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PELLERVO

JUSSI KNUUTTILA

Lähes kaikki maailman tavarat ovat tutkittavissa
kotonasi, mikäli sinulla on internet-yhteys. Voit
kiireettä tehdä tuotevertailuja tai tutkia toisten
tekemiä arvioita.
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I
nternetissä on jo olemassa
palveluja,  joissa verrataan sa-
man tuotteen hintoja useissa

nettikaupoissa. Keskustelusivuilla
jaetaan kyseiseen tuotteeseen liitty-
viä kokemuksia. Sinulla on valtava
tavaratalo omassa tietokoneessasi.
On aika lähteä rohkeasti opettele-
maan nettikauppaa.

Yritysten yhdistyminen kauppa-
paikoiksi tuo asiakkaiden käyttöön
suuret valikoimat ja tilaaminen on
helppoa. Erikoistuotteiden hankin-
ta helpottuu aivan erityisesti. Enää
ei ole tarpeen matkustaa kaukaiseen
erikoiskauppaan.

Internetistä ostava säästää ajan,
mikä menisi kaupoissa juostessa.
Nettikauppa on auki 24 tuntia vuo-
rokaudessa, joten kauppaa voi teh-
dä juuri silloin kun se itse kullekin
sopii.

Seinäjoella runnaa
nettimaa.com/kauppakeskus -ni-
mistä kauppasivustoa. Sivustossa
on tarjolla muun muassa erilaisia
maatalouden tuotantotarvikkeita.
Hänen mukaansa vilkkainta kau-
passa on illalla 20:00 ja 22:00 väli-
senä aikana. Maanviljelijöillä on
päivisin muutakin tekemistä kuin
juoksennella kaupoissa.

Internetissä tuotteet on mahdol-
lista esitellä hyvin yksityiskohtaises-
ti kuvin tai piirroksin, jopa video-
pätkän avulla. Päivitykset ovat help-
poja, joten tieto on hyvin hoidetuil-
la sivuilla täysin ajan tasalla. 

Maatalouskaupassa rehut, lan-
noitteet, maanparannusaineet, kas-
vinsuojeluaineet, pesuaineet, polt-
toaineet, renkaat, teräkset, raken-

nuslevyt, ynnä muu massatavara so-
pivat erinomaisesti nettikauppaan.
Jokainen tietää näiden kohdalla il-
man eri tarkistuksia, minkälaisesta
tavarasta on kyse.

Kauppa perustuu usein voimassa
oleviin asiakassuhteisiin. Parhaim-
millaan uusi palvelu vahvistaa suh-
detta entisestään. Internet ja sähkö-
posti tarjoavat asiakkaille yhtey-
denottomahdollisuuden vaikkapa
vikatilanteen tullen. Palaute saa-
daan valmistajalle heti ja mahdolli-
set ongelmat ratkaistua nopeasti.

Nettikauppa
on turvallista

Suurista peloista huolimatta netti-
kauppa on hyvin turvallista. Virhei-
den eliminointi on jopa tavallista
helpompaa, koska ostajalla ei ole
mitään kiirettä. Valinnat ja hintojen
tarkistukset voi tehdä huolellisesti
ja hätäilemättä. Virheellisen tuot-
teen palautukseen on yhtäläinen oi -
keus kuin minkä tahansa kauppata-
van kohdalla.

Maksutavaksi voi valita lähes
minkä tahansa tutun tavan, mikäli
nettikauppa sellaista tarjoaa. Perin-
teiset tavat kuten postissa tuleva las-
ku, postiennakko tai matkahuollon
jälkivaatimus onnistuvat. Lasku voi
niin sovittaessa tulla myös sähkö-
postissa asiakkaalle, josta sen voi
tulostaa itselleen. Valittavana voi ol-
la lisäksi jokin uusista sähköisistä
maksutavoista eli verkkomaksu,
luottokorttimaksu tai luottokortti-
maksu jonkin lompakko-ohjelman
avulla.

Lompakko-ohjelmaan haetaan
luottokorttiyhtiöltä tarvittavat tiedot
ja tunnisteet. Ostettaessa nämä tun-
nistetiedot ilmoitetaan kauppiaalle.
Näiden avulla ostaja tunnistaa
kauppiaan ja myös kauppias tietää,
että luottokorttia käyttää sen oikea
omistaja.

Kaikki luetellut maksutavat ovat
osoittautuneet ainakin yhtä turvalli-
seksi kuin maksu kaupan tiskillä.
Luottokortin numeron antaminen
netin välityksellä ei juuri riskiä lisää,
vaikka sen joku onnistuisi sieppaa-
maankin. Vuolteen mukaan luotto-
korttimaksut ovat Suomessa kuiten-
kin vielä aika harvinaisia. Ulkomail-
ta ostettaessa luottokorttikauppa on

ainoa mahdollisuus, joko yksin tai
lompakko-ohjelman ohella.

Nettikaupan
yleistymisen esteitä

Jouko Vuolteen mukaan menesty-
vän nettikaupan on saatava asiakas-
käyntejä sivuilleen. Ison kauppa-
keskuksen sivuilla väkeä liikkuu
runsaasti. Niihin liittymistä kannat-
taa harkita. Kanta-asiakastarjouksia
sekä bonuksia on hyvä tarjota asiak-
kaiden houkuttimeksi. Kilpailijoista
on pystyttävä erottumaan. On olta-
va joko nopea ja siitä tunnettu tai
muuten vain kilpailijoita parempi.
Halvat hinnat, laajat valikoimat, no-
peat toimitusajat, huippua edustava
laatu tai muu seikka voi riittää erot-
tumiseen.

Vuolteen mielestä varmimpia
keinoja karkottaa asiakas, on vaatia
rekisteröityminen joka kerta ennen
sivuille pääsyä. Tällainen rekisteröi-
tyminen on tympäisevää, eikä hyö-
dytä ketään. Se on oikeastaan tapa
karsia asiakkaita. Tunnukset sitä
paitsi unohtuvat heti, ellei asiointi
ole lähes jokapäiväistä. Toinen, yhtä
pätevä tapa on vaatia runsaasti pa-
kollista, yksityiskohtaista tietoa
asiakkaalta.

Perinteistä shoppailua nettikau-
passa ei tietenkään voi harjoittaa,
eikä tavaroita niin ollen voi hypis-
tellä. Tietokoneen käyttöön ja mak-
samiseen liittyviä turhia pelkoja ja
osaamisen puutetta on varmasti
olemassa. Vuolteen mielestä kohta-
laisen selväksi on tullut, että netti-
kaupassa tarjottavan tavanomaisen
tavaran on oltava edullisempaa kuin
perinteisessä kaupassa. Toisaalta
yrittäjälle, joka valmistaa ja myy
tuotteet itse, nettikauppa antaa ra-
jattomat mahdollisuudet erikoishin-
noitteluun.

Kauppapaikan löytäminen vaatii
asiakkailta kokemusta. Hakukonei-
den käytön hallitseminen auttaa.
Pelkästään hakusanan "kauppakes-
kus" tai "sähköinen kauppa" käyttö
palauttaa enimmäkseen sivuja, joil-
ta ei voi ostaa mitään, vaan vain tu-
tustua tuotteisiin. Nettikauppaakin
on siis mainostettava sen tunnetuksi
tekemiseksi.

Matkahuolto tarjoaa yhden toimivan
kanavan nettiostosten kuljetuksiin.
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Hyvä tästä tulee
Kolmen yrityksen kokemukset myynnistä netissä:

Leevi Latvatalo uskoo vakaasti, että
hänen Kantri 2000 sanakirjansa olisi
jäänyt kehittäväksi harrasteeksi
ilman nettikaupan perustamista. Sen
avulla siitä tuli merkittävä lisätulon
lähde.

eevi Latvatalo toiminimi
Kyyränkoskesta luonnehtii,
että nettikauppa on ollut hä-

nen yritykselleen likimain lottovoit-
to. Hän on painattanut omakustan-
teena ”Kantri 2000” Suomi-Englan-
ti-Suomi maatalouden ja maaseutu-
elinkeinojen erikoissanakirjan.

Latvatalo on aivan varma, että il-
man Nettimaassa olevaa kauppa-
paikkaa kirjan myynti olisi jäänyt
varsin vähäiseksi. Nyt kirjaa on

myyty USA:ta ja Englantia myöten,
määrällisesti yli hurjimpienkin odo-
tusten. Myynti alkoi vasta viime
vuoden elokuussa Farmari 2000
maatalousnäyttelyssä Seinäjoella.
Nousua on ollut siitä asti ja kysyntä
näyttää vasta nyt tasaantuvan.

Nettimaan kauppakeskukseen
Latvatalo lähti ensimmäisten jou-
kossa. Nettimaan palvelua hän
luonnehtii luksusluokkaa olevaksi.
Sivut rakennetaan kauppakeskuk-

sen toimesta. Mukaan lähtijöiltä ei
kovin suuria taitoja edellytetä.
Kauppapaikan perustajaa on opas-
tettu ja rohkaistu joka käänteessä.
Nyt hän onnittelee itseään siitä, että
ei tullut ryhtyneeksi omia sivuja ra-
kentamaan.

Nettikauppa räjäytti sanakirjan
kysynnän uuteen ulottuvuuteen.
Kirjan myynnistä menee netin kaut-
ta noin 70 prosenttia. Näyttelyissä
myydään noin 25 prosenttia ja kirja-
kauppojen kautta vaivaiset viisi. Il-
man nettiä sanakirjahomma olisi
pysynyt harrastuksena, nyt se on
merkittävä lisätulon lähde.

Latvatalo hyreksii nettikaupan
käyvän, vaikka isäntä olisi lypsä-
mässä parikymmenpäistä lypsykar-
jaansa tai vaikkapa äestämässä. Ti-
lauksia puretaan, kun siihen on so-
pivasti aikaa. Latvatalo pyrkii katso-
maan tilaukset puolelta päivin, jol-
loin tilatut kirjat saa lähtemään jo
samana päivänä. Tavoitteena on
saada kirja tilaajalle tilausta seuraa-
vana päivänä, viimeistään sitä seu-
raavana.

Kirja on luonteva tavara postissa
lähetettäväksi. Vaikka Latvatalon
kaupassa käyvät lähes kaikki maksu-
tavat, silti on kätevintä laittaa lasku
samaan pakettiin kirjan kanssa.
Näin hoituvat lähes kaikki laskutuk-
set. Hän on silti kauppakeskuksen
kehittämisessä innolla mukana ja
otti myös verkkomaksun käyttöön

KÄÄNNÄ

Nettikaupan merkitys voi olla yrityksille hyvin
merkittävä. Kerromme seuraavassa kolmen eri
kauppasivuja pitävän yrityksen kokemuksista ja
käsityksistä nettikaupasta. Yllättäen näyttää siltä,
että pienet ja notkeat yritykset pystyvät tällä hetkellä
hyödyntämään hyvin, ehkä jopa parhaiten netissä
tarjolla olevia hyötyjä. Joillekin nettikauppa tuntuu
olevan olemassaolon edellytys.

NETTIKAUPPAANNETTIKAUPPAANROHKEASTI
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heti, kun se tuli mahdolliseksi.
Ongelmia ei ole juurikaan ollut,

Latvatalo ihastelee. Monesti pelät-
tyjä luottotappioita ei ole syntynyt.
Yhtä tapausta hän epäilee, mutta ei
ole vielä ehtinyt asiaa perusteellises-
ti selvittää.

Sanakirjaidea lähti alun perin sii-
tä, kun Latvatalo opiskeli englan-
ninkielen approbaturia muutama
vuosi sitten Vaasaan avoimessa yli-
opistossa. Maatalousaiheinen kään-
nöstentti pisti huomaamaan, että
maatalouden erikoissanakirjaa ei ol-
lut saatavilla.

Kirjan teossa on ollut merkittävä-
nä tukena, asiantuntijana ja kriitik-
kona Latvatalon opettaja, filosofian
maisteri Aira Thölix. Kolmen vuo-
den harrastetyö on kääntynyt mer-
kittäväksi lisätulon lähteeksi. Suuri
kiitos tästä kuuluu Latvatalon mu-
kaan Nettimaan kauppakeskukselle.

Latvatalo on itsekin innokas net-
tikaupan käyttäjä. Hän tilaa rehut
karjalleen Botnia Grain Oy:ltä ja ki-
vennäiset Kurikan kivennäiseltä.

Botnia Grain hakee
kustannustehokkuutta

Kauhavalla toimiva Botnia Grain
Oy kypsentää viljaa ja soijaa sekä
markkinoi kuumentamalla steri-

loituja rehujakeita. Pienen yrityksen
pärjääminen on kiinni ennen muuta
kustannustehokkuudesta, sanoo yh-
tiön toimitusjohtaja Tapio Kumpu-
Huhtala. Vuoden kokemusten mu-
kaan nettikauppa on tässä hyvä apu-
väline.

Yritys pyrkiikin voimakkaasti li-
säämään internetin kautta tapahtu-
vaa kauppaa, toimitusjohtaja muo-
toilee. Botnia Grain myöntää kah-
den prosentin alennuksen netin
kautta tuleville tilauksille. Tällä het-
kellä nettikaupan osuus on noin
neljä prosenttia laskutuksesta. Se
halutaan selkeästi suuremmaksi,
Kumpu-Huhtala sanoo.

Nettitilausten kasvu on ollut ta-
saista. Botnia Brain Oy auttaa en-
simmäisten tilausten teossa mielel-
lään ja lähettää tilausvahvistuksen.
Siitä tilaajakin näkee, että kaikki on
sujunut halutulla tavalla. Selkeä ha-
vainto on, että nettitilaajaksi ryhty-
nyt ei helposti palaa takaisin puhe-
lintilaajaksi.

Netin avulla voitaisiin moninker-
taistaa yrityksen voimavarat. Kus-
tannustehokas markkinointi on
myös asiakkaan etu, kun raskas
kenttämyyntiorganisaatio ei ole ra-
sittamassa tuotteiden hintoja. Mas-
satavaran kuten rehujen kauppaan
netti soveltuu erityisen hyvin.

Netti mahdollistaa tavoitettavuu-
den milloin tahansa. Tilauksen voi
jättää silloin kun se itse kullekin
parhaiten sopii. Vastaamien tehtaal-
ta päin on yhtä lailla helppoa. Re-
hun jakeluaikatauluista tiedottami-
nen sujuu kätevästi sähköpostilla.

Kumpu-Huhtalan mukaan sivu-
jen päivittäminen vain selainta käyt-
täen on erittäin helppoa ja sujuu
harjoittelun jälkeen keneltä tahansa.
Netissä voi nopeasti tiedottaa ajan-
kohtaisista ja muuten tärkeistä
asioista asiakkaille. Pienelle yrityk-
selle on melkoinen merkitys sillä-
kin, että päivityksen voi hoitaa mistä
päin maailmaa tahansa, kunhan on
nettiyhteys käytettävissä.

Rehukaupassa suoramaksu ei ole
aivan yksinkertainen juttu, toimitus-
johtaja sanoo. Ensiksikin irtotavara-
toimitusten kilomäärä poikkeaa ai-
na hieman tilatusta, eikä voi olla tar-
kalleen etukäteen tiedossa. Suora
nettimaksu ei silloin liioin osu koh-
dalleen. Rahdin merkitys rehukau-
passa on niin suuri, että sitä ei voi li-
sätä tasarahtina hintaan. Rahdit on
siis hinnoiteltava erikseen. 

Suoramaksu rahteineen kyllä on-
nistuu vakioasiakkaalta, kun kilo-
metrit ja kaikki muutkin asiat ovat
vanhastaan tiedossa. Sellaisen tieto-
kannan luominen on  mahdollista,

Toimitusjohtaja
Tapio Kumpu-
Huhtala on antanut
kesätöihin tulleen
Toni Etholénin
tehtäväksi muun
muassa Botnia Grain
Oy:n kauppasivujen
viilaamisen entistä
terävämpään
kuntoon. Toni
opiskelee maa- ja
metsätieteellisessä
tiedekunnassa
Helsingin
yliopistossa. 
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jonka avulla rahditkin voisi maksaa
netissä suoramaksuna rehutilauksen
maksun yhteydessä. Viisainta taitai-
si sittenkin olla tasausmaksujärjes-
telmän eli rehutilin luominen, jonka
avulla suoramaksuista kertyneet
vääristymät ajoittain oikaistaisiin,
Kumpu-Huhtala pohtii.

Luottotappioita Botnia Grain
Oy:lle ei ole syntynyt koko toimin-
nan aikana sen paremmin netti-
kuin muustakaan kaupasta. Yhtiön
toimintatapoihin kuuluu, että asiak-
kaan sosiaaliturvatunnus  selvite-
tään aina suoran kaupan yhteydes-
sä. Uusien asiakkaiden luottotiedot
tarkistetaan. Jos kaikki on kunnos-
sa, tavara lähtee.

Toimitusjohtajan mukaan tämä
on reilua ennen muuta vakinaisia
asiakkaita kohtaan. Kun luottotap-
pioita ei synny, niitä ei tarvitse pii-
lottaa tuotteiden hintoihin.

A-Faberilla teknisesti
monipuoliset sivut

Nettimaan kauppakeskuksen ylläpi-
täjän, Jouko Vuolteenkin mielestä
A-Faber Oy:n sivut ovat onnistu-

neimpia, mitä hän on nähnyt. Sivu-
jen rakenne on yksinkertainen ja
selkeä. Tekstiä ei ole yhdellä sivulla
liikaa ja fonttikoko on riittävän suu-
ri. Kuvat ovat hyvälaatuisia, mutta
viritetty mahdollisimman keveiksi.
Usein näyttökuvan takana on isom-
pi kuva, jonka saa halutessaan klik-
kaamalla esille.

Asiat on muutenkin järjestetty
niin, että tietoa haluava sitä taatusti
saa. Tietoa on niin tuotteiden  tek-
niikasta kuin käyttöominaisuuksis-
takin aina kokoamisohjeita myöten.
Halutessaan muutamasta tuotteesta
voi katsoa jopa esittelyvideon. Toi-
mitusjohtaja Jouko Pelanterin mu-
kaan esittelyvideon laatu saisi kyllä-
kin olla parempi. Videon laatua kui-
tenkin korvaa jossain määrin asiaan
liittyvä sanallinen selostus.

Myös A-Faber on katsonut hyö-
dylliseksi edistää nettikauppaa tar-
joamalla siihen liittyviä tuntuvia
alennuksia. Ruuviseulan saa 150
markan alennuksella eli nettiostaja
saa tuotteen käytännössä rahtiva-
paasti. Puhelinasiakkaalta rahti las-
kutetaan erikseen.

Pelanteri haluaa varta vasten roh-

kaista asiakkaita nettikauppaan. A-
Faberin tuotevalikoimaakin täyden-
nettäessä nettikaupan vaatimukset
pidetään mielessä. Hänen mukaan-
sa on aina muistettava, että suurin
osa käyttäjistä on modeemiyhteyk-
sien varassa vielä pitkään. Sivusto-
jen on siis oltava riittävän kevyitä ja
nopeatoimisia.

A- Faberin markkinoimista hyd-
rauliikan paineakuista ja hydraulisis-
ta työntövarsista myydään netin
kautta noin viisikymmentä prosent-
tia. Ruuviseulakaupan nettiosuus on
noin kolmekymmentä prosenttia.

Pelanterin mukaan nettikauppa
on pienen yrittäjän elinehto. Mai-
noskuluja voi pitkällä aikavälillä
pienentää melkoisesti, näkyvyyden
ollenkaan kärsimättä. Pienillä lehti-
ilmoituksilla voi silloin tällöin muis-
tuttaa olemassaolosta ja ohjata
asiakkaita kauppasivuille.

Pelanteri sanoo yllättyneensä ja
ilahtuneensa tajuttuaan, kuinka
paljon viljelijöillä on tietokoneita.
Hänen mielestään he myös osaavat
käyttää niitä tehokkaasti ja saavat
koneillaan aikaan merkittäviä kus-
tannussäästöjä.  J.K.

Toimitusjohtaja
Jouko Pelanteri
näkee
nettikaupan
olevan elinehto
pienille yrityksille.
Maatalousyrittäjät
ovat vastanneet
mukavasti A-
Faberin
ponnisteluihin
nettikaupan
lisäämiseksi.

NETTIKAUPPAANNETTIKAUPPAANROHKEASTI



Netin kautta ostamista yrittävälle tulee helposti
tunne, että hommaa yritetään ennemmin
hankaloittaa kuin edistää, väittävät monet viljelijät.
Vasta muutamat kaupat ovat havainneet netin
tarjoamat mahdollisuudet. Ilmiö taitaa olla tosi,
sillä sen verran railakkaasti nettikauppa eroaa
tavanomaisesta kaupanteosta.

Maatalouden
nettikauppaa
vasta aloitellaan

Minna ja Jari Hannuksela
hämmästelevät nettikaupasta
saamaansa nopeaa toimitusta ja
erinomaista palvelua. Kun tavaran
laatu ja hinta lisäksi ovat kohdallaan,
niin nettihankintojen lisäämiseen on
runsaasti mielenkiintoa.

iilo Ala-Könni Ilmajoelta
ostaa sianrehut "Rehutoi-
mittaja Oy:ltä". Hän sanoo

sitkeästi puskeneensa kauppaa ne-
tin kautta tehtäväksi jo siitäkin syys-
tä, että se on ajallisesti paljon puhe-
lintilauksia joustavampaa. 

Nettikauppoja on tehtykin, mutta
hänen mukaansa mahdollisuuksia
olisi paljon enempään. Ala-Könni
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ihmetteleekin, miksi "Rehutoimitta-
ja Oy" on niinkin passiivinen kuin
on. Hän sanoo, että ei ole nähnyt
ensimmäistäkään mainosta netti-
kaupan mahdollisuudesta.

Jos sitten rehujen nettikauppa ei
suju, siinä ei ole mitään ihmettele-
mistä. Ala-Könnin mukaan syy nih-
keään kaupantekoon löytyy, kun fir-
man väki katsoo peiliin. Hän sanoo
kokeneensa senkin, että sähköposti-
tilaus on kadonnut matkalla. Se on
hänen kokemuksensa mukaan erit-
täin harvinaista, itse asiassa ainut-
kertainen tapaus.

Niilo Ala-Könni sanoo myös ha-
vainneensa, että "Rehutoimittaja
Oy:n" toteutuneet käytännön hinnat
ovat jonkun kerran alittaneet netti-
hinnan. Tällaista ei hänen mukaan-
sa pitäisi missään nimessä tapahtua.
Luottamus nettikauppaan menee
saman tien. Kysymyksessä on kui-
tenkin liian arvokas kustannusten
säästöväline, jotta sen kannattaisi
tällä tavalla tuhrata.

Ala-Könni on innokas nettipalve-
luiden kuluttaja. Rehuostojen lisäksi
hän on mukana Farmit-sääpalvelus-
sa. Ilmailuharrastuksessa tarvittavat
tarvikkeet tilataan pääsääntöisesti
netin kautta. Jokunen lottorivikin
on tullut täytettyä netin kautta. 

Lannoite- ja maanparannusainei-
den kaupan hän haluaisi nettiin vä-
littömästi. Ala-Könni sanoo kuul-
leensa kaupan valittelevan jatkuvas-
ti, kuinka pienet katteet näissä tarvi-

keryhmissä on. Miksei niiden kaup-
paa sitten siirretä nettiin, hän kysyy.
Kustannuksia säästyisi niin kaupas-
sa kuin tiloillakin.

Nettikauppojen perustamisessa
pitäisi tarkasti kuunnella tavallisia
isäntiä, Ala-Könni sanoo. Netti-
maata runnaavan Jouko Vuolteen
kaltaisia ihmisiä tarvitaan, jotta sivut
pysyisivät yksinkertaisina ja toimivi-
na. 

Nettiasioissa Ala-Könnillä on rei-
pas resepti: - Kursailu pois ja bis-
nestä tekemään. Varaosakirjat pitäi-
si saada nettiin aivan ensimmäisten
joukossa.

Hydraulinen työntövarsi
ensimmäinen tarvikeostos

Minna ja Jyri Hannuksela ovat uu-
nituoreita maanviljelijöitä. He osti-
vat tilan kuluvan vuoden helmikuus-
sa. Tilanpidon ensimmäinen tarvi-
keinvestointi tehtiin nettikaupassa.
Minna tilasi A-Faber Oy:ltä hydrau-
lisen työntövarren.

Minna sanoo täydellisesti yllätty-
neensä palvelun ripeydestä ja kor-
keasta tasosta. Tilaus jätettiin nettiin
sunnuntaina. Maanantaina työntö-
varsi oli matkahuollossa Ilmajoella.
Sähköpostilasku kolahti tietokonee-
seen saman tien. 

No, se tavallinen tapaus iski.
Työntövarren tappi olikin traktoris-
sa huomattavasti tukevampi kuin
vastaava reikä työntövarressa. Eipä

huomattu tätä asiaa tarkistaa tilaus-
ta tehdessä, sanoo Minna. Hän tie-
dotti asiasta A-Faberille jo samana
päivänä.

Tiistaina A-Faberin mies oli por-
tailla oikean osan kanssa. Tällainen
palvelu on tietysti poikkeuksellista,
A-Faberin Jouko Pelanteri sanoo.
Hänellä sattui olemaan kulkua La-
pualta Ilmajoen suuntaan, joten
asian voi hoitaa luontevasti ja no-
peasti kuntoon. 

Pelanteri kyllä vakuuttaa, että ri-
peä reagointi tilauksiin on joka ta-
pauksessa eräs A-Faberin tärkeitä
avaintoimintoja. Normaalisti uusi
osa olisi voitu lähettää matkahuol-
toon tiistain kuluessa. Väärän osan
palauttamisesta olisi tullut hieman
ylimääräistä kulua.

Hannukselat ostava tavaraa netin
kautta noin kymppitonnilla vuodes-
sa. Tähän asti ostokset ovat suun-
tautuneet enimmäkseen yksityishan-
kintoihin. He kuitenkin vakuuttavat,
että maatalouden tarvikeostot ohja-
taan jatkossa vahvasti nettikauppoi-
hin.

Nettikaupan viehätys on  siinä,
että kauppaa voi tehdä silloin kun
siihen on parhaiten aikaa. Silloin on
myös aikaa vertailla ja valita kaikes-
sa rauhassa. Syksy ja talvi ovat Han-
nukseloiden mielestä erinomaista
järkiperäisten hankintojen aikaa.

Hannukselat arvostavat selkeitä ja
yksinkertaisia sivuja. Nettimaan
kauppakeskuksen, Finnparttian,
Motonetin ja kurikkalaisen Hyväko-
neen sivut saavat kehuja. Finnpart-
tialta Hannukselat ostavat sähkötar-
vikkeita.

Jari on ahkera netin selaaja. Ha-
kukoneiden käyttö on jokapäiväistä.
Hänen mielestään hinta on se tekijä,
joka saa veret liikkeelle. Seuraavaksi
Hannukselaan hankitaan hydrauli-
nen nostotanko traktorin nostolait-
teisiin. Se on erinomainen apu esi-
merkiksi kyntötöissä. Minna ja Jari
uskovat, että netistä sekin löytyy.
J.K.

Niilo Ala-Könni on sitkeä nettikaupan
puolestapuhuja. Perusteeksi riittävät
sievoiset tarjolla olevat
kustannussäästöt. Niitä on tarjolla
niin kauppiaille kuin viljelijöillekin.
Rehujen, lannoitteiden ja
maanparannusaineiden kaupan
pitäisi jo olla netissä, isäntä sanoo.
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Kokemuksia 
nettikaupan ylläpidosta

J
otta verkkokauppapaikka toi-
misi, kaupan pitää olla help-
pokäyttöinen sekä asiakkaalle

että myyjälle, eivätkä sen aiheutta-
mat lisäkustannukset saa olla hyöty-
jä suuremmat, sanoo Nettimaan
kauppakeskussivujen luoja ja ylläpi-
täjä Jouko Vuolle.

Heti Nettimaan kauppakeskuk-
sen esiselvityksissä valkeni, että net-
tikaupan perustamiskustannusten
kalleus ja hintojen laaja haitari oli
ollut melkoisena esteenä nettikau-
pan perustamista harkitseville. Ylei-
nen käsitys oli, että kymmenien tu-
hansien perustamiskustannuksiin
on varauduttava. Myös pankit olivat
olleet tällaisia hinta-arvioita levittä-
mässä. Lisäksi kaupan sivujen päi-
vittämisestä uskottiin tulevan sievoi-
set kuukausittaiset lisäkustannukset.

Vuolle myöntää, että näin on mo-
nelle myös käynyt, vielä kuvailtua
paljon pahemminkin. Asioihin pe-
rehtymätöntä nettikaupan perusta-
jaa on joskus lypsetty ankarastikin.
Vuolteen mukaan Nettimaa on kui-
tenkin nyt todistanut, että kauppa-
paikan voi perustaa internetiin hy-
vin pienillä kustannuksilla. Laadus-
ta ei tarvitse silti tinkiä pätkääkään,
päin vastoin.

Hanke lähti alun perin liikkeelle
siitä, kun Etelä-Pohjanmaan Maa-
seutukeskuksesta kysyttiin usein,
miten tietokonetta voisi hyödyntää
maatilalla tavanomaisten pankkiyh-
teyksien, verokirjanpidon ja viljely-
suunnittelun lisäksi. 

Nettimaa-kauppakeskus on yksi
Maaseutukeskuksen tarjoama vas-
taus yrittäjille, jotka haluavat tehoa
tarvikkeiden hankintaan ja tuottei-
den markkinointiin ja myyntiin.
Nettimaahan pääsee mukaan mikä
tahansa suomalainen yritys tai orga-
nisaatio, jonka palvelut katsotaan
siihen soveltuviksi. 

Vuolteen mukaan Kauppakes-
kuksen kehittäminen on tuonut mu-
kanaan sellaista tietotaitoa, mitä jo
nyt hyödynnetään erilaisissa intra-
net/extranet palveluissa ja automati-
soiduissa tietojensiirtopalveluissa
eri organisaatioiden välillä.

Maakunnasta löytyi riittävästi
ammattitaitoa ja innostusta. ATK-
konsultointi Kalevi Ristilä Jalasjär-
veltä tuli apuun. Hän on hionut
kauppasivujen HTML-koodin liuk-
kaasti toimivaksi. Hän on vastannut
paljolti myös sivujen rakenteesta ja
ulkoasusta. 

Sivun perustaja, eli kauppias itse
harvoin tietää niistä mahdollisuuk-
sista, mitä nettisivuilla on käytettä-
vissä. Hämmästys onkin yleensä
melkoinen, kun selviää, kuinka pal-
jon mahdollisuuksia Nettimaa tarjo-
aa, ja kuinka yksinkertaista kaupan
sivujen ajan tasalla pitäminen on.

Kauppapaikka perustettiin omal-
le palvelimelle, turvallisesti Kauha-
joen teknologiakeskuksen palomuu-
rien taakse ja Linux-käyttöjärjestel-
män varaan. Niin kuin monet tietä-
vät, Linux on suomalaisen Linus
Torvaldsin kehittämä, ilmainen, erit-

täin vakaa käyttöjärjestelmä. Sen
erityispiirre on, että käyttöjärjestel-
män lähdekoodi on aina käytettävis-
sä. Näin sitä voi jokainen asiantun-
teva käyttäjä virittää haluamalleen
mallille. 

Toinen perustavaa laatua oleva
päätös oli ottaa suurien tietomää-
rien hallintaan soveltuva My SQL -
tietokanta systeemin kivijalaksi.
Myös se on ilmainen, netistä imu-
roitavissa oleva tietokanta, jonka
lähdekoodi on niin ikään käytettä-
vissä. Näin kauppapaikan perusta
saatiin pystyyn ilmaisilla ohjelmilla,
jotka ovat lisäksi täysin muokatta-
vissa kauppapaikan tarpeiden mu-
kaisiksi.

My SQL on sen luokan tietokan-
taohjelma, että mitään rajoituksia ei
sen puolesta tuotteiden määrälle
ole. Rajoitukseksi muodostuu vain
käytettävissä oleva kiintolevytila, jo-
ka sekin on nykyisin itseuudistuva
luonnonvara.

Erittäin edullinen
kauppaportaali

Tuloksena pioneerityöstä onkin erit-
täin edullinen kauppapaikka inter-
netissä. Jos haluaa perustaa kaupan
Nettimaan kauppakeskukseen, mu-
kaan pääsee halvimmillaan 1 950
markan perusmaksulla. Sivujen yllä-
pidosta veloitetaan vähintään 290
kuukaudessa tai 2 900 markkaa vuo-
dessa. Tällä rahalla ei saa fyysisesti
olemassa olevaan kauppaan edes
sähköliittymää, saati sähkölaskua
maksuun!

Kauppakeskukselta ei mene li-
senssimaksuja  ohjelmistotuottajille.
Ohjelmia voidaan vapaasti kehittää
ja tehdä niihin kulloisenkin tilan-
teen vaatimia erikoisräätälöintejä.

Vuolteen mukaan nettikaupassa
kuten tavallisessakin kaupassa pitää
olla kävijöitä. Ellei ole, kauppaa ei
synny. Kun nettimaahan saadaan
paljon erilaisia kauppoja, kävijä-

Isoista teoreettisista mahdollisuuksistaan
huolimatta nettikauppa on lähtenyt Suomessa
laiskasti liikkeelle. Maatalouskaupankin
kehittyminen on ollut hidasta, vaikka maataloudelle
tyypillisen massatavaran kuten lannoitteiden,
rehujen, maanparannusaineiden ja
kasvinsuojeluaineiden kauppa sopisi tällaiseen
kaupankäyntiin erittäin hyvin.
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määräkin lisääntyy. Tällä hetkellä
kävijämäärä on useita satoja päiväs-
sä, painottuen iltaan ja viikonlop-
puihin. Vuolle pitää pitkän tähtäyk-
sen tavoitteena kunnianhimoista
5000 kävijää päivässä. Ta v o i t t e e s e e n
tullaan pääsemään alan suurimmalla
ja monipuolisimmalla valikoimalla. 

Kunkin kauppasivun ulkoasusta
on pyritty tekemään oman näköi-
sensä, vaikka ne samassa portaalissa
sijaitsevatkin. Kauppias saa Netti-
maahan juuri sellaiset sivut kuin ha-
luaa. Yksilöllistä räätälöintiä ollaan
valmiita tekemään hyvinkin pitkälle.
Kaupassa surffaava kokee liikkuvan-
sa alati muuttuvassa ympäristössä. 

Työnjako on ollut sellainen, että
Vuolle on ensin suunnitellut kaup-
papaikan yhteistyössä kauppiaan
kanssa. Ristilä on sitten koodannut
sen toimivaksi kokonaisuudeksi.

Päivitys
selaimella

Jokainen kauppakeskuksen kaup-
pias voi ja hänen kannattaa ylläpitää
sivustonsa itse. Homma tosiaan on-
nistuu pelkkää selainta käyttäen.
Hänellä on oikeudet päästä sivuil-
leen, liittää sinne tekstiä, ja myös
muotoilla sitä. Kuvatkin siirtyvät.
Leikkaa - liitä toiminnot ovat käy-
tettävissä. Tekstin muotoiluun on
hyvä opetella muutama HTML-ko-
mento. Rapiat puolenkymmentä
komentoa auttaa jo pitkälle.

Ylläpito on helppoa ja nopeaa,
eikä vaadi erityisosaamista, vain hie-
man harjoittelua. Kotisivueditoreita

ei tarvita, eikä liiemmin HTML-
koodin osaamistakaan. Kun tätä
verrataan siihen, kuinka tavallisesti
menetellään, niin ero on huikea. 

Yleensä sivut tehdään jollakin
konstilla, tavallisesti kotisivuedito-
rilla. Valmiit sivut siirretään palveli-
melle jollain ohjelmalla. Tämän jäl-
keen ne on syytä testata selaimella,
että pelaako. Joka ikinen muutos
vaatii sivun tekemisen ja lähettämi-
sen uudelleen. Kaikki vaiheet edel-
lyttävät erillisiä ohjelmia, joihin pi-
tää olla lunastettuna käyttöoikeus.
Lisäksi pitää olla taito käyttää niitä. 

Itse tehty kotisivu ei useinkaan
ensi yrittämällä toimi toivotulla ta-
valla, Vuolle sanoo. Virheitä tulee.
Kauppakeskuksen palvelut vapaut-
tavat tästä aikaa vievästä ja erityis-
osaamista vaativasta kotisivun teos-
ta ja sen toimintojen kehittämisestä.
Pelkkä päivittäminen selaimella, eli
hinta-, tuote-, ynnä muiden tietojen
ajan tasalla pitäminen riittää. Sivua
ei lähetetä uudelleen palvelimelle,
ainoastaan muuttuneet tiedot. Tämä
antaa kauppiaalle aikaa oleelliseen,
eli kaupantekoon ja säästää roimasti
aikaa ja kustannuksia.

Vuolteen mielestä huonompaa
mainosta yritykselle on vaikea löy-
tää, kuin vanhentunut kotisivu. Nii-
tä pakkaa netti kuitenkin olemaan
täynnä. Itse tehdyt sivut pitää päi-
vittää, toisin sanoen työ on myös
tehtävä, pelkkä homman osaaminen
ei riitä.

Nettimaan kauppakeskus on kak-
siosainen. Toinen puoli on suunnat-
tu kuluttajamyyntiin ja tavaroiden

esittelyyn. Asiointi täällä on pyritty
tekemään mahdollisimman helpok-
si. Sivut on rakennettu hyvin toimi-
viksi myös modeemeilla, joita
useimmat asiakkaat vielä pitkään
käyttävät. 

Maksuvaihtoehtoja on tarjolla hy-
vin moneen makuun, vain luotto-
korttimaksut puuttuvat. Kaikki vaih-
toehdot on jo nyt havaittu varsin tur-
vallisiksi. Sivujen yksinkertaisesta ra-
kenteesta ja liukkaasta toimivuudes-
ta huolimatta tuotteesta on usein ha-
ettavissa hyvinkin yksityiskohtaiset
tiedot, jopa esittelyvideoita myöten.

Toinen puoli kauppakeskuksesta
palvelee tukkukauppaa. Sinne pää-
sevät vain kauppiaalta käyttäjätun-
nuksen saaneet asiakkaat.

Nettikauppa tuo
myös imagoetuja

Vuolle on varma, että mukanaolo
netissä alkaa olla yrityksille välttä-
mättömyys jo imagonkin takia.
Vaikka kauppaa ei niin hirmuisesti
syntyisikään, niin tuotteisiin käy-
dään tutustumassa netissä. Asiak-
kaat arvostavat kotinsa rauhassa
tehtävissä olevaa tuotetiedon selai-
lua. Kaupat voidaan silti tehdä liik-
keessä tai puhelimitse.

Tietyn kaltaisten tuotteiden, vaik-
kapa paperiliittimien myyntiin netti
voi tarjota ylivoimaisen kanavan.
Automatisointi tarjoaa keinon pu-
dottaa kulut murto-osaan puheli-
mitse tapahtuvasta myynnistä, pu-
humattakaan paperikaupan kustan-
nuksista.

Alkuunpääsykään ei välttämättä
vaadi suuria panostuksia kuten Net-
timaan kauppakeskuksen esimerkki
osoittaa. Näin pienelläkin volyymil-
lä ja jopa yhdellä ainoalla tuotteella
voidaan tehdä kannattavasti kaup-
paa.

Se, mihin nettikauppa varmasti
lyö leimansa, on tavaroiden kulku
asiakkaille. Valmistajilla tulee ole-
maan melkoisia mahdollisuuksia ja
siten houkutuksia ohittaa niin tuk-
kukauppa kuin vähittäiskauppakin.
Digitaaliset tuotteet, kuten tietoko-
neohjelmat, monessa tapauksessa jo
toimitetaan tarvitsijalle sähköisesti.
Pienten valmistajien tilaisuus voi ol-
la juuri tässä.   J.K.

Jouko Vuolle on
runnannut pystyyn
Etelä-Pohjanmaan
Maaseutukeskuksen
projektityönä alulle
paneman Nettimaa-
hankkeen ja siihen
liittyvän
Kauppakeskuksen. TE-
keskuksen rahoittama
projekti on kehittänyt
työkaluja niin
kaupanteon kuin
asioinninkin
helpottamiseksi.
Kaupan
tavaraluetteloiden,
hintojen ja tiedotteiden
päivittämiseen riittää
pelkkä internet-selain.

9

NETTIKAUPPAANNETTIKAUPPAANROHKEASTI



E
nsin on löydettävä sivut,
joissa haluttua tavaraa on
tarjolla. Mikäli olet vakitui-

nen asiakas, niin luultavasti olet jo
siirtänyt kaupan nettiosoitteen se-
laimen ”suosikit” valikkoon. Silloin
pääset haluamasi kaupan sivuille il-
man osoitteiden kirjoittamista klik-
kaamalla hiirellä ”suosikit” valikos-
ta avautuvaa nimeä.

Jos kyseinen nettikauppa ei ole
”suosikit” valikossa, mutta tiedät
kaupan nettiosoitteen, voit kirjoit-
taa sen suoraan selaimesi osoiteri-
ville. Näpäyttämällä ”enter” näp-
päintä osoitteen kirjoittamisen jäl-
keen, siirryt kaupan sivuille.

Kun osoitekin on hukassa, voit
käyttää erilaisia hakukoneita, joita

netistä löytyy pilvin pimein. Esimer-
kiksi Google on hyvä. Sen osoite on
www.google.com . Alta Vista, Evre-
ka, Ihmemaa, Yahoo, Lycos ja Exite
käyvät myös hyvin laatuun. Jokaisen
hakukoneen hakusanojen syöttösys-
teemi on pääpiirteissään saman kal-
tainen.

Jos tarvitset Fiat 110-90 -trakto-
riisi ehjää vetoakselia, riittää kun
syötät hakusanoiksi esimerkiksi:
”fiat traktori vetoakseli”. Haulla tu-
lee palautteeksi muun muassa Hei-
nolan auto ja traktorin tuoteluette-
losivu, jolta kyseinen vetoakseli löy-
tyy. Sivulta voi siirtyä pääsivulle,
josta voi edelleen siirtyä tilaamaan
tavaraa. Pääsivulle pääsee poista-
malla osoitteesta muut tiedot niin,

että jäljelle jää pääsivun osoite:
www.heinolanautojatraktori.fi. Tä-
mä voisi tietysti sujuvampaakin olla.

Pääsivulta löytyy linkki Varaosat-
sivulle ja sieltä taas linkki ”Tee ti-
laus”-sivulle. Siellä kysytään tuot-
teen numeroa ja montako kappalet-
ta haluat sitä tilata. Jos olet harjaan-
tunut, kopioit tuoteluettelosivulla
ollessasi jo valmiiksi tuotenumeron.
Nyt tarvitsee vain liittää se tähän
kohtaan. Lisäksi kysytään nimi,
osoite ja sähköpostiosoite. Vielä pi-
tää valita toimitustapa. Tarjolla on
Posti, pikaposti, matkahuolto, val-
tion rautatiet ja kiitolinja. Lisäksi
voit jättää viestiruudussa tarkennuk-
sia, viestin ja kyselyn.

Kun painat  ”lähetä tilaus” nap-
pia, tilaus singahtaa Heinolan auto
ja traktorin palvelimelle. Tavara läh-
tee yleensä samana päivänä. Jos sen
on tilannut matkahuoltoon, sen to-
dennäköisesti saa noutaa sieltä seu-
raavana päivänä maksamalla jälki-
vaatimuksella 4390 markkaa ynnä
rahdit. 

Varaosien tilaaminen netissä vaa-
tii luonnollisesti ammattitaitoa
kummassakin päässä. On pystyttävä
tarkalleen määrittämään, onko tilat-
tu osa juuri se, mitä tarvitaan. Rau-
dankappaleiden kuljettelu edes ta-
kaisin nostaa toki bruttokansan-
tuotetta, mutta tuskin muuten lisää
hyvinvointia.

Erikoiset tavarat
erikoisen helposti

Kirjoittamalla hakukoneelle pelkäs-
tään sanan ”ruuviseula”, hakukone
palauttaa kahdentoista muun sivu-
osoitteen joukossa Nettimaa Kaup-
pakeskuksen maatalouskauppasi-
vun, jonka osoite on 

www.nettimaa.com/kauppakes-
kus/maatalous/ . Sieltä löytyy linkki
AkanA-Ruuviseulaa valmistavan A-

A-Faberiin tulleet nettitilaukset tarkistetaan pikaisesti, jotta tilattu tavara
varmasti ehditään lähettää saman päivän aikana.

Tavaran tilaaminen
on yksinkertaista 
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Faber Oy:n sivulle.
Täältä puolestaan löytyy linkki

AkanA-Ruuviseulojen esittelysivuil-
le. Siellä on käyttö- ja asennusohjei-
ta, sekä esittelyvideo, jonka voi la-
data koneeseensa. Tältä sivulta voi
edelleen ponkaista läpimittaluokit-
tain ruuvikuljettimen tilaussivulle.

Tilaussivulta voi valita ostosko-
riinsa haluamansa tavarat. Täältä

siirrytään jälleen linkkiä napsautta-
malla kassalle, jossa huomautetaan,
että olet tilaamassa tavaroita seuraa-
van listan mukaan. Hinnat eritel-
lään verollisena ja verottomana.
Myös arvonlisäveron määrä on val-
miiksi laskettu. Tässä vaiheessa voi
vielä tarkistella asioita ja myös pe-
rääntyä. 

Pakollisena kysytään nimi, osoite

postinumero ja postitoimipaikka.
Puhelinnumeron ja sähköposti-
osoitteen antaminen on vapaaeh-
toista, mutta luultavasti kannatta-
vaa. Toimitustavan voi valita useista
eri vaihtoehdoista. Tekstikenttään
voi kirjoittaa informaatiota, esimer-
kiksi lähimmän matkahuollon.
Myös laskutustapa valitaan tässä.

A-Faber Oy ei laskuta erikseen
rahdeista, vaan rahti on valmiiksi
hinnoissa. Tämä yksinkertaistaa ti-
laamista ja laskutusta kaiken kaikki-
aan. Kun kassasivun tiedot on an-
nettu ja kaikki on järjestyksessä,
napsautetaan vain ”Lähetä” paini-
ketta ja tilaus kolahtaa A-Faberin
tiedoksi. Ruuviseula on parissa päi-
vässä käytössäsi. Saat samassa yh-
teydessä asiakasnumeron, jota käyt-
tämällä asiointi seuraavalla kerralla
nopeutuu vielä tästäkin.

Verrattomia
vertailuja

Esimerkiksi Neoseeker-nimisen,
hintavertailuja tekevän hakukoneen
avulla voi muutamassa minuutissa
selvittää, että internetin halvin tar-
jous vaikkapa Olympus E-10 -digi-
taalikamerasta on 

1 419,99 dollaria ja kallein
1 999,99 dollaria. 

On luultavaa, että Suomesta tätä
kameraa ei saa ostettua yhtään mis-
tään tuolla kalleimmallakaan, noin
12 400 markan hinnalla. Nettitar-
jousten kalleimman ja halvimman
hinnan ero on siis lähes neljätuhatta
markkaa. Näiden ääripäiden väliin
sijoittuu 43 muiden nettikauppojen
tarjousta kyseisestä kamerasta. 

Neoseeker löytyy osoitteesta
http://neoseeker.pricegrabber.com .
Sieltä löytyy tietokoneiden, kirjojen,
musiikin, kulutuselektroniikan, vi-
deoiden, tietokonepelien ja tietoko-
neohjelmien hintavertailuja. J.K.

Suomen Gallup Web Oy:n tuo-
reimman raportin mukaan Inter-
net-ostajien määrä kasvoi yli
200.000 henkilöllä 1999 maalis-
kuusta vuoden 2000 maaliskuu-
hun. Kasvua on siten yhden vuo-
den aikana kertynyt 63 prosenttia.
Vaikka kasvu on ripeää, ennustet-
tu räjähdys antaa yhä odottaa itse-
ään.

Nettikauppa on levinnyt voi-
makkaimmin 25-34-vuotiaiden
keskuudessa. Näistä yli viidennes
on asioinut verkkokaupassa. Ko-
ko väestön keskuudessa netti-
kauppoja tehneiden osuus on seu-
ranta-aikana noussut kahdeksasta
kolmeentoista prosenttiin.

Gallup Web uskoo, että reilusti
yli miljoona suomalaista olisi jo
vuoden kuluttua tehnyt verkko-os-
toksia. 

Gallup Webin mukaan yli puo-
let nettikauppoja tehneistä ilmoit-
ti, ettei ole kokenut ongelmia os-
toprosessin aikana. Ongelmia ko-
keneilla tyypillisimmät ongelmat
ovat olleet toimitusten viipyminen
luvattua kauemmin ja tilauksen

keskeytyminen teknisten ongel-
mien takia. 

Yli viidensadan verkosta osta-
neen vastaajan joukossa ei ollut
ainoatakaan, joka olisi kohdannut
luottokorttitietojen väärinkäyttöä
verkossa. Pelko kortin käyttöä
kohtaan ei siis perustu ainakaan
väärinkäytön yleisyyteen.

Tyytyväisyys verkko-ostamiseen
on nyt suurta. Edelliseen ostota-
pahtumaan melko- tai erittäin tyy-
tymättömiä oli vain kolme pro-
senttia asiakkaista. Yli yhdeksän
kymmenestä on ainakin melko
tyytyväinen nettikauppoihinsa.

Kaupanteko netissä kiinnostaa
sitä enemmän, mitä yleisemmin
asiakkaalla on tapana ostaa perin-
teisestä postimyynnistä. Kulutta-
jat, jotka eivät yleensäkään osta
postimyynnistä, ovat myös halut-
tomimpia kokeilemaan verkko-os-
tamista. Verkkokauppa kiinnostaa
tästä huolimatta yli puolta Inter-
net-käyttäjistä, joilla ei koskaan
ole ollut tapana ostaa perinteises-
tä postimyynnistä.   J.K.

NETTIKAUPAN NÄKYMIÄ

en nettikaupasta
 ja nopeaa
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L
apuan paikallisosuuspankin
noin kymmenestätuhannesta
aktiiviasiakkaasta noin kym-

menen prosenttia hoitaa raha-asioi-
taan internetin kautta. Laskujen
maksuautomaatilla käy hämmästyt-
tävä määrä asiakkaista, peräti 60
prosenttia. Loput 30 prosenttia
asioivat pankin tiskillä.

Ruotsalaisen mukaan pankin sel-
keä tavoite on jatkossakin, että kaik-
ki tietokoneen omistajat myös tule-
vaisuudessa käyttävät sitä pankki-
asioinnissaan. Mikäli nettiyhteydet
yleistyvät esimerkiksi digitaalitelevi-
sioiden myötä, niin Lapuan paikal-
lisosuuspankki haluaa olla tarjoa-
massa pankkipalveluita näidenkin
nettiyhteyksien käyttäjille.

Pankin palvelupäälliköt Hilkka
Viitanen ja Helena Karvala kertovat,
että pankissa on pyritty tosissaan
edistämään verkkomaksujen käyt-
töönottoa myös nettikaupassa. Asi-
aa on ollut entistäkin mukavampi
edistää, kun kauppiaille on voitu
kertoa Nettimaan edullisista hin-
noista niin liittymisen kuin ylläpi-

donkin osalta.
Molemmat palvelupäälliköt va-

kuuttavat, että pankkialalla on tosi-
aan yleisesti arveltu jo ohjelmisto-
päivitysten maksavan kymmeniä tu-
hansia, kun internetiin on haluttu
perustaa kauppapaikka. Ylläpito-
maksuja on myös pidetty varsin ras-
kaina. Tämä on ollut omiaan estä-
mään useimpia ryhtymästä netti-
kauppaan.

Pankki tyytyy
kulujensa kattamiseen

Ruotsalainen sanoo pankin hinnoit-
teluperiaatteen kauppaan päin ole-
van sellaisen, että se perii sille ai-
heutuneet kulut. Lapuan paikallis-
osuuspankissa tämä merkitsee noin
seitsemänkympin kuukausimaksua,
joka menee ohjelmiston ylläpitäjälle.

Pankissa nähdään, että internet-
kaupan lisääntyminen ja pankki-
asioiden hoito sähköisesti on tervet-
tä kehitystä yleensäkin, ja se haluaa
olla siinä mukana. 

Paikallisosuuspankkien netti-
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Pankit toivovat 

NETTIKAUPAN
YLEISTYVÄN
Lapuan paikallisosuuspankki ei taatusti ole

jarruttamassa nettikaupan yleistymistä, päin

vastoin. Pankinjohtaja Paavo Ruotsalaisen mukaan

pankin asiakkaista suunnilleen kaikki, joilla on

tietokone käytössään, myös käyttävät sitä laskujen

maksuun ja pankkiasioiden hoitamiseen, mikseivät

he siis ryhtyisi tekemään ostoksiaan sähköisesti.

Kaupan muutettava
toimintatapojaan

Netissä tapahtuva kaupankäynti tu-
lee muuttamaan kaupan rakenteita.
Se luonnollisesti aiheuttaa vastus-
tusta, ihmisiä kun kauppiaatkin
ovat. Perinteisesti valmistaja myy
tavarat tukkumyyjälle, joka puoles-
taan myy ne jälleenmyyjälle, jolta
asiakas sitten ostaa haluamansa tar-
vikkeet. 

Nettikauppa mahdollistaa perin-
teisen kaupan ohella ostot suoraan
valmistajalta. Tällöin jää välistä
pois portaita ja myös kuluja.
Asiakas ja valmistaja hyötyvät täl-
laisesta kaupasta. Tämän pitäisi nä-
kyä halvempina hintoina. 

Jotta hyödyt saataisiin talteen,
investointeja kaupan tietojärjestel-
miin on tehtävä ja toimintatapoja
muutettava. Tiedon keruun merki-
tys on aivan oleellinen, koska tieto
ohjaa toimintaa. Tieto tuo kilpailu-
kykyä. Sen avulla pystytään tarjoa-
maan täsmälleen, mitä asiakas ha-
luaa. Menestymisen ydin on silti to-
dellisen lisäarvon tuottamisessa.
Vaikka tilaus ja maksaminen pysty-
täänkin tekemään sähköisesti, tulee
tavaran toimitus aina olemaan osa
kauppatapahtumaa.

Tämä toivottavasti synnyttää alu-
eellisia kuljetuspalveluita, joissa
voidaan yhdistää monelta firmalta
tilattuja tuotteita yhteen lähetyk-
seen. Kuljettaminen on Suomessa
kallista. Yhdistelemällä kuljetukset
saataisiin taloudellisiksi. Yritykset
tarvitsevat kumppaneita, jotta mää-
rät saadaan tarpeeksi suuriksi.  Mi-
käli ovelta-ovelle-palveluita ei tarvi-
ta, eikä kyseessä ole satojen kilojen
painoiset tavarat, tarjoaa matka-
huolto jo nyt sujuvan ja kilpailuky-
kyisen vaihtoehdon.

Kuljetusyritysten muutos inter-
netkauppaa palvelevaksi tulee kas-
vattamaan pikarahtien osuutta.
Jouko Vuolteen mukaan tavara kyl-
lä kulkee, kun se vain saadaan tien
päälle ja liikkeelle. Ensimmäiset
metrit tahtovat ottaa eniten aikaa. 

Niin maatilojen kuin maatalout-
ta palvelevien yritystenkin resursse-
ja vapautuu tuottavampaan työhön,
kun arkipäiväisten tilausten käsitte-
lyssä ei tuhraannu aikaa. Nettikau-
pan avulla prosessia voidaan tehos-
taa molemmissa päissä.                7
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pankkiyhteydellä asiakas voi tehdä
tilinavauspyyntöjä, antaa toimek-
siantoja, hakea jäsenyyttä, jättää
korttihakemuksia ja pyytää lainatar-
jouksia. Normaali maksuliikenne ja
tilien käyttely on luonnollisesti pai-
kallisosuuspankkien nettipankin
toinen käyttötapa edellisen ohella. 

Asiakaspalveluyhteys ja päivittäi-
nen raha-asioiden hoito on eriytetty
toisistaan. Niillä on muun muassa
eri käyttäjätunnukset ja salasanat.
Yhteyttä pidetään henkilökohtaisen
palvelukansion kautta. Kansion tie-
dot pysyvät tallessa, vakuuttavat
palvelupäälliköt Viitanen ja Karva-
la. Palvelut toimivat SSL-suojatussa
ympäristössä.

Palvelupäälliköt korostavat, että

nettiympäristöstä huolimatta palve-
lu on henkilökohtaista ja ihmislä-
heistä. Asiointi tapahtuu aina nime-
tyn henkilön kanssa, vaikka netissä
ollaankin. Viimeistään allekirjoituk-
set täytyy edelleen käydä hoitamas-
sa pankissa.

Nettipankki
on turvallinen

Verkkomaksu on pankin mielestä se
maksutapa, jota kannattaa suosia.
Kun asiakas napauttaa nettikaupan
sivulla pyörivää POP/SP logoa, hän
itse asiassa siirtyy samaan internet-
pankkiyhteyteen kuin normaalisti-
kin laskua nettipankissa maksaes-
saan. Käyttäjätunnus ja salasana
varmistetaan ensiksi. Sitten kysy-
tään kuusinumeroista avainlukua.
Se on joka yhteyskerralla uusi, ja
sen täytyy täsmätä pankin avainlu-
vun kanssa.

Kaikkein todennäköisin väärin-
käytön muoto on se, että et keho-
tuksista huolimatta säilytä käyttäjä-
tunnustasi ja salasanaasi erillään

avainlukulistasta.  Tällöin murtovar-
kaalla on yhtäläinen mahdollisuus
tyhjätä tilisi ja viedä  hopeasi. 

On syytä ottaa rutiiniksi myös se-
laimen välimuistin tyhjennys pank-
kiyhteyden lopettamisen jälkeen.
Sitäkin viisaampaa on katsoa, että
selain ei talleta suojattuja sivuja vä-
limuistiin. Jokaisella, jolla on laaja-
kaistayhteys, tulee myös olla palo-
muuri. Verkossa liikkuu kaikenlaisia
kavereita jatkuvasti. Avoin yhteys
on altis tunkeilijoita kohtaan.

Maksamisen aikana kaikki tieto-
liikenne on salakirjoitettu SSL-sa-
lausmenetelmällä. Sen purkaminen
ja tietojen lukeminen tai muuttami-
nen on ulkopuoliselle käytännössä
mahdotonta. Kannattaa huomata,
että POP/ SP maksussa myös kaup-
piaan tiedot tarkistetaan erityisen
turvakoodin avulla.

Merkittävää on sekin, että verk-
komaksusopimusta ja sen tunnuksia
ei pankki kenelle tahansa edes an-
na. Verkkomaksutunnuksen omaa-
vaa nettikauppaa voi hyvällä syyllä
pitää varsin luotettavana.          J.K.

Lapuan paikallisosuuspankin
palvelupäälliköt Hilkka Viitanen ja
Helena Karvala (oikealla)
kannattavat lämpimästi niin
nettikauppaa kuin pankkiasioiden
hoitoa netissä. He näkevät, että netti
on omiaan helpottamaan asiointia ja
on hyvin turvallista.
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T oinen väärinkäytön mahdolli-
suus on tietokoneen sisältä-
mien tietojen anastaminen jo-

ko käyttämällä konetta tai tunkeutu-
malla koneeseen internetin kautta.
Tästä syystä yleisessä käytössä olevia
tietokoneita ei pitäisi koskaan käyttää
nettikauppojen tekemiseen.

Myös tietoliikennettä varten tarvit-
tavat salasanat ja tunnusluvut on pi-
dettävä yhtä hyvässä tai paremmassa
tallessa kuin käteisvarat ja luottokor-
titkin. Hyvä on myös säilyttää ne eri
paikoissa. Ainakin avainlukulistat on
säilytettävä erillään tunnusluvuista ja
salasanoista.

Varsinainen tietoliikenteen salaa-
minen tapahtuu salausalgoritmeillä,
joilla viesti koodataan sekamelskaksi.
Tämä sekamelska sitten avataan vas-
taanottajan koneessa purkuavainta
käyttäen. Hyviä esimerkkejä salauk-
sesta ovat pankkiyhteysohjelmien
avainluvut.

Kaikista nettiyhteyksistä, salatuis-
takin, tallentuu tietoja tietokoneelle.
Nämä väliaikaistiedostot on syytä
tyhjentää evästeitä (cookies) myöten
maksuyhteyden päätteeksi. Evästei-
den tallentumisen voi myös estää se-
laimen asetuksilla. Tästä voi olla se
seuraus, että kaupan ostoskori ei toi-
mi. Myös sivuhistoria eli tiedot sela-
tuista sivustoista on syytä hävittää.
Yleensä nämä toimet on mahdollista
tehdä selainta käyttämällä ”asetuk-
set” valikosta. Selain on hyvä sulkea
aina, kun sen käyttö on lopetettu.

Digitaalinen allekirjoitus  tai säh-
köinen henkilökortti on erinomainen
keino varmistua viestin lähettäjästä.
Varsinkin sähköisen henkilökortin
soisi yleistyvän. Se varmistaa ja no-
peuttaa henkilön tunnistamista ja var-
mistaa tietojen muuttumattomuuden.
Kortin saa poliisilaitoksilta. Tietoko-

neessa tarvitaan kortin lukulaite.
Verkkokaupasta olisi hyvä löytyä

tiedot siitä, kenen kanssa asioidaan,
ja voiko tietojen edelleen luovuttami-
sen kieltää. Vielä olisi hyvä, jos omat
tiedot voisi tarkistaa ja korjata. Hyvä
merkki on, jos tiedot voidaan antaa
salattuna. 

Fiksun kaupan merkki on sekin,
jos se lähettää tilausvarmistuksen en-
nen kuin toimittaa tavaran. Tällä voi
varmistua siitä, että tilaus on mennyt
oikein perille ja että tavaraa on saata-
villa sekä hinnat pitivät kutinsa. Myös
toimitusaika voi näin täsmentyä. 

Hyvä suositus verkkokaupalle on,
jos sieltä löytyvät pankkien maksuna-
pit. Niitä ei kovin kepein perustein
nettikaupalle myönnetä. Pankit ha-
luavat varmistua, kenen kanssa ovat
tekemisissä.

Luottokorttien
väärinkäytöksiä ei

ole Suomessa ollut
Luottokortilla maksavan asiakkaan
on annettava tilausta tehdessään luot-
tokorttinsa numero ja voimassaoloai-
ka. Niiden avulla kortin omistaja tun-
nistetaan ja häntä voidaan laskuttaa.
Kortin tietoja on mahdollista käyttää
ilman kortinomistajan lupaa. 

Kehityspäällikkö Ilkka Alerto
Luottokunnasta kuitenkin vakuuttaa,
että suomalaisessa nettikaupassa yh-
täkään luottokorttiväärinkäytöstä ei
ole tähän mennessä rekisteröity. Ul-
komaisessa kaupassa niitä on sattu-
nut, mutta Alerton mukaan kaikissa
näissäkin tapauksissa tapahtuma on
selvitetty ja luottoyhtiö tai kauppa on
vastannut kuluista.

Alerto korostaa, että meillä luotto-
korttiyhtiö tai kauppa aina vastaavat
rahallisista menetyksistä, eikä asiakas
joudu kärsimään. Hän vielä huomaut-
taa, että ulkomaistenkin maksujen
väärinkäytökset ovat vähentyneet kol-
masosaan, vaikka kauppa samaan ai-
kaan on monikymmenkertaistunut.

Alerton mukaan luottokorttimak-
samista kohtaan tunnetut pelot ovat
täysin aiheettomia. Hän kehottaa tie-
tenkin varmistamaan, että yhteys
kauppaan on suojattu. Kuitin pyytä-
minen on myös järkevää. 

Netissä tapahtuvassa luottokortti-
maksussa on samat maksuajat kuin
muutenkin luottokorttia käytettäessä.
Homma on kaksivaiheinen. Ensin
kauppias varmistaa, että kortti on oi-
keasti olemassa, ja sillä on riittävästi
katetta. Sitten luottokorttiyhtiötä ve-

lotetaan laskulla. Tämän perusteella
luottokorttiyhtiö velottaa lopuksi
asiakasta.

Luottokunta on toukokuussa otta-
nut käyttöön digitaalisen maksupäät-
teen. Mukaan lähtenyt kauppias kyt-
keytyy palveluun pelkän nettiyhtey-
den avulla. Varmennuspuhelut ja -
faksit jäävät varajärjestelmäksi.

SET-luottokorttimaksu
yksi varma maksutapa

Muun muassa Luottokunta on otta-
nut käyttöön  SET-standardin ( Secu-
re Electronic Transaction ). Se perus-
tuu siihen, että kaupan osapuolet tun-
nistavat toisensa.

Luottokunnan http://www.luotto-
kunta.fi www-sivuilta voi ladata itsel-
leen lompakko-ohjelman. Sitä käytet-
täessä kauppiaan tietoon tulee tilauk-
sen yhteydessä asiakkaan sähköinen
allekirjoitus. Kauppiaan tietokone
tarkistaa sen perusteella ostajan tie-
dot Luottokunnalta ja lähettää kuit-
tauksen ostajalle. 

Aikaa tähän tärvääntyy viitisentois-
ta sekuntia. Sähköinen allekirjoitus
on salakirjoitettu merkkijono. Luotto-
kortin numeroa kauppias ei pysty lu-
kemaan. 

Näin se menee:
1. Asiakkaalle lähetetään sekä
myyjän että Luottokunnan varmen-
teet. 
2. Selainohjelma näyttää tästä yh-
teydestä saadulla avaimella sala-
kirjoitetut tilaus- ja maksutiedot.
Myyjä ei voi saada selville luotto-
kortin numeroa eikä voimassaolo-
aikaa. 
3. Myyjä lähettää varmennuskyse-
lyn Luottokunnalle. 
4. Luottokunta tiedottaa varmen-
nuksen hyväksymisestä myyjälle
ja asiakkaalle. 
5. Myyjä toimittaa tavaran. 
6. Myyjä laskuttaa Luottokunta
7. Luottokunta maksaa myyjälle
8. Luottokunta laskuttaa asiakasta 
9. Asiakas maksaa laskun. 
SET kauppoja ei vielä monta ole.
Lista SET-maksun hyväksyvistä
verkkokaupoista löytyy Luottokun-
nan
http://www.luottokunta.fi/kauppi-
aat sivuilta. Ulkomailta ostavalle
SET-maksulla on käyttöä. Yhdys-
valloista ei voi ostaa juuri mitään
ilman luottokorttia.   J.K.

Tietoliikenteessä, jota
nettikauppakin on, on
teoreettinen
mahdollisuus näiden
viestien kaappaamiseen
ja väärinkäyttöön.
Tällaista toimintaa
vastaan suojaudutaan
tietoliikenteen
salaamisella.
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