossa malleista ei näytetä edes kasvoja. Tällöin kaikki huomio keskittyy 

myytäviin tuotteisiin. Lisäksi tuotteen tulee olla esiteltynä siten, että sen näkee 

kokonaisuudessaan. Esimerkiksi haastateltava H ”housuihin tungettu paita estää 

hahmottamasta paidan todellista pituutta”. Tätä käytettiin Nellyn verkkosivulla melko 

paljon, missä stailaus oli pääasiassa nuorekkaampaa. 

 

Mallin stailaukseen kiinnitettiin huomioita myös muusta kuin tuotteen esille tuomisen 

näkökulmasta. Tässä mielipiteet kuitenkin erosivat. Yksi vastaajista esitti Zalandon 

kuvista muokkauksen paistavan läpi Nellyn kuvia vähemmän, ja kertoi pitävänsä 

Zalandon luonnollisemmista ja samastuttavammista malleista enemmän. Kaksi muuta 

haastateltavaa kuvaili Nellyn kuvia taas trendikkäämmiksi ja tätä kautta tuotteita 

houkuttelevammiksi tuoden asiakkaalle olon, että hänkin haluaa näyttää samalta ja 

ostaa myytävät vaatteet. 
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Lisäksi mainittiin kuvien selkeydestä sekä värityksestä. Kuvien toivotaan olevan 

tarkkoja sekä ammattimaisesti otettuja. Yksi vastaajista totesi myös värin 

oikeellisuuden olevan hyvin tärkeä tekijä, sillä hän nimesi värin yhdeksi 

merkittävimmistä ostoaikeen muodostumiseen vaikuttavista tekijöistään. Taustavärin 

toivottiin olevan tarpeeksi neutraali ja tuovan myynnissä olevaa tuotetta esille.  

 

4.4.2. Yleisilmeen ja värityksen tärkeimmät ominaisuudet 

 
Yleisilmeeseen ja väritykseen liittyvissä tekijöissä haastateltavat olivat hyvin 

yksimielisiä, ja poikkeavia vastauksia tuli todella vähän. Tähän voi vaikuttaa 

haastatteluissakin esiin noussut yleisilmeen vähäinen vaikutus vastaajien 

ostoaikeisiin. Kuvio 5 havainnollistaa tärkeimmät aiheeseen liittyvät tekijät, ja siitä 

voidaan jo nopealla vilkaisulla havaita vastauksien keskittyminen tiettyihin seikkoihin. 

  

 
Kuvio 5. Yleisilmeeseen ja väritykseen liittyvät tärkeimmät tekijät 

 

Melkein kaikki vastaajista ilmoittivat verkkosivun selkeyden ehdottomasti tärkeimmäksi 

yleisilmeeseen liittyväksi tekijäksi. Haastateltavat toivoivat verkkosivuilta selkeää 

teemaa niin tyylin kuin värityksenkin suhteen, sekä siinä pysymistä. Moni korosti 

värityksessä neutraalisuutta, mutta vierasti kuitenkin Zalandon hyvin korostetun 
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valkoista ulkoasua. Haastateltava A kuvaili Zalandon etusivua esimerkiksi ”valkoiseksi 

kankaaksi jossa on kuvia”. Zalandon etusivu koettiin myös liian täydeksi ja pitkäksi, 

turhan yksinkertaiseksi sekä tylsäksi. Kuitenkin sen koettiin samalla olevan myös 

selkeä, mikä selvästi oli haluttu verkkosivun ominaisuus haastateltavien keskuudessa.  

 

Nellyn verkkosivu koettiin vastaavasti miellyttävämmäksi, vaikka valkoinen ja musta 

ovat senkin päävärit. Eräs vastaajista kuvaili sitä Zalandoa kevyemmäksi, vaikka 

monien mielestä se oli selkeästi Zalandoa tummempi. Nellyn sivua kuvailtiin 

trendikkäämmäksi sekä houkuttelevammaksi. Myös Nellyn sivulla olevista isommista 

kuvista tykättiin ja niiden koettiin keventävän sivua. Voidaan siis todeta haastateltavien 

suosivan klassista esteettisyyttä; he pitivät selkeistä linjoista isoine kuvineen, mutta 

liialliset mainoslinkit tekivät kokemuksesta epämiellyttävämmän.  

 

Haastateltava B yhdisti huolitellun sekä ammattimaisesti toteutetun verkkosivun 

suoraan sitä kohtaan kokemaansa luotettavuuteen. Hän koki hyvien verkkosivujen 

heijastavan hyvin toimivaa yritystoimintaa. Haastateltava A taas nosti esiin 

ensivaikutelman; ”Eniten vaikuttaa etusivun yleisilme, etenkin ensimmäinen asia mitä 

verkkokaupasta näkee. En halua nähdä ”turhaa” mainosta ensimmäisenä, vaan 

haluan suoraan nähdä, mitä sivulla on tarjota.”  

 

Moni vastaajista kertoi kiinnittävänsä huomiota verkkosivun yleisilmeeseen oikeastaan 

vain silloin, kun siinä on jotakin vikaa. Tämä saattaakin olla melko yleistä, sillä 

vastatessaan kysymyksiin yleisilmeestä ja värityksestä haastateltavat hakivat helposti 

tekijöitä, joista he eivät erityisemmin pitäneet.  

 
 
4.4.3. Käytettävyyden tärkeimmät ominaisuudet 

 

Käytettävyyden rajaaminen vain visuaalisiin tekijöihin aiheutti haastateltaville hieman 

vaikeuksia käsitteen ymmärtämisen kannalta, ja jonkin verran dataa jouduttiinkin 

karsimaan visuaalisuusaspektin jäädessä puuttumaan. Luultavasti samasta syystä 

haastateltavien vastaukset poikkesivat toisistaan enemmän kuin edellisissä 

kategorioissa, ja hajontaa sekä yhden maininnan saaneita seikkoja tuli enemmän. 
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Kuvio 6. Käytettävyyteen liittyvät tärkeimmät tekijät 

 

Kuten kuviosta 6 voidaan havaita, selkeimmäksi visuaaliseksi navigointia helpottavaksi 

tekijäksi valikoitui kategorioiden selkeä esittämistapa. Zalandon sekä Nellyn 

kategorioiden esittämistavat erosivat melko paljon, ja myös haastateltavien 

mielipiteissä näiden tapojen välillä havaittiin suuria eroavaisuuksia. Osa piti Nellyn 

kategorioiden yksinkertaisuutta ja vähäisempää määrää selkeämpänä ja 

helppokäyttöisempänä. Haastateltava I totesi liian tarkkojen kategorioiden voivan 

rajata helposti pois tuotteita, joita asiakas ehkä voisikin haluta selailla. Toisaalta osan 

mielestä Zalandon vaihtoehtoinen tapa esittää kategoriat oli helpompi Nellyn vaatiessa 

enemmän klikkauksia.  

 

Myös rajausmahdollisuudet tulisi esittää selkeästi ja niin, että asiakas löytää ne 

mahdollisimman nopeasti. Zalandolla rajaukset on kiinnitetty sivuun, minkä kaksi 

haastateltavista mainitsivat todella paljon ostostentekoa helpottavaksi tekijäksi. 

Vastaajan A selailua tarkkailtaessa havaittiin kuitenkin pieniä hankaluuksia Zalandon 

rajauksien käytössä. Nellyn rajauksissa tykättiin siitä, että niitä ei tarvitse klikata auki, 

vaan ne näkyvät kokonaisuudessaan näytön reunassa. 
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Korostuneessa roolissa läpi haastattelun oli ostosten tekemisen helppous ja 

tehokkuus. Käytettävyydellä onkin tässä suuri rooli. Moni korosti kysymyksiin 

vastatessaan juurikin käyttömukavuutta ja aikaa, jonka esimerkiksi tietyn tuotteen 

etsimiseen joutuu käyttämään. Tämän lisäksi mainittiin jälleen selkeys, sekä helppo 

etusivulle palaaminen. Osa miehistä koki hankalaksi sen, että moni verkkosivu, kuten 

Zalando, on asettanut naisten verkkokaupan oletukseksi, ja toivoisikin alkuun 

esimerkiksi sivua, jolla voi valita haluamansa verkkokaupan: naiset, miehet vai lapset. 

Myös tietosisällön esitystapa nousi esille. Sekä vastaaja C, että J kertoi haluavansa 

löytää esimerkiksi ostoskorin nopeasti lisättyään sinne tuotteita. Nellyn verkkokauppa 

sai kritiikkiä siitä, että sen alapalkkiin sivun alareunaan on todella vaikea päästä sivun 

jatkuessa pitkälle selailunäkymässä. Koska alapalkki sisältää usein paljon tärkeää 

tietoa, on sinne pääsyn oltava helppoa.   

 

4.4.4. Vaikutukset 

 

Kun haastateltavat olivat vastanneet kysymyksiin verkkosivun tärkeimmistä 

visuaalisista ominaisuuksista, kysyttiin heiltä, mitä he tekisivät päätyessään 

verkkokauppaan josta ei näitä tärkeimpiä visuaalisia elementtejä löytyisi. Tämän 

kysymyksen kohdalla vastaukset erosivat melko paljon. Haastateltava H kertoi, että 

voisi etsiä jotakin tiettyä tuotetta, mutta ei jäisi verkkokauppaan selailemaan tuotteita. 

Vastaaja B totesi taas jättävänsä sivun auki lähinnä hintavertailua varten. Moni uskoi 

kuitenkin vain turhautuvansa ja vaihtavansa sivustoa.  

 

Kysymyksen vastauksista käy selkeästi ilmi ajan säästämisen tärkeys verkko-ostoksia 

tehtäessä. Haastateltava F vastasi jäävänsä selailemaan, jos hänellä olisi paljon aikaa 

käytössään. Kiireessä hän kyllä vaihtaisi ehdottomasti sivustoa. Myös moni muu 

vetoaa aikaan: ”Jos en löydä kohtuullisen helposti etsimääni asiaa, poistun sivulta. En 

jaksa turhan paljoa käyttää aikaa”, kertoi vastaaja G. Kokonaisuudessaan puolet (5) 

vastaajista kertoo poistuvansa sivulta heti tai hyvin lyhyen ajan kuluttua, jos siltä ei 

löytyisi tärkeitä visuaalisia piirteitä. Suurimmiksi selittäjiksi nousivat luottamuksen 

puute sekä turhautuminen ja ajankäyttö.  
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4.5. Ostomotiivien ja demografisten tekijöiden rooli 
 

Neljä kymmenestä haastateltavasta ilmoitti tekevänsä ostoksia aina tarpeen pohjalta, 

ja yksi kertoi tekevänsä ostoksensa pääasiassa selailun pohjalta. Loput viisi olivat 

motiiveiltaan utilitaristisen sekä hedonistisen välimaastosta, eli heidän motiivinsa 

vaihtelivat niiden välillä. He siis saattoivat tehdä ostoksia joskus tarpeen, ja joskus 

tunteen perusteella. Haastateltava G totesi esimerkiksi: ”Menen yleensä 

verkkokauppaan tarpeen pohjalta, mutta melkein poikkeuksetta mukaan tarttuu jotain 

muuta samalla, kun sivustoa on tullut selailtua enemmän.” Kysyttäessä yleisesti 

tärkeinä pitämistään visuaalisista tekijöistä, selkeästi utilitaristiset vastaajat painottivat 

selkeyttä sekä navigoinnin helppoutta. Enemmän hedonistiseen suuntaan kääntyvät 

lisäsivät kuvailuunsa enemmän tuotekuvien ja sivun yleisilmeen kuvailua. Tämä tukee 

Childersin, Carrin, Peckin sekä Carsonin vuonna 2001 julkaiseman tutkimuksen 

tuloksia, jotka on esitelty tutkielman aiemmissa osissa. Kolme neljästä selkeästi 

utilitaristista motiivia edustavasta vastaajasta ilmoitti harrastavansa verkkosivujen 

puhdasta selailua todella vähän, kun taas hedonistinen vastaaja tekee sitä melkein 

päivittäin. Myös vastaajat, jotka olivat jostain motiivitekijöiden väliltä, selailivat 

verkkosivuja viikoittain.  

 

Demografisista tekijöistä työssä keskityttiin tuloihin ja sukupuoleen muiden tekijöiden 

joukossa ollessa hyvin vähän hajontaa kohtuullisen homogeenisen otoksen sisältä. 

Kaikki vastaajista saavat opinto- sekä asumistukea, mutta puolet heistä saavat tämän 

lisäksi myös muita tuloja. Tuloilla ei kuitenkaan tämän tutkimuksen perusteella ole 

vaikutusta haastateltavien osto- tai selausaktiivisuuteen tai visuaalisuuden 

vaikutukseen verkossa. 

 

Sukupuolella sen sijaan on hieman suurempi rooli visuaalisuuteen suhtautumisessa. 

Miehet painottavat vastauksissaan erityisesti selkeyttä sekä käyttömukavuuteen 

liittyviä tekijöitä. Myös naiset painottivat käyttökokemuksen tärkeyttä, mutta nostivat 

esille myös esimerkiksi verkkosivujen modernin ja trendikkään ulkoasun ja kiinnittivät 

miehiä enemmän huomiota tuotteita esitteleviin malleihin. Miehet keskittyivät myös 

pitkälti suureen kuvien määrään sekä zoomaukseen vain yhden mainitessa pyörittely 

hyvänä lisänä tuotekuvaan. Naisista kolme viidestä mainitsi pyörittelyn tai videon 

tärkeänä tuotekuvaan liittyvänä ominaisuutena.   
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkielmassa tutkittiin visuaalisuutta ja sen vaikutusta asiakkaan ostoaikeeseen 

verkkoympäristössä. Tavoitteena oli selvittää visuaalisuuden roolia ostoaikeen 

muodostumisessa sekä sen merkityksellisyyttä muodin verkkokauppojen 

näkökulmasta. Lisäksi tutkielmassa sivuttiin ostomotiivin sekä demografisten 

tekijöiden roolia visuaalisuuteen suhtautumisessa. Seuraavassa tullaan läpikäymään 

empiirisen tutkimuksen tutkimusongelmiin antamia vastauksia nojaten edelleen 

teoriaan. Tulosten yhteenvedon jälkeen käydään vielä läpi tulosten mahdolliset 

sovellukset käytäntöön sekä jatkotutkimusaiheet. 

 

5.1. Tutkimusongelmat ja -tulokset 
 
Tutkielman ensimmäisen tarkentavana alaongelmana tarkasteltiin kysymystä; ”Mitä 

verkkokaupan visuaalisia ominaisuuksia pidetään tärkeinä?”. Tuotekuvat vaikuttavat 

suoraan asiakkaan saamaan kuvaan tuotteesta. Teorian pohjalta kuluttajien mielestä 

tuotekuva on onnistunein, kun tuote on kuvattu elävän mallin päällä (Di, Bhardwaj, 

Jagadeesh, Piramuthu & Churchill 2014). Myös muilla visuaalisilla tekijöillä kuten 

mallin stailauksella ja kuvan taustalla, sekä toiminnallisilla tekijöillä kuten kuvan 

pyörittelymahdollisuuksilla todettiin olevan vaikutusta asiakkaan ostoaikeeseen 

(McCormic & Livett 2012; Cheung & Vazquez 2015). Myös empiria tukee näitä 

ajatuksia. Kuitenkin tärkeimmiksi tekijöiksi nousivat kuvien määrä sekä toiminnolliset 

mahdollisuudet kuten zoomaus, video, sekä pyöritysmahdollisuus zoomauksen 

ollessa toiminnoista tärkein.  

 

Teoriassa puhuttiin verkkosivun värimaailmasta. Toisen tutkimuksen mukaan valituilla 

väreillä on suuri vaikutus asiakkaan ostoaikeisiin (Mandel & Johnson 2002), kun taas 

toisessa tutkimuksessa merkittävää korrelaatiota ei löydetty (Eroglu, Machleit ja Davis 

2001). Empiriassa yleisilmeen tärkeimmiksi tekijöiksi osoittautuivat verkkosivun 

selkeys sekä kohtuullisen neutraali väritys. Moni vastaajista kertoi kiinnittävänsä 

väritykseen sekä yleisilmeeseen usein huomiota vasta, kun kokee sen 

epämiellyttäväksi. Näin ollen värien ollessa neutraalit, ei niillä juurikaan vaikuta olevan 

merkitystä suuntaan tai toiseen. Liian räikeä ja epäjohdonmukainen väritys tätä vastoin 

voi saada asiakkaan vaihtamaan sivustoa. Hyvin suunniteltu verkkosivu lisää käyttäjän 
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nautintoa mikä merkittävästi korreloi ostoaikeen kanssa (Koo & Ju 2010). Visuaalisesti 

miellyttävältä verkkosivulta luettu informaatio koetaan luotettavammaksi ja 

asiakastyytyväisyys on tällaisella sivustolla asioitaessa usein korkeampaa kuin sivulla, 

jolla visuaalisuuteen ei ole panostettu (Liang & Lai 2002; Ho & Wu 1999). Näin ollen 

verkkosivun yleisilmeellä ja värityksellä on merkitystä asiakkaan ostoaikeen 

muodostumiseen, mutta usein enemmänkin negatiivisessa kuin positiivisessa 

mielessä. 

 

Tehokkuus, helppo käyttökokemus sekä nopeus ovat tärkeitä verkkokaupan 

vallankumousta auttaneita tekijöitä, ja näillä tekijöillä onkin merkittävä vaikutus 

asiakkaan ostoaikeisiin (Ranganathan & Ganapathy 2001). Kaikki haastatteluun 

vastanneista nostivat tehokkuuden esille jollakin tavalla. Useimmat painottivat 

tuotteiden ja tuotetiedon löytämisen absoluuttista nopeutta, ja osa klikkausten määrää. 

Verkkosivun käytettävyys korreloi positiivisesti myös verkkosivua kohtaan koetun 

luottamuksen sekä asiakastyytyväisyyden kanssa (Cyr 2008). Navigoinnin ja 

käytettävyyden tärkeyttä ostoaikeen muodostumisen kannalta ei siis tule aliarvioida. 

 

Toiseksi tutkimuksen alaongelmaksi oli aseteltu; ”Minkälainen rooli ostomotiiveilla ja 

demografisilla tekijöillä on asiakkaan suhtautumisessa visuaalisuuteen sekä 

ostoaikeen muodostumisessa?”. Ostomotiivit jaoteltiin hedonistisiin sekä utilitaristisiin 

motiiveihin, joiden yhdistelmä nousi empiriassa yleisimmäksi motiiviksi 

verkkokaupoissa asiointiin. Vahvasti utilitaristisesti motivoituneet vastaajat vaikuttivat 

tutkimuksen perusteella selailevan verkkokauppoja huomattavasti vähemmän kuin 

sekä utilitaristisia että hedonistisia motiiveja omaavat sekä vahvasti hedonistinen 

vastaaja. Suuria visuaalisuuteen liittyviä eroavaisuuksia ei löydetty, mutta hedonistisia 

piirteitä omaavat vastaajat kuvailivat tuotekuvia sekä yleisilmettä enemmän 

utilitarististen vastaajien keskittyessä käytettävyyteen. Tämä havainto täsmääkin 

täydellisesti Childersin, Carrin, Peckin sekä Carsonin (2001) tutkimuksen tulosten 

kanssa. 

 
Henkilökohtaisten, demografisten tekijöiden vaikutuksesta aiemmin toteutetut 

tutkimukset ovat tuottaneet ristiriitaisia tuloksia (Pope, Brown & Voges 2003; Yin & 

Wun 2008; Lian & Yen 2014). Empiriassa ei vastaajien saamista tuloista löydetty 
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yhteyttä visuaalisuuteen suhtautumiseen eikä ostoaikeen muodostumiseen. Sen 

sijaan sukupuolella on tutkimuksen perusteella jonkin verran vaikutusta 

visuaalisuuteen suhtautumiseen. Naiset kiinnittivät huomiota käyttökokemuksen 

lisäksi verkkosivun trendikkyyteen ja malleihin. Naiset arvostivat myös enemmän 

videoita sekä pyörittelymahdollisuutta miesten keskittyessä selkeyteen, 

käytettävyyteen sekä toiminnoista puhuttaessa zoomaukseen. 

 

Tutkimuksen päätutkimusongelmana oli ”Millainen merkitys verkkokaupan 

visuaalisuudella on asiakkaan ostoaikeen muodostumiseen muotimarkkinoilla?”. 

Teorian pohjalta voidaan olla vakuuttuneita visuaalisten tekijöiden tärkeydestä muodin 

verkkokaupoissa. Kuitenkin eri tekijöiden vaikutukset ovat melko eri tasoisia ja niiden 

välisiä suhteita tutkitaankin ensimmäisen alatutkimusongelman avulla. 

 

Luottamuksella on suuri vaikutus asiakkaan ostoaikeen syntymiseen etenkin 

verkkokauppa kontekstista puhuttaessa (Karvonen 2000). Luottamukseen taas 

vaikuttavat esimerkiksi tuotteiden värien oikeellisuus kuvissa sekä verkkosivun 

esteettisyys, joka korreloi suoraan verkkosivun käytettävyyden kanssa (Parker, Nitse 

& Tay 2009; Ganguly, Dash, Cyr & Head 2010). Sama luottamuksen korostaminen 

nousi esille myös empiriassa, jossa haastateltavat yhdistivät luottamuksen usein 

huoliteltuun ja ammattimaisesti toteutettuun verkkokaupan visuaaliseen 

yleisilmeeseen.  

 

Empirian perusteella visuaalisuudella on suuri vaikutus ostoaikeen muotoutumiseen 

muodin verkkokaupoissa. Haastateltavalle itselleen tärkeiden visuaalisten tekijöiden 

puuttuessa jäävät he harvoin selailemaan verkkokauppaa ostotarkoituksella. Selailu 

saattaa jäädä huomattavasti pintapuolisemmaksi tällaisessa tapauksessa, tai sivu 

voidaan jättää auki vain esimerkiksi hintavertailua varten. Tällöin toki verkkokauppa 

voi saada myyntiä asettaessaan hinnan vain tarpeeksi alhaiselle tasolle. 

Haastateltavat totesivat kuitenkin visuaalisesti epämiellyttävän verkkosivun luovan 

myyjästä epäluotettavan kuvan, ja moni uskoi turhautuvansa verkkosivuun hyvinkin 

nopeasti. Juuri käytön nopeus nousi tärkeimmäksi tekijäksi. Visuaalisesti heikko 

verkkosivu heikentää usein navigointia (Ganguly, Dash, Cyr & Head 2010) ja se 

hidastaa käyttöä liikaa tehokkuutta tavoittelevien asiakkaiden silmissä. Tällöin ostos 

jää usein tekemättä. Verkkokauppojen visuaalisuus on siis yksi tärkeistä osatekijöistä 
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asiakkaan muodostaessa ostoaikomustaan, ja tilanteessa jossa kuluttajien odotukset 

ja verkkosivun visuaalinen ulosanti eivät kohtaa, tulee verkkokauppias menettämään 

useita asiakkaita. 

 

Erogly, Machlet ja Davis (2001) esittelivät artikkelissaan verkkokaupan visuaalisuuden 

jakoa ”high-task”- sekä ”low-task”-tekijöihin. Haastattelututkimuksen tulosten 

voidaankin todeta mukailevan voimakkaasti tutkijoiden tutkimustuloksi verkkokaupan 

visuaalisuudesta; ”High-task”-tekijät osoittautuivat ”low-task”-tekijöitä merkittävimmiksi 

kaikkien haastateltavien kohdalla. Kuitenkaan ”low-task”-tekijöiden 

merkityksettömyydestä ei voida olla kyseisen tutkimuksen kanssa yhtä mieltä. 

 

5.2. Tulosten käytännön merkitys ja sovellus 
 

Tutkielman perusteella voidaan tehdä muutamia käytännön sovelluksia. Caseina 

toimineiden Zalandon sekä Nellyn kuvista pidettiin etenkin niiden määrän puolesta. 

Kuitenkin parannuskohteena voisi olla pyörittelyominaisuuksien tai videoiden 

lisääminen useammalle tuotteelle. Verkkokauppiailla on tällä hetkellä hyvin 

samankaltainen tapa luoda ulkoasunsa; he luottavat valkoiseen taustaan mustalla tai 

harmaalla tekstillä, ja osa käyttää jonkinlaista korosteväriä. Vaikkakin harmonisesta 

sekä neutraalista tyylistä pidettiin, etenkin naiset toivoivat siihen hieman enemmän 

luovuutta ja eläväisyyttä. Kuitenkin on muistettava, että yleisilmeeseen kiinnitettiin 

useimmiten vain negatiivista huomiota.  

 

Tuotekuvaa sekä ulkoasua kehittäessä tulee verkkokauppiaan ottaa huomioon tämän 

kohderyhmä. Miehet eivät vaikuttaneet välittävän näistä seikoista merkittävästi, joten 

ulkoasun ollessa neutraali, ei sen kehittämiseen toteutetun tutkimuksen perusteella 

välttämättä kannata käyttää resursseja. Miesten verkkokaupoissa keskeistä on pitää 

verkkosivu yksinkertaisena ja hyödyntää klassisen esteettisyyden keinoja. Naisten 

kohdalla etenkin tuotekuviin tulee keskittää paljon pohdintaa naisten huomioidessa 

yksityiskohtia tarkemmin. Tällöin myös klassiseen esteettisyyteen voidaan lisätä myös 

ekspressiivisen esteettisyyden piirteitä pitäen sivusto edelleen kuitenkin selkeänä ja 

käyttökokemus mukavana. 

 



 42 

Käytettävyys ja navigoinnin helppous osoittautuivat yhdeksi oleellisimmista tekijöistä 

verkkosivulla. Näihin tekijöihin tuleekin siis jokaisen verkkokauppiaan keskittyä 

verkkosivustoa luodessaan. Etenkin miehille käytettävyys on kaikki kaikessa, ja sen 

ollessa heikolla tasolla saattaa asiakas vaihtaa verkkokauppaa jo etusivun 

nähdessään. Eräs haastateltavista miehistä totesi esimerkiksi haluavansa löytää 

kategoriat viidessä sekunnissa etusivulle päästyään. Kuitenkin navigoinnin 

yksinkertaisuus osoittautui hyvin merkittäväksi tekijäksi myös naisille, ja verkkosivun 

halutaankin olevan mahdollisimman selkeä ja minimoivan klikkausten määrän 

maksimoiden samalla tehokkuuden.  

 

5.3. Jatkotutkimusaiheet 
 

Tutkimus jättää vielä avoimia kysymyksiä. Otos oli tutkimuksessa hyvin 

homogeeninen; ikähaarukka oli hyvin pieni (21-25), kaikki opiskelevat samassa 

oppilaitoksessa samaa alaa eivätkä vastaajien tulot vaihtele merkittävästi. Aihetta 

olisikin mielenkiintoista tutkia suuremmalla otoksella, jossa haastateltaisiin kuluttajia 

eri ikäluokista, eri aloilta sekä eri elintasoluokista. Tällöin eroavaisuudetkin saattaisivat 

olla merkittävämpiä. Myös kulttuurinäkökulman sisällyttäminen tutkimukseen toisi 

paljon lisää tietoa visuaalisuuteen suhtautumisesta sekä kulttuurien merkittävästä 

vaikutuksesta kultukseen. Ostoaikeen syntymiseen ja siihen vaikuttamiseen voitaisiin 

paneutua vieläkin tarkemmin visuaalisuuden näkökulmasta yksityiskohtaisemmilla 

koeasetelmilla. Lisäksi voitaisiin pitkäaikaisemmalla tutkimuksella saada viitteitä siitä, 

kuinka suuri merkitys visuaalisuudella todella on, eli kuinka usein asiakas esimerkiksi 

poistuu sivulta sen takia, ettei sen visuaalinen ilme miellytä. 

 

Tämä tutkielma keskittyi vain ostoprosessin kolmeen ensimmäiseen vaiheeseen. Toki 

nämä kolme vaihetta ovat varmasti visuaalisesta näkökulmasta ne tärkeimmät. 

Kuitenkin myös kahta muuta vaihetta tulisi tutkia, jotta nähtäisiin visuaalisuuden 

todelliset vaikutukset koko asiakkaan ostoprosessiin sekä lopulta jopa kuluttajan 

ostopäätöksen syntymiseen.   
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Liite 1. Haastattelututkimuksen kysymyspatteristo 
 
Nimi:  
Ikä:  
Saatko opintotukien lisäksi tuloja (esim. palkkaa):  
 

1. Kuinka usein teet ostoksia verkossa? 
 
2. Kuinka paljon selailet verkkosivuja ilman ostoaikeita? 
 
3. Kuinka usein saat ostoaikeen vain selailun, ja kuinka usein tarpeen 
perusteella? 
 
4. Minkä kaltaisia tuotteita ostat verkosta? 
 
5. Mitä verkkosivuja käytät, miksi? 
 
6. Huomioitko tietoisesti verkkokaupan visuaalista ulkoasua tehdessäsi 
ostoksia? 
 
7. Mitä verkkosivun visuaalisia tekijöitä pidät tärkeinä? 
 
8. Mitä visuaalisia eroavaisuuksia löydät verkkosivuilta, mistä pidät enemmän? 
 
9. Mitä tuotekuvaan liittyviä visuaalisia tekijöitä pidät tärkeinä? 
 
10. Mitä verkkosivun yleisilmeeseen liittyviä visuaalisia tekijöitä pidät tärkeinä? 
 
11. Mitä verkkosivun käytettävyyteen liittyviä visuaalisia tekijöitä pidät tärkeinä? 
 
12. Miten tärkeinä pitämiesi seikkojen puuttuminen vaikuttaa ostoaikeesi 
muodostumiseen? 
 


