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Tämä kandidaatintyö käsittelee ratkaisujen hinnoittelua. Työn tavoitteena on esitellä eri 

ratkaisutyypeille sopivia hinnoittelumalleja. Ratkaisutyypit on jaoteltu työssä Ulagan ja Reinartzin 

(2011) mukaan neljään eri luokkaan: tuotteen elinkaaripalvelut, voimavaroja tehostavat palvelut, 

prosessia tukevat palvelut ja prosessin delegaatiopalvelut. Käsiteltävät hinnoittelumallit ovat 

Sharman ja Iyerin (2011) viitekehyksestä perinteiset hinnoittelumallit, tiedon epäsymmetrisyyteen 

perustuvat hinnoittelumallit ja arvontuottoon perustuvat hinnoittelumallit. Lisäksi työssä käsitellään 

leasing-hinnoittelua ja mallien yhdistämistä. 

 

Työssä esitellään ratkaisuille hinnoitteluprosessi sekä viitekehys, joiden avulla tietyn tyyppiselle 

ratkaisulle löydetään sopivin hinnoittelumalli. Perinteiset hinnoittelumallit harvoin sopivat 

ratkaisuille, sillä niiden tavoitteet eivät ole oleellisia ratkaisumyynnin tavoitteiden kannalta. 

Ratkaisuille sopiikin paremmin juuri niille suunnatut hinnoittelumallit. Eri ratkaisutyypeille sopivia 

hinnoittelumalleja on useita, ja joissakin tilanteissa paras tapa hinnoitella ratkaisu on käyttää eri 

mallien yhdistelmää. Hinnoittelumallin valinta määräytyy lopulta ratkaisun, toimittajan ja asiakkaan 

yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Tärkeintä on, että toimittaja osaa perustella ratkaisun arvosta 

johtuvan lisähinnan asiakkaalle.   
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1 JOHDANTO 
 

Vastatakseen kovenevaan ja kansainvälistyvään kilpailuun, sekä paremman lisäansainnan toivossa, 

useat toimittajat ovat siirtyneet tarjoamaan tuotteidensa tueksi erilaisia ratkaisuja. Ratkaisut ovat 

tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, joiden tarkoitus on tuottaa asiakkaalle lisäarvoa, joka on 

suurempaa, kuin mitä ratkaisun komponentit erikseen tuottaisivat (Sawhney 2006 s.369). Monet 

toimittajat ovat kuitenkin epäonnistuneet ratkaisuliiketoiminnassa. Yksi syy epäonnistumiseen on 

ratkaisujen hinnoittelun vaikeus. 

 

Ratkaisut ovat luonteeltaan monimutkaisia, joten oikeanlaisen ja sopivan hinnoittelumallin 

löytäminen on vaikeaa, mutta myös erittäin tärkeää (Roegner & Gobbi 2001). Vaikeaa ratkaisujen 

hinnoittelusta tekee myös se, että ne sisältävät aineettoman elementin, palvelun, jota on hankala 

hinnoitella. Lisäksi ratkaisun pitäisi tuottaa enemmän arvoa asiakkaalle, kuin mitä erikseen myydyt 

tuotteet ja palvelut tuottavat (Sawhney 2006 s.369). Hinnan laskeminen tälle lisäarvolle on 

haastavaa. 

 

1.1 Työn tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tutkia teollisten ratkaisujen hinnoittelua. Työn 

päätutkimuskysymys on, mitkä hinnoittelumallit sopivat tietyn tyyppisille ratkaisuille. Työn 

osakysymyksiä ovat seuraavat kysymykset: 

 

1. Mitä ovat teolliset ratkaisut ja mitä eri tyyppisiä ratkaisuja on? 

2. Minkälaisia hinnoittelumalleja voidaan käyttää ratkaisujen hinnoittelussa? 

3. Millaisissa tilanteissa eri hinnoittelumallit sopivat kullekin ratkaisutyypille?  

 

Tavoitteena on löytää eri ratkaisutyypeille sopivimmat hinnoittelumallit, ja perustella miksi juuri 

nämä ratkaisutyypit ja hinnoittelumallit sopivat yhteen. 

 

1.2 Työn rajaukset ja tutkimusmenetelmät 

 

Teolliset ratkaisut, joita tässä kandidaatintyössä käsittelemme, on jaoteltu Ulagan ja Reinartzin 

(2011) luokittelun mukaan. Tarkasteltavat ratkaisutyypit ovat tuotteen elinkaaripalvelut, 

voimavaroja tehostavat palvelut, prosessia tukevat palvelut sekä prosessin delegaatiopalvelut. 

Työssä esitellyt hinnoittelumallit on rajattu koskemaan Sharman ja Iyerin (2011) malleja, joita ovat 
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perinteiset mallit, tiedon epäsymmetrisyyteen perustuvat mallit sekä arvontuottoon perustuvat 

mallit. Lisäksi käsitellään Tukkerin ja Tischner (2006) esittelemää leasingia sekä 

yhdistelmämalleja. 

 

Ratkaisuja, ratkaisujen hinnoittelua ja ratkaisuille sopivia hinnoittelumalleja on tutkittu tieteellisen 

kirjallisuuden pohjalta. Teoria perustuu ratkaisuja sekä ratkaisujen hinnoittelua käsitteleviin 

artikkeleihin sekä hinnoittelua käsittelevään kirjallisuuteen. Tutkimuksen perusteella luodaan 

viitekehys, jonka avulla löydetään sopivimmat hinnoittelumallit eri ratkaisutyypeille. 

 

1.3 Työn rakenne 

 

Ensimmäisenä työssä esitellään, mitä ratkaisut ovat ja miksi yritykset ovat siirtyneet tuotteiden tai 

palveluiden toimittamisesta ratkaisujen toimittamiseen. Seuraavaksi ratkaisutyypit jaetaan neljään 

eri luokkaan ja käsitellään näiden luokkien ominaisuuksia. Luku 4 keskittyy ratkaisujen 

hinnoitteluun ja sen vaikeuksiin sekä esittelee hinnoitteluprosessin. Viidennessä luvussa esitellään 

ratkaisuille sopivia hinnoittelumalleja. Luvussa 6 sovitetaan hinnoittelumallien ja ratkaisutyyppien 

ominaisuudet yhteen. Johtopäätöksissä arvioidaan työn tulosten hyviä ja huonoja puolia 
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2 TEOLLISET RATKAISUT 
 

Teollisilla markkinoilla yrityksillä on haasteena kansainvälinen kilpailu sekä katteiden aleneminen. 

Tästä johtuen monet yritykset ovatkin erottuakseen siirtyneet ratkaisuliiketoimintaan. (Bonnemeier, 

Burianek, Reichwald 2010.) Ratkaisut ovat tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, joiden 

tarkoituksena on tuottaa suurempaa lisäarvoa asiakkaalle kuin ratkaisun komponentit erikseen 

tuottaisivat. Ratkaisujen avulla yritykset voivat pidentää jo olemassa olevia asiakassuhteita. 

Ratkaisuliiketoiminta tarjoaa ydintuote-markkinoita suuremmat markkinamahdollisuudet. 

Ratkaisujen avulla toimittaja pääsee lähemmäksi asiakkaan toimintoja, jolloin asiakkaan uskollisuus 

kasvaa ja todennäköisyys, että asiakas siirtyy kilpailevalle toimittajalle, pienenee. Muutos kohti 

ratkaisuliiketoimintaa on ollut huomattavissa etenkin aloilla, joissa tuotteet ja palvelut ovat 

monimutkaisia sekä arvokkaita. (Sawhney 2006, s.365–369.) 

 

Yritysten ei kuitenkaan ole helppoa toimittaa sekä tehokkaita että tuottavia ratkaisuja (Tuli, Kohli, 

Bharadwaj 2007.) McKinseyn 200:lle Fortune 1000 yritysten myyntijohtajalle tekemän kyselyn 

mukaan noin puolet ratkaisutoimittajista saa pientä hyötyä ratkaisujen toimittamisesta ja neljäsosa 

jopa menettää rahaa (Hancock, John, Wojcik 2005.) Sawhneyn (2006 s.368) mukaan tuotekeskeisen 

yrityksen on vaikeaa omaksua ratkaisujen tarvitsemaa mentaliteettia, sillä yrityksen täytyy muuttaa 

toimintatapojaan kehittämisen, markkinoinnin, myynnin ja tarjooman tukemisen suhteen. 

 

Johansson, Krishnamurthy ja Schlissberg (2003) antavat kolme syytä, joiden takia yritykset 

epäonnistuvat ratkaisuliiketoiminnassa. Jotkut yritykset kuvittelevat myyvänsä ratkaisuja, vaikka 

todellisuudessa he ovat vain yhdistelleet tuotteita kokonaisuuksiksi, joista yhdessä tarjottuna 

saadaan vain vähän lisäarvoa. Ongelmia syntyy yhdistämisestä johtuvista lisäkuluista. Toinen syy 

epäonnistumiseen on ratkaisujen myynnin vaikeuden aliarvioiminen. Verrattuna perinteisiin 

tuotteisiin tai palveluihin, ratkaisuja on kalliimpaa tuottaa, niiden myyntikierto on pidempi ja 

asiakkaan liiketoiminnasta tarvitaan enemmän tietoa. Kolmas syy on, että ratkaisuja on myyty 

samalla periaatteella kuin tuotteita. (Johansson et al. 2003.) Ratkaisujen hinnoittelu liittyy vahvasti 

edellä esiteltyihin epäonnistumisen syihin. Ratkaisujen monimutkaisen luonteen vuoksi niiden 

hinnoittelu on vaikeaa, joten hinnoittelu on omalta osaltaan vaikuttanut yritysten epäonnistumiseen. 

 

Ratkaisujen toimittajan on tärkeää ymmärtää, mitä ratkaisut oikeastaan ovat. Ne eivät ole vain 

toisiinsa liittyvien tuotteiden tai tuotteiden ja palvelujen yhdistelmiä. Ratkaisun määritelmään liittyy 
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vahvasti se, että ne on määritelty ja suunniteltu asiakkaan tarpeen mukaan. (Roegner, Seifert, 

Swinford. 2001). 
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3 RATKAISUJEN LUOKITTELU 
 

Ratkaisuja voidaan luokitella monilla eri periaatteilla. Tässä työssä käytämme ratkaisujen 

luokitteluun Ulagan ja Reinartzin (2011) viitekehystä, jonka mukaan ratkaisut voidaan luokitella 

kahden ominaisuuden perusteella. Ensimmäinen ominaisuus on toimittajan arvolupauksen luonne. 

Arvolupaus voi liittyä joko työn tekemiseen tai toimittajan lupaukseen saavuttaa tietty suoritus. 

Toinen ominaisuus liittyy palvelun kohteeseen. Palvelu voi suuntautua joko toimittajan tuotteeseen 

tai asiakkaan prosessiin. Samanlaista kriteeristöä on käytetty kirjallisuudessa usein.  Esimerkiksi 

Olivan & Kallenbergin (2003), Kujalan, Arton, Aaltosen ja Turkulaisen (2009), sekä Windahlin ja 

Lakemondin (2010) artikkeleissa on käytetty toimittajan tuote - asiakkaan prosessi -kriteeristöä 

ratkaisujen tyypittelyyn. Windahlin ja Lakemondin artikkelissa käytetään myös tuotantopanos-

lopputulos- luokittelua. Tuotantopanos-lopputulos- tyyppistä luokittelua hyödynnetään myös 

Tukkerin (2004) artikkelissa. Valitsimme Ulagan ja Reinartzin viitekehyksen, sillä se on näistä 

artikkeleista tuorein ja se on julkaistu arvostetussa Journal of Marketing -lehdessä. Lisäksi 

artikkelissa ratkaisut on jaoteltu selkeästi ja artikkeli tarjoaa kattavasti tietoa eri ratkaisutyypeistä. 

 

 

Kuva 1. Ratkaisutyypit (Ulaga & Reinartz 2011) 

 

Arvolupauksen luonteen ja palvelun kohteen avulla saadaan jaoteltua neljä ratkaisutyyppiä: tuotteen 

elinkaareen liittyvät palvelut, asiakkaan prosessia tukevat palvelut, asiakkaan voimavaroja 
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tehostavat palvelut ja prosessin delegaatiopalvelut (kuva 1) (Ulaga & Reinartz 2011). Ratkaisujen 

luonne vaihtelee edellä mainituista ominaisuuksista riippuen. Ratkaisutyypit on nimetty 

sisältämänsä palvelun mukaan. Oletuksena on, että ratkaisut sisältävät myös toimittajan tuotteen.  

  

3.1 Tuotteen elinkaaripalvelut 

 

Ensimmäinen ratkaisutyyppi on tuotteen elinkaaripalvelut. Niiden tarkoitus on helpottaa toimittajan 

tuotteiden saatavuutta asiakkaalle sekä varmistaa tuotteen toiminta sen koko elinkaaren ajan. 

Elinkaaripalvelut liittyvät vahvasti toimittajan tuotteeseen, ja palveluun liittyvä arvolupaus on tehdä 

työ asiakkaan puolesta. Elinkaariratkaisuja voivat esimerkiksi olla huoltosopimus, tuotteen 

vuotuinen tarkastus tai tuotteen vikojen korjaaminen tietyn ajan kuluessa.  (Ulaga & Reinartz 2011.) 

 

Asiakkaat pitävät elinkaaripalveluja usein itsestäänselvyyksinä, joten maksuhalukkuus palvelusta 

on usein alhainen. Toimittajat ovat pyrkineet standardoimaan elinkaaripalveluita differoinnin 

vaikeuden vuoksi. Elinkaaripalvelut ovat kuitenkin hyvin tärkeitä, sillä juuri ne lisäävät myynnin 

edistämisen ohella toimittajan mainetta ratkaisujen toimittajana. Nämä asiat vaikuttavat tuotteen 

elinkaaripalveluiden hinnoitteluun. Yritykset ovat usein tarjonneet elinkaaripalveluita ilmaiseksi 

turvatakseen tuotteen myynnin, tai laskuttaneet yksinkertaisesti ajasta ja materiaalista “riko se, me 

korjaamme sen”-logiikalla. (Ulaga & Reinartz 2011.) 

 

3.2 Voimavaroja tehostavat palvelut 

 

Ratkaisuja, joissa toimittajan arvolupaus on saavuttaa tietty suoritus ja palvelu suuntautuu 

toimittajan tuotteeseen, kutsutaan voimavaroja tehostaviksi palveluiksi. Tämän tyyppisten 

ratkaisujen tarkoituksena on parantaa tuottavuutta asiakkaan sijoittamien voimavarojen avulla. 

(Ulaga & Reinarzt 2011). Voimavaroja tehostavien avulla voidaan esimerkiksi  pienentää laitteiden 

vikatilanteiden tai tuotteiden hajoamisen riskiä. Syy, miksi voimavaroja tehostavia palveluita on 

ryhdytty tarjoamaan tuotteiden ohella, on halu parantaa tuotteiden toimivuutta sekä 

käyttökapasiteettia. Palveluiden avulla toimittaja voi myös vähentää kysynnän vaihtelevuutta ja 

parantaa ennustettavuutta. (Oliva 2003.) Voimavaroja tehostavia palveluita voivat olla esimerkiksi 

ennalta ehkäisevä kunnossapito, paikan päällä tapahtuva valvonta tai kustomoitu ohjelmisto tietylle 

laitteelle. (Ulaga & Reinartz 2011.) 
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Tuotteen elinkaaripalveluihin verrattuna voimavaroja tehostavien palveluiden avulla toimittajien on 

helpompi erottua kilpailussa. Asiakkaat eivät koe näitä ratkaisuja välttämättömiksi, mutta tietävät, 

että niiden avulla he voivat saada toimittajan tuotteesta parhaan mahdollisen tehon, ja sitä kautta 

saavuttaa kilpailuetua. Tämän takia asiakkaat ovat usein valmiita maksamaan tällaisesta ratkaisusta 

enemmän kuin tuotteen elinkaaripalveluista. (Ulaga & Reinartz 2011.) 

 

3.3 Prosessia tukevat palvelut 

 

Toimittajan tuotteen sijaan ratkaisut voivat suuntautua myös suoraan asiakkaan prosessiin. 

Prosessia tukevat palvelut ovat palveluita, joita toimittaja tarjoaa auttaakseen asiakasta parantamaan 

omia prosessejaan. Toimittajat tarjoavat mieluiten näitä palveluita yhdessä omien tuotteidensa 

kanssa mutta joskus myös asiakkaan laitteistosta riippumatta. Toimittajan arvolupaus liittyy työn 

suorittamiseen asiakkaan puolesta. Prosessia tukevia palveluita voivat olla esimerkiksi 

energiatehokkuuden valvonta tai logistiikkakonsultaatio. (Ulaga & Reinartz 2011.) 

 

Koska asiakkaat voivat näiden ratkaisujen avulla parantaa omia prosessejaan huomattavasti, ovat he 

hyvin halukkaita maksamaan näistä palveluista. Toimittajat ovatkin usein hinnoitelleet ratkaisut 

kuten asiantuntijapalvelut, eli laskutus perustuu ratkaisun tarjoamiseen käytettyyn aikaan ja 

resursseihin. (Ulaga & Reinartz 2011.) 

 

3.4 Prosessin delegaatiopalvelut 

 

Prosessin delegaatiopalveluissa toimittaja suorittaa prosessit asiakkaan puolesta. Palvelu suuntautuu 

siis asiakkaan prosessiin ja toimittajan arvolupaus on saavuttaa suoritus. Prosessin 

delegaatiopalveluiden määritelmään kuuluu kuusi kohtaa. Ensiksi toimittajat yleensä yhdistävät 

tuotteen ja palvelun hyvin monimutkaiseksi tarjoomaksi. Toiseksi nämä ratkaisut kustomoidaan 

tarkasti asiakkaan tarpeen ja vaatimusten mukaan. Kolmannen kohdan mukaan 

delegaatiopalveluissa asiakkaan osallistuminen on jossakin määrin välttämätöntä. Neljänneksi sekä 

toimittajan että asiakkaan etu täytyy ottaa huomioon. Viidenneksi asiakkaat vaativat, että toimittaja 

ottaa riskit huomioon palvelussa. Riski onkin asiakkaiden suurin motivaattori ostaa prosessin 

delegaatiopalveluita. Viimeiseksi prosessin delegaatiopalveluissa huomioidaan hyödynjako 

asiakkaan ja toimittajan välillä. (Ulaga & Reinartz 2011.) 
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Prosessin delegaatiopalvelu voi esimerkiksi olla rengastoimitusten johtamista rekkayhtiön puolesta, 

lentotunteihin perustuvat huolto- ja korjaussopimukset kaupallisen lentoyhtiön kanssa tai 

polttoaineen toimitusten kokonaisvaltainen johtaminen puolijohdelaitokselle. (Ulaga & Reinartz 

2011.) 
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4 RATKAISUJEN HINNOITTELU 
 

Hinnoittelu on tärkeä prosessi yrityksille ja hinnalla on monta erilaista roolia. Ensinnäkin hinta on 

tuloksentekijä. Esimerkiksi markkinointimixissä, joka sisältää neljä elementtiä: tuotteen, hinnan, 

mainonnan ja jakelun, hinta on ainoa elementti, joka tuo yritykselle rahaa eikä vain aiheuta 

kustannuksia. Hyvät hinnoittelupäätökset voivat tehdä yrityksestä hyvinkin kannattavan, kun taas 

epäonnistuneet hinnoittelupäätökset voivat kaataa sen kokonaan. Hinta on päällimmäinen tekijä, 

johon vaikuttavat kaikki muut yrityksen toiminnot ja ominaisuudet, kuten liiketoimintastrategia, 

asiakassektori, kustannusrakenteet, tavoitteet ja työprosessit. Hinta voi toimia myös 

kilpailukeinona, sillä se vaikuttaa asiakkaiden käsityksiin tuotteen tai palvelun toimittajasta ja luo 

mielikuvia esimerkiksi laadusta. Asiakasohjauksen välineenä hinta toimii silloin, kun asiakkaan 

ostopäätöksiin ja niiden ajankohtiin pyritään vaikuttamaan esimerkiksi alennuksilla. Hintaa voidaan 

pitää myös arvon mittarina. Ostopäätöstä tehdessään, asiakkaan tulee pitää ostoksensa tuottamaa 

arvoa hintaa korkeampana. Koetun arvon määrä voi vaihdella paljonkin eri asiakkaiden välillä. 

(Sipilä 2003 s.15–16 ja 25–28.) 

 

4.1 Haasteet ratkaisujen hinnoittelussa 

 

Ratkaisujen monimutkaisesta luonteesta johtuen niiden hinnoittelu on vaikeaa. Hinnoittelu onkin 

yksi syy siihen, että useat yritykset ovat epäonnistuneet ratkaisuliiketoiminnassa. Sawhneyn (2006 

s.375–376) mukaan hinnoittelun vaikeuteen on neljä syytä. Ensimmäiseksi ratkaisun sisältämiä 

lisäarvoa tuottavia, aineettomia palveluita on vaikeampi hinnoitella kuin konkreettisia tuotteita. 

Toiseksi lisäarvoa tuottavat palvelut on kustomoitu jokaiselle asiakkaalle erikseen, joten on 

hankalaa luoda yhtenäistä hintaa ratkaisuille. Kolmas syy liittyy siihen, että ratkaisun toimittaja 

ottaa vastuulleen toimintoja, jotka asiakas on aikaisemmin tehnyt itse, sekä omistukseen liittyviä 

voimavaroja, jotka asiakas on aikaisemmin omistanut. Tästä johtuen riskit siirtyvät asiakkaalta 

toimittajalle, jolloin toimittajan täytyy huomioida ne myös hinnassa. Viimeiseksi ratkaisuissa 

asiakassuhde jatkuu asiakkaan ja toimittajan välillä, kun taas perinteisten tuotteiden myynnissä 

transaktio on ainutkertainen. Hinnoittelussa täytyy siis huomioida myös asiakassuhteen kesto. 

(Sawhney 2006 s.375–376.) 

 

Oikein tehdyllä hinnoittelulla on suuri merkitys ratkaisun myynnin onnistumiseen (Sharma & Iyer 

2011). Liian korkea hinta saa asiakkaat täyttämään tarpeensa itse, ja liian matalalla hinnalla tuottaja 

ei saa hyvitystä tuottamastaan arvosta ja vaivannäöstään. Asiakkaat haluavat usein maksaa 
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ratkaisusta sen perusteella, miten paljon he saavat siitä arvoa. Jos ratkaisu esimerkiksi tuottaa 

asiakkaalle säästöä pitkällä aikavälillä, on asiakas valmis maksamaan siitä enemmän. Tärkeintä on, 

että toimittaja osaa kunnolla selittää asiakkaalle ratkaisun arvontuottoperusteen ja perustella 

ratkaisulle asetetun hinnan. (Roegner & Gobbi 2001.) 

 

4.2 Hinnoitteluprosessi 

 

Hinnoittelu ei ole vain yksittäinen toimenpide vaan se on jatkuva prosessi, jolla on yhteys 

organisaation kaikkiin muihin toimintoihin. Hinnoitteluprosessi ja -strategia ohjaavat käytännön 

tasolla hinnoitteluratkaisuja sekä hinnan käyttöä kilpailukeinona. (Sipilä 2003 s.65.) Jotta 

ratkaisulle saadaan määritettyä sopiva hinnoittelumalli, ja sitä kautta hinta, täytyy yrityksellä olla 

sovitut rutiinit ja prosessit kunnossa. Ilman tehokasta hinnoitteluprosessia yritysten voi olla vaikeaa 

löytää oikeaa hintaa ratkaisuilleen. Bonnemeier et al. (2010) ovat kehittäneet kuusivaiheisen 

prosessin ratkaisun hinnoittelulle. Hinnoitteluprosessi on esitelty kuvassa 2. 

 

 

Kuva 2. Hinnoitteluprosessi (Bonnemeier et al. 2010).  

 

Prosessi alkaa hinnoittelustrategian määrittämisellä. Hinnoittelun tavoitteiden tulee olla yhtenäiset 

yrityksen tavoitteiden kanssa. Esimerkiksi yritys voi haluta suurempaa markkinaosuutta tai 

suurempaa tulosta ennen korkoja ja veroja (EBIT). Ratkaisun hinnan täytyy tukea asetettuja 

tavoitteita. Hinnoittelustrategian avulla määritetään myös yksityiskohtaiset hinnoittelukäsitteet, 

kuten esimerkiksi mittareiden kehittäminen arvoperusteisessa hinnoittelussa. Hinnoittelun 

suunnittelun täytyy olla pitkäjänteistä ja ottaa huomioon koko asiakassuhteen elinkaari. Strategian 

ohella yritysten täytyy kehitellä eri hinnoitteluskenaarioita sekä ohjeita kuinka menetellä, jos 

kilpailijat laskevat hintojaan. (Bonnemeier et al. 2010.) 
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Seuraavassa vaiheessa yrityksen täytyy tehdä hinta-analyysi, jonka pohjalta voidaan tehdä 

tarkempia päätöksiä jatkossa. Analyysiin täytyy kerätä tietoa kilpailijoiden hinnoista, asiakkaiden 

maksuhalusta sekä sisäisistä kustannuksista. Tietoa asiakkaista ja kilpailijoista voidaan saada niin 

yrityksen ulkopuolelta kuin sisältäkin. Sisäistä tietoa saadaan talon sisäisistä analyyseistä ja 

keräämällä yhteen epämuodollista tietoa ympäri yritystä. Hankaluuksia voi tulla hintaan liittyvän 

tiedon keräämisestä, muokkaamisesta sekä tarjoamisesta oikeille yksiköille. Asiakaskohtaista tietoa, 

kuten yksilölliset tarpeet, vaatimukset, maksuhalu sekä taloudellinen riski, saadaan yleensä myyjien 

tekemistä asiakkaiden haastatteluista. Tämä henkilökohtainen tieto täytyy saada koko yrityksen 

kattavaan tietosysteemiin. Edellä mainittujen tietojen lisäksi asiakkaan ratkaisusta saamaa arvoa 

täytyy analysoida. (Bonnemeier et al. 2010.) 

 

Näiden sisäisten tietojen lisäksi hinnoitteluun tarvittavaa tietoa voi saada yrityksen ulkopuolelta. 

Ulkopuolista tietoa voidaan saada markkinatutkimusyrityksistä, johdon konsulteilta, 

markkinatietokannoista sekä kilpailijoiden hintaluetteloista tai yritysraporteista. Lisäksi vahvojen 

henkilökohtaisten asiakassuhteiden ansioista myyntiyksikkö voi kerätä lisätietoja, kilpailijoiden 

hinnoista, ehdoista ja edellytyksistä, joita ei muuten voi saada. (Bonnemeier et al. 2010.) 

 

Prosessin kolmas vaihe on hinnan määrittäminen. Tässä vaiheessa määrätään ratkaisujen 

hinnoittelumallit niiden tietojen perusteella, jotka on saatu prosessin kahdesta ensimmäisestä 

vaiheesta. (Bonnemeier et al. 2010.) Myöhemmin tässä työssä tarkastelemme etenkin prosessin tätä 

vaihetta.  Bonnemeierin et al. (2010) tutkimusten mukaan hinnan määrittämiseen kannattaa käyttää 

poikkitieteellistä ryhmää, jonka jäsenet on koottu hinnoitteluyksiköstä, tuotejohdosta, sekä 

markkinointi-, myynti- ja talousosastoilta. Hinnan määrittäminen tälläista ryhmää käyttäen on 

tärkeää, sillä sen avulla selviydytään yritysmarkkinoiden hinnoittelun suurimmista ongelmista: 

epävarmuudesta sekä koordinoinnin aikaa vievistä prosesseista. 

 

Seuraava vaihe on hinnan sisäinen toimeenpano. Tämä vaihe on erityisen tärkeä suurissa 

yrityksissä, koska erilaiset tavoitteet ja intressit eri osastoilla täytyy mukauttaa yhtenäisiksi. 

Pienemmissä yrityksissä sisäinen toimeenpano ei ole niin tärkeää, sillä hinnan määrittävät usein 

tuotejohtajat. (Bonnemeier et al. 2010.) 

 

Sisäisen toimeenpanon jälkeen suoritetaan ulkoinen toimeenpano. Tämä tarkoittaa 

tarjousehdotusten sekä hintaneuvottelujen aloittamista asiakkaan kanssa. Ratkaisun ominaisuuksista 

riippuu kuinka paljon työtä tarjousehdotusten johtaminen tarvitsee. (Bonnemeier et al. 2010.) 
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Viimeinen vaihe hinnoitteluprosessissa on hinnan tarkkailu. Hintaa täytyy tarkastaa ja prosessia 

valvoa jokaisessa prosessin vaiheessa, eikä vain prosessin loputtua. Hinnan tarkkailuun liittyvät 

toiminnot ja rutiinit voidaan jakaa seuraaviin ryhmiin: prosessiin liittyvä tarkkailu, vaikutusten 

tarkkailu sekä tuotantopanosten tarkkailu. Prosessiin liittyvä tarkkailu sisältää esimerkiksi 

palautteen antoa ja seuraamista siitä, täyttyykö hinnoittelustrategia hinnoittelutavoitteiden avulla. 

Jos myyntiyksiköltä tulee palautetta siitä, että listahinnat eivät vastaa markkinahintoja, täytyy 

prosessin alkuvaiheita mukauttaa. Hinnan määritys ja hinnan ulkoinen toimeenpano voidaan nähdä 

osana prosessiin liittyvää tarkkailua. (Bonnemeier et al. 2010.) 

 

Vaikutusten ja tuotantopanosten tarkkailulla voidaan valvoa hinnoittelupäätösten tehokkuutta sekä 

tehdä analyysejä menetetyistä tarjouksista. Vaikutusten tarkkailu keskittyy laadullisten tavoitteiden, 

kuten yrityskuvan ja asiakkaan hintatyytyväisyyden tarkkailuun. Tuotantopanosten tarkkailuun 

kuuluu tuoton kehityksen, annettujen alennusten keskimäärän sekä nettohinnan ja markkinaosuuden 

seuraaminen. Sekä vaikutusten että tuotantopanosten tarkkailussa vaaditaan elinkaarisuuntautuneita 

tarkkailurutiineja sekä datan käsittelyä. (Bonnemeier et al. 2010.) 

 

Hinnoitteluprosessista huolimatta toimittajan ratkaisuille asettamat hinnat ja toteutuneet hinnat 

voivat olla erilaisia. Hinta täsmentyy yleensä vasta asiakkaan kanssa neuvoteltaessa. Lopulliseen 

hintaan vaikuttavat useimmiten asiakkaan tarpeet ja ominaisuudet, kuten ostopolitiikka ja valtuudet, 

asiakkaan maksuvalmius sekä ratkaisun todellinen käyttötarkoitus. (Sipilä 2003 s.65-66.) 
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5 HINNOITTELUMALLIT 
 

Ratkaisuille sopivia hinnoittelumalleja ei ole kirjallisuudessa käsitelty vielä kovinkaan paljon. Tässä 

työssä tutkimamme hinnoittelumallit perustuvat pääosin Sharman ja Iyerin (2011) esittelemään 

viitekehykseen. Myös Roegner ja Gobbi (2001) ovat käsitelleet ratkaisujen hinnoittelua 

artikkelissaan, mutta päädyimme Sharman ja Iyerin (2011) esittelemiin malleihin, sillä heidän 

jaotteluperusteensa ovat selkeät, ja artikkelissa eri hinnoittelumallit käsitellään kattavasti. Artikkeli 

on myös tuoreempi ja julkaistu arvostetussa Industrial Marketing Management -lehdessä 

Samankaltaista, arvon tuottoon perustuvaa hinnoittelumallia on käsitellyt myös Sawhney (2006) ja 

Johansson, Krishnamurthy ja Schlissberg (2003). Lisäksi työssä käsitellään Tukkerin ja Tischnerin 

(2006) esittelemää leasing- mallia. Ratkaisujen monimuotoisuuden vuoksi työssä esitellään myös 

mahdollisuus eri hinnoittelumallien yhdistämiseen. 

 

Sharma ja Iyer jakavat ratkaisujen hinnoittelumallit kolmeen kategoriaan. Ensimmäinen kategoria 

sisältää perinteiset hinnoittelumallit, toinen kategoria perustuu tiedon epäsymmetrisyyteen ja 

kolmas ratkaisujen tuottamaan arvoon. 

 

5.1 Perinteiset hinnoittelumallit 

 

Perinteisessä tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa täytyy ottaa huomioon kolme asiaa: asiakkaan 

kysynnän aikataulu, tuotannosta aiheutuvat kulut sekä kilpailijoiden hinnat (Kotler, Keller 2006 

s.444). Ratkaisuliiketoiminta on kuitenkin hyvin erilaista kuin perinteinen tuote- tai 

palveluliiketoiminta. Sillä on kolme ominaisuutta, jotka erottavat sen tuote- ja 

palveluliiketoiminnasta. Ensiksi ratkaisut ovat tuotteiden ja palvelujen yhdistelmiä, joten niiden 

tuottaminen vaatii suuren määrän erilaisia kyvykkyyksiä kuten tietotaitoa ja teknisiä valmiuksia. 

Näille kyvykkyyksille on usein vaikeaa määritellä jotakin tiettyä hintaa. Toiseksi perinteiset 

hinnoittelumenetelmät on tehty sillä oletuksella, että yritys valmistaa tuotteita massatuotannolla, 

jolloin saadaan mittakaavaetu esimerkiksi markkinointi- ja kuljetuskustannuksiin. Lisäksi määrien 

ollessa suuret erilaiset epäsuorat kustannukset jakautuvat useampaan osaan, ja jokaiselle tuotteelle 

jää pienempi osuus kustannuksista. Ratkaisut kuitenkin räätälöidään erikseen jokaisen asiakkaan 

tarpeisiin sopiviksi, joten niitä ei voida tuottaa massatuotantona. Kolmanneksi hinnoitteluun 

vaikuttaa kilpailu. Asiakkaiden uskotaan vertailevan tuotteita keskenään ja päättävän, mistä saa 

parhaan hinta-laatusuhteen. Koska ratkaisut on räätälöity asiakkaan tarpeisiin, kilpailua voi ilmetä 

vain asiakkaita hankittaessa. (Sharma & Iyer 2011.) 
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Edellä mainittujen ominaisuuksien vuoksi perinteiset hinnoittelumallit soveltuvat huonosti 

ratkaisuille. Taulukossa 1 on esitetty perinteisten hinnoittelumallien sopivuus ratkaisuihin. 

 

Taulukko 1. Perinteisten hinnoittelumallien soveltuvuus ratkaisuille (Sharma & Iyer 2011.) 

Hinnoittelutyyppi Selitys Soveltuvuus ratkaisuihin 

Erilainen toinen 

markkina 

Asiakkaiden erilaisuuden vuoksi eri hintaa 

voidaan käyttää eri asiakkaille. 

Vain tietyillä markkinoilla: suurille 

asiakkaille voidaan myydä halvemmalla 

kuin pienille asiakkaille. 

Jaksottainen alennus Tarpeen (väliaikainen) vaihtelu johtaa hintojen 

alentamiseen sesongin ulkopuolella. Usein 

”kerman kuorinta” hinnoittelua. 

Vain tietyissä tapauksissa: jos ratkaisu on 

standardoitu ja eri asiakassegmenttien 

tarve vaihtelee. 

Satunnainen alennus Etsintä kustannukset. Kohteena ei-ostajat 

korkeammilla hinnoilla ja vertailuryhmä 

alennuksella. 

Hyvin rajoittunut käyttö. 

Kilpailukykyinen 

”läpilyönti” 

Hinnoittelu perustuu kilpailuasemaan. Hintoja 

alennetaan, jotta markkina-asemaa saadaan 

parannettua. 

Ei sovellu, ratkaisun sisältämän palvelun 

vuoksi. 

Kokemuskäyrä Hinnat alenevat, kun yrityksen kustannukset 

alenevat kokemuksen myötä. 

Ei sovellu, ellei kokemuskäyrä auta 

ratkaisuja (näyttöä on kuitenkin toiseen 

suuntaan). 

Hintaviestitys Laatua viestitetään hinnan avulla. Strategia ei ole oleellinen ostajan matalan 

tietämyksen vuoksi. 

Maantieteellinen hinta Hinnoittelu perustuu maantieteelliseen sijaintiin 

ja kilpailuun. 

Rajoittunut soveltuvuus, sillä tuotteita ja 

palveluita ei standardoida. 

Tuoteryhmän hinnan 

yhdistäminen 

Tuotteen hinnoittelu perustuu tavoitteiden 

maksimointiin (esim. voitto). Käytetään 

heterogeenisen tarpeen kestämättömille 

tuotteille, joita ei voi vaihtaa. 

Ei oleellista, paitsi jos strategia on nostaa 

osuutta asiakkaan liiketoiminnassa. 

Premium -hinnoittelu Luodaan tuotteita, joista voidaan veloittaa eri 

hinta eri segmenteiltä (esim. konserttiliput) 

Ei oleellista ratkaisuliiketoiminnassa. 

Mielikuvahinnoittelu Eri hinnoittelu eri laatujen hahmottamiseen Ei oleellista ratkaisuliiketoiminnassa. 

Täydentävä hinnoittelu Hinnoitellaan yksi tuote halvemmaksi, jotta 

toinen voidaan myydä paremmalla katteella, 

jolloin yhteenlaskettu tuotto on suurempi. 

Ei oleellista ratkaisuliiketoiminnassa. 
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Kuten taulukosta huomataan, perinteiset hinnoittelumallit harvoin sopivat ratkaisuille tai ovat 

strategian kannalta oleellisia ratkaisuliiketoiminnalle.  Ratkaisuille parhaiten sopivatkin 

omanlaisensa, nimenomaan ratkaisuille suunnatut hinnoittelumallit. 

 

5.2 Tiedon epäsymmetrisyyteen perustuvat hinnoittelumallit 

 

Tiedon epäsymmetrisyydellä tarkoitetaan eroa asiakkaan ja toimittajan tietämyksessä koskien 

ratkaisun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia. Tällainen ero esiintyy usein ratkaisuja myytäessä, 

sillä myyjä ei voi varmistaa asiakkaan arvostusta ratkaisua kohtaan ilman lisäkustannuksia ja 

vaivannäköä, ja toisaalta ostaja ei välttämättä pysty havaitsemaan myyjän tarjooman laatua. Nämä 

epäsymmetrisyydet pätevät etenkin silloin, kun räätälöinnin taso on korkea, ja tarjooman on hyvin 

monimutkainen.  (Sharma & Iyer 2011.)  Kuvassa 3 on esitetty epäsymmetriseen tietämykseen 

perustuvia hinnoittelumalleja. 

 

 

Kuva 3. Tiedon epäsymmetrisyyteen perustuvat hinnoittelumenetelmät (Sharma & Iyer 

2011). 

 

Jos sekä asiakkaan että toimittajan kustannustietämys on alhainen, suositaan usein 

omakustannuslaskentaperusteista (OKA) hinnoittelua, joka vähentää kustannusten yli- tai 

aliarviointia (Sharma & Iyer 2011). OKA-mallissa ratkaisulle lasketaan ensin välittömät ja sitten 

välilliset kustannukset ja näiden yhteenlaskuna saadaan ratkaisulle omakustannusarvo. 
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Omakustannusarvoon lisätään haluttu voittolisä, jolloin saadaan ratkaisun myyntihinta. OKA-

hinnoittelun lähtökohtana on, että ratkaisun myyntihinnan tulee kattaa kaikki ratkaisun 

tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. (Sipilä 2003 s.181-182.) 

 

Jos molempien osapuolten kustannustietämys on korkea, hinnasta neuvotellaan tai ratkaisu 

hinnoitellaan kilpailukykyisesti. Neuvoteltu hinta on usein hyvä vaihtoehto ratkaisujen kohdalla, 

kunhan neuvottelu perustuu ymmärrykseen molempien osapuolten arvostuksesta ratkaisua kohtaan. 

(Sharma & Iyer 2011.) 

 

Hankalampaa hinnan määrittäminen on silloin, jos asiakkaan ja toimittajan kustannustietämyksen 

tasot eroavat. Jos toimittajan kustannustietämys on korkeampi, toimittaja usein suosii jaetun hyödyn 

hinnoittelumenetelmää. Tässä menetelmässä toimittaja investoi ratkaisuun ja ostaja ja myyjä jakavat 

tuotot keskenään, mikä maksimoi tuottoa. (Sharma & Iyer 2011.) 

 

Jos asiakas on tietämätön ratkaisun kustannuksista, hän haluaa usein kilpailuttaa tarjouksia 

saadakseen paremman tietämyksen eri toimittajien tarjoamista ratkaisuista (Sharma & Iyer 2011). 

Kilpailutilanteessa toimittajan tulee huomioida kuinka ratkaisun hinta suhtautuu ratkaisun laatu- ja 

arvontuottotasoon ja kuinka korkea hintataso on suhteessa kilpailijoihin (Sipilä 2003 s.255). 

 

Asiakkaan kustannustietämys on usein toimittajan kustannustietämystä korkeampi, jos asiakas on 

ulkoistanut jonkin prosessinsa toimittajalle. Tässä tilanteessa asiakas usein haluaa asettaa ratkaisulle 

kiinteän hinnan, jolloin ratkaisun avulla saadut säästöt on helppo määrittää. Vaihtoehtoisesti asiakas 

voi suosia lopputulokseen perustuvaa hinnoittelua, jossa hinta määräytyy ratkaisusta saatujen 

tulosten perusteella. (Sharma & Iyer 2011.) 

 

5.3 Arvontuottoon perustuvat hinnoittelumallit 

 

Kolmas hinnoittelukategoria liittyy ratkaisujen tuottamaan arvoon. Arvontuottoon perustuvien 

hinnoittelumallien lähtökohtana on ratkaisun käyttöaste sekä asiakkaan ratkaisusta saaman 

lopputuloksen laatu, eli kuinka paljon asiakas arvostaa lopputulosta. Lopputuloksen arvostuksen 

voidaan käsittää myös kattavan asiakkaalle ratkaisun käytöstä syntyvän säästön määrän. 

Käyttöasteeseen perustuva hinnoittelu huomioi volyymin, yleisyyden ja tuotteen tai palvelun käytön 

keston. Lopputulokseen perustuvat hinnoittelumallit huomioivat toimittajan luoman arvon 

asiakkaalle. (Sharma & Iyer 2011, Sawhney 2006 s. 376.) Arvontuottoon perustuvia 
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hinnoittelumalleja käytettäessä tulee ensin selvittää asiakkaan ratkaisusta saamien hyötyjen 

rahallinen arvo. Tätä arvoa voi selvittää eri tutkimuksilla, kuten paikan päällä tapahtuvalla ratkaisun 

käytöstä syntyvän arvon arvioinnilla, epäsuorien kyselyiden avulla, suorituskyvyn mittaamisella 

sekä yhdistetyillä analyyseillä. (Sawhney 2006, s. 376.) Tiedon epäsymmetrisyyteen perustuviin 

hinnoittelumalleihin verrattuna, arvontuottoperusteiset mallit ovat vähemmän monimutkaisia, sillä 

myyjän ja ostajan tietämyksen selvittämiseen ei tarvitse käyttää aikaa eikä rahaa (Sharma & Iyer 

2011). Kuvassa 4 on esitetty arvontuottoperusteiset hinnoittelumallit. 

 

 

Kuva 4.  Arvontuottoon perustuvat hinnoittelumenetelmät (Sharma & Iyer 2011). 

 

Ratkaisun käyttöasteen ollessa alhainen ja lopputuloksen arvostuksen ollessa korkea suositaan 

yleensä kiinteän taksan tai kiinteän ajan hinnoittelumalleja. Kiinteän taksan hinnoittelumallissa 

ratkaisusta peritään aina tietyin väliajoin tietty maksu riippumatta siitä kuinka paljon ratkaisua 

käytetään. Kiinteän ajan hinnoittelumallissa taas ratkaisun tarjonta taataan tietyksi ajaksi. Tämä 

malli on usein käytössä, jos ratkaisu sisältää projektinomaisia piirteitä. (Sharma & Iyer 2011.) 

Kiinteän taksan ja kiinteän ajan hinnoittelumalleissa hinnoittelulla voidaan pienentää riskiä 

kustannusten ja ajan ylittämiseen (Sawhney 2006 s.377). 

 

Ratkaisun käyttöasteen ja lopputuloksen arvostuksen ollessa matalia, hinnoitteluun sopii 

transaktiomalli (Sharma & Iyer 2011). Transaktiomallissa ratkaisun hinta perustuu toimittajan ja 
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asiakkaan välisten tapahtumien määrään. Mallissa määrätään hinta tapahtumien määrän 

perustasolle, ja jos määrä ylittyy tai alittuu, toimittajalle maksetaan ennalta sovittu hyvitys. 

Asiakkaan maksama lopullinen hinta määräytyy tässä mallissa suoraan toimittajan työmäärän 

mukaan. (Bhatia, Gill, Craddock 2012.) 

 

Kun ratkaisun käyttöaste on korkea, mutta lopputuloksen arvostus on matala, on ratkaisun 

hinnoittelussa hyvä ottaa huomioon käytön määrä, tiheys sekä kesto. Käyttöasteen ollessa korkea 

ratkaisuista peritäänkin usein hinta käyttömäärän perusteella. Toinen vaihtoehto on määrittää hinta 

ratkaisun tuottamiseen vaadittujen henkilöstöresurssien perusteella. Toisaalta jos ratkaisun 

lopputuloksella ei ole suurta merkitystä verrattuna käyttömäärään, voidaan ratkaisusta periä myös 

ennakkomaksu. (Sharma & Iyer 2011.) 

 

Ratkaisun käyttöasteen sekä lopputuloksen arvostuksen ollessa korkeita on jaetun voiton 

hinnoittelumenetelmä hyvä vaihtoehto. Tässä menetelmässä hinta perustuu asiakkaan kokemaan 

lopputulokseen. Toimittaja takaa ratkaisulle tietyn lopputuloksen ja molemmat osapuolet jakavat 

ratkaisun ansiosta saadut lisätuotot. (Sharma & Iyer 2011.) Jaetun voiton hinnoittelussa toimittaja ja 

asiakas sopivat etukäteen arvontuoton seuraamisesta ja seuraamiseen käytetyistä mittareista. 

Toimittajan saama maksu riippuu täysin asiakkaan huomaamasta tuotetusta arvosta, mitattuna 

sovituilla mittareilla. Voitonjako-mallista on useita etuja sekä toimittajalle että asiakkaalle. Asiakas 

saa varmuuden siitä, että toimittajan kiinnostukset kohtaavat asiakkaan kiinnostusten kanssa, sillä 

toimittajan rahallinen menestys on riippuvainen asiakkaan menestyksestä. Tämä kannustaa 

toimittajia ottamaan ainoastaan tilauksia, jotka todella luovat asiakkaalle arvoa. Toinen etu 

asiakkaalle tässä hinnoittelumallissa on, että riski siirtyy asiakkaalta toimittajalle. Toimittajien 

saama hyöty hinnoittelumallista on se, että se tarjoaa perustaa kilpailussa erottumiseen. Toimittaja 

voi tämän hinnoittelumallin avulla viestittää, että sillä todella on kykyä onnistuneesti luoda 

asiakkaalle arvoa.  (Sawhney 2006 s.377.) 

 

5.4 Leasing 

 

Sharman ja Iyerin (2011) listaamien hinnoittelumenetelmien jatkoksi Tukker ja Tischner 

mainitsevat artikkelissaan (2006) leasing-perusteisen hinnoittelun. Leasing-hinnoittelussa kaikki 

kulut ovat toimittajan vastuulla ja näin ollen toimittajalla on usein halu tuottaa ratkaisu 

mahdollisimman kustannustehokkaasti (Tukker & Tischner 2006).  
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Leasing on kapasiteettipohjainen hinnoittelumalli, ja se perustuu siihen, että toimittaja luovuttaa 

asiakkaalle ratkaisun käyttöoikeuden tietyksi ajanjaksoksi tiettyä maksua vastaan ilman, että 

ratkaisun ja sen osatekijöiden omistusoikeudet siirtyvät. Leasing-maksu koostuu yleensä 

perusmaksusta ja käyttömaksusta. (Sipilä 2003 s.193.) 

 

5.5 Yhdistelmämallit 

 

Joissakin tapauksissa paras hinnoittelumalli voi olla myös yhdistelmä eri malleista. Tyypillisiä 

yhdistelmähinnoitteluja ovat esimerkiksi perusmaksu, johon lisätään jokin muuttuva osio, tai aika- 

ja materiaalimaksu, joihin lisätään kattohinta. Hinnoittelumallien täytyy ottaa huomioon monia 

tekijöitä, kuten selkeys, markkinoitavuus, kannattavuus ja oikeudenmukaisuus. Usein 

yksinkertainen ja selkeä hinnoittelumalli on todella keskimääräinen, eikä näin ollen sovi hyvin 

kaikkiin tilanteisiin. Yhdistelmämallit ovat siitä hyviä, että niiden eri osille voi antaa erilaisen 

tarkoituksen. Esimerkiksi jokin osa takaa toimittajalle tietyn minimituoton, kun taas toiset osat 

ottavat huomioon ratkaisun käyttömäärän, laadun tai tuotantoresurssien käytön. (Sipilä 2003 s.247.) 

 

Etenkin monimutkaisimmille ratkaisuille voi sopia kolmiosainen yhdistelmähinnoittelu, joka 

koostuu perusmaksusta, vuosimaksusta ja käytön mukaisesta maksusta. Tällaisessa hinnoittelussa 

perusmaksu kattaa esimerkiksi järjestelmän tai laitteiston asentamiskustannukset tai toimittaja-

asiakassuhteen aloittamisesta koituvat kustannukset. Asiakassuhteen jatkuvuus taataan 

vuosimaksulla, joka toimii maksuna ratkaisun olemassaolosta. Käytön mukainen maksu osoittaa 

asiakkaalle, että tämä voi itse vaikuttaa kustannusten suuruuteen. Tällaisen hinnoittelurakenteen 

ansiosta käyttömaksu pystytään usein pitämään suhteellisen matalana, koska asiakas maksaa osan 

ratkaisusta jo perus- ja vuosimaksun kautta. (Sipilä 2003 s.249.) Ratkaisuliiketoiminta vaatii 

useimmiten pitkäkestoisia asiakassuhteita, ja hinnoittelu on hyvä sovittaa tähän ajatukseen 

(Bonnemeier et al. 2010). Edellä mainitun tyyppinen kolmivaiheinen hinnoittelumalli luo pohjan 

tiiviille ja jatkuvalle asiakasyhteistyölle (Sipilä 2003 s.249). 
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6 ERI TYYPPISTEN RATKAISUJEN HINNOITTELU 
 

Ratkaisun hinnoittelumallista päätetään jo heti hinnoitteluprosessin alussa. Yrityksen omien 

tavoitteiden lisäksi ratkaisun luonne ja ratkaisutyyppi tulee huomioida, kun ratkaisulle valitaan 

sopivaa hinnoittelumallia. Hinnoittelumallin tulee olla sellainen, että toimittaja saa siitä suurimman 

mahdollisen hyödyn (Roegner & Gobbi 2001). 

 

Jotta saisimme selville, mikä hinnoittelumalli sopii kullekin ratkaisutyypille parhaiten, vertaamme 

hinnoittelumallien ominaisuuksia eri ratkaisutyyppeihin. Ominaisuudet ovat asiakkaan 

kustannustietämys, toimittajan kustannustietämys, asiakkaalle kertyvä säästö sekä ratkaisun 

käyttöaste. 

 

Kustannustietämys tarkoittaa sitä, kuinka tarkkaan asiakas tai toimittaja tuntee ratkaisun käytön ja 

tuottamisen aiheuttamat kustannukset. Asiakkaan kustannustietämyksellä on myös yhteys asiakkaan 

maksuhalukkuuteen. Ratkaisun lopputuloksella tarkoitetaan asiakkaan arvostusta lopputulosta 

kohtaan ratkaisun ansiosta kertyvän säästön kannalta. Ratkaisun käyttöasteella tarkoitetaan sitä, 

kuinka paljon ratkaisua käytetään sen elinkaaren aikana. Edellä mainittujen ominaisuuksien laatu 

voi olla korkeaa tai matalaa. Ratkaisun käyttöasteen ollessa korkea ratkaisua käytetään jatkuvasti. 

Matala käyttöaste taas tarkoittaa sitä, että käyttö voi tapahtua jaksottaisesti, tai vain satunnaisesti 

esimerkiksi laitteen mennessä rikki, tai tietyin väliajoin kuten esimerkiksi vuosi- tai kuukausihuolto. 

Taulukossa 2 on sovitettu hinnoittelumallien ominaisuuksia ratkaisutyypeille. Ominaisuuksien laatu 

on päätelty lähdemateriaalista saamiemme tietojen pohjalta. Todellisuudessa ominaisuudet voivat 

vaihdella toimittajan ja asiakkaan  omien yksilöllisten ominaisuuksien mukaan. Olemme pyrkineet 

kuitenkin yleistämään ominaisuudet sopimaan mahdollisimman tarkasti kuhunkin ratkaisutyyppiin. 
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Taulukko 2 Hinnoittelumallien ominaisuudet sovitettuna ratkaisutyyppeihin 

 

6.1 Tuotteen elinkaaripalveluille sopivat hinnoittelumallit 

 

Ratkaisun sisältämää palvelua pidetään itsestään selvänä, eikä siitä olla valmiita maksamaan 

ylimääräistä. Asiakas ei välttämättä ole tietoinen kaikista ratkaisusta syntyvistä kustannuksista. 

Toimittajan kustannustietämys taas on usein korkea, koska palvelut eivät ole kovin monimutkaisia, 

jolloin kustannukset on helppo selvittää. Käyttöaste on usein matala, sillä palvelua käytetään vain 

tarvittaessa. Lisäksi tämän tyyppisessä ratkaisussa lopputuloksena kertyvä säästön määrä 

asiakkaalle ei ole keskeisessä roolissa. 

 

Tiedon epäsymmetrisyyteen perustuvista hinnoittelumalleista jaetun hyödyn hinnoittelulla sekä 

tarjouskilpailulla on tuotteiden elinkaaripalveluita vastaavat ominaisuudet. Nämä hinnoittelumallit 

sopivat, kun toimittajan kustannustietämys on korkea ja asiakkaan matala. Arvoperusteisista 

hinnoittelumalleista parhaiten näille ratkaisuille sopii transaktiomalli, sillä näiden ratkaisujen osalta 

käyttöaste ja lopputuloksen arvostus ovat matalia.  

 

Tuotteen elinkaaripalveluissa räätälöinnin taso on vähäinen ja ratkaisun toimittajia voi olla useita, 

joten tarjouskilpailu sopii hinnoittelumalliksi. Tarjouskilpailu sopii etenkin kovan kilpailun 

tilanteeseen, jossa kustannuksista epävarma asiakas haluaa saada ratkaisun mahdollisimman 

halvalla. Tarjouskilpailussa toimittajalla on kuitenkin alihinnoittelun riski, jolloin lisäarvon tuoma 

ansainta voi jäädä saamatta.  
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Transaktiohinnoittelu on monimutkainen prosessi, mutta elinkaaripalveluiden yksinkertaisuuden 

vuoksi se sopii hyvin hinnoittelumalliksi. Transaktiomalli sopisi käytettäväksi esimerkiksi 

tilanteeseen, jossa asiakas tietää tarkasti ratkaisun tulevat käyttömäärät. Transaktiomallin käyttö 

soveltuu esimerkiksi tulostinten toimittajalle tilanteessa, jossa toimittaja vastaa myös asiakkaan 

laitteen huollosta sekä musteiden ja paperin lisäämisestä. Asiakas ei maksa itse laitteesta, vaan 

tulostettujen sivujen mukaan. Perustaso paperien kulutukseen määrätään jo tilausvaiheessa, ja 

esimerkiksi vuoden kuluttua sitä verrataan todelliseen kulutukseen.  

 

Jaetun hyödyn hinnoittelussa toimittaja ja asiakas jakavat ratkaisun avulla saadut tuotot. Tällä 

hinnoittelumallilla voidaan alentaa alihinnoittelun riskiä ja samalla myös ratkaisun tuotto saadaan 

maksimoitua. 

 

6.2 Voimavaroja tehostaville palveluille sopivat hinnoittelumallit 

 

Voimavaroja tehostavissa palveluissa asiakkaan ja toimittajan kustannustietämykset ovat matalia. 

Toimittajan kustannustietämyksen alhaisuus johtuu siitä, että tällaiset ratkaisut pyrkivät 

parantamaan tuottavuutta asiakkaan sijoittamien voimavarojen avulla, joten lopullisia kustannuksia 

voi olla vaikea arvioida. Asiakkaan kustannustietämys näiden ratkaisujen osalta on hieman 

korkeampi kuin elinkaaripalveluissa, mutta silti melko alhainen, sillä palvelu suuntautuu toimittajan 

tuotteeseen eikä asiakkaan omaan prosessiin. Voimavaroja tehostavien palvelujen lopputuloksen 

arvostus on usein korkealla tasolla, sillä nämä ratkaisut auttavat parantamaan asiakkaan 

kilpailukykyä ja tuottavuutta. Ratkaisu on usein myös jatkuvassa käytössä, joten käyttöaste on 

korkea.  

 

Voimavaroja tehostavat ratkaisut tähtäävät asiakkaan tuottavuuden parantamiseen ja niissä 

toimittajan arvolupaus kohdistuu lopputuloksen saavuttamiseen. Hinnoittelumallin tulee tukea 

näiden ratkaisujen päämäärää eli taata asiakkaalle mahdollisimman suuret säästöt tulevaisuudessa. 

Samalla hinnoittelumallin täytyy myös maksimoida toimittajan tuottoja. Voimavaroja tehostavia 

palveluita vastaavat ominaisuudet ovat jaetun voiton hinnoittelumallilla (korkea käyttöaste ja 

korkea säästön määrä) sekä OKA-hinnoittelumallilla (matala kustannustietämys molemmilla).  

 

Jaetun voiton hinnoittelumenetelmä perustuu asiakkaan saamiin tuottoihin, ja se myös sisältää 

lupauksen tietystä lopputuloksesta. Tämä on asiakkaan kannalta hyvä hinnoittelumalli, koska 
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asiakas maksaa ratkaisusta vain sen tuottaman lopputuloksen perusteella. Toisaalta tämä 

hinnoittelumalli on hyvä myös toimittajan kannalta, jos ratkaisu on erityisen tehokas ja lisää 

asiakkaan tuottoja merkittävästi. OKA-hinnoittelun avulla toimittaja vähentää yli- ja alihinnoittelun 

riskiä. Yli- ja alihinnoittelua syntyy helposti, kun kustannustietämys on matala ja tuottoja halutaan 

maksimoida. 

 

Voimavaroja tehostaville palveluille sopii edellä mainuttujen hinnoittelumallien lisäksi myös 

leasing-hinnoittelu. Tilanteesta riippuen nämä ratkaisut ovat sellaisia, että omistussuhdetta ei ole 

järkevää siirtää toimittajalta asiakkaalle. Leasing johtaa yleensä asiakkaan puolelta ratkaisun 

tehokkaaseen käyttöön ja kannustaa toimittajaa käyttämään raaka-aineita ja muita resursseja 

mahdollisimman tehokkaasti. Näin ollen molemmat osapuolet saavat ratkaisusta suuremman 

hyötysuhteen. (Tukker & Tischner 2006.) Asiakkaan puolelta leasing-hinnoittelumalli säästää aikaa 

ja rahaa, kun ratkaisun sisältämien laitteiden ylläpidosta tai eteenpäin myynnistä ei tarvitse 

huolehtia. Toimittajan kannalta leasing esimerkiksi mahdollistaa ottamaan suuremman vastuun 

ratkaisun toiminnasta, mikä vähentää esimerkiksi asiakkaiden osaamattomasta laitteiden käytöstä 

johtuvia riskejä, koska toimittaja itse vastaa ratkaisun ylläpidosta ja huollosta. Lisäksi toimittaja saa 

maksun varatusta kapasiteetista, vaikka asiakas ei käyttäisikään ratkaisua. (Sipilä 2003 s.193–194.)  

 

Leasing-mallia voidaan soveltaa jokaiselle ratkaisutyypille, mutta voimavaroja tehostaville 

palveluille se sopii parhaiten ratkaisujen yksilöllisten ominaisuuksien perusteella. Leasing toimii 

tilanteessa, jossa ratkaisun omistusoikeutta ei kannata siirtää toimittajalta asiakkaalle. Ratkaisuun 

voi kuulua esimerkiksi laite tai laitteelle räätälöity ohjelmisto, jonka on mahdollista pysyä 

toimittajan omistuksessa, ja asiakkaalla on siihen vain käyttöoikeus. Toimittaja vastaa huolloista ja 

päivityksistä, jolloin näistä johtuvat kustannukset ja riskit siirtyvät asiakkaalta toimittajalle. 

 

6.3 Prosessia tukeville palveluille sopivat hinnoittelumallit 

 

Prosessia tukevien palveluiden osalta asiakkaan kustannustietämys on usein korkea, sillä kyse on 

heidän omista prosesseistaan. Nämä ratkaisut voivat olla melko monimutkaisia. Ne joudutaan 

räätälöimään tarkasti jokaisen asiakkaan omien tarpeiden mukaan, sillä jokaisella asiakkaalla on 

omat prosessinsa, lisäksi ratkaisun sisältämää palvelua voidaan tarjota myös kilpailevien 

toimittajien laitteistoille. Riskien minimoimiseksi toimittajan täytyykin olla hyvin perillä ratkaisun 

sisältämistä kustannuksista. Vastaavat ominaisuudet tiedon epäsymmetrisissä hinnoittelumalleissa 

ovat neuvotellulla hinnalla sekä kilpailukykyisellä hinnalla. Prosessia tukevien palveluiden 
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lopputuloksen arvostus on korkea, sillä sen avulla asiakkaat voivat parantaa ja tehostaa omia 

prosessejaan, ja sitä kautta saada säästöjä. Ratkaisu ei kuitenkaan välttämättä ole jatkuvassa 

käytössä, vaan se voi olla tietyin väliajoin tai tarpeen mukaan käytettävissä. Arvontuottoon 

perustuvien hinnoittelumallien vastaavat ominaisuudet löytyvät kiinteästä taksasta ja kiinteästä 

ajasta.  

 

Kilpailukykyinen ja neuvoteltu hinta sopivat varsinkin silloin, jos ratkaisun sisältämää palvelua 

tarjotaan muiden toimittajien laitteistoille. Näin toimittaja pystyy vastaamaan kilpailuun paremmin. 

Kiinteän taksan hinnoittelu takaa toimittajalle säännöllisen tulonlähteen, vaikka asiakas ei ratkaisua 

jatkuvasti käyttäisikään. Kiinteän ajan hinnoittelumalli sopii etenkin, jos ratkaisulla on 

projektinomaisia piirteitä, eli luvattu prosessin parannus tapahtuu tietyn ajan kuluessa. 

 

6.4 Prosessin delegaatiopalveluille sopivat hinnoittelumallit  

 

Prosessin delegaatiopalveluissa asiakkaan kustannustietämys on usein hyvin korkea, sillä ratkaisun 

palvelu suuntautuu asiakkaan omiin prosesseihin. Toimittajan kustannustietämys taas voi olla 

melko matala, koska delegaatiopalvelut ovat hyvin monimutkaisia. Toimittaja ei välttämättä tunne 

asiakkaan prosesseja tarkasti tai tiedä kaikkia kustannustekijöitä. Prosessin delegaatiopalveluilla 

käyttö on yleensä jatkuvaa, mutta niistä ei kerry merkittäviä kustannussäästöjä, sillä tällaisten 

ratkaisujen ensisijainen tehtävä on asiakkaan riskien pienentäminen. Tiedon epäsymmetrisyyteen 

perustuvista hinnoittelumalleista prosessin delegaatiopalveluilta vastaavat ominaisuudet ovat kiinteä 

hinta ja lopputulosperusteinen hinta. Arvontuottoon perustuvista hinnoittelumalleista 

ominaisuuksien perusteella näille ratkaisuille sopivat parhaiten ennakkomaksu, käytön mukainen 

maksu tai aika- ja materiaalimaksu. 

 

Prosessin delegaatiopalvelut ovat monimutkaisia, joten mahdollisia hinnoittelumalleja on monta. 

Nämä ratkaisut tähtäävät asiakkaan kokeman riskin pienentämiseen, jolloin lopputulosperusteinen 

hinta sopii hyvin. Mitä enemmän asiakkaan riskit pienenevät, sitä enemmän ratkaisusta ollaan 

valmiita maksamaan. Toisaalta toimittajalle tällaisen monimutkaisen, räätälöidyn ratkaisun 

tuottaminen voi olla hyvinkin riskialtista, jolloin toimittajan kannattaa suosia ennakkomaksua. 

 Käytön mukainen maksu sekä aika- ja materiaalimaksu ovat hyviä kompromissimalleja, koska ne 

vähentävät molempien osapuolten riskiä hinnoittelun suhteen, sillä asiakas maksaa mitattavissa 

olevista asioista. Toisaalta nämä hinnoittelumallit voivat vähentää jommankumman osapuolen 

ratkaisusta saamia hyötyjä, jos esimerkiksi ratkaisu toimii odotettua paremmin tai huonommin. 
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Kiinteän hinnan malli sopii etenkin ulkoistamistilanteessa asiakkaan kannalta, sillä asiakas tahtoo 

tietää ulkoistamisen aiheuttamat kustannukset sekä säästöt tarkasti. 

 

Yhdistelmämalli voi taata toimittajalle parhaan ansaintamahdollisuuden ja vaikuttaa positiivisesti 

asiakastyytyväisyyteen. Yhdistelmämallit sopivat varsinkin prosessin delegaatiopalveluille, 

ratkaisujen monimutkaisen luonteen vuoksi. Esimerkiksi delegaatiopalveluissa voi ennen ratkaisun 

toimittamista käyttää ennakkomaksua ja toimittamisen jälkeen toista delegaatiopalveluille sopivaa 

hinnoittelumallia. Yhdistelmämallit voivat eri tilanteissa sopia myös muille ratkaisutyypeille. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tämän kandidaatintyön päätutkimuskysymys oli: mitkä hinnoittelumallit sopivat tietyn tyyppisille 

teollisille ratkaisuille. Lisäksi työssä tutkittiin mitä teolliset ratkaisut ovat, miten niitä voidaan 

jaotella, millaisia malleja ratkaisujen hinnoitteluun voidaan käyttää, sekä millaisissa tilanteissa 

löydetyt hinnoittelumallit sopivat kullekin ratkaisutyypille. 

 

Teolliset ratkaisut ovat monimutkaisia tuotteiden ja palveluiden yhdistelmiä, joiden tarkoituksena 

on tuottaa asiakkaalle enemmän arvoa kuin, mitä komponentit erikseen tuottaisivat. Yhä useampi 

toimittaja on ryhtynyt toimittamaan ratkaisuja vastatakseen  kansainvälistymisen takia kovenevaan 

kilpailuun. Tutkimusten mukaan vain harva kuitenkin onnistuu saamaan rahallista lisähyötyä 

ratkaisujen toimittamisesta. Useat jopa menettävät rahaa. Ratkaisujen monimutkaisuuden vuoksi 

niiden hinnoittelu on hyvin vaikeaa. Hinnoittelu onkin yksi syy, jonka takia ratkaisutoimittajat eivät 

ole onnistuneet tavoitteissaan. 

 

Tässä kandidaatintyössä käytimme ratkaisujen luokitteluun Ulagan ja Reinartzin (2011) 

arvolupauksen luonteeseen ja palvelun kohteeseen perustuvaa viitekehystä. Luokittelun perusteella 

saatiin neljä eri ratkaisutyyppiä, jotka on nimetty ratkaisun sisältämän palvelun mukaan. 

Ratkaisutyypit ovat: tuotteen elinkaaripalvelut, voimavaroja tehostavat palvelut, prosessia tukevat 

palvelut sekä prosessin delegaatiopalvelut. 

 

Ratkaisun hinnoittelun onnistumisen kannalta on tärkeää käyttää ratkaisuille suunnattuja 

hinnoittelumalleja. Kuten aiemmin olemme todenneet, perinteiset hinnoittelumallit harvoin toimivat 

tai ovat oleellisia ratkaisujen kannalta. Perinteiset hinnoittelumallit voivat toimia tietyissä 

tilanteissa, jos ratkaisu on hyvin yksinkertainen ja räätälöintiä on vain vähän. Toisaalta tässä 

tilanteessa vastaan tulee kysymys: onko tällöin kyseessä oikea, määritelmän mukainen ratkaisu vai 

pelkkä tuotteen ja palvelun yhdistelmä?  

 

Ratkaisuille sopivat hinnoittelumallit perustuvat joko tiedon epäsymmetrisyyteen tai ratkaisun 

tuottamaan arvoon. Lisäksi ratkaisuille voi sopia leasing-hinnoittelu tai erilaiset 

yhdistelmähinnoittelut. Kuvaan 5 on koottu kullekin ratkaisutyypille sopivat hinnoittelumallit. 

Nämä hinnoittelumallit sopivat eri ratkaisutyyppeihin hyvin, sillä hinnoittelumallit ja ratkaisut 

vastaavat ominaisuuksiltaan toisiaan, ja tulokset vaikuttavat loogisilta. 
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Kuva 5. Ratkaisutyypeille sopivat hinnoittelumallit. 

 

Kuvasta nähdään, että kun ratkaisun sisältämä palvelu suuntautuu toimittajan tuotteeseen, kuten 

tuotteen elinkaaripalveluissa ja voimavaroja tehostavissa palveluissa, on sopivia hinnoittelumalleja 

vähemmän kuin silloin, jos palvelu suuntautuu asiakkaan prosessiin. Toimittajan tuotteeseen 

suuntautuvat palvelut ovat yleensä yksinkertaisempia, jolloin ratkaisun kustannukset on helpompi 

selvittää. Näissä tapauksissa hinnoitteluprosessin avulla myös sopivin hinnoittelumalli on helppo 

löytää. Asiakkaan prosessiin suuntautuvat palvelut, kuten prosessia tukevat palvelut ja prosessin 

delegaatiopalvelut, ovat yleensä monimutkaisempia toimittajan tuotteeseen suuntautuviin 

palveluihin verrattuna, ja niitä joudutaan räätälöimään enemmän eri asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. 

Tällöin hinnoittelumallin määrittäminen on hankalampaa. 

 

Asiakkaiden mielestä tuotteen elinkaaripalvelut ovat itsestäänselvyyksiä, eivätkä he halua maksaa 

niistä. Tarjontaa voi olla myös paljon, jolloin toimittajan kannalta kilpailua on paljon. Tuotteen 

elinkaaripalveluille löysimme kolme sopivaa hinnoittelumallia: tarjouskilpailun, jaetun hyödyn 

hinnoittelun sekä transaktion. Tarjouskilpailu sopii hinnoittelumalliksi etenkin kovan kilpailun 

tilanteeseen. Se kuitenkin lisää alihinnoittelun riskiä. Jaetun hyödyn hinnoittelu taas vähentää tätä 

riskiä. Tämä hinnoittelumalli on etenkin asiakkaan kannalta hyvä, sillä asiakas maksaa saamansa 

hyödyn perusteella. Transaktiomallia käytettäessä asiakkaan tulee tietää ratkaisun tulevan käytön 
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määrä tarkasti, sillä hinta perustuu ennalta sovittuun käyttömäärään. Transaktiomalli on 

hinnoittelumallina monimutkainen, mutta tuotteen elinkaaripalveluiden yksinkertaisen luonteen 

vuoksi helposti sovellettavissa.  

 

Voimavaroja tehostavien palveluiden päätehtävänä on tehostaa asiakkaan tuottavuutta. 

Hinnoittelumallin avulla voidaan tukea tätä päämäärää ja samalla maksimoida toimittajan tuottoja. 

Tähän päästään jaetun voiton hinnoittelumallilla. Siinä asiakas maksaa ratkaisusta saamiensa 

voittojen mukaan. Toisaalta malliin sisältyy ali- ja ylihinnoittelun riski. Toinen vaihtoehto 

hinnoitella näitä ratkaisuja on OKA-hinnoittelumalli, jonka avulla riski hinnoitella yli tai ali 

pienenee. OKA-hinnoittelun avulla kaikki ratkaisun toimittajalle aiheuttamat kustannukset tulee 

katettua. Kolmas malli etenkin näille ratkaisuille on leasing. Leasing-mallissa ratkaisun 

omistusoikeus säilyy toimittajalla ja maksu määräytyy kapasiteetin ja kuluneen ajan mukaan.  

 

Prosessia tukeville palveluille hinnoittelussa voidaan käyttää neuvoteltua hintaa, kilpailukykyistä 

hintaa, kiinteää taksaa sekä kiinteän ajan hinnoittelumallia. Neuvoteltu- ja kilpailukykyinen hinta 

ovat hyviä lähtökohtia, jos ratkaisun palvelua tarjotaan myös muiden toimittajien laitteistoille. 

Nämä ratkaisut eivät ole välttämättä jatkuvassa käytössä, joten kiinteällä taksalla toimittaja takaa 

itselleen säännöllisen tulonlähteen. Kiinteän ajan hinnoittelua voidaan käyttää projektinomaisia 

piirteitä omaaville ratkaisuille. 

 

Prosessin delegaatiopalvelut pyrkivät pienentämään asiakkaan kokemaa riskiä. Tämä tarkoitus 

täytyy ottaa huomioon myös ratkaisun hinnoittelumallia määritettäessä. Ominaisuuksiensa 

perusteella sopivimmat hinnoittelumallit ovat kiinteä hinta, lopputulosperusteinen hinta, 

ennakkomaksu, käytön mukainen maksu, aika- ja materiaalimaksu sekä eri mallien yhdistelmät. 

Kiinteä hinta sopii ulkoistamistilanteisiin, sillä asiakkaat haluavat tietää tarkasti ulkoistamisesta 

koituvat kustannukset. Lopputulosperusteinen hinta auttaa etenkin asiakkaan riskin 

pienentämisessä. Toimittajan kannalta myös ennakkomaksu voi olla hyvä vaihtoehto. Käytön 

mukainen maksu ja aika- ja materiaalimaksut ovat edellä mainittuihin verrattuna 

kompromissimalleja, sillä niiden avulla molempien osapuolten kokemaa riskiä saadaan 

pienennettyä. Toisaalta näihin malleihin sisältyy riski siitä, että toiselle osapuolelle koituukin 

hyödyn sijasta enemmän haittaa. Prosessin delegaatiopalveluiden osalta yhdistelmämalli voikin olla 

paras mahdollinen hinnoittelusysteemi, jonka avulla molempien osapuolten etu täyttyy. Ei ole 

myöskään poissuljettua käyttää yhdistelmämallia muidenkin ratkaisutyyppien kohdalla.  
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Hinnoittelumallin valinnassa on tärkeää, että toimittajan hinnoitteluprosessi on määrätty ja sitä 

noudatetaan tarkasti. Valitun hinnoittelumallin sopivuutta tulee tarkkailla prosessin jokaisessa 

vaiheessa erilaisten analyysien ja ennalta määrättyjen mittareiden avulla. Hinnoittelumallin valinta 

määräytyy lopulta ratkaisun yksilöllisten ominaisuuksien kautta. Näitä ominaisuuksia ovat muun 

muassa ratkaisun käyttötarkoitus, tavoitteet, räätälöinnin taso, ratkaisun sisältämät riskit sekä 

asiakkaan osallistumisen määrä. Lisäksi hinnoittelupäätöksessä täytyy ottaa huomioon asiakkaan ja 

toimittajan ominaisuudet, kuten toimiala, yrityksen koko, maksukyky, luotettavuus, asema ja 

tärkeys. Tärkeimpien avainasiakkaiden kanssa hinnoitteluun voidaan esimerkiksi panostaa 

enemmän kuin muiden asiakkaiden kohdalla. Ratkaisuliiketoiminnassa toimittajan kannalta on 

tärkeintä osata perustella asiakkaalle ratkaisun tuottamasta lisäarvosta aiheutuva lisähinta. 

 

Ratkaisuliiketoiminta on merkittävä ja nouseva suuntaus sekä kirjallisuudessa, että teollisuudessa. 

Tässä työssä tutkimus keskittyi sopivien hinnoittelumallien löytämiseen eri ratkaisutyypeille. Koska 

teollisuuden käytäntöjä ratkaisuiden hinnoittelusta oli vaikeaa löytää, tutkimus tehtiin teoreettisella 

pohjalla. Jatkossa aihetta voikin tutkia juuri käytännön kannalta, toteutuvatko ja toimivatko löydetyt 

ominaisuudet ja mallit käytännössä.  
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