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Tutkija ennustaa pandemian helpottaessa suurta
ryntäystä kivijalkakauppoihin - ”Asiakas odottaa
elämyksiä ja palvelua jatkossakin”
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JYVÄSKYLÄ —

Kivijalkaa tarvitaan. Samankaltainen kokemus yrityksestä kivijalassa ja verkkokaupassa on tärkeää,
painottaa kuluttajien nettikäyttäytymistä tutkiva Jussi Nyrhinen. KUVA: SINI IHANAINEN-ALANKO

Kivijalka ja verkkokauppa tukevat toisiaan ja tulevaisuudessa
yritykset tarvitsevat molempia, sanoo verkkokauppaa tutkinut
Jussi Nyrhinen Jyväskylän yliopistosta.

Lukuaika noin 3 min

”Asiakas pettyy, jos yrityksen brändi ja laatu on erilaista verkossa
kuin kivijalassa”, kertoo kuluttajien nettiostamista tutkiva Jussi NyrhinenJussi Nyrhinen.

Nyrhisen mukaan kivijalasta verkkokauppaan laajentavan yrityksen
menestyksessä on tärkeää, että asiakas saa samankaltaisen kokemuksen eri
kanavissa. Jos asiakas on tottunut hyvään palveluun kivijalassa, mutta verkossa
kohtaaminen on kasvotonta ja asiakeskeistä, hän pettyy.

”Ajattelu, että puhtaasti erotellaan kivijalan ja verkkokaupan tuottoa, on
vanhentunut. Molempia tarvitaan luottamuksen ja yhtenäisen
asiakaskokemuksen rakentamiseen.”

Nyrhinen kertoo, kuinka verkkokaupatkin tarvitsevat fyysisiä kontakteja. Hän
muistuttaa, että nettikaupan valtias Amazon tekee jatkuvasti kokeiluja
kivijalassa. Näillä se tunkeutuu kilpailijoiden alueille, luo asiakaskokemusta ja
tutkii asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

Amazon on monelle pelottava kilpailija, mutta erikoisalojen pienyrityksille se
tarjoaa laajan kauppapaikan. Esimerkiksi levykauppias ei koskaan tavoittaisi
kivijalassa niin laajaa yleisöä kuin Amazonin kautta.

Toisaalta isotkin brändit tarvitsevat kivijalkaa, jossa ollaan esillä. Liiketilan
myynti ja kulut eivät ole suoraan laskettavissa kokonaistuottoon, sillä esillä olo
muistuttaa tuotteesta.

Kivijalkaan voi tulla fiilistelemään ja hypistelemään tai kokeilemaan tuotetta,
vaikka ostaisikin verkosta.

Moni iso brändi myös maksaa jälleenmyyjille siitä, että tuotteet ovat näyttävästi
esillä.

Pienten yritysten vahvuutena Nyrhinen pitää hyvää asiakaspalvelua. Vahvan
tunnesiteen ja sen tuoman luottamuksen jälkeen kynnys vaihtaa edullisempaan
kasvaa.

”Niin umpipuolueellinen kuin myyjä onkin, hän tuntee tuotteen. Asiakas
haluaa usein ostopäätöksensä tueksi tietoa, jota myyjä osaa antaa.”

”Asiakas odottaa elämyksiä ja palvelua jatkossakin”

Nyrhisen mukaan asiakasyhteisö on yrityksille tärkeää. Ihminen haluaa kuulua
joukkoon ja jakaa kokemuksiaan.

”Muiden ihmisten läsnäolo, henkilöstön ja asiakkaiden, ruokkii
laumaviettimme tarpeita ja rakentaa luottamusta.”

Nyrhinen sanoo, että vanhan ajan kyläyhteisömäisyyttä saadaan aikaan myös
sosiaalisen median alustoilla. Suomen mittakaavassa iso toimija Varusteleka on
Nyrhisen mukaan erityisen taitava yhteisön luoja. Yrityksen toiminta on avointa
ja asiakkaat arvostelevat tuotteita, mikä kasvattaa luottamusta.

”Vaikka se on ensisijaisesti verkkokauppa, heillä on hyvin voimakas
asiakasyhteisö. He ovat pitäneet kaupassaan rokkifestareitakin.”

Nyrhisen mukaan korona on hoitanut pikakelauksella verkkokauppoihin
siirtymisen. Ennen koronaa nettiin siirtymisen kasvuvauhti oli hiipumassa. Nyt
ihmisillä on patoutuneita kohtaamistarpeita.

”Asiakas odottaa elämyksiä ja palvelua jatkossakin. Koronapandemia ei viittaa
kivijalan hylkäämiseen. Toisaalta ennen nettiä vieroksuneet odottavat siellä
palvelua jatkossakin.”

Laajoihin kuluttajatilastoihin perehtynyt Nyrhinen uskoo vahvasti kivijalan ja
netin yhdistelmään, kunhan ne täydentävät toisiaan.

”Chatin vuorovaikutus ja asiantuntijuus vastaa harvoin kivijalkaa. Usein se
neuvoo enemmän teknisissä asioissa, mutta syvempi kohtaaminen vielä
puuttuu.”

Hän muistuttaa, että vaikka nuoret ovat olleet edelläkävijöitä verkko-
ostoksissa, he haluavat myös kivijalkapalveluita läheltä.

Nyrhinen näkee, että koronan helpottaessa kohtaamisesta nautitaan entistä
enemmän. Tämä tukee palvelualaa.

”Vaikka Kiina on hyvin erilainen yhteiskunta, pandemian helpottaessa ihmiset
ovat rynnineet ostoskeskuksiin ja kaduille. Sama tullaan näkemään
länsimaissakin.”

LUE MYÖS

Jussi Nyrhinen, 36

Työskentelee tutkijana Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitoksilla sekä
informaatioteknologian tiedekunnassa.

Tutkii alle 30-vuotiaiden rahankäyttöä digitalisoituneessa ympäristössä ja asiakasymmärrystä
monikanavaisessa palveluympäristössä.

Kauppatieteiden tohtori 2020, väitöskirja tarkasteli ihmisten välisiä suhteita ja sosiaalisia
verkostoja digitalisoituvassa kaupassa.
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