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Tässä kandidaatintyössä on tutkittu hinnoittelua ja asiakaskannattavuutta johdon 

laskentatoimen ja markkinoinnin kirjallisuuksissa. Työn tarkoituksena oli 

tarkastella näiden alojen välisiä eroja hinnoittelussa ja asiakaskannattavuudessa, 

sekä osoittaa kuinka niitä käytetään, ja miten kyseiset aiheet linkittyvät toisiinsa. 

Työ on toteutettu kirjallisuustutkimuksena hyödyntäen painettua kirjallisuutta ja 

elektronista tiedonhakua. Hinnoittelu eroaa suuresti markkinoinnin ja johdon 

laskentatoimen kirjallisuuksissa. Johdon laskentatoimi käsittelee nykyhetkeä 

analysoivia asiakaskannattavuuden mittausmalleja, kun taas markkinointi 

käsittelee tulevaisuutta analysoivia menetelmiä. Sekä johdon laskentatoimi että 

markkinointi on kiinnostunut kasvavissa määrin asiakaskannattavuuden 

analysoimisesta. Hinnoittelu ja asiakaskannattavuus vaikuttavat suoraan toisiinsa. 

ABC-laskennan avulla voidaan toteuttaa analyyseja tuotekustannuksista ja 

asiakkaista samanaikaisesti. Tulevaisuudessa näiden aihealueiden ja alojen 

synergiaa parantamalla yritykset pystyisivät kehittämään kannattavuuttaan 

suuresti. 
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1 JOHDANTO 

 

1.1 Tausta 

Hinnoittelua ja asiakaskannattavuuden analysointia on jo pitkään käytetty kaupankäynnin 

parissa. Kiinnostus niihin on myös lisääntynyt lähiaikoina yrityksien pyrkiessä parempiin 

tuloksiin ja tarkempaan johtamiseen. Sekä hinnoittelu että asiakaskannattavuus ovat asioita, 

joille ei ole yksiselitteisiä vastauksia. Aiheet ovat eläneet pitkään johdon laskentatoimen ja 

markkinoinnin kirjallisuuksissa. Hinnoittelu ja asiakaskannattavuus ovat yrityksen 

menestyksen kannalta olennaisia aiheita, joiden laiminlyöminen saattaa aiheuttaa yritykselle 

kilpailukyvyn menetystä. Molemmat tieteenalat ovat kehittäneet aihealueista omat 

johtopäätökset ja teoriansa eristyksessä toisistaan, mikä on johtanut tilanteeseen, jossa 

tieteenalojen välillä aiheet nähdään eri tavalla. Ristiriitaisuudet tieteenalojen käsitysten välillä 

ovat aiheuttaneet ongelmia, kun yrityksissä on pyritty tekemään hinnoittelua ja 

asiakaskannattavuusanalyyseja. Näkökulmien erot ovat myös pysäyttäneet molempien alojen 

kehityksen aiheissa, sillä kummatkin alat tarvitsevat toisiaan menestyksen saavuttamiseksi. 

Tilanteeseen on herätty 2000-luvun puolella ja useat tutkijat ovat pyrkineet kaventamaan 

johdon laskentatoimen ja markkinoinnin välistä kuilua eli kasvattamaan synergiaa niiden 

välillä. 

 

1.2 Työn tavoite, tutkimusmenetelmä ja -kysymykset 

Työn tavoitteena on antaa lukijalle kuva johdon laskentatoimen ja markkinoinnin 

kirjallisuuksien näkemyksistä hinnoittelusta ja asiakaskannattavuudesta. Työssä on myös 

pyritty erittelemään johdon laskentatoimen ja markkinoinnin välisiä eroja hinnoittelussa ja 

asiakaskannattavuudessa. On myös tutkittu hinnoittelun ja asiakaskannattavuuden keskinäistä 

korrelaatiota.   

 

Tutkimusmenetelmänä työssä on hyödynnetty kirjallisuustutkimusta. Kirjallisuustutkimus on 

tehty käyttäen hyväksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Nelli-tiedonhaku portaalia, 

Google Scholar palvelua sekä kirjallista materiaalia. Nelli tietokannan kautta on käytetty 
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Ebsco Academic Search elite, Abi/Inform Global, Elsevier Science direct sekä Emerald 

Journals tietokantoja.  

 

Kandidaatintyön tutkimuskysymykset ovat: 

 

 Mitkä ovat johdon laskentatoimen ja markkinoinnin erot käsiteltäessä hinnoittelua ja 

asiakaskannattavuutta? 

o Miten yritykset käyttävät hinnoittelua? 

o Miten ja miksi yritykset tuottavat ja käyttävät asiakaskannattavuusanalyyseja? 

o Miten hinnoittelu vaikuttaa asiakaskannattavuuteen? 

o Millä tavoin asiakaskannattavuusanalyysit vaikuttavat hinnoittelupäätöksiin? 

 

1.3 Työn rajaus ja rakenne 

Työssä on käytetty kirjallisuusrajausta ja täten keskitytty vain markkinoinnin ja johdon 

laskentatoimen kirjallisuuksiin. Työn rajaus perustuu aineisto- ja aikarajaukseen eli työssä ei 

ole käytetty ennen 2000-lukua ilmestyneitä teoksia. Työstä on myös rajattu pois julkishallinto, 

koska sitä voidaan pitää epäoleellisena käsiteltäessä yritysten toimenpiteitä ja näkemyksiä, 

sillä julkishallinto ei ole suoraan verrattavissa markkinalähtöiseen yritykseen. 

 

Työn aluksi esitellään sekä johdon laskentatoimen että markkinoinnin näkemykset 

hinnoittelusta ja eritellään mainittujen tieteenalojen välisiä eroja. Työn toisena osuutena on 

asiakaskannattavuuden tutkiminen molemmilla aloilla sekä näiden näkökantojen erojen 

analysointi. Työn lopuksi esitellään hinnoittelupäätöksien vaikutukset 

asiakaskannattavuuteen, sekä asiakaskannattavuusanalyysien tuottamat vaikutukset yrityksen 

hinnoittelupäätöksiin. Työ päätetään johtopäätöksillä, joissa pyritään kokoamaan työn 

tärkeimmät osa-alueet yhteen. 
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2 HINNOITTELU JOHDON LASKENTATOIMEN JA 

MARKKINOINNIN KIRJALLISUUKSISSA 

2.1 Hinnoittelumenetelmät johdon laskentatoimessa 

Hinnoittelulla tarkoitetaan tuotteelle tai palvelulle asetettavan hinnan suunnittelua ja 

analysointia. Hinnoittelupäätöksiä tehdään, jotta voidaan varmistaa yrityksen tuottavan 

halutun tai tarvittavan määrän voittoa jokaista myytyä yksikköä kohti. Tuotto onkin 

nettohinnan ja kustannuksien välinen erotus.  Hinnoittelupäätöksiä voidaan tehdä käyttäen 

useita erilaisia menetelmiä riippuen yrityksen koosta, tietojärjestelmistä, toimialasta, 

henkilöstön kyvyistä sekä riippuen hinnoittelupäätöksien tarkkuuden tarpeesta. Johdon 

laskentatoimen kirjallisuus käsittelee lähes poikkeuksetta kustannuksia perimmäisenä 

hinnoitteluun vaikuttavana tekijänä, eli kustannusperusteista hinnoittelua. Tuotekohtaisten 

kustannusten laskeminen on kustannuslaskennan perimmäinen tehtävä, vaikka se on vain yksi 

laskentakohteista.  Kilpailukyky syntyy hinnoittelusta, joka voi olla oikeaa vain, jos pohjana 

on tehokas ja tarkka kustannuslaskenta (Laitinen 2007, s.18; Järvenpää et al. 2010, s. 186). 

Käytännössä myös tuotteen kysyntä ja kilpailu vaikuttavat hinnoitteluun. Mitä pienemmät 

katteet yrityksellä ovat, sitä tärkeämpää on oikea hinnoittelu. Oikea hinnoittelu on 

tulevaisuuden keskeinen menestystekijä. Seuraavaksi työssä esitellään muutamia menetelmiä, 

joita voidaan käyttää tuotteiden tai palveluiden hinnoittelussa. Nämä menetelmät ovat 

toimintoperusteinen hinnoittelu, voittolisähinnoittelu, katetuottohinnoittelu ja 

tavoitekustannuslaskentaan perustuva hinnoittelu. Käsiteltävät menetelmät on valittu, sillä ne 

ovat toistuneet useimmin johdon laskentatoimen kirjallisuudessa ja voidaan näin nähdä olevan 

tärkeimpiä menetelmistä. (Laitinen 2007, s. 12-13; Järvenpää et al. 2010, s. 187-189) 

 

Toimintoperusteinen eli ABC-laskenta (Activity-Based Costing) on toimintopohjaista 

kustannuslaskentaa. ABC-laskenta on suhteellisen uusi toimintatapa ja se on nostanut 

suosiotaan vasta 90-luvulla. ABC-laskennassa määritellään toimintoja, joille asetetaan hinta. 

Kun toiminnoille on saatu määriteltyä hinnat, allokoidaan toiminnot kustannuskohteille, kuten 

tuotteille sen mukaan kuinka paljon mitäkin toimintoa on jouduttu käyttämään tuotteen tai 

palvelun valmistuksessa.  ABC-laskennalla voidaan usein saada määriteltyä todella tarkasti 

tietyn toiminnon kustannukset. Toimintojen kustannusten avulla yritys pystyy laskemaan 

tuotteen tai palvelun kustannukset ja näin sen tarvitseman hinnan. Kyseisen 
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hinnoittelumenetelmän tuottamasta hyödystä kertoo varmasti se, että vaikka kyseinen 

menetelmä on vasta suhteellisen uusi, eli saavuttanut suurta tietoisuutta vasta 90-luvulla, on se 

saavuttanut suuren suosion yrityksien keskuudessa. Nykyisin ABC-laskenta on tärkeä osa 

monien yrityksien hinnoitteluprosessia, sillä useat yritykset ovat tulleet johtopäätökseen, että 

ABC-laskenta on työkaluna erittäin toimiva hinnoittelupäätöksien kohdalla. ABC-laskenta 

saattaa kuitenkin muodostua vaikeaksi toteuttaa, mikäli yrityksen tarjoamat tuotteet ovat 

räätälöityjä. Toimintapohjainen kustannuslaskenta auttaa myös yritystä parantamaan 

prosessejaan sen antaessa informaatiota siitä, mihin yrityksen varat oikeastaan kuluvat. 

(Blocher et al. 2010, s. 127; Laitinen 2007, s. 172-173; Van Raaij 2005, s. 373; McWatters et 

al. 2008, s. 89-95) 

 

Voittolisähinnoittelulla eli omakustannushinnoittelulla (Cost-plus pricing) tarkoitetaan 

menetelmää jossa yrityksen tuotteelle lasketaan kokonaiskustannukset, jotka sisältävät sekä 

välittömät että välilliset, kiinteät ja muuttuvat kustannukset, joihin lisätään jo ennalta 

määritelty kate eli voittoa varten tarvittava lisä. Omakustannushinnoittelun tarkoituksena on, 

että hinnalla pystytään kattamaan kaikki tuotteesta syntyvät kustannukset ja tuottamaan 

tavoitteen mukainen voitto. Yrityksen luodessa omakustannushinnoittelua on erityisen 

tärkeää, että tuotteen kustannukset saadaan kohdistettua luotettavasti. Tämän takia 

laskennoissa sovelletaan usein toimintoperusteista kustannuslaskentaa. Voittolisähinnoittelu 

on erittäin turvallinen ja helppo menetelmä. Voittolisähinnoittelun määritelmä on myös 

riippumaton siitä millä menetelmällä kustannukset lasketaan. Kuvassa 1 esitetään sekä 

omakustannushinnoittelun että katetuottohinnoittelun laskennan määritelmät. (Laitinen 2007, 

s. 172-173; Järvenpää et al. 2010, s. 190-191) 

 

Voittolisähinnoittelu Katetuottohinnoittelu 

Tuotteen välittömät yksikkökustannukset Tuotteen välittömät muuttuvat yksikkökust. 

+ Välilliset yksikkökustannukset +Välilliset muuttuvat yksikkökustannukset 

= Omakustannusarvo (OKA) =Tuotteen minimiomakustannusarvo(Moka) 

+Voittolisä +Tavoitteen mukainen yksikkökatetuotto 

=Tuotteen tai palvelun hinta =Tuotteen tai palvelun hinta 

Kuva 1 Voittolisä- ja katetuottohinnoittelu 
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Katetuottohinnoittelussa (Marginal pricing) hinta perustuu vain tuotteesta syntyviin 

muuttuviin kustannuksiin ja niihin lisättäviin katteisiin eli katetuottoon. Katetuotto on 

mitoitettu niin, että sillä voidaan tuottaa tarvittava voitto ja kattaa kiinteät kustannukset. 

Katetuoton täytyy olla linjassa yrityksen johtoryhmän vaatiman voittotavoitteen kanssa. 

Katetuottohinnoittelun tarkoituksena on, että hinnan täytyy kattaa vähintään tuotteen 

muuttuvat kustannukset ja antaa tarvittavasti tuottoa kiinteille kustannuksille ja voitoille. 

Katetuottohinnoitteluun liittyy samat ongelmat kuin yleisesti kustannusperusteiseen 

hinnoitteluun. On erityisen tärkeää että pystytään tarkasti laskemaan tuotteelle kuuluvat 

kustannukset, sekä määrittelemään tuotteen omat muuttuvat kustannukset. Puhtaasti 

katetuottohinnoitteluun perustuva prosessi toimii, kuten kuvassa 1 on esitetty. (Laitinen 2007, 

s.179; Järvenpää et al. 2010, s. 188-189) 

 

Tavoitekustannuslaskentaan perustuvalla hinnoittelulla (Target costing) tarkoitetaan 

menetelmää, jossa yritys valitsee kilpailukykyisen hinnan tuotteelleen, määrittää tarvittavan 

voiton tuotteelleen ja laskee näiden avulla kustannustason tuotteelle, jolla aikaisemmat kaksi 

tekijää toteutuvat. Tavoitehinnoittelu on hinnoittelumenetelmä, jota käytetään etenkin kovasti 

kilpailuilla markkinoilla tai yrityksen ajautuessa vaikeaan tilanteeseen ja joutuessaan 

taistelemaan kilpailukykynsä säilyttämisestä. Yritys pystyy vaikuttamaan tuotteen 

tavoitekustannuksiin integroimalla uutta teknologiaa tuotantoprosessiin, tai parantamalla jo 

käytössä olevan kapasiteetin käyttöä ja tehokkuutta. Yritys pystyy myös suunnittelemaan 

tuotteita tai palveluitaan uudestaan. Tämä on myös usein yritykselle erittäin hyödyllistä, sillä 

tuotteiden suunnittelupäätöksien analysoinnin avulla voidaan saada tarkempaa informaatiota 

tulevaisuuden kustannuksista esim. tuotesuunnitteluun sitoutuvasta pääomasta. 

Tuotesuunnittelupäätökset ovat tekijöitä, jotka saattavat jäädä usein yrityksien osalta 

huomiotta tehdessä hinnoittelupäätöksiä. Hyvällä suunnittelulla voidaan parantaa 

hinnoittelupäätöksien tarkkuutta ja leikata yrityksen kustannuksia (Weir 2008, s. 801). 

Tavoitehinnoittelun on nähty parantavan asiakastyytyväisyyttä, pienentävän kustannuksia, 

vähentävän tuotekehitykseen kuluvaa aikaa, sekä parantavan kilpailuetua vaikeina aikoina, 

kuten talouskriisien aikana. Tavoitehinnoittelu on myös monissa tapauksissa parantanut 

yrityksen tarjoamien tuotteiden laatua. (Blocher et al. 2010, s. 547-553) 

 



8 

 

   

 

Yritykset joutuvat kuitenkin usein tekemään oletuksia tehdessään hinnoittelupäätöksiä. 

Hinnoitellessa kustannusperusteisesti on usein vaikea huomioida hinnan vaikutusta 

myyntimääriin. Usein kustannusperusteisessa hinnoittelussa kiinnitetään myyntimäärä ennen 

hinnan ratkaisua, joka tuottaa ongelmia, sillä myyntimäärä riippuu hinnasta kysyntäkäyrän 

mukaisesti. Hinta on usein asiakkaan ostopäätöksen kannalta olennaisin tekijä ja hintajousto 

on tärkeä ottaa huomioon tehdessä hinnoittelupäätöksiä. On kuitenkin olemassa myös 

menetelmiä, joiden avulla voidaan ottaa huomioon kustannukset sekä hinnan aiheuttamat 

kysynnänmuunnokset eli hintajousto. Tarkentuva ja joustava kustannusperusteinen hinnoittelu 

on tällainen menetelmä. (Laitinen 2007, s. 160) 

 

Vaikka johdon laskentatoimen kirjallisuudessa usein käsitellään vain kustannuksia 

hinnoittelupäätöksiin vaikuttavina tekijöinä, täytyy myös asiakkaat ottaa huomioon päätöksiä 

tehtäessä. Kirjallisuudesta on käynyt selväksi, että kustannusjohtamisen 

hinnoittelupäätöksissä tietyn voiton saaminen on tärkeimmässä roolissa. Sekä kuluttajat että 

asiakasyritykset tekevät yleensä ostopäätöksen pohjautuen useiden yrityksien tarjoamiin 

hintoihin ja tuotteisiin. Kilpailuttaminen tarkoittaa, että kun yritys hinnoittelee tuotettaan, 

täytyy sen ottaa huomioon, että liian suuren hinnan valitseminen saattaa aiheuttaa yritykselle 

asiakkaan menetyksen tai tarjouskilpailun häviämisen. Liian alhainen hinta taas vaikuttaa 

myynnin kannattavuuteen ja on huonoimmassa tapauksessa jopa epäkannattavaa. Tarjousta 

laadittaessa yrityksen on tasapainotettava kannattavuuteen ja kasvuun liittyvät strategiset 

tavoitteet. Tarjouksen pohjana ovat yrityksen omat kustannukset, joten hinnoittelua voidaan 

pitää kustannusperusteisena. Seuraavaksi esitellään johdon laskentatoimen hinnoitteluprosessi 

tarjouskilpailun tapauksessa, mistä voidaan nähdä johdon laskentatoimen esittelemän 

tarjouskilpailun noudattavan kustannusperusteista hinnoittelua. 

 

1. Tarjousten kustannusten arviointi. 

2. Yrityksen voiton laskeminen kullakin mahdollisella tarjoushinnalla. 

3. Tarjouskilpailun voittamisen todennäköisyyden arviointi kullakin tarjoushinnalla. 

4. Tarjoushinnan valitseminen ottamalla huomioon edellisten vaiheiden tulokset ja muut 

tarjoukseen vaikuttavat tekijät.  

5. Sen varmistaminen, että tarjous vastaa yrityksen strategisia tavoitteita. Jos se ei vastaa, 

palataan edelliseen vaiheeseen. (Laitinen 2007, s. 202-204) 
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Hinnoittelupäätökset mielletään usein lyhyen aikavälin ratkaisuiksi ja pitkän aikavälin 

ratkaisuihin kiinnitetään kirjallisuudessa huomattavasti vähemmän huomiota. Kuitenkin 

yritykset ovat kiinnostuneet kasvavissa määrin elinkaarikustannuksista ja elinkaaren 

vaikutuksesta tuotteen myyntiin. Elinkaarikustannusanalyysilla voidaan tarkastella koko 

tuotteen eliniän aikaisia kustannuksia ja analysoida tuotteen tulevaisuuden kuvia ja kysyntää. 

Tuotteen elinkaaren analysoinnilla voidaan tehdä pitkän aikavälin hinnoittelupäätöksiä, ja 

kehittää yrityksen hinnoittelustrategioita. Kuvassa 3 on esitetty tuotteen elinkaari ja siinä 

kuvastetaan tuotteen vaiheiden vaikutusta liikevaihtoon. (Nagle et al. 2010, s. 157-171) 

 

 

 

Kuva 2 Tuotteen elinkaari (Vernon 1966, s. 199) 

 

Tuotteen esittelyvaiheessa kilpailu markkinoilla on vähäistä, mutta yritykselle koituvat 

kustannukset tuotetta kohden ovat korkeat. Tämä johtuu uuden kapasiteetin käyttöönotosta, 

tuotekehityksestä ja markkinointikuluista. Tuotteen tullessa markkinoille ovat myös tuotteen 

hinnat usein korkeita, jotta pystyttäisiin kattamaan tuotteen korkeat kustannukset. Tuotteen 

kasvuvaiheessa kysyntä kasvaa nopeasti ja kilpailu markkinoilla tiivistyy. Tämä johtaa usein 

myös hinnan alenemiseen, sillä yritykset joutuvat tiputtamaan hintojaan kyetäkseen 

saavuttamaan tarvittavan kysynnän. Kun tuote on päässyt kypsään vaiheeseen, alkaa 

markkinoiden kysynnän kasvu pienentyä. Kilpailijoiden määrä vähenee, ja tuotteita 

hinnoitellaan pääasiassa arvon ja kustannusten mukaan. Laskuvaiheessa tuotteen kysyntä 

laskee, jonka vuoksi toimitusketjun tarkka hallinta on yritykselle keskeisessä roolissa. 

(Blocher et al. 2010, s. 566; Nagle et al. 2010, s. 156-171) 

€

Liikevaihto

Tuotteen elinkaari

0

Teknologia kilpailu Tuotekilpailu t

Kehitys Markkinoille tulo Kasvu Kypsyys Lasku
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2.2 Hinnoittelu markkinoinnin 4P:n osana 

Hinta on asiakkaan maksama korvaus palvelusta tai tuotteesta. Markkinoinnin kirjallisuudessa 

hinnoittelu asetetaan samaan asemaan muiden 4P-mallin tekijöiden kanssa. Nämä neljä tekijää 

ovat hinta, myynninedistäminen, tuote ja jakelu (price, promotion, product ja place). Philip 

Kotlerin 4P:n mukaan hinnoittelu on yksi kilpailutekijöistä, joilla pyritään vaikuttamaan 

asiakkaan kysyntään. On kuitenkin todettu hinnan olevan tekijöistä ainoa, mikä 

todellisuudessa tuottaa yritykselle voittoa ja loput tuottavat kustannuksia (Kotler & Keller 

2006, s. 431). Sitä käsitellään samassa suhteessa muiden kilpailukeinojen kanssa, vaikka 

voitaisiin sen nähdä olevan juurikin tärkein neljästä P:stä (Feldman 2002, s. 15). 

Markkinointihenkilöstö näkee usein, että ainoana hinnoittelupäätöksiin vaikuttavana ajurina 

olisi käytettävä asiakkaan halua maksaa (Nagle et al. 2010, s. 197). Yrityksen 

markkinointiosasto pyrkii yleisesti valmistamaan optimaalisen kilpailutekijöiden yhdistelmän, 

eli markkinointi-mixin, jonka avulla pystytään paremmin toteuttamaan markkinoinnin ja koko 

yrityksen tavoitteita. Hinta on osa markkinointi-mixiä, mutta hinnoittelun voidaan nähdä 

olevan prosessi, jossa kaikki markkinoinnin kilpailutekijät sovitetaan yhteen parhaimman 

mahdollisen hinnan selvittämiseksi. (Laitinen 2007, s. 252; Kotler & Keller 2006, s. 434) 

 

Kuten Sipilä mainitsee kirjassaan Palvelujen hinnoittelu (2003, s. 15) ”Hinnoittelu on 

laiminlyöty alue liiketoiminnan johtamisen ja markkinoinnin kirjallisuuksissa.” 

Markkinoinnin kirjallisuudessa elää käsitys siitä, ettei hinnoittelu ole erillinen toiminto, vaan 

osa yrityksen johdon päätöksentekoa. Markkinoinnin kirjallisuudessa mainitaan hinnoitteluun 

kuuluvan muun muassa hinnoittelustrategian laatiminen koko yritykselle ja sen 

palveluotteille, hinnoittelumallien valinta, hintatason määrittely, taktiset hinnoittelutoimet, 

alennuspolitiikka, tarjousten hinnoittelu, hintaneuvottelut, maksuehdot, laskutus ja maksujen 

kotiutus. Markkinointihenkilöstön perinteisenä tehtävänä hinnoittelupäätöksiä tehtäessä on 

ollut ymmärtää markkinoiden hinnanmuutoksen hyväksyntää käsiteltäessä uusia ja vanhoja 

tuotteita (Feldman 2002, s. 15). Hinnoittelujärjestelmä voi toimia sellaisenaan 

markkinointikeinona. Johdonmukainen ja avoin hinnoittelu voi myös toimia asiakkaan 

suunnittelun apuvälineenä. (Sipilä 2003, s. 26) 
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Markkinoinnin kirjallisuus sisältää myös erilaisia menetelmiä tai strategioita, joita voidaan 

käyttää tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluun. Nämä menetelmät ovat 

kustannusperusteinen hinnoittelu, markkina-, kilpailu- ja asiakasperusteinen 

hinnoittelu, sekä omien päämäärien ja tavoitteiden käyttäminen hinnoittelun perusteena 

(Hinterhuber 2008, s. 41). Hinnoittelumenetelmät ovat suuresti riippuvaisia yrityksen alasta 

(Feldman 2002, s. 19). Pienyrityksissä hinnan valitsee useimmiten yrityksen johto, kun taas 

suuremmissa yrityksissä hinnoittelupäätöksiä varten on perustettu omat osastot tai ne tehdään 

tuotelinjan johtajien toimesta (Kotler & Keller 2006, s. 433). Kustannusperusteinen 

hinnoittelu on käsitelty työn aikaisemmassa kappaleessa kohdassa Hinnoittelumenetelmät 

johdon laskentatoimessa. (Sipilä 2003, s. 57) 

 

Hinnoittelun esitetään olevan markkinoiden mukaista. Tällä tarkoitetaan sitä, että yrityksen 

täytyy hinnoitella tuotteensa markkinoiden määräämän hinnoittelun muotin mukaan (Sipilä 

2003, s. 57). Toisin sanoen yrityksen täytyy myydä tuotteita sillä hinnalla, jonka asiakkaat 

ovat siitä valmiita maksamaan. Markkinoiden alaryhmien tunnistaminen ja kuvailu tavalla, 

jolla pystytään ohjaamaan markkinoinnin ja myynnin päätöksentekoa, tekee 

hinnoitteluprosessista tehokkaamman ja tarkemman. Tällä tarkoitetaan segmentointia, joka on 

yleisesti yksi markkinoinnin avain tehtävistä. Kartoittamalla yrityksen mahdolliset asiakkaat 

ja markkinat, pystyy yritys tekemään differoituja hinnoittelupäätöksiä ja valitsemaan 

hintojaan eri segmenttejä vastaaviksi. (Nagle et al. 2010, s. 54) 

 

Muita hinnoittelumenetelmiä tai hinnoittelustrategioita, joita markkinointijohtoiset yritykset 

usein käyttävät ovat kermankuorintahinnoittelu, markkinoiden valtaus, differointi sekä 

estohinnoittelu. Kermankuorintahinnoittelulla käyttäessään yritys asettaa tuotteidensa 

hinnan tarkoituksella korkeaksi, jotta se saisi itselleen korkean maksukyvyn asiakkaita ja 

tuotteiden korkeilla katteilla pystyttäisiin vastaamaan voittotavoitteisiin. Differoinnilla 

tarkoitetaan lähes samaa kuin kermankuorinnalla, mutta differoinnissa yritys myös usein 

pyrkii lisäksi tuottamaan ja myymään halvan hintaluokan tuotteita asiakkaille, jotka hakevat 

tuotteelta vain toimintakykyä ilman lisäarvoa. Differoinnilla voidaan myös tarkoittaa 

tuotteiden erilaistamista muista kilpailijoista esimerkiksi lisäämällä tuotteisiin suuret määrät 

lisäominaisuuksia tai karsimalla niitä. Markkinoiden valtausta tavoitellessaan yritys usein 

hinnoittelee tuotettaan alle kilpailijoiden hintatason. Näin yritys pystyy helpommin 
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tavoittavamaan suuren määrän asiakkaita ja kasvattamaan kysyntää, sekä tietoisuutta 

tuotteista. Estohinnoittelu toimii lähes samalla tavalla kuin markkinoiden valtaus, mutta 

estohinnoittelun tarkoituksena on estää kilpailijoiden tuleminen markkinoille tai poistamaan 

jo vakiintuneita kilpailijoita markkinoilta. (Kotler & Keller 2006, s. 436-439) 

 

Markkinoinnin kirjallisuudessa kerrotaan kustannusten olevan tärkeä tekijä 

hinnoittelupäätöksien taustalla. Kuitenkin hinnoittelupäätöksen perustana pitäisi olla myös 

muita tekijöitä kuin pelkät kustannukset. Kustannuksia käytetään lähinnä määrittämään 

markkinointi- ja myyntihenkilöstölle tuotteen hinnan alarajat, jottei yritys päätyisi myymään 

tuotteitaan alle omakustannusarvon. Tuotteiden hinnan ylärajan taas määrittävät markkinoiden 

yleinen hintataso ja kilpailutilanne. (Sipilä 2003, s. 60) Tuotteen hinnan määritteleminen 

alkaa usein asiakkaan tuotteesta saaman arvon analysoinnista sillä on olennaista, että 

tuotteiden hinnat vastaavat asiakkaan saamaa arvoa, jotta kysyntä tuotteelle voisi olla riittävä. 

(Laitinen 2007, s. 266) Markkinointihenkilöstö pyrkii usein käyttämään arvoperusteista 

hinnoittelua. Hintaa asettaessa ei ole helppoa tunnistaa asiakkaan tuotteesta kokemaa arvoa. 

Asiakkaan kokema arvo riippuu useista tekijöistä ja yritys ei voi useinkaan suoraan sanoa 

nouseeko asiakkaan saama arvon nousu samassa suhteessa tuotteen hinnan nousun kanssa. 

Joillakin tuotteilla 50 % tehokkuuden lisääminen voi johtaa siihen, että asiakas on valmis 

maksamaan jopa tuplahinnan, kun taas toisten tuotteiden osalta asiakas ei välttämättä suostu 

maksamaan tuotteesta aikaisempaa enempää. Hahmottamista helpottavana esimerkkinä 

voidaan pitää tuotetta, jonka ostaminen suuremmissa määrissä vaikuttaa suoraan myös 

asiakkaan saamaan tehokkuuteen. Mikäli timpuri pystyisi käyttämään kahta vasaraa yhtä 

aikaa, nousisi useiden tuotteiden omistamisesta syntyvä arvo timpurille suureksi, mutta koska 

timpuri tarvitsee vain yhden vasaran, kannattaa hänen panostaa laadukkaaseen tuotteeseen, 

jolla hän voi tehdä työnsä tehokkaasti. (Nagle et al. 2010, s. 52; Kotler & Keller 2006, s. 434) 

 

Markkinoinnissa hinnoittelustrategiaan perustuvat hinnat ovat riittävästi kustannusten 

yläpuolella tuotteelle asetetun kannattavuustavoitteen saavuttamiseksi ja ovat suhteessa 

kilpailijoiden hintoihin tavalla, joka tukee yrityksen markkinointia ja asemointia sekä 

vaikuttavat halutulla tavalla asiakkaiden ostokäyttäytymiseen (Laitinen 2007, s. 266). 

Hinnoittelu on markkinoinnin näkökulmasta työkalu, jolla voidaan vaikuttaa myynnin 

tavoitteisiin. Markkinointihenkilöstö ottaa myös huomioon tuotteiden hintajouston 
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tarkastellessaan hinnoittelupäätöksiä. Usein ongelmaksi syntyy se, että alennetaan 

kannattavuutta vain, jotta pystyttäisiin tavoittamaan tarpeeksi suuri markkinaosuus ja samalla 

tuotteiden alentuva kate jää huomioimatta. Todellisuudessa hintaa pitäisi alentaa vain, mikäli 

hinta ei ole enää tasapainossa sen tuottaman arvon kanssa verrattuna kilpailijoihin. (Nagle et 

al. 2010, s. 20-21) Myös hinnoittelustrategioiden soveltaminen eroaa suuresti yrityksien 

välillä. Jotkut yritykset noudattavat tarkasti valitsemaansa hinnoittelun peruslinjaa, kun taas 

toiset operoivat aktiivisesti hinnalla ja näiden yrityksien operaatiot saattavat poiketa suuresti 

hinnoittelustrategiasta. (Sipilä 2003, s. 25–26) 

 

Markkinointihenkilöstö syyllistyvät kahteen virheeseen, jotka vaikuttavat yrityksen 

hinnoittelusta saataviin hyötyihin. Ensimmäinen virhe on, ettei kustannuksia määritellä 

tarpeeksi tarkasti ja hintaa pidetään vain osana kilpailutekijöitä, minkä on tarkoitus pikemmin 

nostaa myyntiä kuin tuottaa haluttu määrä voittoa yritykselle. Toinen virhe on se, ettei hintaa 

ajatella osana markkinointi-mixiä vaan pikemmin pidetään sitä itsenäisenä tekijänä. Näiden 

virheiden välillä on selvä ristiriitaisuus sillä ne ovat toisensa poissulkevia. Kuitenkin 

yrityksen on vaikea löytää tasapainoa ajattelutapojen välillä, ja usein syyllistytään liian 

mustavalkoisiin ajattelutapoihin. Markkinoijat käyttävät usein hinnoittelussa apuna 

sosiaalipsykologiaa. Tuotteiden hintoja pyritään muokkaamaan niin, että asiakas arvioisi 

tuotteen hinnan olevan alhainen vaikka se todellisuudessa ei välttämättä sitä ole. Asiakas 

saattaa esimerkiksi pitää 50€ kuukausittaista jäsenyyttä halpana, mutta 500€ vuosittaista 

jäsenmaksua erittäin kalliina. Markkinoinnissa pyritään vaikuttamaan asiakkaiden ajatuksiin 

tuotteista muuntelemalla tuotteen hintaa. Korkean hinnan tuotteet rinnastetaan usein korkeaan 

laatuun, kun taas halvat tuotteet huonolaatuisempiin tuotteisiin. Tämä tekijä riippuu todella 

paljon yrityksen toimialasta ja myytävistä tuotteista. Hinnoittelussa pyritään myös 

vaikuttamaan asiakkaaseen lukujen avulla. Hinnat pyritään valitsemaan usein niin, että 

asiakas alitajuisesti rinnastaa hinnan alhaisempaan hintakategoriaan. Esimerkiksi 299 € 

maksavaa tuotetta ostaessaan osa asiakkaista saattaa rinnastaa tuotteen 200 €: n hinta-

alueeseen, vaikka todellisuudessa tuotteen hinta on 300 €. Tätä käytetään todella paljon 

kuluttajamyynnissä, mutta ei niinkään B2B-myynnissä, jossa asiakkaat harkitsevat ostoksiaan 

tarkemmin ja tiedostavat tuotteen oikean hinnan. (Kotler & Keller 2006, s. 434) 
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2.3 Erot hinnoittelussa johdon laskentatoimen ja markkinoinnin välillä 

Johdon laskentatoimi on alana konservatiivinen, sillä se pyrkii usein tutkimaan laskettavissa 

olevia suureita. Markkinointi taas pyrkii tutkimaan ihmisiä ja markkinoita. Kuilu alojen 

välillä on syntynyt näistä eroista, sillä kumpikaan niistä ei ole yleisesti ollut valmis 

hyväksymään toisen näkökulmaa. Markkinoinnin kirjallisuudessa nähdään, että 

hinnoittelupäätökset pitäisi tehdä tutkien niiden vaikutuksia volyymiin ja asiakkaan kokemaan 

arvoon. Johdon laskentatoimen näkökanta asiaan taas on, että kustannuksien pitäisi olla 

hinnoittelupäätöksien pääasiallinen vaikuttaja. Kumpaakaan ajattelutavoista ei voida nähdä 

huonoina, vaan pikemmin alojen täytyisi pyrkiä yhdistettyihin analyyseihin aiheista, jotta 

hinnoittelupäätöksien tehokkuutta pystyttäisiin parantamaan.  

 

Hinnoitteluprosessilla tarkoitetaan yrityksen hinnoittelun tuottamista. Se sisältää kaiken 

analysoimisesta aina lopullisen hinnan valitsemiseen tuotteelle tai palvelulle. 

Hinnoittelumenetelmiä ovat yrityksen hinnoitteluun käyttämät työkalut, esimerkiksi 

kustannusperusteiset tai arvoperusteiset hinnoittelumenetelmät. Hinnoittelustrategiat taas 

ovat yrityksen hinnoitteluun käyttämiä ohjenuoria, joita yritys käyttää kaikkien 

hinnoittelupäätöksiensä pohjana. Vaikka yllämainitut termit nähdään kirjallisuuksissa samalla 

tavalla, keskittyvät alat käsittelemään niitä eri tavalla. 

 

Markkinointikirjallisuus esittää usein hinnoittelustrategioita, joilla vaikutetaan markkinoiden 

mekanismeihin. Näitä strategioita ovat esimerkiksi estohinnoittelu, kermankuorinta ja 

differointi. Markkinointihenkilöstö pyrkii näiden menetelmien avulla vaikuttamaan 

asiakkaiden toimintamalleihin ja näin kasvattamaan yrityksen myyntimääriä. Hinnoittelussa 

johdon laskentatoimi pyrkii tekemään laskennallisia malleja, joiden avulla yritys pystyy 

tekemään suoria hinnoittelupäätöksiä. Johdon laskentatoimen kirjallisuus esittää esimerkiksi 

toimintoperusteisen hinnoittelun, katetuottohinnoittelun, voittolisähinnoittelun, 

elinkaarihinnoittelun sekä tavoitekustannushinnoittelun. Johdon laskentatoimi esittää 

menetelmiä, joiden avulla yritys pystyy allokoimaan kiinteitä ja muuttuvia kustannuksia 

tuotteille. Tämän informaation perusteella pystytään valitsemaan hinta, joka tuottaa 

tarvittavan määrän voittoa yritykselle. Taulukossa 1 on esitetty markkinoinnin käyttämiä 

hinnoittelustrategioita ja johdon laskentatoimen käyttämiä hinnoittelumenetelmiä. 
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Taulukko 1 Hinnoittelu johdon laskentatoimessa ja markkinoinnissa 

Johdon laskentatoimi Markkinointi 

Hinnoittelumenetelmät Hinnoittelustrategiat 

Katetuottohinnoittelu Kermankuorinta 

Voittolisähinnoittelu Differointi 

Toimintoperusteinenhinnoittelu Estohinnoittelu 

Tavoitekustannushinnoittelu Markkinoiden valtaus 

Elinkaarihinnoittelu Tuottojen maksimointi 

 

 

Markkinoinnin kirjallisuus esittää jo klassiseen asemaan nousseen Philip Kotlerin 4p-mallin, 

jonka neljästä tekijästä yksi on hinta. Tämän voidaan nähdä olevan syynä siihen minkä vuoksi 

markkinointihenkilöstö pyrkii vaikuttamaan markkinoihin hinnoittelullaan. 

Markkinointihenkilöstön tehtäviin myös kuuluu usein asiakkaiden ja asiakassegmenttien 

tunnistaminen sekä analysoiminen. Näin markkinointi korostaa tuotteiden hinnoittelua eri 

tavoilla eri asiakkaille. Markkinointi käyttää markkinaperusteista hinnoittelua, joka perustuu 

enemmän aatteisiin kuin laskennallisiin tekijöihin. Markkinointi käyttää 

tuotekustannusinformaatiota tarkastellakseen mitkä ovat tuotteiden hintojen alarajat, jottei 

yritys tuottaisi tappiota. Hintajousto on myös suuri tekijä markkinointihenkilöstön tekemien 

hinnoittelupäätöksien taustalla, mikä on suuri etu verrattuna johdon laskentatoimeen. 

Kysynnän hintajoustolla tarkoitetaan tuotteen kysynnän suhteellista muutosta sen hinnan 

muuttuessa. Esimerkiksi normaalihyödykkeille hintajousto on negatiivinen, eli tuotteen 

hinnan noustessa sen kysyntä laskee. 
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Kuva 3 Hinnoitteluprosessin vaiheet (Järvenpää et al. 2010, s. 200) 

 

Johdon laskentatoimi on perinteisesti ollut vastuussa yrityksen kustannuslaskelmista. On näin 

ollen selvää, mistä johtuu johdon laskentatoimen suuri kiinnostus kustannusperusteiseen 

hinnoitteluun. Johdon laskentatoimen kirjallisuus esittää yleisesti vain lyhytaikaisiin 

hinnoittelupäätöksiin vaikuttavia malleja ja vähemmän yrityksen hinnoittelustrategisia 

malleja. Verrattaessa johdon laskentatoimea ja markkinointia kuvan 4 esittämiin 

hinnoitteluprosessin vaiheisiin voidaan yleistää johdon laskentatoimen käsittelevän 

nimenomaan menetelmiä, kun taas markkinoinnin kirjallisuuden pääpainopisteenä ovat 

hinnoittelun strategiset aspektit. Hinnoitteluprosessin vaiheet ovat lähes samat riippumatta 

käsitellystä tieteenalasta, mutta vaiheiden käsittelymäärät eroavat kirjallisuuksissa. Myös 

johdon laskentatoimen kirjallisuudesta löytyy samoja hinnoittelustrategisia malleja kuin 

markkinoinnista, mutta yleisesti ne eivät ole pääpainopisteenä. Markkinoinnin ja johdon 

laskentatoimen henkilöstön yhdessä tuottamat hinnoittelupäätökset ovat usein poliittisesti 

varautuneita kompromisseja, eivätkä harkittuja tarkan suunnitelman toteutuksia, johtuen 

alojen välisistä eroista (Nagle et al. 2010, s. 223). Elinkaarihinnoittelun voidaan nähdä olevan 

askel eteenpäin ja se on aloja yhdistävä tekijä, sillä elinkaarilaskennassa tarvitaan usein myös 

markkinointihenkilöstöä, jotka ovat erikoistuneita tutkimaan asiakkaiden hinnan hyväksyntää 

ja tulevaisuuden käyttäytymistä. (Järvenpää et al. 2010, s. 184-186 ja 198-200) 

Kysyntä    Elinkaari   Kustannukset    Kilpailu (substituutit)    Luonne 

(Välttämätön/Ylellisyys)    Asiakkaan arvot (Muut kilpailukeinot)

I Perusanalyysivaihe

II Strategian yhteensovitusvaihe
Hinnoittelustrategian ja yrityksen strategian yhteensopivuus

III Hinnanasetusvaihe
Lopullinen hinta

Psykologinen hinta
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3 ASIAKASKANNATTAVUUS JOHDON LASKENTATOIMEN JA 

MARKKINOINNIN KIRJALLISUUKSISSA 

3.1 Johdon laskentatoimen näkökanta asiakaskannattavuudesta 

Yrityksen tulot syntyvät asiakkaista saatujen tulovirtojen avulla. Asiakaskannattavuudella 

(CP, Customer profitability) tarkoitetaan asiakkaan yritykselle tuottaman hyödyn määrää. 

Kannattava asiakas tuottaa yritykselle vähemmän kustannuksia, kuin mitä se tuottaa 

yritykselle liikevaihtoa. Asiakaskannattavuudella tarkoitetaan perinteisesti asiakkaan 

tuottamia voittoja, mutta asiakkaat tuottavat myös muita, kuin laskennallisia hyötyjä 

yritykselle. Asiakkaiden määrän kasvaessa muuttuu numeerinen asiakkaiden analysoiminen 

erityisen tärkeäksi (Miller 2008, s. 66). Asiakaskannattavuusanalyysista eli CPA:sta 

(Customer profitability analysis) on kirjoitettu aikaisemmin lähinnä markkinoinnin 

kirjallisuudessa, mutta lähiaikoina myös johdon laskentatoimi on kiinnostunut aiheesta 

enemmän. (Weir 2008, s. 798; Helgesen 2007, s. 758) Vaikka kirjallisuudessa käsitellään 

asiakaskannattavuusanalyysia yrityksen kannalta erityisen tärkeänä, on sen ja muiden 

markkinaperusteisten aiheiden käsittely ollut perinteisesti vähäistä johdon laskentatoimen 

kirjallisuudessa (Helgesen 2007, s. 758). Tämä johtuu suureksi osaksi siitä, että johdon 

laskentatoimen menetelmät perustuvat yleensä tuotteen, palvelun tai maantieteellisen alueen 

analysointiin eivätkä juurikaan asiakkaisiin. (McManus & Guilding 2008, s. 771; Gleaves et 

al. 2008, s. 831)  

 

On erityistä, että johdon laskentatoimi käsittelee asiakaslaskelmia vähissä määrin, vaikka 

yritykset ja tutkijat ovat kiinnittäneet suuria määriä huomiota Balanced Scorecard ajatteluun, 

jonka yksi neljästä tekijästä ovat asiakkaat. (McManus & Guilding 2008, s. 786; Epstein 

2002, s. 4; Gleaves et al. 2008, s. 831) Asiakaskannattavuusanalyysissa tarkastellaan asiakasta 

kustannuskohteena pikemmin kuin yksittäisiä tuotteita tai palveluita (Horngren et al. 2011, s. 

493). Asiakaskannattavuusanalyysilla tarkoitetaan asiakkaista ansaittujen tuottojen ja niiden 

saamiseksi aiheutuneiden kustannusten analysointia ja raportointia. (Horngren et al. 2011, s. 

501). CPA eli asiakaskannattavuusanalyysi tunnistaa asiakaspalvelun toiminnat ja 

kustannusajurit, sekä määrittelee näiden avulla asiakkaiden tai asiakasryhmien 

kannattavuuden. Asiakaspalvelulla tarkoitetaan johdon laskentatoimen kirjallisuudessa 

kaikkia toimintoja, jotka on käytetty myynnin varmistamiseen ja asiakkaan tyydyttämiseen, 
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sisältäen mainostuksen, myyntipuhelut, toimituksen, laskutuksen yms. (Blocher et al. 2010, s. 

146). Asiakaskannattavuusanalyysissa tarkastellaan myös asiakkaalle tai asiakasryhmille 

myytyjä tuotteita, joiden katteissa voi olla suuria eroja, jotka vastaavasti myös vaikuttavat 

asiakaskannattavuuteen. (Dorota & Michal 2007, s. 20) 

 

Asiakaskannattavuusanalyysin valmistamisessa on kuusi vaihetta. Aluksi yrityksen on 

valittava aktiiviset asiakkaat, jonka jälkeen suunnitellaan asiakaskannattavuusmalli. Tämän 

jälkeen lasketaan asiakaskannattavuuslaskelmat,  tutkitaan tuloksia, muokataan 

strategioita ja ohjelmia sekä viimeiseksi pyritään perustamaan infrastruktuuri 

asiakaskannattavuusanalyysia varten. (van Raaij et al. 2002, s. 575) CPA:n valmistamisessa 

syntyy usein ongelmia, koska on vaikeata saada johtajia ymmärtämään tarvittujen resurssien 

tuottamia hyötyjä, sillä informaatioteknologian ja henkilöstön hankinta voi olla kallista. Myös 

henkilöstön kouluttaminen asiakaskannattavuusanalyysin käyttöön osoittautuu usein aikaa 

vieväksi. (Epstein 2002, s. 29) 

 

Asiakaskannattavuusanalyysin avulla voidaan tarkastella, mitkä tekijät ovat johtaneet 

asiakkaiden välisiin eroihin liikevoitossa. Tämän tiedon avulla johtajat pystyvät siirtämään 

yrityksen huomiota asiakkaisiin, jotka ovat yrityksellä tärkeitä sekä vähentämään toimintaa 

epäkannattavien asiakkaiden kanssa (Horngren et al. 2011, s. 501). Mikäli yritys ei tee 

asiakaskannattavuusanalyysia, saattaa yritys tietämättään jatkaa toimintaansa jopa todella 

epäkannattavien asiakkaiden kanssa. Asiakaskannattavuusanalyysi osoittaa myös suoraan 

asiakasinformaation perusteella mistä yritys pystyy löytämään uusia kannattavia asiakkaita. 

Lyhyesti sanottuna asiakaskannattavuusanalyysista saatavat hyödyt ovat 

asiakaskannattavuuden säilytys ja hallinta sekä epäkannattavien asiakkaiden muuttaminen 

kannattaviksi. Muita analyysista saatuja hyötyjä ovat esimerkiksi korkean kannattavuuden 

asiakkaiden suojaaminen, neuvottelu asiakkaiden kanssa kustannusten alentamiseksi, 

epäkannattavien asiakkuuksien lopettaminen sekä mahdollisuus kaapata korkean 

kannattavuuden asiakkaita kilpailijoilta. (Epstein 2002, s. 3 ja 14) 

 

Tavallisimmat tekijät asiakaskannattavuuden analysoinnissa yrityksessä ovat asiakastulot sekä 

asiakaskustannukset. Muita selvästi asiakaskannattavuuteen vaikuttavia tekijöitä löytyy 

kirjallisuudesta kuten ostotavat, toimitustavat, laskentamenetelmät sekä 
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varastointikustannukset. Kirjallisuudessa on havaittu myös muita tekijöitä, joilla on vaikutusta 

yrityksen asiakkaiden kannattavuuteen ja joita on koottu taulukkoon 2. (Dikolli & Smith 

1995, s. 4; McManus & Guilding 2008, s. 775) 

 

Taulukko 2 Asiakaskannattavuuteen vaikuttavat tekijät (Horngren et al. 2011, s. 508) 

 

1. Todennäköisyys asiakkaan säilyttämiselle. 

Mitä todennäköisempää on että asiakas jatkaa 

liiketoimintaa yrityksen kanssa, sitä arvokkaampi 

asiakas yritykselle on. Asiakkaat eroavat 

uskollisuudessaan ja siinä kuinka usein he 

haluavat tehdä kauppaa yrityksen kanssa. 

 

2. Potentiaalinen myynnin kasvu. 

Mitä suurempi asiakkaan toimialan ja myynnin 

oletettu kasvu on, sitä arvokkaampi asiakas 

yritykselle on. Asiakkaat, joille yritys pystyy 

myymään myös muita tuotteita ovat 

haluttavampia. 

 

3. Pitkän aikavälin asiakaskannattavuus. 

Tähän tekijään vaikuttavat kaksi ensimmäistä 

tekijää, ja asiakastuen ja erikoispalveluiden 

kustannukset, joita tarvitaan asiakkaiden 

säilyttämiseksi. Tulevaisuuden kannattavuus. 

4. Kokonaiskysynnän kasvu hyvin tunnettujen 

asiakkaiden johdosta. 

Asiakkaat, joilla on hyvä maine auttavat 

edistämään myyntiä myös muille asiakkaille. 

 

 

5. Kyky oppia asiakkailta. 

Asiakkaat, jotka tarjoavat ideoita uusista 

tuotteista tai tavoista parannella vanhoja ovat 

erityisen arvokkaita. 

 

Logistiset kustannukset vaikuttavat suuressa määrin asiakkaiden kannattavuuteen. 

Kirjallisuudessa logistisia kustannuksia yhtenä asiakaskannattavuuden tekijänä on käsitelty 

todella suppeasti ja vain yksi työtä tehdessä läpikäydyistä artikkeleista käsitteli aihetta. 

Logistisen kustannusten vaikutuksista asiakaskannattavuuteen on käsitelty enemmän 

toimitusketjun hallintaan fokusoivissa artikkeleissa ja kirjoissa.  Riippuen tuotteiden 

varastointitarpeesta yritykselle voi syntyä todella huomattavia kustannuksia. Mikäli asiakas 

vaatii lyhyitä tai välittömiä toimitusaikoja, on yrityksen pakko nostaa varastotasojaan 

huomattavasti, mikä laskee koko yrityksen kannattavuutta. Näiden asiakkaiden kohdalla on 
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usein tärkeää pohtia, täytyykö tehdä uusia hinnoittelupäätöksiä vai pystytäänkö asiakkaiden 

toimintaa muuttamaan kohti pidempiä toimitusaikoja ja parempaa ennustettavuutta. (Dikolli 

& Smith 1995, s. 4) 

 

Asiakaskannattavuusanalyysi voidaan myös laajentaa koskemaan asiakkaiden tulevaisuuden 

tulovirtoja, mutta aihetta ei ole käsitelty juuri johdon laskentatoimen kirjallisuudessa. (van 

Raaij et al. 2002, s. 574) Joitakin mainintoja löytyy, mutta useimmiten johdon laskentatoimi 

käsittelee pääosin asiakaskannattavuutta ja asiakkaan elinkaaren arvo on ollut pienemmässä 

roolissa (Esim. Blocher et al. 2010, s. 149). Kuten Blocher, Stout ja Cokins toteavat, (2010, s. 

146) ”suurin osa johtajista on samaa mieltä siitä, että 80 % yrityksen voitoista syntyy 20 %:sta 

asiakkaista ja mikä tärkeintä 20 % asiakkaista on jopa epäkannattavia”. Tämä on tietenkin 

vain yleistys eikä varmasti pidä paikkansa kaikkien yrityksien kohdalla. Kuitenkin asiasta on 

mainittu myös muissa kirjallisissa lähteissä ja on ilmeistä, että yrityksen asiakaskannattavuus 

on aihe, johon on kiinnitetty menneisyydessä liian vähän huomiota.  

 

 

Kuva 4 Esimerkki Asiakkaiden kannattavuuden 80/20-mallista (van Raaij et al. 2003, s. 579; 

Kaplan & Narayanan 2001, s. 5-15) 

 

Asiakkaiden vaikutusta yrityksen tuottoihin voidaan usein tarkastella käyttämällä valaskäyrää 

ja etenkin 80/20 mallia on esitetty valaskäyrän avulla. Valaskäyrästä voidaan päätellä kuinka 

suuri osa yrityksen asiakkaista on kannattavia, kuinka suuren osan yrityksen tuotosta ne 
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tuottavat ja kuinka paljon epäkannattavat asiakkaat taas vievät yritykseltä tuottoja. 

Valaskäyrässä x-akselilla on yrityksen asiakkaat järjestettynä kannattavuuden mukaan ja y-

akselilla kumuloituneet tuotot näistä asiakkaista. (Kaplan & Narayanan 2001, s. 5-15) 

Valaskäyrällä pystytään tekemään asiakaskannattavuusanalyyseista helpommin 

ymmärrettäviä ja täten tehostaa niiden käyttöä (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 34). 

Tutkimukset ovat myös osoittaneet, että joidenkin yrityksien kohdalla voidaan käyttää jopa 20 

- 225 sääntöä, jolla tarkoitetaan, että 20 % asiakkaista tuottaa jopa 225 % yrityksen voitoista. 

(Helgesen 2007, s. 765) Parempi asiakkaiden hallinta on erityisen tärkeää yrityksen 

kilpailukyvyn säilyttämiselle. Ottaen huomioon, että suuri osa yrityksistä oppii jäljittelemään 

kustannuksia asiakkaan näkökulman kautta, muuttuu asiakaskannattavuusanalyysi vielä 

entistä tärkeämmäksi ja palveluyrityksille lähes pakolliseksi (Dorota & Michal 2007 s. 18).  

 

On havaittavissa muutoksia yrityksien suhtautumisessa asiakaskannattavuuteen. Useat 

yritykset pyrkivät allokoimaan enemmän resursseja sekä tarjoamaan enemmän tukea 

yrityksen parhaiten tuottaville asiakkaille. Samalla yritykset pyrkivät vähentämään 

kustannuksia, jotka syntyvät työskenneltäessä yrityksen vähemmän kannattavien tai jopa 

epäkannattavien asiakkaiden kanssa. Yrityksen pitäisi joko pyrkiä vähentämään asiointia 

näiden asiakkaiden kanssa mahdollisimman paljon, sillä niiden voidaan uskoa huonontavan 

yrityksen kilpailukykyä, tai vaikuttamaan asiakkaiden käyttäytymiseen niin, että 

epäkannattavat asiakkaat saataisiin taas kannattavaksi. (Horngren et al. 2011, s. 492)  

3.2 Toimintolaskenta yrityksen asiakaskannattavuuden hallinnassa 

Yritykset ovat myös huomanneet ABC-laskennan olevan erittäin käytännöllinen työkalu 

tehtäessä asiakaskannattavuusanalyysia. Lähes kaikki asiakaskannattavuusanalyysista 

kirjoitetut tekstit käsittelevät ABC-laskentaa ainoana oikeana menetelmänä tarkasteltaessa 

asiakkaiden kannattavuutta. On myös selvää, että asiakkaiden kannattavuuden mittaus on 

parantunut huomattavasti johtuen tietotekniikan kehittymisestä sekä siitä, että ABC-laskenta 

tarjoaa tarkempia ja informatiivisempia kustannustietoja, joiden avulla voidaan tehdä 

tarkempia tuote- ja asiakaskannattavuus mittauksia. Koska ABC-laskenta on jo käytössä 

useissa yrityksissä tuotekustannuksien laskennassa, pystytään ABC-laskennan laajentamisen 

käsittelemään myös asiakaskannattavuusinformaatioita olevan yritykselle suhteellisen helppoa 

ja informaatio tulee lähes tuotelaskennan sivutuotteena. Suurin osa asiakkaisiin liittyvästä 
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johdon laskentatoimen kirjallisuudesta tutkii menetelmiä, joilla ABC-laskentamallit saataisiin 

tuottamaan myös asiakaskannattavuus informaatiota (Gleaves et al. 2008, s. 831). Tämän 

avulla yritys pystyy parantamaan kannattavuuttaan entisestään, sillä strategisten- ja 

hinnoittelupäätöksien tekeminen helpottuu ja tarkentuu. ABC-laskenta on myös helpoin ja 

tehokkain yleisesti käytössä oleva tapa, jolla pystytään analysoimaan asiakkaiden 

tukipalveluista koostuvia kustannuksia ja vertailemaan asiakkaiden aiheuttamia kustannuksia 

keskenään. (Blocher et al. 2010, s. 133; Dorota & Michal 2007, s. 18-19; van Raaij 2005, s. 

373; Pete & Ildiko 2010, s. 571-572; Niraj et al. 2001, s. 4-5; Epstein 2002, s. 13) 

 

Toimintojohtaminen eli ABM (Activity-Based Management) tarkoittaa yrityksen 

strategisten päätösten tekemistä ABC:n avulla, jotta yritys pystyisi parantamaan 

kannattavuuttaan, kilpailukykyään sekä tuotteidensa arvoa. ABM on menetelmä, jossa 

johdetaan yrityksen resurssien ja toimintojen käyttöä. Se pyrkii vaikuttamaan toimintojen 

kysyntään kehittämällä näin toimintojen tehokkuutta ja yrityksen kannattavuutta. ABM on 

johtamistapa, jolla voidaan kehittää asiakaskannattavuutta yrityksessä. Johdon laskentatoimen 

kirjallisuudessa on myös mainintoja asiakkuudenhallinnasta (CRM), mutta sitä ei ole käsitelty 

yksityiskohtaisesti ja sitä on käsitelty enemmän markkinoinnin kirjallisuudessa. Johdon 

laskentatoimessa nähdään asiakaskannattavuusanalyysin olevan erityisen tärkeää CRM:n 

kannalta ja sen olevan yksi syistä, miksi asiakaskannattavuusanalyyseja on tehtävä (Pete & 

Ildiko 2010, s. 570-572). ABC-analyysin avulla analysoidaan asiakkaisiin liittyviä tekijöitä ja 

ABM:n avulla voidaan löytää parhaat ratkaisut asiakaskannattavuuden optimoimiseksi. 

(Blocher et al. 2010, s. 138-139) 

 

Asiakaskannattavuusanalyysi auttaa johtajia tunnistamaan kannattavimmat asiakkaat ja 

asiakkaiden käyttämät kustannuskohteet. Se tuottaa uusia kannattavia tuotteita ja palveluita, 

sekä lakkauttaa epäkannattavia tuotteita, palveluita ja asiakassuhteita. Informaation avulla 

yritys pystyy rakentamaan parempia strategioita, mahdollistaa paremman päätöksenteon ja 

kasvattaa yrityksen suorituskykyä (Miller 2008, s. 63-64). Yrityksen kannalta 

asiakaskannattavuusanalyysin valmistaminen ei kuitenkaan aina ole kannattavaa, sillä sen 

kustannus-hyöty suhde ei ole aina positiivinen (Dikolli & Smith 1995, s. 3). 

Asiakaskannattavuusanalyysista saattaa syntyä yritykselle suuria kustannuksia, mikäli 

yritykseltä puuttuu tarvittava informaatio infrastruktuuri tai mikäli asiakaskannat ovat 
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erityisen pirstaloituneita. Analyysi voi kuitenkin olla karkeaa tai jopa keskeneräistä, mutta 

silti tuottaa hyötyjä yritykselle (Epstein 2002, s. 17). Asiakaskannattavuusanalyysi pystyy 

auttamaan yrityksen johtoa muuttamaan asiakkaiden ostotapoja lähemmäksi korkeamman 

katteen tuotteita ja palveluita, mikäli asiakas ei muuten tuota yritykselle tarpeeksi tuottoja. 

Yrityksen johto pystyy helpommin valitsemaan, mitä palveluita millekin asiakkaalle pitäisi 

tarjota ja antamaan alennuksia hyville asiakkaille nostaakseen yrityksen myyntiä. 

Asiakaskannattavuutta voidaan myös kasvattaa lisäämällä epäkannattavaksi huomattujen 

tekijöiden hintaa asiakkaille. Esimerkiksi pienien tilauksien kohdalla voidaan pyrkiä ottamaan 

käyttöön tilauksesta syntyvä laskutus tai kieltäytymällä pienistä tilauksista kokonaan. Myös 

tuotteiden tuotantokustannukset eroavat asiakkaiden välillä, sillä esimerkiksi suunnittelu, 

erikoisominaisuudet, asennusaika, kakkoslaatu, pakkaaminen sekä tilauksen ajankohta 

vaikuttavat asiakkaan kannattavuuteen (Shapiro et al. 2007, s. 102). Yrityksen kannattaa 

pyrkiä tarjoamaan avainasiakkailleen erikoispalveluita sitouttaakseen niitä yritykseen, mutta 

vain mikäli yrityksen asiakkaasta saatavat hyödyt selvästi ylittävät palvelusta syntyvät 

kustannukset. Vaikka alennukset ja hinnoittelupäätökset voivat tuottaa yritykselle hyötyjä, on 

tärkeää, ettei päätöksiin käytetä liikaa voimavaroja, mikä voisi johtaa asiakaskannattavuuden 

laskuun.  (Blocher et al. 2010, s. 147; Dorota & Michal 2007, s. 21-25) 

 

Yleisesti kirjallisuudessa ja yrityksissä on eletty sen oletuksen avulla, että suurimman 

volyymin asiakkaat ovat usein kannattavimpia. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että 

näin ei aina ole, sillä asiakkaiden käyttämien palveluiden erot vaihtelevat suuresti ja tietyt 

suuren volyymin asiakkaat saattavat olla yrityksellä nimenomaan epäkannattavimmat. Usein 

suuren volyymin asiakkaat pyrkivät hyväksikäyttämään kokoansa vaatimalla suurempia 

määräalennuksia, mikä voi alentaa asiakaskannattavuutta (van Raaij et al. 2002, s. 577-578). 

Asiakkaiden kannattavuuteen vaikuttaa suuresti esimerkiksi tilauksien määrä ja koko, sillä 

yritykselle koituu kustannuksia niiden käsittelystä (Dorota & Michal 2007, s. 20-22).  

 

Asiakkaista epäkannattavimmiksi on todettu yleisellä tasolla uudet ja kasvavat asiakkaat, 

joiden uskotaan parantavan kuitenkin kannattavuuttaan tulevaisuudessa. Jotkut asiakkaat 

tuottavat enemmän laadullista, kuin laskennallista hyötyä esim. imago hyödyn vuoksi 

säästettävät asiakkaat (Dikolli & Smith 1995, s. 5). Näiden asiakkaiden kanssa on oltava 

tarkkana, sillä useiden asiakkaiden kohdalla kannattavuus saattaa kasvaa tulevaisuudessa. 
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Pelkät laskennalliset analyysit eivät myöskään aina riitä asiakkaan arvioimiseksi (van Raaij et 

al. 2002, s. 581). Kuva 4 esittää nelikentän asiakkaista uskollisuuden ja kannattavuuden 

mukaan. Kuvasta nähdään millaiset asiakkaat ovat yritykselle usein kannattavampia. Oikean- 

ja vasemman yläkulman asiakkaat ovat yritykselle niitä, joihin kannattaa käyttää suurimmat 

voimavarat, sillä niiden tuottama hyöty on yritykselle suurinta. Alareunan asiakkaat taas ovat 

niitä, joiden kohdalla tarvitaan tarkempia analyyseja, jotta voidaan selvittää mihin 

toimenpiteisiin niiden kohdalla kannattaisi ryhtyä. Oikean yläkulman asiakkaat ovat 

lypsylehmiä, jotka tuottavat yritykselle suuria voittoja. Vasemman yläkulman asiakkaat ovat 

tärkeitä, sillä ne voidaan muuttaa hyvän ja tehokkaan asiakkuudenhallinnan avulla 

kannattaviksi asiakkaiksi. (Pete & Ildiko 2010, s. 573-574) 

 

 

 

Kuva 5 Asiakasmatriisi (Pete & Ildiko 2010, s. 573-574) 
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3.3 Asiakaskannattavuus markkinoinnissa 

Markkinointi on ala, jonka tarkoituksena on löytää, arvioida ja tukea asiakkaiden tarpeita 

tehokkaasti ja kannattavasti (Helgesen 2007, s. 757). Kannattava asiakas on henkilö tai yritys, 

mikä tuottaa ajan myötä tulovirran, joka ylittää tarpeeksi suurella määrällä yrityksen samaan 

asiakkaaseen kohdistuvan kustannusvirran, joka on käytetty asiakkaan houkutteluun sekä 

myynti- ja tukitoimiin että tuotteen tai palvelun rakentamiseen. Kysymyksessä on koko 

asiakkaan elinkaaren virrat, eikä vain yksittäiset transaktiot. (Kotler & Keller 2006, s. 149) 

Kuitenkin markkinointihenkilöstö elää usein sen oletuksen avulla, että yrityksen pääasiallinen 

tarkoitus on tuottaa arvoa asiakkaalle, vaikka asiakkaan kokema arvo on todellisuudessa vain 

tapa tuottaa voittoa yritykselle (Murby 2007, s. 33). Asiakaskannattavuuden analysoiminen on 

pääasiassa kustannusten ja tulojen analysointia. Asiakaskannattavuuden analysoiminen on 

erityisen tärkeää, sillä sen avulla markkinointihenkilöstö voi tehdä arvoperusteista differoituja 

markkinointistrategioita ja toimia. (van Raaij 2005, s. 372)  

 

Markkinoinnin kirjallisuudessa asiakkaita laitetaan järjestykseen tuottamansa hyödyn 

mukaan. Asiakkaan tuottama hyöty nähdään yleisesti tulosperusteisena, mutta myös 

asiakkaan aiheuttamat aatteelliset ja informaatioon perustuvat hyödyt vaikuttavat 

asiakaskannattavuuteen. ABC-laskennalla voidaan tutkia asiakkaiden käyttämiä toimintoja ja 

laskea asiakkaiden kannattavuuden mittarit, joiden avulla pystytään arvioimaan asiakkaita, ja 

tehdä jatkotoimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. ABC-laskentaa on käyty läpi työn 

kappaleissa hinnoittelumenetelmät johdon laskentatoimessa, sekä johdon laskentatoimen 

näkökanta asiakaskannattavuudesta. ABC-laskenta auttaa johtajia muuttamaan 

markkinointikustannuksia per asiakas linjaan yrityksen sen hetkisten ja tulevaisuuden 

tuloksen per asiakas kanssa. Markkinoinnin kirjallisuudessa mainitaan ABC-laskennan 

sisältävän huonoja puolia, sillä kun yrityksen asiakkaiden ostovolyymit ovat tarpeeksi lähellä 

toisiaan, muuttuu ABC-laskenta tehottomaksi (Wengler 2006, s. 73–75). 

Asiakaskannattavuuden analysointi onkin lähellä markkinoinnille tuttua segmentointia, jossa 

asiakkaita järjestellään ryhmiksi ja tutkitaan miten tiettyjen ryhmien kohdalla pitäisi toimia. 

Kannattavat asiakkaat siirretään ryhmiin, joiden kohdalla asiakaspalvelua ja tukitoimintoja 

tulisi kasvattaa. Vähemmän kannattavat tai epäkannattavat asiakkaat taas siirretään ryhmiin, 

joiden kohdalla toimintaa pitäisi vähentää, tukipalveluita rajoittaa tai pyrkiä pääsemään 
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asiakkaista eroon. Analyysin avulla voidaan myös pyrkiä asiakkaiden epävakauden hallintaan, 

sekä tulovirtojen haavoittuvuuden ehkäisyyn. (van Raaij 2005, s. 372-377; Murby 2007, s. 33) 

 

Markkinointihenkilöstö käyttää myös asiakaskannattavuusanalyyseja apunaan 

asiakkuudenhallinnassa (Customer Relationship management, CRM). Kiinnostus 

asiakkaidenhallinnataan on kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana, sillä yritykset 

ovat ymmärtäneet asiakkaidenhallinnan pystyvän nostamaan kannattavuutta (Pete & Ildiko 

2010, s. 571). Asiakkuudenhallinta on prosessi, joka tarjoaa yritykselle rakenteen, jonka 

mukaan asiakkaita johdetaan ja säilytetään (Pete & Ildiko 2010, s. 570). 

Asiakaskannattavuuden parantaminen vaatii usein koko yrityksen panosta (Murby 2007, s. 

33). Hyvän ja tarkan asiakkuudenhallinnan pohjana täytyy olla tietämystä asiakkaiden 

kannattavuuksista, jonka vuoksi CPA on tärkeä osa CRM:ää. Joidenkin yritysten kohdalla 

asiakaskannattavuusanalyysit ovat osa jo käytössä olevia seuraavan sukupolven 

asiakashallintasovelluksia ja malleja (van Raaij 2005, s. 373). Asiakkuudenhallinnassa 

tarkastellaan tarkkaa informaatiota asiakkaista ja tutkitaan yrityksen toimintoja näiden 

asiakkaiden kanssa. Hyvällä asiakkuudenhallinnalla voidaan kehittää asiakkaiden 

uskollisuutta yritystä kohtaan, löytää uusia asiakkaita, pyrkiä säilyttämään asiakkaita ja 

nostamaan kannattavuutta asiakkaiden kohdalla (Pete & Ildiko 2010, s. 573). Kirjallisuudessa 

on ollut kasvavissa määrin tunnistusta siitä, että markkinointitoiminnot kannattaa kohdistaa 

yrityksen kannattavimpiin asiakkaisiin (Gleaves et al. 2008, s. 827). Kilpailluilla markkinoilla 

asiakkaat pyrkivät olemaan uskollisia useille yrityksille vähentääkseen omaa riskiään (Wang 

& Hong 2006, s. 722). Markkinointihenkilöstö on kiinnostunut asiakastyytyväisyydestä, sillä 

se auttaa yrityksiä säilyttämään asiakkaitaan. (Kotler & Keller 2006, s. 152) 

 

Markkinoinnin kirjallisuudessa myös ajatellaan, että asiakastyytyväisyys on yksi 

avaintekijöistä yrityksen kannattavuudelle. Ongelmana asiakastyytyväisyyden 

analysoimisessa on kuitenkin, että se on mielentila ja sen numeerinen mittaaminen on 

käytännössä mahdoton sisällyttää asiakaskannattavuusanalyysiin (McManus & Guilding 

2008, s. 777). CRM auttaa myös yritystä tuottamaan asiakaspalveluita ja myyntitoimenpiteitä 

silloin ja niissä paikoissa, missä ne aiheuttavat parhaan tuloksen. Asiakkuudenhallinnan ja 

asiakaskannattavuusanalyysin avulla sekä myyjä että asiakas voittavat (Epstein et al. 2008, s. 

59). Lyhyesti sanottuna asiakkuudenhallinnalla tarkoitetaan yrityksen tärkeimpien 
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asiakkaiden etsintää sekä resurssien ja huomion keskittämistä näille asiakkaille (Weir 2008, s. 

807). Tutkimusten mukaan hinnoittelu, palvelukustannukset, asiakkaidenhallinta ja 

asiakasriskienhallinta ovat asiakaskannattavuuden kannalta tärkeimmät vaikuttajat (Ryals 

2006, s. 102). Joidenkin tutkijoiden mielestä asiakkuudenhallinta menetelmät ovat se tekijä, 

joka yhdistää markkinoinnin ja myynnin yhteen. (Pete & Ildiko 2010, s. 571)  

 

Parempi tietämys kustannuksista ja tuotoista voi auttaa johtoa ja myyntihenkilöstöä uusien 

tulolähteiden etsinnässä (Niraj et al. 2001, s. 15). Kasvanut tehokkuus asiakkaidenhallinnassa 

vähentää turhia kustannuksia, jotka käytetään epätehokkaisiin asiakkaiden 

hankintamenetelmiin ja tukipalveluihin. CRM:än avulla voidaan myös parantaa yrityksen 

tarjoamia tuotteita, mainontaa ja muuta tarjontaa. Asiakkuudenhallinta onkin tärkeä osa 

yrityksen kannattavuutta, sillä suuri osa yrityksen kilpailukyvystä perustuu asiakaskantaan. 

Kannattavuusinformaation avulla asiakkaat voidaan luokitella epäkannattaviin, nolla 

voittoisiksi tai kannattaviksi. Näin asiakkaita voidaan jakaa erilaisiin segmentteihin yrityksien 

profilointiin erikoistuneen henkilöstön avulla. (van Raaij 2005, s. 379) 

Markkinointihenkilöstön tekemällä segmentoinnilla voidaan myös välttää yritykselle 

epäkannattavien asiakkuuksien syntyä, kun pyritään markkinoimaan ja myymään tuotteita jo 

etukäteen määritetyille kannattavammille asiakassegmenteille. Joidenkin yrityksien kohdalla 

asiakaskannattavuuteen paneutuminen on saanut aikaan koko markkinointistrategian 

muutoksen. Jotkut yritykset ovat myös huomanneet analyysin avulla, että niiden koko 

kohderyhmä on ollut väärä ja tarkempaa segmentointia on tarpeen tehdä, jotta yritys pystyisi 

kasvattamaan kannattavuuttaan. (Murby 2007, s. 33-34; Kotler & Keller 2006, s. 152-154)  

 

Epäkannattavien asiakkaiden palvelemisen lopettaminen ei kuitenkaan aina ole kannattavaa. 

Asiakkaat saattavat tuottaa strategista arvoa, vaikka niiden tuottamat tulovirrat eivät 

ylittäisikään niihin kulutettuja resursseja. Palvelemisen lopettamista suunniteltaessa on 

tärkeää ottaa huomioon asiakkaan tulevaisuus eikä vain nykyhetkeä (Niraj et al. 2001, s. 14). 

Asiakkaista syntyviä muita strategisia hyötyjä voivat olla esimerkiksi oppiminen asiakkaalta. 

Asiakas voi myös toimia referenssinä muille asiakkaille. (Epstein et al. 2008, s. 55) 

Poistettaessa asiakkaita yrityksen täytyy huomioida kapasiteettinsa käyttöasteen 

huonontuminen.  Vähennettäessä myytävää määrää voi yritykselle, joka käyttää suuren osan 

kapasiteetistaan, syntyä ylimääräistä kapasiteettia, minkä takia aikaisemmin kannattavien 
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asiakkaiden kannattavuus heikkenee. Toisaalta jos yrityksellä on käytössään ylimääräistä 

kapasiteettia, jonka avulla palvellaan epäkannattavia asiakkaita, saattaa yrityksen olla 

kannattavampaa pyrkiä vähentämään tätä kapasiteettia ja näin vähentää epäkannattavia 

asiakkaita (Niraj et al. 2001, s. 14; Weir 2008, s. 812). Kuvassa 5 on esitetty muita tapoja, 

joilla voidaan kehittää yrityksen asiakkaiden kannattavuutta. 

 

 

Kuva 6. Asiakaskannattavuuden kehittäminen (Sipilä 2003, s. 62) 

 

Laadittaessa asiakaskannattavuusanalyysia on myös tärkeää ottaa huomioon aktiiviset 

asiakkaat, jotta analyysista saatavat luvut pysyisivät relevantteina. Tärkeimpänä 

käyttötarkoituksena asiakaskannattavuusanalyysille on tulovirtojen ja niiden saamiseksi 

käytettyjen kustannuksien hallinta. Asiakassuhdekustannuksia pystytään myös alentamaan 

esimerkiksi pakottamalla tiukempia luottoehtoja sekä etsimällä halvempia vaihtoehtoja 

markkinoinnille, myynnille ja palveluille. Asiakaskannattavuusanalyysin avulla yritys pystyy 

myös parantamaan segmentointiaan, tavoitteitaan sekä sijoittautumistaan. (van Raaij 2005, s. 

373-378; Epstein et al. 2008, s. 55) 
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3.4 Asiakkaiden tulevien kannattavuuksien analysointi 

Philip Kotler mainitsee kirjassaan Marketing Management 12th edition (2006, s. 150) kaksi 

menetelmää, joita voidaan käyttää kuvaamaan asiakkaan yritykselle tuomia hyötyjä. 

Asiakkaan elinkaaren arvo eli Customer Lifetime Value (CLV) kuvaa asiakkaasta 

syntyvän tulevaisuuden tulovirran odotettua nettonykyarvoa. Asiakkaan elinkaaren arvon on 

nähty olevan parempi mallina kuin asiakaskannattavuuden, johtuen sen tulevaisuuden 

näkökulmasta (McManus & Guilding 2008, s. 781). CLV:n laadinta kuuluu myös aina 

asiakaskannattavuusanalyysi, eli ne ovat yhteydessä myös käytännössä eikä vain aatteessa 

(Niraj et al. 2001, s.1-2). Tulevaisuuden tulovirtojen nykyarvoja laskettaessa täytyy diskontata 

oletetut virtojen arvot nykyhetkeen (Weir 2008, s. 807). Aiheena CLV on käytännöllinen, kun 

halutaan maksimoida asiakkaan kannattavuutta pitkällä aikavälillä. Toinen menetelmä on 

asiakaspääoma eli Customer Equity (CE), joka tarkoittaa yrityksen kaikkien asiakkaiden 

diskontattujen elinkaaren arvojen summaa. (Weir 2008, s. 806; Ryals 2006, s. 101) 

 

Asiakkaan elinkaaren arvo ja asiakaspääoma ovat käytettyjä malleja markkinoinnin 

kirjallisuudessa, mutta niiden merkitykset eroavat hieman riippuen tekstistä laskentakohteiden 

muutosten takia. Tämän vuoksi yksikään eri malleista ei ole vielä saavuttanut vakiintunutta 

asemaa. (Weir 2008, s. 803; Lind & Strömsten 2006, s. 1258; Gleaves et al. 2008, s. 829) 

Voidaan kuitenkin nähdä Kotlerin mainitsemien merkityksien olevan eniten vakiintuneita ja 

suurelta osin myös muiden akateemikoiden mielestä tarkimpia kuvauksia. Kotlerin mallissa 

CLV:n sisältämät elementit ovat asiakkaiden säilyttämisen mahdollisuus, asiakkaiden 

hankinta, tulot ja kustannukset (Weir 2008, s. 804; Kotler & Keller 2006, s.149-150).  

Elinkaaren arvon arvioimisessa on usein ongelmia, sillä tämän hetkiset käytössä olevat CLV 

mallit eivät ota huomioon asiakkaan kilpailullisia, aatteellisia, poliittisia ja maantieteellisiä 

tekijöitä (McManus & Guilding 2008, s.781-782). Yrityksien täytyisi pyrkiä valmistamaan 

malleja, jotka ottavat huomioon myös näitä ei laskennallisia suureita, sillä niillä voi olla 

suuria vaikutuksia asiakkaan tulevaisuuteen. Esimerkiksi artikkelissa Customer Profitability 

In a Supply Chain, Niraj, Gupta ja Narasimhan (2001, s. 5-6) esittävät yksinkertaistetun 

laskennallisen mallin, jonka avulla asiakkaiden elinkaaren arvoja voidaan mitata. Mallien 

täytyisi pystyä myös varautumaan asiakkaiden toiminnan muutoksiin, riskeihin ja 
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epävakauteen, jotta pystyttäisiin vaikuttamaan näihin muutoksiin strategisesti. (Wang & Hong 

2006, s. 715-722; McManus & Guilding 2008, s. 782)  

 

Asiakkaan elinkaaren arvo ja asiakaspääoma ovat tulevaisuuteen perustuvia 

asiakaskannattavuuden käsitteitä, joiden käyttäminen on yritykselle erityisen kannattavaa. 

Analyysien avulla yritys pystyy tekemään sekä strategisia että taktisia päätöksiä ja saamaan 

samalla informaatiota siitä, mihin asiakkaisiin yrityksen kannattaa panostaa pitkällä 

aikavälillä. (McManus & Guilding 2008, s. 781) Aiempien tutkimuksien perusteella voidaan 

päätellä, että mallit ovat eriarvoisia eri yrityksille (Lind & Strömsten 2006, s. 1264). Yhteen 

ajanjaksoon perustuvaa asiakaskannattavuusanalyysia pitäisi käyttää varoen, sillä siihen liittyy 

useita riskejä ja yrityksien täytyisi pyrkiä analysoimaan tulevaisuutta menneisyyden sijaan 

(van Raaij 2005, s. 379-381). Yritykset, jotka toimivat Ryalsin tuottaman tutkimuksen 

mukaan parhaiten, olivat niitä joiden tulevaisuuden analyysit olivat kahdesta yhteentoista 

vuoteen mitaltaan ja analyyseja uusittiin vähintään vuosittain (Ryals 2006, s. 105). 

Markkinointikirjallisuudessa on ollut kasvava kiinnostus asiakkaiden tulevaisuuteen, sillä 

asiakassuhteisiin liittyvät päätökset on tehtävä miettien tulevaisuutta eikä vain nykyhetkeä. 

Asiakkaan elinkaaren arvo on erityisen tärkeä avain asiakkuussuhteista vastuussa oleville 

henkilöille ja sitä voidaan myös käyttää tehokkaana työkaluna tarkasteltaessa koko yrityksen 

arvoa. Tulevaisuuden asiakaskannattavuuden analysoimisessa on lähdetty liikkeelle tutkimalla 

asiakkaiden eri osa-alueita ja summaamalla nämä yhteen tuottaakseen kokonaisia 

yritysanalyyseja. Kuitenkin analysoitaessa asiakkaiden tulevaisuuden tulovirtoja, on tärkeää 

ottaa huomioon asiakkaisiin liittyvät riskit. Näiden riskien analysointi voi olla yritykselle 

työlästä, sillä niiden mittaaminen numeerisesti on vaikeaa. Lähes mitkään yritykset eivät 

käytä analyyseissaan mukana asiakkaiden aiheuttamia riskejä, mikä voi aiheuttaa analyyseissa 

suurta epävarmuutta. (Ryals 2006, s. 101-107)  

 

 

3.5 Erot asiakaskannattavuuden tarkastelussa ja analysoinnissa 

Johdon laskentatoimi ja markkinointi eroavat käsityksissään siitä, mitä asiakaskannattavuuden 

analysointi on käytännössä. Perinteisesti markkinointi ja johdon laskentatoimi on nähty 

kolikon kahtena puolena tutkittaessa sekä kiinnostuksen kohteita että lähestymistapoja 
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(Gleaves et al. 2008, s. 826). Kuitenkin eroavuuksia kirjallisuuksien välillä löytyy 

huomattavasti vähemmän tutkittaessa asiakaskannattavuutta kuin tutkittaessa hinnoittelua, 

jossa eroavuuksia oli lähes kaikissa osa-alueissa (McManus & Guilding 2008, s. 779). 

Markkinointi ja johdon laskentatoimi ovat yhtä mieltä asiasta, että ABC-laskenta on 

tehokkain tapa tutkia asiakaskannattavuuksia.  

 

Johdon laskentatoimen ja markkinoinnin ammattilaisilla on perinteisesti ollut eroavat 

näkemykset yritys-asiakas suhteista. Kun laskentatoimen henkilöstö pyrkii vähentämään 

kustannuksia, markkinoinnin henkilöstö pyrkii kasvattamaan asiakastyytyväisyyttä lähinnä 

tarkastellen suhdetta tyytyväisyyden ja tulojen välillä (Murby 2007, s. 35). Ajattelutavoista 

kumpikaan ei ole täydellinen, sillä asiakastyytyväisyys ei tuota yritykselle tuloja ja toisaalta 

pelkkä tulojen tavoittelu saattaa johtaa asiakastyytyväisyyden ja myyntivolyymin 

vähentymiseen. (Epstein 2002, s. 4-8) 

 

Kuten hinnoittelussa, myös asiakaskannattavuusanalyysissa on eroja ajattelutavoissa 

markkinoinnin ja johdon laskentatoimen välillä.  Kirjallisuudesta on huomattu, että johdon 

laskentatoimi määrittelee asiakaskannattavuutta numeerisesti, kun taas markkinointihenkilöstö 

analysoi ei numeerisia suureita, kuten asiakastyytyväisyyttä ja asiakkaista syntyviä riskejä. 

Markkinointi käsittelee aihetta suuremmissa määrin kuin johdon laskentatoimi ja useammalta 

eri näkökannalta. Analyysin tuottaman informaation käytössä on myös eroja, sillä 

markkinointi käsittelee useita eri tekijöitä, jotka voivat tehdä analyysin osoittamista 

epäkannattavista asiakkaista tulevaisuudessa kannattavia, kun taas johdon laskentatoimi 

luottaa informaation tarkkuuteen ja pyrkii tekemään päätöksiä analyysin perusteella. Kuten 

johdon laskentatoimen, myös markkinoinnin henkilöstön on todettu pitävän 

asiakaskannattavuusanalyysin laskentaa lähtökohtaisesti samana eli olevan asiakkaista 

syntyneiden tuottojen ja kustannuksien erotus annetulla ajanjaksolla. Kuvassa 8 on esitetty 

pelkistetty asiakaskannattavuuslaskelma, jonka voidaan nähdä olevan sekä markkinoinnin että 

johdon laskentatoimen kanssa yhteneväinen. (McManus & Guilding 2008, s. 771 ja s. 785-

786) 
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Myynnit 

- Annetut alennukset   (Määräalennukset, käteisalennukset ym.) 

=Nettomyynti 

-Tuotekustannukset    (Kaikkien asiakkaalle myytyjen tuotteiden kustannukset) 

=Katetuotto 

-Asiakaskustannukset (Laskutukset, tilausten käsittely, kuljetukset ja myyntityö ym.) 

=Asiakastuotto 

Kuva 7 Asiakaskannattavuuslaskelma (Blocher et al. 2010, s. 149) 

 

Suurimmat erot kirjallisuuksien välillä syntyvät, kun tarkastellaan asiakkaiden 

kannattavuuden arviointimalleja. Molemmilla aloilla on yhteneväiset käsitykset siitä, mitä 

kannattavuus käytännössä tarkoittaa, mutta silti malleissa on suuria eroja. Johdon 

laskentatoimi käsittelee lähes ainoastaan CPA:tä eli asiakaskannattavuusanalyysia, joka on 

nykyiseen tilanteeseen perustuva malli, kun taas markkinoinnin kirjallisuudessa käytetään 

paljon asiakkaiden tulevaisuutta analysoivia malleja, kuten asiakkaan elinkaaren arvo CLV ja 

asiakaspääoma CE. Kirjallisuudessa on tutkittu markkinoinnin ja johdon laskentatoimen 

asiakaskannattavuuden käsittelyä. Tutkimukset ovat osoittaneet, että markkinoinnin 

kirjallisuus käsittelee aihetta paljon enemmän kuin johdon laskentatoimi (Gleaves et al. 2008, 

s. 833-834). Markkinoinnin kirjallisuudessa on käsitelty enimmäkseen CLV:tä ja CE:tä mutta 

myös mainintoja CP:stä löytyy. Suurimpana erona asiakaskannattavuuden analysoimisessa 

alojen välillä on nähty olevan käsiteltyjen menetelmien erot. Jos oletetaan, kuten tässä työssä 

on tehty, että CP on sama kuin CLV, mutta vain nykyisellä vuoden mittaisella ajanjaksolla 

sekä tilikauden tuloksen olevan sama, kuin kaikkien asiakkaiden yhdistetty kannattavuus 

vuoden ajanjaksolla ja CE:n olevan kaikkien asiakkaiden tuottaman summatun CLV:n tulos, 

voidaan yleistää termien välinen yhteys seuraavaan kuvaan. Kuvassa 6 on esitetty 

menetelmien välistä riippuvuutta ajan ja asiakkaiden lukumäärän mukaan. (Gleaves et al. 

2008, s. 826-834) 
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Kuva 8 Asiakaskannattavuuden analysointimenetelmät (Mukaillen Gleaves et al. 2008, s. 838) 

 

Markkinointi esittää huomattavasti innovatiivisempia menetelmiä asiakaskannattavuuden 

analysoimiselle, mutta kuitenkin samalla markkinoinnin kirjallisuus sisältää todella vähän 

laskennallisia malleja liittyen asiakaskannattavuusanalyysiin. Molempien alojen kirjallisuudet 

toteavat tulevaisuutta tutkivien analyysien olevan lupaavin menetelmistä, joilla tarkastellaan 

asiakaskannattavuutta. Asiakkaan elinkaaren arvoon liittyy kuitenkin useita 

epävarmuustekijöitä, kuten asiakkaan pysyminen yrityksen palveltavana. (Niraj et al. 2001, s. 

1-2) Johdon laskentatoimessa on huomattavissa kasvavaa kiinnostusta tulevaisuutta 

analysoivia menetelmiä kohtaan, mutta niitä ei juuri ole vielä käsitelty kirjallisuudessa.  (Weir 

2008, s. 802) On myös sanottu, että johdon laskentatoimen pitäisi pyrkiä pois tilanteesta, jossa 

se on passiivinen menneisyyden tutkija ja siirryttävä kohti aktiivista tulevaisuuden 

vaikuttajaa. (Gleaves et al. 2008, s. 826). 

 

Asiakaskannattavuusanalyysi voidaan nähdä aiheena, joka yhdistää sekä markkinoinnin että 

johdon laskentatoimen henkilöstöä ja tutkijoita. Se on aihe, joka pystyisi mahdollisesti 

vihdoin kaventamaan alojen näkemyseroja ja kasvattamaan synergiaa niiden välillä 

(Roslender & Wilson 2008, s. 865). Molemmat alat ovat osoittaneet suurta kiinnostusta 

Nykyinen ajanjakso Aikana tulevaisuus 

Kaikki asiakkaat Tilikauden tulos Asiakaspääoma 

Yksi asiakas Asiakaskannattavuus Asiakkaan elinkaaren arvo 
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aihetta kohtaan, mutta alojen välinen kuilu hidastaa yhteistyötä. Useat tutkimukset ovat 

osoittaneet, että parhaiten toimivissa yrityksissä asiakaskannattavuutta analysoi yhdessä sekä 

markkinoinnin että johdon laskentatoimen henkilöstö, jotta onnistuttaisiin tutkimaan kaikkia 

tarvittavia tekijöitä (Miller 2008, s. 68). Joissakin yrityksissä on jo onnistuttu yhdistämään 

markkinoinnin ja johdon laskentatoimen henkilöstöä, sekä tehty malleja, joilla molempien 

paras osaaminen saadaan käytettyä. Asiakaskannattavuusanalyysi voidaan nähdä osana 

markkinointia, sillä asiakkaiden tutkiminen on perinteisesti kuulunut 

markkinointihenkilöstölle. CPA voidaan nähdä samanaikaisesti myös johdon laskentatoimen 

menetelmänä, jonka vuoksi näiden kahden alan yhteistyö aiheen parissa on erityisen tärkeässä 

asemassa. Kuitenkin alojen yhdistäminen on vielä kaukana tulevaisuudessa, jos se edes 

koskaan tulee mahdolliseksi. (Roslender & Wilson 2008, s. 865-866) Tutkimusta ei myöskään 

ole juuri tehty alojen yhdistämisestä asiakaskannattavuusanalyysien laatimisessa. Taulukossa 

3 on esitetty johdon laskentatoimen ja markkinoinnin käsittelemiä tekijöitä, jotka vaikuttavat 

olennaisesti yrityksen asiakkaiden kannattavuuteen. Taulukon perusteella voidaan todeta, että 

alat näkevät suurimman osan asiakaskannattavuuteen vaikuttavasti tekijöistä samankaltaisina, 

mutta joitakin eroavuuksia on. (McManus & Guilding 2008, s.771)  

 

Taulukko 3 Asiakaskannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

Asiakaskannattavuuteen vaikuttavat tekijät 

Johdon laskentatoimi Markkinointi 

Tulovirrat Tulovirrat 

Kustannukset Kustannukset 

Käytetyt toiminnot Asiakasriskit 

Logistiset kustannukset Uskollisuus 

Myynnin kasvu Asiakaspito 

Oppiminen Oppiminen 

Referenssi Referenssi 

Tulevaisuuden tuotot Tulevaisuuden tuotot 

Asiakkaiden hallinta Asiakkaiden hallinta 

  Asiakastyytyväisyys 
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Tarkempaa yhteistyötä tarvitaan alojen välillä, sillä molemmilta puuttuu osaamista asioista, 

jotka ovat tärkeitä tehokkaan ja tarkan asiakaskannattavuus analyysin luomiseen. On erityisen 

monimutkaista tuottaa analyyseja, jotka ennustavat tulevaisuuden tulo- ja kustannusvirtoja 

asiakkaista. Johdon laskentatoimi on perinteisesti ollut vastuussa yrityksen sisäisestä 

kustannuslaskennasta, minkä vuoksi sen tietämys asiakkaista ja markkinoista on vähäistä. 

Markkinointihenkilöstö taas on erikoistunut tutkimaan markkinoita ja asiakkaita, minkä 

vuoksi molemmat alat tarvitsevat toisiaan asiakaskannattavuusanalyysissa. (Gleaves et al. 

2008, s. 840; Epstein 2002, s. 4) Markkinointi on luonut useita stokastisia malleja, joiden 

avulla pystytään tutkimaan tulevaisuuden tapahtumien todennäköisyyksiä perustuen 

historiaan. Yhdistämällä johdon laskentatoimen tietämys laskennasta ja 

markkinointihenkilöstön ymmärrys asiakkaista ja markkinoista, voivat yritykset pyrkiä 

tuottamaan aikaisempaa parempia voittoja. (Niraj et al. 2001, s.4) Molempien alojen 

kiinnostus aiheesta on selvä merkki siitä, että asiakaskannattavuus on alojen kannalta aihe, 

jossa integraatiota olisi odotettavissa. Asiakaskannattavuus määrittelee asiakkaan arvon 

yritykselle ja on siten tärkeä markkinointia ja johdon laskentatoimea yhdistävä tekijä. 

(Gleaves et al. 2008, s. 826-834) 
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4 HINNOITTELUN JA ASIAKASKANNATTAVUUDEN 

YHDISTÄMINEN 

 

Hinnoittelupäätökset vaikuttavat yrityksen kokemaan asiakaskannattavuuteen. Hinnoittelu on 

yrityksen menestymisen kannalta tärkeä osa-alue ja asiakaskannattavuusanalyysin on nähty 

yleisesti nostavan yrityksen kannattavuutta. (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 43; 

Epstein et al. 2008, s. 59) Hinnoittelemalla tuote tai palvelu perustuen asiakkaan aiheuttamiin 

kustannuksiin on tehokas menetelmä kontrolloitaessa tiettyjen asiakkaiden kannattavuutta. 

Vaikka kirjallisuudessa on usein mainittu hinnoittelun ja asiakaskannattavuuden 

yhteneväisyydestä, sekä molempien positiivisista vaikutuksista toisiinsa, on itse synergian 

käsittely jätetty suurelta osin huomiotta. Hinnoittelu on tehokkain menetelmä, jolla yritys 

pystyy maksimoimaan voittojaan, mutta vain noin 3 % yrityksistä on onnistunut tekemään 

hinnoittelupäätöksensä tehokkaasti (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 33). Isossa-

Britanniassa tehdyn tutkimuksen mukaan yritykset ovat nähneet hinnoittelun olevan tärkein 

käyttötarkoitus asiakaskannattavuusanalyyseille (Niraj et al. 2001, s. 15). Hinnoittelun on 

sanottu vaikuttavan kaikkeen ja kaiken vaikuttavan vastaavasti hinnoitteluun (Van Veen-

Dirks & Molenaar 2009, s. 36). Voidaan jopa väittää, että hinta on asiakasohjauksen välineistä 

kaikkein nopein ja tehokkain. (Sipilä 2003, s. 26) 

 

Asiakaskannattavuusanalyysissa yritys asettaa kohderyhmänsä ja asiakkaansa 

tärkeysjärjestykseen niistä saatavan hyödyn perusteella. Tämä informaatio on kuitenkin 

turhaa, mikäli yritys ei pysty vaikuttamaan asiakaskannattavuuteen, jonka vuoksi usein 

pyritään suunnittelemaan asiakkaalle tai asiakasryhmille sopivat palvelu-, hinnoittelu- ja 

toimintamallit. (Sipilä 2003, s. 293) Hinnoittelun avulla yritys pystyy esimerkiksi pyrkimään 

eroon epäsuotuisista asiakkaista, parantamaan myyntiä tärkeiden asiakkaiden kanssa, 

sitouttamaan asiakkaita sekä parantamaan myyntitoimenpiteistä syntyviä katteita. Suurimpana 

syynä siihen, miksi yritykset tarjoavat epäkannattaville asiakkaille samanhintaisia ja tasoisia 

palveluita sekä tuotteita kuin avain asiakkailleen johtuu yrityksien asiakaskannattavuus 

informaation puutoksesta. (Epstein et al. 2008, s. 54) 

 

Yrityksen kannattaa myydä tuotteitaan eri hinnoilla eri asiakkaille, jos se vain on mahdollista. 

Räätälöidyt hinnoittelumenetelmät ovat tehokkain tapa käyttää asiakkuudenhallintaa. (Van 
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Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 33) Hinnoittelun käyttämisessä asiakaskohtaisesti on 

joitakin ongelmia. Yritykselle kannattavimpia asiakkaita ovat usein suuret yritykset, jotka 

ostavat paljon tuotteita ja tuovat yritykselle suuren osan sen tuotoista. Nämä yritykset 

toisaalta yleisesti haluavat kuitata suuret ostonsa alhaisempina hintoina. Näiden asiakkaiden 

kohdalla korotettu hinta voisi tuoda yritykselle suuria tuloja, mutta se ei kuitenkaan usein ole 

kannattavaa, sillä yritys saattaa menettää myyntejä tai jopa koko asiakkaan, jos se pyrkii 

nostamaan hintojaan näille asiakkaille. (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 32-35) 

 

Kanta-asiakkaat ovat yritykselle vakiintuneita asiakkaita, jotka käyttävät yrityksen tuotteita 

säännöllisesti. Näiden asiakkaiden kohdalla usein pystytään nostamaan hintoja, vaikka ei 

suuria määriä. Pienikin hinnan muutos kanta-asiakkaiden kohdalla voi nostaa yrityksen 

kannattavuutta huomattavia määriä. Kolmantena asiakasryhmänä pidetään pieniä asiakkaita, 

jotka yksittäisinä tuottavat pienen määrän kysyntää ja joihin liittyy usein suuri määrä 

palvelutyötä. Pienemmät asiakasyritykset ovat usein yritykselle epäkannattavampia, kuin 

suuret yritykset tai kanta-asiakkaat. Näiden asiakkaiden kohdalla oikeiden 

hinnoittelupäätöksien tekeminen on todella kriittinen tekijä, sillä niiden avulla pystytään 

täysin epäkannattavia asiakkaita siirtämään pois yrityksen asiakkuuksista tai parantamaan 

kannattavuutta, jotta asiakkaiden kanssa voidaan vielä jatkossa tehdä yhteistyötä. Asiakkaita 

vähentäessä on kuitenkin tärkeää analysoida asiakkaita niiden potentiaalisen tulevaisuuden 

kannattavuuden kannalta, eikä vain tämän hetkisen tilanteen perusteella. Informaatio on myös 

tärkeää, sillä sen avulla voidaan tehdä hinnoittelupäätöksiä, joiden avulla yritys pyrkii 

hankkimaan tietyn tyyppisiä asiakkaita tulevaisuudessa. Hinnoittelua voidaan käyttää myös 

asiakkaiden hankintaan, eikä vain asiakkaiden kannattavuuden nostamiseen. Tähän 

toimivampana työkaluna voitaisiin pitää asiakkaan elinkaaren kustannuksia ja tuloja, sillä ne 

antavat tarkkaa informaatiota asiakkaan tulevaisuudesta. CPA:n avulla pystytään tekemään 

epäkannattavista asiakkaista taas kannattavia tai vähentämään toimintaa näiden asiakkaiden 

kanssa. (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 32-35; Sipilä 2003, s. 292-294) 

 

Kirjassa Palvelujen hinnoittelu (2003, s. 297) Sipilä mainitsee, että palveluita myytäessä 

asiakassuhteita aloitetaan usein alhaisin hinnoin tai maksuttomin palveluin. Kun asiakassuhde 

on saatu käyntiin, rahastetaan asiakkailta myös alkuvaiheen ale-hinnoitellut palvelut. Tämän 

voidaan nähdä olevan ristiriidassa kanta-asiakkaiden säilyttämisestä saatavan hyödyn kanssa 
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ja voidaan olettaa, että reilumpi menetelmä olisi käyttää etupainotteista hinnoittelua, jossa 

uusilta asiakkailta veloitetaan enemmän kuin vakioasiakkailta. Menetelmä on tehokas, mikäli 

halutaan sitouttaa asiakkaita tai jos yrityksellä on paljon lyhytkestoisia asiakkaita, joista 

halutaan saada suurempi tuotto. Usein käy niin, että asiakkaan sitouttaminen yrityksen 

asiakkaaksi alentaa asiakkaasta syntyviä kustannuksia tulevaisuudessa johtuen pienemmästä 

määrästä myyntityötä ja asiakastukea, mikä näin ollen kasvattaa asiakkaan kannattavuutta. 

(Murby 2007, s. 35) 

 

Kuten aikaisemmin on mainittu, asiakkaan kannattavuus riippuu suuresti sen käyttämistä 

palveluista ja toiminnoista. Epäkannattavien asiakkaiden kohdalla on usein käytetty 

suurempia määriä toimintoja kuin kannattavien asiakkaiden kohdalla. Palvelukustannukset 

asiakkaiden välillä on usein oletettu yrityksien keskuudessa samaksi kaikilla asiakkailla, 

vaikka ne eroavat suuresti. Useissa tapauksissa tuotteiden muokkaaminen tai palveluiden 

lisäys ei ole onnistunut kasvattamaan yrityksen kannattavuutta, koska yritys ei ole onnistunut 

nostamaan hintojaan tai myyntivolyymiaan. Asiakkaiden palvelusta syntyvien kulujen 

vähentäminen on ollut perinteisesti yrityksille ongelmallista, koska laskentamenetelmät 

perustuvat tuotekustannuksiin pikemmin kuin asiakkaisiin. Toimintoihin perustuvan 

räätälöidyn hinnoittelun pitäisi olla minkä tahansa asiakaskannattavuuden ohjaamiseen 

liittyvän strategian sydämessä. Kuitenkin yritykset usein tarjoavat alennuksia ja hinnan 

muutoksia asiakkaan ostovolyymin mukaan. Toimivampana menetelmänä, jolla nostaa 

asiakaskannattavuutta, voitaisiin nähdä yrityksen toimintoperusteista hinnoittelua, missä 

yritys pyrkii laskuttamaan asiakkailta riippuen niiden käyttämistä toiminnoista (Dorota & 

Michal 2007, s.24-25). Vastaavana menetelmänä voidaan pitää asiakkaille myönnettävien 

alennuksien perustamista asiakkaiden kannattavuuteen. (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 

32-36) 

 

Asiakaskannattavuuden analysoinnilla voidaan vaikuttaa hinnoittelupäätöksien tehokkuuteen. 

Johdon laskentatoimen kirjallisuudessa toimintoperusteinen laskenta on osoittautunut 

tutkijoiden mielestä parhaaksi välineeksi asiakaskannattavuuden analysoimiseen ja muita 

menetelmiä ei juurikaan käydä läpi. (Weir 2008, s. 801) ABC-laskentaa on käsitelty 

tehokkaana menetelmänä laskea sekä asiakaskannattavuuden että tuotehinnoitteluun 

tarvittavaa informaatiota. ABC-laskennan avulla luotu asiakaskannattavuusanalyysi voi 
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vaikuttaa asiakaskannattavuuteen kolmen menetelmän avulla. Nämä menetelmät ovat prosessi 

parannukset, hinnoittelupäätökset, sekä asiakashallinta CRM (Gleaves et al. 2008, s. 831). 

Hinnoittelun lisäksi yritys pystyy vaikuttamaan asiakkaidensa kannattavuuteen käyttämällä 

spesifejä hallintamenetelmiä, kuten ABM:ää tai CRM:ää (Niraj et al. 2001, s. 14). Vaikka 

käytettävät ajurit muuttuvat riippuen laskent kohteesta, ei yhdistetyn laskenta infrastruktuurin 

pitäisi olla yritykselle ylitsepääsemätön este (Dikolli & Smith 1995, s.4). Tehokas 

hinnoittelustrategia toimii parhaiten, mikäli se on tuotettu käyttäen kannattavuus mallia 

(Feldman 2002, s. 16). Parhaiten toimivat yritykset ovat käyttäneet hinnoittelupäätöksiensä 

perusteena suhteitaan avainasiakkaisiinsa (Ryals 2006, s.102). Tarkat ja tehokkaat 

hinnoittelupäätökset, jotka on perustettu asiakaskannattavuusanalyysille tuottavat usein sekä 

yritykselle että sen asiakkaille hyötyjä. (Van Veen-Dirks & Molenaar 2009, s. 32) 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

 

Hinnoittelu ja asiakaskannattavuus ovat aiheina tärkeitä yrityksen kannattavuuden 

säilyttämiselle. Näiden aiheiden käsittelyssä havaitaan eroja johdon laskentatoimen ja 

markkinoinnin kirjallisuuksissa. Näkemyserot ovat suuremmat hinnoittelussa kuin 

asiakaskannattavuudessa johtuen suureksi osaksi alojen perustehtävien eroista. Markkinointi 

perustuu asiakkaiden ja markkinoiden toimintamallien analysointiin ja yrityksen toiminnan 

muokkaamiseen niin, että kysyntää saataisiin mahdollisimman korkeaksi. Johdon 

laskentatoimen perustehtävänä taas on ollut yrityksen sisäinen kustannuslaskenta, etenkin 

tuotekohtaiset kustannuslaskennat, minkä vuoksi sillä on usein konservatiivinen näkökulma 

hinnoitteluun ja asiakaskannattavuuteen. Kummatkin tieteenaloista ovat kiinnostuneita sekä 

hinnoittelusta että asiakaskannattavuudesta, mutta alojen välinen kuilu hidastaa molempien 

tieteenalojen kehitystä.    

 

Johdon laskentatoimi käsittelee kirjallisuudessaan hinnoittelumenetelmiä, jotka perustuvat 

kustannuslaskentaan. Näitä hinnoittelumenetelmiä ovat toimintoperusteinen hinnoittelu, 

voittolisähinnoittelu, katetuottohinnoittelu ja tavoitekustannuslaskentaan perustuva 

hinnoittelu. Vastaavasti markkinointi käsittelee kirjallisuudessaan hinnoittelustrategioita, 

kuten esimerkiksi differointia, kermankuorintaa, markkinoiden valtausta. Siinä missä johdon 

laskentatoimi pyrkii vaikuttamaan tuotteiden katteisiin valitsemalla hinnat perustuen 

tuotekustannuksiin, markkinointi pyrkii kasvattamaan yrityksen tuotteiden kysyntää 

hinnoittelun avulla. Markkinointi näkee hinnoittelun osana Kotlerin 4P:mallia, ja pyrkii 

hinnoittelemaan asiakkaan asiakasarvon perusteella tuottamalla optimaalisen markkinointi-

mixin. 

 

Johdon laskentatoimessa on analysoitu asiakaskannattavuutta huomattavasti vähemmän kuin 

markkinoinnin kirjallisuudessa. Markkinointi käsittelee asiakaskannattavuutta myös 

useammilta näkökannoilta ja on tuottanut innovatiivisia malleja, joiden avulla pystytään 

arvioimaan asiakkaista syntyviä tulevaisuuden höytyjä. Markkinoinnin kirjallisuus esittää 

CLV (Customer Lifetime Value) ja CE (Customer Equity) mallit, joiden tarkoituksena on 

mitata asiakkaiden tuottamia tulevaisuuden tulo- ja kustannusvirtoja. Johdon laskentatoimi 

käsittelee lähes ainoastaan CPA:ta, minkä voidaan nähdä olevan lähtökohta sekä CLV:lle että 
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CE:lle. Nämä kolme mallia ovat erityisen hyödyllisiä yritykselle, joka onnistuu käyttämään 

niitä tehokkaasti. Tällä hetkellä CLV- ja CE- mallit eivät ota huomioon asiakkaan 

kilpailullisia, aatteellisia, poliittisia ja maantieteellisiä tekijöitä, mitkä vaikuttavat olennaisesti 

asiakkaan tulevaisuuteen. Ongelmaksi syntyvät usein erot tieteenalojen välillä, jonka vuoksi 

kumpikaan ala ei onnistu analyyseissaan täydellisesti. Yhdistämällä johdon laskentatoimen 

laskennallista osaamista markkinoinnin ymmärrykseen asiakkaiden ja markkinoiden 

toimintatavoista, pystyttäisiin luomaan uusia, tehokkaampia ja varmempia malleja 

asiakaskannattavuuden analysoimiselle. 

 

Markkinoinnin ja johdon laskentatoimen tutkijat ovat todenneet ABC-laskennan olevan 

tehokas menetelmä sekä hinnoittelupäätöksiä että asiakaskannattavuutta analysoitaessa. On 

myös sanottu asiakaskannattavuus informaation tulevan lähes tuotekohtaisen 

kustannuslaskennan sivutuotteena. Tulevaisuuden tutkimuksen olisi kohdistettava 

voimavarojen käyttöä hinnoittelun ja asiakaskannattavuuden laskentojen yhdistämiselle 

yhdeksi kokonaisuudeksi. Asiakaskannattavuuden analysointiin liittyy suuri määrä 

epävarmuustekijöitä liittyen asiakkaiden toimintaan ja talouden riskeihin. Taulukkoon 4 on 

koottu tärkeimmät eroavuudet, jotka on löydetty tutkiessa hinnoittelua ja 

asiakaskannattavuutta johdon laskentatoimessa ja markkinoinnissa. 

 

Taulukko 4 Erot johdon laskentatoimen ja markkinoinnin välillä 

 

 

Menneisyyden analysointi

Johdon laskentatoimi Markkinointi

Erot hinnoittelussa ja asiakaskannattavuudessa

Hinnoittelu

Menetelmät Strategiat

Kustannusperusteista

Tulevaisuuden analysointi

Arvo- ja 

markkinaperusteista

Asiakaskannattavuus

Arviointimallit

CLV ja CECPA

Asiakkaiden hallinta

Activity-based 

management

Customer relationship 

management

Mittaus

ABC ABC
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Asiakaskannattavuusanalyysit ovat myös merkityksellisiä tehtäessä hinnoittelupäätöksiä. 

Yrityksien ja tutkijoiden täytyy tutkia ABC-laskentaa lisää, sillä sen avulla pystytään luomaan 

järjestelmiä, jotka tuottavat yritykselle tarvittavan määrän sekä operatiivista että strategista 

informaatiota päätöksenteon tueksi. Tarkalla asiakaskannattavuusanalyysilla pystytään 

parantamaan yrityksen hinnoittelupäätöksien tehokkuutta ja täten kasvattamaan tuottoa. 

Toisaalta hinnoittelupäätöksillä on myös suora vaikutus asiakaskannattavuuteen, minkä takia 

aihealueiden integraatio voidaan nähdä tulevaisuuden tärkeänä menestystekijänä. Myös 

integroimalla johdon laskentatoimen sekä markkinoinnin toimintaa voidaan saada suuria 

hyötyjä yritykselle. Olisi toivottavaa, että tulevaisuudessa tutkittaisiin synergiaa sekä näiden 

tieteenalojen että hinnoittelun ja asiakaskaskannattavuuden välillä kokonaisvaltaisempien 

ratkaisujen saavuttamiseksi. 
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