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The objective of this study is to find out how the companies specialized in 
tooling and machining use value-based pricing in their industrial service 
products and what are the reasons whether they have adopted it or not. 
 
The first chapters of the study focus on theoretical literature about market-
ing and accounting concerning service business, customer value and val-
ue-based pricing. Service business is detected especially from the point of 
view of industrial service business. Customer value is approached from 
the angle of where it is created and who creates it. Value-based pricing is 
examined to uncover the special features it adduces in customer relation-
ships and sales. Obstacles and benefits of using value-based pricing are 
presented. 
 
The empirical part of the study examines how the members of the Special 
Tools Branch Group use value-based pricing in their service products. The 
material was collected through a web survey. The study revealed that the 
companies have started using value-based pricing in some of their ser-
vices. The benefits and obstacles turned out to be consistent with the re-
sults of previous studies. The most important benefits were permanent 
customer relationships, bigger profit margin and a positive constraint to 
explore customers’ earnings logic. The biggest obstacles proved out to be 
difficulties in making value assessments, communicating value and the 
reluctance to engage in long-lasting agreements. 
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1  JOHDANTO 

 

Pro gradu –tutkielmani aihealue on sisäinen laskentatoimi, sen sisällä hin-

noittelu ja tarkennettuna arvoperusteinen hinnoittelu (value-based pricing).  

Myös työvälineteollisuudessa on havahduttu pohtimaan, millä muulla pe-

rusteella kuin perinteisillä kustannus- ja markkinaperusteisilla malleilla te-

ollisuuden palveluja voitaisiin hinnoitella. Arvon tuottaminen asiakkaalle on 

palvelun tarkoitus, mutta arvon määrän arviointi ja hinnoittelu ovat tuotta-

neet paljon pohdintaa. Lähtökohtana työssä on arvoperusteisen hinnoitte-

lun käyttö teollisuuden palveluiden hinnoittelustrategiana työvälineteolli-

suudessa. 

 

1.1 Tutkimuksen tausta ja teoreettinen viitekehys 

 

Palveluliiketoimintaa teknologiayritysten ansaintalogiikkana on ryhdytty 

tutkimaan erityisesti 2000-luvulla. Valmistavien yritysten matala hintakilpai-

lukyky on aiheuttanut katteiden pienenemisen ja suunnannut yritysten 

huomion uusien liiketoimintamallien kehittämiseen. Palvelulogiikka liike-

toimintamallina synnyttää uudenlaisia kysymyksiä palvelun tuottamasta 

arvosta: missä arvo syntyy, miten sitä voidaan arvioida ja kuinka arvo pe-

rustellaan ja viestitään asiakkaalle. Tutkielman teoreettinen viitekehys 

pohjautuu teollisuuden palveluliiketoimintaan, teollisten palveluiden asiak-

kaalle synnyttämään arvonmuodostukseen ja arvoperusteiseen hinnoitte-

luun (kuvio 1), ja niistä tehtyihin moniin aikaisempiin tutkimuksiin ja muo-

dostettuihin päätelmiin. Tällä tutkimuksella luodataan hyvin kapeaa tekno-

logiayrityssektoria ja tutkitaan kuinka siellä tulevat esiin muiden tutkijoiden 

tekemät havainnot vastaavista asioista. 
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Kuvio 1 Tutkielman teoreettinen viitekehys 

 

 

1.1.1 Palveluliiketoiminta teollisuudessa 

 

Monet aikaisemmista tutkimuksista katsovat aihetta ikään kuin palveluliike-

toiminta olisi erillinen toiminto valmistusyrityksessä, eivätkä palvelulogiik-

kaa yrityksessä kokonaisuutena. Kuitenkin usein teknologinen tuote on se 

perusta, johon palvelut on kehitetty ja palvelun hinta on saatettu jopa upot-

taa tuotteen hintaan. Kokonaisuuden kehittäminen palvelulogiikan suun-

taan perinteinen valmistustoiminta mukaan lukien mahdollistaa yritykselle 

suuremman harppauksen kilpailuedun kehittämisessä (Grönroos & Helle  

2010). 

 

VTT:n tutkimus (Parhaat tuottavat – Valmistavan teknologiateollisuuden 

tutkimusagenda 2020, 2011, 37) osoittaa, että yritysten tutkimus- ja kehi-

tystoiminta tulee painottumaan asiakkaiden tavoitteiden tuntemiseen, 

asiakasarvon tuottamiseen ja laadunvarmistukseen. Toisaalta vähiten pai-

notusta sai muun muassa elinkaarenaikaisten palvelujen tunnistaminen ja 

kehittäminen. Vaikka sekin nähtiin tärkeäksi, ei kuitenkaan uskottu että 

Arvoperusteinen 
hinnoittelu 

Asiakasarvon 
muodostuminen 

Teollisuuden 
palveluliiketoiminta 
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asiakkaalle pystyttäisiin myymän tuotetta, joka on hankinnaltaan kalliim-

paa vaikkakin elinkaarikustannuksiltaan edullisempaa. 

 

1.2.2 Arvon luominen ja arvoperusteinen hinnoittelu 

 

Asiakas olettaa saavansa hyötyä vastineeksi maksamalleen rahalle. Perin-

teisen valmistustoiminnan näkökulmasta tuotteen lopullinen arvo muodos-

tuu asiakkaan omassa liiketoiminnassa tavaran toimituksen jälkeen. Koska 

palvelu on usein näkymätöntä, siitä asiakkaalle koituvan lisäarvon tunnis-

taminen, arvioiminen, hinnan määrittely ja sen perusteleminen asiakkaalle 

synnyttää yritykselle pohdittavaa ja haasteita. 

 

Grönroosin et al. (2007, 87-95) mukaan teollisuuden palveluissa voidaan 

asiakkaalle annettavan arvolupauksen katsoa olevan laajempi kuin tuote-

pohjaisessa liiketoiminnassa, jossa tiiviisti tuotteen ympärille on muodos-

tunut palveluita kuten esimerkiksi kunnossapitopalvelut. Arvoa voidaan 

kuitenkin tuottaa erilaisilla palvelutasoilla tuotteen elinkaaren aikana alka-

en kulutus- ja varaosapalveluista ja päätyen palveluntuottajan ja asiak-

kaan yhteiseen ansaintaan, jossa palveluntarjoaja pystyy vaikuttamaan 

merkittävästi asiakkaan liiketoiminnan tulokseen. 

 

1.2.3 Työvälineteollisuus 

 

Työvälineteollisuus on osa kone- ja metallituoteteollisuutta. Suomalaiset 

työvälineiden valmistajat tuottavat mm. muoviteollisuudelle muotteja ja 

metalliteollisuudelle erilaisia meistejä, puristintyökaluja, kiinnittimiä ja teriä. 

Työvälineiden valmistus Suomessa muodostaa noin 140 miljoonan euron 

suuruisen teollisuudenalan. Vuonna 2009 tästä määrästä noin 15 % meni 

vientiin, mutta työvälineitä tuotiin 35 miljoonalla eurolla. Alalla toimii useita 

satoja yrityksiä, joista merkittäviä on noin 50.  (Teknologiateollisuus 2011) 
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Konepajateknisesti työvälineiden valmistus on hyvin vaativaa ja Suomen 

työvälinevalmistajien teknologinen taso onkin hyvä. Alalla pitää hallita niin 

materiaalit ja tekninen laatu kuin lämpö- ja pintakäsittelymenetelmätkin 

samoin kuin muovin käsittelyn aiheuttamat erikoishaasteet.  Työvälineiden 

valmistukseen liittyy läheisesti 3D-suunnittelujärjestelmät ja CAM-

ohjelmointi. Korkeatasoinen tietotekninen osaaminen on keskeistä sekä 

tuotesuunnittelussa että työstö- ja koneistusprosessin hallinnassa ja kehit-

tämisessä. (Teknologiateollisuus 2011) 

 

Sunin ja Yli-Anttilan (2011, 23, 36-37) mukaan globalisaatio on muuttanut 

merkittävästi koneteollisuuden kilpailu- ja toimintaympäristöä. Kehittynei-

den maiden teollisuusyritykset Suomi mukaan lukien ovat sen seuraukse-

na hajauttaneet tuotantoa alhaisen kustannustason maihin ja siirtyneet 

yhä enemmän palveluiden tuottajiksi, jossa kilpailua on vähemmän eivätkä 

palvelut ole niin hintaherkkiä kuin valmistustoiminnan tuotteet. Koneteolli-

suus tuottaa investointitavaroita, ja niiden kysyntä ei pysy taantumassa 

samalla lailla yllä kuin kuluttajatuotteiden kysyntä. Niinpä teollisuudenala 

on osoittautunut erittäin haavoittuvaksi globaalille kriisille, ja se on yhä 

enemmän siirtymässä lisäarvoa tuottaviin palveluihin myös pienissä ja 

keskisuurissa yrityksissä. Teknologiateollisuus on ollut edelläkävijä lisä-

tessään palveluja tuotteisiin ja todennäköisesti on sitä myös palveluliike-

toiminnan kehittämisessä tulevaisuudessa. (Vähä et al. 2009) 

 

Kehittyvien maiden kuten Kiinan ja Intian kustannuskilpailukyky on aiheut-

tanut sen, että myös työvälineteollisuuden yritykset ovat ryhtyneet oman 

tuotannon lisäksi muottien valmistuttamiseen globaalisti palveluliiketoimin-

tamuotoisesti vastaten niiden toimivuudesta ja huollosta oman tuotannon 

avulla. Muottien hintojen lasku ja katteiden pieneneminen taas on johtanut 

siihen, että useat yritykset ovat ryhtyneet miettimään, onko kehitettävissä 

asiakkaan arvonluontia korostavia palveluliiketoimintamalleja, joissa voi-

daan hyödyntää esimerkiksi vaikeiden muotojen ja vaativien materiaalien 

koneistuksen osaamista. Tällöin toiminnan ytimenä on asiakkaan kokema 
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arvo, jonka hän tästä palveluprosessista saa. Niinpä myös hinnoittelua 

voidaan ja kannattaa pohtia uudella tavalla. 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus 

 

Päätavoite on tutkia, miten työvälinevalmistajayritykset käyttävät arvope-

rusteista hinnoittelua teknologiaosaamisen palvelutuotteissa ja mikä vai-

kuttaa siihen, että sitä käytetään tai ei käytetä. 

 

Pääkysymyksen ratkaisemiseksi käsittelen seuraavia alakysymyksiä: 

 

 mitä arvoperusteisella hinnoittelulla tarkoitetaan 

 mitkä asiat ovat olennaisia kyseisen hinnoittelun käyttämisessä 

 millaisissa palvelutuotteissa kyseistä hinnoittelua käytetään 

 mitä etuja kyseisessä hinnoittelumenetelmässä koetaan olevan 

 jos hinnoittelua ei käytetä, millaiset asiat koetaan esteeksi 

 

Palveluliiketoiminnan käsitteen rajaan teollisiin palveluihin ja tutkimuksen 

kohteena on Teknologiateollisuus ry:n Työvälineiden valmistajien toimiala-

ryhmä. Ryhmään kuuluu 65 jäsentä, jotka edustavat 65 % toimialan tuo-

tantokapasiteetista (Teknologiateollisuus 2011). Toimialaryhmän jäseninä 

työvälinevalmistajien lisäksi on myös valmistuksen arvoketjuun kuuluvia 

yrityksiä kuten teräksentoimittajia ja lämpökäsittelypalvelujen tarjoajia sekä 

yrityksiä, jotka pelkästään välittävät muotteja tai valmistavat niitä omaan 

tarpeeseensa. En kuitenkaan rajaa mitään näistä pois, sillä arvoperustei-

nen hinnoittelu on mahdollinen yhtälailla niissäkin. 

 

Tutkimuksen ulkopuolelle rajaan verkostomaisessa liiketoiminnassa synty-

vän arvon ja siihen liittyvät hinnoittelukysymykset. Samoin ulkopuolelle 

jäävät varsinaiset laskennalliset hinnoittelutekniikat ja –mallit kuten esi-

merkiksi Economic Value to the Customer (EVC),  Economic Value Ana-

lysis (EVA) ja The Capacity and Value Based Pricing (CVBP).  (vrt. 

Thompson & Coe, 1997; Wardell et al. 2008) 
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1.3 Tutkimusmetodologia 

 

Tutkimus muodostuu teoreettisesta ja empiirisestä osiosta. Teoreettisessa 

osiossa käydään läpi viitekehyksenä toimivia käsitteitä eli palveluliiketoi-

mintaa, asiakasarvon muodostumista ja arvoperusteista hinnoittelua aikai-

semman tutkimuksen valossa. Tutkimuksen luonne on laadullinen, käsi-

teanalyyttinen ja kuvaileva, ja käytetyt lähteet suurimmalta osin tieteellisiä 

tutkimuksia laskentatoimen ja markkinoinnin piiristä. Aikaisempien tutki-

musten pohjalta pyrin määrittelemään käsitteet ja luomaan kokonaiskuva 

tutkittavasta ilmiöstä. 

 

Yksi laadullista tutkimusta luonnehtiva piirre on aineiston harkinnanvarai-

nen, teoreettinen tai tarkoituksenmukainen poiminta (Eskola & Suoranta 

2008, 61). Tämän tutkimuksen empiirinen osio muodostuu suomalaisten 

työvälinevalmistajien piirissä tehtävästä kyselystä rajaten yritykset Tekno-

logiateollisuuden Työvälineiden valmistajien toimialaryhmän jäseniin kos-

kien heidän palvelutuotteitaan, hinnoittelumenetelmiä ja niihin vaikuttavia 

asioita. 

 

Alasuutari (2011, 53) toteaa, että myös laadullinen tutkimus voi sisältä 

kvantitatiivisia osatarkasteluja. Kuitenkin laadullisen tutkimuksen ydin on 

merkitystulkintojen tekeminen, ja kvantitatiivisin analyysin tuloksia voidaan 

käyttää ikään kuin johtolankoina selittämisen vaiheessa. 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielman teoreettisen osan muodostavat luvut kaksi, kolme ja neljä. Toi-

nen luku käsittelee teollisuuden palveluliiketoimintaan siirtymistä ja niitä 

edellytyksiä ja haasteita, joita tutkijat ovat löytäneet. Kolmannessa luvussa 

selvitetään asiakasarvoa, sen muodostumistapoja ja muodostajia. Arvope-

rusteiseen hinnoitteluun perehdytään luvussa neljä.  
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Empiirininen osa käsittää luvut viisi ja kuusi. Viidennessä luvussa esite-

tään tutkimuksessa käytetyt menetelmät, tehdään tutkimuksesta analyysi 

ja yhteenveto. Kuudes luku sisältä pohdinnan ja johtopäätökset. 

 

Liitteeseen 1 on koottu aikaisempia tutkimuksia, jotka ovat tämän tutki-

muksen kannalta tärkeitä. Ne käsittelevät joko teollisuuden palveluliiketoi-

mintaa, asiakasarvon käsitettä tai sen muodostumista, arvomyyntiä ja ar-

voperusteista hinnoittelua tai jotakin muuta tähän tutkimukseen oleellisesti 

liittyvää asiaa. Liitteet 2 a ja 2 b sisältävät empiirisen aineiston hankintaan 

liittyvän informaation ja kysymykset. Liitteessä 3 on tutkimustulosten yh-

teenvetoraportti. 
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2  TEOLLISUUDEN  PALVELULIIKETOIMINTA 

 

Perinteisen valmistustoiminnan oheen on yrityksissä viime vuosikymmeni-

nä syntynyt palveluliiketoiminnaksi kutsuttu liiketoiminnan muoto. Aluksi se 

on ollut ja on usein edelleen kiinteästi yrityksen tuotteeseen liittyvää palve-

lua kuten esimerkiksi toimitetun koneen asennus, sen käyttökoulutus, yllä-

pito sekä huolto. Nämä palvelut eivät välttämättä tuo yrityksille lisää liike-

vaihtoa tai kannattavuutta, koska usein ne annetaan veloituksetta ikään 

kuin houkuttimena asiakkaalle ostaa tuote. Tämä houkutin on kaikkien 

muidenkin toimittajien käytettävissä, joten kilpailuetu menetetään nopeasti. 

Pyrkimys asiakkaan sitomiseen tiukemmin asiakassuhteeseen edellyttää, 

että toimittajayritys tuntee asiakkaansa toiminnan ja prosessit ja jopa asi-

akkaan oman asiakkaan tarpeet ja tätä kautta syntyy palvelutuotteita, joita 

kilpailijoiden on vaikea kopioida.  

 

Tässä raportin luvussa esitetään aikaisempia tutkimuksia teollisuuden pal-

veluliiketoiminnasta, avataan teollisten palvelujen käsitettä ja palvelun 

määritelmää sekä kuvaillaan palveluliiketoimintaan siirtymisen erilaisia 

malleja ja palvelukeskeistä strategiaa. 

 

2.1 Aikaisemmat tutkimukset teollisuuden palveluliike-

toiminnasta 

 

Tutkimuksia valmistavan teollisuuden siirtymisestä palveluliiketoimintaan 

on tehty muun muassa seuraavista näkökulmista: hyödyt, kustannukset ja 

kumppanuus (Mathieu  2001), palveluliiketoimintaan siirtymisen johtami-

nen (Oliva & Kallenberg  2003) ja palveluprosessin kehittäminen (Brax, 

2005, Kindström & Kowalkowski 2009).  

 

Mathieu (2001) on löytänyt lukuisia etuja palvelustrategian toteuttamisesta 

valmistavassa teollisuudessa jaotellen ne taloudellisiin, strategisiin ja 
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markkinahyötyihin. Mitä erikoistuneempia ja intensiivisempiä palvelutoi-

mintoja yrityksellä on, sitä suuremmat taloudelliset edut on saatavissa ja 

sitä vakaampaa on toiminta, koska silloin koko organisaatio on syvemmin 

sitoutunut toimintaan. Sen seurauksena valmistava teollisuus ymmärtää 

palvelutoimintoja paremmin ja on kypsempi niiden laskuttamiseen asiak-

kailta. Strategisia vahvuuksia kehittää puolestaan organisatorinen erikois-

tuminen ja intensiivisyys, jolloin yritys on valmiimpi kehittämään uusia visi-

oita liiketoiminnalleen, haastamaan perinteiset liiketoimintaoletukset ja löy-

tämään uusia arvolähteitä. Organisaation palveluintensiteetti synnyttää 

markkinahyötyjä, koska palveluvisio ei rajoitu enää pelkästään tukemaan 

yrityksen tuotteita. (Mathieu 2001, 456-459) 

 

Brax (2010) on katsastanut palveluprosessin kehittämisen erilaisia palve-

lunluokitteluskeemoja ja ryhmitellyt ne kahdeksan palveluparadigman alle 

päämääränä luoda mahdollisuus arvioida niistä kunkin sopivuutta autoteol-

lisuuden palveluihin ja palvelustrategian kehittämiseen. 

 

On myös tutkittu organisaatiomallin muokkaamista palveluliiketoimintaan 

sopivaksi (Neu & Brown 2008), globaalia palveluinfrastruktuuria (Kuczka & 

Gebauer 2011) ja  palvelulogiikan omaksumista (Grönroos & Helle 2010). 

Neu & Brown (2008) päätyivät esittämään yleisenä johtopäätöksenä, että 

yrityksen johdolla pitää olla kyky suunnitella tuotteita valmistavan yrityksen 

organisaatio sellaiseksi, että se tukee monenlaisten liiketoimintaan liittyvi-

en palvelujen muodostamista, jotta yritys kokonaisuudessaan soveltuu 

markkinoille. Grönroos & Helle (2010, 564) esittävät, että kun toimittajan ja 

asiakkaan toimintatavat sovitetaan yhteen ja yhdensuuntaistetaan vastaa-

vat prosessit, resurssit ja osaamiset, toimittajat voivat tukea asiakkaidensa 

liiketoimintaa tehokkaammin ja olla siten asiakkaiden lisäksi luomassa li-

säarvoa, jonka voi jakaa liiketoimintakumppanien kanssa. 

 

Näkökulmana tutkimuksissa on käytetty myös erityyppisten palvelujen ke-

hittämisen edellytyksiä perinteisissä tuotteita valmistavissa yrityksissä 
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(Gebauer et al. 2008) ja teollisten palveluiden sovittamista yrityksen stra-

tegiaan (Gebauer et al. 2011).  

 

2.2 Teollisuuden palvelut 

 

Kirjallisuudessa käytetään monia erilaisia termejä, kun puhutaan teolli-

suusyrityksen tarjoamista palveluista: esimerkiksi teolliset palvelut, palve-

lustrategia valmistuksessa, tuotepalvelut, tuotteisiin liittyvät palvelut tai 

after sales –palvelut (Oliva & Kallenberg 2003, 163). Teollisuuden palvelut 

voidaan myös yksinkertaisesti määritellä palveluiksi, joita organisaatioille 

tarjotaan teollisen tuotteen kanssa (Brax 2005, 143), tai joita tarjotaan tu-

kemaan asiakasyrityksen teollista arvonluontiprosessia tai teollisten tuot-

teiden käyttöä (Palveluliiketoiminnan sanasto 2010, 6). Ne kohdistuvat 

teollisuuden teknologiaan ja tuotteisiin ja kattavat laajalti erilaisia toimintoja 

kuten asennus ja käyttöönotto, huolto, varaosapalvelu, modernisointi, elin-

kaaripalvelut, logistiset palvelut, konsultointi ja koulutus (Korhonen et al. 

2011, 41). 

 

Vargo & Lusch (2004, 2) määrittelevät palvelujen olevan erikoisosaamisen 

eli tietojen ja taitojen soveltamista tekojen, prosessien tai suoritusten väli-

tyksellä toisen tai yksikön itsensä hyödyksi.  Kun puhutaan palvelusuun-

tautuneesta näkökulmasta, sitä ei heidän mukaansa pitäisi rinnastaa jon-

kinlaiseksi ylijäämäkäsitteeksi eli asiaksi, joka jää tavaramääritelmän jäl-

keen jäljelle, eikä myöskään aineellisen tavaran arvoa laajentavaksi toi-

minnoksi. Määritelmällä nimenomaan kuvataan sitä perustavaa laatua ole-

vaa funktiota, joka kaikilla liikeyrityksillä on. 

 

Vargo & Lusch (2004, 9; 2006, 284) päättelevät jopa niin pitkälle, että he 

esittävät tavaroiden olevan alustoja tai sovelluksia, jotka auttavat tarjoa-

maan hyötyjä ja siksi aineellisia tavaroita voidaan pitää palveluiden jake-

lumekanismina. Ajatus on täysin käänteinen sille, että palvelu olisi tavaran 

kylkiäinen. 
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Grönroosin  (2001, 46) mielestä palvelua kuvaa seuraava: 

 

”Palvelu on prosessi, joka muodostuu sarjasta enemmän tai vähemmän 

aineettomia toimintoja, jotka tavallisesti, mutta ei välttämättä aina, tapah-

tuvat asiakkaan ja palveluhenkilöstön ja/tai niiden fyysisten resurssien tai 

tavaroiden ja/tai palveluntarjoajan järjestelmän välisessä vuorovaikutuk-

sessa, jotka tarjotaan asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi.”  1 

 

Grönroos painottaa määritelmässään palvelujen prosessimaista luonnetta, 

jonka pääulottuvuudet ovat toimenpiteet, vuorovaikutus ja asiakkaan on-

gelmien ratkaiseminen 

 

Edvardsson et al. (2005, 118) ovat päätyneet palvelumäärittelyssään esit-

tämään näin: 

 

”Palvelu on ennemminkin näkökulma arvonluontiin kuin tarjoomaluokka; 

fokus on asiakkaan kokemassa arvossa ja tärkeää on luoda asiakkaan 

kanssa yhdessä arvoa. Interaktiivisuus, prosessimaisuus, kokeellisuus ja 

relaatioluonteisuus muodostavat perustan kuvaamaan palvelua.” 2 

 

He ovat tutkimuksessaan havainneet kaksi tapaa siinä, miten muut tutkijat 

olivat käsitettä ”palvelu” lähestyneet. Toinen on palvelu markkinoiden tar-

jooman kategoriassa ja toisessa tarkastellaan palvelua näkökulmana ar-

vonluonti. Edvardsson et al. (2005) puoltavat palvelu-käsitteen määritte-

lemistä näkökulmana, jolloin lähestymistapa on selkeä. Se riippuu silloin 

siitä, kuka kuvailee palvelua ja missä tarkoituksessa. Esimerkiksi jos tiet-

tyä palvelua katsotaan asiakkaan silmin, asiakas määrittelee ne piirteet, 

jotka ovat hänelle tärkeitä ja jättää pois ne, jotka hänen mielestään eivät 

anna lisäarvoa. (Edvardsson et al. 2005, 118) 

 

                                            
1
 Käännös tutkijan vapaasti tekemä 

2
 Käännös tutkijan vapaasti tekemä 
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Teollisuuden tarjoamien palveluiden kehitysvaiheita voidaan kuvata myös 

menestystekijöiden, tarjooman ja asemoinnin perusteella. Kaikissa vai-

heissa yrityksellä on tavoitteena olla mukana asiakkaan liiketoiminnassa 

yhä syvemmällä ja mahdollistaa sitä kautta kasvu (taulukko 1). 

 

Taulukko 1  Erityyppistä palveluliiketoimintaa (Arantola & Simonen 2009, 9) 

 

 Teollisuuden 
tukipalvelut 

Palveluliike- 
toiminta 

Prosessiliike- 
toiminta 

Menestys-
tekijät 

Tuotejohtajuus eri 
keinoin (raaka-aine, 
teknologia, muotoilu, 
hinta) 

Kaupallistettu palvelutar-
jooma ja teollistettu 
palvelutoteutus 

Asiakkaalle syntyvän 
arvon kuvaaminen talou-
dellisin mittarein ja pro-
sessien integrointikyvyk-
kyys 

Tarjooma Yritys valmistaa tuot-
teita. Palvelut tukevat  
tuotemyyntiä. Palvelut 
usein maksuttomia, 
tuotteet hintakantajina 

Palvelu voi sisältää 
fyysisiä tuotteita tai olla 
ns. ”puhdas palvelu” 

Prosessin tulos/määritellyt 
mittarit kantavat hinnan. 
Palveluyritys toteuttaa 
asiakkaan puolesta koko-
naisia prosesseja, ulkois-
tus 

Asemointi Tuoteyritys, jolla on 
tuotteita tukevia palve-
luita, esim. huoltoa 

Palvelut voidaan tuot-
teistaa ja paketoida tai 
ne voidaan räätälöidä 
asiakaskohtaisesti 

Prosessiosaaja, palveluis-
sa pyritään jatkuviin sopi-
muksiin 

 

Kehitys teollisuuden tukipalvelujen toimittajasta prosessiliiketoimintaa har-

joittavaksi yritykseksi edellyttää muutosta tarjoomassa ja sen myötä yrityk-

sen asemoitumisessa markkinoilla. Arantola & Simonen (taulukko 1) näke-

vät palveluliiketoiminnan olevan välivaihe siirryttäessä tuotteita tukevien 

palvelun tarjoajasta syvällä asiakkaan liiketoiminnassa olevaksi proses-

siosaajaksi, jolloin palveluyritys on ottanut hoitaakseen asiakkaalta koko-

naisia prosesseja. 

 

2.3 Valmistuksesta palveluliiketoimintaan  

 

Syitä palveluliiketoimintaan siirtymiseksi tai sen ottamiseksi osaksi liike-

toimintaa voivat olla muun muassa taloudellisiin syklivaihteluihin varautu-

minen, kysyntään vastaaminen ja kasvumahdollisuuksien luominen kypsil-

lä markkinoilla (Brax 2005, 142). Niin ikään viime vuosien ulkoistamistren-

diä vahvistanut pyrkimys taseen optimointiin ja pääoman tuoton lisäämi-

seen ovat vaikuttaneet palvelutarjonnan kasvuun. Yritykset ovat keskitty-
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neet omaan ydinliiketoimintaansa ja antaneet ei-strategiset prosessinsa 

toisten hoidettavaksi, mikä on luonut muille yrityksille mahdollisuuksia pal-

veluliiketoiminnan käynnistämiseen. Edelleen kun yritys on tilanteessa, 

jossa sen tuotteet ovat hyvin samankaltaisia ominaisuuksiltaan ja hinnal-

taan kuin kilpailijalla, halutaan erottua tarjoamalla myös palvelua. (Rei-

nartz & Ulaga 2008, 95) 

 

Monet valmistustoimintaa harjoittavat yritykset ovat ikään kuin pakotettuja 

siirtymään palveluliiketoimintaan tai ainakin ottamaan palvelut osaksi liike-

toimintaansa, koska tuotemyynnin ennakointi kilpailun myötä on yhä han-

kalampaa.  Sidosryhmät odottavat kuitenkin yhä suurempia voittoja ja li-

säksi asiakkaat vaativat palveluita ja usein tuotteen rinnalla vieläpä ilmai-

seksi (Gopalani 2010, 4). Teollisuusyritykset voivat hyödyntää kokemuk-

sensa, osaamisensa ja maineensa, jotka ovat tuotteiden valmistuksessa 

syntyneet, ja siirtää tuoteimagonsa uudenlaisiin palveluihinsa (Mathieu 

2001, 461). 

 

Valmistusyritykset joutuvat palvelutoimintaa kehittäessään pohtimaan 

muun muassa, missä kohtaa muutosakselia niiden tulisi olla ja kuinka 

muutos kannattaisi tehdä - isoina hyppäyksinä vai vähitellen - sekä arvioi-

maan mitkä ovat haasteellisimmat asiat kussakin tavassa. Siirtyminen on 

ollut pääsääntöisesti kuitenkin aika hidasta, ja Oliva & Kallenberg (2003, 

161) esittävät siihen kolme syytä. Heidän mukaansa yritykset eivät ehkä 

usko valmistamiinsa tuotteisiin liitettävän palvelukomponentin taloudellisiin 

mahdollisuuksiin. Toisaalta, jos yritys siihen uskoisikin, se saattaa todeta 

että heidän osaamisensa ei riitä niihin palveluihin. Kolmanneksi on saatta-

nut käydä niin, että yritys on kokeillut palveluiden ottamista valikoimaansa, 

mutta ei ole onnistunut luomaan menestyksellistä palvelustrategiaa. Pai-

nopisteen siirto valmistuksen tavaratoimitusperusteisesta ajattelusta ihmis-

ten välillä tapahtuvaan palvelun toimittamiseen on epäilemättä haastavaa. 

 

Palveluliiketoiminta voi lisätä liikevaihtoa ja tuottaa kasvavia voittoja hyvin 

toteutettuna ja johdettuna. Palveluliiketoiminta on sen vuoksi nähtävä ai-



21 
 

 

van erilaisena liiketoimintamallina kuin yrityksen olemassa oleva valmis-

tustoiminta.  Siten koko palveluketju on saatava ymmärtämään ne hyödyt, 

jotka on saatavissa luomalla palveluista itsenäinen tulovirta, lisääntynyt 

tuotteiden läpimeno ja syvemmät asiakassuhteet. ( Gopalani  2010, 11) 

 

2.4 Vaiheittain vai vauhdilla 

 

Palveluliiketoimintaan siirtyminen ei siis aina käy ongelmitta. Helposti ole-

tetaan, että kun osataan valmistustoiminta ja tuotteiden myyminen, osa-

taan myös palveluliiketoiminta ja palveluiden myyminen. Reinartz & Ulaga 

(2008) ovat tutkineet kaksikymmentä isoa, globaalisti toimivaa teollisuus-

yritystä ja niiden onnistumista palveluiden kannattavassa lanseerauksessa. 

Tutkittava joukko jakautui onnistujiin ja epäonnistujiin, ja niitä vertaamalla 

oli löydettävissä selkeät erot palveluliiketoiminnan kehittämisen tavoissa. 

Huonommin menestyneet olivat tämän tutkimuksen mukaan yrittäneet 

muuttaa liiketoimintalogiikkaansa liian nopeasti, kun taas onnistujat olivat 

valinneet hitaan tien eli määritelleet tämän hetkiset palvelunsa ensin ja 

käyttäneet niitä apuna kehittäessään vähitellen uusia palveluita. Näin heil-

lä oli ollut aikaa suunnitella ja vakioida palveluprosessinsa yhtä tehokkaik-

si kuin valmistusprosessinsa. 

 

Reinartz & Ulaga (2008) kiinnittivät huomiota neljään olennaiseen seik-

kaan, joiden noudattaminen vaiheittain mahdollisti siirtymisen kannatta-

vaan palveluliiketoimintaan. Ensinnäkin yritykset olivat tiedostaneet ole-

vansa jo palveluyritys ja lähtivät liikkeelle siitä, että ryhtyivät veloittamaan 

asioista, mitä ne jo asiakkaalle luovuttivat. Ne tekivät sekä itsensä että 

asiakkaansa tietoiseksi tarjoamansa palvelun arvosta ja pyrkivät muutta-

maan siihen saakka maksuttomat palvelut maksullisiksi siinä määrin kuin 

saman tien oli mahdollista. Toisena vaiheena yritykset ”teollistivat” tukitoi-

minnot eli standardoivat palveluprosessit ja niiden valvontajärjestelmät ja 

muokkasivat ne joustaviksi ja asiakkaan tarpeisiin sopiviksi. Kolmas kehit-

tämisen kohde oli myyntihenkilöstö. Teollisuusyrityksen henkilöstö osaa 

myydä tuotteita, mutta samat metodit eivät välttämättä sovellu palvelun 
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myymiseen etenkään siinä vaiheessa, kun yritys tarjoaa asiakkaalle vaati-

vaa ratkaisukeskeistä palvelua, jonka myyntisykli on pitkä ja jonka hankin-

nasta päätetään asiakkaan hierarkiassa korkeammalla tasolla kuin tuottei-

ta ostettaessa. Myös hinnanasetanta saattaa muuttua palveluissa kustan-

nusperusteisesta hinnoittelusta arvoperusteiseen, ja se on myyntihenkilöi-

den uudelleenkoulutuksessa otettava huomioon. Toisaalta myös myyjien 

palkkioperusta on tarkasteltava uudelleen, jotta se ei aiheuta negatiivista 

suhtautumista palvelumyyntiin. Viimeinen vaihe palveluliiketoimintaan siir-

tymisessä oli keskittyminen asiakkaan tärkeimpiin huolenaiheisiin ja pro-

sesseihin kokonaisvaltaisesti. Tällöin onnistumisen mittaamisen kohteena 

on sovitun tuotoksen aikaansaaminen. Missä määrin siinä onnistutaan, on 

myös hinnoittelun perusta ja hinnoittelukin on näin ollen monimutkaisem-

paa kuin esimerkiksi perinteinen kustannuslaskentaan perustuva malli. 

(Reinartz & Ulaga 2008) 

 

Edellä kuvattu asteittainen ja vakaa siirtyminen palveluliiketoimintaan li-

säämällä palveluja vähitellen sisältää myös riskinsä. Vaikka hidasta tapaa 

pidetään varovaisena ja siten turvallisena, siinä on vaikeutena organisaa-

tion vanhat tavat ja rakenteet. Monet ongelmat syntyvät valmistusorientoi-

tuneesta ajattelutavasta. Koska palveluiden tuottaminen ja toimittaminen 

asiakkaalle poikkeaa valmistustoiminnan prosesseista, ei palveluiden li-

sääminen vähitellen valmistukseen oheen riitä, sillä se ei muuta niitä toi-

minnan rakenteita, jotka on kehitetty tukemaan valmistusliiketoiminnan 

prosesseja. (Brax 2005, 142-143, 153) Palveluliiketoiminnassa on aivan 

erilaiset prosessit kuin valmistuksessa, ja niiden onnistuneeksi toteuttami-

seksi myös organisaation rakenteet on muutettava. 

 

Braxin (2005) mukaan palveluliiketoimintaan siirtyminen tuo markkinoin-

nissa haasteeksi sen, että asiakas osallistuu yhteistyön tekemiseen palve-

lun toteuttamiseksi. Asiakkaalla saattaa olla aivan toisenlainen näkemys 

roolistaan kuin palvelutarjoajalla. Myös myyntihenkilöiden asennoituminen 

palveluun vain tavaran liittyvänä lisänä vähentää heidän haluaan edistää 

palvelun myyntiä, ja he eivät ehkä edes ole tietoisia, millä tavalla palvelu 
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asiakasta hyödyttää. Heillä saattaa olla myös käsitys, että palvelun myynti 

vaikuttaa negatiivisesti heidän omiin tuloihinsa. Esimerkiksi laitteen enna-

koiva huolto vähentää varaosatarpeita ja sen kautta varaosamyyntiä.  

(Brax 2005, 149) 

 

Palvelun toimittamiseen liittyviä ongelmia ovat esimerkiksi palvelun ajoitus 

ja kulttuurierot. Kun henkilöstön koulutus laitteen huoltoon vaadittiin sa-

manaikaisesti kun laitteisto asennettiin, saatettiin todeta, että koulutus oli 

tehtävä uudestaan sen jälkeen kun oli opittu laitteen päivittäinen käyttö. 

Kulttuurieroista kertoi se, että päälliköt eivät halunneet osallistua kurssille, 

koska kokivat että se veisi heidän uskottavuutensa alaisten silmissä. Li-

säksi palvelun suunnitteluun, kommunikointiin ja asiakassuhteen ylläpitä-

miseen liittyy runsaasti haasteita, jotka ovat palvelutuotannossa erilaisia 

kuin mihin teollisuusyritykset ovat tottuneet. Näin ollen radikaalimpi ja 

vauhdikkaampi organisaation muutos valmistuksesta palveluorganisaati-

oksi muuttamalla organisaation rakenteita ja prosesseja on perusteltua. 

(Brax 2005, 150-151) 

 

Näiden hitaan ja vaiheittaisen palveluliiketoimintaan siirtymisen mallin 

(Reinartz & Ulaga 2008) ja nopeamman, organisaatiorakenteita ja toimin-

taprosesseja uudistavan mallin (Brax 2005) lisäksi on tutkimuksia (Kind-

ström ja Kowalkowski 2009; Oliva & Kallenberg 2003), joissa on päädytty 

prosessimaiseen lähestymistapaan.  

 

Kindströmin ja Kowalkowskin (2009) mukaan teollista palvelutarjontaa on 

syytä kehittää prosessina, jossa markkinoiden tunnustelu, sieltä tarpeelli-

seksi havaittujen palvelujen kehittäminen, niiden myynti ja toimitus asiak-

kaalle toistuvat prosessinomaisesti jatkuvasti. Palvelut, joita ei ole tuotteis-

tettu, ei taloudellisissa raporteissa useinkaan erikseen seurata, eikä niitä 

näin ollen myöskään voida hallita. Jos jo olemassa olevat palvelut saa-

daan kartoitettua, niistä tulee näkyviä ja niille voidaan asettaa tavoitteita ja 

seurata toteutumista. Niiden avulla voidaan myös tuottaa uusia palveluin-

novaatioita.  Painopiste palvelujen kehittämisessä on tässä prosessissa 
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palvelujen myynnissä ja toimituksessa. Palvelun myyminen on arvolupa-

uksen antamista ja sen toimittaminen annetun lupauksen lunastamista. 

Näissä prosesseissa asiakas on paljon keskeisemmässä roolissa kuin pe-

rinteisessä tuotemyynnissä. (Kindström & Kowalkowski 2009, 158,163-164) 

 

Prosessimaista lähestymistapaa palveluliiketoimintaan siirtymisessä edus-

taa myös Oliva & Kallenbergin (2003) kehittämä malli. Ääripäinä kehityk-

sessä ovat alun valmistusyritykset, jossa palvelut ovat vain tuotteiden lisä-

nä, ja loppupään puhtaasti vain palveluntarjoajina toimivat organisaatiot, 

jolloin tuote saattaakin olla palvelun sivutuote. Siirtymisen kaikissa vai-

heissa yritys kehittää tietyn palveluvalikoiman ja muuttaa sen mukaisesti 

asiakkaan samaa lisäarvoa ja tarvittavaa interaktiivisuuden määrää. 

 

Edellä mainitut tutkijat löysivät eri vaiheissa erilaisia haasteita ratkottavaksi. 

Silloin kun yritys on ensimmäisessä vaiheessa eli palvelut liittyvät toimitet-

taviin tuotteisiin ja tukevat tuotteiden myyntiä, on tärkeää koota kaikki nä-

mä palvelut samaan yksikköön organisaatiossa. Se suo johdolle mahdolli-

suuden tarkastella yksikön toiminnan tehokkuutta ja tuottavuutta ja luoda 

käsityksen palveluvalikoiman merkityksestä yrityksen toimintaan ja tulok-

seen. Toisessa vaiheessa, kun yritys on laajentanut toimintaa niille teolli-

suuspalveluiden markkinoille, jossa kilpailijoina ovat myös muut palvelun-

tarjoajat, vaikeutena koetaan kulttuurin muutos tuotanto-organisaatiosta 

palveluorganisaatioksi. Tärkeä menestyksen mahdollistaja tällöin on luoda 

erillinen organisaatio palveluliiketoimintaa varten, ja mieluimmin tulosyk-

sikkötasolla. Tämän jälkeen yritys laajentuu liiketoiminnassaan joko asia-

kassuhteisiin pohjautuviin palveluihin tai prosessikeskeisiin palveluihin. 

Edellisessä päämääränä on palveluun liittyvän infrastruktuurin parempi 

hyödyntäminen ja jälkimmäisessä lisätä prosessien kehittämiseen ja jär-

jestelmäintegraatioon liittyvää osaamista. Tästä voidaan edetä edelleen 

vähitellen yhä syvempään yhteistyöhön ja lopulta asiakkaan operaatioiden 

kokonaisvaltaiseen haltuunottoon. (Oliva & Kallenberg 2003, 166-167) 
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2.5 Palvelukeskeinen strategia 

 

Palvelukeskeisen logiikan (service-dominant logic) ajattelutavan ovat lan-

seeranneet erityisesti Vargo & Lusch (2004, 2008) ja keskustelua ovat jat-

kaneet muun muassa Payne, Storbacka ja Frow (2007). Palvelukeskeisel-

le logiikalle on olennaista ajatus, että arvo syntyy vasta käytössä eikä esi-

merkiksi tehtaassa, joten asiakkaan näkökulmasta katsoen tavara ja pal-

velut ovat yhdenvertaiset. Se korostaa mahdollisuuksia laajentaa markki-

noita auttamalla asiakasta asiakkaan omassa erikoistumisprosessissa ja 

arvon luomisessa. (Vargo & Lusch 2004, 12.) 

 

Mathieu (2001) tuo esiin useita palvelustragioita, joita valmistusyritykset 

voivat pyrkiä toteuttamaan laajentuessaan palveluliiketoimintaan. Palvelut 

hän luokittelee niiden spesifisyyden perusteella asiakaspalveluksi, tuote-

palveluksi ja palvelutuotteeksi. Asiakaspalvelua ovat esimerkiksi on-line-

palvelut. Tuotepalvelut liittyvät tuotteeseen kuten muun muassa logistiik-

ka-  ja after-sales-palvelut. Palvelutuotteet sen sijaan on eriytetty yrityksen 

tuotteesta, joten asiakkaat voivat ostaa ja hyödyntää palvelun ostamatta 

mitään yrityksen valmistamaa tuotetta. Toisena luokitteludimensiona on 

organisationaalinen intensiteetti, jolla teollinen palvelu vaikuttaa yrityksen 

toimintaan. Sen dimension asteet ovat taktinen, strateginen ja kulttuurinen 

voimakkuus. Näiden dimensioiden yhdistelmiä tutkimalla Mathieu on to-

dennut, että mitä spesifimpi ja intensiivisempi palvelutoiminto, sitä suu-

remmat hyödyt, mutta niin ovat myös strategiset ja kultturelliset kustan-

nukset sekä muiden yritysten kanssa tehtävän yhteistyöoption kustannuk-

set. Hänen mallinsa esittelee erilaisten teollisten palvelujen roolit, mutta ei 

kerro miten palveluroolista toiseen siirrytään. 

  

PK-yritysten palvelustrategian kehittäminen ja implementointi riippuu sekä 

ulkoisesta toimintaympäristöstä että yrityksen asemasta arvoketjussa. Kun 

toimintaympäristö sisältää vähän asiakkaita, joihin on suora yhteys ja joilla 

on kehittyneet palvelutarpeet, asiakasyhteistyö luo kilpailuetua. Jos toimin-
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taympäristö sisältää paljon asiakkaita ja välissä on jälleenmyyjä, se rajoit-

taa pääsyä asiakkaan yhteyteen. Tässä ympäristössä asiakkaiden palve-

lutarpeet ovat kehittyneet mutta sirpaloituneet ja tuotteet ovat teknisesti 

samanlaisia. Palveluliiketoimintastrategiaa pohtiva yritys voi arvoketjussa 

olla toimittaja, joka myy suoraan loppuasiakkaille tai joka myy jälleenmyy-

jälle. Se voi olla myös alkuperäisen tavaran valmistaja, joka myy edellä 

mainituille ryhmille. (Gebauer et al. 2010, 129)  

 

Toimittajat, jotka myyvät suoraan loppukäyttäjille, määrittelevät strategian 

logistiikalle, korjauspalveluille sekä tutkimus- ja kehityssuuntautuneille pal-

veluille. Ne toimittajat, jotka myyvät tukkuliikkeille, lähestyvät asiaa myynti-

kanavanäkökulmasta eli määrittelevät strategiansa parantaakseen jakeli-

joidensa asiakaspalvelukykyä ja siirtyäkseen arvoketjussa eteenpäin. Jos 

kysymyksessä on alkuperäisen tuotteen valmistaja, joka myy suoraan lop-

puasiakkaalle, se keskittyy kehittämään palveluvalikoiman ylläpitopalvelui-

neen, jolla on mahdollisuus synnyttää pysyviä ja pitkäkestoisia asiakas-

suhteita.  Sen sijaan mikäli tuotteen valmistaja käyttää jakelukanavia, se 

arvioi palveluprosessin rakennetta itsensä ja jakeluverkostonsa välillä ja 

luo strategiansa sen mukaisesti. PK-yritykset voivat siis valita erilaisia ta-

poja strategiansa muodostamiseen sen mukaan mikä on liiketoimintaym-

päristö ja mihin kohtaan arvoketjua se asemoi itsensä. (Gebauer et al. 

2010, 135-136) 
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3  ASIAKASARVO 

 

Liikesuhteisiin liittyy olennaisesti tavaran- tai palveluntoimittajan välisessä 

vaihdannassa siirtyvä arvo ja sen mittaaminen. Palvelupainotteisessa liike-

toimintalogiikassa arvon määrittäminen on ehkä vielä haastavampaa kuin 

perinteisessä tavaralogiikalla toimivassa yrityksessä. Arvolupauksen te-

keminen ja sen toteuttaminen kilpailijoista erottuvalla, mitattavalla ja pysy-

vällä tavalla luo kilpailuedun ja mahdollistaa kannattavan liiketoiminnan. 

 

Tässä luvussa tarkastellaan millaisia aikaisempia tutkimuksia asiakasar-

vosta on tehty, mitä tarkoitetaan asiakasarvolla yritysten välisissä liikesuh-

teissa ja miten, missä ja kenen toimesta sitä luodaan. 

 

3.1 Aikaisemmat tutkimukset asiakasarvosta 

 

Tutkimuksen kohteena on ollut muun muassa se, kuka todellisuudessa luo 

asiakasarvoa – asiakas itse vai palvelun toimittaja. Vargo & Lusch (2004, 

2008) esittävät, että palveluntoimittaja voi tarjota vain arvolupauksen ja 

asiakas itse on arvon luoja. Grönroos (2011) on sitä mieltä, että arvo, jon-

ka toimittaja voi luoda, on riippuvainen siitä arvosta, jonka asiakas pystyy 

luomaan liikesuhteen perusteella. Kun toimittaja mahdollistaa arvonluon-

nin, voidaan myös kehittää uusia arvoperusteisia hinnoittelumalleja, koska 

markkinointi on sidoksissa arvoon ja arvonluontiin (Grönroos 2011, 246). 

 

Samoin on tutkittu, mitataanko arvoa käyttöarvon vai vaihtoarvon kannalta 

ja miten ne eroavat toisistaan (Grönroos 2008; Kowalkowski 2011). Ko-

walkowski esittää neljä periaatetta, jotka määräävät arvolupausten suh-

teellisen painotuksen vaihtoarvon ja käyttöarvon välillä. Ensinnäkin arvo-

lupaukset, joissa painotetaan käyttöarvoa, osoitetaan todennäköisesti asi-

akkaan organisaatiossa useammille päättäjille kuin vaihtoarvoa painotet-

taessa ja myyntiprosessi on pitkä. Toiseksi käyttöarvon ja vaihtoarvon suh-

teellinen painotus tavallisesti muuttuu myyntiprosessin aikana. Kolman-

neksi tarjoomassa, jonka julistetaan antavan jatkuvan rahallisen tuoton 
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yhdistäen sen asiakkaan arvonluontiin, on käyttöarvon ja vaihtoarvon välil-

lä vähemmän eroa kuin muissa tarjoomissa. Neljäs periaate väittää, että 

mitä läheisempi liikesuhde asiakkaan ja toimittajan välillä on, sitä helpom-

min arvolupauksen painotuksena voidaan käyttää käyttöarvoa. (Kowal-

kowski 2011, 286-287) 

 

Payne et al. (2008) ovat perehtyneet arvon luomiseen yhdessä asiakkaan 

kanssa palvelupainotteisen liiketoimintalogiikan yhteydessä ja Lindgreen 

et al. (2011) ovat tehneet kirjallisuuskatsauksen arvoon liittyvistä tutkimuk-

sista.  

 

3.2 Asiakasarvo ja sen muodostuminen 

 

Yleisesti asiakasarvo voidaan määritellä asiakkaan kokemaksi saatujen 

hyötyjen ja annettujen rahamääräisten ja ei-rahamääräisten uhrausten 

(kuten yhteistyösuhteeseen käytetty aika, ponnistelut ja energia) erotuk-

seksi (Lapierre 2000; Ulaga 2003). Vielä yleisemmän, lähes filosofisen 

määritelmän antaa Grönroos (2011, 242) todeten suurin piirtein että asia-

kasarvolla tarkoitetaan sitä, että asiakkaat tuntevat helpotusta tai ovat hel-

pottuneempia kuin aikaisemmin, kun heitä on autettu toimittamalla resurs-

seja tai interaktiivisia prosesseja.  

 

Viimeisen vuosikymmenen aikana tutkijat ovat selvittäneet, mitä kaikkea 

asiakasarvo liiketoiminnassa voi merkitä ja mistä näkökulmista sitä voi tar-

kastella.  Terho et al. (2011) ovat koostaneet näkökulmat seuraavasti   

(kuvio 2): 
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Kuvio 2  Yrityksen, asiakkaan ja yhteiset näkökulmat arvotutkimuksessa (mukailtu Terho et 

al. 2011, 3) 

 

Kuviossa 2 toimittajan näkökulmasta tarkasteltuna arvo näyttäytyy yrityk-

sen menestykseen liittyvinä taloudellisina tekijöinä, eli mikä on kunkin asi-

akkuuden arvo yritykselle ja kuinka yritys pystyy liiketoiminnan arvoketjus-

sa luomaan ja keräämään itselleen ja osakkeenomistajille taloudellista hy-

vää. Asiakkaan näkökulmasta tutkimuksissa arvoa on lähestytty pohtimalla 

minkälaista hyötyä asiakkaat saavat tuotteen/palvelun ominaisuuksista ja 

niiden käytöstä. Silloin usein käytetään termiä käyttöarvo. Yhteisen näkö-

kulman tutkimuksissa edelliset näkökulmat yhdistyvät. Jotta syntyy yliver-

taista asiakasarvoa, täytyy myyjän pystyä toimittamaan tavaraa tai palve-

lua, jolla on asiakkaalle arvoa. Yhteistä näkökulmaa edustavat myös tut-

kimukset syntyneen arvon taloudellisesta jakamisesta, liikesuhteen merki-

tyksestä arvon syntymisessä ja arvon luomisesta yhdessä palvelupainot-

teisen liiketoimintalogiikan kautta. (Terho et al. 2011, 3) Arvotarjooman 

luonti johtaa erinomaiseen asiakaskeskeiseen suoritukseen, uusien asiak-

kaiden saavuttamiseen ja niiden säilyttämiseen ja mahdollistaa lisäpalve-

luiden myynnin (O’Cass & Ngo 2011). Voidaan siis sanoa, että mikäli yritys 

pystyy näyttämään palvelutarjoomansa positiiviset vaikutukset asiakkaan-

sa liiketoimintaan, yritys vahvistaa omaa kilpailuasemaansa. 

Toimittajan 
näkökulma -  arvo 
yritykselle 

•Arvoketju 

•Asiakkaan arvo 
yritykselle 

•Arvonluonti 
osakkeenomistajille 

Yhteinen 
näkökulma   -
kahdenvälinen arvo 

•Ylivertaisen 
asiakasarvon luominen 
ja toimittaminen 

•Arvon jakaminen 

•Yhteistyösuhteen arvo 

•Arvon luominen 
yhdessä 

Asiakkaan 
näkökulma -  arvo 
asiakkaalle 

•Tuotteeseen/palveluun 
liitetty arvo 

•Asiakkaan           
havaitsema arvo 
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Toimittajan onnistumista asiakkaan saaman arvon lisäyksessä ei enää voi 

mitata pelkästään sen perusteella, kuinka hyvin toimittaja pystyy tarjoa-

maan esimerkiksi koneen tai jonkin järjestelmän. Siihen liittyy aina palve-

lua, jolla on vaikutusta asiakkaan kokemaan arvoon. Esimerkiksi koneen 

toimitusaikalupauksen pitäminen, sen toimintakuntoon saattamisaika, 

kunnossapito, maksuehdot, mahdollisten laatuongelmien käsittelytapa ja 

kaikki ne prosessit, jotka vaikuttavat asiakkaaseen, vaikuttavat myös sii-

hen, kuinka asiakas pystyy luomaan arvoa omassa prosessissaan ja li-

säämään liiketoimintansa tulosta investoinnillaan. Palvelunäkökulma on 

yhteisessä arvonmuodostuksessa monitahoinen ja palvelu toimii siinä pro-

sessissa välittäjänä. (Grönroos 2011, 240.) 

 

Olettaen että yrityksen menestys perustuu siihen, että se pystyy toimitta-

maan asiakkaalle sellaista arvoa, jonka asiakas voi hyödyntää, pitäisi yri-

tyksen tarjooma määritellä asiakkaan näkökulmaa painottaen. Jotta palve-

luliiketoiminnassa voidaan käyttää hyväksi asiakkaalle syntyvää arvoa, on 

ymmärrettävä mistä asiakkaan tulos syntyy, mitkä ovat asiakkaan liiketoi-

minnan peruskomponentit ja niiden tavoitteet ja haasteet (kuvio 3). 

 

 

Kuvio 3  Haasteiden tunnistaminen asiakkaan liiketaloudellisesta logiikasta (mukailtu Aran-

tola & Simonen 2009, 18) 

Arvonluonti 
asiakkaalla 

Liikevaihtologiikan 
haasteet 

Kustannuslogiikan 

haasteet 

Taselogiikan 
haasteet 

Riskilogiikan 
haasteet 
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Liiketalouden logiikan osia ovat Arantolan ja Simosen mukaan (kuvio 3), 

liikevaihto, kustannukset, tase ja riskit, joiden haasteita tutkimalla yritys voi 

löytää mahdollisuutensa tarjota sellaista palvelua, jolla on vaikutusta asi-

akkaan menestykseen ja jonka perusteella liikesuhde saadaan syntymään 

(Arantola & Simonen 2009, 18). 

 

Ulaga (2003) on tutkinut liikesuhteessa syntyvää arvoa asiakkaan eli osta-

jan näkökulmasta ja esittää kuusi tarjooman ydinosa-aluetta, joilla arvoa 

on mahdollista luoda. Ne ovat  

 

 laatu 

 palvelu 

 toimitukset ja jakelu 

 tietotaito ja tutkimus- ja kehitystyön nopeus 

 sosiaaliset suhteet 

 hinta ja prosessikustannukset 

 

Ensimmäinen ydinosa-alue on tuotteeseen liittyvä laatu, jonka jatkuvaa 

parantamista asiakas odottaa. Tarjooman laadun täytyy vastata asiakkaan 

odotuksia ja avainnäkökohtia ovat suorituskyky, luotettavuus ja laadun 

tasaisuus. Palveluosa-alueeseen liittyvät tavanomaisten tuoteliitännäisten 

eli takuun ja varaosasaatavuuden lisäksi asiakkaan tarkoituksenmukainen 

ja ajantasainen informointi ja toimittajan saavutettavuus kohtuullisessa 

ajassa tarvittaessa. Palveluosa-alueeseen sisältyy myös mahdollisuus ul-

koistaa toimittajalle esimerkiksi suunnittelu, kokoonpano ja tuotetestaus. 

Tietotaito ja tutkimus- ja kehitystoiminta ovat arvoa tuottavia osa-alueita. 

Toimittajalla saattaa olla erikoistietoa, jota asiakkaan organisaatiossa ei 

ole ja toimittajayritys saattaa jopa löytää asiakkaalle uusia tuotantosuuntia. 

Sosiaaliset suhteet puolestaan ovat keskeisiä tekijöitä asiakassuhteen 

muodostamisessa ja sen ylläpitämisessä. Liikesuhteet perustetaan orga-

nisaatioiden välille, mutta suhteita hoitavat ihmiset. Jos hyvää henkilökoh-

taista vuorovaikutusta ei ole, saattaa koko asiakassuhde vaarantua. Hinta 
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ja kustannusten hallinta ovat asiakkaan mielestä vasta viimeisenä arvoon 

vaikuttavat tekijät. (Ulaga 2003, 682-689) 

 

Yrityksen näkökulmasta arvonluontiprosessia ovat kuvanneet O’Cass ja 

Ngo (2011). Siinä prosessissa arvotarjooma on yrityksen tulkinta ja vasta-

us siihen, mitä asiakkaat vaativat. Arvotarjoomallaan yritykset pyrkivät toi-

mittamaan ylivertaista suorituskykyä asiakkaalle. Tarjooma muodostuu 

suorituskykyarvosta, hinnoitteluarvosta, asiakassuhteen muodostamisar-

vosta ja yhdessä luomisen arvosta. Suorituskykyarvolla ymmärretään täs-

sä yrityksen ponnistelua tyydyttää asiakkaan tarpeita luomalla korkealaa-

tuisia ja innovatiivisia suorituskykypiirteitä omaavia tuotteita ja palveluja. 

Hinnoitteluarvo tarkoittaa yrityksen pyrkimyksiä luoda sellainen hintataso, 

jonka asiakas on halukas maksamaan. Asiakassuhteen muodostamisar-

volla tarkoitetaan yrityksen pyrkimystä antaa asiakkaalle mutkaton ostoko-

kemus ja hyödyllinen liikesuhde ja yhdessä luomisen arvolla vuorovaiku-

tusta asiakkaiden kanssa, jotta tuotteen tai palvelun hyödyntämistä voi-

daan edistää. Luomalla näillä elementeillä erinomaisen arvotarjooman yri-

tyksellä on mahdollista päästä hyvään lopputulokseen niin asiakkaiden 

hankinnassa, asiakastyytyväisyyden luomisessa, asiakkaiden säilyttämi-

sessä kuin lisäpalveluiden myynnissäkin.  (O’Cass & Ngo 2011, 649-652) 

 

3.3 Kuka luo asiakasarvoa 

 

Asiakasarvoa syntyy monien tutkijoiden mukaan asiakkaan itsensä tuot-

tamana. Jos toimittaja pääsee tarpeeksi lähelle asiakasta, se voi olla myö-

tävaikuttamassa arvonluontiin asiakkaan omassa prosessissa. Toimittaja 

voi antaa vain arvolupauksen, jonka asiakas itse joko pystyy toteuttamaan 

tai ei. 

 

Vargo & Lusch (2004, 11; 2008, 8) lähtevät siitä, että asiakkaalle voi pal-

veluorientoituneessa liiketoiminnassa antaa vain arvolupauksen, ja asiak-

kaan täytyy itse määritellä arvo ja osallistua sen luomiseen yhteisten pro-
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sessien kautta. Yritys ei voi toimittaa arvoa, koska asiakasarvo syntyy asi-

akkaan ja palveluntarjoajan välisessä vuorovaikutuksessa. 

 

Grönroos (2008, 305) pohtii, mikä jää palvelun toimittajan rooliksi, jos vain 

asiakas on arvontuottaja. Mikäli lähestymistavaksi otetaan käyttöarvo eikä 

vaihtoarvo, toimittajalle jää ainoastaan arvontuoton mahdollistajan tehtävä 

eikä edes arvonluojakumppanin roolia. Tosin mitä paremmin toimittaja on-

nistuu arvontuottoa mahdollistamaan, sitä suurempi todennäköisesti on 

myös vaihtoarvo eli hinta. Grönroos päätyy lopulta esittämään yllämainit-

tuun Vargon ja Luschin väitteeseen vastaväitteen, että itse asiassa arvo-

lupauksen antaminen toteutuu tavaralogiikalla toimivalla yrityksellä, koska 

sillä ei ole mahdollisuutta päästä asiakkaan prosesseihin käsiksi eikä pää-

se osallistumaan arvoa luoviin toimintoihin (Grönroos 2008, 308). Jos toi-

mittaja omaksuu palvelun liiketoimintalogiikakseen ja keskittää huomionsa 

asiakkaan niihin toimintoihin ja prosesseihin, joissa tavaroilla ja palvelulla 

arvoa luodaan, ja onnistuu pääsemään syvälle asiakkaan liiketoimintaan ja 

kehittämään sitä, yrityksestä voi tulla myös osaltaan arvonluoja (Grönroos 

2008, 306; 2010, 564). 

 

Toimittajalle mahdollisuudet luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa ovat 

strategisia optioita ja ne riippuvat suuresti teollisuuden alasta, tarjoomasta 

ja asiakaskannasta. Payne et al. (2008, 88) mainitsevat kolme tyyppiä, 

joissa arvoa voi yhdessä luoda. Teknologiset läpimurrot esimerkiksi IC-

teknologiassa, teollisuuden logistiset muutokset ja yritysten siirtymät arvo-

ketjussa sekä asiakkaiden mieltymysten muutokset tarjoavat uusia keinoja 

yhteistoiminnalle. 

 

Myyntihenkilöstön ja myyntiprosessin roolista arvonluomisessa on vasta 

vähän tutkimuksia (Terho et al. 2011; Töytäri et al. 2011). Koska palvelu-

keskeinen liiketoimintalogiikka korostaa yhteisen arvonluomisen strategioi-

ta asiakkaan kanssa (Vargo & Lusch 2004; Grönroos 2008), on todennä-

köistä, että myyntihenkilöstöllä ja -organisaatiolla on merkittävä rooli tässä 

prosessissa (Storbacka & Nenonen 2010) ja että myyntihenkilöstön päte-
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vyys asiakasarvon luonnissa on merkittävä tekijä (Sullivan et al. 2012), 

kun pyritään löytämään näyttöä arvontuotosta. 

 

3.4 Syvälle asiakkaan prosesseihin 

 

Asiakasarvon lisäämiseen pyrkivä yritys tutkii asiakkaan liiketoimintapro-

sessia omasta asiantuntijanäkökulmasta käsin ja yrittää saada selville asi-

akkaan tavoitteet ja sellaiset haasteet ja pullonkaulatekijät, jotka tuottavat 

asiakkaalle huolta. Kun asiakkaan prosessia innovoidaan, se tarkoittaa 

prosessin perusteellista tutkimista niiden keinojen löytämiseksi, joilla ole-

massa olevaa prosessia voidaan parantaa merkittävästi tai korvata koko-

naan uudella. (Kaario et al. 2004, 89) 

 

Kun yritys on onnistunut pääsemään asiakassuhteeseen, jossa se voi luo-

da toiminnallaan asiakkaansa liiketoimintaan loppuasiakkaan näkökulmas-

ta tarkasteltuna sellaista lisäarvoa, että sillä on kilpailullista merkitystä, 

voidaan puhua strategisesti hyvin pitkälle edenneestä yhteistyösuhteesta 

(Vesalainen 2006, 119). Koska monet asiakkaan liiketaloudelliset tavoit-

teet kuten esimerkiksi liikevaihdon kasvu tai asiakaskannattavuus voidaan 

linkittää loppukäyttäjään, voidaan myös sanoa että loppukäyttäjäymmärrys 

on perusvaatimus yrityksille, joiden pyrkimyksenä on muodostaa strategi-

sia kumppanuuksia nimettyjen asiakkaiden kanssa (Arantola & Simonen 

2009, 16). 

 

 Asiakkaalle olennaisen palvelun luominen saattaa edellyttää, että toimitta-

jan on kehitettävä uutta osaamista tai verkotuttava kumppanin kanssa. 

Asiakkaan huomion herättämiseksi toimittajan on pystyttävä esittämään 

etuja, jotka ovat asiakkaan mielestä olennaisia. Sen vuoksi toimittajan on 

pyrittävä ymmärtämään asiakkaan kokonaistilannetta ja näkökulmaa. Tar-

jotun palvelun on sovittava asiakkaan käsitykseen omasta ydinliiketoimin-

nastaan. (Korhonen et al. 2011, 37)  



35 
 

4  ARVOPERUSTEINEN HINNOITTELU 

 

”Kaikella on se arvo, jonka ostaja suostuu siitä maksamaan” 

  Publilius Syrus, ensimmäisellä vuosisadalla eKr. 

  (Laine 1982, 22) 

   

Nykykirjallisuutta tutkimalla Liozu et al (2012, 20-21) havaitsivat, että asia-

kasarvo määritellään karkeasti ottaen kahdella tavalla: joko asiakkaan 

maksimihalukkuutena maksaa tai hyödyn ja hinnan erona. Tältä pohjalta 

he löysivät tutkimuksista 12 erilaista määritelmää arvoperusteiselle hinnoit-

telulle ja päättelivät, että lisääntyneet arvoperusteisen hinnoittelun mene-

telmät ovat aiheuttaneet hämmennystä niiden johtajien mielissä, jotka ovat 

olleet tutkimuksen kohteina. 

 

Hinnan korottaminen viidellä prosentilla lisää yrityksen tulosta ennen kor-

koja ja veroja keskimäärin 22 prosentilla. Jos liikevaihto kasvaa viisi pro-

senttia, on vastaava liiketuloksen kasvu vain 12 prosenttia. Mikäli myytyjen 

tavaroiden kustannuksia pystytään vähentämään viisi prosenttia, kasvaa 

liiketulos 10 prosenttia. (Hinterhuber 2004, 766). Hinnoittelulla voidaan siis 

sanoa olevan merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen menestykseen. 

Siitä huolimatta hinnoittelua ei useinkaan pidetä strategisena kilpailukei-

nona, jonka suunnittelua ja toteutusta erityisesti johdettaisiin.  

 

Tässä raportin luvussa selvitetään aikaisempien tutkimusten näkökulmia 

arvoperusteiseen hinnoitteluun sekä mitä on arvoperusteinen hinnoittelu, 

miten sillä voi vaikuttaa yrityksen tuloksellisuuteen ja millaisia esteitä sen 

käyttämiseen aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet. 

 

4.1 Aikaisemmat tutkimukset arvoperusteisesta hinnoit-

telusta 

 

Kirjallisuudesta löytyy paljon tutkimuksia tuotteiden hinnoittelumenetelmis-

tä. Monet tuotehinnoitteluun liittyvät asiat soveltuvat ja ovat relevantteja 
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myös palveluissa. Hinnoittelu nähdään usein pelkästään taktisena keinona 

saada ja säilyttää asiakas, mutta kun puhutaan hinnoittelusta strategisena 

käsitteenä, päästään organisaation myyntiosastolta syvemmälle yrityksen 

päättäviin tahoihin. 

 

Arvoperusteista hinnoittelua on tutkittu muun muassa viitekehyksen ja las-

kentamallin rakentamiseksi kannattavan ja kestävän hinnoittelupäätöksen-

teon perustaksi (Hinterhuber 2004; Wardell et al. 2008), kilpailuedun ja 

strategian luomisen näkökulmasta (Thompson & Coe 1997; Davidson & 

Simonetto 2005; Harmon et al. 2009; Piercy et al. 2010) kuin myös tuot-

teen suhteellisen edun ja kilpailun intensiteetin vaikutusten kautta (Ingen-

bleek et al. 2003).  

 

Forbis ja Mehta (1981) ovat jo 1980-luvulla perehtyneet asiakkaalle tuotet-

tavaan arvoon perustuvaan hinnanasetantaan, sen käyttöön ja asiakkaalle 

perustelemiseen koskien teollisuustuotteita. Informaatioteknologiaan liitty-

vien palveluiden lisäarvontuottoperusteista hinnoittelua ovat tutkineet esi-

merkiksi Harmon et al. (2009) sekä Davidson ja Simonetto (2005). Dutta et 

al. (2003) ovat käyttäneet näkökulmana hinnoitteluun käytettäviä resursse-

ja ja niiden tehokasta käyttöä niin että asiakkaalle luotu arvo voidaan hyö-

dyntää. Indounas (2009) on tutkinut mitä edellyttää menestyksellinen teol-

lisuuden palvelujen hinnoittelu. 

 

Hinterhuberia (2008) on kiinnostanut arvoperusteisen hinnoittelun esteet 

eli miksi yritykset eivät sitä käytä, vaikka se olisi usein ylivoimaisesti kan-

nattavin tapa hinnoitella. Hän päätyi tutkimuksessaan löytämään vaikeuk-

sia niin arvon arvioinnissa ja sen viestimisessä asiakkaille kuin markkinoi-

den segmentoinnissa, myyntihenkilöstön asenteissa ja yritysjohdon osaa-

misessakin. Hän myös antoi ehdotuksia ongelmien ratkaisemiseksi. 
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4.2 Asiakasnäkökulma hinnoitteluun 

 

Tavanomaisimmat hinnoittelumenetelmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään.  

Puhutaan kustannuspainotteisesta, kilpailupainotteisesta ja kysyntäpainot-

teisesta hinnoittelusta. Kustannuksiin perustuva hinnoittelu on jonkinlainen 

peruslähtökohta, jota täydennetään vallitsevan kilpailutilanteen antamilla 

rajoituksilla ja kysynnän luomilla mahdollisuuksilla. 

 

Lyhyesti voidaan sanoa, että arvoperusteinen hinnoittelumenetelmä tar-

koittaa sitä, että yritys pyrkii määrittelemään, minkä arvoinen tuote tai pal-

velu asiakkaalle on. Tavoitteena on löytää taso, joka ei ole alhaisempi kuin 

minkä asiakas on suostuvainen siitä maksamaan tietäessään sen arvon 

itselleen eikä ole niin korkea, että kauppa jää toteutumatta. Lähtökohtana 

on siis asiakasnäkökulma, eikä toimittajan kustannukset tai kilpailijan hin-

tataso. Asiakaslähtöisen hinnoittelumallin tukena on sitten yrityksen oma 

laskenta tuotantokustannuksista, sillä tarkoitus on tehdä voittoa, ja tieto 

kilpailevista hinnoista. 

 

Anderson ja Narus (1999, 188) ovat lähestyneet arvoperusteista hinnoitte-

lua seuraavin yhtälöin: 

 

Peruslähtökohta arvoyhtälölle: 

 

 (Arvof  - Hintaf ) > (Arvoa – Hintaa)  (Yhtälö 1) 

 

jossa Arvof ja Hintaf ovat yrityksen tarjooman arvo ja hinta, ja Arvoa ja Hin-

taa vastaavasti seuraavaksi paras kilpailijan vaihtoehto. Kun yhtälöä 

muokkaa, se selventää millä perusteella asiakkaat päättävät valinnasta. 

 

(Arvof  -  Arvoa) > (Hintaf  – Hintaa), josta    

∆ Arvof,a > (Hintaf – Hintaa)  (Yhtälö 2) 
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Jos arvonmuutos on asiakkaan mielestä suurempi kuin hinnanmuutos 

kahden kilpailevan tarjooman välillä, asiakas ryhtyy pohtimaan, mikä mer-

kitys sillä ostopäätöksen teossa on. ∆ Arvof,a edustaa lisäarvoa, jolla yri-

tyksen tarjooma ylittää kilpailijan tarjooman. Kuinka paljon tästä lisäarvos-

ta jaetaan asiakkaalle ostokannusteeksi ja paljonko jätetään yrityksen voi-

toksi, on strateginen päätös. Tämän mallin käyttäminen edellyttää toki, 

että toimittaja pystyy määrittämään arvon muutoksen (∆ Arvof,a ) ja tietää 

mikä on kilpaileva hinta (Hintaa). (Anderson & Narus 1999, 189-190)  

Asiakasarvon määrittäminen on arvoperusteisen hinnoittelun lähtökohta ja 

jos ei sitä toimittajayrityksessä tiedetä, hinnoittelumenetelmän käyttöä on 

vaikea perustella. 

 

Muun muassa lääketeollisuuden ja informaatioteknologian piiriin kuuluvat 

yritykset sekä lentoyhtiöt ovat kehittäneet uusia, innovatiivisia ja onnistu-

neita hinnoittelumenetelmiä, joilla on voitu irrottautua kustannus- ja kilpai-

lumalleista ja keskittyä asiakasarvon tuottamiseen perustuviin hinnoittelu-

tapoihin (Piercy et al 2010, 40).  ICT-alalla hinnoittelusta vastaavien kes-

kuudessa tehty tutkimus antoi viitteitä siitä, että asiakkaat maksaisivat jopa 

25 prosenttia enemmän, jos palvelun arvo osattaisiin viestiä paremmin. 

Asiakasarvon perusteellinen selvittäminen ja kertominen asiakkaalle on 

kriittinen onnistumistekijä, jos halutaan siirtyä arvoperusteiseen hinnoitte-

luun. Mutta vaikka johtajat kertoivat haluavansa luoda pitkäaikaisia asia-

kassuhteita ja luoda heille arvoa, he toimivat käytännössä päinvastoin. 

Tosiasiassa he toimivat lyhytnäköisesti ja keskittyivät saamaan lyhyellä 

aikavälillä voittoja sen sijaan, että olisivat hinnoitelleet asiakkaalle luoman-

sa arvon ja varmistaneet pitkäaikaista kassavirtaa. Kustannukset, kateta-

voitteet ja kilpailijoiden hinnoittelu olivat käytännössä hinnoittelun määrää-

vät tekijät. (Pasura & Ryals 2005, 53-54) 

 

Indounas (2009) käyttää kysyntäpainotteisen hinnoittelun sijaan termiä 

asiakaspainotteinen. Se sisältää kahdenlaista arviointia. Toisessa tutki-

taan sitä arvoa, jonka asiakas liittää saamaansa palveluun ja tämä johtaa 

hintaan, jonka asiakas on halukas maksamaan. Toisessa taas nojaudu-
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taan tarjoamaan korkeatasoista palvelua alhaisimmalla mahdollisella hin-

nalla, mikä osaltaan edellyttää toimintamallin kehittämisen sellaiseksi, että 

yrityksen katetavoitteet saavutetaan. Vaikka Indounasin (2009, 94) tutki-

milla yrityksillä hinnoittelun tavoitteena oli luoda pitkäaikaisia yhteistyösuh-

teita asiakkaidensa kanssa, se ei ollut juurikaan ilmennyt heidän hinnoitte-

lussaan. Kustannusperusteinen ja kilpailijoiden hinnoittelua seuraava malli 

oli yleisin huolimatta siitä, että hinnoittelun tärkeinä päämäärinä kerrottiin 

olevan olemassa olevien asiakkaiden säilyttäminen, uusien asiakkaiden 

houkuttelu, asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen, johtajuus palvelun laa-

dussa ja luksusmielikuvan luominen yrityksestä.  Asiakkaisiin perustuvien 

hinnoittelumenetelmien ymmärtäminen ja toteuttaminen koettiin ilmeisen 

vaikeiksi. Indounas pystyi kuitenkin tutkimuksestaan vetämään johtopää-

töksen, että menestyneemmät yritykset olivat kehittäneet kokonaisvaltai-

semman ja monipuolisemman hinnoittelumallin ottamalla huomioon sekä 

yrityksen sisäiset että ulkopuolelta tulevat vaikutteet. Erityisesti ne olivat 

määritelleet asiakkaisiin ja kilpailijoihin liittyvät hinnoittelutavoitteet selvit-

tämällä arvon, jonka kukin asiakasryhmä palveluun liitti ja käyttämällä sit-

ten eri hintoja asiakassegmentin mukaan. Voitto- ja kustannusperusteista 

informaatiota käytettiin varmistamaan pitkän aikavälin markkinakilpailukyky 

ja investointien tuottotavoitteen saavuttaminen. 

 

Hinnan määrittely, optimointi ja voimaansaattaminen saattaa tapahtua 

suunnittelemattomasti ja kehnosti dokumentoituna ja lisäksi hinnoittelu voi 

riippua vaikkapa kaupan ajankohdasta, asiakkaan neuvotteluvoimasta, 

myyntihenkilöstön sisäisestä vaikutusvallasta tai johdon asiaan puuttumi-

sesta tai puuttumattomuudesta. Niin uuden kuin olemassa olevankin liike-

toimintamallin hinnoittelustrategian luomisella ja sen johtamisella voidaan 

löytää yllättävän suuria mahdollisuuksia parantaa hinnoittelua. Koska näh-

dään, että hinnoittelu liittyy kiinteästi asiakkaan käsitykseen arvosta, vank-

ka ymmärrys hinnanasetannasta voi tuoda esiin mahdollisuuksia arvioida 

uudelleen arvoketjuja ja -lupauksia. Jos hinnoitteluinformaatio jää harvojen 

ja satunnaisten julkitulojen varaan, jää myös usein uudet segmentointi-
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mahdollisuudet ja arvonmuutokset havaitsematta. (Davidson & Simonetto 

2005, 27) 

 

Hinnoitteluprosessiin saattaa osallistua henkilöitä yrityksen eri osastoilta. 

Heillä on erilaisia tietoja ja oletuksia asiakkaasta. Yrityksen kyky asettaa 

tai muuttaa hinnoittelua joustavasti riippuu silloin hinnoitteluun käytettävis-

tä resursseista, taidoista, rutiineista ja niiden koordinointimekanismeista. 

Yrityksillä, joilla ei ole tehokkaita hinnoitteluprosesseja, saattaa olla vaike-

uksia hyödyntää asiakkaalle luotu arvo. (Dutta et al. 2003, 628) 

 

Kun asiakas ilmoittaa tyytymättömyytensä hintaan, ei hinnan muuttaminen 

ole välttämättä oikea ratkaisu. Hintaongelma voi johtua monista asioista, 

jotka vaikuttavat asiakkaan maksuhalukkuuteen. Jotta ei menetetä suotta 

tuottoja ja sen myötä katteita ja voittoa, on tärkeää selvittää, mikä on hin-

tavastustuksen takana. Saattaa olla, että tuotteessa tai palvelussa on 

ominaisuuksia, joita asiakas ei tarvitse tai ei voi hyödyntää, tai asiakas ei 

ole saanut riittävästi tietoa tuotteen tai palvelun arvoa tuottavista ominai-

suuksista. Lisäksi on mahdollista, että asiakas tietää palvelun arvon itsel-

leen, mutta ei ole tottunut maksamaan siitä, koska on saanut sen tähän 

saakka ilmaiseksi; myyntihenkilöstö on keskittynyt maksimoimaan myynti-

määrää kannattavuuden sijaan. Hinnan muuttamisen sijaan on luotava 

yhtenäinen hintapolitiikka ja maksettava myyntihenkilöstölle mieluummin 

arvon kuin volyymin myynnistä. Strateginen hinnoittelu on markkinointitoi-

mintojen ohjaamista esimerkiksi asiakassegmentoinnilla luomaan arvoa, 

jonka voi hyödyntää kannattavasti eli määritellä mitkä toimenpiteet ovat 

tarpeellisia tukemaan hyvää hinnoittelua. (Nagle 1998, 4) 

 

Taloudellisina laskukausina hinnanasetannassa korostuu tarve tutkia hin-

tapäätöksiä strategisesti ja keskittyä siihen, millä asiakasarvovaatimukset 

voidaan täyttää. Ydinasiana voidaan pitää niiden uusien ja parempien ta-

pojen löytämistä, joilla pystytään luomaan erinomaista asiakasarvoa. Sen 

seurauksena hinnoittelun rooli yrityksen strategisessa asemoinnissa tulee 

yhä tärkeämmäksi. (Piercy et al. 2010, 41-42) Erilaisia kilpailuasetelmia 
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tutkittaessa arvoperusteinen hinnoittelustrategia on osoittautunut parhaak-

si uusien tuotteiden lanseerauksessa sekä tilanteessa, jossa kilpailua vä-

hän. Toisaalta missään tilanteessa kyseisellä hinnoittelulla ei ole ollut ne-

gatiivisia vaikutuksia, korkeintaan ne ovat jääneet neutraaleiksi. (Ingen-

bleek et al. 2003, 301) 

 

Jos hinnoittelulla on niin suuri merkitys yrityksen kannattavuudelle kuin 

tutkimuksissa on osoitettu (Dutta et al. 2003; Hinterhuber 2004), miksi sii-

hen ei panosteta enemmän? Hinterhuber (2004) näkee johtajilla olevan 

kaksi väärää uskomusta hinnoittelusta. Ensinnäkin johtajat näyttävät us-

kovan, että hinnoittelusta syntyy asiakkaan kanssa enemmän konflikteja 

kuin millään muulla alueella. Yleinen uskomus on, että hinnoittelu on nol-

lasummapeliä: toimittajan hyöty on asiakkaan tappio ja päinvastoin. Toi-

seksi johtajat eivät näytä uskovan voivansa vaikuttaa teollisuudenalansa 

hinnoitteluun. He ovat sitä mieltä, että hinnat määräytyvät markkinoilla ja 

siksi on keskityttävä kustannuksiin ja volyymiin. Implisiittinen oletus, että 

korkeat hinnat ja suuri markkinaosuus eivät ole yhteen sovitettavissa, on 

Hinterhuberin mielestä väärä. Jos hinnat todella heijastavat korkeaa asia-

kasarvoa, niin sekä suuri markkinaosuus että korkeat hinnat voidaan mo-

lemmat saavuttaa. (Hinterhuber 2004, 766) Toisekseen käsitys siitä, kuin-

ka hintatietoisia ja –herkkiä asiakkaat ovat, on yliarvioitu. Ostotoimintojen 

johtohenkilöt rankkasivat tuoteominaisuudet korkeimmalle tärkeysjärjes-

tyksessä, toisena tulivat palvelujen ominaispiirteet, ja vähiten tärkeä osto-

kriteeri oli hinta. Vastaavanlaiseen tulokseen päätyi Ulaga (2003). Kun 

arvojärjestystä kysyttiin myynnin johtohenkilöiltä, he arvioivat hinnan ole-

van asiakkaidensa tärkein kriteeri, mikä Hinterhuberin (2004, 767) mieles-

tä osoittaa, että myyntipuolen johto yliarvioi hinnan tärkeyden olemassa 

oleville ja uusille asiakkailleen. Samankaltaisen päätelmän ovat esittäneet 

myös Skouras et al. (2005, 366). 
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4.3 Erityispiirteitä arvoperusteisessa myynnissä 

 

Koska palvelu on immateriaalista, sen arvon mittaus on subjektiivista ja 

riippuu siitä, kuka sitä mittaa ja mistä näkökulmasta. Tavanomaisia pyrki-

myksiä osoittaa palvelun vaikutus ovat laskelmat, jotka osoittavat kustan-

nusten vähentymisen, tuottojen lisääntymisen, tuotannon läpimenoaikojen 

nopeuttamisen tai asiakkaan jonkin riskin alenemisen.  Kaikki nämä ovat 

jollakin lailla sidoksissa asiakkaan liiketoimintaprosesseihin, joiden tunte-

minen on myynnin onnistumisen edellytys. Palvelun tuottama asiakasar-

von lisäys pitää jossain muodossa kvantifioida ja mieluimmin rahamääräi-

senä. 

 

Myynnin näkökulmasta arvomyyntiä ovat tutkineet mm. Terho et al. (2011) 

ja Töytäri et al. (2011). Arvomyyntiä  kuvataan esimerkiksi näin (Terho et 

al. 2011, 5): 

 

”Arvoperusteinen myyntitoiminta on tapa, jolla myyntihenkilö työskentelee 

asiakkaiden kanssa kehittääkseen tarjoomansa tavalla, jossa hyödyt on 

muutettavissa rahallisiksi suureiksi perustuen asiakkaan liiketoimintamallin 

syvälliseen tuntemiseen ja jossa myyntihenkilö kykenee uskottavasti osoit-

tamaan hyötyjen myötävaikutuksen asiakkaiden kannattavuuteen.” 3  

 

Tämän määritelmän mukaan arvoperusteisen myynnin avaintekijöitä ovat 

pyrkimykset ymmärtää asiakkaan liiketoiminnan luonnetta ja siihen liittyviä 

mahdollisuuksia arvonluontiin, sellaisten arvoehdotusten proaktiivinen ke-

hittäminen, jotka ovat asiakkaalle olennaisia ja lisäksi niiden vaikutusten 

viestittäminen tuloksellisesti. Saman päätelmän ovat tutkimuksessaan 

tehneet Eggert et al. (2006) jaTöytäri et al. (2011). 

                                            
3
 Käännös tutkijan vapaasti tekemä 
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Kuvio 4  Arvoperusteisen myynnin prosessiehdotus (mukailtu Töytäri et al. 2011, 501) 

 

Arvoperusteisen myynnin prosessi (kuvio 4) alkaa yksilöimällä sopivat asi-

akkaat. Tämä vaihe on tärkeä, sillä arvon määrittämiseen tarvitaan yhteis-

työtä asiakkaan kanssa ja niin ollen luottamukselliset ja toimivat liikesuh-

teet. Arvomyynnillä pyritään parantamaan asiakkaan tulosta. Siksi myyjän 

on kyettävä ymmärtämään syvällisesti asiakkaan prosessit ja selvittämään 

ne avaintekijät, jotka asiakkaan ja mielellään vieläpä asiakkaan oman asi-

akkaan liiketoiminnan tulokseen vaikuttavat eniten. Tämän tiedon mukai-

sesti on yrityksen tarjooma asemoitava. Saattaa käydä myös niin, että asi-

akkaan menestyksen avainajureista saatu tieto johtaa yrityksen kehittä-

mään jotain aivan uutta juuri tälle asiakkaalle. Tämän vaiheen jälkeen on 

saatava asiakas mukaan arvonmäärittämisen prosessiin ja yhteisten ta-

voitteiden asettamiseen. Myynnin onnistumisen edellytys on, että tehtävät 

laskelmat ovat asiakkaan mielestä relevantteja ja uskottavia. Kun asiak-

kaan saama hyöty on määritelty numeerisesti, siihen sidotaan palvelun 

hinta, ja kaupasta neuvotellaan ja tehdään sopimus toteuttamisesta. To-

teutuneiden hyötyjen todentaminen ja dokumentointi ovat tärkeitä, sillä 

niistä saadaan referenssejä tuleviin kauppoihin. (Töytäri et al. 2011, 499-

500) Tämä prosessikuvaus osoittaa, että arvoperusteinen myynti vaatii 

melko pitkän ajanjakson, ennen kuin asiakas tekee tilauksen ja että myyn-

tihenkilöstöllä on vaativa rooli asiakkaan vakuuttamisessa. 

 

Myyntihenkilöstön tarvitsemat taidot ovat arvoperusteisessa myynnissä 

erilaiset kuin perinteisessä tuote- tai palvelumyynnissä. Jos palvelua myy-

dään tuotteen liitännäisenä, tuotemyyntiin tottunut myyjä suoriutuu yleensä 
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pienellä lisäkoulutuksella myös palvelun myymisestä. Mitä useammasta 

toisiinsa vaikuttavasta osasta asiakkaan arvoa lisäävä palvelu muodostuu, 

sitä todennäköisemmin tarvitaan uudenlainen myyntistrategia. (Reinartz & 

Ulaga 2008, 94) Yleiset lausumat tarjooman positiivisista vaikutuksista 

asiakkaan liiketoimintaan eivät riitä, vaan kaupan läpiviemiseksi ja hinnan 

määräämiseksi tarvitaan konkreettisia laskelmia ja niiden tekemiseksi si-

säisiä työkaluja myynnin käyttöön (Terho et al. 2011; Töytäri et al. 2011; 

Storbacka & Nenonen 2011). Jotta laskelmia voidaan tehdä, on perehdyt-

tävä asiakkaan ansaintalogiikkaan ja ymmärrettävä, mihin siellä voi vaikut-

taa tulosta parantavasti ja miten. Se vaatii myyjältä paljon enemmän kuin 

pelkän oman tarjooman ominaisuuksien tuntemisen. Sen lisäksi, että mie-

titään, mitä asiakkaan hyväksi voidaan tehdä, on kysyttävä, mitä yhdessä 

asiakkaan kanssa voidaan tehdä (O’Cass & Ngo 2011, 666). 

 

Koska asiakkaalle luotavan ja syntyvän arvon osoittamiseksi tarvitaan 

useita eri olettamuksia, niin laskentalogiikka, sen perustana olevat oletuk-

set sekä liiketoimintavaikutukset sinänsä ovat usein tärkeämpiä kuin luku-

jen tarkkuus. Siksi voidaan tehdä erilaisia laskelmia, jotka perustuvat taus-

talla oleviin sekä varovaisempiin että optimistisiin olettamuksiin. (Kaario et 

al. 2004, 103) 

 

4.4 Arvoperusteisen hinnoittelun käytön esteitä 

 

Lähtökohtana voidaan pitää, että jos yrityksen johto ei ymmärrä ja pysty 

omaksumaan arvoperusteisen hinnoittelun vaatimuksia, sen käyttöönotto 

ei onnistu. Kyvyttömyys ymmärtää, mitä asiakasarvo tarkoittaa, estää yri-

tyksiä siirtymästä arvoperusteisen hinnoittelustrategiaan huolimatta siitä, 

että yrityksissä saatetaan tunnistaa sen hyödyt. (Liozu et al. 2012, 21)  

 

Hinterhuber (2004, 766) väittää, että yritysjohto pitää yllä kahta hinnoitte-

lua koskevaa systemaattista harhaluuloa, jotka vaikuttavat haitallisesti yri-

tyksen kannattavuuteen. Ne ovat jo aiemminkin tässä työssä mainitut pel-

ko konflikteista, joita syntyisi asiakkaan kanssa hintaneuvotteluissa, ja 
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epäusko, että yritys pystyisi merkittävästi vaikuttamaan toimialan hinnoitte-

lustrategiaan, ja sen vuoksi on pysyteltävä entisissä hinnoittelumalleissa. 

Joidenkin johtajien on saamastaan arvoinformaatiosta huolimatta vaikea 

luottaa sen todenmukaisuuteen, tai ainakin se tuntuu liian epävarmalta 

käyttää, ja kustannustieto on heidän mielestään konkreettisempaa ja tar-

kempaa, ja lisäksi säännöllisesti saatavissa (Forbis & Mehta, 1981, 42). 

 

Ostopuolella päättäjien taloudelliset päämäärät saattavat olla niin lyhyelle 

aikajänteelle asetettuja, että arvoperusteinen hinnoittelu ei toimi, koska se 

yleensä vaatii pitkän aikajanan näkemystä. Myös yrityksen yleinen rahoi-

tuspolitiikka ja ohjeistus saattaa sulkea arvoperusteisen hinnoittelun pois. 

Sama vaikutus on sillä, ettei asiakas ole valmis sitoutumaan pitkiin sopi-

muksiin. Jos asiakkaan on vaikea omaksua ajatusta palvelupainotteisesta 

logiikasta, toimittajan on myös vaikea perustella palvelutarjoomansa arvo. 

(Kowalkowski 2011, 280) Epävarmuus esitetyn hyödyn realisoitumisesta ja 

investoinnin takaisinmaksuajan todenmukaisuudesta sekä mahdollinen 

uuden tuotteen tai palvelun ensimmäisenä käyttäjänä toimiminen saattavat 

estää hinnoittelumenetelmän hyväksymisen.  Myös haluttomuus vaihtaa 

tuttua ja totuttua toimittajaa saattaa vaikuttaa. (Forbis & Mehta 1981, 40) 

Edellä olevan perusteella voi päätellä, että asiakassegmentointi ja sopivi-

en asiakkaiden valinta arvoperusteisen hinnoittelun kohteeksi on järkevää. 

Hinterhuber (2008, 47) toteaa parhaaksi lähestymistavaksi asiakkaiden 

tarpeisiin perustuvan segmentointimenetelmän, jolloin löydetään ne asia-

kasryhmät, joille hinta ei ole ensisijainen ostoperuste. Sopivien asiakkai-

den löytämisen tärkeyttä korostavat myös Sullivan et al. (2012, 171) ja 

Töytäri et al. (2011, 497). 

 

Asiakkaalle tuotettavan arvon arvioiminen koetaan tavarantoimittajien ja 

palveluntuottajien keskuudessa yleisesti vaikeaksi (Hinterhuber 2008, 44) 

ja jollei arvoa tiedetä, kannattavia hinnoittelupäätöksiä ei voida tehdä (Hin-

terhuber 2004, 769), joten toimittajayritys tarvitsee sopivia informaatioläh-

teitä hankitaanpa niitä sitten markkinatutkimuksilla, liikesuhteilla tai sisäi-

sellä asiakastiedolla (Ingenbleek 2007, 453). Tärkeää on asiakkaan arvo-



46 
 

 

ajureiden löytäminen ja niiden viestittäminen uskottavasti (Pasura & Ryals, 

2005, 57; Harmon et al. 2009; Hinterhuber 2008, 46). 

 

Toimittajayrityksen organisaatiossa olevat sisäiset ristiriidat hinnoittelustra-

tegiasta saattavat estää uuden tavan käyttämisen. Dutta et al. (2003, 622) 

ovat todenneet esimerkiksi, että yrityksen johto on huomannut hintojen 

olevan huomattavasti alhaisempien kuin markkinoilta voisi saada. Markki-

nointiosasto on myös saattanut todeta, että asiakkaalle on luotu selvästi 

lisäarvoa eikä asiakkaalla ole kovin paljon vaihtoehtoisia toimittajia, joten 

hintojen nosto olisi perusteltavissa. Kuitenkin myyntiosasto saattaa olla 

sitä mieltä, että hintojen korotus vaarantaisi asiakassuhteet. Jos hinnoitte-

lun muutospäätös tehdään johdossa, mutta toimittajayritys ei sisäisesti 

pääse yksimielisyyteen perusteista, hinnoittelupäätöksiä ei usein toteuteta. 

Samaan tulokseen on päätynyt Hinterhuber (2004, 776). 

 

Jotta myyntihenkilöt pystyvät kvantifioimaan asiakkaan saamat hyödyt, 

tarvitaan työkaluja. Yritysten kehittämät laskentamenetelmät saattavat olla 

liian vaikeaselkoisia tai vaativia, ne eivät välttämättä paljasta olennaisia 

taloudellisia faktoja tai ne perustuvat simulaatioon, joka antaa kyseenalai-

sen lisäarvon. Sen lisäksi että myyjän täytyy ymmärtää, mistä laskennan 

tulos muodostuu, mallin on oltava riittävän selkeä ja yksinkertainen, jotta 

asiakaskin näkee, mitkä seikat ovat olleet arvonlaskennan pohjana ja ky-

kenee tekemään siitä oman arvionsa. Muuten malli ei ole uskottava. (Töy-

täri 2011, 497-498) 

 

Myyntihenkilöstön rooli arvoperusteisessa hinnoittelussa on olennainen. 

Ennen kaikkea myyjät on otettava mukaan hinnoittelustrategian muutos-

prosessiin alusta alkaen, koska heillä on mahdollisuus joko vahvistaa sen 

onnistumista tai tuhota suunnitelmat muutoksesta. Heidän pitää tuntea, 

että ovat voineet vaikuttaa hinnoittelun suunnitteluprosessiin eikä vain sen 

toteutukseen. (Hinterhuber 2004, 776) Toteutusvaiheessa arvovuotoja 

saattaa aiheutua palkkiojärjestelmästä, mikäli se tukee myynnin volyymia 

tai markkinaosuutta eikä kannattavuutta tai asiakassuhteiden kehittämistä 
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(Hinterhuber 2008, 48). Siirtyminen tuotemyynnistä palvelumyyntiin toden-

näköisesti epäonnistuu, ellei myyntihenkilöstöä kannusteta myös rahalli-

sesti nimenomaan edistämään palveluliiketoimintaa (Reinartz & Ulaga 

2008, 95). 

 

Kaikki myyjät eivät kuitenkaan sovellu tämänkaltaiseen myyntityöhön 

(Terho et al. 2011; 11 Reinartz & Ulaga 2008, 95). Palveluliiketoiminnassa 

myyjiltä edellytetään kykyä tunnistaa asiakkaan liiketoiminnasta sellaisia 

kohtia, joihin yritys voi kehittää sopivia tarjoomia. Asiakkaan liiketoiminnan 

hyvä tuntemus, oman ja yhteistyökumppaneiden osaamisen tuntemus, 

asiakkaan prosessin kehittämismahdollisuuksien ennakoiva tunnistaminen, 

oman organisaation mobilisointi ja yhteistyön konkreettisten taloudellisten 

vaikutusten osoittaminen asiakkaalle ovat arvoperusteista myyntiä harjoit-

tavan henkilön olennaisia taitoja. (Kaario et al. 2004, 73-74) 

 

4.5 Arvoperusteisesta hinnoittelusta saatavat hyödyt 

 

Kun hinnan perustana on tarjoomasta syntyvä arvo, jolla asiakas voi pa-

rantaa omaa taloudellista tulostaan, arvoperusteen etsiminen pakottaa 

perehtymään asiakkaan ansaintalogiikkaan. Arvoperusteinen hinnoittelu 

kohdistuu usein pitkän aikavälin vaikutukseen, joten syntyy pysyvämpiä 

asiakassuhteita. 

 

Ingenbleekin (2007, 453) mukaan asiakasarvon havaitsemista ja asiak-

kaan maksuhalukkuutta tutkiva kirjallisuus tuo arvoperusteisesta hinnoitte-

lusta esiin kaksi positiivista tulosta: ensinnäkin suuremman tuloksellisuu-

den markkinoilla, koska arvoperusteinen hinta-ajattelu täsmää laadusta 

luotavan käsityksen kanssa ja toiseksi suuremman voittomarginaalin, kos-

ka johdolla on parempi käsitys asiakaan maksuhalukkuudesta.  

 

Peruspäämäärä kaikella hinnoittelulla on vaikuttaa yrityksen taloudelliseen 

tulokseen positiivisesti. Erityisesti arvoperusteisen hinnoittelustrategian 

toteuttamisella on todettu olevan suuri vaikutus tulokseen. Tässä kohtaa 



48 
 

 

on syytä toistaa aikaisemmin mainittu tutkimustulos: Jos kustannuksia 

saadaan laskettua viisi prosenttia, kasvaa liiketulos 10 prosenttia. Jos lii-

kevaihtoa saadaan lisättyä viisi prosenttia, kasvaa liiketulos 12 %. Mutta 

jos hintoja saadaan nostettua 5 prosenttia, sen vaikutus liiketulokseen en-

nen korkoja ja veroja on keskimärin 22 prosenttia. (Hinterhuber 2004, 76) 

Myös Anderson et al. (2010, 69) ovat päätyneet tutkimuksessaan siihen, 

että toimittajat, jotka käyttävät arvoperusteista hinnoittelua, lisäävät sekä 

lyhyen että pitkän aikavälin voittoja. 

  

Muut hinnoittelumenetelmät antavat asiakkaan yksin määritellä ostamansa 

tuotteen tai palvelun arvon itselleen, myyjä ei pysty vaikuttamaan siihen. 

Arvoperusteinen hinnoittelu mahdollistaa syntyvän lisäarvon jakamisen 

toimittajan ja asiakkaan kesken. Se toimii siten markkinointikeinona. Asi-

akkaalle pystytään näyttämään ”tuottona” hänelle tuleva osuus. 

 

Hinterhuber (2004, 774) on todennut Kahnemannin ja Tverskyn (1979) 

prospektiteoriaan viitaten, että myytävät tuotteet kannattaisi asemoida sillä 

tavalla, että ne tarjoavat asiakkaille ennemmin hyötyä tai saantoa kuin 

menetyksen estoa. Päätöksentekijät kokevat menetyksen ajattelun nega-

tiivisempana kuin hyödyn, vaikka summa on sama. Esimerkiksi vakuutus-

yhtiöt käyttävät tätä markkinoinnissa lupaamalla mielenrauhaa eivätkä 

niinkään välitä tietoa siitä, kuinka suuria menetyksiä vaikkapa tulipalosta 

saattaa syntyä. Asiakkaan maksama vakuutusmaksu on kummassakin 

tapauksessa sama. 

 

Kun hinta linkitetään tuotteen tai palvelun tuottamaan rahamääräiseen 

hyötyyn, on käyttöarvon ja vaihtoarvon ristiriita asiakkaan silmissä pie-

nempi. Mitä läheisempi asiakassuhde, sitä enemmän painoa voidaan lait-

taa käyttöarvoon hintaperusteena. Asiakkaan näkökulmasta ei ole viisasta 

allokoida voimavaroja yhteistyöhön sellaisen toimittajan kanssa, joka kes-

kittyy vain vaihtoarvoon eli hintaan, jos on mahdollista saada investoinnille 

suurempi käyttöarvo jonkun toisen toimittajan kanssa. (Kowalkowski 2011, 

287) Arvoinformaatioon perustuva hinnoittelu todennäköisesti johtaa hin-
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toihin, jotka sopivat asiakkaan arvokäsitykseen ja ostopäätökseen, mikä 

puolestaan johtaa suurempaan asiakastyytyväisyyteen, myyntiin ja mark-

kinaosuuteen (Ingenbleek 2007, 453). 
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5  EMPIIRINEN TUTKIMUS 

 

Tässä pääluvussa selvitetään tarkemmin käytetyt tutkimusmenetelmät, 

käsitellään tutkimuksen luotettavuutta, analysoidaan saatu aineisto ja teh-

dään yhteenveto tutkimuksesta. 

 

5.1  Käytetyt menetelmät 

 

Kvalitatiivisessa tutkimuksessa ei ole ollut tapana puhua operationalisoin-

nista, vaan sen on katsottu olevan lähtöisin aivan toisista tieteenperinteistä. 

Kuitenkin myös laadullisen tutkimuksen tekotapojen voidaan sanoa nou-

dattelevan operationalismin logiikkaa, koska empiiristä aineistoa hankitta-

essa joutuu miettimään miten voi kerätä havaintoja teoreettisista käsitteis-

tä – siis kääntämään lukemansa sellaiselle kielelle, että tutkittavat ymmär-

tävät sen. (Eskola & Suoranta 2008, 74, 77) Tämän tutkimuksen aineisto 

päädyttiin hankkimaan anonyymisti verkkokyselytutkimuksella eikä haas-

tatteluilla, koska kohderyhmää koskevat tulokset on sovittu julkisiksi. 

 

Tutkimusaineiston hankkimiseksi otin 22.11.2011 sähköpostilla yhteyttä 

Työvälinevalmistajien toimialaryhmän asiamieheen tiedustellakseni onko 

heidän kauttaan mahdollista tehdä web-pohjaista kyselyä ja voisiko toimi-

alaryhmä organisaationa suositella jäsenilleen kyselyyn vastaamista, jotta 

saataisiin mahdollisimman paljon tutkimusaineistoa. Hän suhtautui hank-

keeseen myönteisesti toivoen myös, että tutkimuksen tulokset olisivat jul-

kisia ja että ne voitaisiin kertoa koko kentälle. Sovimme tapaamisen pidet-

täväksi 24.11.2011 Eteläranta 10:ssä, Teknologiateollisuus ry:n tiloissa, 

jolloin selvitin asiamiehelle tarkemmin tutkimusaiheeni sisältöä ja tavoittei-

ta. Sovimme että lähetän hänelle kirjallisen tutkimussuunnitelmani sen 

valmistuttua ja suunnitellut kysymykset etukäteen nähtäväksi. 

 

Kysymykset laadin aikaisemmassa tutkimuskirjallisuudessa esiin tulleiden 

seikkojen ja tulosten perusteella. Kyselyn rakenne jakaantui kolmeen 
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osaan. Taustatietoa yrityksistä kerättiin kolmella ensimmäisellä kysymyk-

sellä: liikevaihdon suuruus, henkilöstön määrä ja vastaajan asema. Seit-

semän seuraavaa kysymystä käsittelivät palveluliiketoimintaa ja eniten 

kysymyksiä eli 12 kohdistettiin hinnoitteluun. Lopuksi oli vapaa kenttä, jotta 

vastaajalla oli mahdollisuus tuoda esiin omin sanoin haluamiaan näkökoh-

tia. 

 

Kyselylomakkeen valmisteli teknisesti verkkokyselymuotoon asiamiehen 

nimeämä organisaationsa yhteyshenkilö. Hän lähetti kyselyyn testilinkin, 

jonka jälkeen tarkensimme vielä joitakin teknisiä vastausmahdollisuuksia. 

Lopullisesti vastaamisen toimivuuden testasivat toimialaryhmän asiamies 

ja tutkimuksen tekijä itse ennen kuin se lähetettiin kohdeyrityksille. 

 

Kysely tehtiin QuestBack-verkkokyselyllä, jonka Teknologiateollisuus ry:n 

Työvälinevalmistajien toimialaryhmä siis välitti jäsenilleen tutkijan tekemäl-

lä saatteella vastaussuosituksin. Kysely lähetettiin 2.5.2012 ja lisäksi muis-

tutus vastaamisesta 8.5.2012. Kohdeyrityksiä eli toimialaryhmän jäseniä 

kyseisenä päivänä oli 60 kappaletta. Vastaukset saatiin yhdeksältä yrityk-

seltä, joten vastausprosentti oli 15. Kysely tehtiin anonyyminä niin, ettei 

vastaajia voi jälkikäteen tunnistaa. Kysymykset laitettiin pakollisiksi vastata 

eli kyselyssä ei päässyt eteenpäin ennen kuin oli vastannut edelliseen 

kohtaan lukuun ottamatta viimeistä kohtaa, joka oli vapaa kenttä lisätie-

doille ja kommenteille. 

 

Ensimmäinen lähestyminen laadulliseen aineistoon tapahtuu usein tema-

tisoinnin kautta ja aineistosta voi nostaa esiin tutkimusongelmaa selvittäviä 

teemoja. Teemoittelun onnistuminen edellyttää teorian ja empirian vuoro-

vaikutusta, joka tutkimustekstissä näkyy niiden lomittumisena toisiinsa. 

(Eskola & Suoranta 2008, 174-175) Koska kysymykset oli laadittu tutki-

muksen teoriaosuudessa muodostettujen teemojen mukaan, myös vasta-

uksia analysoitiin teemoittain samassa järjestyksessä. Teemat olivat yritys-

ten käsitys itsestään ja palveluistaan suhteessa palveluliiketoimintaan, 
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asiakasarvon käyttö palveluiden myynnissä ja asiakasarvoon perustuvan 

hinnoittelun tuomat ongelmat ja hyödyt. 

 

5.2. Tutkimuksen luotettavuus ja validiteetti 

 

Laadullisessa tutkimuksessa arviointi pelkistyy kysymykseksi koko tutki-

musprosessin luotettavuudesta, joten lähtökohtana on tutkijan avoin sub-

jektiviteetti ja sen myöntäminen, että tutkija on tutkimuksensa keskeinen 

tutkimusväline. Niinpä pääasiallisin luotettavuuden kriteeri on tutkija itse ja 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suo-

ranta 2008, 210) 

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioidaan yleensä käsit-

teiden validiteetti ja reliabiliteetti avulla. Niiden sopivuudesta kvalitatiivi-

seen tutkimukseen on kuitenkin useita käsityksiä. Validiteetti jaetaan ul-

koiseen ja sisäiseen validiteettiin. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan tehty-

jen tulkintojen ja johtopäätösten sekä aineiston välisen suhteen pätevyyttä 

ja sisäisellä validiteetilla tutkimuksen teoreettisten ja käsitteellisten määrit-

telyjen sopusointua. Kun aineiston tulkinta ei sisällä ristiriitaisuuksia, sen 

sanotaan olevan reliaabeli. (Eskola & Suoranta 2008, 213) 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan kuvata ja arvioida termeillä 

uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus. Uskottavuudella tar-

koitetaan sitä, että tutkijan on tarkistettava ovatko hänen käsitteellistyk-

sensä ja tulkintansa samat kuin tutkittavien käsitykset. Tutkimustulosten 

siirrettävyys tarkoittaa sitä, että ne ovat tietyin ehdoin mahdollista siirtää 

toiseen vastaavaan tilanteeseen ja varmuus puolestaan sitä, että tutkijan 

ennakko-oletukset otetaan huomioon. Vahvistuvuudella tarkoitetaan sitä, 

että tehdyt tulkinnat saavat tukea muista vastaavaa ilmiötä tarkastelleista 

tutkimuksista. (Eskola & Suoranta 2008, 211-212) 

 

Tämän tutkimuksen luotettavuutta on pyritty parantamaan mahdollisimman 

tarkalla tutkimusprosessin kuvauksella. Kyselyyn valitut kysymykset on 
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muodostettu teoriaosuuden perusteella ja aineiston keruu ja analysointi on 

pyritty kuvaamaan niin, että niiden muodostamista voi seurata teorian ja 

aineiston vuoropuheluna. Luotettavuutta heikentää se, että ei ole ollut 

mahdollisuutta pyytää tarkennusta, mikäli jokin kysymys on aiheuttanut 

tulkinnanvaraisuutta. Tutkimustulosten yhteenvetoraportti on liitteessä 3. 

 

5.3  Tutkimustulokset 

5.3.1 Taustatiedot 

 

Yhdeksästä vastanneesta kolme ilmoitti olevansa alle miljoonan euron lii-

kevaihtoa tekevä yritys ja kolme sijoittui väliin 6-10 miljoona euroa. Kah-

den koko oli 1-5 miljoonaa euroa ja vain yksi ylsi yli 11 mutta alle 20 mil-

joonan euron liikevaihtoon. Voidaan siis sanoa että liikevaihdoltaan noin 

puolet vastanneista oli alle ja puolet yli 5 miljoonan euron yrityksiä. Vaih-

toehtona oli myös yli 20 miljoonaa euroa, mutta yksikään sen kokoluokan 

yritys ei vastannut kyselyyn. 

 

Alle 10 hengen yrityksiä oli eniten eli neljä, välille 11-20 ei osunut yhtään, 

mutta 21-50 henkilöä työllistäviä oli kolme  ja yli 50 hengen toimijoita vas-

tanneissa oli kaksi. Koska vastanneet yritykset olivat asteikon pienemmäs-

tä päästä, on ymmärrettävää että kuuden kyselyyn vastanneen henkilön 

asema/ammattiryhmä oli toimitusjohtaja/omistaja. Myynti- tai markkinointi-

johtajia oli yksi ja -päälliköitä kaksi. Talousjohtajia/-päälliköitä ei vastan-

neissa ollut lainkaan. 

 

5.3.2 Palveluliiketoiminta 

 

Teollisuusyrityksen tarjoamista palveluista käytetään monia termejä ja 

määritelmiä kuten teolliset palvelut, palvelustrategia, tuotteisiin liittyvät 

palvelut, ja palvelut yhdessä teollisen tuotteen kanssa (muun muassa Oli-

va & Kallenberg 2003 ja Brax 2005), joiden perusteella yritykset määritte-

levät tarjoomaansa ja sen myötä liiketoimintaansa. Esimerkiksi Vargon & 
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Luschin (2004, 2) mukaan palvelut ovat erikoisosaamisen soveltamista 

joko tekojen, prosessien tai suoritusten välityksellä toisen yrityksen hyö-

dyksi, jolloin palvelulla tarkoitetaan kaikilla liikeyrityksillä olevaa perusteh-

tävää suhteessa asiakkaaseen.  Tutkimukseen osallistuneiden yritysten 

palveluliiketoimintaa koskevan osion vastaukset kertoivat, että vain yksi 

määritteli yrityksensä perinteiseksi valmistusliiketoiminnaksi. Kaikki muut 

määrittelivät toimintansa enemmänkin palveluliiketoiminnaksi. Kuitenkin 

vain viisi kahdeksasta kertoi liikevaihdostaan yli puolet tulevan palveluliike-

toiminnasta.  

 

Kun yrityksiä pyydettiin määrittelemään teollisuuden palvelut suhteessa 

tuotteisiin (kuvio 5) niin että kuudesta vaihtoehdosta sai valita useamman, 

niin kaikki valitsivat yhdeksi määrittelyksi ”erikoisosaamisen soveltamista 

asiakkaan hyödyksi”. Viisi valintaa kohdistui määritelmään ”tuotteisiin liitty-

vää palvelua” ja neljä sekä määritelmään ”asiakaspalvelua” että ”palvelu-

tuotteita (joita asiakkaat voivat ostaa ja hyödyntää ostamatta mitään yri-

tyksen tuotteita)”. Yhden valinnan sai määritelmä ”aineelliset tavarat ovat 

palveluiden jakelumekanismi”, jota myös kirjallisuudessa pohditaan (muun 

muassa Vargo & Lusch 2004; Lusch & Vargo 2006) ja joka on jo aika pit-

källe viety näkökulma tavaroiden ja palveluiden suhteesta. Lisäksi vapaa-

seen kohtaan ”muu määrittely, mikä” tuli vastauksina ”huoltoa ja kunnos-

sapitoa” ja ”tuotannon työkaluhuolto” jotka voidaan lukea tuotteisiin liitty-

viksi palveluiksi sekä ”kyvykkyyden myyminen koulutuksena; ilman tuo-

tesidonnaisuutta”, joka on hyvin lähellä vaihtoehtoa ”palvelutuotteita”.  

Näin ollen kohdeyritysten käsitykset sekä palveluliiketoiminnasta yleisesti 

että palvelujen määritelminä vastasivat aika laajasti aikaisemmissa tutki-

muksissa esitettyjä määritelmiä. 
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Kuvio 5  Määrittelyt teollisuuden palveluille 

 

Palvelutarjooman sisältöä koskevan kysymyksen vaihtoehdoista (kuvio 6) 

yleisimmät valinnat olivat tuotekehityspalvelut, joita tarjosi 8 yritystä sekä 

huolto- ja korjauspalvelut, 7 yritystä. Suunnittelupalveluja oli 6 yrityksellä, 

asiantuntijapalveluja ja prototypointia 5:llä, modernisointi-, elinkaari- ja 

valmistettavuusanalyysipalveluja 4:llä.  Asennuksia, laitteiden käyttöönot-

toja ja koulutusta on tarjoomassa 3:lla kyselyyn vastanneista ja logistisia 

palveluja 2:lla. Tuotedokumentaatiota tai aineettomia oikeuksia ei palvelu-

tarjoomassa ollut kenelläkään. 

 

 

Kuvio 6  Yritysten palvelutarjooma 
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Vastaukset myötäilevät kirjallisuudessa esitettyä ajatusta (muun muassa 

Korhonen et al. 2011), että teolliset palvelut kohdistuvat usein nimen-

omaan teknologiaan ja tuotteisiin kattaen laajasti erilaisia toimintoja kuten 

huolto, modernisointi, elinkaaripalvelut, konsultointi ja koulutus. Siirtymi-

nen teollisuuden tukipalvelujen toimittajasta palveluliiketoiminnan kautta 

prosessiliiketoimintaan edellyttää muutosta tarjoomassa sekä uudenlaista 

asemointia markkinoilla (Arantola & Simonen 2009, 9). Vastanneista yri-

tyksistä vain yksi ilmoitti tarjoomassaan olevan asiakkaan prosessin hoito-

palveluja, jolloin menestystekijöinä on asiakkaalle palvelusta syntyvän ar-

von kuvaaminen taloudellisin mittarein ja prosessien integrointikyvykkyys. 

Tuotedokumentaatiopalvelujen puuttuminen saattaa olla merkki siitä, että 

kyseistä palvelua ei ole irrotettu työvälineestä eli muotista ja dokumentaa-

tio tehdään tuotteeseen kuuluvana osana. Tulos osoittaa, että kohdeyri-

tyksissä palvelutarjoomaa on kyllä kaupallistettu ja palvelutoteutusta mah-

dollisesti teollistettu, mutta kehitys on vielä kesken. 

 

Seitsemän yhdeksästä vastaajasta oli tietoisesti muuttanut liiketoiminta-

malliaan palveluliiketoimintaan sopivaksi. Muutosvauhti on jakaantunut 

niin, että neljä ilmoitti siirtyneensä palveluliiketoimintaan vaiheittain, kaksi 

nopeasti toimintoja ja organisaatiota uudistaen ja lisäksi kolme yritystä il-

moitti pitävänsä edelleen rinnakkaisia liiketoimintamalleja käytössä. Ja-

kauma tukee muissa tutkimuksissa (muun muassa Reinartz & Ulaga 2008; 

Oliva & Kallenberg 2003; Brax 2005; Kindström & Kowalkowski 2009) löy-

dettyjä erilaisia tapoja siirtyä valmistuksesta palveluliiketoimintaan, jolloin 

menetelmänä on ollut esimerkiksi määritellä tämän hetkiset palvelut ensin 

ja käyttää niitä hyödyksi uusien palvelujen kehittämiseksi.  Tällä tavalla on 

kyetty harkitusti ja vähitellen suunnittelemaan ja vakioimaan palvelupro-

sessit tehokkaiksi.  

 

Toisaalta yllä mainitussa kirjallisuudessa on tuotu esiin myös nopean ete-

nemisen malli, jolloin myös organisaation rakenteet on muutettava sopi-

maan palveluprosessiin vauhdikkaammin. Palvelun suunnittelu, kommuni-

kointi ja asiakassuhteen hoitaminen vaativat tutkimusten mukaan erilaisia 
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rakenteita ja prosesseja kuin mihin teollisuusyritykset ovat tottuneet. Kol-

mantena tapana on esitetty prosessimainen lähestyminen, jossa markki-

noiden tunnustelu ja sen kautta uusien palvelujen kehittämien, myynti ja 

toimitus asiakkaille toistuvat jatkuvasti, prosessina.  Tässä tutkielmassa ei 

vertailtu yritysten taloudellista menestystä suhteessa valittuun palveluliike-

toimintaan siirtymisen strategiaan, joten emme tiedä tukisiko tulos Reinartz 

& Ulagan (2008) löydöstä eli että hitaan tien valinneet olivat onnistuneet 

paremmin kuin nopeasti liiketoimintalogiikkansa muuttaneet, vai Braxin 

(2005) tutkimustulosta eli että radikaalimpi ja vauhdikkaampi muutos on 

perusteltua onnistumisen varmistamiseksi. Tutkimuksesta ilmenee vain, 

että yritykset ovat todenneet organisaatiomuutoksen tarpeellisuuden siir-

ryttäessä palveluliiketoimintaan ja ryhtyneet tietoisesti kehittämään organi-

saatiotaan siihen sopivaksi. 

 

5.3.3 Asiakasarvon määrittely ja myyminen 

 

Arvon määrittely hinnan perusteeksi vaatii erilaista laskentaa kuin perintei-

set hinnoittelumallit. Aikaisemmassa kirjallisuudessa ovat esitetty, että 

hinnan määrittäminen improvisoidusti ja suunnittelemattomasti ilman pe-

rustellusti suunniteltua lähestymistä on vielä tavanomaista (muun muassa 

Davidson & Simonetto 2005; Dutta et al. 2003). Davidson & Simonetto 

ehdottavat, että yrityksen ylin johto ottaisi hinnoittelustrategian luomisen 

vastuulleen ja kehittäisivät sekä strategiaa ja sen toimeenpanoa käyttä-

mällä sekä johtamista, harjoitusta käytännössä että tietotekniikkaa apu-

naan.  
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Kuvio 7  Arvoperusteisen myynnin hinnoitteluvastuun jakautuminen 

 

Tämän tutkielman kohdeyrityksissä palvelujen arvonmäärittely eli hinnoit-

teluvastuu (kuvio 7) oli jaettu kokonaan tai osittain omista-

ja/toimitusjohtajalle tai muulle yrityksen johdolle seitsemässä valinnassa ja 

myyntiosastolle neljässä. Talousosastoa ei valinnut vastuulliseksi tai osa-

vastuulliseksi yksikään yritys. Vastaajayrityksiä oli yhdeksän ja valintoja 

tähän kysymykseen yksitoista eli joissakin yrityksissä hinnoittelu tapahtuu 

joko johdon ja myynnin; omistaja/toimitusjohtajan ja myynnin tai johdon ja 

omistaja/toimitusjohtajan kesken, mikä osoittaa, että jonkinlaista proses-

simaista lähestymistä on kehitetty. Prosessiin ei ole määritelty siinäkään 

tapauksessa osavastuulliseksi talousosastoa, vaikka sieltä saatavaa tietoa 

onkin saatettu käyttää hyväksi hinnan asetannassa.  

 

Dutta et al. (2003) edellyttävät, että menestyäkseen yritysten on luotava 

toimiva hinnoitteluprosessi, jossa kyetään yhdistämään yritysten eri osas-

toilla oleva informaatio. Myös Indounas (2009, 95) on havainnut, että sel-

laiset osastot kuten markkinointi tai myynti osallistuvat hinnoitteluun mark-

kinainformaatiolla kun taas esimerkiksi tuotanto- ja talousosastot antavat 

panoksensa yksittäisiin hinnoittelupäätöksiin kustannus- ja kannattavuus-

näkökulmasta. Näiden tietojen yhdistäminen ei ole aina helppo tehtävä, 

koska se edellyttää vahvaa yhteistyötä eri johtamistoimintojen välillä. 
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Arvoperusteisen hinnan muodostumisperusteena (kuvio 8) käytettiin eni-

ten kustannussäästöjen syntymistä asiakkaalle ja sen jakamista; kuusi 

valintaa. Kaksi yritystä hyödynsi hinnoittelussaan asiakkaalle luotua lisälii-

kevoittoa tai –vaihtoa ja sen jakamista. Kustannusperusteinen hinnoittelu 

on niin tavanomainen tapa hinnoitella (muun muassa Indounas et al., 

2009), että ymmärrettävästi kustannussäästöjen laskeminen ja perustele-

minen asiakkaalle saattaa olla luonteva lähestymistapa myös syntyvän 

arvon perusteeksi. Tämä näkyy myös tutkimuksessa, jonka ovat tehneet 

Liozu et al. (2012, 21). Asiakkaan varaston kiertonopeuden parantamista 

käytti yksi yritys.  

 

 

 
Kuvio 8  Arvon muodostamisperuste hinnoitteluun 

 

Neljä ilmoitti, että hintaa ei sidota asiakkaan talouslukuihin lainkaan vaikka 

arvoperusteella hinnoitellaan. Tämä saattaa viestiä siitä, että arvoperus-

teista hinnoittelua ei todellisuudessa ymmärretä oikein tai sitä ei osata 

käyttää. Liozu et al. (2012) ovat todenneet, että harvat heidän haastatte-

lemistaan teollisuusyritysten johtajista ymmärsivät arvoperusteisen hinnoit-

telun tavalla, joka olisi sekä teoreettisesti täsmällinen että käytännössä 

relevantti. Toisaalta jos arvoperusteella kyetään myymään teollinen palve-

lu ilman että hintaa tosiasiallisesti sidotaan asiakkaan taloudelliseen me-
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nestymiseen, riski palvelun mahdollisesta vaikuttamattomuudesta jää asi-

akkaalle. 

 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa yleisesti todetaan, että kun organisaatio 

siirtyy asiakassuuntautuneeseen ja ratkaisukeskeiseen palveluliiketoimin-

taan, myös myyntihenkilöstöä on koulutettava uuteen toimintamalliin sopi-

vaksi tai jopa vaihdettava (muun muassa Töytäri et al. 2011; Storbacka & 

Nenonen 2010). Kohdeyritysten myyntihenkilöstö oli saanut koulutusta 

arvoperusteiseen hinnoitteluun neljässä yrityksessä, ja neljässä myös 

myyjien palkitsemismalli perustui osittain asiakasarvon lisäämiseen, vii-

dessä ei lainkaan. Koska kolme yritystä ilmoitti että ei käytä tätä hinnoitte-

lua, lopuista kuudesta vastanneesta neljä on havainnut, että asiakasar-

voon perustuva myynti vaatii myyjiltä erilaista ajattelua kuin aikaisemmin ja 

reagoinut siihen koulutuksella ja palkitsemisjärjestelmän muutoksella, mi-

kä tukee monissa aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyjä havaintoja (muun 

muassa Terho et al. 2011; Hinterhuber 2004 ja 2008; Reinartz & Ulaga 

2008).  

 

5.3.4 Arvoperusteinen hinnoittelu 

 

Kyselyn hinnoitteluosiossa kuusi yritystä ilmoitti käyttävänsä arvoperus-

teista hinnoittelua joissakin palvelutuotteissa ja kolme ei käytä lainkaan, 

mutta mikään yritys ei käytä sitä kaikessa palvelutarjoomassaan. Kaikki ne 

kolme yritystä, jotka eivät käytä arvoperusteista hinnoittelua, painottivat 

asiakkaan kanssa palvelun hinnasta keskusteltaessa toimitusnopeutta. 

Lisäksi toimitusvarmuuden, palvelun laadun ja luotettavuuden valitsi kaksi 

yritystä. Yksi yritys ilmoitti käyttävänsä myös asiakkaan tarpeiden tunte-

musta valttina hintakeskusteluissa. Hinnan edullisuutta ei painottanut heis-

tä kukaan. (Kuvio 9)  
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Kuvio 9  Arvoperusteista hinnoittelua käyttämättömien hintaperustelut 

 

Kaikki kolme yritystä olivat sitä mieltä, että arvoperusteisesta hinnoittelusta 

ei olisi heille hyötyä jatkossakaan. Silti nekin olivat sitä mieltä, että heidän 

yrityksensä pystyy perustelemaan palvelunsa hintaa sillä hyödyllä tai tu-

loksella, jonka palvelu asiakkaalle luo. Tähän viittaa tutkimuksessaan 

myös Indounas (2009), joka löysi saman ristiriidan yritysten ajattelussa ja 

toiminnassa. Yritysten tavoitteet olivat asiakaslähtöisiä, mutta hinnoittelua 

ei todellisuudessa osattu ajatella tavoitteiden toteuttamisen välineenä. 

Saattaa olla, että nimenomaan asiakkaan saaman arvon laskeminen riittä-

vällä rahamääräisellä tarkkuudella on yrityksille liian hankalaa, vaikka ylei-

sesti pystytään hyödyt kertomaan. Tähän tulokseen ovat päätyneet muun 

muassa Liozu et al. (2012) ja Hinterhuber (2004), joka on myös havainnut, 

että yritysten johtajat eivät ikään kuin usko voivansa käyttää korkeaa asia-

kasarvoa heijastavaa hinnoittelua, koska väittivät että joka tapauksessa 

markkinat määräävät hinnat ja vain kustannuksiin ja volyymiin kannattaa 

keskittyä. Tätä ajatusmallia vahvistaa myös yhden vastaajan erillinen pe-

rustelu, että kilpailijat tarjoavat kustannuslähtöisen hinnoittelun mukaisia 

ratkaisuja eli halvemmalla. 

 

Palvelut, joissa arvoperusteista hinnoittelua eniten käytettiin tai ajateltiin 

voitavan käyttää, olivat tuotekehityspalvelut ja valmistettavuusanalyysit, 
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kumpaankin kohdistui neljä valintaa (kuvio 10). Näissä palveluissa työvä-

lineteollisuudessa ratkaiseva merkitys on sillä, että tiedetään työvälineen 

ja lopputuotteen valmistuksen kustannusten määräytyvän suurelta osin jo 

tuotteen elinkaaren alkuvaiheessa eli suunnittelijan pöydällä.  Asiakas 

saadaan silloin mukaan arvonmäärittämisen prosessiin ja yhteisten tavoit-

teiden asettamiseen ja hinnoittelu asiakasarvon perusteella on ehkä hel-

pommin asiakkaan hyväksyttävissä. Tämä näkemys saa tukea aikaisem-

mista tutkimuksista (muun muassa Töytäri et al., 2011, Payne et al. 2008). 

Toisaalta vaikka kahdeksan yritystä yhdeksästä ilmoitti tuotekehityspalve-

lujen olevan palvelutarjoomassaan, vain puolet käytti tai edes ajatteli voi-

vansa käyttää niiden hinnoittelussa arvoperustetta. Tämä viittaa jälleen 

mahdolliseen arvon laskennan vaikeuteen. 

 

 

Kuvio 10  Palvelut, joissa arvoperusteista hinnoittelua käytetään tai ajatellaan voitavan käyt-

tää 

 

Huolto ja korjaus, modernisointipalvelut, asiantuntijakonsultointi ja suunnit-

telupalvelut valitsi kolme yritystä. Yksi tai kaksi valintaa kohdistettiin proto-

typointipalveluihin ja asiakkaan prosessin hoitoon. Lisäksi omana lisäyk-

senä oli yhdellä yrityksellä palvelut, joita vain kyseinen yksittäinen asiakas 

tarvitsee. (Kuvio 10)  
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5.3.5 Arvoperusteisen hinnoittelun esteet 

 

Kaksi viimeistä kysymystä eli arvoperusteisen hinnoittelun käyttöä estävät 

tekijät ja hinnoittelusta saatavat hyödyt pyydettiin arvioimaan Likert-

asteikolla 1-5 niin että 5 oli erittäin merkittävä ja 1 ei kovin merkittävä. 

 

Erittäin merkittäväksi arvoperusteisen hinnoittelun käyttöä estäväksi tai 

vaikeuttavaksi tekijäksi nousi asiakasarvon suuruuden eli asiakkaan ko-

keman saatujen hyötyjen ja annettujen rahamääräisten ja ei-

rahamääräisten uhrausten erotuksen arvioiminen. Toiseksi merkittävimpi-

nä esteinä pidettiin asiakasarvon viestimistä asiakkaalle ja asiakkaan ha-

luttomuutta sitoutua pitkiin sopimuksiin. Tähän liittyy se organisaatiotaso, 

jonka kanssa neuvotellaan. Alemman organisaatiotason ihmisillä ei vält-

tämättä ole oikeutta tai halua tehdä pitkiä sopimuksia, ja kyselystä ilmeni 

että vain kaksi yritystä neuvotteli päättäjätason kanssa asiakasorganisaa-

tiossa. Samat vaikeudet eli arvon arviointi ja arvon viestiminen asiakkaalle 

todetaan suurimmiksi myös Hinterhuberin (2008, 45) tutkimuksessa. Kes-

kivaiheelle asteikolla 1-5 osoittautui sijoittuvan syntyvän lisäarvon tunnis-

taminen ja asiakkaan liiketoiminnan ja prosessien riittämätön tunteminen 

sekä johdon tiedon puute.  Vähiten vaikeutta koettiin aiheuttavan hinnoitte-

lumenetelmään sopivien työkalujen puute ja myyntihenkilöstön muutos-

vastarinta. (Kuvio 11)  
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Kuvio 11  Arvoperusteisen hinnoittelun käytön esteet (5 = erittäin merkittävä, 1 = ei kovin 

merkittävä) 

 

Lisäksi yksi vastaaja lisäsi omavalintaiseen kohtaan erittäin merkittäväksi 

sen, että kilpailijat tarjoavat kustannuslähtöisen hinnoittelun mukaisia rat-

kaisuja, toisin sanoen halvemmalla. Tämä kuvaa ehkä juuri sitä, että asi-

akkaan arvoajureiden löytäminen ja niistä onnistuneesti viestiminen on 

tärkeää arvomyynnissä, kuten kirjallisuudessa on havaittu (muun muassa 

Pasura & Ryals, 2005, 57; Harmon et al. 2009; Hinterhuber 2008, 46). 

 

Kohdeyritysten asiakkaiden organisaatioissa kaupanteon yhteyshenkilönä 

oli neljässä tapauksessa tarjotun palvelun käyttäjä, kolmessa osto-

organisaation henkilö ja vain kahdessa toimintojen kehittämisestä vastaa-

va päättäjä. Tässä saattaa olla yksi syy, miksi arvoperusteisesta hinnoitte-

lusta ei uskota olevan hyötyä. Jotta arvon perusteella voidaan myydä ja 

hinnoitella, täytyy vastapuolen eli asiakkaan ymmärtää se ja kyetä toimen-

kuvansa perusteella analysoida yrityksen saama kokonaishyöty. Palvelun 

käyttäjää ja ostotoimen henkilöitä kiinnostaa lyhytnäköisemmin vain palve-

lun alhainen hinta kuin esimerkiksi yrityksen kehittämisestä vastaavaa tai 

muuta johtotason henkilöä, jolloin osaoptimointi on ostajalle tärkeämpää 

kuin yrityksen saaman kokonaishyödyn laskeminen ja arviointi. Myytäessä 
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arvoa pitää luoda laajat yhteydet asiakkaan organisaatioon aina ylimpään 

johtoon asti, minkä ovat todenneet esimerkiksi Kaario et al. (2004, 36) ja 

Reinartz & Ulaga  (2008, 94). Kohdeyrityksissä tätä toimintatapaa ei ollut 

laajasti tiedostettu, sillä vain kahdella yrityksellä oli neuvottelukumppanina 

asiakkaan päättäjätason henkilö. 

 

5.3.6 Arvoperusteisen hinnoittelun hyödyt 

 

Arvoperusteisesta hinnoittelusta saatavista hyödyistä merkittävimmäksi 

koettiin pysyvämpien asiakassuhteiden syntyminen. Suuremman voitto-

marginaalin syntyminen ja pakko perehtyä asiakkaan ansaintalogiikkaan 

nousivat kyselyssä seuraavaksi merkittävimmiksi vaikutuksiksi. Kasvavaa 

liikevaihtoa ja arvoinformaatiota hyvänä markkinointikeinona ei pidetty rat-

kaisevana kumpaankaan suuntaan. Mitään vaihtoehdoista ei valittu merki-

tyksettömäksi. (Kuvio 12) 

 

 

Kuvio 12  Arvoperusteisesta hinnoittelusta koetut hyödyt (5 = erittäin merkittävä, 1 = ei kovin 

merkittävä) 

 

Tämäkin tulos myötäilee aikaisempien tutkimusten tuloksia. Muun muassa 

Kowalkowski (2011) ja O’Cass & Ngo (2011) ovat havainneet, että mitä 

läheisempi asiakassuhde on, sitä helpompi on perustella käyttöarvoa vaih-

toarvon sijaan hinnanmuodostuksessa ja että asiakkaat tekevät mieluum-
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min kauppaa sellaisen yrityksen kanssa, joka pystyy luomaan investoinnil-

le suuremman käyttöarvon. Se taas puolestaan lisää asiakaspysyvyyttä. 

Hinterhuber (2004) on todennut hinnoittelun vaikutuksen tulokseen olevan 

selkeästi suuremman kuin liikevaihdon lisäämisen tai kustannusten alen-

tamisen. Ingenbleek (2007) on puolestaan selvittänyt, että asiakkaan ar-

vokäsitykseen ja ostopäätökseen sopivat sellaiset hinnat, jotka pystytään 

laskemaan arvoinformaatioon perustuen. Sen selvittämiseen tarvitaan asi-

akkaan ansaintalogiikkaan perehtymistä, mikä tässäkin tutkimuksessa ko-

ettiin positiiviseksi pakoksi, mikäli arvoperusteista hinnoittelua aiottiin käyt-

tää. 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Kyselyyn vastanneet yhdeksän yritystä edustivat pääosin liikevaihdoltaan 

alle 10 miljoonan euron ja henkilömäärältään alle 50 työntekijän yritystä. 

Vastanneiden henkilöiden asema/ammattiryhmä oli useimmin omista-

ja/toimitusjohtaja. Yhtä lukuun ottamatta kaikki mielsivät itsensä ennem-

min palveluliiketoimintaa kuin valmistustoimintaa harjoittavaksi yritykseksi. 

Viisi kertoi palveluliiketoiminnan tuovan yli puolet liikevaihdosta. 

 

Kaikki yritykset olivat sitä mieltä, että teollisuuden palvelut voidaan määri-

tellä erikoisosaamisen soveltamiseksi asiakkaan hyödyksi. Lisäksi noin 

puolet määritteli sen tuotteisiin liittyvänä palveluna, asiakaspalveluna tai 

palvelutuotteina, joita asiakkaat voivat ostaa ja hyödyntää ostamatta mi-

tään yrityksen tuotetta. Tuotekehityspalvelut oli yleisin palvelutuote yritys-

ten tarjoomassa. Huolto- ja korjauspalveluja sekä suunnittelupalveluja oli 

seuraavaksi eniten. Myös asiantuntijapalveluja ja prototypointia oli tarjolla, 

mutta tuotedokumentaatiota tai aineettomia oikeuksia ei kenelläkään. Vain 

yksi ilmoitti palveluihinsa kuuluvan asiakkaan prosessin hoidon. 

 

Liiketoimintamalliaan oli tietoisesti muuttanut 2/3 yrityksistä saadakseen 

sen sopimaan uuteen ansaintalogiikkaan. Muutosvauhdissa oli enemmän 

eroja eli lähes puolet oli käyttänyt hitaampaa vaiheittaista siirtymistä ja 
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kaksi oli pitänyt parempana nopeaa uudistamisvauhtia. Myös rinnakkaisia 

liiketoimintamalleja oli käytössä. Koska tässä tutkimuksessa ei selvitetty 

yritysten taloudellista menestystä suhteessa valittuun muutosstrategiaan, 

ei voi sanoa kumpi on ollut tehokkaampi tapa. 

 

Arvoperusteinen hinnoittelu oli otettu käyttöön vasta joissakin palvelutuot-

teissa eli mikään yritys ei käyttänyt sitä ainoana hinnoittelumallina. Kolme 

yritystä ei käytä sitä vielä lainkaan ja he ilmoittivat, etteivät usko siitä ole-

van heille hyötyä jatkossakaan. Kaikki yhdeksän uskoivat kuitenkin, että 

heidän yrityksensä pystyy perustelemaan palvelun hintaa asiakkaan saa-

malla hyödyllä tai tuloksella, joten tämä tuo esiin ristiriidan oletetussa ky-

vyssä löytää asiakasarvo ja toisaalta kyvyssä tai halussa laskea ja viestiä 

hinta tarjottavalle palvelulle sen mukaan. Syynä saattaa olla, ettei arvope-

rusteiseen hinnoitteluun ole perehdytty eikä sitä ymmärretä oikein.  Perin-

teiset perustelut eli toimitusnopeus ja –varmuus sekä palvelun laatu ja luo-

tettavuus tulivat esille vastauksissa myynti- ja hinta-argumentteina. Tar-

joomasta tuotekehityspalvelut ja valmistettavuusanalyysit olivat yleisimmät, 

joihin arvoperusteista hinnoittelua käytettiin tai ajateltiin voitavan käyttää. 

Voidaan ajatella, että näissä asiakkaan ymmärrys tuotteen valmistamisen 

kustannusten muodostumisesta sen elinkaaren alkuvaiheessa mahdollis-

taa arvoperusteisen hinnoittelun. 

 

Asiakkaalle syntyviä kustannussäästöjä ja niiden jakamista käytettiin ylei-

simmin hinnan muodostamisperusteena eli sitä käyttivät kaikki. Lisäksi 

muutama yritys käytti asiakkaan saamaa lisäliikevoittoa tai –vaihtoa. Toi-

saalta neljä vastaajaa ilmoitti, ettei hintaa sidota asiakkaan talouslukuihin 

vaikka arvoperusteella hinnoitellaan. Tässä on ristiriita, joka voi johtua siitä, 

että asiakasarvolla perustellun hinnan perusteen toteutumista ei seurata. 

Saattaa olla että sen todentaminen kestää ajallisesti liian kauan tai että ei 

ole välineitä oikeasti laskea toteutumaa. 

 

Myytäessä arvoa on hyvä luoda laajat yhteydet asiakkaan organisaatioon 

ja etenkin sille tasolle, jonka huolena on vastata yrityksen kokonaismenes-
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tyksestä. Kohdeyrityksissä vain kahdella oli neuvotteluosapuolena johdon 

edustaja, muut neuvottelivat hinnasta alemman organisaatiotason edusta-

jien kanssa. Palvelujen hinnoitteluvastuu oli yli puolella yrityksistä määritel-

ty yrityksen johdolle, mutta talousosastoa ei ilmoittanut kukaan edes osa-

vastuulliseksi. Yritysten koko selittänee vastuunjakoa. Organisaatiomallin 

muuttaminen palveluliiketoimintaan sopivaksi oli aiheuttanut myös myyjien 

uudelleenkouluttamista ja palkkioperusteiden tarkistamista asiakasarvon 

lisäämisen suuntaan noin 2/3:lla niistä vastaajista, jotka arvoperusteista 

hinnoittelua käyttivät. 

 

Suurimmaksi uuden mallin hinnoittelun esteeksi tai vaikeuttajaksi koettiin 

syntyvän asiakasarvon suuruuden määrittäminen. Seuraavat esteet olivat 

arvioidun asiakasarvon viestiminen ja asiakkaan haluttomuus sitoutua pit-

kiin sopimuksiin, joita yleensä syntyy kun arvoa myydään. Hinnoittelume-

netelmään sopivien työkalujen puutetta tai myyntihenkilöstön muutosvas-

tarintaa ei pidetty merkittävänä esteenä. 

 

Merkittävimmäksi arvoperusteisen hinnoittelumallin hyödyksi arvioitiin py-

syvien asiakassuhteiden syntyminen ja seuraavaksi merkittävämmäksi 

voittomarginaalin kasvu ja mallin luoma pakko perehtyä asiakkaan ansain-

talogiikkaan. Mitään tarjotuista hyötyvaihtoehdoista ei koettu merkitykset-

tömäksi. 



69 
 

6  POHDINTA JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Tutkielman tavoitteena oli selvittää, miten työvälinevalmistajayritykset käyt-

tävät arvoperusteista hinnoittelua teknologiaosaamisen palvelutuotteissa 

ja mikä vaikuttaa siihen, että sitä käytetään tai ei käytetä. Päätavoitteen 

ratkaisemiseksi apuna käytettiin alakysymyksiä, joiden avulla selvitettiin, 

mitä tarkoitetaan arvoperusteisella hinnoittelulla, mitkä asiat ovat olennai-

sia sen käyttämisessä, millaisissa palvelutuotteissa hinnoittelua käytetään 

sekä mitä esteitä ja etuja sen käyttämisessä koetaan olevan. 

 

Kuten teknologiateollisuudessa yleisesti on voitu huomata, myös työvä-

lineteollisuudessa yritykset ovat siirtymässä erilaisten teollisten palvelui-

den tuottajiksi ja mieltävät itsensä jo enemmän palveluliiketoimintalogiikal-

la kuin perinteisellä tavara- tai valmistuslogiikalla toimiviksi yrityksiksi. Kun 

yritys pystyy luomaan osaamiseensa ja muihin aineettomiin tuotannonteki-

jöihin perustuvan kilpailuedun, kilpailijoiden on vaikeaa kopioida sitä aina-

kaan nopeasti. Tämä on mahdollista työvälineteollisuudessakin, joka on 

sekä suunnittelun että työstöteknologian osalta syvällistä osaamista vaati-

va ala. Lopputuotteen elinkaaren aikaisiin kustannuksiin voidaan vaikuttaa 

merkittävästi esimerkiksi innovatiivisella työvälineiden valmistuksen kehit-

tämisellä sekä suunnittelun että valmistusteknologian osalta ja osallistu-

malla asiakkaan tuotekehitykseen jo aikaisessa vaiheessa. 

 

Hinnoittelustrategian muuttaminen kustannus- ja kilpailijaperusteisesta 

asiakkaan saamaan arvoon perustuvaksi ei ole nopea prosessi.  Se vaatii 

ensinnäkin toimittajayrityksen organisaatiossa ajattelutavan muutoksen 

niin johtotasolla kuin myyntitoiminnoissa. Työvälineitä valmistavan yrityk-

sen palvelut ovat usein tuotteeseen liittyviä palveluksia, joista ei siis veloi-

teta ja joita pidetään myynnin varmistamiseksi annettavina lisinä. Arvon 

määrittelyn osaaminen on ehdoton edellytys, jotta hinta voidaan muodos-

taa. Sen jälkeen asiakasarvo ja sen hinta pitää pystyä perustelemaan ja 

viestimään asiakkaalle uskottavasti.  
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Useimmat yritykset tuotettaan tai palveluaan myydessään argumentoivat 

sitä jollakin hyödyllä tai tuloksella, jonka asiakas siitä saa, kuten toimitus-

nopeudella, palvelun laadulla tai luotettavuudella. Näistä on kuitenkin vai-

kea laskea auki asiakkaalle koituvaa rahallista hyötyä. Yleisillä arvolupa-

uksilla ei myöskään erotuta kilpailijoista, jotka kaikki listaavat suurin piirtein 

samat hyödyt myyntitilanteessa. Jotta yritys pystyy arvoperusteista hinnoit-

telua käyttämään, on siirryttävä sellaisiin perusteluihin, jotka voidaan il-

maista myös rahamääräisesti ja jotka ovat asiakkaan näkökulmasta hou-

kuttelevia. Näitä ovat esimerkiksi syntyvät kustannussäästöt, lisäliikevaihto 

tai –voitto, varaston kiertonopeuden kasvu tai tase-erien siirtäminen asiak-

kaalta toimittajalle. Liiketoimintavaikutusten laskennan vaativuutta lisää se, 

että suhde asiakkaaseen on oltava niin luottamuksellinen, että asiakas voi 

luovuttaa yrityksen sisäistä tietoa tätä laskentaa varten. 

 

Kun arvoperusteisella hinnoittelulla pyritään vaikuttamaan pitkällä täh-

täimellä koko asiakasyrityksen tulokseen, neuvotteluosapuolena on syytä 

olla organisaation päättävä taso eli ne henkilöt, joiden huolena yrityksen 

kokonaistulos on. Tämä asettaa lisävaatimuksia myyjille, jotka eivät vält-

tämättä ole tottuneet asioimaan asiakasyrityksen johdon kanssa tai teke-

mään laskelmia, jotka perustuvat annettuihin arvioihin nykyisestä tilantees-

ta ja omiin ennakointeihin asiakkaan tulevaisuuden tilasta.  

 

Sen lisäksi, että myyntiorganisaatio kykenee osoittamaan asiakkaalle luo-

tavan arvon, sen on kyettävä varmistamaan siitä saatava korvaus omalle 

yritykselle. Korvauksen alarajana voidaan pitää palvelun tarjoamisen kus-

tannuksia lisättynä halutulla katteella eli perinteinen kustannusperusteinen 

hinnoittelu tarvitaan myös. Ylärajana tulee vastaan asiakkaan oma arvio 

saamastaan arvosta ja halukkuus jakaa se. Mikäli palveluntarjoaja sitoo 

hinnan toteutuvaan arvoon, se jakaa riskiä asiakkaan kanssa ja asiakkaan 

on helpompi myöntyä suurempaan voitto-osuuteen.  Jos arvon toteutumis-

ta ei seurata tai hintaa ei sidota toteutuneeseen arvoon, asiakkaan vakuut-

taminen on vaikeampaa. Ylärajana voi tulla vastaan myös kilpailijan hin-

noittelu, mikäli toimittajan arvotarjooma ei ole ainutlaatuinen. 
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Tässä tutkimuksessa ei tiedusteltu, millaisia laskennallisia työkaluja yrityk-

set arvon määrittämiseen käyttivät. Joka tapauksessa merkittäväksi es-

teeksi niiden puutetta ei koettu. Se merkinnee joko sitä, että niitä ei ehkä 

käytetä lainkaan eikä osata kaivatakaan tai sitten on luotu oma esimerkiksi 

Excel-pohjainen laskentamalli, johon syötetään tarvittava informaatio ja 

jolla saadaan riittävä tieto liiketoimintavaikutuksista. Asiakkaalle on myyn-

tineuvottelussa kyettävä antamaan ainakin suuntaa-antava lupaus synty-

västä arvosta. 

 

Jos arvon määrittäminen onnistuu, on arvoperusteisella hinnoittelulla saa-

tavissa paremmat katteet kuin perinteisillä malleilla. Arvon määritys pakot-

taa toimittajan perehtymään asiakkaansa ja jopa asiakkaan asiakkaan lii-

ketoimintaan ja sen prosesseihin paljon syvällisemmin kuin muuten olisi 

mahdollista tai tavanomaista. Asiakkaan syvä tunteminen auttaa yritystä 

onnistumaan palvelun tuottamisessa ja yhteisessä arvonluonnissa, minkä 

seurauksena asiakassuhde vahvistuu ja pitenee. Olemassa olevan asia-

kassuhteen säilyttämisen kustannukset ovat tunnetusti pienemmät kuin 

uuden asiakassuhteen luomisen. 

 

Toinen elementti, jota ei tässä kohderyhmässä pidetty olennaisena estee-

nä arvoperusteiselle hinnoittelulle, oli myyjien muutosvastarinta. Joissakin 

aikaisemmissa tutkimuksissa sille on löydetty paljonkin painoarvoa. On 

todennäköistä, että jos uusi hinnoittelumalli toimialalla yleistyy, myyntihen-

kilöstön palkkaperusteisiin kannattaa kiinnittää entistä enemmän huomiota 

toimittajan kokonaisedun varmistamiseksi.  Myyntiryhmiin tarvittaneen 

myös vahvistukseksi henkilöitä, joilla on näkemystä ja kokemusta asiak-

kaiden liiketoiminnasta ja yritysten prosessien kehittämisestä. Koska vali-

tulla hinnoittelustrategialla on todettu olevan tärkeä vaikutus toimittajayri-

tyksen tulokseen, yrityksessä on syytä pohtia mikä on sen hinnoittelutavoi-

te, ymmärtävätkö ja hyväksyvätkö myyntihenkilöt ja muut asiakasvastuulli-

set tavoitteen sekä onko heillä tavoitteiden saavuttamiseen soveltuvat ja 

kannustavat palkkausmuodot. 
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Yleisesti ottaen tämän tutkimuksen tulokset myötäilivät suuresti aiheesta 

muissa tutkimuksissa ja kohderyhmissä aikaisemmin saatuja tuloksia. 

Vastanneiden kohtalaisen pienen lukumäärän vuoksi ei koko työvä-

linevalmistajien toimialaryhmään voida vetää suoraa johtopäätöstä tulos-

ten yleistettävyydestä. Vastaamatta jättäneiden osuus saattoi olla suuri 

esimerkiksi siksi, että arvoperusteinen hinnoittelu oli heille täysin uusi ajat-

telutapa tällä toimialalla, jolloin vain asiasta jo jotakin tietävät ja kiinnostu-

neet vastasivat edustaen hyvin pientä joukkoa. Aineistoa olisi voinut lisätä 

se, että kyselyn saatteessa olisi pyydetty välittämään kysely jollekin toisel-

le henkilölle mikäli vastaanottaja katsoisi olevansa väärä henkilö vastaa-

maan. Aineiston määrää taas olisi syventänyt, jos olisi voitu tehdä kyselyn 

lisäksi muutamassa yrityksessä teemahaastattelu. Vastauksia ana-

lysoidessa nousi mieleen lukuisia miksi- ja miten-kysymyksiä, joihin haas-

tatteluissa olisi voinut saada mielenkiintoisia näkökohtia ja ajatuksia. 

 

Jatkotutkimuksen kannalta olisi mielenkiintoista selvittää, miten työväline-

teollisuuden palveluvaltaistuminen vaikuttaa menestykseen kovassa maa-

ilmanlaajuisessa kilpailussa ja voidaanko sillä selittää eroja yritysten ta-

loudellisessa menestyksessä. Samoin kiinnostaisi tietää, miten työväline-

teollisuudessa palveluiden tuottaja voisi alkaa hallita arvoketjua, jolloin 

sillä todennäköisesti olisi merkittävämpi rooli tavaroiden ja teknologioiden 

tuottajiin nähden. Lisäksi voisi tutkia, millaista on tällä toimialalla palvelui-

den vienti eli mitä palveluita viedään ja mitkä on vientimaat. Viimeksi mai-

nittu tutkimuskohde olisi kiinnostava koskien myös laajemmalti kone- ja 

metallituoteteollisuutta, jossa vienti on muutenkin merkittävä liikevaihdon 

lähde. 

 

Valmistavan teollisuuden siirtyminen palveluliiketoimintaan ja uudenlaisten 

asiakasarvon lisäämiseen perustuvien hinnoittelumallien käyttöönotto 

edellyttää sitoutumista ja pitkäjänteistä osaamisen ja uskottavuuden ra-

kentamista. Työvälineteollisuudessa yrityskoko on pieni ja resursseja pi-

täisi riittää niin toiminnallisen suorituskyvyn kuin liiketoiminnankin kehittä-

miseen. Samanaikaisesti on kyettävä tarkkailemaan liiketoimintaympäris-
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tössä tapahtuvia muutoksia muun muassa globaalin kilpailun ja asiakkai-

den odotusten suhteen. Juuri nyt maailmantalouden tilanne ja taantuma 

laittaa yritykset lisäpaineen alle uusien osaamistuotteiden kehittämiseksi ja 

kilpailukyvyn kasvattamiseksi. Kiinalainen sotapäällikkö Sunzi on todennut 

jo ennen ajanlaskumme alkua, että voittoisia taisteluita ei voi toistaa, sillä 

ne ottavat muotonsa loputtomasti muuttuvista olosuhteista. Tämä pätee 

myös liiketoiminnan taistelukentällä. Proaktiivinen ja asiakassuuntautunut 

hinnoittelustrategian valinta on yksi tapa voittaa kilpailijat yhä uudelleen.
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