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Työn tavoitteena on selvittää lukijalle mitkä tekijät vaikuttavat tuotteiden 

hinnoitteluun ja millaiset hinnoittelustrategiat soveltuvat alkoholiteollisuudessa 

käytettäviksi. Työssä on keskitytty tarkemmin kolmeen alkoholiteollisuuteen 

parhaiten sopivaan hinnoittelustrategiaan, jotka ovat kustannusperusteinen-, 

kilpailuperusteinen sekä arvopohjainen hinnoittelustrategia.  

Työn alkuosa on kirjallisuuskatsaus. Työn empiriaosa toteutetaan yrityksen 

edustajille tehtävällä puolistrukturoidulla teemahaastattelulla, joita analysoimalla 

pyritään selvittämään, millaista hinnoittelu alkoholiteollisuudessa on ja millaisia 

menetelmiä siellä käytetään.  

Tuotteiden hinnoitteluun vaikuttavat muun muassa tuotteen laatu, kilpailijat sekä 

yrityksen käyttämä hinnoittelustrategia. Alkoholiteollisuudessa on haastavaa 

nimetä vain yhtä käytettyä hinnoittelustrategiaa, sillä tyypillisesti 

alkoholiteollisuudessa käytetään usean hinnoittelustrategian yhdistelmää. 
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1 JOHDANTO 
 

1.1 Työn tausta ja rajaus 

 

Tuotteiden hinnoittelulla on suuri merkitys yrityksen toimintaan sekä erityisesti sen 

kannattavuuteen, ja sen vuoksi sitä on tärkeä myös tutkia (Kotler & Armstrong 2008, s. 284). 

Suomessa hinnoittelusta alkoholiteollisuudessa ei ole olemassa paljoa tutkimusta, vaikka aihe 

on tärkeä yritysten menestymiselle. Hinnoittelulla on vaikutuksia moniin eri asioihin, joten se 

on keskeisessä roolissa yrityksen toiminnassa.  

 

Työ on rajattu koskemaan hinnoittelua erityisesti Suomen alkoholiteollisuudessa. Koska työn 

esimerkkiyrityksenä on alkoholiteollisuudessa toimiva yritys, rajautui alkoholiteollisuus 

toimialana tarkastelun kohteeksi. Työssä paneudutaan tarkemmin kolmeen 

hinnoittelustrategiaan Nämä tarkemmin tarkasteltavat hinnoittelustrategiat ovat 

kustannusperusteinen-, kilpailuperusteinen- ja arvopohjainen hinnoittelustrategia. Kyseiset 

tarkempaan tarkasteluun valitut hinnoittelustrategiat ovat valikoituneet sen vuoksi, että ne ovat 

toimialasta riippumatta yrityksillä yleisimmin käytössä olevat hinnoittelustrategiat (Liozu 

2017). Nämä strategiat soveltuvat myös alkoholiteollisuudessa käytettäviksi 

hinnoittelustrategioiksi, joten niiden voidaan olettaa soveltuvan myös esimerkkiyrityksessä 

käytettäviksi. Työn empiriaosassa tutkitaan Juomatehdas Oy:n hinnoittelua ja sen taustoja. 

 

1.2 Tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Työn tarkoituksena on perehtyä tuotteiden hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa. Työn 

tarkoituksena on selvittää tuotteiden hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä sekä perehtyä eri 

hinnoittelustrategioihin, joita alkoholiteollisuudessa voidaan käyttää. Työn tarkoituksesta 

muodostuvat tämän työn tutkimuskysymykset, jotka ovat 

 

1. Mitkä tekijät vaikuttavat tuotteiden hinnoitteluun? 

2. Millaisia hinnoittelustrategioita alkoholiteollisuudessa voidaan käyttää?  

 

Työn tutkimuskysymysten perusteella työn tavoitteena on siis selvittää, millaiset tekijät 

vaikuttavat tuotteiden hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa. Tavoitteena on myös selvittää, 
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millaista hinnoittelustrategiaa alkoholiteollisuudessa olevien yritysten olisi järkevintä 

hyödyntää tuotteiden hinnoittelussa. Työn yhtenä tavoitteena on myös tuoda lukijalle esille se, 

millaisin eri perustein käyttöön valittava hinnoittelustrategia voidaan valita. Työssä kuitenkin 

tutustutaan tarkemmin vain kolmeen hinnoittelustrategiaan, jotka sopisivat parhaiten 

käytettäväksi alkoholiteollisuudessa.  

 

1.3 Työn rakenne ja käytetyt menetelmät 

 

Työ koostu kaikkiaan kuudesta pääluvusta. Työn ensimmäisessä luvussa esitetään työn 

tavoitteet, tutkimuskysymykset sekä työn rajaukset. Luvussa kaksi käsitellään aluksi 

hinnoittelua ja sen tavoitteita sekä sen jälkeen hinnoittelun merkityksiä ja vaikutuksia. Luvussa 

kaksi käsitellään myös hintajoustoa sekä sitä millainen merkitys tuotteen elinkaarella on 

tuotteiden hinnoittelussa. Kyseisessä luvussa paneudutaan myös alkoholiteollisuuden 

hinnoitteluun liittyvään lainsäädäntöön Suomessa.  

 

Luvussa kolme käsitellään erilaisia hinnoittelustrategioita sekä paneudutaan tarkemmin vielä 

kustannusperusteiseen, kilpailuperusteiseen sekä arvopohjaiseen hinnoittelustrategiaan. 

Luvussa kolme käsitellään myös hinnoittelustrategiaan valintaan vaikuttavia seikkoja. Työn 

neljäs luku käsittelee Juomatehdas Oy:tä sekä sen edustajille tehtyjen haastattelujen toteutusta. 

Luvussa viisi analysoidaan Juomatehdas Oy:n edustajille tehtyjä haastatteluja peilaten niitä 

aiemmin esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen. Luku kuusi kokoaa yhteen työn tulokset ja 

johtopäätökset sekä vastaa johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin. 

 

Työn ensisijaisina lähteinä ovat kirjallisuuskatsauksessa käytetyt erilaiset tieteelliset, työn 

aiheeseen liittyvät julkaisut sekä empiriaosan esimerkkiyrityksen edustajille tehdyt 

puolistrukturoidut teemahaastattelut. Haastattelusta saatua tietoa analysoidaan ja sen avulla 

pyritään selvittämään, millaisia hinnoittelustrategioita alkoholiteollisuudessa käytetään. 

Haastattelujen materiaalia analysoimalla pyritään myös selvittämään, mitkä tekijät vaikuttavat 

tuotteiden hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa. Toissijaisina lähteinä toimivat 

esimerkkiyritystä koskevat ei-tieteelliset julkaisut, joista saadaan mahdollisesti lisää 

täydentävää tietoa esimerkkiyrityksestä sekä sen toiminnasta.  
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2 HINNOITTELU 
 

Tuotteiden hinnoittelulla on suuri vaikutus yrityksen toimintaan ja erityisesti yrityksen 

kannattavuuteen (Hinterhuber 2008; De Toni et al. 2017). Tämän takia yritysten on viisasta 

paneutua tarkasti tuotteiden hinnoitteluun ja miettiä sitä monipuolisesti eri näkökulmista. 

Tuotteiden hinnoittelussa tulee huomioida lukuisia eri asioita kuten se, missä vaiheessa 

elinkaartaan tuote on, sekä se kuinka hintajoustavia mahdollisille tuotteiden hinnanmuutoksille 

asiakkaat ovat. Yritykset käyttävät tuotteidensa hinnoittelussa erilaisia hinnoitteluun liittyviä 

strategioita tai niiden yhdistelmiä (Anttila & Fogelholm 1999, s. 40). 

 

Yritykset voivat hinnoitella tuotteensa niin kuin itse haluavat, mutta niiden on viisasta 

huomioida muutamia seikkoja asettaessaan hintoja tuotteille. Todellisuudessa tuotteiden 

hintaan vaikuttaa yrityksen asema markkinoilla sekä asiakkailla oleva käsitys siitä, antaako 

yrityksen tarjoama tuote jotain lisäarvoa kuluttajalle. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 102-103) 

Tuotetta hinnoiteltaessa on keskeistä pohtia kuinka hinta vaikuttaa tuotteeseen kohdistuvaan 

kysynnän suuruuteen (Tomperi 2013, s. 69). Tuotteen hinnalla on keskeinen rooli sekä 

yrityksille että myös asiakkaille. Tuotteiden hinta määrittää myös asiakkaiden 

ostokäyttäytymistä. Jos tuotteen hinta on liian korkea, asiakkaat eivät ole halukkaita ostamaan 

sitä. Myös, jos tuotteen hinta on poikkeuksellisen alhainen, niin tuotetta ei välttämättä 

silloinkaan saada myytyä, koska asiakkaat voivat kokea tuotteen halvan hinnan kuvastavan 

tuotteen heikkoa laatua. (Puusa et al. 2012, s. 107) 

 

Keskeistä tuotteen hinnoittelussa on se, että kaikki tuotteen välittömät ja välilliset kustannukset 

pystytään kattamaan tuotteen myyntihinnalla sekä se, että yritykselle jäisi vielä tuotteen 

myyntihinnasta katetta kustannusten vähentämisen jälkeen. Lyhytkestoisesti tuotteen hinta voi 

alittaa kustannukset, mutta silloin on pidettävä huoli siitä, että tuotteen hinta kuitenkin kattaa 

tuotteen kaikki muuttuvat kustannukset. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 102-103) Joidenkin 

tuotteiden hinnoittelussa on syytä huomioida myös lainsäädännölliset seikat. Esimerkiksi 

alkoholijuomien hinnoittelussa tulee huomioida laissa säädetyt asiat erityisen tarkasti. (Puusa 

et al. 2012, s. 109) 
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Rope (2005, s. 222-223) kertoo tuotteen hinnalla olevan monta eri tehtävää. Hän kertoo, kuinka 

hinta toimii tuotteen arvon mittarina sekä tuotteen arvon muodostajana. Rope (2005, s. 222-

223) kuvailee myös, kuinka tuotteen hinta on yksi kilpailun peruselementti, joka vaikuttaa 

kannattavuuteen sekä tuotteen asemointiin markkinoilla. Rissanen (2007, s. 212) toteaa, että 

hintaa voidaan pitää tuotteen vahvimpana ominaisuutena. Vain hinnalla yritys pystyy 

viestimään asiakkaalle tuotteen tai palvelun laadusta sekä yrityksen ammattitaitoisesta 

henkilökunnasta (Rissanen 2007, s. 212). 

 

Tuotteita hinnoiteltaessa on huomioitava millaisia ovat kilpailevat tuotteet ja millainen tilanne 

markkinoilla sillä hetkellä vallitsee. Puusa et al. (2012, s. 109) kertovat, että tuotteiden 

hinnoitteluun vaikuttavia ulkoisia tekijöitä ovat esimerkiksi kilpailijoiden määrä, kilpailijoiden 

hinnoittelupäätökset sekä markkinoiden kilpailun kovuus. Eklund ja Kekkonen (2014, s. 120) 

kuvaavat kirjassaan, kuinka tuotteen hinnan alarajan asettaa tuotteen kustannukset ja ylärajan 

puolestaan asettaa tuotteen markkinat. Mitä erikoisempi ja kilpailevista tuotteista erottuvampi 

tuote on, sitä vapaammat mahdollisuudet yrityksellä on tuotteen hinnoittelun suhteen. 

Asiakkaiden ostohalukkuus riippuu myös siitä, millaisen kuvan yritys on onnistunut luomaan 

tuotteestaan. (Rope 2005, s. 223-225). Tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät on koottu kuvaan 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Tuotteen hintaan vaikuttavat tekijät (mukaillen Raatikainen 2008, s. 159) 

 

Hintaan 

vaikuttavat tekijät 

Asiakkaiden arvostus 

tuotetta kohtaan 
Kilpailun 

kovuus 

Yrityksen 

toimintastrategia 

Lainsäädäntö 

Kilpailijat 

Valittu 

hinnoittelustrategia 

Asema 

markkinoilla 
Tuotteen aiheuttamat 

kustannukset 

Tuotteen elinkaaren 

vaihe 
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2.1 Hinnoittelun tavoite 

 

Yrityksellä voi olla tuotteiden hinnoitteluun liittyen erilaisia tavoitteita. Yksi tärkeimmistä 

hinnoittelun tavoitteista on se, että yritys tekee oikeilla hinnoitteluratkaisuilla mahdollisimman 

hyvän taloudellisen tuloksen (Stenbacka et al. 2016, s. 195). Tuotteet tulee hinnoitella siten, 

että kaikki tuotteen valmistamisesta aiheutuneet kustannukset saadaan katetuksi tuotteen 

myyntihinnalla ja että kustannusten vähentämisen jälkeen yritykselle jää vielä voittoa 

tuotteesta. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 103)  

 

Yksi hinnoittelun keskeisimmistä tavoitteista on asettaa hinta optimaaliseen kohtaan siten, ettei 

tuotteen hinta ole liian korkea eikä matala asiakkaiden mielestä. Jos hinta asetetaan korkealle, 

kuluttajat voivat kokea tuotteen liian kalliiksi. Toisaalta, jos tuotteen hinta on hyvin halpa, voi 

kuluttajat kokea sen heijastavan tuotteen heikkoa laatua, joka myös laskee kysyntää. (Puusa et 

al. 2012, s. 107: Raatikainen 2008, s. 148) Monesti tuotteen hinta vaikuttaa siihen, kuinka 

laadukkaana tuotetta pidetään. Tuotteen laatukuvaa voidaan yrittää muokata tuotteen hinnan 

avulla. Yksi yrityksen tuotteiden hinnoitteluun liittyvä tavoite voikin olla juuri yrityksen tai sen 

tuotteiden laatuun liittyvän asiakkaiden mielikuvan parantaminen (Rissanen 2007, s. 212). 

 

Tuotteiden hinnoittelulla voidaan tavoitella myös yrityksen markkinaosuuden kasvattamista. 

Oikeanlaisen hinnoittelun avulla tuotteiden kysyntä kasvaa ja sitä kautta yritys pystyy 

kasvattamaan markkinaosuuttaan. Erilaisilla hinnoitteluratkaisuilla voidaan pyrkiä 

markkinaosuuden kasvattamiseen vasta myöhemmin tulevaisuudessa. Hinnoittelun tavoitteena 

voi myös olla se, että hinnoittelu olisi mahdollisimman neutraalia ja vältettäisiin turhat riskit. 

Myös asiakkaan kokeman arvon ja sitä kautta yrityksen tuloksen maksimointi voivat olla 

hinnoittelun tavoitteita. (Raatikainen 2008, s. 256) 

 

Kotler ja Armstrong (2008, s. 293) kertovat, että hinnoittelun tavoitteeksi voidaan asettaa myös 

uusien asiakkaiden houkutteleminen. Hinnoittelulla voi olla tavoitteena myös estää uusien 

kilpailijoiden markkinoille pääseminen asettamalla tuotteiden hinnat hyvin matalalle. Tuotteen 

hinnoittelun tavoitteena voi myös olla yritykseen kohdistuvan mielenkiinnon kasvattaminen tai 

yrityksen jonkun toisen tuotteen myynninedistäminen. (Kotler & Armstrong 2008, s. 293) 
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2.2 Hinnoittelun merkitys ja vaikutukset 

 

Hinnoittelu vaikuttaa moniin yrityksen toimiin ja sen vuoksi hinnoittelulla ja 

hinnoittelupäätöksillä on suuri merkitys. Suurin vaikutus yrityksen tuotteiden hinnoittelulla on 

yrityksen kannattavuuteen ja täten koko yrityksen toimintaan. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 

102; Hinterhuber 2004) 

 

Kuten edellä jo mainittiin, tuotteen hinnalla on merkitystä siihen, kuinka laadukkaana ja 

arvokkaana asiakkaat näkevät yrityksen valmistamat tuotteet. Jos tuotteen hinta on alhainen, ei 

tuotteen uskota olevan laadukas eivätkä asiakkaat välttämättä halua ostaa sitä. Jos hinta 

kuitenkin asetetaan hieman korkeammaksi kuin mitä markkinoiden keskihinta sillä hetkellä on, 

mieltävät asiakkaat tuotteen yleensä myös laadukkaammaksi kuin markkinoilla olevat 

vastaavanlaiset kilpailevat tuotteet. (Puusa et al. 2012, s. 107) Tässä tilanteessa asiakkaalle on 

onnistuttu luomaan tuotteesta laadukas ja asiakkaalle arvoa tuova kuva, josta asiakkaat ovat 

valmiita maksamaan (Eklund & Kekkonen 2014, s. 102). Rope (2005, s. 222) toteaa, että 

tuotteiden laadun tulee näkyä myös niiden hinnassa, mikäli yritys haluaa luoda laadukkaan 

kuvan valmistamistaan tuotteista. Näin ollen tuotteiden hinnoittelu vaikuttaa vahvasti 

asiakkaiden mielikuviin ja sitä kautta heidän ostokäyttäytymiseensä. 

 

Tuotteiden hinnoitteluratkaisuilla on vaikutusta tuotteen asiakassegmentin valinnassa. Mikäli 

tuote hinnoitellaan kilpailevien tuotteiden hintaa korkeammaksi, ei tuotteen hankkiminen ole 

välttämättä kaikille kuluttajille taloudellisesti mahdollista. Tässä tilanteessa tuote koetaan ikään 

kuin luksustuotteena, johon vain tietyllä asiakassegmentillä on varaa. Jos tuote hinnoitellaan 

keskihintaiseksi tai hieman sen alle, tuote mielletään vakiotuotteeksi, jonka hankkiminen on 

taloudellisesti mahdollista kaikille kuluttajille.  (Eklund & Kekkonen 2014, s. 102; Laakso 

2003, s. 173) 

 

Yrityksen tuotteiden hinnoittelulla on myös vaikutusta tuotteen arvostuksen lisäksi yrityksen 

brändiin ja siihen, kuinka arvostettuna kuluttajat sitä pitävät. Jos yrityksen brändiin kohdistuu 

arvostusta ja sitä pidetään laadukkaana, on yrityksen kaikki tuotteet hinnoiteltava siten, että ne 

ovat suunnilleen samassa linjassa keskenään (Rope 2005, s. 225; Laakso 2003, s. 176). Tällä 

tavalla yrityksestä luodaan hyvä ja uskottava kuva, joka pyritään myös säilyttämään. Näin ollen 
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siis yksittäisten tuotteiden hinnoilla on merkitystä koko yrityksen brändiin ja siihen 

kohdistuvaan arvostukseen. (Laakso 2003, s. 176) 

 

Yrityksen tuotteiden hinnoittelulla on vaikutusta myös kilpailijoihin ja markkinoilla 

vallitsevaan tilanteeseen. Jos yritys tavoittelee nykyistä suurempaa markkina-asemaa, 

hinnoittelee yritys todennäköisesti tuotteidensa hinnat alhaisiksi ja pyrkii tätä kautta 

muuttamaan omaa markkina-asemaansa ja koko markkinoilla vallitsevaa markkinatilannetta 

(Eklund & Kekkonen 2014, s. 120). Tuotteen alhaiseksi asetettu hinta voi myös antaa 

kilpailijoille vihjettä yrityksen halusta aloittaa hintasota. Toisaalta poikkeuksellisen korkealle 

asetettu hinta voi viestiä markkinoille sitä, etteivät markkinat ole vielä kylläiset ja markkinoilla 

olisi vielä tilaa uusillekin toimijoille. (Puusa et al. 2012, s. 107) 

 

Mikäli tuotteen hinnoittelu epäonnistuu, voivat seuraukset olla hyvinkin suuret ja 

monimuotoiset (Ingenbleek & van Der Lans 2013). Hinnoittelun epäonnistuminen voi heijastua 

niin lyhyelle kuin pitkällekin aikavälille. Lyhyellä aikavälillä hinnoittelun epäonnistuminen 

aiheuttaa erilaisia taloudellisia vaikeuksia. Pitkällä aikavälillä epäonnistunut hinnoittelu voi 

jopa aiheuttaa yrityksen markkinaosuuden pienentymisen, jonka seuraukset voivat olla 

kohtalokkaita yrityksen toiminnalle. (Simon 1992) 

 

2.3 Tuotteen elinkaaren vaikutus hinnoittelussa 

 

Jokaisella tuotteella on olemassa elinkaari ja sen eri vaiheissa on syytä miettiä tuotteen 

hinnoittelua. Tuotteiden elinkaaren pituus vaihtelee huomattavasti eikä sen pituutta voida 

etukäteen tietää. (Kotler & Armstrong 2008, s. 267) Joidenkin tuotteiden elinkaari voi kestää 

useitakin vuosia, mutta esimerkiksi teknisissä laitteissa tuotteiden elinkaaret voivat olla 

hyvinkin lyhyitä. Tämä aiheuttaa uusia haasteita tuotteiden hinnoittelussa ja samalla tekee 

hinnoittelusta entistäkin tärkeämmän tekijän. (Laitinen 2007, s. 274) Tyypillisesti jokaisen 

tuotteen elinkaaresta on kuitenkin erotettavissa viisi erilaista vaihetta. (Kotler & Armstrong 

2008, s. 267) Kotler ja Armstrong (2008, s. 267) kertovat, että tuotteiden elinkaaren viisi 

vaihetta ovat tuotekehitys, markkinoille tulovaihe, kasvuvaihe, kypsyysvaihe ja 

vähentymisvaihe. Laitisen (2007, s. 273) mielestä tuotteen elinkaaresta voi erottaa jopa 

seitsemän eri vaihetta, jotka ovat tuotekehitys, markkinoille tulo, kasvu, leviäminen, 
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kyllästyminen, lasku ja viimeisenä loppuvaihe. Tavallisesti kuitenkin leviämisvaihe ja 

kyllästymisvaihe yhdistetään yhdeksi vaiheeksi, jota nimitetään kypsyysvaiheeksi (Laitinen 

2007, s. 273).   

 

Tuotekehitysvaiheessa tuotetta vasta suunnitellaan eikä valmista tuotetta vielä ole asiakkaille 

tarjottavissa. Tässä vaiheessa pohditaan tuotteen kysyntää ja kannattavuutta sekä pyritään 

saamaan jonkinlainen käsitys tuotteen tulevasta hinnasta ja sen vaikutuksesta tuotteeseen 

kohdistuvaan kysyntään. (Laitinen 2007, s. 274-275) Kotler ja Armstrong (2008, s. 267) 

toteavat, että tuotekehitysvaiheessa yrityksellä ei ole tuotteesta lainkaan myyntituloja, mutta 

investointikustannukset kasvavat tässä vaiheessa. 

 

Markkinoille tulovaiheessa uusi tuote on valmis ja se julkaistaan kuluttajien saataville (Taylor 

& Taylor 2012; Kotler & Armstrong 2008, s. 269). Markkinoille tulovaihe vie aikaa ja myynti 

voi kasvaa hitaasti. Tuotteen markkinointi- ja myynninedistämistyö vaatii yritykseltä paljon 

rahaa, koska tuote pitää saada kuluttajille tutuksi. Yritykset keskittyvät sellaisiin kuluttajiin, 

jotka ovat aikaisia omaksujia ja jotka haluava olla ensimmäisten joukossa kokeilemassa uutta 

tuotetta. (Kotler & Armstrong 2008, s. 269-270) Jos markkinoilla ei ole vastaavanlaisia tuotteita 

vielä saatavilla, ei tuotteen hinnalla ole kovin suurta vaikutusta. Joissakin tilanteissa hinnan 

merkitys saattaa kuitenkin kasvaa riippuen millaisia kilpailutekijöitä yritys painottaa.  (Laitinen 

2007, s. 275-276) Markkinoille tulovaiheessa yrityksellä on neljä erilaista mahdollista 

käytettävissä olevaa strategiaa, jotka ovat hinnan ja markkinointiviestinnän suhteen tehtyjä 

strategioita.  Nämä strategiat on esitetty taulukossa 1.  

 

Taulukko 1. Markkinoille tulovaiheen vaihtoehtoiset strategiat (mukaillen Kotler 1997, s. 351)  

 
 

Markkinointiviestintä 

Korkea Matala 

Hinta 

Korkea 
Nopea kermakuorinta -

strategia 

Hidas kermankuorinta -

strategia 

Matala 
Nopea 

valtaamisstrategia 
Hidas valtaamisstrategia 
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Nopean kermankuorintastrategian perusideana on se, että tuotteen hinta on korkea, mutta 

myyntiä pyritään saamaan runsaan markkinointiviestinnän kautta. Tässä strategiassa tuote voi 

antaa melko suurenkin voiton yksikköä kohden. Hidas kermankuorintastrategia eroaa nopeasta 

kermankuorintastrategiasta siten, että tässä markkinointiviestintään ei panosteta niin paljon 

vaikka tuotteen hinta on korkea. (Kotler 1997, s. 351; Laitinen 2007, s. 276) Vähäisen 

markkinointiviestinnän ja siitä aiheutuvien kustannusten vuoksi tuotekohtaiset katteet voivat 

olla nopeaa kermankuorintaa korkeammat. Vähäinen panostus markkinointiviestintään vaatii 

sen, että kuluttajat ovat jo hyvin tietoisia tuotteesta eikä tuotetta siten tarvitse paljoa 

markkinoida. Molemmissa korkean hinnan strategioissa on vaarana, että korkea hinta 

houkuttelee markkinoille uusia kilpailijoita suurten voittojen toivossa. (Laitinen 2007, s. 276-

277) 

 

Nopean valtaamisen strategiassa tuotteen hinta on matala, mutta tuotteen 

markkinointiviestintään panostetaan. Tämä strategia kuitenkin vaatii runsaasti hintatietoisia 

kuluttajia, joille uusi tuote on vielä tuntematon. Hitaan valtaamisen strategiassa sekä tuotteen 

hinta on alhainen että tuotteen markkinointiviestintäpanostus on vähäistä. (Kotler 1997, s. 351; 

Laitinen 2007, s. 277) Strategian perusideana on, että ajan kuluessa tuote valtaa itse markkinoita 

sen matalan hinnan ansiosta. Tämä strategia toimii parhaiten suurilla markkinoilla, joissa 

kuluttajat ovat hintatietoisia. (Laitinen 2007, s. 277) 

 

Tuotteen elinkaaren kasvuvaiheessa myynti kasvaa nopeasti, kun kuluttajat ovat hyväksyneet 

tuotteen (Kotler 1997, s. 354; Taylor & Taylor 2012). Kun aikaiset omaksujat ovat hankkineet 

tuotteen, niin myöhäiset seuraajat alkavat myös ostaa tuotetta. Tässä tuotteen elinkaaren 

vaiheessa tuotteen hinta tyypillisesti pysyy samalla tasolla kuin mitä se on tai korkeintaan 

laskee hieman. Myös yrityksen markkinointiviestintäkustannukset pysyvät entisellä tasolla. 

Tuotteiden myynnin tuotot kasvavat, kun kulut jakaantuvat suurelle määrälle ja näin ollen 

tuotteen yksikkökustannukset pienentyvät tässä tuotteen elinkaaren vaiheessa. Tyypillisesti 

yritykset hyödyntävät monia erilaisia strategioita pitääkseen tuotteensa kasvuvaiheessa 

mahdollisimman pitkään. (Kotler 1997, s. 354; Kotler & Armstrong 2008, s. 270) Jos tuote on 

hyvin samankaltainen kuin toinen markkinoilla oleva tuote, niin tässä tilanteessa tuotteen hinta 

korostuu (Laitinen 2007, s. 278). 
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Seuraava tuotteen elinkaaren vaihe on kypsyysvaihe. Tässä tuotteen elinkaaren vaiheessa 

tuotteeseen kohdistunut kysyntä alkaa hidastua ennen kuin se kääntyy laskuun (Taylor & Taylor 

2012; Kotler & Armstrong 2008, s. 270). Tuotteen kysynnän hidastuessa tuote siirtyy 

kypsyysvaiheeseen. (Kotler & Armstrong 2008, s. 270) Tyypillisesti kypsyysvaihe kestää 

aikaisempia vaiheita pidempään. Kun markkinoilla on ylikapasiteettia, syntyy tyypillisesti 

myös kovempaa kilpailua. Vähentyneen kysynnän takia yritys voi laskea tuotteen hintaa 

saadakseen tuotteelle lisää kysyntää ja hankkiakseen esimerkiksi kilpailijoiden asiakkaita 

itselleen. Myös muuttamalla markkinoinnin muita tekijöitä, yritys voi pyrkiä kasvattamaan 

myyntiään. (Kotler 1997, s. 355; Kotler & Armstrong 2008, s. 270) 

 

Kun tuotteen kysyntä ja sitä kautta myös myynti alkavat laskea, tuote siirtyy elinkaarensa 

laskuvaiheeseen. Tuotteen kysynnän lasku voi olla hidasta tai nopeaa tuotteen ominaisuuksista 

riippuen. Tuotteen myynnin vähentyminen voi johtua useasta eri syystä, kuten esimerkiksi 

teknologian kehittymisestä tai kuluttajien mieltymyksien muuttumisesta (Kotler & Armstrong 

2008, s. 271; Laitinen 2007, s. 279). Tässä elinkaaren vaiheessa tuotteen hintoja lasketaan, jotta 

tuotteella olisi kysyntää edes hieman. Tyypillisesti tässä tuotteen elinkaaren vaiheessa 

tuotteiden hintojen katteet pienenevät hyvinkin pieniksi, koska tuotteen myyntihinta laskee 

lähelle minimihintaa. Lopulta yritys vetää tuotteen pois markkinoilta. (Laitinen 2007, s. 280) 

 

2.4 Hintajousto 

 

Tuotteita hinnoiteltaessa yrityksen on huomioitava asiakkaiden suhtautuminen tuotteen 

hinnanmuutokseen (Laitinen 2007, s. 281) Hintajoustolla, eli price elasticity, tarkoitetaan 

asiakkaan reaktiota ja sen voimakkuutta tuotteen hinnanmuutokseen (Rissanen 2007, s. 121-

122; Laitinen 2007, s. 281). Kotler ja Armstrong (2008, s. 298) kuvailevat hintajoustoa siten, 

että se mittaa tuotteen kysynnän herkkyyttä sen hinnanmuutoksiin. Myös Rissel (2011) kuvailee 

hintajoustoa siten, että se mittaa tuotteen kysynnän herkkyyttä hinnanmuutoksille. Hintajousto 

helpottaa ymmärtämään asiakkaiden käyttäytymistä hintaa muutettaessa, sillä koskaan ei voi 

tietää miten hinnanmuutos tulee todellisuudessa vaikuttamaan tuotteen kysyntään (Rissel 

2011). Puusa et al. (2012, s. 108-109) kuvailevat asiakkaiden reaktion tuotteen 

hinnanmuutokseen liittyvän useisiin seikkoihin, kuten tuotteen haluttavuuteen sekä asiakkaiden 

brändiuskollisuuteen. 
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Monet tutkijat sanovat hinnan ja kysynnän suhteen olevan käänteinen suhde (Rissel 2011; 

Kotler & Armstrong 2008, s. 297). Tämä tarkoittaa sitä, että jos tuotteen hintaa lasketaan, niin 

tyypillisesti tuotteeseen kohdistuva kysyntää kasvaa. Jos puolestaan tuotteen hintaa päädytään 

nostamaan, niin usein tuotteen kysyntä pienenee (Rissel 201; Rissanen 2007, s. 122; Kotler & 

Armstrong 2008, s. 297). Kysynnän hintajouston kaava on  

 

𝐻𝑖𝑛𝑡𝑎𝑗𝑜𝑢𝑠𝑡𝑜 =
𝐾𝑦𝑠𝑦𝑛𝑛ä𝑛	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛	𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠
𝐻𝑖𝑛𝑛𝑎𝑛	𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑎𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛	𝑚𝑢𝑢𝑡𝑜𝑠  

(1) 

 

(Rissel 2011).  Itseisarvoltaan mitä suurempi hintajouston lukuarvo on, niin sitä enemmän 

hinnan muutos vaikuttaa tuotteen kysyntään (Stenbacka et al. 2016, s. 196). Kotler ja Armstrong 

(2008, s. 298) kuvailevat, että tuotteen kysyntä on joustavaa, mikäli hinnan muutos aiheuttaa 

suuria muutoksia tuotteen kysynnässä. Vastaavasti, mikäli pieni hinnan muutos ei aiheuta 

merkittävää muutosta kysynnän suuruudessa, niin kysyntä on tällöin hintajoustamatonta (Kotler 

& Armstrong 2008, s. 298).  

 

Kaikille tuotteille kuluttajien hintajousto ei kuitenkaan ole saman suuruinen. Kotlerin ja 

Armstrongin (2008, s. 298) mielestä, kysyntä on vähemmän herkkä tuotteen hinnanmuutoksille 

niissä tilanteissa, joissa ostettava tuote on korkealaatuinen tai muuten uniikki. Asiakkaat ovat 

myös vähemmän herkkiä tuotteen hinnanmuutoksille tilanteissa, joissa ostettavalle tuotteelle 

on haasteellista löytää vastaavanlaista korvaavaa tuotetta tai tilanteessa, jossa tuotteiden laatua 

ja ominaisuuksia on hankala vertailla (Kotler & Armstrong 2008, s. 298). Rissanen (2007, s. 

122) sekä Laitinen (2007, s. 284) puolestaan kuvailevat hintajouston olevan pientä yleensä 

sellaisissa tilanteissa, missä ollaan ostamassa tuotteita, jotka ovat ikään kuin 

välttämättömyystarvikkeita, kuten suola, kahvi ja perunat, ja jotka ostetaan tuotteen hinnasta 

riippumatta. Rissanen (2007, s. 122-123) kuvailee, että hintajousto on normaalin suuruinen, jos 

10 % hinnan nostaminen aiheuttaa 10 % kysynnän pienentymisen. Hintajousto on suurta 

tilanteessa, jossa tuotteen hinnan muutos aiheuttaa kysynnässä suuremman prosentuaalisen 

muutoksen kuin mitä hinnan muutos oli (Rissanen 2007, s. 123). 

 

Alkoholituotteiden kohdalla Rissanen (2007, s. 121) kuvailee hintajouston olevan normaali. 

Tämä tarkoittaa sitä, että alkoholituotteiden hintojen nostamisen on havaittu laskevan alkoholin 
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myyntiä ja alkoholin käytöstä johtuvia ongelmia (Chaloupka 1993). Alkoholituotteiden 

hintojen nostaminen aiheuttaa kuluttajissa siirtymisen huonompilaatuisiin alkoholituotteisiin. 

Kuitenkin he, jotka jo ennen hintojen nostamista käyttivät halvimman hintaluokan tuotteita, 

muuttavat tällöin kulutuksen määrää. Alkoholituotteiden hinnanmuutoksen aiheuttamat 

muutokset voivat siis aiheuttaa joko siirtymisen heikompilaatuisiin juomiin tai kulutuksen 

vähentämisen. Jos alhaisen hintaluokan juomien hintoja nostetaan, niin tällöin näiden tuotteiden 

kysyntä todennäköisesti laskee. Kuitenkin, jos kalliimman hintaluokan alkoholijuomien hintoja 

nostetaan, on todennäköistä, että alhaisemman hintatason tuotteiden kysyntä kasvaa ja näin 

ollen alkoholijuomien kokonaiskysyntä voi nousta. (Gruenewald et al. 2006) 

 

2.5 Alkoholiteollisuuden hinnoittelun lainsäädäntö Suomessa 

 

Suomessa alkoholin valmistusta, myyntiä ja mainostamista säädellään hyvin tarkasti laissa. 

Jopa alkoholin hinnoittelulla on oma luku Suomen alkoholilaissa. Suomessa alkoholin 

hinnoittelusta alkoholilain kohdassa 33a § sanotaan, että ”Kahden tai useamman 

alkoholijuomapakkauksen tai -annoksen tarjoaminen alennettuun yhteishintaan 

vähittäismyynnissä tai anniskelussa on kielletty” (Finlex 2018). Valviran (2018) mukaan 

kuitenkin rajatulle ryhmälle, kuten kanta-asiakkaille, voidaan alkoholituotteita tarjota 

normaalia hintaa halvemmalla hinnalla anniskelu- ja vähittäismyyntipaikoissa. Näin ollen 

esimerkiksi kanta-asiakas- ja henkilökunta-alennukset ovat Suomen alkoholilain mukaan 

sallittuja (Valvira 2018). Alkoholilaissa määrätään myös alkoholituotteiden tarjouksista 

seuraavaa ”Alle kahden kuukauden ajaksi rajatun tarjoushinnan ilmoittaminen 

alkoholijuomapakkaukselle tai -annokselle vähittäismyynti- tai anniskelupaikan ulkopuolella 

on kielletty” (Finlex 2018). Näiden asioiden kohdalla Suomen laki ohjaa alkoholituotteiden 

hinnoittelua (Finlex 2018). Valviran (2015) mukaan Suomessa laki ei ole asettanut 

alkoholituotteiden hinnoille mitään ylä- tai alarajoja, mutta edellä mainitut paljousalennukset 

ovat lailla kiellettyjä. Tämä siis tarkoittaa, että Suomessa esimerkiksi alkoholituotteita 

valmistavat yritykset saavat itse vapaasti hinnoitella valmistamansa tuotteet (Valvira 2015).  

 

Suomessa alkoholituotteista kuten oluesta, etyylialkoholista sekä välituotteista on maksettava 

alkoholijuoma- ja alkoholiveroa (Vero 2018). Suomessa noudatetaan EU:n alkoholijuomien 

valmisteveroa käsittelevää direktiiviä, jossa on määrätty alkoholin valmistuksen 
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vähimmäisveroista. Mikäli jäsenmaat haluavat, niin alkoholin valmistusta voidaan verottaa 

enemmän kuin mitä EU:n määräämä vähimmäisvero on. Suomessa alkoholiveroa nostettiin 

vuoden 2018 alussa. Tämä nosto kohdistui kaikkiin alkoholijuomaryhmiin, mutta se kohdistui 

hieman enemmän muihin kuin väkeviin alkoholijuomiin. Suomessa alkoholiverotasot voidaan 

määritellä kahdella eri tavalla. Ne voidaan määritellä joko litralta valmista juomaa tai sitten 

senttilitralta etyylialkoholia. Esimerkiksi väkevien alkoholijuomien verotaso on 47,85 senttiä 

yhtä senttilitraa etyylialkoholia kohden ja oluelle alkoholiverotaso on puolestaan 35,55 senttiä 

yhtä senttilitraa etyylialkoholia kohden. (Valtiovarainministeriö 2018) Koska verot vaikuttavat 

tuotteen lopulliseen kuluttajan maksamaan myyntihintaan, niin verotuksen vaikutukset tuotteen 

lopulliseen myyntihintaan on otettava huomioon alkoholituotteita hinnoiteltaessa.  
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3 HINNOITTELUSTRATEGIAT 
 

Nykypäivänä on olemassa monenlaisia eri hinnoittelustrategioita. Hinnoittelustrategiat voivat 

perustua esimerkiksi tuotteen valmistuskustannuksiin, markkinoilla olevaan tilanteeseen, 

asiakkaan kokemaan arvoon tai sovittuihin kiinteisiin hintoihin (Anttila & Fogelholm 1999, s. 

40-41). Olemassa olevia erilaisia hinnoittelustrategioita ovat esimerkiksi kermankuorinta 

hinnoittelu, markkinaperusteinen hinnoittelu, penetraatiohinnoittelu sekä alhaisen hinnan 

toimija (Ingenbleek & van Der Lans 2013). Yritysten yleisimmin käyttämät 

hinnoittelustrategiat tuotteiden tai palveluiden hinnoittelussa ovat kustannusperusteinen, 

kilpailuperusteinen ja arvoperusteinen hinnoittelustrategia (Liozu 2017).   

 

Tässä luvussa tarkastellaan tarkemmin kuitenkin vain kaikkein tunnetuimpia ja yleisesti 

käytetyimpiä hinnoittelustrategioita. Näistä yleisimmin käytetyistä hinnoittelustrategioista 

käytetään joskus myös yhteistä Hinnoittelun 3C -nimitystä, joka tulee strategioiden englannin 

kielisistä nimistä Cost-based Pricing, Competition-based Pricing ja Customer value-based 

Pricing (Hinterhuber 2004; Liozu 2015). Alla olevaan taulukkoon 3 on koottu tietoja syvemmin 

tarkasteltavista hinnoittelustrategioista, jotta strategiota voi helpommin vertailla keskenään ja 

havaita niiden merkittävimmät eroavaisuudet.  
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Taulukko 2. Eri hinnoittelustrategioiden koontitaulukko 

 
Kustannusperusteinen 

hinnoittelustrategia 

Kilpailuperusteinen 

hinnoittelustrategia 

Arvopohjainen 

hinnoittelustrategia 

Menetelmän 

perusperiaate 

Tuotteiden hinnoittelu 

kustannuslaskelmia apuna 

käyttäen (Stenbacka et al. 

2016) 

Tuotteita hinnoiteltaessa tuotetta 

verrataan kilpaileviin tuotteisiin ja 

niiden hintoihin ja hinnan 

asettamisessa hyödynnetään 

kilpailijoiden hintoja (Raatikainen 

2008, s.162) 

Tuotteiden hinnoittelu niiden 

asiakkaille tuoman arvon 

perusteella (Hinterhuber & 

Bertini 2011) 

Vahvuudet 

Strategiasta saatavilla runsaasti 

tietoa, yritys saa tietoa 

tuotekohtaisista kustannuksista 

ja mistä elementeistä 

kustannukset muodostuvat 

(Hinterhuber & Bertini 2011) 

Tuotteen hinnoittelussa 

kilpailutilanne on otettu 

huomioon (Hinterhuber & Liozu 

2012) 

Huomioi asiakkaiden tarpeet ja 

toiveet (Hinterhuber 2008), 

mahdollisuus saada suurimmat 

tuotot (Hinterhuber & Bertini 

2011) 

Heikkoudet 
Ei ota huomioon riittävästi 

asiakkaiden tarpeita 

(Hinterhuber 2008) 

Voi johtaa hintasotaan eikä ota 

huomioon asiakkaiden tarpeita ja 

odotuksia (Miche & Pfäffli 2013) 

Asiakkaiden mieltymyksistä 

vaikea saada tietoa 

(Hinterhuber & Bertini 2011), 

tuotteen arvon määrittäminen 

koetaan usein haasteelliseksi 

(Hinterhuber 2008) 

Menetelmän 

tiedonlähteet 
Tuotteen kustannuslaskelmat 

(Hinterhuber & Bertini 2011) 

Kilpailijoiden asettamat 

kilpailevien tuotteiden hinnat sekä 

yleinen markkinoilla vallitseva 

hintataso (Hinterhuber & Bertini 

2011; Miche & Pfäffli 2013) 

Asiakkaiden maksuhalukkuus ja 

hintajousto (Hinterhuber & 

Bertini 2011) 

Käytön 

yleisyys 

(Liozu 2017) 

31 %  44 %  25 %  

 

3.1 Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia 

 

Kustannusperusteinen hinnoittelu on yksi yleisimmin käytetyistä hinnoittelustrategioista. 

Kustannusperusteista hinnoittelustrategiaa käytetään noin 31% tuotteiden hinnoitteluun 

käytetyistä hinnoittelustrategioista. (Liozu 2017) Kustannusperusteisessa hinnoittelussa on 

keskeistä tuotteen aiheuttamien kustannusten huomioiminen ja näiden tietojen hyödyntäminen 

tuotteen hintaa pohdittaessa. Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia jakaantuu vielä 
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tarkemmin kahteen erilaiseen kustannuksiin perustuvaan hinnoittelustrategiaan, joita ovat 

voittolisähinnoittelu ja katetuottohinnoittelu. (Stenbacka et al. 2016) Kustannusperusteista 

hinnoittelustrategiaa voidaan pitää melko neutraalina hinnoittelumenetelmänä, jossa 

tarkoituksena on välttää suuret riskit (Raatikainen 2008, s. 153).  

 

Tuotteiden tai palveluiden hinnoittelussa tuotteen hinnalle määräytyy niin kutsuttu 

hinnoittelualue. Tämän alueen alarajan muodostaa tuotteen yksikkökustannukset. 

Taloudellisesti ei ole kannattavaa myydä tuotteita alle niistä aiheutuvien kustannuksien. Eklund 

ja Kekkonen (2014, s. 112) toteavat, että joissakin poikkeustilanteissa tuotetta voidaan 

kuitenkin myydä hetkellisesti alle tuotteen kustannushinnan. Hinnoittelualueen ylärajan 

määrittää asiakkaan kokema arvo. Mikäli yritys hinnoittelee tuotteensa kuluttajien kokemaa 

arvoa korkeammaksi, ei tuotetta osteta. (Tomperi 2013, s. 69; Ingenbleek & van Der Lans 2013) 

 

Voittolisähinnoittelun perusideana on se, että valmistettavalle tuotteelle kohdistettaisiin kaikki 

sen tuottamisesta aiheutuneet kustannukset. Tällaisessa hinnoittelutavassa tuotteelle 

kohdennetaan sen valmistamisesta aiheutuneet sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset. Kun 

kaikki tuotteen valmistamisesta aiheutuneet kustannukset on kohdistettu tuotekohtaisiksi, 

saadaan tuotteen omakustannusarvo (OKA). Kun omakustannusarvoon lisätään yrityksen 

tuotekohtainen voittotavoite, saadaan tuotteen lopullinen myyntihinta ilman arvonlisäveroa. 

(Eklund & Kekkonen 2014, s. 108) Yrityksen asettaman voittolisän suuruus perustuu yrityksen 

itse itselleen asettamaan voittotavoitteeseen. Voittolisähinnoittelustrategiaa voidaan pitää 

turvallisena hinnoittelustrategiana pitkällä aikavälillä. (Stenbacka et al. 2016, s. 197-199) 

 

Katetuottohinnoittelu on yksi kustannusperusteinen tuotteiden hinnoittelustrategia. 

Katetuottohinnoittelumenetelmä on hyvin suosittu hinnoittelumenetelmä ja suurin osa 

suomalaisista yrityksistä käyttää kyseistä menetelmää tuotteidensa hinnoittelussa (Stenbacka et 

al. 2016, s. 199). Tässä hinnoittelumenetelmässä keskeistä on, että tuotetta hinnoiteltaessa 

tuotteeseen kohdistetaan selkeästi vain siihen liittyvät muuttuvat kustannukset. Kun 

tuotekohtaiset muuttuvat kustannukset ovat laskettu, niin sen jälkeen tuotteen hintaan lisätään 

katetuottoa sen verran, että sen suuruus riittää kattamaan tuotteen kiinteät kustannukset sekä 

tuotteeseen kohdistuneet tuottotavoitteet. (Stenbacka et al. 2016, s. 199) Yrityksen on siis 

asetettava tuotteelle katetta niin paljon, että kun tuotteen hinnasta vähennetään kiinteät 
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kustannukset, jäljelle jäävä osuus on suurempi kuin tuotteen muuttuvat kustannukset. Kun 

kiinteiden kustannusten vähentämisen jälkeen tuotteen hinta on suurempi kuin sen muuttuvat 

kustannukset, yritys saa tuotteesta itselleen voittoa. (Tomperi 2013, s. 69-70) 

 

Kustannusperusteiset hinnoittelustrategiat, voittolisä- ja katetuottohinnoittelu, eroavat 

toisistaan siinä, kuinka ne käsittelevät kiinteitä kustannuksia. Voittolisähinnoittelussa 

tuotekohtaiset kiinteät kustannukset on huomioitu jo tuotteen omakustannusarvoa laskettaessa, 

jonka päälle lisätään vain enää yrityksen tuottotavoite. Katetuottohinnoittelussa tuotteen 

muuttuvien kustannuksien päälle lisätään voittolisä, jonka tarkoituksena on kattaa tuotteen 

kiinteät kustannukset sekä tuotteen yritykselle tuoma tuotto. (Eklund & Kekkonen 2014, s.110) 

 

Kun hinnoittelustrategiana käyttää kustannusperusteista hinnoittelustrategiaa, on yrityksen 

tärkeä pohtia, mille aikavälille hinnoittelupäätöksiä ollaan tekemässä. Pellisen (2002, s. 218) 

mielestä voittolisähinnoittelu sopii paremmin pitkän aikavälin hinnoittelupäätöksille kuin 

katetuottohinnoittelu. Vaikutuksiltaan lyhytaikaisiin päätöksiin ja joihinkin erityistilanteisiin 

voi kuitenkin sopia paremmin katetuottohinnoittelu. (Pellinen 2003, s. 218) Eklund ja 

Kekkonen (2014, s. 112) toteavat voittolisähinnoittelun olevan turvallinen vaihtoehto tuotteiden 

hinnoittelustrategiaksi, mutta haittapuolena on se, ettei voittolisähinnoittelu huomioi tuotteen 

kysynnän vaihteluita. Stenbacka et al. (2016, s. 198-199) pitävät voittolisähinnoittelua 

turvallisena myös sen vuoksi, että voittolisähinnoittelustrategiaa käyttävien yritysten tuotteiden 

myyntihinnat kattavat aina kaikki tuotteen muuttuvat sekä kiinteät kustannukset. 

 

Kustannusperusteisen hinnoittelustrategian vahvuutena on, että tämä hinnoittelustrategia on 

tunnettu ja myös hyvin laajalti käytössä oleva hinnoittelustrategia. Näin ollen menetelmän 

vahvuutena on se, että menetelmästä ja sen käyttämisestä on laajalti kokemusta ja siitä on 

saatavilla runsaasti informaatiota. (Hinterhuber 2008) Ehdottomasti menetelmän vahvuutena 

on myös se, että kustannusperusteista hinnoittelustrategiaa käyttävä yritys on tietoinen mistä ja 

minkä suuruisista elementeistä tuotteiden kustannukset muodostuvat. Kustannusperusteista 

hinnoittelustrategiaa käyttävät yritykset saavat itselleen tärkeää tietoa tuotekohtaisista 

kustannuksista. (Hinterhuber & Bertini 2011) 
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Kustannusperusteiseen hinnoittelustrategiaan, kuten kaikkien muidenkin 

hinnoittelustrategioiden käyttämiseen, liittyy kuitenkin myös huonoja puolia. Hinterhuberin 

(2008) mielestä kustannusperusteinen hinnoittelustrategia on jopa kaikkein heikoin strategia 

kolmen suosituimman hinnoittelustrategian keskuudessa. Yksi tämän strategian heikkouksista 

on se, ettei sen avulla välttämättä saada kaikkein parasta mahdollista voittoa tuotteelle, koska 

asiakkaiden maksuhalukkuutta ei yleensä oteta huomioon tässä hinnoittelustrategiassa. 

(Ikäheimo et al. 2016, s. 162-163; Hinterhuber & Liozu 2012) Kustannusperusteisessa 

hinnoittelustrategiassa tuotteet hinnoitellaan tyypillisesti niin, että tuotteen myyntihinta on 

aiemmin selitetyn hinnoittelualueen sisällä. Todellisuudessa kuitenkin voi ilmetä tilanteita, 

joissa asiakas olisikin valmis maksamaan tuotteesta enemmän kuin mitä yrityksen asettama 

voittotavoite on. Tässä tilanteessa asiakas olisi ollut valmis ostamaan tuotteen myös 

kalliimmalla hinnalla ja tällöin yritys olisi saanut suuremman tuoton itselleen kuin mitä alun 

perin tavoitteli. (Ikäheimo et al. 2016, s. 162-163) 

 

Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia ei myöskään huomioi riittävän tarkasti 

markkinoiden tilannetta ja siellä mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Tämä hinnoittelustrategia 

ei huomioi kysyntää ja asiakkaiden maksuhalukkuutta (Hinterhuber & Liozu 2012; Hinterhuber 

2008). Näiden syiden vuoksi on kehitetty muita hinnoittelustrategioita, joiden tarkoituksena on 

huomioida tarkemmin markkinoiden tilanne ja siellä tapahtuvat muutokset erityisesti tuotteiden 

hinnoissa. (Eklund & Kekkonen 2014, s. 118-119) Kilpailuperusteista hinnoittelustrategiaa 

käsitellään tarkemmin luvussa 3.2. 

 

Kustannusperusteisen hinnoittelun yhtenä heikkoutena on se, että yritys voi tuottaa tappiota 

vaikka tuotekohtaiset voittolisät olisikin arvioitu riittävän suuriksi kattaakseen kiinteät 

kustannukset ja voittotavoitteen. Tämä johtuu siitä, että tuotteen kiinteät kustannukset jaetaan 

aina myytyjä tuotteita eikä valmistettuja tuotteita kohden. Eli, jos yritys ei onnistukaan 

myymään tuotteitaan odotusten mukaisesti, kiinteät kustannukset jaetaan pienemmän 

myyntimäärän kesken ja tällöin myytyjen tuotteiden yksikkökustannukset nousevat oletettua 

korkeammiksi. (Ikähiemo et al. 2016, s. 162) 

 

Kustannusperusteisessa hinnoittelustrategiassa on edellä mainitun heikkouden lisäksi vielä 

muitakin heikkouksia. Katetuottolaskentaan perustuvan hinnoittelustrategian haasteena on, että 
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yrityksen on osattava arvioida asetettavan katteen suuruus oikein. Kate on asetettava sen 

suuruiseksi, että se vähintäänkin kattaa yrityksen tuotteelle kohdistamat kiinteät kustannukset 

ja toisi sen lisäksi yritykselle vielä tulojakin (Eklund & Kekkonen 2014, s. 106). 

Voittolisähinnoittelun heikkoutena voidaan puolestaan pitää sitä, ettei se ota tarpeeksi 

huomioon kysynnän suuruuden nopeita muutoksia (Stenbacka et al. 2016, s. 199) 

 

3.2 Kilpailuperusteinen hinnoittelustrategia 

 

Kilpailuperusteinen hinnoittelustrategia on yleisimmin tuotteiden ja palveluiden hinnoittelussa 

käytetty hinnoittelustrategia. Kaikkialla käytetyistä hinnoittelustrategioista kilpailuperusteisen 

hinnoittelustrategian osuus on 44%, mikä siis kuvastaa hyvin strategian käytön yleisyyttä. 

(Liozu 2017) Kilpailuperusteisen hinnoittelustrategian käyttöä perustellaan usein sillä, että 

hinta on tuotteen yksi merkittävimmistä asiakkaiden ostokriteereistä (Hinterhuber & Liozu 

2012). 

 

Kilpailuperusteisen hinnoittelustrategian perusideana on, että yritykset seuraavat koko ajan 

kilpailijoidensa hintatasoja ja tätä tietoa hyödynnetään omien tuotteiden hinnoittelussa. 

Tuotteen hintaa asetettaessa, hintaa verrataan markkinoilla oleviin kilpailevien tuotteiden 

hintoihin. (Fisher et al. 2017) Tuote voidaan hinnoitella esimerkiksi käyttämällä 

vastaavanlaisten tuotteiden markkinoiden keskihintaa. Tällöin tuotteen hinta asetetaan halutulla 

tavalla suhteutettuna kilpaileviin tuotteisiin. (Miche & Pfäffli 2013) Yrityksellä voi olla myös 

sellainen kilpailuun perustuva tuotteiden hinnoittelumenetelmä, että he tarkkailevat 

kilpailijoidensa vastaavanlaisten tuotteiden hintoja ja asettavat omien tuotteidensa hinnat aina 

tietyn euro- tai prosenttimäärän verran halvemmiksi tai kalliimmiksi kuin tarkkailemansa 

kilpailijan hinnat ovat (Fisher et al. 2017). Ikäheimo et al. (2016, s. 162) toteavat, että 

kilpailulähtöistä hinnoittelustrategiaa käytetään usein sellaisissa tilanteissa, joissa kilpailijoiden 

tuotteet eivät poikkea yrityksen omista tuotteista merkittävästi. Eklund ja Kekkonen (2014, s. 

119) kuvailevat kilpailuperusteisen hinnoittelustrategian sopivan parhaiten vakiotuotteille, 

muttei niinkään erikoistuotteille.   

 

Kilpailuperusteisen hinnoittelustrategian käytön etuna on, että tämän menetelmän käytössä 

huomioidaan markkinoilla vallitseva kilpailutilanne. Kuten aikaisemmin jo mainittiin, niin 
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tässä strategiassa hyödynnetään markkinoilla olevia hintoja omien tuotteiden hinnoittelussa. 

(Hinterhuber & Liozu 2012) Tällöin yritys tietää, kuinka heidän tuotteidensa hinnat sijoittuvat 

suhteessa kilpailijoiden hintoihin. 

 

Kilpailuperusteisen hinnoittelustrategian heikkoutena on, ettei kyseistä menetelmää 

käytettäessä huomioida tarpeeksi kysyntää, koska tuotteet hinnoitellaan kilpailijoiden 

asettaman hintatason mukaan. Tämä hinnoittelustrategia ei ota tarpeeksi huomioon asiakkaiden 

tarpeita ja toiveita. (Hinterhuber & Liozu 2012; Miche & Pfäffli 2013) Yhtenä menetelmän 

heikkoutena on sen aiheuttama suurentunut riski ajautua hintasotaan. Jos kaikkien samalla 

alalla olevien yritysten hinnoittelustrategiana on hinnoitella omat tuotteensa aina esimerkiksi 

2% halvemmaksi kuin kilpailijoiden tuotteet, niin tällöin on erittäin suuri riski, että yritykset 

päätyvät hintasotaan. (Hinterhuber & Liozu 2012) 

 

3.3 Arvopohjainen hinnoittelustrategia 

 

Arvopohjaisessa hinnoittelustrategiassa yrityksen tuotteet hinnoitellaan tuotteen asiakkaalle 

tuoman arvon ja asiakkaan maksuhalukkuuden perusteella (Hinterhuber & Bertini 2011). 

Nykypäivänä tuotteiden arvopohjainen hinnoittelustrategia on kolmanneksi yleisimmin 

käytetty hinnoittelustrategia (Liozu 2017). Asiakkaiden arvopohjaisessa hinnoittelustrategiassa 

on keskeistä asiakkaiden tarpeiden syvällinen ymmärtäminen sekä tieto asiakkaiden 

maksuhalukkuudesta ja hintajoustavuudesta (Hinterhuber & Liozu. 2012). 

 

Tuotteen tai palvelun asiakkaalle tuomaan arvoon perustuvan hinnoittelustrategian 

toimintaperiaatteena on, että tuote tai palvelu hinnoitellaan sen tuoman arvon perusteella, eikä 

hintaa aseteta esimerkiksi kilpailevien tuotteiden hintojen perusteella. Kyseessä olevassa 

hinnoittelustrategiassa hinnoittelun tiedonlähteinä käytetään perinteisesti asiakkaiden 

maksuhalukkuutta sekä niiden suhtautumista tuotteen hinnanmuutoksiin eli asiakkaiden 

hintajoustoa. Jos asiakkaan tuotteeseen kohdistuneet odotukset tuotteen arvosta ovat korkeat, 

voidaan tuotteen hintakin asettaa normaalia korkeammaksi ilman, että tuotteen kysyntä siitä 

kärsii. Mikäli asiakkaan odotukset tuotteen arvosta ovat vähäiset, ei tuotteen hintaa voi asettaa 

normaalille tasolle, vaan sitä on hieman laskettava, jotta hinta olisi samalla tasolla kuin 

asiakkaan kokema tuotteen arvo. (Hinterhuber & Bertini 2011) 
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Arvopohjaisella hinnoittelustrategialla, kuten kaikilla muillakin hinnoittelustrategioilla, on 

sekä hyviä että huonoja puolia. Hinterhuberin ja Bertinin (2011) mielestä, arvopohjaisen 

hinnoittelustrategian edut ovat merkittävästi suurempia kuin mitä menetelmän kohtaamat haitat 

ovat. Arvopohjaisen hinnoittelustrategian hyvänä puolena on se, että jo nimensäkin perusteella 

se ottaa huomioon asiakkaat sekä heidän tarpeensa ja vaatimuksensa. Toisena merkittävänä 

hyvänä puolena arvopohjaisen hinnoittelustrategian käyttämisessä on se, että monien 

tutkijoiden mukaan kyseisellä strategialla yrityksen on mahdollista saada kaikkein suurimmat 

voitot. (Hinterhuber 2008) Hinterhuber ja Bertini (2011) kertovat, että eri hinnoittelustrategioita 

verrattaessa arvopohjaisella hinnoittelustrategialla saadaan suurimpien voittojen lisäksi myös 

voittoja pitkäkestoisesti eikä vain hetkellisesti. 

 

Arvopohjaisen hinnoittelustrategian heikkoutena on, että sen käytöstä ei ole vielä saatavilla 

kovin paljoa tietoa, toisin kuin esimerkiksi kustannusperusteisesta hinnoittelustrategiasta on. 

Toisena tämän hinnoittelustrategian merkittävänä huonona puolena on se, että tiedon saaminen 

asiakkaiden maksuvalmiudesta ja mieltymyksistä on hyvin vaikeaa. Yhtenä kyseisen strategian 

heikkoutena on se, että tällaisen hinnoittelustrategian käyttöönotto voi vaatia suuriakin 

muutoksia yrityksen organisaatiossa. (Hinterhuber & Liozu 2012) 

 

Yhtenä huonona puolena arvopohjaisen hinnoittelustrategian käytössä on, että tuotteen 

asiakkaalle antaman arvon suuruuden määrittäminen koetaan kovin haasteelliseksi 

(Hinterhuber & Bertini 2011). Usein yrityksillä ongelmana on se, etteivät ne itsekkään tiedä, 

kuinka suurta arvoa niiden tarjoamat tuotteet luovat niiden asiakkaille. Ongelmana on, että 

miten tällaisessa tilanteessa yritykset pystyisivät edes määrittämään asiakkaan kokeman arvon 

ja sen jälkeen hinnoittelemaan sen. (Hinterhuber 2008) 

 

Monet tutkijat ovat sitä mieltä, että voittojen maksimointiin tuotteiden hinnoittelustrategiaksi 

sopii kaikkein parhaiten arvopohjainen hinnoittelustrategia (Hinterhuber 2008). Tästä 

huolimatta kyseinen strategia ei ole niin suuressa käytössä kuin mitä markkina- ja 

kustannusperusteiset hinnoittelustrategiat ovat (Liozu 2017). Syitä sille, miksi arvopohjainen 

hinnoittelustrategia ei ole vielä levinnyt niin yleiseen käyttöön on useita. Monet kokevat hyvin 

haastavaksi määrittää sitä, millaista ja kuinka suurta arvoa asiakkaat saavat, kun he käyttävät 
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yrityksen tuotteita tai palveluita. Myös tämän strategian käytöstä saatavilla oleva vähäinen data 

koetaan esteeksi arvopohjaisen hinnoittelustrategian käytölle. (Hinterhuber 2008) 

 

Arvopohjaisen strategian käytön haasteeksi koetaan tuotteen tai palvelun tuomasta arvosta 

viestiminen asiakkaille (Hinterhuber & Bertini 2011). Tuotteen tuomasta arvosta viestiminen 

on erityisen haasteellista ympäristössä, jossa kuluttajat kohtaavat jatkuvasti mainoksia 

ympärillään. Yhtenä haasteena arvopohjaisen hinnoittelustrategian käytölle yrityksissä on 

haasteet markkinoiden segmentoinnissa. (Hinterhuber 2008) Hinterhuberin (2008) mukaan 

markkinoiden segmentoimiseen paras lähestymistapa on se, että asiakkaiden tarpeet 

huomioidaan riittävän hyvin. 

 

Hinterhuberin (2008) tekemän tutkimuksen mukaan arvopohjaisen hinnoittelustrategian käytön 

haasteeksi koetaan myös myynnin johtamiseen liittyvät ongelmat. Yrityksissä ei välttämättä ole 

selkeää linjaa sille, missä tilanteessa saa antaa alennuksia. Myös myyntihenkilöstön 

koulutuksen puute liittyen asiakkaiden tarpeiden kuuntelemiseen vaikuttavat arvopohjaisen 

hinnoittelustrategian käyttämiseen ja käytön onnistumiseen yrityksissä. (Hinterhuber 2008) 

 

Hinterhuberin (2008) tekemän tutkimuksen mukaan vielä viimeisenä haasteena arvopohjaisen 

hinnoittelustrategian käytölle koetaan olevan erilaiset ongelmat yrityksen korkeimman johdon 

kanssa. Ongelmana on, ettei yrityksen ylin johto ole kovin läheisessä yhteistyössä keskijohdon 

kanssa, mikä sitten heijastuu tuotteiden hinnoitteluun. (Hinterhuber 2008) Hinterhuber ja 

Bertini (2011) kuvailevat yrityksen johdon olevan tyypillisesti kiinnostunut ylätason kasvusta 

tai markkinaosuuksista, eikä niinkään keskittynyt tuotteiden asiakkaille tarjoamiin arvoihin ja 

etuihin. 

 

3.4 Hinnoittelustrategian valintaan vaikuttavat asiat 

 

Tuotteitaan hinnoiteltaessa yritykset voivat valita tuotteilleen yksittäisen hinnoittelustrategian 

tai useamman hinnoittelustrategian yhdistelmän. Yrityksen tuotteen hinnoittelustrategian 

valintaan vaikuttaa useat eri tekijät, jotka voivat olla yrityksen sisäisiä asioita, mutta myös 

yrityksen ulkopuolelta tulevia tekijöitä. (Smit & Van Niekerk 2014) Tuotteen 

hinnoittelustrategian valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat Smitin (2011, s. 321) mielestä muun 
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muassa markkinoilla oleva tilanne sekä organisaation ominaisuudet. Myös Puusa et al. (2012, 

s. 109) mainitsevat tuotteiden hinnoitteluun vaikuttavan esimerkiksi kilpailijoiden määrän sekä 

yrityksen itselleen asettamat tavoitteet. Kuvassa 2 on esitetty kaikki Smitin (2011, s. 321) 

mainitsemat hinnoittelustrategian valintaan vaikuttavat seikat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2. Tuotteen hinnoittelustrategian valintaan vaikuttavat tekijät (mukaillen Smit 2011, s. 

321) 

 

Anttila ja Fogelholm (1999, s. 30) kuvaavat tuotteen hinnoittelustrategian olevan yrityksen 

toiminnan pitkän aikavälin suunnittelua. Tuotteiden hinnoittelustrategiaa valittaessa yrityksen 

on ensin mietittävä, millaisia tavoitteita yritykselle ja tuotteelle on asetettu. Asetettujen 

tavoitteiden perusteella yritys valitsee heidän mielestään tavoitteisiin parhaiten johtavan 

hinnoittelustrategian tai useamman hinnoittelustrategian yhdistelmän. (Smit & Van Niekerk 

2014; Anttila & Fogelholm 1999, s. 30) Rissanen (2007, s. 212) toteaa, että tuotteen 

hinnoittelustrategian valintaan voi myös vaikuttaa yrityksen tavoitteet parantaa tuotteen tai 

brändin mainetta tai pyrkimykset markkinaosuuksien valtaamiseen.  

 

Hinnoittelustrategian valinnalla yritys viestii kilpailijoilleen eri asioita, kuten aiemmin 

mainittiin. Jos yritys valitsee tuotteen hinnoittelustrategiaksi poikkeuksellisen halvan hinnan, 

niin kilpailijat voivat tulkita strategiavalinnan yrityksen haluksi aloittaa hintasodan. (Puusa et 
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al. 2012, s. 107) Kotler ja Armstrong (2008, s. 293) toteavat, että jos yritys haluaa estää 

kilpailijoiden pääsyn markkinoille, voi yritys valita hinnoittelustrategiakseen 

alhaisenhinnanstrategian. Jos puolestaan yritys päättää valita hinnoittelustrategiakseen 

kermankuorintahinnoittelun, viestii se muille toimijoille sen, ettei kyseiset markkinat ole vielä 

täynnä ja uusille toimijoille olisi vielä tilaa. Näin ollen tuotteiden hinnoittelustrategiaa 

valittaessa yrityksen tulee myös miettiä, mitä he viestivät kilpialijoilleen valitulla 

hinnoittelustrategialla. (Puusa et al. 2012, s. 107) 
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4 HINNOITTELU JUOMATEHDAS OY:SSÄ 
 

Tässä luvussa paneudutaan työssä käytettyyn esimerkkiyritykseen Juomatehdas Oy:hyn sekä 

sen hinnoittelupolitiikkaan. Juomatehdas Oy:n hinnoittelun tietojen esisijaisena lähteenä on 

yrityksen edustajille tehdyt haastattelut ja niistä saatu tieto. Toissijaisina lähteinä toimii muu 

Juomatehdas Oy:stä löytyvä materiaali. Esimerkkiyritys valmistaa alkoholituotteita, joten se 

toimii esimerkkinä siitä, kuinka alkoholiteollisuudessa hinnoitellaan tuotteita ja millaisia 

hinnoittelustrategioita alkoholiteollisuudessa voidaan käyttää.  

 

4.1 Case Juomatehdas Oy 

 

Case-yrityksenä tässä työssä toimii suomalainen väkeviä alkoholituotteita valmistava yritys. 

Koska hinnoittelu on hyvin arkaluonteista, niin työssä käytettyä esimerkkiyritystä käsitellään 

nimettömänä esimerkkinä. Näin ollen esimerkkiyrityksestä käytetään nimitystä Juomatehdas 

Oy. Myös työssä haastateltujen henkilöiden identiteetit pidetään anonyymeina ja heitä 

kutsutaan heidän ammattinimikkeillään. 

 

Juomatehdas Oy luokitellaan kuuluvaksi pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Yritys on kasvanut 

viime vuosien aikaa hyvin nopeasti ja se on palkannut lukuisia uusia ammattilaisia 

palvelukseensa. Tällä hetkellä yrityksessä työskentelee vajaa 40 henkeä, joista kahdeksan 

henkeä työskentelee eri maissa ympäri maailmaa levittämässä tietoa yrityksestä. Yrityksen 

nopeaa kasvua kuvaa hyvin yrityksen myymien pullojen määrän kasvu, joka on esitetty 

taulukossa 3.  

 

Taulukko 3. Juomatehdas Oy:n myydyt pullot (Haastattelu 1.) 

 2014 2015 2016 2017 

Myytyjen pullojen 

määrä kpl 
5 000 100 000 350 000 450 000 

 

Yritys on hyvin tunnettu Suomessa, mutta muualla maailmassa Juomatehdas Oy pyrkii 

jatkuvasti lisäämään tunnettavuuttaan. Juomatehdas Oy valmistaa kaikki tuotteensa Suomessa. 
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Yritys haluaa kuitenkin jatkuvasti kansainvälistyä lisää ja jo nykypäivänä Juomatehdas Oy myy 

tuotteitaan kymmenissä eri maissa eri puolilla maailmaa. Yrityksen kilpailijoina toimivat niin 

kotimaiset kuin kansainvälisetkin väkeviä alkoholituotteita valmistavat yritykset. 

 

4.2 Haastattelun toteutus 

 

Työn empiriaosassa haastateltiin kahta Juomatehdas Oy:n markkinoinnin ja brändäämisen 

ammattilaista. Ensimmäinen haastateltava vastaa Juomatehdas Oy:n markkinoinnista ja hän 

kertoi tuotteiden hinnoittelusta markkinoinnin näkökulmasta. Toinen haastateltava on 

Juomatehdas Oy:n brändistä vastaava henkilö, joka puolestaan kertoi tuotteiden hinnoittelusta 

brändäämisen näkökulmasta.  

 

Haastattelujen tarkoituksena oli saada konkreettista ja ajantasaista tietoa hinnoittelusta 

alkoholiteollisuudessa. Haastattelut toteutettiin kahtena erillisenä puhelinhaastatteluna, joista 

molemmat kestivät 30 minuuttia. Tehdyt haastattelut ovat laadullisia tutkimuksia. Haastattelut 

olivat puolistrukturoituja teemahaastatteluita, jossa kysymykset kuuluivat johonkin teemaan ja 

tarvittaessa haastateltaville voitiin esittää tarkentavia kysymyksiä. Haastattelun kysymykset 

koskivat työn teoriaosassa käsiteltyjä teemoja kuten hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä sekä 

hinnoittelustrategioita. Haastattelujen tulokset litteroitiin ja analyysi toteutettiin teorian 

teemojen mukaisesti. Haastattelujen analysoinnissa keskityttiin, siis sekä teoriassa että 

haastatteluissa mainittuihin asioihin, mutta myös haastatteluissa useimmin esiin nousseiden 

asioiden käsittelyyn. Haastattelujen kysymykset pyrittiin laatimaan myös siten, että 

haastatteluista saataisiin vastauksia työn tutkimuskysymyksiin. Haastatteluissa kysytyt 

kysymykset pyrittiin laatimaan siten, että haastateltavat voisivat antaa vastauksensa 

mahdollisimman vapaasti ja niin kattavasti kuin he itse haluaisivat. Haastatteluiden kysymykset 

esitellään liitteessä 1. 
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5 EMPIIRINEN ANALYYSI 
 

5.1 Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät 

 

Haastatteluiden avulla haluttiin selvittää mitkä tekijät oikeasti vaikuttavat tuotteiden 

hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa. Haastatteluissa hinnoittelusta sekä tuotteiden hintaan 

vaikuttavista tekijöistä puhuttaessa useimmin esiin nousi se, kuinka tuotteen hinta heijastaa 

tuotteen laatua. Brändivastaava toteaa ytimekkäästi, että ”Se hinta, mitä tuotteesta pyydetään, 

niin rakentaa aika hyvin sitä mielikuvaa siitä, kuinka laadukas se tuote on” (Haastattelu 1). 

Tämä hinnan ja tuotteen laadun välinen yhteys nousi myös esiin useissa eri tieteellisissä 

lähteissä (Rissanen 2007, s. 212; Puusa et al. 2012, s. 107). Haastateltavat totesivat lukuisia 

kertoja eri asiayhteyksien kohdilla, kuinka tuotteen laadun tulee näkyä myös tuotteen hinnassa. 

Haastatteluiden perusteella voidaan siis sanoa, että alkoholiteollisuudessa tuotteen hinnalla 

viestitään kuluttajalle vahvasti tuotteen laadusta.  

 

Tuotteiden hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä keskusteltaessa esiin nousivat 

lainsäädännölliset seikat, valmistuskustannukset, kilpailijoiden hinnat, tuotteen laatu, tuotteen 

pakkaus sekä yrityksen hinnoittelustrategia. Haastattelujen perusteella tuotteiden hinnoitteluun 

vaikuttaa myös esimerkiksi pakkauksen markkinoinnin, brändin ja digitaalisen mainonnan 

luoma mielikuva tuotteesta ja sen laadusta. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, paljonko 

tuotteesta voidaan pyytää hintaa. Markkinointivastaavan mukaan tuotteen hinnoitteluun 

vaikuttaa myös yrityksessä vallitsevat arvot siitä, että tuotteen halutaan olevan sen hintainen, 

että tavallisella työssäkäyvällä ihmisellä on mahdollisuus välillä ostaa Juomatehdas Oy:n 

tuotteita. Markkinointivastaava toteaa, että tuotteiden hinnoitteluun vaikuttaa aikaisemminkin 

jo teoriassakin mainitut verot ja tullimaksut. 

 

Markkinointivastaava mainitsee, että tuotteen hinnan täytyy olla sellainen, että se toimii Alkon 

hyllyllä, mutta myös baareissa nautittavaksi. Erityisesti ravintoloihin myytävien tuotteiden 

hinnoittelun kohdalla pitää markkinointivastaavan mielestä pohtia sitä, ettei tuotteen hinta ole 

liian kallis, jolloin siitä ei kukaan halua tehdä cocktaileja. Eli tuotteen myyntihintaa mietittäessä 

heidän täytyy miettiä myös tuotteen loppuhintaa asiakkaalle. Haastatteluissa ja teoriassa esiin 

nousseiden asioiden perusteella voidaan siis sanoa, että alkoholiteollisuudessa tuotteiden 
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hinnoitteluun vaikuttaa muun muassa tuotteen laatu, tuotteen valmistuskustannukset sekä 

kilpailijoiden hinnat. (Puusa et al. 2012, s. 109; Eklund & Kekkonen 2014, s. 102-103; Eklund 

& Kekkonen 2014, s. 120) 

 

5.2 Hinnoittelun haasteet 

 

Sekä markkinointi- että brändivastaava mainitsevat tuotteiden hinnoittelussa haastavimmaksi 

niin kutsutun rajakauppakysymyksen. Brändivastaava kuvailee rajakauppakysymystä 

seuraavalla tavalla ”Jos eri markkinoilla on tosi isoja eroja hinnassa, niin tuotteet saattavat 

valua ikään kuin toisesta maasta toiseen maahan” (Haastattelu 1). Hinnoittelun haasteellisuus 

liittyy rajakauppakysymykseen siinä, että yritysten on pohdittava tarkasti sitä, millä hinnalla he 

minnekin myyvät tuotteita, jotta tuote on samassa suhteessa markkinoiden muihin tuotteisiin 

luomatta kuitenkaan kohtuuttoman suuria hintaeroja eri maiden välille. 

 

5.3 Ostopäätökseen vaikuttavat tekijät 

 

Asiakkaiden ostopäätökseen alkoholiteollisuudessa vaikuttavista tekijöistä keskusteltaessa 

markkinointivastaava toteaa, että Suomessa heidän kohdalla asiakkaiden ostopäätökseen 

varmasti vaikuttaa mediassa Juomatehdas Oy:n saama suuri positiivinen julkisuus. 

Ostopäätökseen vaikuttavaista tekijöistä muualla kuin Suomessa, markkinointivastaava toteaa, 

että ”Mutta sitten taas muualla maailmassa, missä meitä ei tunneta, ei tislaamona eikä 

brändinä, niin olen ihan varma, että siihen ostopäätökseen vaikuttaa pakkausdesign” 

(Haastattelu 2).  

 

Markkinointivastaava kertoo, kuinka ravintolamyynnissä asiakkaiden ostopäätökseen vaikuttaa 

vahvasti baarimestarit ja se päätyykö tuote cocktaillistalle vai ei. Hän toteaa, että jos juoma ei 

ole päässyt ravintolan juomalistalle, niin baarimestareiden tarinankerronnalla on ensisijaisen 

tärkeä rooli Juomatehdas Oy:n tuotteiden myynnissä.  

 

Brändivastaava kertoo, että tuotteiden ostopäätökseen vaikuttavat tekijät riippuvat siitä, millä 

markkinoilla ollaan. Hän kuvailee ostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä seuraavalla tavalla 

”Suomessa on tosi paljon juomien ja sitten osittain yrityksen brändi. Sellaisissa maissa, joissa 
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ei olla ehditty tekemään markkinointia niin valtavasti, niin se on 

pakkausperusteista/hintaperusteista enemmän” (Haastattelu 1). Hän myös kertoo, kuinka 

pakkauksen on tehtävä oikeus tuotteen hinnalle, jos asiakas näkee kyseisen tuotteen 

ensimmäisen kerran. Tuotteen hinnan laadunheijastaminen vaikuttaa haastateltavien mielestä 

myös asiakkaiden ostopääkseen. Teoriassakin esiin tulleella asiakkaan mielikuvalla tuotteen 

laadusta on suuri vaikutus asiakkaan ostopäätökseen eli näin teoria tukee haastattelun tulosta. 

(Rissanen 2007, s. 212) 

 

5.4 Tuotteen elinkaaren vaikutus hinnoitteluun 

 

Tuotteiden hinnoitteluun vaikuttaa myös tuotteen elinkaari. Juomatehdas Oy:n brändivastaava 

kuvailee, että ”Tuotteet kannattaa hinnoitella mahdollisimman johdonmukaisesti, koska 

tuotteen elinkaarta/sen haluttavuutta voidaan tuhota sillä, että tuote hinnoitellaan joko liian 

kalliiksi tai liian halvaksi” (Haastattelu 1). Hän myös toteaa, että tuotteen hinnan tulisi olla 

samassa linjassa koko sen elinkaaren ajan. Markkinointivastaavan mielestä tuotteiden pitkällä 

elinkaarella ei ole ollut kovin suurta vaikutusta tuotteiden hinnoitteluun. Hän myös mainitsee, 

että Juomatehdas Oy ei ole halunnut varsinkaan yhden juoman kohdalla nostaa tuotteen hintaa 

todella korkeaksi vain sen takia, että sitä tuli markkinoille hyvin vähän myyntiin. He haluavat 

Juomatehdas Oy:n tuotteiden tulevan nautituiksi.  

 

5.5 Alkoholiin liittyvä lainsäädäntö 

 

Alkoholia ja siihen liittyviä asioita säädellään laissa monella eri tavalla kuten aiemmin on 

todettu. Markkinointi- ja brändivastaava molemmat toteavat, että väkevien alkoholituotteiden 

myyntiin ja markkinointiin liittyy joka maassa joitakin sääntöjä ja lakeja. Brändivastaava 

kertoo, että laissa määritellyt verot vaikuttavat paljon siihen, millainen jonkun maan yleinen 

alkoholin hintataso on. Tämä puolestaan vaikuttaa siihen, millä hinnalla Juomatehdas Oy voi 

hinnoitella tuotteensa kyseisille markkinoille. Markkinointivastaava toteaa, ettei hän ole 

kokenut lainsäädännön olevan mitenkään este markkinoinnillisesta näkökulmasta katsottuna. 

Koska yrityskuvamainonta on Suomessa sallittua, niin Juomatehdas Oy saa markkinoida 

tislaamoaan vaikkei tuotteita saakaan mainostaa. 
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5.6 Hinnoittelu yrityksessä valmistuskustannuksilla 

 

Markkinointivastaava kertoo, että Juomatehdas Oy:ssä tuotteen valmistuskustannuksilla on 

oma roolinsa tuotteiden hinnoittelussa, mutta myös erilaiset verot ja muut pakolliset maksut 

vaikuttavat tuotteiden hinnoitteluun etenkin, kun kyseessä ovat vahvat alkoholituotteet. 

Markkinointivastaava kertoo myös heidän käyttävän joidenkin kansainvälisten kilpailijoiden 

tuotteiden hintoja ikään kuin antamaan suuntaa heidän omien tuotteidensa hinnan 

asettamisessa. Myös brändivastaava mainitsee keskeisimpien kilpailijoiden tuotteiden hinnan 

vaikuttavan Juomatehdas Oy:n tuotteiden hinnoitteluun. Brändivastaava myös toteaa, että he 

hinnoittelevat tuotteensa myös, sillä perusteella, ettei heidän oma voittomarginaalinsa menisi 

alle asetetun tavoitteen. 

 

5.7 Alkoholiteollisuudessa käytetyt hinnoittelustrategiat 

 

Yhtenä haastatteluissa käsiteltynä teemana oli alkoholiteollisuudessa käytetyt 

hinnoittelustrategiat. Teoriassa mainittu ilmiö, että yritykset usein käyttävät sekaisin useaa 

hinnoittelustrategiaa tuotteidensa hinnoittelussa, nousi esille myös Juomatehdas Oy:n 

edustajien haastatteluissa (Smit & Van Niekerk 2014; Anttila & Fogelholm 1999). 

Markkinointivastaava kertoo, että ”Minun mielestä on tosi vaikea sanoa vain yhtä noista 

periaatteista” (Haastattelu 2). Hän kuvailee, kuinka kustannukset täytyy ottaa huomioon, mutta 

sen lisäksi hän sanoo, kuinka arvoperusteinen hinnoittelu on kaiken lähtökohta. Hän myös 

kuvailee, että ”Hinta tosiaan pitää suhteuttaa niihin kyseisen markkinan raameihin, jotta me 

ollaan relevantteja kussakin maassa missä tuotetta myydään” (Haastattelu 2). 

Alkoholiteollisuudessa on siis vaikea miettiä mustavalkoisesti vain yhtä tiettyä käytettyä 

hinnoittelustrategiaa ja sen vuoksi hinnoittelustrategioiden yhdistelmä sopii hyvin tuotteiden 

hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa. Tähän hinnoittelustrategioiden yhdistelmään parhaiten 

soveltuvia ja yleisimmin käytettyjä hinnoittelustrategioita ovat kustannusperusteinen, 

kilpailuperusteinen sekä arvopohjainen hinnoittelustrategia. Brändivastaavan mielestä 

kustannusperusteisen ja kilpailuperusteisen hinnoittelustrategioiden lisäksi 

alkoholiteollisuudessa on vielä kuluttajaperusteinen hinnoittelustrategia, jossa kuluttajilla on 

ikään kuin portaita. Kun tuotteen hinta menee yli kyseisen portaan, niin tuotteen menekki laskee 

vaikka hinnan korotus olisi ollut hyvin pieni. 
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Teoriassa esitetyt kolme suosituinta hinnoittelustrategiaa ovat kustannusperusteinen, 

kilpailuperusteinen sekä arvopohjainen hinnoittelustrategia (Liozu 2017). Vain nämä kolme 

hinnoittelustrategiaa nousivat esille myös Juomatehdas Oy:n edustajien haastatteluissa 

keskusteltaessa alkoholiteollisuudessa käytetyistä hinnoittelustrategioista. Haastattelujen ja 

teorian perusteella voidaan siis todeta, että kustannusperusteinen, kilpailuperusteinen ja 

arvopohjainen hinnoittelustrategia ovat suosituimpia hinnoittelustrategioita myös 

alkoholiteollisuudessa. 

 

5.8 Hinnoittelustrategian valintaan vaikuttavat tekijät 

 

Juomatehdas Oy:n markkinointivastaava toteaa, että hinnoittelustrategian valintaan vaikuttaa 

paljon yrityksen arvot ja se, mistä lähtökohdista yritys tulee. Se, että joku yritys haluaa tuottaa 

mahdollisimman paljon mahdollisimman nopeasti, näkyy varmasti myös kyseisen yrityksen 

hinnoittelustrategiassa. Markkinointivastaava kertoo myös, kuinka Juomatehdas Oy:n 

tavoitteena on rakentaa mahdollisimman pitkäkestoinen yritys sekä tuotebrändejä ja tämä 

näkyy myös yrityksen valitsemissa hinnoittelustrategioissa. Yrityksen brändivastaava kertoo, 

että hinnoittelustrategian valintaan vaikuttaa oman tuotannon sekä tuotantokustannusten 

asettamat rajaehdot. Hän myös kuvailee, kuinka alkoholiteollisuudessa hinnoittelustrategian 

valintaan vaikuttavat kulloinkin vallitsevat trendit, esimerkiksi minkä hintaluokan tuotteet ovat 

suosittuja milloinkin. 
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6 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Hinnoittelua on tutkittu hyvin paljon eri aloilla. Tuotteiden oikeanlainen hinnoittelu on hyvin 

tärkeä yrityksille, sillä hinnoittelun epäonnistuminen heijastuu yrityksen taloudelliseen 

tilanteeseen. Tuotteita hinnoiteltaessa yrityksen täytyy ottaa huomioon lukuisia eri tekijöitä, 

joita ovat esimerkiksi tuotteesta aiheutuneet kustannukset, tuotteen elinkaari sekä markkinoiden 

tilanne. Hinta heijastaa tuotteen laatua, joten hintaa pohdittaessa on hyvin tärkeää miettiä myös, 

millaista kuvaa tuotteen laadusta halutaan hinnalla viestiä kuluttajille. Tuotteiden hinnoitteluun 

vaikuttavat tekijät voivat tulla yrityksen sisäpuolelta, mutta myös ulkopuolelta tulevat tekijät 

voivat vaikuttaa tuotteiden hinnoitteluun. Esimerkiksi laki voi määritellä joitakin rajoitteita 

joidenkin tuotteiden hinnoittelussa. Yrityksen sisäpuolelta tuleva tuotteiden hinnoitteluun 

vaikuttava tekijä on esimerkiksi yrityksen itse asettamat kasvu- ja voittotavoitteet. 

 

Alkoholiteollisuudessa, kuten yleisestikin, tuotteiden hinnoitteluun vaikuttavat esimerkiksi 

valmistuskustannukset, kilpailijat ja kilpailun kovuus, yrityksen valitsema hinnoittelustrategia 

sekä asiakkaiden kokema tuotteen arvo. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi erityisesti 

alkoholituotteiden hintaan Suomessa vaikuttavat erilaiset laissa säädetyt asiat. Esimerkiksi 

alkoholiverolla ja tullimaksuilla on Suomessa alkoholituotteiden hintaa korottava vaikutus.  

 

Tuotteiden hinnoitteluun vaikuttaa myös tuotteen elinkaari ja se, missä vaiheessa elinkaarta 

tuote milloinkin on. Eri elinkaaren vaiheissa tuote voidaan hinnoitella eri tavalla, joten tuotteita 

hinnoiteltaessa on huomioitava myös tuotteen nykyinen elinkaarenvaihe. Juomatehdas Oy:n 

brändivastaavan mielestä tuotteen elinkaaren pituuteen vaikuttaa se, kuinka johdonmukaisesti 

tuotteet ovat hinnoiteltu. Hänen mielestään tuotteiden liian kalliiksi tai halvoiksi hinnoittelun 

seurauksena voi olla tuotteen lyhentynyt elinkaari. 

 

Myös asiakkaiden hintajousto on tekijä, joka on otettava huomioon tuotteita hinnoiteltaessa. 

Joidenkin tuotteiden kohdalla asiakkaat voivat reagoida tuotteiden pieniinkin hinnanmuutoksiin 

hyvinkin voimakkaasti, jonka seurauksen tuotteen kysyntä voi joko vähentyä tai lisääntyä. 

Tuotteita hinnoiteltaessa on siis hyvä ottaa huomioon se, miten asiakkaat reagoivat mahdollisiin 

hinnanmuutoksiin. Jos kyseessä on korkealaatuinen tuote, kuten Juomatehdas Oy:n tuotteet 

ovat, niin asiakkaat eivät tyypillisesti ole niin herkkiä tuotteen hinnanmuutoksille.  
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Tuotteiden hinnoitteluun on olemassa lukuisia erilaisia hinnoittelustrategioita, mutta yleisesti 

suosituimpia hinnoittelustrategioita ovat kuitenkin kustannusperusteinen, kilpailuperusteinen 

sekä arvopohjainen hinnoittelustrategia. Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia on toiseksi 

yleisimmin käytössä oleva strategia, ja kyseisessä strategiassa tuotteiden hintoja pohditaan 

niiden aiheuttamien kustannusten kautta. Tämä strategia on hyvä sen vuoksi, että se huomioi 

tuotteen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset. Kilpailuperusteisessa hinnoittelustrategiassa 

tuotteiden hinnat määritetään kilpailijoiden ja markkinoiden hintoja apuna käyttäen. 

Kilpailuperusteista hinnoittelustrategiaa käytetään kaikkein eniten tuotteiden hinnoittelussa. 

Tämän strategian hyvänä puolena on se, että tuotteita hinnoiteltaessa yritys ottaa huomioon 

markkinoiden tilanteen sekä siellä olevan yleisen hintatason. Kolmanneksi suosituin 

hinnoittelustrategia on arvopohjainen hinnoittelustrategia. Tässä hinnoittelustrategiassa 

keskeisintä on hinnoitella tuotteet asiakkaan maksuhalukkuuden sekä tuotteiden asiakkaille 

antaman arvon perusteella. Monien tutkijoiden mielestä arvopohjaisen hinnoittelustrategian 

avulla on suurin mahdollisuus saada parhaimmat tuotot. Arvopohjaisen hinnoittelustrategian 

suosion oletetaan kasvavan tulevaisuudessa.  

 

Esimerkkiyrityksen edustajien haastatteluiden perusteella edellä mainitut tuotteiden 

hinnoittelustrategiat nousivat esiin alkoholiteollisuudessa suosituimmista 

hinnoittelustrategioista puhuttaessa. Alkoholiteollisuudessa soveltuu käytettäväksi 

hinnoittelustrategiaksi myös useamman hinnoittelustrategian yhdistelmä, sillä 

esimerkkiyrityksen edustajien on vaikea erottaa selkeästi vain yhtä Juomatehdas Oy:ssä 

käytettyä hinnoittelustrategiaa. Heidän mielestään yleisempää on useamman 

hinnoittelustrategian yhdistelmä. Tässä hinnoittelustrategioiden yhdistelmässä käytettäviksi 

hinnoittelustrategioiksi soveltuvat parhaiten kustannusperusteinen, kilpailuperusteinen ja 

arvopohjainen hinnoittelustrategia. 
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Haastattelut 

 

Haastattelu 1. Brändivastaava. 2018. Juomatehdas Oy.  6.4.2018. 

 

Haastattelu 2. Markkinointivastaava. 2018. Juomatehdas Oy. 6.4.2018. 



  

Liite 1. Haastattelun kysymykset 

 

1. Kertoisitko hieman itsestäsi ja urastasi Juomatehdas Oy:ssä? 

2. Millä perusteella hinnoittelette tuotteenne? 

3. Mitkä tekijät vaikuttavat tuotteiden hinnoitteluun alkoholiteollisuudessa? 

4. Millaisia hintastrategioita alkoholiteollisuudessa käytetään? 

5. Mikä tuotteiden hinnoittelussa on kaikkein vaikeinta? 

6. Mikä teidän mielestänne vaikuttaa asiakkaiden ostopäätökseen? 

7. Aiheuttaako lainsäädännölliset tekijät lisähaasteita tuotteiden hinnoittelussa? 

8. Millaisia haasteita tuotteiden pitkä elinkaari aiheuttaa hinnoittelussa? 

9. Millä perusteella hinnoittelustrategia voidaan valita alkoholiteollisuudessa? 

 

 


