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Tässä työssä perehdytään tärkeimpiin hinnoittelustrategioihin B2B teollisuudessa 

ja tutkitaan keinoja menestyvään hinnoitteluun. Pelkästään standardi-, 

massatuotteille ja B2C sopivat strategiat jätetään pois tarkastelusta. Työssä 

pohditaan mahdollisuuksia parantaa hinnoittelua kohdeyrityksessä, jossa 

kustannusperusteinen hinnoittelu on yksi käytetyimmistä hinnoittelumenetelmistä. 

Työssä tutkitaan kohdeyrityksen 11 toimitusprojektin yleistä kustannusrakennetta 

ja hinnan muodostumista kirjanpitoaineiston perusteella. Lisäksi työssä tutkitaan 

tarkemmin kestomagneettitahtikoneen kalleimpien osien hintojen 

riippuvuussuhdetta koneen vääntömomentista käyttäen parametrisoituja 

käyräsovitteita ja tutkitaan vääntömomentin soveltuvuutta hinnoittelun 

perusteeksi.  

Työssä tutkitun kirjanpitoaineiston perusteella huomattiin, että tärkeimmät 

kustannuserät olivat ylivoimaisesti kestomagneettitahtikoneen osat, joiden osuus 

kustannuksista oli 53-89 -%, josta muiden kuin kalleimpien osien osuus oli jopa 

30 - 62 - %. Muiden osien osuus osien kokonaiskustannuksista oli erittäin suuri ja 

vaatii lisätutkimuksia sillä sekä vaihtelu on suurta että muuttujia on paljon. Työssä 

saatujen tulosten perusteella huomattiin, että kestomagneettitahtikoneen 

aktiiviosien kustannuksia on mahdollista ennustaa koneen vääntömomentin avulla 

suhteellisen luotettavasti. Siirtyäkseen edistyneimpään arvopohjaiseen 

hinnoittelustrategiaan, kohdeyrityksen tulee rakentaa kokonaista hinnoittelu- ja 

seurantajärjestelmää myyntiprosessille. 
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Symboliluettelo 

 

a vakio 

b vakio 

C0 muiden, staattorin koosta riippumattomien osien kustannukset 

Ccl roottori- ja staattoripakkojen kustannukset ja staattoripakan koosta riippuvien 

komponenttien kustannukset (runko, päätylevyt, laakerit) 

Csh akselin kustannus 

CCu kuparin hinta per kilo 

CFe sähköteräksen hinta per kilo 

CPM magneettien hinta per kilo 

Csteel materiaalin hinta per kilo 

Cw kääminnän kustannus 

D vaimennuskerroin 

Dr  roottorin ulkohalkaisija mukaan lukien pinnalle sijoitetut magneetit 

Ds Staattorin sisähalkaisija 

d välimatka vaikuttavan voiman ja pyörivän akselin keskipisteen välillä 

dn  tuotteen halkaisija 

J hitausmomentti 

F vaikuttava voima 

K tuotteen hinta 

ki sähköteräksen eristysaste 

kii staattorin käämityksen valmistusvaiheet (eristys, asennus, hartsaus) 

kmagn kestomagneettien magnetisoinnin kustannus 

kN valmistettujen koneiden määrä vuodessa  

kp rungon, päätylevyjen ja laakereiden hinnan 

km akselin koneistuksen hinnan 

kshPM kestomagneettien muodon vaikeusaste 

kss sähköteräksen stanssaus, roottori- ja staattoripakkojen asennus 

ku sähköteräksen käyttöaste 

kush suhde akselin aihion tilavuus/akselin tilavuus 

Ls staattoripakan pituus 
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l’ roottorin ekvivalenttinen pituus 

n  pyörimisnopeus  

m kappaleen massa 

mCu kuparin paino 

mFe sähköteräksen massa (roottori ja staattori) 

mPM kestomagneettien massa 

msh akselin massa 

r pyöritettävän kappaleen säde 

rs roottorin säde  

P teho 

R2  monideterminaatiokerroin, selitysaste 

s2  varianssi 

T vääntömomentti 

Vr roottorin tilavuus 

Ftan tangentiaalinen jännitys roottorin pinnalla 

 

Lyhenneluettelo 

 

AACSB  Association to Advance Collegiate Schools of Business 

B2B  Business to Business 

B2C  Business to Customer 

FEM Finite Element Method 

OEM  Original Equipment Manufacturer 

PMSG Permanent Magnet Synchronous Generator 

PMSM Permanent Magnet Synchronous Motor 

PPS   Professional Pricing Society 
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1 JOHDANTO 

1.1 Työn tausta 

Kestomagneettisähkökone voi toimia sekä generaattorina (PMSG - Permanent Magnet 

Synchronous Generator) että moottorina (PMSM - Permanent Magnet Synchronous Motor). 

Koneen tärkeimmät osat perinteisesti jaetaan aktiiviosiin, jotka osallistuvat sähkömagneettisen 

energian muunnokseen mekaaniseksi energiaksi tai päinvastoin (roottori ja staattori) ja 

passiivisiin (tukirakenteet: runko, rungon päätylevyt, akseli).   

Kestomagneettikoneita käytetään tuulivoimaloissa, aaltovoimaloissa, vesivoimaloissa, 

laivamoottoreissa, kompressoreissa, porakoneissa, polkupyörissä, potkulaudoissa (Chau, et al. 

2012, s. 2), laivoissa, kodinkoneissa, lippuautomaateissa, leluissa ja monissa muissa 

sovelluksissa (Gieras 2010, s. 19). 

Kestomagneettien nopea kehitys on kasvattanut kestomagneettikoneiden käyttöä myös 

autoteollisuudessa (Santiago et al. 2012, s. 4). Melkein kaikki keveiden ajoneuvojen valmistajat 

ovat siirtyneet kestomagneettikoneisiin (Ayman 2013, s. 2). Kestomagneettikoneet yleistyvät 

myös keskiraskaissa- ja raskaissa ajoneuvoissa ja työkoneissa, sekä rautatiesovelluksissa. 

(Ayman 2013, s. 8) 

Vääntömomentti muodostuu, jos kyseessä on pyörivät komponentit, joiden välillä on energian 

siirtoa. (Westman et al. 2019, s. 1). Pyörivien komponenttien systeemissä energia siirtyy 

sähköverkosta (tai akusta, generaattorista) moottorin staattoriin ja sähkömagneettisten 

ilmiöiden välityksellä moottorin roottoriin ja moottorista akselin välityksellä pyöritettävään 

kuormaan (Kuva 1). Generaattorin tapauksessa turbiinia pyörittävä energia siirtyy akselin 

välityksellä generaattorin roottorille ja eteenpäin sähkömagneettisten ilmiöiden välityksellä 

generaattorin staattorille ja sähköverkkoon (tai akkuun, moottoriin). 
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Kuva 1  Moottorin ja generaattorin toimintaperiaate. 

 

Yleisesti vääntömomentti T kuvaa voiman vaikutusta jonkun akselin päässä tai pyörivien 

kappaleiden tapauksessa kappaleen ulkopinnassa (Braun 2012, s. 11) (Yhtälö 1, Kuva 2). 

 𝑇 =  𝐹 ∙ 𝑑     (1) 

Jossa F – vaikuttava voima, d – välimatka vaikuttavan voiman ja pyörivän kappaleen 

keskipisteen välillä.  

 

 

 

 

 

 

Kuva 2  Pyörivän kappaleen vääntömomentin osatekijät: F – vaikuttava voima, d – välimatka 

vaikuttavan voiman ja pyörivän akselin keskipisteen välillä. (Braun 2012, s. 11) 

 

Jotta systeemi olisi tasapainossa, vastavoimien on kumottava toisiaan. Esimerkiksi, jos laivan 

halutaan kulkevan eteenpäin, laivan moottorin on kumottava kaikki laivan liikettä vastustavat 

voimat. 

Kuvasta 1 nähdään moottorin/generaattorin olevan järjestelmän osa. Lisäksi itse järjestelmä on 

osa vielä suurempaa kokonaisuutta (esimerkiksi henkilöauto, risteilyalus tai vesivoimala). 

     Kuorma         Akseli Moottori 

 

  Generaattori 
       Akseli Turbiini 

 

 

 

Pyörivä kappale 

d 

F 

Sähköverkko/ 

Akku/Generaattori 
Jännite 

Sähköverkko/ 

Akku/Moottori 
Jännite 
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Tuotteen ostaja on usein kokonaisuuden integraattori tai teollinen ostaja B2B myynnissä.  

Kokonaisuudet saatavat olla hyvinkin erilaisia kooltaan, tehokkuudeltaan, sovelluskohteiltaan 

ja monelta muulta ominaisuudeltaan, vaikka moottorin/generaattorin rakenneperiaatteet olisivat 

melko samanlaisia. Kestomagneettitahtikone on juuri valtaamassa täysin uusia markkinoita, 

mikä tarkoittaa, ettei täysin vastaavaa tuotetta ole vielä valmistettu aiemmin. Yllä mainitut 

seikat vaikeuttavat B2B hinnoittelua huomattavasti mutta toisaalta markkinan avautuminen luo 

uusia mahdollisuuksia.  

1.2 Työn tavoitteet 

Työssä tutkitaan hinnoittelua B2B teollisuudessa ja pohditaan mahdollisuuksia parantaa 

hinnoittelua kohdeyrityksessä, jossa kustannusperusteinen hinnoittelu on yksi käytetyimmistä 

hinnoittelumenetelmistä. Työssä myös tutkitaan kuinka pystytään muodostamaan asiakkaalle 

tarjoushinta nopeasti hyödyntäen tarjousvaiheessa tiedossa olevan sähkökoneen 

vääntömomenttia. 

1.3 Työn rajaukset ja käytetyt menetelmät  

Työssä käsitellään lähinnä hinnoittelustrategiat, jotka sopivat asiakasräätälöidyille 

investointihyödykkeille. Pelkästään standardi- tai massatuotteille sopivat strategiat jätetään 

pois tarkastelusta.  Lisäksi pelkästään B2C (Business to Customer) hinnoittelulle ominaiset 

hinnoittelustrategiat jätetään pois tarkastelusta. Työn kirjallisuuskatsaus rakentuu Google 

Scholar hakukoneen avulla haettujen artikkeleiden perusteella.  

Työn tekijä, Maria Taina-Parviainen, on työskennellyt kohdeyrityksessä n. 10 vuotta sekä 

projektipäällikkönä että ostajana B2B (Business to Business) myynnissä. Työtehtäviin kuului 

muun muassa toteuttaa projektien kustannusseurantaa, tutkia kustannusrakennetta 

kirjanpitoaineiston avulla sekä vertailla toteumia tarjousvaiheessa laskettuihin 

tarjouslaskelmiin. 

1.4 Työn rakenne 

Työn johdannossa tutustutaan lukijaa kestomagneettitahtikoneeseen ja koneen tärkeimpään 

ominaisuuteen: vääntömomenttiin. Kohdassa 2 perehdytään tärkeimpiin 

hinnoittelustrategioihin B2B teollisuudessa ja tutkitaan keinoja menestyvään hinnoitteluun. 

Työssä myös tutustutaan parametrisoituun mallin, jonka avulla voidaan ennustaa tulevia 
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kustannuksia aiemmin toteutuneiden kustannusten avulla. Kohdan 2 lopussa esimerkin avulla 

tutustutaan yhteen vaihtoehtoiseen tapaan ennustaa kestomagneettitahtikoneen 

valmistuskustannuksia tarjousvaiheessa saatavilla olevien koneen parametrien avulla.    

Kohdassa 3 tutkitaan kohdeyrityksen toimitusprojektien yleistä kustannusrakennetta ja hinnan 

muodostumista 11 projektin kirjanpitoaineiston perusteella. Työssä tutkitaan tarkemmin 

kestomagneettitahtikoneen kalleimpien osien hintojen riippuvuutta koneen vääntömomentista, 

aktiiviosien yli 40 projektista (sähkömagneettisiin ilmiöihin osallistuvat osat kuten käämitty 

staattori, kestomagneetit ja roottorin sähköteräslevyt) ja passiiviosien yli 20 projektista (koneen 

tukirakenteet: runko, rungon päätylevyt ja akseli) ja tutkitaan jo tarjouspyyntövaiheessa 

tiedossa olevan sähkökoneen vääntömomentin soveltuvuutta hinnoittelun perusteeksi.  

Työssä tutkitaan mahdollisuutta rakentaa yksinkertaisia matemaattisia riippuvuuksia 

kestomagneettitahtikoneen vääntömomentin ja koneen kalliimpien osien 

valmistuskustannusten välillä käyttäen parametrisoituja käyräsovitteita. Lopuksi pohditaan 

keinoja parantaa kohdeyrityksen hinnoittelustrategiaa ja hinnoitteluprosessia. 

2 HINNOITTELU B2B MYYNNISSÄ 

Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF - International Monetary Fund) mukaan kolmella 

viimeisellä vuosikymmenellä investointihyödykkeiden hinnat ovat laskenet 40-% kehittyvillä 

markkinoilla (Kuva 3) ja jopa 60-%   kehittyneillä markkinoilla. (IMFBlog 2020) 
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Kuva 3 Kehittyvien markkinoiden investoinnit investointihyödykkeisin vs. 

investointihyödykkeiden hinnat. (IMFBlog 2020) 

 

IMF (2020) mukaan hintapudotuksen voidaan selittää kansainvälisellä kaupalla ja 

makrotalouden kehityksellä. Liiketoimintaympäristö on muuttumassa haastavammaksi ja 

haastavammaksi. Monilla teollisuusaloilla hinnat laskevat vuosi vuodelta. Muutokset voidaan 

selittää oppimisen vaikutuksella (kulut per yksikkö laskevat johtuen oppimisesta), 

globalisaatiolla ja siitä johtuvan kehittyvien maiden halvemman työvoiman ja alhaisten 

kustannusten kapasiteetin saatavuudella, kansainvälisten kauppojen esteiden purulla, 

markkinoiden vapauttamisella, digitalisaatiolla, joka mahdollistaa hintojen helpon vertailun. 

Lisäksi B2B asiakkaat jakavat hinnoittelutietoa ja tulevat yhä hintatietoisemmiksi ja 

muutos, -% todellisen bruttokansantuotteen muutos, -% 

Investointihyödykkeiden hinta suhteessa kulutukseen 

Todelliset investoinnit suhteessa kulutukseen 
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neuvottelutaidokkaimmiksi. Yrityksillä on yhä enemmän paineita asettaa hintansa oikein. 

(Brennan et al. 2007, s. 3) 

Hinnoittelu on yksi tärkeimmistä mutta myös yksi laiminlyödyistä asioista B2B myynnissä, 

vaikka keskimäärin 5-% nousu tuloksessa ennen korkoja ja veroja (EBIT) kasvattaa yrityksen 

tuloa 22-% kun taas 5-% nousu liikevaihdossa kasvattaa tuloa vain 12-% ja kustannusten 5-%   

lasku vain 10-%. Hinta vaikuttaa suoraan ja oleellisesti yritykseen tuottavuuteen. Suurimpien 

markkinointijulkaisujen artikkeleista vain 2-% liittyvät hinnoitteluun. Teolliset myyjät ovat 

vakuuttuneita teollisten ostajien hintaherkkyydestä ja teollisen hinnoittelun olevan 

nollasummapeliä. Myyjien mukaan yritysten on vain sopeuduttava markkinoilla vallitseviin 

hintoihin. (Hinterhuber & Liozu 2012, s. 2) 

Hinnoittelun ammatillisen yhdistyksen mukaan (PPS - Professional Pricing Society) mukaan 

hinnoittelu on edelleen jätetty vähäiselle huomiolle jopa tärkeimmissä yhdysvaltalaisissa 

yrityksissä. Fortune top 500 listan mukaan (Fortune on yhdysvaltalainen talousaiheinen 

aikakauslehti) vain alle 5-% yrityksissä on työntekijöitä, jotka keskittyvät hinnoitteluun 

kokopäiväisesti. McKinsey & Company (yhdysvaltalainen konsulttiyhtiö, joka konsultoi 

julkista sektoria ja kansainvälisiä suuryrityksiä liiketoiminnan parantamisessa) mukaan vain 

alle 15-% yrityksistä tutkii hinnoittelua säännöllisesti. Maailman yksi johtavista 

kauppatieteellisen alan koulutusta arvioivista organisaation AACSB;n mukaan (AACSB - 

Association to Advance Collegiate Schools of Business) vain 9-% kauppatieteellisen alan 

laitoksissa opetetaan hinnoittelua. Toisaalta, lukuisat tutkimukset osoittavat hinnoittelun 

vaikuttavan yrityksen kannattavuuteen vähentäen tai kasvattaen sitä jopa 50-%. (Hinterhuber 

& Liozu 2012, s. 2)    Hinterhuber et al. (2012) mukaan tuotteen myynti hyvään hintaan ei riipu 

onnesta vaan itsekurista ja jokainen yritys voi parantaa hinnoittelusuoritustaan.  

2.1 Tuotteen elinkaaren vaikutus hinnoittelustrategiaan 

Tuotteen sijoittuminen elinkaaressa vaikuttaa hinnoitteluun. Uuden tuotteen hinnoittelussa 

yritys saattaa käyttää kermakuorintahinnoittelua, jossa hintaa asetetaan korkeaksi ja vähitellen 

alennetaan järjestelmällisesti. (Noble & Gruca 1999, s. 5) Kermakuorintahinnoittelussa 

asiakkaan erikoiset tarpeet tulevat tyydytetyksi. Kun tämä markkinasegmentti tulee 

tyydytetyksi, hintaa ryhdytään laskemaan. Hyvä ajoitus on tärkein tekijä 

kermakuorintahinnoittelussa, sillä kehittyvä kilpailu ajaa hinnat alas. Yrityksen on kiirehdittävä 

hyödyntämään hetkellistä monopoliasemaa. Kermakuorintahinnoittelua suositellaan vain 
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tuotteen ollessa pitkälle eriytetty muista markkinoilla olevista. Lisäksi markkinoilla pitäisi olla 

asiakkaita, joille hinnalla ei ole suurta merkitystä, jos tuote vain täyttää asiakkaan 

erikoistarpeet. (Noble & Gruca 1999, s. 6) 

Uuden tuotteen hinnoittelussa käytetään myös matalaa hintaa. Penetraatiohinnoittelussa ja 

kokemuskäyrähinnoittelussa hintaa asetetaan alusta matalaksi saadakseen tuotteen myydyksi 

nopeammin (Noble & Gruca 1999, s. 5) Tällainen hinnoittelu voi olla sopiva tuotteelle, jota on 

tarkoitus standardisoida ja joiden kysyntäpotentiaali on korkea. Penetraatiohinnoittelu on 

tarkoitettu uuden tuotteen omaksumisen nopeuttamiseksi ja yleensä ominainen yrityksille, joilla 

on hyvät mahdollisuudet skaalaedun käyttämiseksi. Kokemuskäyrähinnoittelu taas perustuu 

oppimiskokemukseen, jossa volyymin kasvaessa yksikköhinta laskee esimerkiksi 

asennustaitojen ja prosessit tehostumisen myötä. Molemmissa strategioissa ison kapasiteetin 

saatavuus on tärkeä. (Noble & Gruca 1999, s. 8) 

Tuotteen kypsässä vaiheessa kysyntä  on yleensä tiedossa. Markkinanjohtajahinnoittelussa 

markkinajohtaja/johtajat asettavat hinnan (yleensä korkeimman markkinoilla) ja muut 

toimittajat seuraavat. (Noble & Gruca 1999, s. 5) Pariteettihinnoittelussa yritys seuraa 

markkinoilla vallitsevaa hintaa ja ylläpitää suhteellista hintaa kilpailijoihin. Kolme tekijä ovat 

yhteisiä sekä markkinajohtaja- että pariteettihinnoittelulle: markkinahintojen hintavaihteluiden 

läpinäkyvyys, epäelastinen kysyntä ja kapasiteetin korkea käyttöaste. (Noble & Gruca 1999, s. 

2)  Noble & Gruca (1999, s.8) mukaan ensiluokkaisen tuotteen tapauksessa yrityksen on 

asetettava hintaa korkeammalle. Skaalaetujen myötä yritys voi ryhtyä matalan hinnan 

toimittajaksi (Noble & Gruca 1999, s. 5) Toisaalta matalan hinnan toimittajalla saattaa olla 

huono hintatietoisuus, mikä voi jopa vahingoittaa markkinoita. (Noble & Gruca 1999, s. 8) 

2.2 Järjestelmämyynti  

Järjestelmämyynnissä  tuotteen hintaan vaikuttavat myös tuotteen liittyvät tuotteet, esim. 

varaosat tai palvelut (esim. asennus- ja huoltopalvelut), joita tarvitaan tuotteen käyttöönotossa 

ja  ylläpidossa. Lisäksi hintaan vaikuttavat varaosien tai palvelujen saatavuus (Noble & Gruca 

1999, s. 5). Jokaista myyntisopimusta tai myyntitapahtumaa hinnoittelaan erikseen ja 

ehdotetaan erilaisia yhdistelmävaihtoehtoja, kuten esimerkiksi monet lentoelektroniikkaa 

toimittavat yritykset yleensä käyttäävät järjestelmähinnoittelua, sillä toimiakseen jarjestelmä 

vaatii ohjausta, viestintää ja navigointiosakokonaisuuksia. Estääkseen jokaisen järjestelmän 

tarjouskilpailutusta yritykset tarjoavat hinnan kokonaisuudelle ja kaupan yleensä saa yritys, 
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joka itse valmistaa järjestelmän osat. Alihankkijoiden käyttö voi myös olla hyva ratkaisu, 

erityisesti jos näin kokonaisuuden hinta laskee huomattavasti. Koko järjestelmän osto yhdestä 

paikasta vähentää toimittajien määrän ja vähentää järjestelmän osien yhteensopimattomuuden 

riskiä huomattavasti. Jossakin tapauksessa varaosien myynti voi tuoda jopa huomattavia tuloja 

yrityksen kassaan. Noble & Gruca (1999, s. 9) esimerkissa raivaustraktorin käyttöaikana 90-% 

tuotteen alkuperäisen hinnan lisäksi kulutetaan varaosien muodossa. Varaosien 

voittomarginaali saattaa olla jopa 200-%, paljon korkeampi kuin päätuotteen. Lisäksi korkeat 

toimittajavaihtokulut rajoittavat asiakkaan mahdollisuuksia vaihtaa järjestelmätoimittajaa. 

(Noble & Gruca 1999, s. 9) 

2.3 Hinnoittelustrategiat 

Hinnoittelustrategiat voidaan jakaa kolmeen päähinnoittelustrategioihin: perinteisin niistä on 

kustannuslähtöinen, edistyneempi kilpailulähtöinen ja eniten edistynyt on arvoperusteinen 

hinnoittelu. Yrityksissä yleensä käytetään hinnoittelumenetelmien jonkunlaista 

yhdistelmämuotoa. 

Kustannuspohjainen hinnoittelu 

Kustannuspohjaisessa hinnoittelussa hinnat pohjautuvat pääasiassa kirjanpidosta saatuun 

dataan (Hinterhuber & Liozu 2012, s. 3). Kustannuspohjaista hinnoittelua voidaan jakaa eri 

tyyppeihin: voittolisähinnoittelu (cost-plus pricing), tuottoprosessihinnottelu (target return 

pricing) ja omakustannushinnoittelu (break-even pricing). Voittolisähinnoittelussa tuotteen 

valmistuksessa aiheutuviin kustannuksiin lisätään tietty kate (Taulukko 1). 

Tuottoprosenttihinnoittelussa tuotteen valmistuksesta aiheutuviin kustannuksiin lisätään 

yrityksen investoituun pääomalle haluttu tuottoprosentti. Omakustannushinnoittelussa tuote 

myydään hintaan, joka on sama, kuin yrityksen kulut tuotteen valmistukseen, eli tuotteen 

vaikutus yrityksen tulokseen on käytännössä nolla. (Hyrkäs & Kinnunen 2014, s. 9) 
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Taulukko 1 Voittolisähinnoittelu, esimerkki (Noble & Gruca 1999, s. 4) 

Tuotteen muuttuvat kustannukset (suorat työvoimakustannukset, materiaalit), £ 5,75 

Kohdistetut yleiskustannukset, £ 3,49 

Valmistuskulut yhteensä, £ 9,24 

Haluttu kate, (10- %), £ 0,92 

Myyntihinta, £ 10,16 

    

    

Yleiskustannusten kohdistaminen   

Yleiskustannukset, yhteensä, £ 150000 

Myynti, ennuste, kpl 43000 

Yleiskustannusten kohdistus, £/kpl 3,49 

 

Strategian suurimpina haittoina pidetään kysynnän ja kilpailun jättäminen huomiotta ja toisaalta 

strategian parhaana etuna nähdään kustannusdataan helpon saatavuuden. (Hinterhuber & Liozu, 

s. 3) Kustannuspohjaisen hinnoittelun tuloksena ei myöskään välttämättä ole kilpailukykyinen 

hinta (Hyrkäs & Kinnunen 2014, s. 8). 

Menetelmässä pitää tietää keskimääräiset kustannukset per tuotettu kappale, mutta tuotanto- ja 

myyntimääriä tietämättä on vaikeaa laskea keskimääräisiä kustannuksia.  Kiinteiden kulujen 

kohdistamiseen tarvitaan tietoa myyntimääristä, joita on vaikeata ennustaa. Jos toteutuneet 

myyntimäärät ovat odotettua pienempiä, kohdistetut kulut per valmistettu kappale ovat 

korkeammat ja voittomarginaali on vastaavasti pienempi. Turvatakseen voittomarginaalia 

yritykset nostavat hintoja, mikä taas voi laskea myyntiä. (Brennan et al. 2007, s. 4) 

Monet tutkijat varoittavat myyntipäälliköitä liiallisesta nojaamisesta toteutuneisiin 

kustannuksiin hinnoittelussa. Kustannusperusteisen hinnoittelumenetelmän käyttö voi olla 

perusteltua ainoastaan tilanteissa, joissa keskimääräiset kustannukset per tuotettu kappale ovat 

vakiota ajan mittaan ja kysyntäkäyrän joka vaiheessa. Sellainen tilanne on kuitenkin hyvin 

epätodennäköinen teollisuudessa, johtuen valmistuksen mittakaavan muutoksista ja oppimisen 

vaikutuksesta. (Noble & Gruca 1999, s. 6) 

On kuitenkin paljon houkuttelevampaa käyttää kustannusperusteista hinnoittelumenetelmää 

kysyntä- ja kilpailutiedon saatavuuden vaikeudesta tai yksinkertaisesti myyjän tavoitteet voivat 
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olla sidottu kustannuksiin. Tarve perustella hinta sisäisesti johtaa herkästi hinnan 

määräytymiseen kustannuksiin pohjautuen (Noble & Gruca 1999, s. 6) Kustannuspohjainen 

hinnoittelu ei kuitenkaan aina ole yksinkertainen, erityisesti jos täysin vastaavaa tuotetta ei ole 

toimitettu aiemmin.   

Vaikka käytössä olisi edistyneempi hinnoittelumenetelmä, kustannuksia on seurattava ja 

otettava huomioon hinnoittelussa. Kustannusten aliarviointi saattaa johtaa potentiaalisen tulon 

menetykseen ja puutteelliseen panostukseen tuotteeseen - esimerkiksi suunnitteluvaiheessa, 

alihankittujen materiaalien heikkoon laatuun ja toimitusaikataulujen pettämiseen, mikä taas 

puolestaan voi johtaa lopputuotteen heikkoon laatuun ja toimituksen myöhästymiseen. 

Kustannusten yliarviointi voi johtaa jopa kaupan menetyksen ja toteutuneen kaupan 

tapauksessa voi johtaa tilanteeseen, jossa väärä kohde sitoo ylimääräisiä resursseja, mikä 

puolestaan kasvattaa toteutuneet kustannukset turhaan. (Gundogdu, et al. 2012, s. 1-2) 

Kustannusten estimointimallit 

Kustannuksia ennustetaan sekä nopeilla ja karkeilla että yksityiskohtaisimmilla mutta myös 

raskaimmilla menetelmillä, jotka vievät aikaa ja resursseja. (Rajkumar, 2003, s. 1) 

Tarjousvaiheessa monet tekijät eivät ole yleensä selvillä ja yksityiskohtainen laskenta ei 

yksinkertaisesti ole mahdollinen (Kwak, et al. 2005, s. 5). Lisäksi aikaa tarjouslaskentaan on 

yleensä hyvin niukasti. 

Yksityiskohtaisessa kustannuslaskennassa kustannuslaskijalta vaaditaan tuotteen, 

valmistusprosessin ja prosessien riippuvuuksien syvällistä tuntemusta. Sellainen osaaminen 

vaatii yleensä vuosien kokemusta. Toisaalta yksityiskohtaisemman kustannuslaskennan 

ennuste on paljon luotettavampi. (Rajkumar 2003, s. 1, 4) 

On olemassa erilaisia kustannusestimointimalleja, joiden avulla voidaan ennustaa tulevia 

kustannuksia valmistusteollisuudessa aiemmin valmistettujen tuotteiden tai tapahtuneiden 

prosessien kustannusdatan perusteella. Yksi yksinkertaisimmista on parametrisoitu malli. 

Parametrisoidussa mallissa rakennetaan matemaattisia riippuvuuksia yhden tai usean muuttujan 

ja toteutuneiden kustannusten välille. (Rajkumar 2000, s. 1) Mallin avulla ennustetaan 

samankaltaisten tuotteiden tulevia kustannuksia. Parametrisoidussa mallissa selvitetään 

riippuvuuksia projektin ominaisuuksien välillä ja ominaisuuksien vaikutusta toteutuneisiin 
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kustannuksiin. (Kwak et al. 2005, s. 1) Malli on laajasti käytetty erityisesti projektien 

käsitteellisessä, esisuunnitteluvaiheessa, jolloin riskit ovat korkeammat.  (Rajkumar 2000, s.1) 

Parametrisoitu malli on laajasti käytetty tarjouslaskennassa ja kustannus-hyötyanalyyseissa. 

Tehokkaat parametrisoidut kustannusestimointimenetelmät ovat tärkeitä teknologiavetoisissa 

organisaatioissa. (Kwak et al. 2005, s. 1) Parametrisoidussa mallissa muuttujien riippuvuudet 

sovitetaan yhtälöön (yksinkertaisimmillaan suoran yhtälöön) ja lasketaan yhtälön vakiot, 

Yhtälö (2). (Chwastyk et al. 2014, s. 7) 

K = adn +b     (2) 

Jossa K - tuotteen hinta, dn - tuotteen halkaisija, a, b - vakiot 

Yhtälön vakioiden laskennassa käytetään pienimmän neliön menetelmää, jossa vakiot 

säädetään niin että ero kokeellisella tavalla saatujen arvojen ja kaavalla laskettujen välillä olisi 

mahdollisimman pieni. (Chwastyk et al. 2014, s. 7) Tulokseksi saadaan kustannuksia 

ennustavan yhtälön, esimerkiksi Yhtälön 3 (Chwastyk et al. 2014, s. 7): 

K = 4,0139 dn + 187,0357     (3) 

Kuva 4 kuvaa parametrisoidun mallin avulla ennustetut kustannukset ja toteutuneet 

kustannukset. (Chwastyk, P. et al. 2014, s. 8) 

 

Kuva 4  Parametrisoidun mallin avulla lasketut kustannukset vs. toteutuneet kustannukset.  

(Chwastyk et al.  2014, s. 8) 

 

Yhtälö 3 kuvaa yksinkertaista parametrisoitua mallia. Jos riippuvuus muuttujien välillä on 

monimutkaisempi kuin suora, esimerkiksi korkeamman asteen polynomeja voidaan käyttää 

riippuvuuksien kuvaamiseen. (Rajkumar 2003, s. 1) Parametrisoidussa mallissa havaintojen 

toteutuneet kustannukset               

mallin ennuste       
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määrä parantaa mallin tarkkuutta mutta myös monimutkaistaa ja hidastaa laskentaa. (Chwastyk 

et al. 2014, s. 8) 

Kilpailulähtöinen hinnoittelu 

Kilpailulähtöinen hinnoittelustrategia käyttää kilpailevien yritysten hinnoittelua tärkeimpänä 

hinnoittelukriteerinä. Strategian tärkeimpänä etuna voidaan nähdä kilpailutilanteen ottaminen 

huomioon ja tärkeimpänä haittana kysynnän huomioitta jättäminen. Lisäksi, hintasodan riski 

on olemassa. Näin on tapahtunut esimerkiksi vuosina 2005-2009 Yhdysvalloissa kotimaisten 

henkilöautojen hinnoittelussa. (Hinterhuber & Liozu, s. 4) 

Suurin osa B2B yrityksissä toimii oligopolistisilla markkinoilla, joissa on vain rajoitettu määrä 

toimittajia. (Brennan et al. 2007, s. 9) Oligopolin tärkeimpänä piirteenä on kilpailijoiden 

hinnoittelun suora vaikutus toisiinsa. Oligopolissa kilpailevan yrityksen hinnan lasku aiheuttaa 

markkinaosuuden kasvua mutta aiheuttaa muille menetystä. Oligopoleissa aina piilee 

hintasodan vaara, jossa yritykset laskevat hintoja, mikä vähentää katetta ja voi johtaa jopa koko 

teollisuusalan rappeutumiseen. Hintajohtajuus (markkinoilla on yksi tunnustettu 

markkinajohtaja, joka määrittää hinnan) voi olla hyvä ratkaisu estämään hintasodan. 

Kokonaiskysynnän laskiessa markkinajohtaja laskee hinnat ja kilpailijat seuraavat. 

Markkinajohtajan toimiessa täydellä kapasiteetillaan tulee aika nostaa hintoja ja muut yritykset 

seuraavat markkinajohtajan esimerkkiä. Jos markkinoilla ei ole selkeätä markkinajohtajaa, 

ratkaisuna voi olla myös hinnan vakaus. (Brennan et al. 2007, s. 10) 

Yllä mainitut menettelytavat ovat yleisiä, laillisia ja eettisiä menetelmiä oligopolistisilla 

markkinoilla. Oligopoliset markkinat ovat kuitenkin alttiita epäeettisille hintasopimuksille ja   

salaliitoille. (Brennan et al. 2007, s. 10) 

Arvopohjainen hinnoittelu 

Arvopohjaisessa hinnoittelussa päätavoitteena on luoda tuotteelle lisäarvoa ja houkuttelevuutta 

asiakkaalle, esimerkiksi toimittamalla kokonaisia järjestelmiä. Tämä strategia pohjautuu 

asiakkaan tarpeiden syvälliseen ymmärtämiseen. Strategian haittana on tiedon huono saatavuus. 

Strategian hyötynä voidaan nähdä tuotteen suhteellisen korkea hinta, erityisesti 

erikoistuotteiden tapauksessa. Vaikka tämä strategia voi osoittautua toimivaksi lyhyellä 

aikavälillä, strategia saattaa mahdollistaa kilpailijoiden ohimenemisen hieman alemmalla 

hinnalla.  On tärkeätä huomata, että potentiaaliset asiakkaat eivät aina pysty tunnistamaan 
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innovatiivista korkeatasoista tuotetta ilman perusteellisia ja todistettuja perusteluja. Strategian 

vajavuuksista huolimatta monet tutkijat pitävät arvopohjaista hinnoittelua parhaana strategiana, 

erityisesti hyvin kilpailluilla teollisuusaloilla. (Hinterhuber & Liozu, s. 4-5) 

Arvopohjainen hinnoittelu ottaa huomioon markkinoiden monet muuttujat mutta 

hallittavakseen se vaati huomattavan määrän resursseja. Arvopohjaista hinnoittelua 

harjoittavissa yrityksissä on yleensä markkinointiosastoon integroitu yksikkö, joka on 

keskittynyt ainoastaan tuotteiden hinnoitteluun. Arvopohjainen hinnoittelumalli on todettu 

parhaaksi mutta sen käyttöotto on ollut vähästä (Hyrkäs & Kinnunen 2014, s. 11) Selvittääkseen 

kysynnän reagointikykyä usein käytetään hinnan ja kysynnän käyriä (Kuvat 5 ja 6), joista 

selviää kysynnän hintajoustavuus. (Brennan et al. 2007, s. 7) 

 

Kuva 5  Kysynnän hintajoustavuus (mukautettu Brennan et al. 2007, s. 8) 

 

Käyrät A ja B esittävät tavallista kysynnän käyttäytymistä, jonka mukaan kysyntä laskee hinnan 

noustessa. Suurin osa markkinoista toimii käyrien A ja B mukaan. Käyrät A ja B kuvaavat 

kuitenkin kaksi erilaista tilannetta: A – joustavaa kysyntä, jossa 1-% muutos hinnassa aiheuttaa 

suuremman kuin 1-% muutoksen kysynnässä. Yleisesti kysynnän joustavuuden voidaan 

määrittää kuten kysynnässä aiheutettu %-muutos hinnan 1-% muutoksella (Brennan et al. 2007, 

Kysyntä 

Hinta 

Hinta 

Kysyntä 
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s. 8). Käyrän B tapauksessa hinnassa on tapahduttava merkittävä muutos aiheuttaakseen 

muutokseen kysynnässä. Hinnan 1-% muutos ei muuta kysyntää juuri olleenkaan. Tällaista 

kysyntä kutsutaan joustamattomaksi kysynnäksi. Sellainen kysyntä on ominainen 

teollisuusaloille, joissa (Brennan et al. 2007, s. 13): asiakkaat tarvitsevat tuotteita nopeasti, 

tuotteet ovat hyvin differoituja, korvaavia tuotteita on vähän, tuotteet ovat monimutkaisia ja 

vaikeasti verrattavissa, tuotteet ovat osa merkittäviä investointeja vaativaa kokonaisuutta, 

toimittajan vaihdosta aiheutuu mittavia kustannuksia, asiakas näkee hintaa myös laadun 

merkkinä, asiakkaalle osto on myös imagokysymys, tuotteen hinta on vain pieni osa 

kokonaisuuden hinnasta, hinta on jaettu muutaman ostajan välillä. 

 

 

Kuva 6  Kysynnän hintajoustavuus (mukautettu Brennan et al. 2007, s. 8) 

 

Käyrän C alimmainen osa käyrästä esittää kieroutunutta kysynnän käyttäytymistä, jonka 

mukaan kysyntä laskee hinnan laskiessa. Tämä myös tarkoittaa, että tiettyyn hintaan asti 

yritysten halukkuus ostaa tuotetta kasvaa hinnan kasvaessa. Tämä saattaa johtua siitä, että 

tuotteen hinta nähdään myös selvänä laadun indikaattorina. (Brennan et al. 2007, s. 8). 

2.4 Hinnoittelun valta 

Kuuluisan sijoittajan Warren Buffettin mukaan yrityksen yksi tärkeimmistä arviointikriteereistä 

on hinnoitteluvalta, toisin sanoin yrityksen kyky nostaa hintoja ilman kaupan menetystä. 

(Hinterhuber & Liozu, s. 2) Hinnoittelun sijoittamismatriisissa (Kuva 7) kolme elementtiä 

otetaan huomioon: hinnan, asiakkaan hyödyn tuotteesta tai palvelusta ja kilpailijoiden 

sijoittamisen. Tietyssä markkinasegmentissä 9 aluevaihtoehtoa ovat mahdollisia yritykselle. 

(Brennan et al. 2007, s. 12) 
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Kuva 7 Hinnoittelun sijoittamismatriisi (mukautettu Hinterhuber & Liozu, s. 4), (Hyrkäs & 

Kinnunen 2014, s. 27) 

Hintavalta  

Hinterhuber et al. (2012) mukaan yrityksiä, joiden hinnoittelutapaa voidaan sijoittaa hintavallan 

alueelle (korkea toteutunut hinta ja selvät perustellut korkealle hinnalle) on rajoitettu määrä. 

Sellaisille yrityksille on yhteistä hinnoitteluun erityinen keskittyminen, edistyneitä työkaluja 

asiakkaan arvoon määrittämiseen ja selkeät ja vakiintuneet hinnoittelumenetelmät. Sellaiset 

yritykset yleensä päivittävät omia listahintoja ylöspäin perustellusti eivätkä yleensä suostu 

alennuksiin. Yrityksissä on yleensä kokonainen tiimi, joka keskittyy pelkästään hinnoitteluun. 

Tiimi on vastuussa kestävien hinnoitteluprosessien toteuttamisesta, yhteisten sääntöjen 

noudattamista, hinnan asettamisesta ja toteuttamisesta. Näin hinnoittelupäätökset ovat koko 

systeemin tulosta eivätkä ole jätetty yksittäisen myyjän päätökseksi. (Hinterhuber & Liozu, s. 

6) Yrityksen ylin johto osallistuu aktiivisesti hinnoitteluun ja hinnoitteluprosessin 

tehostamiseen ja tukee asiakasarvon kasvattamista. (Vertailun vuoksi: tavallisesti ylin johto 

hyväksyy esimerkiksi pelkästään erikoisia hintoja, osallistuu suurempien sopimusten 

neuvotteluihin tai suorittaa talouden yleisiä katsauksia). Selvistä hyödyistä huolimatta 
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hinnoitteluvallassa olevien yritysten on seurattavaa panosten ja hyötyjen tasapainoa 

(Hinterhuber & Liozu, s. 7) Hintavaltaa on vaikeaa saavuttaa, sillä asiakkaan arvon 

määrittäminen ja esiin tuominen aiheuttaa lisäkuluja, mikä taas vaikuttaa negatiivisesti 

kannattavuuteen. (Brennan et al. 2007, s. 12) 

Valkoinen lippu 

Valkoisen lipun alueella yrityksen toteutunut hinta on paljon alempi kuin yrityksen terve 

kannattavuus edellyttää. Tutkituissa yrityksissä (Hinterhuber & Liozu, s. 7) hinnoitteluun ei 

yksinkertaisesti kiinnitetty riittävästi huomiota, sillä hinta ei vastannut asiakkaan arvoa ja 

maksuhalukkuutta, eikä myyntihenkilöstöllä ole ollut selkeätä hinnoittelujärjestelmä. 

Toteutunut hinta oli riippunut yksittäisen myyjän taidoista. Sellaisissa yrityksissä alennusten 

tarjoaminen on yleistä ja epäsystemaattista ja päälliköt harmittelevat hintojen laskuja mutta 

samalla hinnoittelutyökalujen puutetta, jotka pitäisivät hinnat siedettävällä tasolla. Valkoisen 

lipun alueella yritys on luovuttanut hintavallan asiakkaalle. 

Arvosta luopuminen 

Yrityksen listahinnat vastaavat yleensä asiakkaan arvoa hyvin, mutta luotu korkea arvo ei 

yleensä toteudu johtuen epäselvistä alennuskäytännöistä. Myyjillä on yleensä ohjeistettu 

aggressiiviseen neuvotteluun ja kannustettu kappatekoon mutta toteutuneita hintoja ja 

mahdollisuuksia parempaan suoritukseen ei analysoida eikä etsitä perusteluja korkeammalle 

hinnalle (Hinterhuber & Liozu, s. 7) 

Hintakaappaus  

Hintakaappauksen alueella yrityksellä on käytössä vankkaa järjestelmää, jolla minimoidaan 

aiheettomia poikkeuksia listahinnoista, mutta yrityksen hinnoittelu ei ole kovin edistynyt eikä 

hinnat vastaa tuotteiden asiakasarvoa, sillä yrityksen tavoite on yleensä sidottu kustannuksiin. 

Yrityksissä on yleensä hyvin muodolliset kustannusanalyysit. Asiakasta vakuutetaan laadusta 

korkeampien hintojen avulla. (Hinterhuber & Liozu, s. 8) 

Hyvien aikomusten alue 

Hyvien aikomusten alueella yritykset käyttävät jonkun verran edistyneimpiä 

hinnoittelumenetelmiä, esimerkiksi dynaamisesti hinnoittelevat omia tuotteita kilpailijan 

hintojen mukaan. Yrityksen yksittäisellä myyjällä on rajoitettuja mahdollisuuksia vaikuttaa 

hintaan ja myyjiä kannustetaan kurinalaisuuteen hinnan toteuttamisessa. Edelleen yritys 
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keskittyy lähinnä omaan tuotantoon ja kustannuksiin eikä asiakkaaseen ja hinnoitteluun 

asiakasarvon mukaan. (Hinterhuber & Liozu, s. 8) 

Tutkimuksessa (Hinterhuber & Liozu, s. 7) tutkitut teollisuusyritykset sijoitettiin 

sijoittamismatriisiin hintapolitiikan mukaan (Kuva 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8 Tutkittujen yritysten hinnoitteluprosessin asema sijoittamismatriisiissa 

teollisuusaloittain  (mukautettu Hinterhuber & Liozu, s. 7) 

 

Vaikka otos on hyvin pieni, kuvasta voidaan huomata että hintavalta-alueelle sijoittuvat 

tuotteet, joille on vaikea löytää korvaavia tuotteita ja joiden saatavuus voi olennaisesti vaikuttaa  

laajojen kokonaisuuksien toimitusaikaan. Toisaalta myös rautatielaitteet voidaan kategorisoida 

vastaavan ryhmään, mutta yritys sijoittuu kauas hintavalta-alueesta mahdollisesti johtuen 

hintapolitiikasta, jonka fokuksena ovat kustannukset.  

2.5 Miten yritys voi liikkua kohti hintavaltaa? 

Harvoin asetettu hinta toteutuu sellaisenaan B2B myynnissä. Yleensä tarjouksen jälkeen 

käydään hintaneuvotteluja, jossa myyjä yrittää pitää hintaa mahdollisimman lähellä 

alkuperäistä ja ostaja yrittää laskea hintaa mahdollisimman matalaksi. Tutkimuksen 
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Hinterhuber A et al. (2012 s.7) mukaan seuraavat edellytykset ennustivat parempaa hintaa 

kuten: yrityksen alennussäännöt, myyjien neuvottelukyvyt, myyjien tietoisuus asiakkaan 

vaihtoehdoista, myyjän tietoisuus sekä tavoite- että alimmasta kannattavasta hinnasta.  

Tarjouskilpailut ovat yleensä aikavieviä ja kalliita. (Brennan et al. 2007, s. 20) Myyjillä pitää 

olla selkeät ohjeet mihin tarjouspyyntöihin vastataan ja mistä kieltäydytyttään. On ilmeistä, että 

kaupan odotettu tuottavuus on tärkein kriteeri, mutta muillakin tekijöillä on merkitystä, kuten 

esimerkiksi mahdollinen pitkäaikainen sopimus markkinajohtajan kanssa, vaikka ensimmäinen 

sopimus ei näyttäisi kovin houkuttelevalta. (Brennan et al. 2007, s. 21) 

Myyjien koulutus, kannustaminen ja ylimmän johdon tuki ovat onnistuvan hinnoittelun 

keskeisimmässä asemassa. Myyjillä tulee olla edellytykset ja motivaatio keskittyä 

asiakasarvoon. Yrityksessä pitää olla selkeät algoritmit, seurantajärjestelmä ja 

palkitsemisjärjestelmä myyjille (Hyrkäs & Kinnunen 2014, s. 24-25) Lisäksi 

myyntihenkilöstön kannustaminen kannattaa perustua mieluummin käyttökatteeseen eikä 

liikevaihtoon. (Brennan et al. 2007, s. 15) 

Hinnoitteluprosessiin on osallistuttava tiimi joka koostuu eri osastojen asiantuntijoista 

(yrityksen hinnoittelutoimikunta), jotka näkevät hinnoittelua eri näkökulmista (Noble & Gruca 

1999, s. 2) Edistyneimpien yritysten hinnoittelutoimikuntaan kuuluvat yleensä: talousosaston, 

laskentatoimen, myynnin ja operatiivisten toimintojen päälliköt ja ylin johto (Brennan et al. 

2007, s. 13) 

Yrityksissä jokaisella osastolla on taipumuksia ajaa hinnoittelussa omia päämääriä, jotka ovat 

usein ristiriidassa muiden osastojen päämäärien kanssa. Talousosasto on yleensä kiinnostunut 

hinnoittelun lyhyen aikavälin tuloksista, mikä johtaa siihen, että jokaiselle tuotteella asetetaan 

tuottovaatimuksia. Talousosasto yleensä myös suosii kustannusperusteisia 

hinnoittelumenetelmiä. Toisaalta myyntiosasto näkee, että tuotteita joskus kannattaa myydä 

myös tappiolla laajentaakseen markkinaosuutta ja suosii kilpailuun ja asiakasarvoon perustuvia 

hinnoittelumenetelmiä. Parhaaseen hinnoittelutulokseen päästään, jos huomioidaan kaikki 

kolme: asiakkaan arvon, kilpailijat ja myös kustannukset (Brennan et al. 2007, s. 14) 

Hinnoittelutoimikunta laatii yhdessä hinnoittelusuunnitelman (Brennan et al. 2007, s. 13), joka 

voi esimerkiksi sisältää: yleinen yhteenveto, yhteenveto markkinatilanteesta, SWOT-analyysi, 

hinnoittelustrategia, hinnoittelun tavoitteet, hinnoitteluohjelma, hinnoittelun toteutus- ja 
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seurantaohjelma. Hinnoittelustrategian on oltava valmiina jo ennen tarjousta: hinnoittelu lähellä 

omakustannushintaa, tavallinen kate tai korkea kate (Brennan et al. 2007, s. 20) 

Jos tuote ei erotu muista, korkeampi hinta laskee mahdollisuuksia kaupan saamiseen 

tarjouskilpailussa. Hinnan asetus lähelle omakustannushintaa mahdollistaa niin sanotusti 

voittajan kirouksen, sillä hinta lähellä omakustannushintaa on iso riski: usein toteutuneet 

kustannukset ylittävät budjetoituja. Hinnoittelu lähellä omakustannushintaa voi olla 

hyväksyttävä, jos yrityksellä on vapaata kapasiteettia ja matalahintaisen tilauksen avulla voi 

saada kannattavia tilauksia samalta asiakkaalta myöhemmin (Brennan et al. 2007, s. 21) 

Korkean hinnan hinnoittelu kannattaa, jos tuotteella on erikoisominaisuuksia, joista asiakas on 

erityisesti kiinnostunut tai korkealla hinnalla voi osoittaa, että yritys toimii lähellä täyttä 

kapasiteettia.  Esimerkkisi, jos Ford kutsuu autoteollisuuden komponenttien toimittajaa 

osallistumaan tarjouskilpailuun, ylikuormitetun toimittajan on mieluummin tarjottava 

tuotteitaan, vaikka korkeampaan hintaan, kuin jättää tarjouksen tekemättä. Muuten tärkeä 

asiakas saattaa olettaa, ettei yritys ole kiinnostunut yhteistyöstä olleenkaan. (Brennan et al. 

2007, s. 22) 

Korkeasti asiakasräätälöityjen tuotteiden teollisuusaloilla hinta on suhteellisen merkitsemätön 

tekijä markkinointistrategiassa. B2B yrityksen hinnoittelutavoitteet saattavat olla: 

selviytyminen, myyntivolyymit, liikevaihdon kasvu, markkinaosuus, yrityksen imagon 

rakentaminen, hintapariteetti, hintakilpailu ja eniten käytetty voittomarginaalitavoite. 

Selviytymisstrategia on ominainen vain teollisuusaloille, joille on ominainen krooninen 

ylituotanto ja yritykset yrittävät saada aikaan mahdollisimman paljon tuottoa kiinteästä 

omaisuudesta. Hinnoittelu, jonka tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa mahdollisimman paljon, 

yleensä tarkoittaa alempaa hintaa kuin voittomarginaalin maksimointia tavoitteleva yritys. 

Alempaa hintaa asetteleva yritys saattaa tavoitella markkinajohtaja-asemaa. Yrityksen 

markkinaosuuden ja kannattavuuden riippuvuus toisistaan on yleisessä tiedossa. Toisaalta, 

suuri markkinaosuus ei välttämättä tarkoita parempaa kannattavuutta. Tehokkaan ja 

kilpailukykyisen strategian noudattaminen on yhtä hyvä keino saavuttaa korkeata 

kannattavuutta ja markkinaosuutta. (Brennan et al. 2007, s. 10) 

Riippumatta valitusta hinnoittelustrategiasta päätös toiminnan eettisyydestä on aina tehtävä.  

Esimerkiksi, huutava pula ison kokonaisuuden toimivuuden kannalta elintärkeästä 

komponentista markkinoilla (esim. tietokoneen muistilevy) voi houkutella yritystä nostamaan 
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hintoja pilviin, mikä pakottaa OEM yritykstä, alkuperäistä laitevalmistajaa (OEM - Original 

Equipment Manufacturer) ostamaan tuotetta millä hinnalla hyvänsä tuotannon jatkuvuuden 

ylläpitämiseksi. OEM yritykset saattavat nähdä tilannetta epäreiluna ja saattavat vaihtaa 

toimittajaa.  (Brennan et al. 2007, s. 12) 

Koko yrityksen on sitouduttava uuteen hinnoittelulähestymistapaan ja yrityksessä on tehtävä 

organisaatiomuutokset, rakennettava järjestelmät, menetelmät, työkalut, päämäärät ja 

kannustimet. Koko yrityskulttuurin on uudistettavaa. Muutos kohti hintavaltaa on yleensä hidas 

ja asteittainen prosessi, joka kestää 4-7 vuotta ja vaatii jatkuvaa markkinatilanteen seuraamista 

ja jatkuvia investointeja. Yritysten on opittava erottumaan kilpailijoilta luomalla, 

määrittämällä, viestittämällä ja ottamalla haltuun asiakkaan arvo oikeanlaisena hinnoitteluna. 

(Hinterhuber & Liozu, s. 9-10) 

 

2.6 Kestomagneettitahtikoneen mitoitus ja valmistuskustannusten ennustaminen 

Kestomagneettitahtikoneen suunnittelu alkaa tehon P ja pyörimisnopeuden n valinnasta, jotka 

riippuvat koneen turbiinista (generaattorin tapauksessa) tai pyöritettävästä kuormasta 

(moottorin tapauksessa). Ohjausjärjestelmän lähdejännite U määrittää koneen jännitteen. 

(Kallaste, et al.  2017, s. 2) 

Kestomagneettitahtikoneen suunnittelu on monimutkainen tehtävä, sillä muuttujia on paljon ja 

muuttujilla on paljon vapausasteita. Koneen parametrit lasketaan yleensä ensin analyyttisesti ja 

tarvittaessa sähkömagneettiset ilmiöt ja koneen parametrit tarkistetaan myös simuloimalla 

elementtilaskentaohjelmistolla (FEM – Finite Element Method). FEM simuloi 

sähkömagneettiset ilmiöt ratkaisemalla Maxwellin yhtälöt. (Eriksson 2019, s. 2) 

Tässä työssä esitetään kestomagneettitahtikoneen mitoituksen ensimmäiset vaiheet 

kuvitteelliselle kestomagneettitahtikoneelle, jonka teho on 7.5 kW, pyörimisnopeus 1000 rpm 

(rotation per minute), magneettinapaparien (navat N ja S) määrä on 3 napaparia.  

Lasketaan ensin koneen vääntömomentti, T tehon ja pyörimisnopeuden avulla (Yhtälö 4). 

(Gieras 2010, s. 37): 

𝑇 =   
𝑃×60

2 𝜋𝑛
=

7500 𝑊×60𝑠

2 𝜋 1000 𝑟𝑝𝑚
 = 71.6 𝑁𝑚      (4) 
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Koneen jäähdytystavaksi valitaan luonnollinen konvektio ja ilmajäähdytys. Jäähdytystavan 

mukaan valitaan tangentiaalinen jännitys ilmajäähdytetylle kestomagneettitahtikoneelle, joka 

on 33 500 Pa (Pyrhönen et al. 2014, s. 299). Tangentiaalinen jännitys toimii roottorin pinnalla 

ja on koneen vääntömomentin lähde (Yhtälö 5). (Pyrhönen et al. 2014, s. 299 - 300) 

𝑇 = 2 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛𝑉𝑟      (5) 

Jossa Ftan – tangentiaalinen jännitys roottorin pinnalla, Vr – roottorin tilavuus. 

Korkeampi tangentiaalinen jännitys vaatii tehokkaampaa jäähdytystä mutta johtaa toisaalta 

pienempään ja halvempaan konerakenteeseen. 

Yhtälöä 5 järjestämällä uudelleen lasketaan roottorin tilavuuden (Yhtälö 6). 

𝑉𝑟 =
𝜋

4
𝐷𝑟

2𝑙′ =  𝑇

2 𝜎𝐹𝑡𝑎𝑛
 =  

71.6 𝑁𝑚

2∙33 500 𝑃𝑎 
= 1.18 ∙  10−3 𝑚     (6) 

Roottorin pituudelle ja halkaisijalle on olemassa suhdeluku  (Yhtälö 7). (Pyrhönen et al. 2014, 

s. 304) 

𝑙′

𝐷𝑟
=  𝜒 =  

𝜋

4𝑝
√𝑝 =  

𝜋

4 ∙3
√3  = 0.4534     (7) 

Jossa l’ – roottorin ekvivalenttinen pituus, Dr – roottorin ulkohalkaisija (mukaan lukien pinnalle 

sijoitetut magneetit).  

Ja roottorin ulkohalkaisijaa lasketaan roottorin tilavuuden ja roottorin Yhtälöllä 7 saadun 

suhdeluvun avulla (Yhtälö 8). 

𝐷𝑟 = √
4𝑉𝑟

𝜋𝜒
 

3
= √

4 ∙1.18∙10−3𝑚

𝜋 0.4534

3
= 0.149 𝑚     (8) 

Valitaan lähellä olevan tasaluvun 0.15 m. 

Ilmaväli  (välimatka roottorin ulkohalkaisijan ja staattorin sisähalkaisijan välillä) lasketaan 

yhtälöllä 9 (Pyrhönen et al. 2014, s. 306) 

𝛿 =  
0.18+0.06𝑃0.4

1000
=  

0.18+0.06 ∙75000.4 𝑊

1000
= 3.929 ∙ 10−4 𝑚    (9) 

 

Mekaanisten rajoitusten takia ilmaväli suurennetaan 0.001 m pituiseksi. 

Roottorin ekvivalenttinen pituus l’ lasketaan Yhtälö 7 uudelleen järjestämällä (Yhtälö 10) 

𝑙′ = 𝐷𝑟 ∙ 𝜒 = 0.15 𝑚 ∙ 0.4534 = 0.068 𝑚    (10) 

Roottorin todellisen pituuden l lasketaan Yhtälöllä 11 (Pyrhönen et al. 2014, s. 174).  
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𝑙 = 𝑙′ −  2𝛿 = 0.068 𝑚 − 2 ∙ 0.001 𝑚 = 0.066 𝑚      (11) 

Staattorin sisähalkaisija Ds saadaan yhtälöllä 12. 

𝐷𝑠 = 𝐷𝑟 + 2𝛿 = 0.15 𝑚 + 2 ∙ 0.001 𝑚 =  0.152 𝑚  (12) 

Kestomagneettitahtikoneen toteutuneet valmistuskustannukset riippuvat suuresta määrästä 

muuttujista sillä kustannus per kone riippuu myös samaa tyyppiä tuotettujen koneiden määrästä, 

kääminnän hinnasta, sähköteräksen hinnasta ja sähköteräksen levyjen valmistustavasta, 

teräksen hinnasta, kestomagneettien hinnasta. (Gundogdu et al. 2012, s. 3) 

Kestomagneettitahtikoneen parametreista koneen kokoon ja näin myös hintaan vaikuttavat 

tärkeimmät parametrit ovat roottorin säde rs ja staattoripakan pituus Ls (Xue et al., s. 5) 

Kestomagneettikoneen osien hintatietoja löytyy niukasti ja vaihtelu on suurta (Taulukko 2). 

Taulukko 2 Kestomagneettikoneen materiaalien hinnat. Positiot 1-3 (mukautetettu Xue et al., s. 5) ja 4-9 

(mukautettu Gundogdu et al. 2012, s. 3) 

 

 

Materiaali 

 

Hinta, EUR/kg 

   

1 Staattoripakka 3 

2 Kupari 15 

3 Kestomagneetti NdFeB 40 

 
 

 
Hinta, USD/kg 

4 Kupari 8 

5 Kupari, pyörölanka 8.7 

6 Kupari, tanko 8.65 

7 Kestomagneetti NdFeB 80-140 

8 Teräs, Turkki 0.845-0.920 

9 Teräs, Brasilia 0.43-0.50 

 

Taulukosta 2 huomataan, että kahden lähteen välillä on huomattavia eroja esimerkiksi 

kestomagneettien ja kuparin hinnassa.  

Harvinaisten maametallien, joihin myös eniten kestomagneettitahtikoneissa käytetty materiaali 

Nd-Fe-B (Neodyymi-Rauta-Boori) lukeutuu, saatavuus ja hinnan epävakaisuus vaikeuttavat 

kestomagneettisähkökoneen tarjouslaskennan ennestään. Lisäksi hinta vaihtelee myös 

toimittajien välillä huomattavasti ilman merkittävää eroa laadussa. (Gundogdu et al. 2012, s. 1) 
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Kiina valmistaa 97-% kaikista maailman harvinaisista maametalleista. Harvinaiset maametallit 

ovat myös avainroolissa ase- ja puolustusteollisuudessa, elektroniikkateollisuudessa, 

raakaöljyn jalostuksessa ja tutkajärjestelmissä. (Gundogdu et al. 2012, s. 1) 

Kestomagneettikoneen valmistuskustannusten laskenta 

Kestomagneettikoneen kustannukset riippuvat monista muuttujista. Gieras (2010, s. 31) työssä 

erään yrityksen valmistuskustannusten riippuvuutta arvioitiin viimeisten vuoden aikana 

tuotettujen samankaltaisten koneiden määrästä, yrityksen valmistuslaitteistosta ja 

työstökoneista, niiden nykyaikaisuudesta, automatisointitasosta, tuotantokapasiteetista, 

tarvittavista investoinneista, tuotantoprosessin järjestystaso (suunnittelu/hallinto ja 

suunnittelu/toimihenkilö suhteet), henkilöstön ja hallinnon pätevyydestä ja kokemuksesta, 

yleiskustannusten tasosta, työntekijöiden tuottavuudesta, yrityksen koosta, palkkatasosta, 

materiaalien laadusta. On erittäin vaikeaa ottaa huomioon kaikkia mahdollisia muuttujia 

yleisessä matemaattisessa mallissa. Tämän takia tutkimuksessa (Gieras 2010, s. 32) oli otettu 

huomioon ainoastaan tärkeimpien muuttujien vaikutus ja rakennettu osien hintoja ennustavia 

riippuvuusyhtälöitä (13 - 17) joiden vakiot löytyvät Taulukosta 3 ja materiaalien hinnat 

Taulukosta 2.  

Taulukko 3 Laskennassa käytetyt vakiot. (Gieras 2010, s. 32-33, 42 - 43). 

Vakio Vakion avulla huomioidaan Arvo 

kN valmistettujen koneiden määrä vuodessa (10 000 konetta) 0.85 

kp rungon, päätylevyjen ja laakereiden hinnan 1.62 

kii staattorin käämityksen valmistusvaiheet (eristys, asennus, hartsaus) 2.00 

ku sähköteräksen käyttöaste 1.3 

ki sähköteräksen eristysaste 0.96 

kss sähköteräksen stanssaus, roottori- ja staattoripakkojen asennus 1.4 

kshPM kestomagneettien muodon vaikeusaste 1.15 

kmagn kestomagneettien magnetisoinnin 1.1 

kush suhde akselin aihion tilavuus/akselin tilavuus 1.94 

km akselin koneistuksen hinnan 3.15 

 

Koosta riippumattomille komponenttien kustannukset (esim. arvokilvet, anturit) oli asetettu C0 

= $146, 72 ja samanlaisten koneiden valmistusmäärä vuodessa 10 000 kappaletta. (Gieras 2010, 
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s. 42). Taulukossa 4 esitetään lasketut kuvitteellisen koneen osien painot ja painojen ja 

materiaalikustannuksen perusteella lasketut materiaalien kokonaiskustannukset. 

 

Taulukko 4  Laskennassa käytetyt materiaalien kustannukset (Gieras 2010, s. 42), runko ja päätylevyt. 

(Gundogdu et al. 2012, s. 3) 

Koneen osa Materiaali Paino, 

kg 

Kustannus, 

USD/kg 

Osan materiaalien 

kustannus, USD 

Roottori Sähköteräs  4.46 2.75 12.27 

Staattori Sähköteräs  12.40 2.75 34.1 

Kestomagneetti (kaikki 6 kpl) Kestomagneetti 0.72 54.5 39.26 

Staattori Kupari 16.8 5.55 93.24 

Runko Teräs 11.66 0.67 7.81 

Päätylevyt, 2 kpl Teräs 5.25 0.67 3.52 

Akseli Teräs 9.65 0.67 6.46 

Materiaalien kustannus yhteensä    196.66 

 

Materiaalien lisäksi osien valmistuskustannuksissa ovat huomioitavat osien koneistukset, 

hitsaukset, pinnoitukset, maalaukset, staattorin käämintä ja hartsaus, koneen asennustyöt ja 

testaukset ja muutkin materiaalit, esimerkiksi eristyspaperit, tiivisteet, kytkentäkaapelit, 

pottaus- ja liimauskemikaalit, kiinnityspultit ja mutterit. Gieras (2010, s. 32-33, 42 - 43) työssä 

muut tekijät oli huomioitu yllä mainittuja kertoimia (Taulukko 3) ja rakennettu 

riippuvuusyhtälöitä 13-17. Tässä työssä Yhtälöillä 13 - 17 lasketaan valmistuskustannukset jo 

aiemmin lasketun kuvitteellisen koneen geometrian avulla. 

Staattorin ja roottorin sähköteräspakkojen kustannus (sisältäen myös rungon, päätylevyt ja 

laakerit lasketaan yhtälöllä 13 (Gieras 2010, s. 42) 

𝐶𝑐𝑙 =  𝑘𝑝𝑘𝑢𝑘𝑖𝑘𝑠𝑠𝑚𝐹𝑒𝑐𝐹𝑒 = 1.62 ∙ 1.3 ∙ 0.96 ∙ 1.4 ∙ 16.86 𝑘𝑔 ∙ 2.75
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
= 131.2 𝑈𝑆𝐷  (13) 

Jossa mFe – sähköteräksen massa (roottori ja staattori), cFe  - sähköteräksen hinta per kilo  

Kääminnän kustannus on laskettu Yhtälöllä 14. (Gieras 2010, s. 42) 

𝐶𝑤 =  𝑘𝑖𝑖𝑘𝑠𝑟𝑚𝐶𝑢𝐶𝐶𝑢 = 2 ∙ 1 ∙ 16.8 𝑘𝑔 ∙ 5.5
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
= 184.8 𝑈𝑆𝐷             (14) 

Jossa  mCu – kuparin paino, CCu  - kuparin hinta per kilo 

Kestomagneettien kustannukset lasketaan Yhtälön 15 avulla. (Gieras 2010, s. 32) 
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𝐶𝑃𝑀 =  𝑘𝑠ℎ𝑃𝑀𝑘𝑚𝑎𝑔𝑛𝑚𝑃𝑀𝐶𝑃𝑀 = 1.15 ∙ 1.1 ∙ 0.72 𝑘𝑔 ∙ 54.5
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
= 49.6 𝑈𝑆𝐷   (15) 

Jossa mPM – kestomagneettien massa, CPM – magneettien hinta per kilo. 

Akselin kustannus lasketaan Yhtälöllä 16 (Gieras 2010, s. 33) 

𝐶𝑠ℎ =  𝑘𝑢𝑠ℎ𝑘𝑚𝑚𝑠ℎ𝐶𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙 = 1.94 ∙ 3.15 ∙ 9.65 𝑘𝑔 ∙ 0.67
𝑈𝑆𝐷

𝑘𝑔
= 39.5 𝑈𝑆𝐷  (16) 

Jossa msh – akselin massa, Csteel –  materiaalin hinta per kilo. 

Samalla tavalla voisi laskea myös toisenkin koneistettavan osan kustannukset tarvittaessa 

(esim. rungon). 

Moottorin valmistuskustannukset lasketaan yhtälöllä 17. 

𝐶 =  𝑘𝑁(𝐶𝑐𝑙 + 𝐶𝑤 + 𝐶𝑃𝑀 + 𝐶𝑠ℎ + 𝐶0) = 0.85(131.2 + 184.8 + 49.6 + 39.5) = 344.3 𝑈𝑆𝐷  (17) 

Jossa Cw - kääminnän kustannus, Ccl – roottori- ja staattoripakkojen kustannukset ja 

staattoripakan koosta riippuvien komponenttien kustannukset (runko, päätylevyt, laakerit), CPM  

– kestomagneettien kustannukset, Csh  - akselin kustannus, C0 - muiden, staattorin koosta 

riippumattomien osien kustannukset. 

Vertaillessa koneen valmistuskustannuksia ja kaikkien materiaalien kustannukset huomataan, 

että lasketussa esimerkissä materiaalikustannukset ovat noin 57-% kokonaiskustannuksista.  

Yllä mainitulla laskennalla lukijalle osoitettiin kestomagneettitahtikoneen hinnan laskennan 

monimutkaisuuden. Lisäksi kustannusriippuvuusyhtälöt ovat yrityskohtaisia ja kertoimia on 

kehitettävä kokeellisella tavalla analysoiden yrityksen prosesseja ja aiempien vuosien 

toteutunutta laajaa kustannusdataa.   

3 SÄHKÖKONEEN HINNOITTELU KOHDEYRITYKSESSÄ  

Kohdeyrityksen päätuotteet ovat kestomagneettisähkökoneet, joiden eräinä sovelluksina ovat 

vesivoimalageneraattorit ja laivamoottorit. Yrityksen päätuotteena ovat myös taajuusmuuttajat, 

jotka ohjaavat kestomagneettisähkökoneita. Yrityksen yksi käytetyimmistä 

hinnoittelumenetelmistä projektitoimituksissa on kustannuspohjainen hinnoittelu, jossa myyjät 

mitoittavat sähkökoneet tärkeimpinä lähtökohtina koneen vääntömomentti, teho ja 

pyörimisnopeus. Mitoituksen tuloksena saadaan koneen geometria, jonka avulla pystytään 

ennustamaan koneen osien kustannukset aiemmin toteutuneiden kustannusten avulla. Lopuksi 

kustannuksiin lisätään tarvittavan kate (voittolisähinnoittelu). Yksityiskohtainen laskenta vie 
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yrityksen parhaita resursseja ja paljon aikaa. Pahimmassa tapauksessa liian hidas tarjous voi 

myös tarkoittaa kaupan menetystä. Tämän seurauksena on olemassa tarve nopealle, karkealle 

kustannuslaskennalle tarjoustentekovaiheessa, jolloin toimituksen kaikki yksityiskohdat eivät 

vielä ole tiedossa. Yrityksessä käytetään myös arvo- ja kilpailuperusteisia 

hinnoittelustrategioita.  

Työssä analysoitiin kohdeyrityksen kirjanpitoaineistoa vuosilta 2013 – 2018 ja tarkasteltiin 

kestomagneettisähkökoneiden projektitoimituksia. Tarkastelussa on ollut 11 projektia kaikkien 

menoerien osalta ja aktiiviosien yli 40 projektien osalta (aktiiviosat - sähkömagneettisiin 

ilmiöihin osallistuvat osat kuten käämitty staattori, kestomagneetit ja roottorin sähköteräslevyt) 

ja passiiviosien yli 20 projektista (passiiviosta - koneen tukirakenteet: koneen runko, rungon 

päätylevyt ja akseli). Tarkastelusta on rajattu luonteeltaan poikkeavat projektit. Tarkasteluun 

pyrittiin ottamaan sekä koneiden koolta että toimituksen sisällöltään samankaltaiset projektit.  

Projektien kustannuksia ryhmitettiin kustannuserien mukaan ja kustannuserien riippuvuutta 

tarjousvaiheessa saatavissa olleisiin tietoihin analysoitiin.  Kustannusryhmien vaikutusta ja 

painoa kokonaiskustannuksiin tarkasteltiin. Työssä analysoitiin koneen vääntömomentin ja 

kalleimpien osien (käämitty staattori, kestomagneetit ja roottorin sähköteräslevyt, koneen 

runko, rungon päätylevyt ja akseli) riippuvuutta koneen vääntömomentista. 

 Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää jo toimitettujen kestomagneettikoneiden kustannusdataan 

perusteella kustannuslaskentatyökalua, jolla pystytään ennustamaan tulevia 

kestomagneettisähkökoneiden kustannuksia nopeita tarjouksia varten. Työssä myös pohditaan 

mahdollisuuksia parantaa kohdeyrityksen hinnoitteluprosesseja peilaten työn kohdassa 2 

kirjallisuuslähteistä hankittuun tietoon. Hintatietojen luottamuksellisuudesta johtuen tässä 

työssä ei voida esittää yksityiskohtaisia euromääräisiä lukuarvoja.  

3.1 Tarjouslaskennan nykytilanne 

Tarjouslaskenta alkaa aktiiviosien mitoituksesta. Laskennat suoritetaan analyyttisesti ja 

tarvittaessa tarkistetaan 2D FEM – ohjelmiston avulla.Asiakkaan kysellyistä yleensä löytyvät 

seuraavat tiedot, kuten: koneen rungon koko, akselin mitoitus, akselivääntömomentti T, [Nm], 

tarvittava teho P, [kW], pyörimisnopeus n, [rpm] ja pääjännite (yleensä 400 tai 690 V). 

Mahdollisuuksien mukaan yritetään valita jo aiemmin suunnitellut aktiivi- ja passiiviosat (näin 

voi säästää suunnittelutyöaikaa ja valmistustyökalujen hinnoissa). 
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Tarjouslaskennassa ensin lasketaan aktiiviosien koot ja kustannukset analyyttisen 

sähkömagneettisen suunnittelun avulla, sitten aktiiviosien perusteella passiiviosien koot 

kustannukset ja viimeiseksi palkat ja muut kulut. Kustannukset haetaan yleensä toteutuneiden 

projektien kirjanpitodatasta ja tarvittaessa skaalataan koneen koon mukaan. Lopuksi hintaan 

lisätään tavoitekate ja saadaan tarjoushinnan.  

3.2 Toimitettujen projektien analyysi 

Työssä tutkitut projektit sisältävät kohdeyrityksen kaksi tärkeintä tämänhetkistä tuoteryhmää: 

vesivoimageneraattorit ja laivamoottorit. Jokainen tutkittu projekti oli räätälöity asiakkaalle, 

usein suunniteltu alusta alkaen yrityksen sähkö- ja mekaniikkasuunnittelijoiden toimesta. 

Suunnittelun valmistuttua osat ja komponentit hankittiin alihankkijoilta valmiina tai lähes 

valmiina. Tarvittavat loppukäsittelyt tehtiin yleensä yrityksen toimitiloissa. Tuotteen 

tärkeimmät valmistusvaiheet ovat: loppukokoonpano, testaus ja tuotteiden sertifiointi. 

Tutkittujen projektien kokonaiskustannusten vaihteluväli oli 30 000 - 500 000 EUR. 

Toimitettujen koneiden määrä per projekti oli 1-10 kpl. Projektit on asetettu aikajärjestyksessä 

Taulukossa 5 (aiemmin toimitetut ensin).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

   

 

Taulukko 5 Toimitetut projektit, koneiden tärkeimmät ominaisuudet 

 Koneen käyttö Teho, kW 

 

Jäähdytystapa 

 

1 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
2500 

Ilmajäähdytys pakotettu 

konvektio aktiiviosien läpi 

2 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
660 Runko vedessä 

3 

Vesistöön 

upotettava 

moottori(t) 

24 Runko vedessä 

4 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
280 Vesijäähdytys 

5 Laivamoottori(t) 500 Jäähdytysneste rungossa 

6 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
340 Runko vedessä 

7 Laivamoottori(t) 365 Jäähdytysneste rungossa 

8 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
390 

Vesi kiertää aktiiviosia 

kautta  

9 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
370 Runko vedessä 

10 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
330 Vesijäähdytys  

11 
Vesivoimalan 

generaattori(t) 
1300 

Ilmajäähdytys, pakotettu 

konvektio aktiiviosien läpi 

 

Kustannuserien osuutta kokonaiskustannuksista tarkistettiin aluksi karkeasti ja tärkeimpien 

kuluerien osuudet kokonaiskustannuksista olivat: palkat ja sosiaalikulut 7-39 - % ja osat 53-89 

-%. Havaittiin että palkkojen osuus väheni huomattavasti henkilöstön osaamisen kehittyessä. 

Muiden kuluerien osuus oli pieni (alle 1-%) ja oli jätetty huomiotta. 

Seuraavaksi tutkittiin kalleimpien osien osuutta osien kustannuksista (per 1 kone) ja selvisi että 

käämityn staattorin osuus kalleimpien osien kustannuksista oli 8 - 21 - %, roottorin laminaattien 

4 - 14 - %, kestomagneettien 3 - 6 - %, rungon 3 - 21 - %, päätylevyjen 3 - 16 - %, akselin 3 - 
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13 - % ja muiden osien osuus 30 - 62 - %. Tässä työssä kustannuserään ”Muut osat” oli sijoitettu 

kaikki muut kuin yllä mainitut koneen kalliimmat osat, kuten roottorin, rungon, päätylevyjen 

muut osat, kaikki standardiosat, joista esim. laakerit saattavat maksaa tuhansia euroja, anturit, 

jatkokaapelit kytkentäjohdoille ja antureille, kaikki kemikaalit, voiteluyksiköt, puhaltimet, 

kaikki vesileikkauksella leikatut levymäiset osat, kaikki tarvittavat asennus- ja testaustyökalut. 

Osien osuutta tarkkaillessaan huomattiin, että muiden osien osuus osien 

kokonaiskustannuksista oli erittäin suuri ja vaatii lisätutkimuksia. Tämän työn suppean 

formaatin takia ei voitu keskittyä muiden osien kustannuksiin sillä sekä vaihtelu on suurta että 

muuttujia on paljon.  

Kalleimpien osien hintojen riippuvuus vääntömomentista 

Aktiiviosien kustannukset (magneetti, staattori, roottorilaminaatit) tutkittiin noin 40 projekteille 

ja passiiviosien (runko, rungon päätylevyt ja akseli) noin 20 projekteille. Yllä mainittua dataa 

käytettiin rakentaakseen yksinkertaisia matemaattisia riippuvuuksia kestomagneettitahtikoneen 

vääntömomentin ja koneen kalliimpien osien valmistuskustannusten välillä käyttäen 

parametrisoitua käyräsovitetta. Tässä työssä ei tutkittu muita riippuvuuksia. Osien 

kustannuksiin vaikuttavat monet muuttujat: koko, ostoerä, materiaali, toimittaja, 

valmistusvaikeus, haluttu toimitusaika, jne. Alla kuvataan kalliimpien osien kustannuksiin 

vaikuttavia tekijöitä erikseen. 

Staattori 

Staattorin kustannus riippuu ennen kaikkea sen fyysisestä koosta, jonka koko riippuu 

vääntömomentista. Staattorin hintaan vaikuttavat myös: sähköteräksen materiaali (esimerkiksi 

materiaali M400-50A on n. 20- % halvempaa kuin M270-50A). Lisäksi staattorin hintaan 

vaikuttavat ainakin kuparin hinta, kytkentäjohtojen pituus, eristysluokka, käämintätyyppi ja 

koneen jäähdytystapa.  

Pääjännitteen olleessa 690 V tai yli tai jos staattoria valmistetaan segmenteistä, kuparin 

tyyppinä käytetään muotokuparia. Tämä on tavallista pyörölankaa kalliimpi 

valmistusmenetelmä. Jos sopivaa staattorilaminaattiprofiilia ei ole toimitettu aiemmin, 

tarvitaan tarkempaa sekä sähköistä että mekaanista suunnittelua, mikä taas aiheuttaa 

ylimääräisiä palkkakustannuksia. Yleensä pyritään käyttämään valmiita piirustuksia, erityisesti 

staattorin laminaattien piirustuksia.   Laminaatteja valmistetaan sekä stanssaamalla että 
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laserleikkauksella. Stanssausmenetelmä on yleensä edullisempi valmistusmenetelmä, mutta 

vaatii investointeja työkaluihin.  

Roottorin laminaatit 

Kuten staattorilaminaattien tapauksessa, myös roottorilaminaattien kustannuksiin vaikuttavat 

koko, materiaali, valmistusmenetelmä, valmistuksen vaikeusaste ja olemassa olevat työkalut. 

Roottorilaminaatit valmistetaan yleensä staattorilaminaattien valmistuksesta jäänneistä 

kiekoista.  

Kestomagneetit 

Kestomagneettien materiaalin (NdFeB) hinta vaihtelee paljon ja riippuu myös USD/EUR 

valuuttakurssista. Myös kestomagneettien muoto vaikuttaa kustannuksiin huomattavasti 

(suorakulmainen on puolta halvempi kuin kuperaksi pyöristetty). Kestomagneettien laatu ja 

lämpöluokka vaikuttaa hintaan paljon. Lisäksi kiireellisten toimituksen lentorahtikustannukset 

Kiinasta nostavat kuljetuskustannuksia huomattavasti. Merirahti tulee huomattavasti 

halvemmaksi. 

Runko, päätylevyt ja akseli 

Rungon, päätykilpien ja akselin kustannuksiin vaikuttaa koon ja erän lisäksi materiaali: 

ruostumattoman teräksen (EN 1.4301) hinta per kilo voi olla kolminkertainen verrattuna 

rakenneteräkseen (S355J2G3). Koneen jäähdytystapa vaikuttaa rungon ja päätykilpien 

valmistusvaikeuteen ja näin myös hintaan. Esimerkiksi nestejäähdytteisen koneen osien 

kilohinta on kaksinkertainen verrattuna pakotetulla ilmakonventiolla jäähdytettyyn.  Myös 

erikoispinnoite saattaa kaksinkertaistaa valmiin tuotteen hinnan. Lisäksi mahdolliset 

materiaalisertifikaattivaatimukset saattavat nostaa hinnan huomattavasti.  

Saadut kustannusten riippuvuudet 

Alla sovituksella saadut koneiden kalliimpien osien hintojen riippuvuusyhtälöt koneen 

vääntömomentista (Yhtälöt 18–23). 

Staattori 

y = A1x + B1       (18) 

R2=0,9303 
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Roottorin laminaatit 

y = A2x + B2      (19) 

R2=0,7603 

Kestomagneetit  

y = (A3x2 + B3x + C3)EUR/USD     (20) 

R2=0,8905 

Runko 

y = A4x2 + B4x + C4     (21) 

R2=0,7672 

Päätykilvet 

y = A5x2 + B5x + C5     (22) 

R2=0,7358 

Akseli 

y = A6x2 + B6x + C6     (23) 

R2=0,6158 

Selitysaste eli monideterminaatiokerroin R2 kuvaa kahden muuttujan riippuvuutta (lähempänä 

ykköstä kerron osoittaa, että malli pystyy selittämään merkittävän osan vaihteluista). 

(Ruohonen K., 2011, s. 64) 

Yhtälöiden selitysasteen R2 perusteella voidaan huomata, että aktiiviosien riippuvuus 

vääntömomentista oli merkittävä ja passiiviosien riippuvuus vähäisempää, mikä voi selittää 

aktiiviosien yleisellä samankaltaisuudella ja passiiviosien eriävyydellä projekteittain. Mallissa 

kalliimpien osien hintoja ennustettiin yllä mainittujen yhtälöiden avulla.  

Muut osat 

Muiden osien kirjoon ja hintaan vaikuttavat vahvasti myös laakerointi ja voitelutapa (halvin 

ensin): kestovoitelu (laakerit eivät vaadi rasvausta eivätkä huoltoa), rasvaa on lisättävää 

laakereihin määräajoin huoltovälein, öljykylpy laakeripesässä (tämä laakerointitapa edellyttää 

ylimääräistä mekaanista suunnittelua, kalliimpia osia laakeripesässä ja enemmän työtunteja 

asennuspuolella), kiertoöljyvoitelu (laakeripesän lisäksi tarvitaan erillinen 
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kiertoöljyvoiteluyksikkö). Hintavaihtelu erilaisten laakerointi ja voitelutapojen välillä saattaa 

olla jopa 1000 - 20 000 EUR. 

Mallissa muiden osien osalta käytettiin tutkittujen projektien toteutuneiden kustannusten 

keskiarvoa. Vaativimmissa projekteissa muut osat maksavat huomattavasti enemmän ja tämä 

oli vaikuttanut mallin virheeseen huomattavasti. Muiden osien osuus kaikista kustannuksista 

on sen verran suuri että tämä osuus vaatii eniten lisätutkimuksia. Kandidaatin tutkielmassa ei 

voida keskittyä muiden osien kustannuksiin sillä vaihtelu on suurta ja riippuvuudet 

monimutkaisia.    

Palkat  

Palkkakustannukset riippuvat paljon tuotteen erikoisuudesta ja projektin monimutkaisuudesta. 

Jos kyseessä on olemassa oleva (piirustusmuodossa) staattorilaminaattiprofiili ja myös vastaava 

roottorilaminaattipiirustus löytyy aiemmin toimitetuista projekteista, sähkösuunnittelu kestää 

noin viikon. Jos sopiva staattorilaminaattia ei löydy valmiina, sähkösuunnittelu voi kestää jopa 

kuusi viikkoa. Mekaanisessa suunnittelussa vaihtelu on myös suurta: kahdesta viikosta – 

kahteen kuukauteen, riippuen projektin ominaispiirteistä. Suunnitteluaikaan vaikuttaa paljon 

myös olemassa olevat valmistus-, asennus- ja testaustyökalut. Aina pyritään käyttämään 

olemassa olevia ratkaisuja. 

Projektihoidon ja ostoihin menevä aika riippuu paljon toimitetun projektin monimutkaisuudesta 

ja asiakkaasta. Asennusaikaan vaikuttaa kytkentöjen vaativuus (esim. 

taajuusmuuttajakäyttöiset koneiden kytkennät vievät enemmän aikaa). Myös testausjärjestelyt 

ovat erilaisia täydellisissä (kuorma, ylinopeus, ylikuorma) ja osittaisissa (vain tyhjäkäynti) 

testauksissa. Testausjärjestely ”back-to-back” vähentää suhteellisesti testauskustannuksia, sillä 

kahden koneen akselit kytketään yhteen testauksen ajaksi ja yksi kone toimii moottorina ja 

toinen generaattorina. 

Projektihoidon, sähkö- ja mekaanisen suunnittelun tapauksessa käytettiin kustannukset per 

projekti, koska nämä kustannukset eivät merkittävästi riipu toimitettujen koneiden määrästä. 

Asennustyö toisaalta riippuu toimitettujen koneiden määrästä paljon ja nämä kustannukset 

jaettiin per kone.  

Palkkakustannusten osuus kaikista palkkakustannuksista työtehtävittäin on vaihdellut paljon: 

projektinhoito ja ostot 3 - 40 -%, sähkösuunnittelu 1-26 -%, mekaaninen suunnittelu 10-64 -%, 
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asennustyöt 5-42 -%. Tutkittujen projektien määrä on ollut kuitenkin sen verran pieni, että tämä 

osuus vaatii myös lisätutkimuksia.  

Kandidaattityön suppean formaatin takia mallissa käytettiin tutkittujen 11 projektien 

kustannuserien keskiarvoja myös palkkakustannusten ennusteeksi. Mallin kustannusennusteen 

eroavaisuus projektin toteutuneisiin kustannuksiin on esitetty Kuvassa 9. 

 
 

Kuva 9  Mallin ennuste vs. todelliset kustannukset 

 

Suurin ero toteutuneiden kustannusten ja ennusteen välillä johtuu kustannuserästä ”Muut osat” 

(muut kuin kalliimmat osat), sillä koneen lopullinen kokoonpano vaihtelee paljon ja keskiarvo 

kymmenestä projektista ei ole kovin tarkkaa approksimaatio. 

Projekteissa 3, 4, 5 ja 7 oli huomattavasti vähemmän komponentteja, joita tässä työssä oli 

määritelty ryhmään ”muut osat” ja näin kustannusennuste oli huomattavasti korkeampi kuin 

saman projektin toteutuneet kustannukset. 
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3.3 Hinnoittelustrategian muutosehdotukset kohdeyrityksessä  

Tuotteen elinkaaressa kohdeyrityksen tuotteet ovat melko uusia vesivoimala-, laiva- ja 

autoteollisuudessa. Tuotteella on erittäin paljon potentiaalia dieselmoottoreita korvaavana 

tuotteena (esim. ilmailuala). Kestomagneettitahtikone on vakavasti otettavissa haastaja 

(ohjausjärjestelmien ja akkujen kehittyessään edelleen) hydrauliikkajärjestelmille, jotka ovat 

raskaita, ympäristölle vahingollisia ja matalalla hyötysuhteella toimivia. 

Kohdeyritys sijoittuu mahdollisesti arvosta luopumisen alueelle 

hinnoittelusijoittamismatriisissa, sillä yrityksen tuotteiden korkea arvo on tiedossa, muttei ole  

selkeätä järjestelmää ja työkaluja hinnoittelun avuksi. 

Yrityksellä on hyvät edellytykset kehittyä korkean laadun toimittajaksi sillä tuotteet ovat 

korkealaatuisia ja prosessit ovat edistyneitä. Myyjät ovat hyvin kokeneita ja ymmärtävät 

asiakkaat tarpeet perusteellisesti. Erityisesti järjestelmämyyjäksi siirtyminen voisi olla erittäin 

toimiva strategia (ja yritys toimiikin järjestelmämyyjänä usein) sillä silloin asiakas saa koko 

paketin yhdestä paikasta, toimittajavaihtokulut kasvavat huomattavasti, mikä tarkoittaa pysyviä 

asiakassopimuksia ja kassavirtoja. Lisäksi tämä tarkoittaa pysyviä alihankintasopimuksia ja 

materiaalien ja komponenttien hankintahintojen alennuksia.  

Arvoperusteinen hinnoittelu vaati toisaalta huomattavia panostuksia. Yrityksen on rakennettava 

selkeät algoritmit ja seurantajärjestelmä myyntiprosessille ja on määritettävä selkeät 

pohjahinnat, joiden alle mennään vain tietyn edellytyksiin. 

Kohdeyrityksessä käytetäänkin hyväksi arvopohjaista hinnoittelua tuottaessaan esiin 

kestomagneettitahtikoneen huoltovapauden, ympäristöystävällisyyden, erinomaisen 

hyötysuhteen, pitkän käyttöaikaan ja kompaktisyyteen verrattuna kilpaileviin konetyyppeihin. 

 Kustannusperusteisesta hinnoittelumenetelmästä olisi siirryttävä edistyneempiä 

hinnoittelumenetelmiä kohti. Tuotteen valmistuksesta aiheutuneet kustannukset on kuitenkin 

edelleen pidettävä mielessä. Tuotteen myynti alle omakustannushintaan voisi olla perusteltua 

jossakin tapauksissa, mutta päätöksen on oltava harkittu ja sidottu yrityksen strategiaan. 

Kustannusten seuranta on myös tärkeää katetuottomarginaalin seurannassa. 
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Yrityksen on perustettava hinnoittelutoimikunta eri osastojen päällikköistä ja yrityksen 

johdosta. Hinnoittelutoimikunnan tehtävänä on laatia hinnoittelusuunnitelman, joka sisältää 

markkinatilanteen seuraamista, määrittää hinnoittelustrategian, hinnoittelun tavoitteet, 

alennusohjeet, hinnoitteluohjelmat ja rakentaa suunnitelman toteutus- ja seurantaohjelmat. 

Suunnitelman pitäisi myös selkeästi määrittää tarjouksille rajat, joiden avulla tarjouspyynnöt, 

jotka eivät ole linjassa yrityksen strategian kanssa, rajataan pois käsittelystä.  

Yrityksen on rakennettava kokonaisen hinnoittelujärjestelmän, jonka avulla 

hinnoittelupäätökset eivät jää yksittäisen myyjän taitojen varalle vaan nojaavat koko 

hinnoittelujärjestelmään. Hinnoittelujärjestelmää on päivitettävä jatkuvasti muuttuvan 

markkina-, suhdanteiden ja yrityksen oman tilanteen mukaan. 

Yrityksellä on myös hyvät edellytykset kehittyä markkinoiden standardituotteen toimittajaksi 

ja vallata markkinat volyymilla, sillä yrityksen emoyritys on juuri isojen volyymien 

standardituotteiden toimittaja. Toisaalta matalamman hinnan volyymitoimittajalla on myös 

paljon riskejä, erityisesti jos yritys sijaitsee korkeiden kustannusten maassa. Alihankinta 

matalan kustannusten maista saattaa taas aiheuttaa komponenttien epäsopivuutta, 

laatuvaiheluita ja viiveitä toimitusaikaan. 

4 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Hinnoittelu on jätetty vähäiselle huomiolle teollisuusyrityksissä, vaikka hinnoittelua 

parantamalla yritys voi parantaa omaan taloudellista asemaansa huomattavasti. Jokainen yritys 

voi parantaa hinnoittelua. Kuten jokaisessa elinkeinoa tuottavassa liiketoiminnassa hinnoittelun 

on oltava sidottu yrityksen strategiaan. Jotta strategia olisi oikea, markkinoita, kilpailijoita, 

asiakkaita ja omia kustannuksia on seurattava jatkuvasti.  Yrityksen on oltava ajan hermolla.  

Teollisuudessa eniten käytetyssä kustannusperusteisessa menetelmässä nähdään myös paljon 

riskejä, sillä menetelmä jättää huomioita kilpailutilanteen ja kysynnän.   Kustannusdatan avulla 

saadaan kuitenkin arvokasta tietoa minimihinnasta ja katemarginaalista, joita tarvitaan 

hinnoittelupäätöksissä. Kilpailuperusteinen menetelmä huomioi kilpailijoita ja hyödyntää 

kilpailijoiden hinnoitteluosaamista mutta jättää huomioitta kysynnän ja kustannukset. Lisäksi 

kilpailijoiden hinnat eivät välttämättä ole saatavilla ja saattavat tulla ilmi vain kaupan 

menetyksellä, mikä ei ole edullisin vaihtoehto yritykselle. Arvoperusteista menetelmää 

pidetään edistyneimpänä, sillä menetelmä ottaa huomioon kysynnän ja mahdollistaa parhaita 
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katemarginaaleja. Toisaalta menetelmää pidetään resursseja kuluttavana. Yrityksissä usein 

käytetään hinnoittelumenetelmien yhdistelmiä. Yrityksen on päätettävä omasta strategiasta ja 

noudatettava sitä. Strategiaa on jatkuvasti päivitettävää muuttuvan tilanteen mukaan. 

Kohdeyrityksellä on hyvät edellytykset kehittyä korkean laadun järjestelmätoimittajaksi, sillä 

tuote ja prosessit ovat pitkälle jalostettuja ja korkealaatuisia. Kokeneet myyjät ovat yleensä 

hyvin perillä asiakkaat tarpeista ja kilpailijoista. Myyjien koulutukseen olisi myös 

panostettavaa, sillä kuten monissa teollisissa yrityksissä, myyjinä yleensä toimivat insinöörit 

tai jopa tekniikan tohtorit, joilla on erittäin laaja tekninen osaaminen itse tuotteesta, kaupallisen 

osaamisen jäädessään oman kiinnostuksen varaan. 

Työssä tutkitun kohdeyrityksen yhdentoista projektin kirjanpitoaineiston perusteella 

tärkeimmät yksittäiset kustannuserät olivat ylivoimaisesti kestomagneettitahtikoneen osat ja 

erityisesti tässä työssä kustannuserään ”Muut osat” sijoitetut osat, kuten standardiosat, 

kemikaalit, vesileikkauksella leikatut levymäiset osat ja tarvittavat asennus- ja testaustyökalut. 

Osien osuutta tarkkaillessaan huomattiin, että muiden osien osuus ja vaihtelu osien 

kokonaiskustannuksista oli erittäin suuri ja vaatii lisätutkimuksia.  

Kalleimpien osien valmistuskustannusten riippuvuutta vääntömomentista sovitettiin 

parametrisoidulla mallilla aktiiviosien yli 40 projektista (sähkömagneettisiin ilmiöihin 

osallistuvat osat kuten käämitty staattori, kestomagneetit ja roottorin sähköteräslevyt) ja 

passiiviosien yli 20 projektista (koneen tukirakenteet: runko, rungon päätylevyt ja akseli). 

Aktiiviosien riippuvuus vääntömomentista oli merkittävä ja passiiviosien riippuvuus 

vähäisempää, mikä voi selittää aktiiviosien samankaltaisuudella ja passiiviosien eriävyydellä 

projekteittain.  

Kestomagneettitahtikoneen aktiiviosien kustannuksia on mahdollista ennustaa koneen 

vääntömomentin avulla suhteellisen luotettavasti. Aktiiviosien yhtälöiden ennustetta voidaan 

parantaa lisäämällä kertoimia, jotka ottavat huomioon staattorin ja roottorin laminaattien 

tapauksessa vähintään sähköteräksen materiaalin ja staattorin tapauksessa kääminnäntyypin. 

Kestomagneettien tapauksessa toimituksen kiireellisyys ja erikoismuoto olisi otettava 

huomioon. Passiiviosien kokoa voi ennustaa aktiiviosien koon perusteella ja kehittää kertoimia, 

jotka ottaisivat huomioon vähintään materiaalit, koneen jäähdytystavan, osien mahdolliset 

pinnoitteet ja laakeroinnin. 
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