Verkkokauppatilasto 2014
Perustietoa verkkokauppaseurannasta
sekä verkko-ostaminen 2014/H1

Verkkokauppatilasto –

Suomalaisen verkkokaupan arvo
 Verkkokauppatilasto sisältää kaiken verkkokauppaostamisen
• Kaikki kuluttajille suunnatut palvelut, tuotteet ja sähköiset sisällöt:
seurannassa mukana yhteensä 30 pääluokkaa ja noin 70 alaluokkaa.
• Kotimaisista ja ulkomaisista verkkokaupoista
• Riippumatta siitä, koska ostos maksetaan: oston yhteydessä, toimituksen
yhteydessä, palvelun käytön yhteydessä
• Rajattu koskemaan B2C-verkkokauppaa, eli mukana on kuluttajien tekemät verkkoostokset yrityksiltä, yrittäjiltä, yhdistyksiltä ja muilta elinkeinonharjoittajilta
 Alkuvuoden 2014 lukujen perusteena on 5 942 kuluttajahaastattelua
• Tiedonkeruu neljä kertaa vuodessa: mitä tuoteryhmiä ostettu edellisten kolmen
kuukauden aikana
• Tiedonkeräyksessä hyödynnetään TNS Gallupin internet-avusteista vastaajapaneelia.
• Kyselytietoa varmennetaan hyödyntämällä muita lähteitä, mm. toimialatietoa ja
muuta verrokkitietoa.
• Vuoden 2013 lukujen perusteena on 12 782 kuluttajahaastattelua
 Luvut sisältävät arvonlisäveron ja toimituskulut
• Verkkokauppatilasto kuvaa kuluttajien rahankäyttöä, ei vähittäiskaupan myyntiä.
 Verkkokauppatilaston toteuttajat vuodesta 2010:
ASML, Kaupan liitto ja TNS Gallup
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Verkkokauppa 2014/H1
Suomalaiset ostivat tavaroita, palveluja ja sisältöjä verkosta tämän vuoden
alkupuoliskolla yhteensä 4,9 miljardilla eurolla. Se on lähes 4 prosenttia
vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Lasku johtui siitä, että palveluja
ostettiin nyt verkosta aiempaa vähemmän. Verkkokaupan suurimpaan ryhmään,
matkailupalveluihin, käytettiin rahaa 9 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.
Myös rahoituspalvelujen verkkokauppa supistui viime vuodesta peräti 60
prosenttia.
Taantumasta huolimatta tavaroiden ostaminen verkosta yleistyy.
Verkkokauppatilastosta selviää, että vähittäiskaupan tuotteita ostettiin verkosta
yhteensä 1,7 miljardilla eurolla eli 9 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten
vastaavan aikaan. Samaan aikaan koko vähittäiskauppa menetti
Tilastokeskuksen mukaan liikevaihtoa puoli prosenttia. Vähittäiskaupan kasvu
verkossa kertoo ennen kaikkea kuluttajien siirtymisestä kanavasta toiseen. Osa
kasvusta on valunut myös ulkomaisiin verkkokauppoihin.

Suomalaiskuluttajien verkosta ostamien tavaroiden, palvelujen ja sisältöjen arvo
on nyt 12 prosenttia suurempaa kuin neljä vuotta sitten. Nopeimmin neljässä
vuodessa on kasvanut vähittäiskauppa, lähes 30 prosentilla. Palvelujen
verkkokauppa on kasvanut samassa ajassa 7 prosenttia.
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Suomalainen verkkokauppa 2014/H1
Muutos verrattuna 2013/H1

€ 4,9 mrd
42

56 Palvelut
%

Tavarat %

2,7 mrd

2,1 mrd

Palvelut
Tavarakauppa
Digitaaliset sisällöt

Sisällöt

-3,5%
-9 %
+4 %
+30 %

Vähittäiskauppaan
kuuluva verkkokauppa

+9 %

60 milj

1
%

Suurimmat tuoteryhmät:
Matkailu

Vähittäiskaupan arvo
tavaroiden verkkokaupasta
1,7 mrd €

36%

Viihde-elektroniikka ja tietotekniikka
11%
10%

Verkkokauppatilasto sisältää:
• Kaikki kuluttajille suunnatut palvelut, tuotteet ja sähköiset sisällöt
• B2C-verkkokaupan
• Arvonlisäveron ja toimituskulut

7%
6%
4%
3%
23%

4,9 mrd €
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Rahapelit

Pukeutuminen (sis. urheiluvaatteet)
Moottoriajoneuvot, veneet (+tarvikkeet)
Asuminen ja energia
Pääsy- ja elokuvaliput
Muut tuoteryhmät ja palvelut

Seurattavat tuoteryhmät
 Seurannassa mukana yhteensä 30 pääluokkaa ja noin 70 alaluokkaa
•
•

Eri tuoteryhmien luvut muodostavat sähköisen kaupan kokonaismyynnin
Vertailussa muihin tilastojulkaisuihin on huomioitava tuoteryhmien erilaiset rajaukset ja luokittelut
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TNS Gallup tarjoaa verkkokaupan menestyksen tueksi
valmiita ja räätälöityjä tutkimuksia, asiantuntijapalveluita,
markkina-katsauksia sekä tuoteryhmä- ja
kohderyhmäanalyysejä.
• verkkokaupan ja verkko-ostamisen kehitys
• verkko-ostajien profiili sekä numeroita syvempi ymmärrys
kuluttajien mielenmaisemasta
• verkko-ostajien mediankäyttö ja suhde muuhun kuluttamiseen
• tuoteryhmä- sekä verkkokauppabränditasoinen tieto
• maksumenetelmät ja jakelukanavat
• ostohalukkuuteen vaikuttavat tekijät
• internetin ja somen käyttö ostoprosessin eri vaiheissa
• muut digitaaliseen liiketoimintaan liittyvät kysymykset

Verkkokauppa-asioissa sinua palvelevat:
Nina Frosterus, tutkimuspäällikkö
Reeta Sutinen, tutkimuspäällikkö
Ville Wikström, kehitysjohtaja
Niina Sauvolainen, Digital-yksikön johtaja
sekä oma TNS Gallup yhteyshenkilösi
etunimi.sukunimi@tnsglobal.com
Puh. 09 613 500
Miestentie 9 C, PL 500, FI-02151 Espoo | t: +358 9 613 500 | f: +358 9 613 50 510 | www.tns-gallup.fi

Finnish E-commerce 2014
Facts about the statistics
and online shopping 2014/H1

The Finnish E-commerce Statistics –
The volume of online purchases in Finland

 Includes all online shopping
• All consumer services, products, and digital content: in the monitoring are
a total of 30 product groups and about 70 sub-groups, that together form
the total e-commerce in Finland.
• Purchases both from domestic and foreign web stores
• Only B2C, ie the figures include online purchases consumers made from companies,
entrepreneurs, associations and other businesses.
 2014/H1 figures are based on 5 942 consumer interviews
• Data collection is carried out four times a year: what products or services
consumers have bought online during the latest three months.
• The results are also verified via other sources, for example industry data and
relevant studies.
• The Finnish e-commerce 2013 -statistics is based on 12 782 consumer interviews.
 The figures include VAT and delivery fees
• The Finnish e-commerce statistics describe consumer spending, not retail sales.
 The driving forces behind this extensive research are:
The Federation of Finnish Commerce,
The Finnish Direct Marketing Association (Finnish DMA),
TNS Gallup
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Finnish e-commerce 2014/H1

€ 4,9 billion
56 Services
%

2,7 bn

Goods
2,1 bn

42
%

Digital

Change from 2013/H1

-3,5%

Services
Goods
Digital content

-9 %
+4 %
+30 %

E-commerce belonging to
retail

+9 %

60 m

1
%

Largest product groups:
Tourism and travel

retail goods
1,7 billion €

36%

Gambling and betting
Consumer electronics, computers

11%
10%

The Finnish e-commerce statistics include:
• All consumer services, products, and digital content
• B2C
• Taxes and delivery fees

7%
6%
4%
3%
23%

4,9 mrd €
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Clothing (incl. sportswear)
Vehicles, boats (incl. equipment)
Housing and energy
Tickets (entry tickets, movie tickets)
Other product groups and services

For more information about The Finnish E-commerce Statistics
or other matters regarding digital consuming in Finland
please contact:
Nina Frosterus, Research Manager
Reeta Sutinen, Research Manager
Ville Wikström, Development Director
Niina Sauvolainen, Head of Digital
firstname.lastname@tnsglobal.com
Tel. +358 9 613 500
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