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Mikä hinnoittelussa 
askarruttaa?
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Mikä tuote tai palvelu tuo 
sinulle parhaan katteen? 

Mikä on sen hinta?
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Oikea hinta?



Kun asiakas 
irvistää ja maksaa 

– ja ostaa 
uudelleen.



Hinnan kolme tehtävää

1. Kertoo asiakkaalle, miten arvokas 
ratkaisusi on.

2. Auttaa asiakasta vertailemaan ratkaisuja.

3. Ohjaa asiakasta ostamaan.



Kolme kysymystä sinulle:

1. Kuinka arvokas ratkaisusi on asiakkaalle? 
Mitä haluat kertoa hinnalla asiakkaalle?

2. Mitä vaihtoehtoja tarjoat asiakkaalle?

3. Millä houkutat asiakasta tekemään 
ostopäätöksen?



Suomalaisen yrittäjän 
ongelma

Myymme itsemme liian halvalla. 

Ahkeroimme ylitöitä saadaksemme 
tavallisen palkan.

Teemme enemmän työtä säästääksemme 
1000 euroa kuin tehdäksemme lisää 

50 000 euroa.
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Vinkki # 1



Nosta hintoja.



”Yrittäjä on itse pahin 
tinkaaja – tinkaat hintaa 

jo ennen kuin olet 
sanonut sen asiakkaalle 

ääneen.”



Hinnoittelututkimusten 
mukaan vielä 15 % 

hinnan korotuskaan ei 
vaikuta merkittävästi 

asiakkaan ostopäätökseen.
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Pienryhmissä:

Kehittäkää 10 erilaista 
hinnoittelumenetelmää. 

Pöllikää malleja eri toimialoilta ja 
miettikää hyviä tapoja, joihin olette 

itse ostaessanne törmänneet.



Erilaisia hinnoittelumalleja

• Katehinnoittelu 
(kustannukset + kate %)

• Targethinnoittelu

• Tuntihinnoittelu

• Kappalehinnoittelu

• Urakkahinnoittelu

• Perusmaksu+tehdyt tunnit

• Kattohinta

• Minimihinta

• Perusmaksu + muuttuva 

hinta

• Perusmaksu + bonus

• Provisiohinnoittelu

• Kuukausihinnoittelu

• Jäsenyyshinnoittelu 

• Ennakkohinta

• Määrähinnoittelu

• Hyötyperusteinen 
hinnoittelu

• Kelluva hinnoittelu
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Laske ensin 
tavoitepäivähinta



Kuinka paljon haluat tienata?

Vähintään	____	€/kk
Tavoite	____	€/kk



Pienyrittäjän 
tavoitemyynti on 

2xtavoitetulo



Fiksuin tapa 
hinnoitella: 
Aseta itsellesi 
PÄIVÄTAKSA



Ma Ti Ke To Pe La Su

Vapaapäivät
8	pv

Lomat
3	pv

Tsto
työt
4	pv

Myynti
4	pv

Myytäviä	päiviä
11	pv

Myytäviä	päiviä



Ma Ti Ke To Pe La Su

Vapaapäivät
8	pv

Lomat
3	pv

Tsto
työt
4	pv

Myynti
4	pv

Myytäviä	päiviä
11	pv

Myytäviä	päiviä

50	%
=	6	pv

50	%



Laske tavoitepäivähintasi

Tavoitetulosi

X	2	tavoitemyynti

Myytäviä	päiviä

Hinta per	päivä

Tuotteita /	asiakkaita	per	päivä

Hinta	per	tuote /	asiakas



Laske tavoitepäivähintasi

Tavoitetulosi 1500	€

X	2	tavoitemyynti 3000	€

Myytäviä	päiviä 6

Hinta per	päivä 500	€

Tuotteita /	asiakkaita	per	päivä 5

Hinta	per	tuote /	asiakas 100	€



Sinun tulee saavuttaa 
vähimmäistavoitteesi 

vähimmäistyömäärällä.
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Hinnoittelu



Hinnoittelun periaatteet

1. Laske ensin vähimmäishinta

2. Aseta oma tuottotavoitteesi

3. Selvitä markkinoiden hintataso

4. Kartoita mihin asiakas vertaa hintaasi

5. Määritä hinta asiakkaan saaman arvon ja hyödyn 
mukaan



Tuotantohinta
(kustannukset,	
kannattavuus)	

Sinun	tavoitteesi
(tulos	vs.	työ)

Hinnoittelun	
alaraja

Positionti
markkinoilla
(mihin	asiakas	

vertaa)

Asiakkaan	
kokema	arvo

+	Verot
+	Muut	maksut
+	Alv	kuluttajakaupassa

€

www.yrittäjävalmennus.fi



????1000	€

Mikä on höyrylaivaristeilyn 
hinta?



Case 4 tunnin höyrylaivaristeilyn 
hinta
1. Määritä vähimmäishinta
• Puut 2 m3 + 2 m3 = 4 m3 x 50 €/m3 = 200 €
• Kahvit ja pullapitkot4 € + 3 x 5 € = 19 €
• Alkumaljat 60 hlö x 2 € = 120 €
• Henkilöstön palkat        = 492 €

• Kippari 6 h x 20 € = 120 €
• Konemestari 6 h + 6 h = 12 h x 20 € = 240 €
• Kansimies 6 h x 10 € = 60 €
• Laivaemäntä 6 h x 12 € = 72 €

• Palkan sivukulut 35 % = 172 €

Yhteensä 1003 €



Case 4 tunnin höyrylaivaristeilyn 
hinta
2. Aseta tavoite

• Kiinteät vuosikulut n. 10 000 €
• Tavoitteena, että 15 risteilyllä saadaan kulut katettua

3. Selvitä mihin markkinoiden hintataso
• Saimaa 1900 €
• Lahti 1700 €
• Helsinki  1900 €
• Kuopio 1800 €

4. Selvitä mihin asiakas vertaa sinun palveluasi
• Ravintolan kokoustila tai juhlatila n. 500 €
• Moottorikelkkavaellus 60 €/hlö
• Teatteri- tai konsertti 20-30 € / hlö



1770	€1000	€

Mikä on höyrylaivaristeilyn 
hinta?

2045	€



Jotta et möisi vain omaa 
nahkaasi: Mitä arvokasta voit 
tarjota asiakkaalle oman työsi 
lisäksi?



Vinkki #2



Lisää kertaostoksen määrää
”Leipäkassi	–

3	leipää	kympillä”
”Joka	kerta	kun	asiakas	
tulee	kassalle,	tarjoa	
sukkia	ja	alushousuja.”



”Suomalaiset rakastaa 
leimoja.”



Vinkki # 3



Lisää asiakkaasi työn osuutta



Pohdi

• Mitä tietoja asiakas voi kertoa ennakkoon?
• Mitä vaiheita asiakas voi tehdä itse?
• Miten ohjaat asiakkaan suosittelemaan 

yritystäsi?

• Miten voit muistuttaa asiakasta ostamaan 
uudelleen?
• Millä EI ole asiakkaalle merkitystä?



Se kofeiiniton
vaihtoehto.

Kahvipaketin 
opetukset



Vinkki #4



3 € / kg



Älä myy kiloja tai 
tunteja vaan myy 

pakettia.



Hyödynnä myyvä 
pakkaus tai 

brändi.





Vinkki #5



Lisää palvelua





Lisää elämyksellisyyttä

+3000	€/kg
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Ohjaa asiakas ostamaan 
katteellisimpia 

tuotteita, tarjoamalla 
hänelle vaihtoehtoja.



Minkä oluen ostaisit?

4,15 4,20 4,15 4,15 4,05



Minkä oluen ostaisit?

4,95 4,85 4,60 4,50 4,20





”Kevyt”

Karsittu	versio

”Perus”

Katteelllinen
versio

”Premium”

Luo	hintamielikuvaa

Mitkä ovat sinun vaihtoehtosi?



Mitä vinkkiä voisit 
kokeilla käytännössä? 



Mikä askarruttaa?



Muista aina

Kukaan ei ryhdy yrittäjäksi sen takia, että saisi 
tehdä älyttömästi töitä ja olla silti köyhä.

Jos homma näyttää siltä, kannattaa ehkä tehdä 
jotain muuta.
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Nosta hintoja!
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Kiitos!


