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HINNOITTELUMENETELMÄT JA HINTAKÄSITYSTUTKIMUS
Esimerkkitapauksena reaaliaikaiseen osakekurssipalveluun liittyvät hintakäsitykset
Tutkimuksen tavoitteet
Tutkimuksen teoreettisen osan tarkoituksena oli esitellä hintapäätöksentekoon
liittyvät keskeiset käsitteet, tärkeimmät hinnoittelumenetelmät
(kustannusperusteinen hinnoittelu, kilpailuperusteinen hinnoitteluja
kysyntäperusteinen hinnoittelu) sekä hintakäsitystutkimuksen alueelta erityisesti
PSM-menetelmä (price sensitivity meter). Empiirisessä osassa tavoitteena oli
toteuttaa hintakäsitystutkimus PSM-menetelmän mallin mukaisesti siten, että
hintakäsityksiä kartoitettiin internetin kautta käytettävään reaaliaikaiseen
osakekurssipalveluun liittyen.
Lähdeaineisto
Tutkimuksessa käytettiin lähdeaineistona kirjallisuutta pääasiassa kolmen
tieteenalan - laskentatoimen, mikrotaloustieteen ja markkinoinnin - alueelta.
Empiirisen osan hintakäsityskyselyn kohdejoukkona olivat suomalaiset
osakesijoittamisesta kiinnostuneet henkilöt. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 449
kappaletta.
Aineiston käsittely
Hintakäsityskyselyn vastauksista muodostettiin PSM-menetelmän mallin
mukaisesti neljä ostohalukkuuskäyrää (liian halpa, halpa, kallis, liian kallis).
Käyrien leikkauspisteiden perusteella määritettiin reaaliaikaisen
osakekurssipalvelun osalta tuotteen hyväksyttävän hinnan ala- ja yläraja, tuotteen
neutraali hinta sekä tuotteen optimaalinen hinta.
Tulokset
Kyselyn vastausten perusteella yksityishenkilölle tarjottavan reaaliaikaisen
osakekurssipalvelun (palvelussa viisi tarjoustasoa) PSM-mallin mukainen tuotteen
hyväksyttävän hinnan alaraja on 5,30 euroa ja yläraja 7,00 euroa. Tuotteen
neutraali hinta on 6,10 euroa ja optimaalinen hinta 6,50 euroa.
Avainsanat
Hinnoittelumenetelmät, hintakäsitystutkimus, price sensitivity meter
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1. Johdanto
Hinnanasetanta on kuin yleisurheilun moniottelu - molemmissa osaamista tarvitaan usealla eri
alueella. Laitisen (1990, 14—16) mukaan hinnanasetantaa tutkitaan ainakin kolmen eri tieteenalan
piirissä: laskentatoimessa, mikrotaloustieteessä ja markkinoinnissa. Tämän tutkielman tarkoituk
sena on esitellä hintapäätöksentekoon liittyviä keskeisiä teorioita, ja taustalla ovat juuri nämä
kolme tieteenalaa.

Mikrotaloustieteen asema on perinteisesti ollut vahva hintateorioiden alueella. Nimitystä hintateoria (price theory) näkeekin käytettävän sanan mikrotaloustiede (microeconomics) synonyymi
na ainakin englanninkielisessä kirjallisuudessa (ks. esim. Landsburg 1999, viii). Laitinen (1990,
17) jopa esittää, että kaikki tieteelliset hinnoittelusäännöt pohjautuvat mikrotaloustieteelliselle
perustalle. Tämä saattaa pitää paikkansa, mutta aikojen kuluessa erikoistumista eri tieteenalojen
välillä on syntynyt. Laitinen (2007, 225) toteaakin, että yksi osa onnistunutta hinnanasetantaa on
tuntea asiakkaan suhtautuminen hintaan, ja siihen tarkoitukseen perinteinen talousteoreettinen
kuluttajateorian näkemys on liian pelkistetty. Hän (2007, 226) jatkaa, että markkinoinnin kuluttajakäyttäytymisen teoriassa asiakas ja hänen käyttäytymisensä nähdään paljon monipuolisemmin
- siinä talousteoreettinen mekanistinen ja analyyttinen lähestymistapa korvataan psykologisella
lähestymistavalla.

Varsinaisessa tuotteiden hinnanasetannassa päätöksentekoon vaikuttavat asiat on syytä tiedostaa.
Monroen (2003, 11-12) mukaan tuotteen hintaa asetettaessa yrityksen tulisi ottaa huomioon viisi
seikkaa, jotka ovat (1) kysyntä, (2) kustannukset, (3) kilpailutilanne, (4) yrityksen omat voitto-ja
markkinatavoitteet sekä (5) lait ja säännökset. Näistä (1) kysyntää analysoimalla voidaan määrit
tää tuotteelle hintakatto eli taso, jota enempää asiakkaat eivät ole valmiita maksamaan. Hintalattia eli tuotteen alin järkevä myyntihinta saadaan puolestaan tarkastelemalla tuotteen yritykselle
aiheuttamia (2) kustannuksia. Yleensä tuotteen myyntihinta asetetaan johonkin kohtaan hintakaton ja hintalattian väliin jäävälle alueelle. Kyseisen kohdan valintaan vaikuttavat sitten kolme
jälkimmäistä seikkaa. Ensinnäkin (3) kilpailijoiden taholta tuleva paine vaikuttaa hintapäätöksentilanteessa hintaa laskevana tekijänä ja (4) yrityksen omista voittotavoitteista syntyvä paine puo
lestaan hintaa nostavana tekijänä. Myös erilaiset (5) lait ja säädökset vaikuttavat yleensä aiheut2

tamiensa kustannusten takia tuotteen hintaa nostavana tekijänä - tällaisia tekijöitä voivat olla
esimerkiksi tuotteen turvastandardeihin tai päästörajoituksiin liittyvät säännökset. (Monroe 2003,
11-12.)

Tässä tutkielmassa tarkastellaan, miten (1) kysyntä, (2) kustannukset ja (3) kilpailutilanne voi
daan ottaa huomioon asetettaessa tuotteelle hintaa. Sen sijaan tarkastelun ulkopuolelle jätetään
yhtiön johdon päätösalueelle kuuluvat linjanvedot (4) yrityksen voitto- ja markkinatavoitteista
sekä (5) yhtiötä velvoittavat lait ja asetukset. Nämä tekijät oletetaan annetuiksi. Toisin sanoen
tutkielmassa tarkastellaan hinnanasetantaa yrityksen näkökulmasta siinä vaiheessa, kun hintapoliittiset ja -strategiset linjat on jo lyöty lukkoon.

Myöhemmin tässä luvussa, ns. hintapäätöksentekoportaikon yhteydessä, määritellään edellistä
tarkemmin, mihin hintapäätöksentekoprosessin vaiheeseen tässä tutkielmassa keskitytään. Todet
takoon kuitenkin jo nyt, että keskeisessä asemassa ovat kolme hinnoittelumenetelmää: kustan
nusperusteinen hinnoittelu, kilpailuperusteinen hinnoittelu ja kysyntäperusteinen hinnoittelu.
Lisäksi kysyntäperusteiseen hinnoitteluun liittyen tutustutaan hintakäsitystutkimukseen ja toteu
tetaan hintakäsityskysely. Siinä kohderyhmältä (osakkeista kiinnostuneet henkilöt) kysytään hei
dän hintakäsityksiään internetin kautta käytettävästä reaaliaikaisesta osakekurssipalvelusta.

Tämän tutkielman tekijä on aiemmin kuullut (muttei onnistunut löytämään asiasta kirjallista läh
dettä), että kustannusperusteisessa hinnoittelussa pääroolissa on tieteenalana laskentatoimi, kilpailuperusteisessa hinnoittelussa puolestaan mikrotaloustiede ja kysyntäperusteisessa hinnoitte
lussa markkinointi. Tämän tutkielman tekemisessä saatujen kokemusten perusteella käsitykseen
voi kyllä jossain määrin yhtyä, vaikkakin useissa tapauksissa samat hinta-asiat ja -käsitteet tun
tuvat löytyvän kaikkien kolmen tieteenalan kirjallisuudesta. Lisäksi löytyy useita pelkästään hintapäätöksentekoon ja hinnanasetantaan keskittyviä kirjoja, joihin on selvästi koottu tietoa yli tiedealarajojen - niiden osalta onkin vaikea nimetä vain yhtä tiettyä tieteenalaa, jota ne edustavat.
Eri tieteenalojen teorioiden (hintakäsitystutkimuksen osalta myös esimerkiksi psykologian) yh
distäminen tuntuukin olevan keskeisessä asemassa hintatutkimuksen alueella.
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1.1 Yleistä hintapäätöksenteosta
Hintapäätöksenteosta voi kokonaisuutena todeta, että huomioonotettavia asioita on runsaasti.
Oxenfeldt (1982, vii) muistuttaakin, että hintoihin liittyviin ongelmiin joudutaan usein etsimään
ratkaisuja pohtimalla lukuisa pieniä osa-alueita ja niihin liittyviä yksityiskohtia - oikotietä ei
hänen mukaansa ole.

Käytännön liiketoimintaa tarkasteltaessa Laitinen (1990, 9, 16) on havainnut, että monessa yri
tyksessä hintapäätöksentekoon kiinnitetään liian vähän huomiota, sillä se mielletään usein en
nemminkin taiteeksi kuin tieteeksi - tällöin tuotteen hinta asetetaan intuition varassa. Laitinen
pitää tällaista suhtautumistapaa vääränä ja yritykselle haitallisena: hän huomauttaa, että myös
vaistonvaraisilla hintapäätöksillä on taipumus ohjautua paremmin oikeaan suuntaan, mikäli pää
töksentekijä tuntee hinnanasetamian teoreettisen perustan.

Yrityksellä on usein tuotepaletissaan monia eri tuotteita, joista kullakin on oma roolinsa. Tiettyä
tuotetta saatetaan esimerkiksi tietoisesti myydä pienellä tai jopa negatiivisella katteella - tällöin
kyseessä voi olla esimerkiksi asiakkuuteen vetämiseen tarkoitettu tuote. (Rope 2002, 129.) Kor
kean hintatason kauppa saattaa puolestaan pyrkiä hämärryttämään hintaimagoaan järjestämällä
lyhytkestoisia alennusmyyntejä tai erikoistarjouksia (Ylä-Liedenpohja 1995, 113). Joskus taas
yrityksellä on ylikapasiteettia, joka voidaan myydä sopiville markkinoille erittäin halvalla (Antti
la & Fogelholm 1999, 59). Muutoinkin yrityksen strategiana saattaa olla tuotteen välittömän
kannattavuuden sijasta panostaa vaikkapa kasvuun tai markkinaosuuden lisäämiseen: voiton
tuottaminen saattaa olla vain yksi yrityksen tavoitteista. Valittu strategia vaikuttaa luonnollisesti
yrityksen hinnanasetantaan: myyntiä maksimoiva yritys myy tuotteensa halvemmalla kuin voit
toa maksimoiva yritys - näin toimien sen myyntitulot muodostuvat yleensä suuremmiksi, mutta
voitto pienemmäksi kuin voittoa maksimoivalla yrityksellä. (Laitinen 2007, 135-136.)

Laitinen (2007, 316) itse asiassa kirjoittaa, että tutkimusten mukaan yritysten hinnanasetannan
tavoitteena on käytännössä vain harvoin voiton maksimointi. Väite kuulostaa äkkiseltään melko
hätkähdyttävältä. Laitinen (2007, 316-317) kuitenkin viittaa Lanzillottin vuonna 1958 tekemään
tutkimukseen, jonka mukaan suurten yritysten kohdalla hinnanasetannan yleisimmät ensisijaiset
tavoitteet ovat seuraavat:
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1. Tietyn tavoitetuoton (%) saavuttaminen investoinnille.
2. Hinnan ja katteen vakauttaminen.
3. Markkinaosuuden pitäminen tai kasvattaminen.
4. Kilpailuun vastaaminen tai sen seuraaminen.
5. Tuotteiden eriyttäminen hinnan avulla.

Tässä tutkielmassa keskitytään alueelle, jossa tavoitteena on hinnanasetannan keinoin saavuttaa
mahdollisimman hyvä tuotekohtainen välitön kannattavuus. Näissä tapauksissa tuotteen hinta
tulee asettaa tasolle, jossa sekä sen laskeminen että nostaminen johtaa voiton pienenemiseen
(Laitinen 1990, 12). Tämä määritelmä voitaneen nimetä kannattavan hinnanasetannan nyrkki
säännöksi. Se perustuu luonnollisesti siihen, että hinnanmuutos vaikuttaa samanaikaisesti sekä
tuotteesta saatavaan katteeseen että tuotteen myyntimäärään - alempi hinta nostaa yleensä myyn
timääriä, mutta laskee katetta; korkeampi hinta puolestaan nostaa katetta, mutta laskee useimmi
ten myyntimääriä (Laitinen 1990, 11). Venäläisen sananlaskun mukaan jokaisilta markkinoilta
löytyykin kaksi typerystä: toinen myy liian halvalla ja toinen liian kalliilla (Kotler & Armstrong
2006, 322).

Laitisen ( 1990, 12) mukaan kannattavuudeltaan parhaan hintatason löytäminen edellyttää, että
yritys tuntee riittävän tarkkaan tarkasteltavan tuotteen kysynnän ja sen hintaherkkyyden. Hän
jatkaa, että hyvä hinnoittelumenetelmien hallinta on käytännössä ehto kannattavan hinnanasetan
nan onnistumiselle. Tämän tutkielman pääaiheena ovat juuri hinnoittelumenetelmät.

1.2 Hintapäätöksentekoon liittyviä käsitteitä ja niiden määritelmiä
Hintapäätöksenteon kokonaiskuvan hahmottamiseksi lienee syytä käydä läpi siihen liittyviä kä
sitteitä ja niiden kytkeytymistä toisiinsa. Anttila (2007, 5) on kuvannut asiaa kuviossa 1 esitetyn
mallin mukaisesti. Mallia voisi ehkä nimittää hintapäätöksentekoportaikoksi. Mitä ylemmäksi
portaikossa noustaan, sitä varmemmin ollaan johdon päätöksentekoalueella - ja vastaavasti mitä
alemmilla portailla liikutaan, sitä varmemmin kyse on operatiivisen tason päätöksentekoalueesta.
Tämän tutkielman tekijä haluaisi piirtää portaikkoon jakolinjan hintastrategian ja hinnanasetan-
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nan väliin ja väittää, että linjan yläpuolella liikutaan johdon päätöksentekoalueella ja linjan ala
puolella puolestaan operatiivisen tason päätöksentekoalueella. Lähdekirjallisuuden (mm. Anttila
1976, 7-8; Anttila & Fogelholm 1999, 21-24; Oxenfeldt 1982, 1-4; Wheeley 1976, 32) perus
teella tällaista yksiselitteistä jakolinjaa ei kuitenkaan voi vetää. Esimerkiksi yrityksen koko vai
kuttaa päätöksenteon jakautumiseen: yhden hengen pienyrityksessä omistajayrittäjä tekee luon
nollisesti päätökset kaikilla portailla, kun taas suuryrityksessä tilanne on toinen. Myös yrityksen
tuotevalikoiman laajuus vaikuttaa päätöksentekoon - samantapaisista tuotteista koostuva tuote
valikoima edellyttää yleensä hinnanasetamian yhdenmukaistamista ja päätöksenteon keskittämis
tä yrityksen johdolle; hajautunut tuotevalikoima puolestaan mahdollistaa hinnanasetantaratkaisujen siirtämisen alemmille portaille, esimerkiksi eri tuotteita valmistavien osastojen johdon tasol
le. (Anttila & Fogelholm 1999, 21-24.) Kuvioon on merkitty vihreällä värillä ne hintapäätöksenteon tasot, joihin tässä tutkielmassa perehdytään.

YRITYKSEN PÄÄMÄÄRÄT

YRITYSPOLITIIKKA

HINTAPOLITIIKKA

HINTASTRATEGIA

HINNANASETANTA

HINNOITTELUMENETELMAT

HINTA

HINTAP AATOS

KUVIO 1. Hintapäätöksentekoon liittyvien käsitteiden kytkeytyminen toisiinsa (Anttila 2007,
5). Kuvioon on merkitty vihreällä värillä ne hintapäätöksenteon osa-alueet, joihin tässä tut
kielmassa perehdytään.
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Kuviossa 1 esitetyille termeille löytyy hintakirjallisuudessa hieman toisistaan poikkeavia määri
telmiä. Ohessa käydään läpi niitä määritelmiä, joihin tässä tutkielmassa tukeudutaan.

Yrityksen päämäärät (company objectives and goals). Kotler ja Armstrong (2006, 37) toteavat,
että jokainen organisaatio on perustettuja olemassa jotakin tarkoitusta varten. Monet yritykset
muotoilevat tämän tarkoituksen kirjalliseen muotoon yrityksen toiminta-ajatukseksi (mission
statement) - yleensä toiminta-ajatusta myös aika ajoin päivitetään vastaamaan senhetkistä tilan
netta. Toiminta-ajatuksen pohjalta yritykselle luodaan yksityiskohtaisemmat päämäärät ja tavoit
teet. (Kotler & Armstrong 2006, 37-39.)

Yrityspolitiikka (company policy). Taloussanaston (1999, 393) mukaan yrityspolitiikan muo
dostavat yrityksen johdon pysyväisluontoiset ohjaussäännöt, joista keskeisiä ovat tuote- ja asiakaspolitiikka, kilpailupolitiikka, valmistuspolitiikka ja henkilöstöpolitiikka. Myös hintapolitiikka
on osa yrityspolitiikkaa (Anttila 1976, 8), vaikkei sitä Taloussanaston määritelmässä jostain
syystä mainitakaan keskeisten yrityspolitiikan osa-alueiden joukossa. Ehkä sen on ajateltu sisäl
tyvän osaksi useampaakin listalla mainittua yrityspolitiikan osa-aluetta.

Hintapolitiikka (pricing policy). Ropen (2002, 121-122) mukaan hintapolitiikalla tarkoitetaan
sitä, että yritys määrittelee oman hintatasonsa suhteessa kilpaileviin tuotteisiin: joko merkittä
vimpiä kilpailijoita (1) kalliimmaksi, (2) halvemmaksi tai (3) samantasoiseksi - nämä ovat hin
tapolitiikan kolme perusvaihtoehtoa. Rope jatkaa, että hintatason määrittelyn kautta asemoidaan
samalla tuotteen laatumielikuva suhteessa kilpailijoihin - samaa laatumielikuvan luomista koros
taa myös Gabor (1988, 50).

Taloussanasto (1999, 74) täydentää edellä esitettyä Ropen määritelmää siten, että sen mukaan
hintapolitiikassa on kyse oman hintatason sopeuttamisesta - paitsi kilpailijoiden hintatasoon myös kysyntään. Tämä lienee aiheellinen lisäys - ja suorastaan välttämätönkin ajateltaessa esi
merkiksi monopoliasemassa olevan yrityksen hintapolitiikan määrittelyä.

Vaikkei asiaa tähän tutkielmaan käytetyistä lähteistä löytynytkään, hintapolitiikka voitaneen
määritellä sekä yritys-, liiketoiminta- että tuotetasoilla. Näin yritys voi halutessaan asemoida
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esimerkiksi yhden tuoteryhmänsä tuotteet kilpailijoiden hintatasoa halvemmiksi ja toiset taas
kilpailijoiden tuotteita kalliimmiksi tai samanhintaisiksi. Ajatus tähän päätelmään tuli Sipilältä
(2003, 72), joka kuitenkin kyseisessä asiayhteydessä käsittelee hintatason määrittelemistä osana
hintastrategiaa - ei siis hintapolitiikkaa. Käsitteiden hintapolitiikka ja hintastrategia ero tuntuu
kin olevan hintakirjallisuudessa jossain määrin vakiintumaton. Tässä tutkielmassa termi hintapo
litiikka käsitetään edellä esitettyjen Ropen ja Taloussanaston määritelmien mukaisena. Yleisesti
voitaneen kai ajatella, että politiikka on käsitteenä strategiaa pysyväisluonteisempaa. Tämän tut
kielman tekijä on kuullut sanottavan, että strategian laatimiseksi on oltava taistelu tiedossa, mutta
politiikan voi määritellä ilmankin.

Anttila ja Fogelholm (1999, 22) kirjoittavat, että hintapolitiikan määrittelyssä olisi suotavaa olla
mukana asiantuntijoita yrityksen useista eri toiminnoista, muun muassa valmistusosastolta, tuo
tekehityksestä, taloushallinnosta ja rahoituksesta sekä markkinoinnista. Pienyrityksissä prosessi
on tietysti suoraviivaisempi, koska henkilöstöä on vähän. Anttila ja Fogelholm (1999, 22) to
teavatkin, että pienissä yrityksissä hintapolitiikan määrittelevät joko omistajat tai johto.

Hintastrategia {pricing strategy). Sanan strategia yksi määritelmä on "suunnitelma päämäärän
saavuttamiseksi" (Sorsa & Turtia 1997, 280). Anttila (1976, 8) toteaa, että valitun hintapolitiikan
rajoissa voidaan laatia hintastrategia - sitä laadittaessa kartoitetaan, mitä vaihtoehtoisia keinoja
on käytettävissä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kuten jo äsken tuli esille, hintastrategia
voidaan tehdä yritykselle, liiketoimintayksikölle tai tuotteelle (Sipilä 2003, 73). Esimerkiksi pal
velualalla toimiva yritys voi linjata oman hintastrategiansa erityispiirteeksi selkeän palvelutuotehinnaston alalla, jossa kilpailijat veloittavat asiakkaita tehtyjen työtuntien mukaan (Sipilä 2003,
71).

Yrityksen valitsema yleisstrategia vaikuttaa luonnollisesti myös hintastrategiaan laatimiseen.
Porterin (2004, 35) mukaan mahdollisia yleisstrategioita on kolme: (1) kustannusjohtajuus, (2)
erilaistaminen eli differointi ja (3) keskittyminen eli fokusointi. Kustannusjohtajuusstrategiassa
yrityksen täytyy pystyä saavuttamaan kilpailijoitaan alempi kustannustaso; erilaistamisstrategiassa yrityksen tuotteen täytyy olla asiakkaiden mielissä jollain tapaa ainutlaatuinen; ja keskittymisstrategiassa kyse on siitä, että yritys keskittyy vain tiettyyn valitsemaansa asiakasryhmään - näin
erikoistumalla se pyrkii palvelemaan kyseistä kohdemarkkinoiden osaa paremmin ja asiantunte
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vammin tai mahdollisesti kustannustehokkaammin kuin kilpailijat, jotka toimivat kokonaismarkkinoilla (Anttila & Fogelholm 1999, 12-14). Anttilan ja Fogelholmin (1999, 16) mukaan ajal
lemme on ominaista, että markkinoihin nähden pienet ja keskisuuret yritykset hakevat kilpailue
tua nimenomaan erikoistumisen kautta: tällä tavoin ne pystyvät erkautumaan kilpailun kovasta
valtavirrasta rauhallisemmille ja suotuisammille vesille.

Mainittakoon vielä, että hintadifferoinnilla tarkoitetaan Taloussanaston (1999, 39) mukaan sa
man tuotteen tarjoamista eri asiakkaille eri hinnalla - esimerkiksi matkalippujen myymistä eri
hintaan lapsille, eläkeläisille ja työikäisille. Mikrotaloustieteessähän samasta asiasta käytetään
termiä hintadiskriminointi. Se voi perustua iän lisäksi lukuisiin muihinkin tekijöihin, vaikkapa
maantieteellisiin alueisiin tai myytyjen tuotteiden määrään esimerkiksi paljousalennuksen muo
dossa. (Sloman 2000, 191-193; Ylä-Liedenpohja 1995, 108-110). Ilmiöstä käytetään myös ter
miä hintaporrastus (Anttila & Fogelholm 1999, 70).

Hintastrategian alueelle kuuluvat myös esimerkiksi käsitteet kermankuorintahinta (skimming
price) ja markkinoilletunkeutumishinta (penetration price). Päätöksiä näiden suhteen tehdään
muun muassa tuotaessa uutta tuotetta markkinoille. (Anttila & Fogelholm 1999, 35; Nagle &
Holden 1995, 152-161.) Laitinen (2007, 264) toteaakin, että uuden tuotteen hintastrategiaa pää
tettäessä vahvistetaan tuotteen hinnalle vaihteluväli sekä se, miten hinta muuttuu tuotteen elin
kaaren aikana.

Hinnanasetanta (pricing, price setting). Anttilan (1976, 8) mukaan hinnanasetanta on yr itysten
toiminnan suunnitteluun liittyvää aktiivista hintapäätösten tekoa yrityksen määrittämän hintapoli
tiikan rajoissa. Hintapolitiikan lisäksi hinnanasetannassa täytyy luonnollisesti ottaa huomioon
myös laadittu hintastrategia.

Anttila (1976, 8) korostaa, että hinnanasetantaa voidaan tehdä vain sellaisissa markkinaolosuh
teissa, joissa yrityksellä on mahdollisuus vaikuttaa hintaan. Yritystä, joka ei omalla toiminnal
laan pysty suoraan vaikuttamaan tuotteensa myynnistä saatavaan hintaan, kutsutaan hinnanottajaksi (Ylä-Liedenpohja 1995, 102). Tällaisella yrityksellä on hinnanasetarman lisäksi myös hin
tapolitiikkaa määritellessään luonnollisesti vain yksi vaihtoehto: sen on myytävä tuotteensa
markkinahintaan eli samalla hinnalla kuin kilpailijansa.
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Sipilän (2003, 493) määritelmän mukaan hinnanasetantaan kuuluvat mm. hinnoittelumenetelmän
valinta, hintatason valinta sekä hinnalla reagointi kilpailukentässä mahdollisesti tapahtuviin muu
toksiin. Hintatason valinnalla tarkoitettaneen tässä hienosäätöä hintapolitiikan yhteydessä määri
tellyn hintatason puitteissa.

Hinnoittelumenetelmät (pricing methods, pricing practices). Anttilan (1976, 8) mukaan hinnoittelumenetelmillä tarkoitetaan hinnanasetannassa käytettäviä toimintasääntöjä, jotka ovat
yleensä lähes rutiininomaisia ja sormituntumaan perustuvia. Anttila toteaa edelleen, että jokainen
yritys soveltaa jonkinlaisia hinnoittelumenetelmiä, vaikkei se olisikaan määritellyt itselleen viral
lista hintapolitiikkaa.

Tärkeimmät hinnoittelumenetelmät ovat ( 1 ) kustannusperusteinen hinnoittelu (cost-based pri
cing, cost-plus pricing, cost-oriented pricing), (2) kilpailuperusteinen hinnoittelu (competitionbased pricing, competition-oriented pricing) ja (3) kysyntäperusteinen hinnoittelu (demandoriented pricing, value-based pricing) (Hanna & Dodge 1995, 51; Kotler & Armstrong 2006,
320-325). Hinnoittelumenetelmät ovat tämän tutkielman pääkohde.

Hintapäätös (price decision). Hinnanasetantaprosessissa pyritään noudattamaan hintapolitiikan
määrittelemiä suuntaviivoja ja käytetään apuna erilaisia hinnoittelumenetelmiä. Tämän tuloksena
saadaan yleensä useita vaihtoehtoja tuotteen hinnaksi - hintapäätös on lopullisen rahassa ilmais
tavan hinnan valinta tarjolla olevien vaihtoehtojen joukosta. (Anttila 1976, 8). Anttila (1976, 89) lisää vielä, että hintapäätöksiä tehtäessä on syytä käyttää etukäteen täsmennettyjen periaattei
den ohella myös omaa harkintaa.

Hinta (price). Anttila (1976, 7) toteaa hinnan olevan hyödykkeen arvo rahassa ilmaistuna. Hän
jatkaa, että hyödykkeen arvon määrää lopulta ostaja, joka vertaa hyödykkeen hintaa suhteessa
hyödykkeen hänelle antamaan hyötyyn.

Mikrotaloustieteen puolella pelkällä termillä hinta tarkoitetaan aina hyödykkeen suhteellista hin
taa (relative price) (Landsburg 1999, 35). Suhteellinen hinta kertoo kuinka monesta kappaleesta
jotakin toista hyödykettä on luovuttava, jotta saa yhden kappaleen tarkasteltavana olevaa hyödy
it)

kettä (mm. Jehle & Reny 2001, 47; Taloustiedon taloussanasto 1989, 224; Schotter 2001, 61).
Rahamääräiseen hintaan viitataan mikrotaloustieteessä puolestaan termillä absoluuttinen hinta
(<absolute price) (Landsburg 1999, 34).

Liiketaloustieteessä samoja termejä - suhteellinen hinta ja absoluuttinen hinta - käytetään eri
tarkoituksessa. Ropen (2002, 117) mukaan absoluuttinen hinta tarkoittaa tuotantohintaa, joka
koostuu tuotteen tuotesisällön tuottamisen kustannuksista. Suhteellinen hinta on puolestaan Ro
pen (2002, 117) mukaan tuotteen hinta markkinoilla - sitä verrataan markkinoilla olevien kilpai
lijoiden tuotteiden hintoihin.

Hintakäsitystutkimuksen alueella taas puhutaan objektiivisesta hinnasta (objective price) ja sub
jektiivisesta hintakäsityksestä eli koetusta hinnasta (perceived price). Näistä edellinen tarkoittaa
tuotteen euromääräistä hintaa ja jälkimmäinen sitä, pitää asiakas hintaa esimerkiksi kalliina vai
halpana. Toinen asiakas saattaa esimerkiksi pitää tiettyä 100 euron hintaista tuotetta kalliina ja
toinen taas halpana. (Laitinen 2007, 226-227.)

1.3 Muita määritelmiä
Suomenkielisen termin hinnoittelu käytöstä on toisistaan poikkeavia käytäntöjä suomalaisten
hinta-alan asiantuntijoiden keskuudessa. Sanaa näkee muun muassa käytettävän yleisterminomaisesti kuvaamaan hintapäätöksentekoa ja siihen liittyviä eri vaiheita. Toisilla tahoilla sitä
puolestaan käytetään ainoastaan tietyissä rajatuissa yhteyksissä.

Esimerkiksi Anttila käyttää suomenkielisissä teksteissään (ks. esim. Anttila, 1976; Anttila & Fo
gelholm 1999; Anttila & Iltanen 2004) sanaa hinnoittelu ainoastaan käsitellessään hinnoittelumenetelmiä ja niihin läheisesti liittyviä ilmiöitä - muissa yhteyksissä hän käyttää lyhyempää
muotoa hinta, yleensä yhdyssanan alkuosana. Hänen käyttämiään termejä ovat esimerkiksi hintapäätöksenteko, hintapolitiikka, hintastrategia, hinnanasetanta ja hintapäätös. Alan kirjallisuudesta
löytyy toisenkinlaista käytäntöä. Esimerkiksi hintapolitiikka-termistä näkee käytettävän muotoa
hinnoittelupolitiikka (mm. Rope 2002, 121), hintastrategia-termistä muotoa hinnoittelustrategia
(mm. Sipi 2003, 57) ja hintapäätös-termistä muotoa hinnoittelupäätös (mm. Laitinen 2007, 318).
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Tässä tutkielmassa termejä käytetään Anttilan mallin mukaisesti. Sen eduksi toiseen käytäntöön
verrattuna voitaneen lukea ainakin lyhyemmät ja ytimekkäämmät ilmaisut (vit. hintapolitiikka,
hinnoittelupolitiikka).

Termillä tuote tarkoitetaan tässä tutkielmassa kaikkia hyödykkeitä - olivatpa ne tavaroita tai
palveluita. Määrittely on perusteltavissa, sillä Taloussanaston (1999, 332) mukaan termin tuote
yksi merkitys on työn avulla aikaansaatu hyödyke. Hyödykkeet ovat puolestaan Taloussanaston
(1999, 78-79) mukaan joko aineellisia (tavarat) tai aineettomia (palvelut).

Ilmeisesti sanalla tuote viitataan joskus pelkästään tavaroihin - mutta ei palveluihin - koska kir
jallisuudessa näkee aika-ajoin käytettävän tuote-sanaa yhdessä palvelu-sanan kanssa esimerkiksi
seuraavasti: "Hintadifferointi on hinnan erilaistamista eli saman tuotteen tai palvelun tarjoamista
eri ostajille eri hintaan" (Taloussanasto 1999, 39). Esimerkissä palvelu-sanan käyttö tuntuu tur
halta, koska termin tuote voi ajatella pitävän sisällään sekä tavarat että palvelut.

Tämän tutkielman yhteydessä toteutettiin hintakäsityskysely internetin kautta käytettävään reaa
liaikaiseen osakekurssipalveluun liittyen. Kyseisen palvelun ostaja saa rahojensa vastineeksi in
formaatiota tai tarkemmin ilmaistuna sähköisesti välitettyä informaatiota. Niinpä lienee paikal
laan määritellä termi informaatio. Shapiro ja Varían (1999, 3) toteavat, että periaatteessa mikä
tahansa, minkä voi digitalisoida - eli muuntaa bittivirraksi - on informaatiota. Esimerkkeinä he
mainitsevat urheilutulokset, kirjat, tietokannat, aikakauslehdet, elokuvat, musiikin, osakekurssit
ja intemet-sivut. Määritelmä vaikuttaa käyttökelpoiselta. Mainittakoon vielä mielenkiintoisena
tietona, että sähköisen informaation syntymäaika tunnetaan tarkasti - ensimmäinen sähköinen
viesti lähetettiin perjantaina 24. toukokuuta kello 9.45 aamulla Yhdysvaltain korkeimman oikeu
den talosta Washington DC:stä 65 kilometrin päässä Baltimoressa sijaitsevaan toimistoon. Vies
tin lähetti Samuel Morse, (von Baeyer 2005, 172-173.)
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2 Hinnoittelumenetelmät
Yrityksen päättäessä tuotteensa hinnasta, se voi hyödyntää erilaisia hinnoittelumenetelmiä ja
niiden yhdistelmiä. Kuten edellä todettiin, tärkeimmät hinnoittelumenetelmät ovat (1) kustan
nusperusteinen hinnoittelu (cost-based pricing, cost-plus pricing, cost-oriented pricing), (2) kilpailuperusteinen hinnoittelu (competition-based pricing, competition-oriented pricing) ja (3)
kysyntäperusteinen hinnoittelu (demand-oriented pricing, value-based pricing) (Hanna & Dodge
1995, 51; Kotler & Armstrong 2006, 320-325.)

Viimeksi mainitusta menetelmästä käytetään myös nimeä kysyntälähtöinen tai asiakkaan koke
maan hyötyyn perustuva hinnoittelu (ks. esim. Anttila & Fogelholm 1999, 41; Anttila & Iltanen
2004, 180). Nimi on erityisen kuvaava, mutta pituutensa vuoksi se on tekstissä hieman hankalasti
toistettava. Niinpä tässä tutkielmassa käytetään nimitystä kysyntäperusteinen hinnoittelu.

Kuten aiemmin todettiin, hintapäätöksenteossa on hyödyksi hallita useamman tieteenalan teorioi
ta - niinpä yrityselämässä tarvitaankin hinnanasetannan osalta yhteistyötä eri alojen asiantunti
joiden kesken. Anttila ja Fogelholm (1999, 24-25) nostavat esimerkiksi markkinoinnin ja lasken
tatoimen yhteistyöalueet muun muassa hinnan ylä- ja alarajan määrityksessä. He esittävät pohdit
tavaksi, onko hinnan alarajan määritys laskentatoimen tehtävä ja ylärajan määritys markkinoin
nin tehtävä. Ainakin tämän tutkielman tekijän mielestä asia voisi olla näin: laskentatoimen puo
lella määritetään alin järkevä myyntihinta, joka kattaa kaikki kustannukset. Markkinointialan
osaajat puolestaan selvittävät esimerkiksi hintakäsitystutkimuksen avulla, minkä arvoinen tuote
voisi enimmillään asiakkaalle olla.

Kotler ja Armstrong (2006, 320) ovat kuvanneet asiaa kuviossa 2 esitetyllä mallilla. Siinä tuot
teen pohjahinta eli alin mahdollinen myyntihinta määritetään tuotteen valmistamisesta ja jakelus
ta syntyvistä kuluista. Kattohinnan eli korkeimman mahdollisen myyntihinnan määritys perustuu
puolestaan kuluttajan arvioihin tuotteen arvosta. Tavallisesti tuotteen hinta asettuu kuitenkin jo
honkin pohjahinnan ja kattohinnan väliin. Asiaan vaikuttavat muun muassa kilpailijoiden hinnat
sekä muut yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät. Aiemmin Johdanto-luvun yhteydessähän todettiin
Monroen (2003, 11-12) esittäneen vastaavanlaisen näkemyksen.
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Kuvion 2 esittämässä mallissa pohjahinnan määrittämiseen voidaan luonnollisesti käyttää kus
tannusperusteista hinnoittelumenetelmää ja hintakaton määrittämiseen kysyntäperusteista hinnoittelumenetelmää. Keskimmäiseen laatikkoon eli kilpailutilanteen selvittämiseen voidaan puo
lestaan pureutua kilpailuperusteisen hinnoittelumenetelmän keinojen avulla.

Tuotteen kustann ukset

Kilpailijoiden hinnat ja muut yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät

Asiakkaan näkemys tuotteen arvos
ta

Pohjahinta

Hintakatto

Tätä matalammilla
hinnoilla syntyy
tappiota

Tätä korkeammilla
hinnoilla tuotteelle
ei ole kysyntää

KUVIO 2. Tärkeimmät huomioonotettavat tekijät hintapäätöstä tehtäessä (Kotier & Arm
strong 2006, 320)

Samasta asiasta kirjoittaa myös Laitinen (1990, 9), joka toteaa hinnanasetannan oikeastaan vasta
alkavan siitä, kun kustannukset on ensin selvitetty. Hän jatkaa, että kustannusten lisäksi hinnan
asetannassa tulee ottaa huomioon myös kilpailijoiden toimenpiteet sekä kuluttajan käyttäytymi
nen kysynnän muodossa.

Laitinen (2007, 318) on koonnut yhteen kuhunkin kolmeen hinnoittelumenetelmään liittyviä te
kijöitä - ne on esitetty kuviossa 3.
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Kustannusperusteinen
hinnoittelu

Kilpailuperusteinen
hinnoittelu

Kysyntäperusteinen
hinnoittelu

• Keskimääräinen /
suora kate kustan
nuksille

• Kilpailijoiden hintoi
hin vertaaminen

• Arvo asiakkaalle

• Tavoitetuottoon pe
rustuva hinnoittelu
• Lisäkustannuksiin
perustuva hinnoittelu
• Kriittisen pisteen
analvvsi

• Hintajohtajan seu
raaminen
• Kilpailukyky markki
noilla

• Kysynnän joustavuus
tai joustamattomuus
• Markkinaolosuhteet
• Asiakasuskollisuus

• Kilpailijoiden reaktiot

KUVIO 3. Hintapäätöksenteossa hyödynnettävät tärkeimmät hinnoittelumenetelmät ja niihin
liittyviä tekijöitä (Laitinen 2007, 318 mukautettu)

Tarkastellaan vielä, miten yleistä eri hinnoittelumenetelmien käyttö on suomalaisissa yrityksissä.
Laitinen (2007, 321) kertoo vuonna 2006 internetissä toteutetusta kyselytutkimuksesta, johon
liittyvä saate ja osallistumispyyntö lähetettiin 1215 suomalaisyritykselle - aivan pienille yrityk
selle osallistumiskutsua ei lähetetty, vaan yrityskoon alarajaksi oli asetettu 20 työntekijää. Pääosa
kyselyyn kutsutuista yrityksistä toimi teollisuuden alalla, mutta vertailun vuoksi osallistumispyyntöjä lähetettiin myös kaupan, palvelun, liikenteen ja rakentamisen toimialojen yrityksille.
Kutsu meni perille 932 yritykseen, joista 205 vastasi kyselyyn.

Yhtenä kohtana kyselyssä tiedusteltiin, mikä oli yrityksen käyttämä pääasiallinen hinnoittelutapa. Kyselyn tulos on nähtävissä taulukossa 2. (Laitinen 2007, 326-329.) Sen perusteella kustan
nusperusteinen hinnoittelu on selvästi suosituin hinnoittelumenetelmä - useilla toimialoilla sitä
käyttää pääasiallisena hinnoittelumenetelmänä yli puolet yrityksistä, rakennusalalla jopa 93 pro
senttia. Toiseksi käytetyin hinnoittelumuoto on kilpailuperusteinen. Kolmesta tärkeimmästä hinnoittelumenetelmästä kaikkein vähiten käytetty on kysyntäperusteinen hinnoittelu, jonka osuus
vaihteli aloittain kymmenen prosentin molemmin puolin.

15

TAULUKKO 1. Yritysten pääasiallinen hinnoittelutapa toimialoittain (Laitinen 2007, 328)
Liikemie

Muu

93,33

38,46

7,69

25,00

0,00

46,15

76,92

11,11

16,67

6,67

7,69

15,38

2,52

0,00

0,00

0,00

7,69

0,00

Yhteensä

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Yritysten lukumäärä

119

9

12

15

13

13

Palvelu

Pääasiallinen

Teollinen

Kauppa

hinnoittelutapa

tuotanto

Kustannusperusteinen

57,14

55,56

58,33

Kilpailuperusteinen

30,25

33,33

Kysyntäperusteinen

10,08

Sopimuksiin perustuva

Raken
taminen

Taulukossa 1 mainitaan neljäntenä hinnoittelumenetelmänä sopimuksiin perustuvan hinnoittelun.
Myös Anttila ja Fogelholm (1999, 41) ovat maininneet yhtenä hinnoittelumenetelmänä sovitut,
kiinteät hinnat. Esimerkkinä tällaisesta hinnoittelumenetelmästä he mainitsevat muun muassa
julkisten palvelujen hinnoittelun tietyiltä osiltaan. Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä tätä
hinnoittelumenetelmää, vaan pääpaino on tuotteissa, joiden hintapäätöksiin ei kohdistu tämän
tyyppisiä rajoituksia.

Tässä kohtaa lienee syytä käydä pintapuolisesti läpi myös muita kirjallisuudessa esiintyviä hinnoittelumenetelmiä, joita ei kuitenkaan tarkemmin käsitellä tässä tutkielmassa. Melko usein nä
kee käytettävän termiä markkinalähtöinen hinnoittelu. Anttila ja Fogelholm (1999, 40) totea
vat, että kilpailuperusteisesta ja kysyntäperusteisesta hinnoittelusta voidaan käyttää yhteisnimi
tystä markkinalähtöinen hinnoittelu. Sen erikoisemmasta asiasta ei siis tuon termin osalta ole
kyse. Anttilan ja Fogelholmin (1999, 52) mukaan markkinalähtöiseen hinnoitteluun vaikuttavia
tekijöitä on kymmenen:

• Kilpailu
• Tuotteen arvo (hyöty kuluttajan mielissä)
• Markkinaolosuhteet
• Markkinointistrategia
• Tuotelinjahinnoittelu
• Markkinointikustannukset ja -panokset
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• Jakelukustannukset
• Tuotantokustannukset
• Kapasiteetin käyttötavoitteet
• Lainsäädäntö

Mukana luettelossa ovat myös tuotteen aiheuttamat kustannukset. Niinpä voinee ajatella, että
markkinalähtöiseen hinnoitteluun kuuluu kilpailuperusteisen hinnoittelun ja kysyntäperusteisen
hinnoittelun lisäksi itse asiassa myös kustannusperusteinen hinnoittelu. Näin markkinalähtöinen
hinnoittelu olisi yhdistelmä kaikista tärkeimmiksi mielletyistä hinnoittelumenetelmistä.

Kirjallisuudessa näkee aika ajoin myös mainittavan menetelmästä, jossa tuotteen yritykselle ai
heuttamille kustannuksille asetetaan tavoitetaso tuotteen kannattavuuden parantamiseksi. Tähän
menetelmään voidaan liittää termit tavoitekustannuslaskenta (target costing) ja tavoitekustannuslaskentaperusteinen hinnoittelu eli target costing -hinnoittelu. Tätä alkujaan Japanista lähtöisin
olevaa käytäntöä esittelevät mm. Neilimo ja Uusi-Rauva (1999, 137-138, 187-188). Useimmiten
kyseessä on tilanne, jossa yrityksellä itsellään ei ole markkinavoimaa - niinpä sen täytyy sopeu
tua vallitsevaan markkinahintaan. Yritys vähentää markkinahinnasta tavoittelemansa voittomar
ginaalin, jolloin erotuksena saadaan tuotteesta aiheutuvien kustannusten sallittu määrä. Tämän
jälkeen tuotteen kustannuksia pyritään leikkaamaan niin, että tavoiteltu kustannus- ja samalla
myös kannattavuustaso saavutetaan.

Anttila ja Fogelholm (1999, 41-42) käyttävät edellä kuvatusta käytännöstä nimityksiä tavoite
hinnan menetelmä ja toimintokustannuslaskentaan perustuva hinnoittelu. Heidän kirjoituksestaan
käy ilmi, että tavoitehintamenetelmää voi käyttää myös niissä tapauksissa, jolloin yrityksellä on
markkinavoimaa. Tällöin yritys määrittelee ensin itselleen markkinaosuustavoitteen. Sen jälkeen
yritys arvioi, millä hinnalla se pystyy saavuttamaan asettamansa tavoitteen markkinaosuuden
suhteen - tätä hintaa kutsutaan tavoitehinnaksi. Sen jälkeen tavoitehinnasta vähennetään tavoitel
tu voittomarginaali, jolloin erotuksena saadaan tavoitekustannus.

Kotler ja Armstrong (2006, 322) ottavat tavoitehinnan (target price) esille myös kirjoittaessaan
kysyntäperusteisesta hinnoittelusta. Tällöin yritys asettaa ensin tuotteelleen tavoitemyyntihinnan
perustuen kuluttajien arvioihin tuotteen arvosta. Sen jälkeen suunnitellaan paremmin, mitä ja
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miten suuria kustannuksia tuotteen valmistamisesta (ja ilmeisesti vastaavasti jälleenmyyntitapauksessa tuotteen hankkimisesta) saa aiheutua.

Laitinen ja Länsiluoto (2008) puolestaan kirjoittavat, että tuotteen hinta voidaan asettaa myös
tavoiteperusteisesti. Tämä lienee kuitenkin eri asia kuin yllä käsitelty target costing -hinnoittelu.
Laitisen ja Länsiluodon (2008) kirjoituksessa on esitetty esimerkkinä tapaus, jossa yritys mark
kinaosuutta hamutessaan saattaa antaa asiakkailleen osan tuotepaketistaan ilmaiseksi ja sitoo
samalla asiakkaat pitkäaikaisiin sopimuksiin. Laitinen ja Länsiluoto toteavat, että tällöin hinnassa
näkyy yrityksen strategia ja markkinatavoitteet. Kuten aiemmin tämän tutkielman Johdantoluvussa mainittiin, Monroen (2003, 11-12) mukaan yksi hintapäätöksentekoon vaikuttavasta
viidestä asiasta ovat yrityksen omat voitto-ja markkinatavoitteet. Tarkoittaisivatkohan Laitinen
ja Länsiluoto hinnoittelumenetelmää, jossa korostetaan juuri tätä ulottuvuutta. Sinänsä kyseinen
tavoiteperusteinen hinnoittelumenetelmä tuntuisi kyllä loogiselta lisältä kustannusperusteisen,
kilpailuperusteisen ja kysyntäperusteisen hinnoittelumenetelmän rinnalle.

Asiaan liittyen Ikäheimo, Lounasmeri ja Walden (2005, 197) mainitsevat yhtenä hinnoittelumenetelmänä kannattavuusperusteisen/yrityksen tavoitteisiin perustuvan hinnoittelun. Menetelmän
käsittelyn yhteydessä he (2005, 200) puhuvat aluksi kustannusten alentamisesta, mikä viittaisi
target costing -hinnoittelun suuntaan. Myöhemmin he kuitenkin mainitsevat, että hinnanasetan
nassa on hyvä ottaa huomioon myös yrityksen muut strategiset tavoitteen, jonka myötä esimer
kiksi markkina-alueen valloituksen yhteydessä voi olla aluksi perusteltua myydä tuotetta valmis
tuskustannuksia alhaisemmalla hinnalla. Tämä taas viittaisi yrityksen strategian ja markkinatavoitteiden korostamiseen hinnoittelussa, mikä ei ainakaan tämän tutkielman tekijän mielestä ole
sama asia kuin target costing -hinnoittelu. Eivät ne toki toisiaan poissulkeviakaan ole. Asiasta on
voitu kirjoittaa paljonkin, mutta kyseiset tekstit eivät ehkä vain ole osuneet tämän tutkielman
tekijän silmiin.

Seuraavassa kolmessa luvussa perehdytään tarkemmin kustannusperusteiseen hinnoitteluun, kilpailuperusteiseen hinnoitteluun ja kysyntäperusteiseen hinnoitteluun.
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3. Kustannusperusteinen hinnoittelu
Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi keskeisiä kustannusperusteiseen hinnoitteluun (costbased pricing, cost-plus pricing, cost-oriented pricing) liittyviä teorioita ja malleja.

Kotlerin ja Armstrongin (2006, 320) mukaan kustannusperusteinen hinnoittelu on hinnoittelumenetelmistä kaikkein yksinkertaisin ja helpoin. Toki siihenkin liittyy omat hankaluutensa erityises
ti kustannusten kohdistamisen osalta - kuten tässä luvussa tullaan toteamaan. Naglen ja Holdenin
(1995, 3) mukaan se on myös perinteisesti ollut kaikkein yleisin yritysten käyttämä hinnoittelumenetelmä. Samaan tulokseenhan päädyttiin myös Suomessa vastikään tehdyssä tutkimuksessa,
josta edellisessä luvussa kerrottiin.

Kustannusperusteisessa hinnoittelussa kyse on siitä, että ensin arvioidaan kuinka paljon tuotteen
valmistaminen tai hankkiminen maksaa. Sen jälkeen kyseiseen summaan lisätään haluttu voittomarginaali. (Esim. Drury 2006, 184; Hanna & Dodge 1995, 51; Homgren, Bhimani, Datar &
Foster 2005, 379; Ikäheimo ym. 2005, 197-198; Jiambalvo 2004, 278; Kotler & Armstrong
2006, 320.)

Jos siis tuotteen valmistamisesta tai hankkimisesta aiheutuvat kustannukset ovat vaikkapa 10
euroa ja tuotteen myynnin yhteydessä halutaan 20 prosentin voittomarginaali, yritys asettaa tuot
teen myyntihinnaksi 12 euroa. Lisäksi myyntihintaan lisätään luonnollisesti mahdolliset arvon
lisäverot tai muut vastaavat erät.

Kustannusperusteisen hinnoittelun edellytys on toimiva kustannuslaskentajärjestelmä, jonka
avulla yritys pystyy kohdistamaan kustannukset oikeille tuotteille (Ikäheimo ym. 2005, 197).
Laskentatoimen asiantuntijat ovat luonnollisesti tämän alueen parhaita osaajia.

Laskentatoimen alueista johdon laskentatoimi (management accounting) ja kustannuslaskenta
(cost accounting) tarjoavat parhaat työkalut kustannusperusteisen hinnoittelumenetelmän sovel
tamiseen. Todettakoon vielä, että Druryn (2006, 20) mukaan rajanveto näiden kahden alueen johdon laskentatoimen ja kustannuslaskennan - välillä on häilyvä, ja niitä käytetään usein syno19

nyymisesti. Toisaalta esimerkiksi Ikäheimo ym. (2005, 131-133, 135) määrittelevät kustannus
laskennan yksiselitteisesti johdon laskentatoimeen kuuluvaksi osa-alueeksi.

3.1 Kustannusten kohdistaminen tuotteille
Lienee vielä syytä määritellä, mitä termi kustannus tarkoittaa. Ikäheimon ym. (2005, 136) mu
kaan kustannuksella tarkoitetaan resurssien käytön hintaa - resursseja voivat olla esimerkiksi
työvoima, raaka-aineet ja ostopalvelut, koneet, laitteet ja kiinteistöt. Kuten aiemmin todettiin,
kustannusperusteisessa hinnoittelussa on tärkeää määritellä, mitä kustannuksia yritys kohdistaa
millekin tuotteille. Tämä ei ole yleensä lainkaan yksiselitteinen ja helppo tehtävä, kuten mm.
Arttu, Koskela, Leppiniemi ja Pitkänen (1988, 137) sekä Laitinen (1990, 195) muistuttavat.

Lukan ja Granlundin suomalaisyrityksiin kohdistuneessa tutkimuksessa (1993, 53, 65) tuotekustannuslaskelman suurimmaksi ongelma-alueeksi nousi yleiskustannusten - tarkemmin sanoen
hallinnon, myynnin ja markkinoinnin sekä valmistuksen yleiskustannusten - kohdistaminen eri
tuotteille. Yleiskustannusten kohdistamista helpottamaan syntyi 1980-luvun jälkipuoliskolla uu
tena innovaationa toimintolaskenta (activity-based costing) (Anttila & Fogelholm 1999, 116;
Järvenpää, Partanen & Tuomela 2001, 85; Uusi-Rauva & Paranko 1998, 34-35; Wallin & Etelälähti 1993, 64-68).

Tämän tutkimuksen tekijä ei osaa sanoa, miten paljon toimintolaskennan vaikutus jo näkyy Lu
kan ja Granlundin vuonna 1993 julkaistussa tutkimuksessa. Ilmeisesti ei kuitenkaan kovinkaan
merkittävästi, sillä vuonna 2006 Suomessa tehdyssä tutkimuksessakin vasta 26 prosenttia kyse
lyyn vastanneista yrityksistä ilmoitti käyttävänsä toimintoperusteista kustannuslaskentaa tuotekustannusten jälkilaskennassa - ennakkolaskelman osalta tuotekustannukset arvioi toimintojen
kautta 32 prosenttia yrityksistä (Laitinen 2007, 325-326). Kyseessä on sama tutkimus, josta ker
rottiin edellisessä luvussa. Mitenkään erityisen kattavasti toimintolaskelma ei siis näytä vielä
lyöneen itseään läpi. Voitaneen kuitenkin todeta, että olipa käytössä mikä järjestelmä tahansa,
yleiskustannusten kohdistaminen tuotteeseen on haastava tehtävä.
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Laitinen (2007, 26-27) toteaa, että kustannuslaskenta voi olla joko (1) kustannusten jälkilaskentaa (retrospective), (2) kustannusten reaaliaikaista laskentaa (contemporary) tai (3) kustannusten
ennustamista {prospective) - niistä kukin soveltuu erilaisiin päätöksentekotilanteisiin. Hänen
mukaansa hinnanasetannassa tarvitaan nimenomaan ennustettua tietoa tulevista kustannuksista.

Kun tuotteeseen kohdistuvat kustannukset on saatu määritettyä tai arvioitua kunkin resurssin tai
toiminnon osalta, ne voidaan laskea yhteen. Ikäheimo ym. (2005, 197-198) kutsuvat näitä las
kelmia suoritekalkyyleiksi, mutta ilmeisesti myös Taloussanastosta löytyvä tuotekalkyyli (pro
duct calculation) eli tuotelaskelma on oikea termi. Sana suorite nimittäin tarkoittaa Taloussanaston (1999, 287) mukaan tuotantoprosessin tuloksena syntyvää tavaraa tai palvelua. Tässä tut
kielmassa käytetään termiä tuotekalkyyli. Samaa termiä käytetään myös mm. Lukan ja Granlun
din (1993) tutkimuksessa.

Tuotekalkyyleita on olemassa useita erilaisia sen mukaan, mitkä kaikki kustannukset tuotteeseen
halutaan kohdistaa. Lukan ja Granlundin (1993, 24-25) tutkimuksessa mukana olleiden suoma
laisyritysten joukossa käytetyimmät tuotekalkyylit olivat minimivalmistusarvo (MVA) ja oma
kustannusarvo (OKA). Näistä omakustannusarvo tarkoittaa arvoa, joka sisältää kaikki tuotteen
aiheuttamat kustannukset - sekä erilliskustannukset että osuuden yleiskustannuksista (Wallin &
Etelälahti 1993, 25). Minimivalmistusarvo on puolestaan arvo, joka sisältää vain muuttuvat val
mistuksen kustannukset (Ikäheimo ym. 2005, 197).

Ikäheimon ym. (2005, 197) mukaan kustannusperusteisessa hinnoittelussa hyödynnetään erityi
sesti neljää tuotekalkyylia: minimivalmistusarvoa (MVA), valmistusarvoa (VA), minimiomakustannusarvoa (MOKA) ja omakustannusarvoa (OKA). Ne on esitetty tarkemmin taulukossa 2.
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TAULUKKO 2. Tyypillisimmät kustannusperusteisessa hinnoittelussa käytettävät tuotekalkyylit (Ikäheimo ym. 2005,197)
Tuotekalkyyli

Minimivalmistusarvo

Lyhenne

MV A

Kustannukset, jotka tuotteeseen tai palveluun kohdistetaan

Muuttuvat valmistuskustannukset

Kaikki valmistuskustannukset:
Valmistusarvo

VA

- muuttuvat valmistuskustannukset
- kiinteät valmistuskustannukset
Kaikki muuttuvat kustannukset:

Minimiomakustannus-

MOKA

arvo

- muuttuvat valmistuskustannukset
- muuttuvat hallinnon ja myynnin kustannukset
Kaikki kustannukset:

Omakustannusarvo

OKA

- kaikki valmistuskustannukset
- kaikki hallinnon ja myynnin kustannukset

Suomessakin on tehty tutkimuksia siitä, minkä kustannuserän päälle yritykset lisäävät voittomar
ginaalin käyttäessään kustannusperusteista hinnoittelua. Laitisen (1990, 185) mukaan tällaisen
tutkimuksen on Suomessa julkaissut mm. Erkki K. Laitinen vuonna 1981 - siinä kyselyyn vasta
si 114 keskisuurta ja suurta teollisuusyritystä. Yrityksistä 47,4 prosenttia lisäsi voittomarginaalin
muuttuvien kustannusten päälle. Kolmannes eli 33,3 prosenttia puolestaan otti hinnoittelupäätöksissään huomioon sekä tuotteeseen kohdistuvat muuttavat että kiinteät kustannukset. Tasan 7
prosenttia yrityksistä käytti perusteena jotakin muuta kustannuserää ja loput 12,3 prosenttia ei
joko käyttänyt lainkaan kustannusperusteista hinnoittelua tai sitten tieto puuttui niiden kyselyvas
tauksestaan. Laitisen (1990, 185) mukaan vastaavissa ulkomaisissa tutkimuksissa selvästi suu
rempi osa yrityksistä huomioi tuotteen myyntihintapäätöstä tehdessään muuttuvien kustannusten
lisäksi myös tuotteeseen kohdistettavat kiinteät kustannukset.
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3.2 Kustannusperusteisen hinnoittelun edut ja haitat
Tässä tutkielmassa on jo pariinkin otteeseen todettu, että kustannusperusteinen hinnoittelu on
kaikkein yleisin yritysten käyttämä hinnoittelumenetelmä. Menetelmää käytetään siis runsaasti,
mutta onko se järkevä tapa määrittää tuotteen myyntihinta?

Naglen ja Holdenin (1995, 3) mukaan kyseessä näyttäisi teoriassa olevan mutkaton tie kannatta
vaan liiketoimintaan, mutta käytännön tasolla pelkästään kustannusperusteiseen hinnoitteluun
tukeutuva yritys paaluttaa itsensä yleensä korkeintaan keskinkertaiseen taloudelliseen tulokseen.
Menetelmää onkin kritisoitu muun muassa sen takia, ettei siinä kiinnitetä riittävästi huomiota
tuotteen kysyntään ja sitä kautta parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseen (mm. Drury 2006,
191-193; Ikäheimo ym. 2005, 199; Laitinen 1990, 16).

Toisaalta juuri kysynnän arvioimisen hankaluus ajaa Jiambalvon (2004, 278) mukaan monet yri
tykset käyttämään kustannusperusteista hiimoittelua. Samansuuntaisia ajatuksia esittää myös
Drury (2006, 190), jonka mukaan kustannusperusteisen hinnoittelun on perusteltua tilanteissa,
joissa kysynnän arvioiminen on käytännössä mahdotonta tai ainakin erittäin vaikeaa. Kotler ja
Armstrong (2006, 320) kuitenkin muistuttavat, että yleisesti ottaen mikään hinnoittelumenetel
mä, joka ei ota huomioon kysyntää ja myös kilpailua, ei ole toimiva.

Kuten jo aiemmin todettiin, kustannusperusteisessa hinnoittelussa tuotteen aiheuttamat yksikkö
kustannukset pitää hintapäätöstä varten määrittää jo etukäteen. Tämän myötä myös tuleva tuotan
tomäärä täytyy arvioida ennakolta, sillä yleensä yksikkökustannusten suuruus riippuu tuotan
tosarjojen laajuudesta. Tuotantoon liittyvät kiinteät kustannukset jakautuvat suuremmissa tuotantoerissä useamman yksittäisen tuotteen kesken, jolloin tuotteen yksikkökustannus jää pienem
mäksi. (Ikäheimo ym. 2005, 199; Jiambalvo 2004, 279; Nagle & Holden 1995, 3.)

Juuri yksikkökustannusten etukäteen arviointi on kustannusperusteisen hinnoittelun perusongel
ma. Jos tuotetta meneekin kaupaksi arvioitua vähemmän, tuotantomääriä joudutaan supistamaan
ja yksikkökustannus nousee - tämä syö luonnollisesti odotettua katetta ja eikä asetetulla myynti
hinnalla enää saavuteta toivottua tulosta. (Ikäheimo ym. 2005, 199; Jiambalvo 2004, 279; Nagle
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& Holden 1995, 3.) Myyntihinnannosto taas saattaa entisestään heikentää tuotteen kysyntää ja
aiheuttaa pahimmillaan syöksykierteen, kuten Nagle ja Holden (1995, 3) esimerkin avulla osoit
tavat.

Jiambalvon (2004, 279) mukaan yksikkökustannusten ennustamista vaikeuttava kiinteiden kus
tannusten problematiikka ei tuotantoyrityksistä poiketen koske samalla tavalla jälleenmyyntiyrityksiä, sillä ne lisäävät voittomar ginaalin yleensä tuotteiden hankintahintaan - joka on muuttuva
kustannus. Toisaalta voidaan kai todeta, että myös jälleenmyyjät saavat usein painettua tuotteen
yksikkökustannuksen alemmaksi hankkimalla kerralla suuren erän tuotetta. Jos tuote ei käy kau
paksi odotetulla tavalla, hankitaan seuraavalla kerralla pienempi erä, jolloin todennäköisesti
myös yksikkökustannus nousee korkeammaksi.

Jiambalvo (2004, 278-279) nostaa kustannusperusteisen hinnoittelun vaikeudeksi myös voittomarginaalin suuruudesta päättämisen; yritys joutuu puntaroimaan, olisiko sopiva voittomarginaa
li esimerkiksi 10, 20, 30 tai 40 prosenttia. Jiambalvon mukaan tämä vaatii tarkkaa harkintaa ja
mahdollisesti myös kokeiluja erisuuruisilla voittomarginaaleilla ennen lopullisen marginaalin
päättämistä. Saman toteaa myös Laitinen (2007, 160), jonka mukaan oikeaa voittomarginaalia
haarukoitaessa tulee ottaa huomioon myös tuotteeseen kohdistuvat kysyntä- ja kilpailutekijät.
Tällä tarkoitetaan ilmeisesti juuri käytäntöä, jossa yritys käyttää hintapäätöksentekoonsa sekä
kustannusperusteisia, kilpailuperusteisia että kysyntäperusteisia hinnoittelumenetelmiä.

Tässä alaluvussa on tähän mennessä tuotu esiin lähinnä kustannusperusteisen hinnoittelun huo
noja puolia. Toki myönteisiäkin puolia on. Jiambalvon (2004, 278) mukaan menetelmä on yk
sinkertainen, ja sitä on mahdollista soveltaa suoraviivaisesti myös käytännön tasolla. Baxter ja
Oxenfeldt (ks. Drury 2006, 193) ovat todenneet, että kustannusperusteisen hinnoittelun avulla
yritys pystyy vaivattomasti ja nopeasti määrittämään myyntihinnat kaikille tuotteilleen, olipa
niitä kuinka paljon tahansa. Jiambalvon (2004, 278) mukaan myönteinen puoli on myös se, että
mikäli kaikki onnistuu ja yritys todellakin saa myytyä riittävän määrän tuotteita ennalta määritet
tyyn hintaan, palkintona odottaa kohtuullinen voitto.

Drury (2006, 193) nostaa yhdeksi syyksi kustannusperusteisen hinnoittelun yleisyydelle sen, että
menetelmä auttaa monesti ennustamaan myös kilpailevien yritysten tulevaa hinnanasetantaa 24

näin on etenkin niillä aloilla, joissa valtaosa yrityksistä käyttää tätä hinnoittelumenetelmää ja
joissa myös voittomarginaalin taso on vakiintunut tietylle tasolle. Tällaisilla aloilla hintakilpailu
yritysten kesken onkin yleensä vähäistä ja hinnat vakaita (Drury 2006, 193; Kotler & Armstrong
2006,320-321).

Monet ihmiset myös pitävät kustannusperusteista hinnoittelua reiluna sekä ostajille että myyjille
- myyjät ansaitsevat kohtuullisen voiton, mutta eivät kuitenkaan hyväksikäytä asiakkaiden tilan
netta niissä tapauksissa, joissa kysyntä yltyy suureksi (Kotler & Armstrong 2006, 321). Reiluus
tuntuu olevan tutkitustikin tärkeää ainakin monelle pienyritykselle. Laitinen (2007, 224) esittelee
Curranin, Kitchingin ja Lightfootin 1997 tekemää tutkimusta, jossa tarkasteltiin hinnanasetantaa
pienissä omistajajehtoisissa yrityksissä. Tutkimustulosten perusteella pienyrittäjät haluavat hinnanasetannassaan olla reiluja sekä asiakkailleen että työntekijöilleen. Asiakkailta ei haluta periä
ylihintaa, vaikka se olisi mahdollistakin. Työntekijöiden osalta hinnanasetannan reiluus tarkoit
taa puolestaan sitä, että yrittäjä ei esimerkiksi halua joutua lomauttamaan työntekijöitään sen
vuoksi, että hinnat ovat liian korkeita eikä kysyntää synny riittävästi.

3.3 Kustannusperusteinen hinnoittelu tämän tutkielman näkökulmasta
Kuten Johdanto-luvussa todettiin, kustannusperusteinen hinnoittelu nähdään tässä tutkielmassa
erityisesti menetelmänä tuotteen alimman järkevän myyntihinnan määrittämiseksi. Kilpailuperusteisen ja kysyntäperusteisen hinnoittelun menetelmin pyritään sen jälkeen arvioimaan, kuinka
korkeaksi myyntihinta on kannattavinta asettaa.

Hinnan alarajan määrittäminen ei kuitenkaan ole vielä tae mistään. Drury (2006, 193) kumoaakin
vääränä käsityksen, jonka mukaan kustannusperusteisen hinnoittelun avulla löydetty myyntihin
nan alaraja suojaisi myyjäyrityksen tappioilta. Hän korostaa, että vaikka yritys hinnoittelisi kaik
ki tuotteensa arvioituja yksikkökustannuksia ylemmäksi, se saattaa silti tehdä tappiota. Druryn
mukaan tällainen tilanne voi tulla eteen, mikäli tuotteen myyntimäärä on alhaisempi kuin luku,
jonka perusteella yksikkökohtaiset kiinteät kustannukset on arvioitu.
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Drury on tietysti näkemyksessään oikeassa. Hän kuitenkin viittaa samaan asiaan, joka todettiin
kustannusperusteisen hinnoittelumenetelmän heikkoudeksi jo edellisessä alaluvussa - ongelma
on siis siinä, että tuotteen yksikkökustannus, ja erityisesti kiinteiden kustannusten osuus siitä,
joudutaan arvioimaan ennen tuotanto- ja myyntivaihetta. Tappiota saattaa tulla, jos tuotteen me
nekki on ennakoitua pienempi. Drury haluaa ilmeisesti vain oikaista harhaluulon, jonka mukaan
kustannusperusteiseen hinnoitteluun tukeutuva yritys ei voi tehdä tappiota. Tämähän sinänsä
onkin aivan ilmeistä.

Hintapäätöksentekijällä täytyy luonnollisesti olla jonkinlainen arvio alimmasta mahdollisesta
myyntihinnasta, joka kuitenkin on vielä kannattava. Laitinen (1990, 13) muistuttaa, että kustan
nuksilla on tärkeä rooli tässä minimihinnan määrittämisessä. Hän (2007, 159) myös toteaa, että
kustannusperusteista hintaa pidetään usein vain lähtökohtana lopullisen myyntihinnan etsimiässä,
sillä markkinaolosuhteet eivät useinkaan sovellu puhtaan kustannusperusteisen hinnoittelun käyt
tämiseen. Laitinen (2007, 13) kuitenkin korostaa kustannusperusteisen hinnoittelumenetelmän
tärkeyttä. Hän toteaa, että yrityksen kilpailukyky syntyy oikeasta hinnanasetannasta - ja jatkaa,
että hinnanasetanta voi olla oikeaa vain, mikäli sen pohjana on tehokas kustannuslaskenta.

Laitinen (1990, 12) muistuttaa, että missään olosuhteissa muista tuotteista riippumattoman tuot
teen hinta ei saa pitkällä tähtäimellä pudota yksikkökustannuksia alemmaksi. Asia erikseen ovat
tietysti mm. Ropen (2002, 129) mainitsemat sisäänheittotuotteet, joita voidaan myydä vaikkapa
tappiolla asiakkuuteen houkuttelemiseksi. Tällöin näistä tuotteista koituvat tappiot joudutaan
luonnollisesti paikkaamaan muista tuotteista saatavilla positiivisilla katteilla.
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4. Kilpailuperusteinen hinnoittelu
Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi keskeisiä kilpailuperusteiseen hinnoitteluun (competi
tion-based pricing, competition-oriented pricing) liittyviä teorioita ja malleja.

Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa on yksinkertaisesti kyse siitä, että oman tuotteen hiimanasetanta pohjautuu pitkälti kilpailijoiden vastaavanlaisista tuotteista veloittamiin hintoihin (Hanna &
Dodge 1995, 74; Kotler & Armstrong 2006, 324). Tätä hinnoittelumenetelmää hyödyntävän yri
tyksen onkin ensin määriteltävä, ketkä ovat sen kilpailijoita. Sen jälkeen arvioidaan oman tuot
teen kilpailukyky verrattuna kilpailijoiden vastaaviin tuotteisiin - arvioinnin tulos vaikuttaa sii
hen, asetetaanko oman tuotteen hinta vallitsevan markkinahinnan ylä- vai alapuolelle vai samalle
tasolle. (Hanna & Dodge 1995, 74.) Aiemmin tässä tutkielmassa todettiin, että hintatason valinta
on yrityksen johdon hintapoliittinen päätös. Tuotteen myyntihinta tulee luonnollisesti asettaa
hintapolitiikan rajoissa myös kilpailuperusteista hinnoittelua käytettäessä: mikäli poliittiset linja
ukset eivät anna paljoa liikkumatilaa, kyseeseen tulee lähinnä tuotteen hinnan hienosäätö ja rea
gointi markkinahinnan muutoksiin.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi tärkeänä osana kilpailuperusteista hinnoittelua on etukäteisarviointi siitä, miten kilpailijat reagoisivat oman tuotteen eri hintavaihtoehtoihin - oman tuot
teen hinnanlasku saattaa aiheuttaa esimerkiksi sen, että myös kilpailijat alentavat tuotteidensa
hintoja. (Hanna & Dodge 1995, 74). Anttila ja Fogelholm (1999, 63) huomauttavat, että erityi
sesti oligopolityyppisillä markkinoilla kilpailijat seuraavat yleensä herkästi perässä tuotteen hin
nan laskemista, mutta eivät sen nostamista - tämän seurauksena saattaa syntyä hintasota, joka ei
ole eduksi millekään siihen mukaan joutuneelle yritykselle. Kotler ja Armstrong (2006, 324)
toteavat, että tietyillä oligopolityyppisillä markkinoilla - esimerkiksi teräs-, paperi- tai lannoi
tealoilla - toimivat yritykset veloittavatkin tuotteistaan yleensä suunnilleen saman hinnan. Täl
löin pienemmät yritykset tyypillisesti seuraavat markkinajohtajan hintoja. Hinnoissa saattaa toki
olla hienoisia eroja: esimerkiksi pieni öljyalan toimija myy tyypillisesti tuotettaan aavistuksen
kilpailevia suuria öljy-yhtiöitä halvemmalla - tällöinkin se seuraa hintajohtajaa ja pitää yleensä
koko ajan hintaeron prosentuaalisesti vakiona. (Kotler & Armstrong 2006, 324.)

27

Hintakirjallisuudessa hintakilpailun yhteydessä mainitaan toisinaan käsite peli (game) tai peliteo
ria (game theory), jonka avulla voi yrittää analysoida esimerkiksi omien päätöstensä vaikutusta
kilpailijoiden toimintaan (Nagle & Holden 1995, 117-118). Nagle ja Holden (1995, 118) totea
vat, että hintakilpailun osalta on sotatermein ilmaistuna edukkainta omaksua kenraalin roolin
sijasta diplomaatin rooli, jolloin päämääränä on harventaa hintataistelujen esiintymistiheyttä ja
liennyttää niitä. Tämä menee kuitenkin jo enemmän strategian puolelle, johon ei tässä tutkiel
massa paneuduta syvällisemmin.

Edellisessä luvussa kerrottiin kustannusperusteisesta hinnoittelusta. Kustannusperusteisessa hinnoittelumenetelmässä selvitetään ensin tuotteesta yritykselle aiheutuvat kustannukset ja lisätään
saatuun summaan haluttu voittolisä. Näin muodostetaan tuotteen myyntihinta. Hanna & Dodge
(1995, 75) toteavat, että kilpailuperusteisessa hinnoittelussa toimitaan päinvastaisessa järjestyk
sessä - ensin katsotaan markkinoilta, millä hinnoilla kilpailijat myyvät vastaavia tuotteita; näin
saadaan suuntaa antava hintahaarukka, jonka puitteissa voidaan liikkua. Kilpailuperusteisessa
hinnoittelussa tämä on hintalaskelmien alkupiste. Sen jälkeen yrityksen sisällä selvitetään, onko
markkinoiden hintataso tarpeeksi korkea, jotta oman tuotteen kulut voidaan kattaa ja haluttu voit
tomarginaali saavuttaa. (Hanna & Dodge 1995, 75.)

Hanna ja Dodge (1995, 75-76) tuovat esiin kolme vaihtoehtoista menettelytapaa tilanteeseen,
jossa yritys huomaa, ettei markkinoiden hintataso kata oman tuotteen kuluja ja tavoiteltua voit
tomarginaalia:

1. Yritys voi päättää lanseerata tuotteen kaikesta huolimatta. Tällöin tarkoituksena on kestää
tappiota tai tavoitetta heikompaa tuottoa siihen saakka, kunnes tuote vahvistuu ja tulee riittä
vän kannattavaksi. (Tällä viitataan ilmeisesti siihen, että myyntimäärien noustessa tuotekoh
taiset kiinteät kustamiukset yleensä alenevat - näin tuotteen kannattavuus paranee, vaikka
myyntihinta säilyisikin samana.)

2. Yritys voi pyrkiä alentamaan tuotteesta aiheutuvia kustannuksia esimerkiksi käyttämällä hal
vempia materiaaleja tai alentamalla työvoimakustannuksia. Näin tuotteen kannattavuutta pa
rannetaan.
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3.

Yritys voi päättää jättää tuotteen lanseeraamatta. (Ja luonnollisesti vastaavasti myös niin, että
jos tuote jo on markkinoilla, yritys voi päättää vetää sen pois.)

Kohdassa 2 mainittuun tilanteeseen, jossa tuotteesta aiheutuvia kustannuksia pyritään alentamaan
kannattavuuden saavuttamiseksi, on selvä yhteys tavoitehintamenetelmään, jota on käsitelty tässä
tutkimuksessa Hinnoittelumenetelmät-luvussa.

4.1 Kilpailutilanteiden päätyypit
Kuten aiemmin todettiin, kilpailuperusteista hinnoittelumenetelmää käyttävän yrityksen on mää
riteltävä, ketkä ovat sen kilpailijoita. Jotta se onnistuisi, tulee luonnollisesti aluksi määritellä
markkinat, joilla yritys toimii tarkasteltavan tuotteen osalta - liikutaanko esimerkiksi paikallisel
la, kansallisella vai kansainvälisellä kentällä (Sloman 1997, 191).

Kun markkina on määritelty ja kilpailijat nimetty, voidaan alkaa pohtimaan, mikä kilpailutilanne
markkinoilla vallitsee. Laitinen (2007, 121) toteaa, markkinoilla vallitseva kilpailutilanne vaikut
taa suuresti yrityksen mahdollisuuksiin ja pelivaraan tuotteen hinnanasetannassa.

Kilpailutilanteiden päätyypit ovat täydellinen kilpailu, monopoli, oligopoli ja monopolistinen
kilpailu (mm. Sloman 2000, 155). Taulukossa 3 on esitelty kunkin kilpailutyypin ominaisuuksia.
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TAULUKKO 3. Kilpailutyypit (Laitinen 2007, 128)
Yritysten lukumäärä
Kilpailutilanne

Tuotteen luonne

Markkinoillepääsy

Samanlainen

Esteetön

Erilaistettu

Esteetön

Muutamia suuria yri

Samanlainen tai eri

Esteetön tai esteelli

tyksiä

laistettu

nen

Yksi yritys

Ainutlaatuinen

ja koko
Suuri määrä pieniä

Täydellinen kilpailu
yrityksiä
Monopolistinen kil

Suuri määrä pieniä

pailu

yrityksiä

Oligopoli

Estetty kokonaan
Monopoli

Seuraaviin neljään alalukuun on koottu yksityiskohtaisempaa tietoa kustakin kilpailutilanteen
päätyypistä lähinnä mikrotaloustieteen kirjallisuudesta.

4.1.1 Täydellinen kilpailu
Täydellisesti kilpailluista markkinoista puhutaan silloin, kun kyseisillä markkinoilla on identtistä
tuotetta tarjoavia toimijoita niin paljon, ettei kukaan myyjistä voi yksin vaikuttaa tuotteen mark
kinahintaan. Samoin markkinoilla on lukuisa määrä ostajia, ja kukin heistä ostaa vain pienen
osan markkinoilla tarjottavista tuotteista. Näin ostajatkaan eivät voi vaikuttaa tuotteen hintaan.
(Ylä-Liedenpohja 1995, 102; Perloff 2001, 223-224; Mankiw 2004, 64.)

Täydellisesti kilpailluilla markkinoilla sekä myyjien että ostajien sanotaan olevan hinnanottajia,
koska tuotteen hinta määräytyy markkinoilla. Yritys ei siis voi nostaa tuotteensa hintaa yli mark
kinahinnan, mutta markkinahinnalla se voi myydä tuotettaan miten paljon tahansa. Tällaisessa
tapauksessa tuotteen kysyntäkäyrä on vaakasuora ja kulkee markkinahinnan tasossa. (YläLiedenpohja 1995, 102; Perloff 2001, 223-224; Mankiw 2004, 64.)
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Täydellisesti kilpailluiden markkinoiden tunnuspiirteenä on myös se, että myyjät ja ostajat
omaavat täydellisen informaation kaikkien markkinoilla olevien yritysten tuotteista ja niiden
hinnoista. Lisäksi markkinoille tuloja sieltä poistuminen tapahtuu täysin esteettä. Samoin tuotan
toon käytettävä tekniikka on kaikkien alalla olevien ja simre aikovien yritysten käytössä yhtäläi
sin kustannuksin. (Ylä-Liedenpohja 1995, 102; Schotter 2001, 483.)

Kaikki täydellisen kilpailun määritelmän ominaisuudet omaavia markkinoita on vaikea löytää
reaalimaailmasta. Täydellinen kilpailu onkin pikemmin teoreettinen ideaalinen olotila. Se on
kuitenkin käyttökelpoinen malli, sillä useat toimialat ovat voimakkaasti kilpailtuja. Tällaisilla
toimialoilla toimivien yritysten reagointia markkinoilla tapahtuviin muutoksiin voidaan yrittää
emiustaa täydellisen kilpailun mallin avulla. Koska täydellisessä kilpailussa kaikkien markkinoil
la toimivien yritysten olosuhteet oletetaan samanlaisiksi, riittää että malleissa kuvataan yksittäi
sen yrityksen käyttäytymistä. (Ylä-Liedenpohja 1995, 102; Perloff 2001, 227-228.)

Monroe (2003, 596-597) kirjoittaa jossain vaiheessa käydyn keskustelua siitä, voiko internet
johtaa tietyissä tapauksissa täydellisesti kilpailtuihin markkinoihin. Monroen mukaan osa internet-yhtiöistä uskoi tähän ja alensi sen seurauksena hintojaan alemmaksi kuin mitä asiakkaat oli
sivat olleet valmiita maksamaan - siitä seurasi monia ".com-yhtiöiden" konkursseja.

4.1.2 Monopoli
Täydellisesti kilpailluiden markkinoiden vastakkainen ääripää on monopoli, jossa tiettyä tuotetta
myy vain yksi yritys. Lisäksi kyseiselle tuotteelle ei ole olemassa läheisiä substituutteja. (Jehle &
Reny 2001, 158; Perloff 2001, 343; Mankiw 2004, 314.)

Yrityksen monopoliasema perustuu alalle tulon esteisiin. Koska muut yritykset eivät pääse
markkinoille, yritys säilyy tuotteen ainoana myyjänä. Alalle tuloa saattavat estää esimerkiksi
valtiovallan säätämät lait, jonkin yrityksen yksinoikeus tiettyyn resurssiin tai tuotannon mitta
kaavaetu, jolloin puhutaan luonnollisesta monopolista. (Sloman 1997, 182-183; Mankiw 2004,
314-315.) Alalle tulon esteitä käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
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Aina ei ole helppoa sanoa, onko kyseessä monopoli. Esimerkiksi jollain yrityksellä voi olla mo
nopoliasema vaikkapa tiettyyn kangaslaatuun, mutta ei kankaisiin yleensä. Samoin lääkefirma
voi olla monopoliasemassa tiettyyn lääkkeeseen, mutta markkinoilla voi olla muitakin lääkkeitä,
joilla hoidetaan samaa sairautta. (Sloman 1997, 181.)

Usein onkin monopolimäärittelyä hedelmällisempää keskittyä miettimään, kuinka paljon yrityk
sellä on markkinavoimaa. Markkinavoimasta käytetään myös nimeä monopolivoima. Markkinaeli monopolivoimalla tarkoitetaan yrityksen kykyä vaikuttaa omilla toimillaan tuotteen markki
nahintaan. Yrityksen monopolivoiman suuruus määräytyy paljolti sen mukaan, kuinka läheisiä
oman tuotteen substituutteja kilpailijat myyvät markkinoilla. Jos yrityksellä on monopolivoimaa
tietyn tuotteen osalta, tuotteen kysyntäkäyrällä on negatiivinen kulmakerroin. (Sloman 1997,
181; Landsburg 1999, 344.)

4.1.3 Oligopoli
Kilpailutilaimetyyppien ääripäihin sijoittuvien täydellisen kilpailun ja monopolin väliin asettuvat
kaksi epätäydellisen kilpailun tyyppiä: oligopoli ja monopolistinen kilpailu (Sloman 1997, 191;
Mankiw 2004, 65).

Monesti yritys, joka tuo menestyksellisesti markkinoille uudenlaisen tuotteen, huomaa pian mui
den yritysten alkavan valmistaa vastaavanlaista tuotetta. Näin yleensä tapahtuu, mikäli kyseisillä
markkinoilla ei ole merkittäviä alalle tulon esteitä. Ensimmäisen kilpailijan ilmestyessä alan kil
pailutilanne muuttuu monopolista duopoliksi, ja seuraavien yritysten astuessa markkinoille edel
leen duopolista oligopoliksi. (Schotter 2001, 407.)

Oligopoli on kilpailutilanne, jossa suhteellisen harvalukuinen joukko yrityksiä jakaa keskenään
valtaosan alan markkinoista. Yritykset myyvät joko keskenään identtisiä tuotteita tai sitten tuot
teet ovat jonkin verran toisistaan erilaistettuja. Harvalukuisuutensa ansiosta kaikilla alan yrityk
sillä on monopolivoimaa eli ne voivat vaikuttaa omilla toimenpiteillään tuotteen markkinahin
taan. Oligopolimarkkinoilla yritykset eivät aina kilpaile aggressiivisesti. (Sloman 1997, 197;
Landsburg 1999, 418; Jehle & Reny 2001, 161-164; Mankiw 2004, 65.)
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Oligopolissa markkinoilla on luonnollisesti siis vähintäänkin kaksi yritystä. Kahden yrityksen
oligopolia kutsutaan nimellä duopoli, kuten jo äsken todettiinkin. Yritysten lukumäärän ylärajaa
ei sen sijaan oligopolin tapauksessa voi tarkasti määrittää. On kuitenkin esitetty, että normaalisti
oligopolityyppisessä kilpailutilanteessa markkinoilla on enimmillään parikymmentä yritystä.
Toisaalta vaikkapa kymmenen yrityksen muodostamilla markkinoilla voidaan tulkita käytävän
monopolistista kilpailua tai jopa täydellistä kilpailua. Rajanveto täytyy jokaisessa tapauksessa
miettiä erikseen. (Sloman 1997, 191; Mankiw 2004, 347-348.)

Kaikille oligopoleille on yhteistä, että kyseisillä markkinoilla on alalle tulon esteitä. Esteiden
jykevyys kuitenkin vaihtelee - joillekin oligopolimarkkinoille on suhteellisen helppo päästä mu
kaan, joissakin taas alalle tunkeutuminen on käytännössä mahdotonta. (Sloman 1997, 197; Perloff 2001,416.) Kuten jo aiemmin tulikin mainittua, alalle tulon esteitä käsitellään tarkemmin
myöhemmin tässä luvussa.

Yhteistä oligopoleille on myös se, että oligopolimarkkinoiden yritykset ovat toisistaan riippuvai
sia. Jos yritys esimerkiksi muuttaa tuotteensa hintaa tai alkaa vaikkapa mainostamaan sitä
enemmän, muutoksella on vaikutus kilpailijoiden myyntiin. Kilpailijat voivat puolestaan vastata
muuttamalla omien tuotteidensa hintoja tai mainosponnistusten määrää, joka taas vaikuttaa oman
yrityksen myynnin määrään. Yhdelläkään oligopolialan yrityksellä ei siten ole varaa jättää huo
miotta kilpailijoidensa tekemisiä. (Sloman 1997, 197; Perloff 2001, 416.)

Yritysten keskinäisen riippuvuuden takia on mahdotonta ennustaa suoraan, miten esimerkiksi
yrityksen tekemä hinnanmuutos vaikuttaa kyseisen yrityksen myyntiin. Ennen ennustusta täytyy
tehdä olettamuksia siitä, miten muut alan yritykset reagoivat hinnanmuutokseen. Erilaiset olet
tamukset taas johtavat erilaisiin ennustuksiin. Tämän takia taloustieteessä ei ole yhtään yleisesti
hyväksyttyä teoriaa oligopolimarkkinoiden käyttäytymisestä - yritykset saattavat reagoida sa
manlaisissa tilanteessa eri tavoin ja ennustamattomasti. (Sloman 1997, 197; Landsburg 1999,
423-424.)

Yksi tapa mallintaa yritysten käyttäytymistä ja reagointia oligopolimarkkinoilla on peliteoria
(game theory). Asiaahan jo sivutöinkin aiemmin tässä tutkielmassa. Peliteoria on sarja työkaluja,
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joita muun muassa taloustieteilijät, valtiotieteilijät, sotilasanalyytikot ja monet muut käyttävät
omilla aloillaan. Yhtä lailla peliteorian avulla voi analysoida myös vaikkapa pokerin pelaamista.
Taloustieteissä peliteoria on ajan myötä osoittautunut hyödylliseksi oligopolien käyttäytymisen
tutkimisessa. (Landsburg 1999, 423^124; Perloff 2001, 419.)

4.1.4 Monopolistinen kilpailu
Toinen kahdesta epätäydellisen kilpailun tyypistä on siis monopolistinen kilpailu. Siinä melko
laaja yritysten joukko myy keskenään hieman erilaistettuja tuotteita, jotka ostajien mielestä ovat
kuitenkin melko lähellä toisiaan. Sen verran ominaisuuksissa on kuitenkin eroja, etteivät tuotteet
ole täydellisiä substituutteja keskenään. Kullakin yrityksellä on siis oman tuotevariaationsa osal
ta monopoli. Useiden kilpailijoiden takia yritys omaa kuitenkin vain rajoitetun määrän monopolivoimaa tuotteeseensa. (Jehle & Reny 2001, 164-165; Mankiw 2004, 346.)

Monopolistisessa kilpailussa alalle tulo on vapaata, kun taas oligopolimarkkinoille pääsy on vai
keampaa tai suorastaan mahdotonta. Niinpä monopolistisen kilpailun markkinoilla onkin enem
män kilpailijoita kuin oligopolimarkkinoilla. Toinen ero on tuotteissa: monopolistisessa kilpai
lussa yritysten tuotteet ovat aina keskenään erilaistettuja, sen sijaan oligopolimarkkinoilla ne
voivat olla joko identtisiä tai sitten erilaistettuja. Onkin jopa sanottu, että monopolistisen kilpai
lun mallia voi pitää oligopolimallina, joka korostaa tuotedifferointia ja alalletuloja. (YläLiedenpohja 1995, 114; Sloman 1997, 172-173)

Monopolistinen kilpailutilanne voi tosin vallita myös täysin identtisten tuotteiden markkinoilla.
Tällöin osa markkinoiden ostajista ei tiedä, että täsmälleen samaa tuotevariaatiota myy yksi tai
useampikin taho. Yritys voi siis tämän tietämättömän kuluttajasegmentin osalta saavuttaa mono
poliaseman kyseiseen tuotevarianttiin. Niinpä se saattaakin onnistua myymään täysin identtistä
tuotetta kalliimpaan hintaan kuin kilpailijansa. (Ylä-Liedenpohja 1995, 113.)

Edellä kuvatun kaltainen tilanne identtisen tuotteen myymisestä markkinoilla eri hintaan eri
myymälässä onnistuu siis siksi, että osa markkinoilla olevista ostajista tietää enemmän kuin toi
set. Tällaista tietämyseroa kutsutaan epäsymmetriseksi informaatioksi. Se voi johtua esimerkiksi
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siitä, että osa kuluttajista on valmis käyttämään aikaansa eri myymälöiden hintojen vertailuun.
Toisilla kuluttajilla ei taas esimerkiksi hyvien tulojensa tai muiden syiden takia ole tarvetta tai
halua käyttää aikaansa hintatietoutensa kartuttamiseen. He saattavat ostaa tuotteen ensimmäisestä
myymälästä hintaa sen enempää miettimättä. (Ylä-Liedenpohja 1995, 113; Perloff 2001, 651653.)

4.1.5 Kilpailutyypin märittämisen edut ja markkinavoima
Edellisissä alaluvuissa käsiteltiin muun muassa yrityksen markkina- eli monopolivoimaa. Kuten
todettiin, markkinavoimaa omaava yritys voi vaikuttaa omilla toimillaan tuotteen markkinahin
taan. Tällaisesta yrityksestä käytetään termiä hintajohtaja {price maker) (ks. Sipilä 2003, 493).
Yritystä, jolla markkinavoimaa ei ole, kutsutaan puolestaan hinnanottajaksi {price taker) (YläLiedenpohja 1995, 102). Jälkimmäisestä tapauksesta käytetään myös termiä hintaseurailija (Ant
tila & Fogelholm 1999, 41).

Yksi syy tuotteen kilpailutyypin määrittämisen tärkeydelle lienee siis se, että siten on helpompi
arvioida oman markkinavoimansa suuruutta. Mikäli yritys huomaa olevansa hintajohtaja, se voi
hyödyntää hinnanasetannassaan kysyntäperusteista hinnoittelua (Hanna & Dodge 1995, 67).
Muutoin sen täytynee tyytyä kilpailuperusteiseen hinnoitteluun eli ottaa hinta annettuna markki
noilta.

4.2 Markkinoille tulon esteitä
Kuten aiemmin jo todettiinkin, sekä monopoli- että oligopolimarkkinoille on markkinoille tulon
esteitä. Sen sijaan monopolistisen kilpailun ja täydellisen kilpailun markkinoilla alalle tulon es
teet puuttuvat kokonaan. (Sloman 1997, 197.) Seuraavassa on lueteltu tavallisimpia esteitä mo
nopoli- ja oligopolimarkkinoille pääsylle.

e

Tuotannon mittakaavaedut. Joillakin toimialoilla saattaa olla hyvin tilaa yhdelle yritykselle,
mutta kaksi yritystä ei voi toimia samoilla markkinoilla kannattavasti. Esimerkiksi jollakin
bussilinjalla yksi yrittäjä saattaa saada auton täyteen matkustajia. Jos samalla linjalla ajaisi
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kaksi bussiyrittäjää, näistä huonommin menestyvä saisi linja-autonsa korkeintaan puoliksi täy
teen matkustajia. Jos reitin ajaminen ei tuolla matkustajamäärällä ole kannattavaa, kyseisen
bussiyrittäjän on järkevää vetäytyä pois niiltä markkinoilta. (Sloman 1997, 182.)

• Tuotteen erilaistaminen ja merkkiuskollisuus. Kun yritys erilaistaa tuotteensa kilpailijois
taan tai kehittää kokonaan uuden tuotteen, se saattaa parhaassa tapauksessa onnistua luomaan
tuotteestaan menestyvän brändin. Tällöin kuluttajat saattavat tulla niin merkkiuskollisiksi, että
uuden yrityksen on vaikea tunkeutua markkinoille samanlaisella tuotteella. Näin, vaikka mark
kinoilla riittäisi hyvinkin ostajia kahden tai useamman yrityksen tarpeisiin. Uusi yritys saattaa
siis hyvinkin pystyä tuottamaan tuotetta yhtä alhaisin kustannuksin kuin markkinoilla jo oleva
yritys, mutta se ei onnistu tekemään tuotettaan riittävän houkuttelevaksi merkkiuskollisille ku
luttajille. (Sloman 1997, 182.)

• Vakiintuneet yrityksen alhaisemmat kulut. Vakiintuneelle monopoliyritykselle on yleensä
kehittynyt erikoistunut tuotanto- ja markkinointitaito oman alansa toimintaan. Tällaisella yri
tyksellä on yleensä parhaiten tiedossa oman alansa kehittyneimmät tuotantotekniikat ja luotettavimmat tai halvimmat alihankkijat. Se saattaa myös saada edullisemmalla korolla rahoitusta
toimintaansa verrattuna alalle pyrkijään. Vakiintunut monopoli toimii siis todennäköisesti
alemmalla kustannusrakenteella kuin alalle tuleva yritys. Niinpä uudet yrityksen voikin olla
vaikeaa kilpailla alalla jo pitkään toimineen yrityksen kanssa, ja uusi sen takia uusi yritys hel
posti häviää esimerkiksi yritysten välille mahdollisesti syntyvän hintasodan. (Sloman 1997,
182.)

• Tuotannon avaintekijöiden omistaminen tai hallinta. Tietyn tuotteen tai palvelun tuottami
sessa saatetaan tarvita tiettyä raaka-ainetta tai muuta tuotannontekijää. Mikäli jokin yritys hal
litsee yksin tämän tuotannontekijän valmistamista tai jakelua, se voi estää potentiaalisilta kil
pailijoilta kyseisen tuotannontekijän käytön. (Sloman 1997, 182-183.)

• Tukku- tai vähittäiskauppojen omistaminen tai hallinta. Tietyillä tukku- tai vähittäiskau
poilla on joskus yksinoikeus - laillinen tai luonnollinen - joidenkin tuotteiden myyntiin. Näi
den kauppojen omistaja voi estää potentiaalisten kilpailijoiden tuotteiden pääsyn asiakkaiden
ulottuville. (Sloman 1997, 183.)
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• Laillinen suoja. Yrityksen monopoliasemaa saattaa olla joskus suojattu lain perusteella. Täl
löin suojana voi olla esimerkiksi patentti, copyright-oikeus, erilaiset lisenssioikeudet tai vaik
kapa tullisuoja ulkomaisia kilpailijoita vastaan. (Sloman 1997, 183; Landsburg 1999, 359; Perloff 2001, 367-369, Mankiw 2004, 316.)

• Fuusiot ja yritysvaltaukset. Monopolisti voi jättää yritysvaltaustarjouksen jokaisesta uudesta
alalle tulijasta. Jo pelkkä yritysvaltauksen uhka saattaa lannistaa alalle haluavia. (Sloman 1997,
183.)

• Aggressiivinen taktiikka. Vakiintunut monopolisti pystyy useimmiten kestämään tappioita
pitempään kuin uusi alalle tulija. Niinpä monopolisti saattaa esimerkiksi aloittaa hintasodan,
järjestää massiivisen markkinointikampanjan, tarjota houkuttelevia asiakaspalveluetuja tai luo
da uusia brändejä kilpailemaan alalle tulijoiden kanssa. (Sloman 1997, 183.)

• Pakottaminen ja uhkailu. Monopolisti saattaa myös turvautua erilaiseen lailliseen tai laitto
maan häirintään ajaakseen uuden tulokkaan pois markkinoilta. (Sloman 1997, 183.)

4.3 Kilpailuperusteisen hinnoittelun edut ja haitat
Harmaja Dodge (1995, 74—75) toteavat, kilpailuperusteisen hinnoittelu on helppotajuista ja sen
käyttö yritysten keskuudessa yleistä. Heidän mukaansa kilpailuperusteisen hinnoittelumenetelmän etuja ovat muun muassa seuraavat seikat:

• Kilpailuperusteisen hinnoittelun käyttö on melko helppoa ja nopeaa, sillä markkinoiden kysyn
tää tai muuta markkinoilta vaikeasti hankittavaa tietoa ei tarvita.
• Kilpailuperusteisessa hinnoittelussa hinnanasetanta perustuu kilpailijoiden hintoihin, joita tulee
luonnollisesti seurata. Niinpä tätä hinnoittelumenetelmää käyttävät yritykset reagoivat ikään
kuin luonnostaan herkästi markkinoilla tapahtuviin muutoksiin.
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• Kuluttajien hintakäsityksiä tai -tottumuksia ajatellen kilpailuperusteinen hinnoittelu on kaik
kein loogisin menetelmä, sillä asiakkaat arvioivat tuotteiden hintoja vallitsevan hintatason poh
jalta.

Nagle ja Holden (1995, 8-9) käyvät läpi kilpailuperusteisen hinnoittelun varjopuolia. Heidän
esittämänsä haittapuolet koskevat selvästikin tilannetta, jossa yrityksellä olisi markkinavoimaa,
mutta se siitä huolimatta pitäytyy pelkästään kilpailuperusteisen hinnoittelumenetelmän käytös
sä. Tällöin yritys menettää muutoin saatavilla olevia voittoja - siis lisätuloja, jotka olisivat saata
villa kysyntäperusteista hinnoittelumenetelmää käyttämällä. Nagle ja Holden kyseenalaistavat
erityisesti tilanteen, jossa yritys markkinaosuutta kasvattaakseen laskee hintansa kilpailijoiden
tasolle, vaikka se entisellä korkeammalla hintatasolla saavuttaisi paremman kannattavuuden.

4.4 Kilpailuperusteinen hinnoittelu tämän tutkielman näkökulmasta
Kuten jo edellä kävikin ilmi, pelkästään kilpailuperusteiseen hinnoittelumenetelmän käyttöön ei
tulisi tukeutua, mikäli yrityksellä on markkinavoimaa. Mikäli markkinavoimaa taas ei ole, kilpai
luperusteiseen hinnoitteluun tukeutuminen lienee järkevin vaihtoehto - toki siinäkin tapauksessa
tuotteen järkevän myyntihinnan alaraja kannattaa tarkistaa kustannusperusteista hinnoittelumene
telmää käyttäen.

Jos yrityksellä on markkinavoimaa, sen kannattanee useimmissa tapauksissa tukeutua kysyntäperusteiseen hinnoitteluun.
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5. Kysyntäperusteinen hinnoittelu
Tämän luvun tarkoituksena on käydä läpi keskeisiä kysyntäperusteiseen hinnoitteluun (demandoriented pricing, value-based pricing) liittyviä teorioita ja malleja.

Tästä hinnoittelumenetelmästä käytetään useita nimityksiä. Suomenkielisestä kirjallisuudesta
löytyvät ainakin nimitykset kysyntälähtöinen tai asiakkaan kokemaan hyötyyn perustuva hinnoit
telu (mm. Anttila & Fogelholm 1999, 41; Anttila & Iltanen 2004, 180), kysyntäperusteinen hin
noittelu (mm. Laitinen 2007, 115) ja arvoperusteinen hinnoittelu (mm. Laitinen & Länsiluoto
2008). Englanniksi menetelmästä käytetään ainakin nimityksiä demand-oriented pricing (Hanna
& Dodge 1995, 67), value-based pricing (Kotler & Armstrong 2006, 322) ja customer-driven
pricing (Nagle & Holden 1995, 7).

Aiemmin tässä tutkielmassa todettiin, että kustannusperusteisessa hinnoittelussa hinnanasetannan
lähtökohtina ovat tuotteen aiheuttamat kustannukset - kilpailuperusteisessa hinnoittelussa puo
lestaan kilpailijoiden vastaavanlaisista tuotteista veloittamat hinnat. Kysyntäperusteisessa hin
noittelussa hintapäätöksen pohjana on asiakkaan tuotteesta kokema hyöty tai arvo (Kotler &
Armstrong 2006, 322). Toki tässäkin tapauksessa tuotteesta aiheutuvien kustannusten laskemi
nen on tärkeää sen selvittämiseksi, millä myyntihinnalla markkinoilla yleensä kannattaa olla mu
kana (Nagle & Holden 1995, 33). Muutoinhan voi käydä niin, että asiakkaiden tuotteesta kokema
arvo on pienempi kuin tuotteesta yritykselle aiheutuvat kustannukset - tuolloin tuote olisi tap
piollinen.

Kysyntäperusteisessa hinnoittelussa kaikkein keskeisintä on arvioida, kuinka paljon tarkastelta
vaa tuotetta myytäisiin eri hinnoilla - toisin sanoen siis kysynnän emiakointi (Anttila & Fogel
holm 1999, 40; Hanna & Dodge 1995, 67-70). Tämän jälkeen kartoitettujen hintavaihtoehtojen
väliltä pyritään valitsemaan optimaalinen myyntihinta tuotteelle (Hanna & Dodge 1995, 69).
Kuten Hanna ja Dodge (1995, 69) toteavat, kysynnän arvioiminen ei ole missään nimessä helppo
tehtävä. He tuovat esiin erilaisia menetelmiä, joilla kysyntää voi arvioida. Niihin perehdytään
myöhemmin tässä tutkielmassa.
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5.1 Kysynnän hintajousto
Tuotteen kysynnän jousto sen hinnan suhteen - eli hintajousto - on keskeisin käsite tuotteen kysyntäperusteisessa hinnoittelussa. Sillä tarkoitetaan kysynnän suhteellisen muutoksen ja hinnan
suhteellisen muutoksen osamäärää. (Laitinen 2007, 115.) Yleensä hintajousto on negatiivinen eli
hinnan noustessa kysyntä laskee ja vastaavasti hinnan laskiessa kysyntä nousee (Sipilä 2003,
108).

Laitinen (1990, 27-28) kirjoittaa, että mitä helpommin asiakas voi muuttaa tuotteen kulutusta ja
mitä enemmän sille on olemassa korvaavia tuotteita, sitä joustavampaa on kysyntä. Toisin sano
en pienikin hinnannosto voi karkottaa asiakkaat pois.

Laitinen (1990, 27) toteaa edelleen, että mitä kipeämmin asiakas tarvitsee tuotetta ja mitä vä
hemmän sille on olemassa korvaavia tuotteita, sitä joustamattomampaa on kysyntä. Äärimmäisen
joustamattomassa tapauksessa tuotetta siis myydään sama määrä, olipa hinta mikä hyvänsä. Sipi
lä (2003, 110-111) on listannut mahdollisia syitä tuotteen joustamattomalle kysynnälle. Hänen
mukaansa hintajousto (tai hintaherkkyys) on pieni kun:

• Tuote on välttämättömyyshyödyke.
• Asiakas tarvitsee tuotteen pakottavassa kiiretilanteessa tai satunnaisesti.
• Tuote on selvästi omaleimainen ja eroaa kilpailijoiden tuotteista.
• Tuotteesta on muodostunut merkkituote, johon on tunteenomaisesti sitouduttu.
• Asiakkaista on hienoa olla kyseisen yrityksen asiakas.
• Asiakkaat eivät tunne korvaavia tuotteita.
• Tuotteen hinta on käytettävissä oleviin varoihin nähden pieni.
• Tuote on vain pieni osa laajemmasta kokonaisuudesta.
• Kun tuote liittyy johonkin jo ostettuun ja muualta ei löydy yhteensopivaa.
• Jos joku muu maksaa suurimman osan tuotteesta, esimerkiksi yritys tai vakuutus.
• Asiakas tuntee yrityksen henkilöstön hyvin ja on sitoutunut heihin.
• Kun asiakas voi siirtää tuotteen kustannuksen edelleen omille asiakkailleen.
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• Asiakas arvostaa mukavuuttaan eikä siksi hae vertailukohteita tai se tulisi hänelle hyvin kalliik
si.
• Kun asiakas arvelee, ettei tuotetta saa muualta sen edullisemmin.

Sipilä (2003, 111) mainitsee edelleen, että kysynnän hintajouston ohella muita joustokäsitteitä
ovat muun muassa kysynnän ristijousto (miten paljon tuotteen y hinnan muutos vaikuttaa toisen
tuotteen x kysyntään) ja tarjonnan hintajousto (hyödykkeen hinnan muutoksen vaikutus tarjon
nan määrään).

5.2 Kysyntäperusteisen hinnoittelun edut ja haitat
Kotlerin ja Armstrongin (2006, 322) mukaan jatkuvasti kasvava joukko yrityksiä perustaa oman
hinnanasetantansa kysyntäperusteiseen hinnoitteluun.

Yleisesti hintakirjallisuudessa kysyntäperusteista hinnoittelua pidetään himioittelumenetelmien
joukosta kaikkein suositeltavimpana. Sen haittana mainitaan lähinnä se, että optimaalisen hinnan
määrittämiseen tarvittavan oikeanlaisen ja luotettavan tiedon hankkiminen ja kerääminen saattaa
olla hankalaa ja työlästä. (Ks. esim. Nagle & Holden 1995, 7-8.)

5.3 Kysyntäperusteinen hinnoittelu tämän tutkielman näkökulmasta
Tämän tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin läheisesti kysyntäperusteiseen hinnoittelumenetelmään liittyen. Kuten jo aiemmin todettiin, kysyntäperusteisessa hinnoittelumenetelmässä
keskeisenä tekijänä on asiakkaan tuotteesta kokema hyöty tai arvo. Seuraavassa luvussa käsitel
lään läpi keinoja kerätä asiakkailta heidän näkemyksiään tuotteen arvosta.
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6. Hintakäsitystutkimus
Hintakäsityksellä tarkoitetaan useiden eri vaiheiden kautta kuluttajan mielessä syntyvää käsitystä
tuotteen kalleudesta tai halpuudesta. Hintakäsitystutkimuksen {price perception research, price
sensitivity research) puitteissa voidaan muun muassa tarkastella viitehintojen vaikutusta hintakäsitykseen sekä mitata kuluttajien hintatietoisuutta ja hintaherkkyyttä. (Lehtinen 2003, 5.) Tämän
tutkielman empiirisessä osuudessa mitattiin juuri asiakkaiden hintaherkkyyttä liittyen reaaliaikai
seen osakekurssipalveluun.

Ennen hintakäsitystutkimukseen perehtymistä seuraavassa alaluvussa käydään ensin läpi erilaisia
menetelmiä kysynnän arvioimiseen. Yksi mainitusta menetelmistä on ostajille tehtävät haastatte
lut ja kyselyt, joista jälkimmäinen oli menetelmänä tämän tutkielman empiriaosuudessa.

6.1 Menetelmiä kysynnän arvioimiseen
Edellisessä luvussa todettiin, että kustannusperusteisessa hinnoittelussa kaikkein keskeisintä on
tarkasteltavan tuotteen kysynnän arvioiminen eri hintatasoilla. Tehtävä ei ole helppo, mutta sii
hen on olemassa useita menetelmiä. Esimerkiksi Harmaja Dodge (1995, 70-74) tuovat esiin seit
semän menetelmää kysynnän arvioimiseksi eri hintatasoilla:

• Myyntiedustajien kokonaisarvio. Tässä menetelmässä tuotteen myyntiedustajia pyydetään
arvioimaan, kuinka paljon myyntimäärä prosentuaalisesti nousisi (tai laskisi), jos tuotteen hin
taa nostettaisiin (tai laskettaisiin) x prosenttia. Myyntiedustajilla on hyvä tuntuma kilpailukentän tapahtumista, markkinoiden suuntauksista ja asiakkaiden tarpeista - heillä on siis kokemuk
sensa puolesta tarvittavaa tietoa tämänkaltaisen arvion tekemiseen. Tähän menetelmään liittyy
myös paljon puutteita ja rajoituksia, jotka on syytä ottaa huomioon. Ensinnäkin tulee varmis
taa, että myyntiedustajat ottavat arviointitehtävän vakavasti ja tekevät sen tunnollisesti. Toisek
si myyjät saattavat tahattomasti tai tarkoituksellisesti joko liioitella tai vähätellä hinnanmuutok
sen aiheuttamaa vaikutusta myyntimäärään. Syynä tähän saattaa olla vaikkapa myyntipalkkiojärjestelmä - arvioimalla tulevan kysynnän hyvin alhaiseksi, myyntiedustajan seuraavan
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vuoden tavoite saatetaan niin ikään määrittää alhaiseksi, jolloin tavoitteen ja sen mukanaan
tuoman lisäpalkkion saavuttaminen helpottuu.

• Asiantuntija-arvio. Hinta-kysyntä-muutosten asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi markki
natutkijat, tuotteen jakelutien jäsenet, konsultit ja yrityksen johto, jotka ovat hankkineet osaa
misensa esimerkiksi koulutuksen tai kokemuksen kautta. Asiantuntijoiden kysyntäarvio on jo
ko (1) myynnin piste-ennuste {point estimate of sales), (2) myynnin väliestimaatti {interval es
timate of sales) tai (3) todennäköisyysjakaumaennuste {probability distribution estimate).
Myynnin piste-ennusteessa tuotteelle arvioidaan kaikkein todennäköisin myyntimäärä annetul
la hinnalla (esimerkiksi jos hinnaksi asetetaan 230 euroa, kaikkein todennäköisin myyntimäärä
on 300 000 kappaletta). Myynnin väliestimaatissa puolestaan arvioidaan, millä todennäköisyy
dellä tuotteen myyntimäärä osuu tiettyyn väliin annetulla hinnalla (esimerkiksi 90 prosentin to
dennäköisyys, että myyntimäärä osuu 500 000-600 000 kappaleen välille, jos hinta on 1 200
euroa). Todennäköisyysjakaumaennusteessa taas arvioidaan, millä todennäköisyydellä myyn
timäärä osuu millekin välille tietyllä hinnalla (esimerkiksi 150 euron hinnalla on 30 %:n toden
näköisyys 50 000-55 000 kappaleen myynnille, 50 %:n todennäköisyys 56 000-60 000 kappa
leen myynnille ja 20 %:n todennäköisyys 61 000-65 000 kappaleen myynnille). Asiantuntijoi
den ennusteet ovat subjektiivisia, ja edustavat esimerkiksi esitetyn todennäköisyysjakauman
tapauksessa pessimististä, todennäköistä ja optimistista myyntimääräarviota. Tässä menetel
mässä olisi eduksi kerätä arvio useammalta asiantuntijalta ja yhdistää numerot kokonaisarviok
si.

• Aiempien myyntilukujen ja -tilastojen analysointi. Kysyntää eri hintatasoilla voi arvioida
myös tutkimalla menneitä myyntilukuja aikasarja-analyysin avulla (time series analysis). Täl
löin oletuksena on, että myyntimäärän ja himian välistä suhdetta aiemmilla ajanjaksoilla voi
daan käyttää tulevien periodien myynnin ennustamiseen. Tämä johtaa edelleen oletukseen, että
analysoitavien lukujen ajoista on tullut vain vähäisiä muutoksia muun muassa itse tuotteeseen,
kilpailukenttään tai asiakaskuntaan.

• Ostajille tehtävät haastattelut ja kyselyt. Kysynnän arviointihan on pohjimmiltaan sen en
nustamista, miten todelliset ja potentiaaliset ostajat käyttäytyvät eri hintatasojen vallitessa.
Niinpä tuntuukin luontevalta ratkaisulta mennä asiakkaiden luokse ja kysyä heidän ostohaluk43

kuuttaan eri hintatasoilla. Mutta tässäkin menetelmässä on omat heikkoutensa. Monissa tapa
uksissa ostajien vastaukset eivät paljasta heidän tulevaisuuden aikomuksiaan tai käyttäytymis
tään todellisessa tilanteessa. Haastateltavat saattavat myös antaa tahallaan vastaukseksi epä
realistisen alhaisia hintoja - näin he pyrkivät vastuullisen kuluttajan roolissa tekemään oman
osuutensa hintatason kurissapitämiseksi. Ostajille suunnattujen haastattelujen ja kyselyiden on
nistuminen tai epäonnistuminen perustuu kahteen seikkaan. Ensinnäkin pitäisi pystyä tunnis
tamaan todelliset ja potentiaaliset ostajat sekä saada heidät vastaamaan. Toiseksi heidän vastaustensa pitäisi olla todenmukaisia. Nämä ovat tämän menetelmän suurimmat haasteet.

• Tuotteen toiminnallisen suosituskyvyn arvioiminen. Monesti tuote, jonka kysyntää eri hinta
tasoilla ennustetaan, on innovaatio tai jonkin aiemman tuotteen paranneltu versio. Tällöin sen
käyttöönotto korvaa aiemmin käytetyn tuotteen ja säästää monesti tuotantokuluja esimerkiksi
vähentämällä tarvittavaa henkilötyöpanosta. Tämä pätee erityisesti teollisuustuotteisiin, mutta
ei juurikaan kuluttajatuotteiden kohdalla. Uuden tuotteen arvoa ostajalle voi arvioida mietti
mällä, kuinka suuren säästön uuden tuotteen käyttöönotto tuo ostajan toimintokustannuksiin.
Tätä kautta on helpompi arvioida tuotteen kysyntää eri hintatasoilla.

• Koemarkkinat. Koemarkkinointi tarkoittaa suunnitellun markkinointimixin testaamista rajoi
tetun ajan huolella valituilla maantieteellisillä alueilla. Tällöin tuotetta myydään todellisessa
myyntiympäristössä ja havainnoidaan asiakkaiden käyttäytymistä testattavien markkinointielementtien (esimerkiksi hinnan) suhteen. Testimarkkinointia käytetään pääasiassa kuluttajatuotteiden - mutta ei juurikaan teollisuustuotteiden - kohdalla. Teollisuustuotteiden osalta ky
syntää pyritään selvittämään ennemmin esimerkiksi kartoittamalla potentiaalisten ostajien pa
lautteet kaikkein todennäköisimmästä hintavaihtoehdosta. Kuluttaj atuotteen koemarkkinoilla
hintamuutoksen vaikutusta kysyntään voidaan testata siten, että tuotetta myydään eri maantie
teellisillä alueilla eri hintaan - näin eri markkinoilla myytyjen tuotteiden määrästä voidaan pää
tellä hinnan ja myyntimäärän välinen suhde.

• Kokeet laboratorio-olosuhteissa. Tuotteen kysyntää eri hintatasoilla voidaan arvioida myös
järjestämällä simuloituja eli jäljitettyjä ostoskäyntejä. Tällöin kokeeseen osallistuvat tekevät
ostoksia keinotekoisessa ympäristössä, mutta heidän ei tarvitse oikeasti maksaa ostoskärryyn
valitsemiaan tuotteita. Tällaisten kokeiden etuna on muun muassa se, että tulokset saadaan no44

peasti - lisäksi kokeet ovat melko edullisia toteuttaa. Etuihin kuuluu myös se, että ylimääräiset
tutkimusta häiritsevät tekijät voidaan joko karsia kokonaan pois tai ainakin pienentää niiden
vaikutusta. Huonoihin puoliin lukeutuu puolestaan kysymys, voidaanko keinotekoisesti luodus
sa ympäristössä saadut tulokset yleistää muihin tilanteisiin. Kokeeseen osallistuja nimittäin tie
dostaa, että nyt tarkkaillaan hänen suhtautumistaan hintoihin. Niinpä hän saattaa olla normaalia
hintatajuisempi ja hänen ostokäyttäytymisensä normaalioloja rationaalisempaa.

Edellä luetelluista seitsemästä menetelmästä tässä tutkielmassa hyödynnetään ostajille (todellisil
le ja potentiaalisille) toteutettavaa kyselyä, jonka tarkoituksena on auttaa arvioimaan reaaliaikai
sen osakekurssipalvelun kysyntää eri hintatasoilla. Tätä tarkoitusta varten on olemassa useita
erilaisia kyselymalleja, joihin perehdytään paremmin seuraavissa alaluvuissa.

6.2 Hintakäsitys ja sen mittaaminen
Laitinen (2007, 225) toteaa tuotteen onnistuneen hinnoittelun edellytykseksi, että yritys tuntee
asiakkaansa ja heidän suhtautumisensa hintaan. Hänen mukaansa perinteinen talousteoreettinen
näkemys tuotteen hinnasta ja asiakkaan suhtautumisesta on tähän tarkoitukseen pelkistetty - tällä
viitataan siis mikrotalousteorian tarjoamiin malleihin. Laitinen (2007, 226) jatkaa, että markki
noinnin kuluttajakäyttäytymisen teoriassa asiakas ja hänen käyttäytymisensä nähdään monipuoli
semmin - siinä talousteoreettinen mekanistinen ja analyyttinen lähestymistapa korvataan psyko
logisella lähestymistavalla. Markkinoinnin lähestymistavan mukaan asiakkaan käyttäytyminen ei
perustu niinkään objektiiviseen todellisuuteen, vaan tämän todellisuuden yksilölliseen tulkintaan
eli siihen, miten asiakas sen kokee (perceive). Vastaavasti tällöin tuotteen objektiivinen hinta
(objective price) ei ole avainasemassa, vaan kuluttajan henkilökohtainen näkemys tästä hinnasta.
Tämän vuoksi joku asiakas saattaa pitää esimerkiksi 100 euron hintaista tuotetta liian kalliina,
kun taas toisen asiakkaan Minäkäsityksen mukaan se on edullinen - toisessa tilanteessa jonkin
toisen tuotteen kohdalla samojen asiakkaiden hintakäsitykset saattavat olla päinvastaiset. (Laiti
nen 2007, 226-227.)

Asiakkaan subjektiivinen hintakäsitys eli koettu hinta (perceived price) muodostuu usean osate
kijän yhteisvaikutuksesta, joita ovat muun muassa (1) asiakkaan mielessään tekemä vertailu tuot
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teen ja sen hinnan suhteesta muihin tuotteisiin, niiden hintoihin, laatuun ja muihin ominaisuuk
siin; (2) asiakkaan aikaisemmat kokemukset; (3) asiakkaan omat persoonalliset tekijät; (4) muut
ärsykkeet; ja (5) senhetkinen ostotilanne, jota voidaan kuvata erilaisten tilannetekijöiden (con
text) avulla (Laitinen 2007, 227).

Hintakäsityksen (price perception) syntymiseen vaikuttavat merkittävästi asiakkaan hintatietoi
suus (price awareness) ja hintatajuisuus (price consciousness). Hintatietoisuudella tarkoitetaan
asiakkaan kykyä muistaa tuotteiden hinnat, hintatajuisuus taas tarkoittaa sitä, miten herkästi
asiakas havainnoi tuotteiden väliset hintaerot. (Laitinen 2007, 227-228.)

Hintakäsitys ei kuitenkaan ole ainut ostopäätökseen vaikuttava tekijä - vaikka asiakas pitäisi
jotakin tuotetta erittäin halpana, hän ei silti välttämättä osta sitä. Tämä voi johtua esimerkiksi
seuraavista seikoista: (1) asiakkaalla ei ole tarvetta, aikaa tai rahaa ostaa tuotetta (tilannetekijät),
(2) asiakas saattaa pelätä halvan tuotteen ostamisen heikentävän hänen ulkopuolista arvostustaan
eli statustaan ja (3) halvaksi koettu hinta voi myös synnyttää asiakkaalle mielikuvan huonolaatui
sesta tuotteesta, jolloin hinta sinänsä vaikuttaa asiakkaan mahdollisesta ostosta saamaan tyydy
tykseen tai hyötyyn. (Laitinen 2007, 228-229.)

Kuluttajan käyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa on analysoitu runsaasti subjektiivisen hintakäsityksen syntymistapaa, mutta täysin yleispätevää kaavaa tai mallia ei ole pystytty kehittä
mään. Yksi runsaasti tutkituista malleista perustuu hinnan kynnysarvoihin (price thresholds) tämä malli tarkoittaa periaatteessa sitä, että hintojen välisen eron tulee yrittää tietty kynnysarvo,
jotta asiakas havaitsisi eron ja tiedostaisi hinnat eri suuriksi. (Laitinen 2007, 230.) Hintojen kyn
nysarvojen yhteydessä sovellettavia lähestymistapoja ovat muun muassa Weberin laki (Weber's
Law), Weberin ja Fechnerin laki (Weber-Fechner Law) sekä Stevensin potenssilaki (Stevens'
Power Law) (Laitinen 2007, 230-232).

6.3 Hyväksyttävä hinta-alue
Laitisen (2007, 232-233) mukaan Weberin ja Fechnerin lain ja muiden sitä vastaavien lakien
erityinen merkitys on se, että ne osoittavat asiakkaalla olevan sekä ylärajan (upper threshold) että
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alarajan (lower threshold) hyväksyttävälle hinnalle. Hinnan alarajan ja ylärajan väliin sijoittuvat
hinnat koetaan normaaleiksi ja siten hyväksyttäviksi. Jos tuotteen hinta asetetaan ylärajan ylä
puolelle, asiakas pitää tuotetta aivan liian kalliina, jotta edes harkitsisi sen ostamista. Tuotteen
hinnan alarajan alittavilla hinnoilla asiakas taas alkaa epäillä, että tuote on jollakin tavalla huono
laatuinen tai viallinen. Eli jos tuotteen hinta ylittää tai alittaa asiakkaan mielessään hyväksymän
vaihteluvälin, asiakas ei todennäköisesti osta tuotetta. (Laitinen 2007, 233.)

Monroe (2003, 227) toteaa samasta asiasta, että useimpien asiakkaiden kohdalla ei ole olemassa
vain yhtä ainutta hintaa, jolla he ostavat tuotteen - sen sijaan he ovat valmiit ostamaan tuotteen,
mikäli sen hinta on tiettyjen rajojen sisällä. Tällä siis viitataan edellä mainittuun hintojen hyväk
syttävään vaihteluväliin.

Asiakkaiden käyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa on havaittu, että hintojen hyväksyttävä
vaihteluväli muodostuu hyvin tunnetuilla tuotteilla pienemmäksi kuin vähemmän tunnetuilla
tuotteilla. Tämä johtuu siitä, että harvemmin ostettujen tuotteiden arvoa on vaikea määritellä
tarkasti, joten myös hintojen hyväksyttävä vaihteluväli jää suuremmaksi. (Laitinen 2007, 233.)

Hyväksyttävä hinta-alue sijaitsee yleensä sitä alemmalla tasolla, mitä alhaisempi tulotaso asiak
kaalla on. Kun tulotaso laskee, hinnan hyväksyttävän ylärajan on kuitenkin todettu laskevan vä
hemmän kuin alarajan. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että hinnan hyväksyttävä alar aha muo
dostaa suurituloisille suuremman esteen kuin yläraja pienituloisille. Todennäköisenä syynä tähän
pidetään sitä, että suurituloiset pelkäävät sosiaalisen arvostuksensa vähenevän, mikäli he ostavat
halpoja tuotteita. (Laitinen 2007, 233.)

6.3 PSM-menetelmä (Price Sensitivity Meter)
Laitisen (2007, 233) mukaan tuotteen hyväksyttävän hinnan ala- ja ylärajan voi selvittää esimer
kiksi van Westendorpin vuomia 1976 kehittämän menetelmän avulla. Menetelmän englanninkie
linen nimi on Price Sensitivity Meter (PSM) (ks. esim. Monroe 2003, 230-232). Suomenkielises
sä kirjallisuudessa on käytetty ainakin nimitystä PSM-mittari (Anttila & Fogelholm 1999, 74).
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Suora käännös olisi hintaherkkyysmittari - sitä näytetään myös jonkin verran käytettävän: Googlen kautta kyseisellä hakusanalla löytyi neljä aiheeseen liittyvää osumaa (haku tehtiin 9.6.2008).

Laitinen (2007, 233-234) kirjoittaa, että PSM-menetelmää käytettäessä asiakkailta kysytään
oheiset neljä kysymystä:

1. Millä hinnalla pidätte tätä tuotetta halpana?
2. Millä hinnalla pidätte tätä tuotetta kalliina?
3. Millä hinnalla tuote on liian halpa, jolloin olette jo huolissanne sen laadusta?
4. Millä hinnalla tuote on mielestänne liian kallis, jotta voisitte edes harkita sen ostamista?

Myös Monroe (2003, 230) tuo esille vastaavat neljä kysymystä. Monroe (2003, 232) toteaa lisäk
si, että samassa yhteydessä voisi olla hyödyllistä esittää asiakkaalle myös seuraava viides kysy
mys: Mikä olisi mielestänne kaikkein sopivin hinta tälle tuotteelle? Tässä tutkielmassa pitäydy
tään kuitenkin perinteisen neljän kysymyksen mallissa.

Kun asiakkailta on saatu vastaukset, laaditaan kuhunkin neljän kysymyksen osalta kertymäfunktio - se osoittaa, kuinka monta prosenttia asiakkaista pitää tuotetta milläkin hinnalla halpana,
kalliina, liian halpana ja liian kalliina (Laitinen 2007, 234). Toisin ilmaisten kuhunkin neljään
kysymykseen saatujen vastausten perusteella piirretään ostohalukkuuskäyrät (buy-response cur
ves), joiden avulla voidaan päätellä kysyntäperusteisen hinnan korkeus tuotteelle sekä ostajien
herkkyys reagoida hinnanmuutoksiin (Anttila & Fogelholm 1999, 73). Kuviossa 4 on esimerkki
PSM-menetelmän kautta saatujen vastausten perusteella piirretyistä ostohalukkuuskäyristä. Ky
seessä on itse asiassa tämän tutkielman hintakäsityskyselyn vastauksista johdetut ostohalukkuus
käyrät.
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KUVIO 4. Ostohalukkuuskäyrät

PSM-menetelmässä erityisen tärkeässä asemassa ovat ostohalukkuuskäyrien leikkauspisteet. Lai
tinen selvittää (2007, 234-235) leikkauskohtien merkitystä seuraavasti:

• Tuotteen neutraali hinta (IP, indifference price) löytyy pisteestä, jossa käyrät "halpa" ja "kallis"
leikkaavat toisensa. Useimmiten tämä hinta vastaa todella maksettujen hintojen mediaania tai
markkinajohtajan asettamaan hintaa.
• Tuotteen optimaalinen hinta (OP, optimum price) sijaitsee käyrien "liian halpa" ja liian kallis"
leikkauspisteessä. Tämä hinta on yleensä tuotteen suositushinta.
• Tuotteen hyväksyttävän hinnan alaraja löytyy pisteestä, jossa "kallis" ja "liian halpa" leikkaavat
toisensa.
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• Tuotteen hyväksyttävän hinnan yläraja sijaitsee käyrien "halpa" ja "liian kallis" leikkauspis
teessä.

Myös Anttila ja Fogelholm (1999, 73-74) ovat samoilla linjoilla. He toteavat IP-hintatason hei
jastelevan vallitsevia hintoja ja mainitsevat hintaan liittyvän ostovastustuksen tuotetta kohtaan
olevan alhaista OP-hinnan kohdalla. Lisäksi he tuovat esiin, että mikäli OP-hinta on IP-hinnan
vasemmalla puolella, ostaja katsoo normaalin hinnan liian korkeaksi - tällainen tilanne voi syn
tyä esimerkiksi silloin, kun tuoteryhmän hinnat ovat nousseet äskettäin. Anttila ja Fogelholm
käyttävät itse asiassa IP- ja OP-lyhenteiden sijaan lyhenteitä IDP (indifference price) ja OPP
{optimum pricing point).

Monroe (2003, 219) toteaa yleisellä tasolla, että perinteisesti yritykset eivät ole säännönmukai
sesti käyttäneet hintatutkimuksia hintapäätöksentekonsa tukena. Kun hintatutkimuksen tekoon
kuitenkin päädytään, Monroen (2003, 232) mukaan monet yritykset valitsevat hintatutkimusmenetelmien joukosta PSM-menetelmän. Syynä tähän hän pitää sen helppokäyttöisyyttä.

Price (2003, 222-226) tuo esille erilaisia yleisiä hintatutkimusmenetelmiä. Yksi näistä ovat asi
akkaille tehtävät haastattelut ja kyselyt - tähän luokkaan kuuluu luonnollisesti myös PSMmenetelmä. Asiakkaille tehtävien hintahaastattelujen ja -kyselyiden etuna Monroe (2003, 222)
pitää kohtuullisen helppoa ja edullista toteutettavuutta. Haasteena hän näkee sen, että mikäli kysymysosiota ei ole rakennettu huolellisesti, tuloksena saattaa olla epäluotettavia vastauksia. Tä
hän liittyen hän tuo esiin kolme haastetta:

• Ihmisillä on taipumus tehdä oletuksia siitä, minkälaisia vastauksia haastattelija toivoo. Vaihto
ehtoisesti haastateltava saattaa miettiä, mitkä olisivat sosiaalisesta näkökulmasta ajatellen toi
vottavia vastauksia. Niinpä esimerkiksi suoraan kysymykseen siitä, mikä annetuista hintavaihtoehdoista olisi hyväksyttävin, haastattelija valitsee monesti kaikkein halvimman vaihtoehdon,
koska se on "järkevä" vastaus. Tämän seurauksena tutkimuksen tulokset saattavat antaa ostajis
ta liian hintaherkän kuvan. Se voi puolestaan johtaa hintojen asettamiseen alemmalle tasolle,
kuin mitä kuluttajat olisivat tuotteesta valmiita maksamaan.
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• Haastatteluun tai kyselyyn vastaavien joukossa on yleensä myös sellaisia henkilöitä, jotka eivät
ole juurikaan innostuneita ostamaan tarkastelun kohteena olevaa tuotetta. Tällöin he eivät vält
tämättä paljoakaan mieti vastauksiaan, ja vastatut hinnat saattavat olla aivan eri tasoilla verrat
tuna siihen tilanteeseen, että he olisivat tosissaan pohtimassa kyseisen tuotteen hankkimista.
Niinpä vastausten perusteella tehtävät hintajoustoarviot saattavat olla liian alhaisella tasolla,
sillä ei-ostajat ovat todennäköisesti vähemmän hintaherkkiä. Kysymällä vastaajilta heidän kiin
nostustaan tuotetta kohtaan, tämä tilanne voidaan välttää. Niinpä kyselylomakkeelle tulisi aina
rutiininomaisesti liittää kysymys vastaajan kiinnostuksesta tuotteeseen ja aikaisemmasta ostokokeneisuudesta

• Joskus haastattelussa tai kyselyssä vastaajia pyydetään valitsemaan eri tuo te vaihtoehtojen välil
lä eri hintatasoilla. Mikäli vastaajat eivät pysty mielessään helposti hahmottamaan vaihtoehtoi
sia tuotteita, on todennäköistä, että heidän arvionsa omasta hintajoustostaan menevät yläkant
tiin. Sen takia hintahaastatteluihin ja -kyselyihin olisi syytä liittää mukaan kuvin varustettu
esittely tarkasteltavista tuotteista.

Seuraavassa luvussa käsitellään tämän tutkielman empiirisenä osuutena toteutettua hintakäsityskyselyä.
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8. Hintakäsityskyselyn toteuttaminen ja tulokset: reaaliaikai
nen osakekurssipalvelu
Tähän tutkielmaan liittyvä hintakäsityskysely toteutettiin kesäkuussa 2008. Kyselyssä tiedustel
tiin vastaajien hintakäsityksiä internetin kautta käytettävään reaaliaikaiseen osakekurssipalveluun
liittyen. Kysely toteutettiin PSM-menetelmän (Price Sensitivity Meter) antaman mallin mukai
sesti. Kyseistä menetelmää on kuvattu tämän tutkielman Hintakäsitystutkimus-luvussa.

8.1 Kyselyn toteuttaminen, kohdejoukko ja vastausmäärä
Kyselyyn johtavat linkit sijoitettiin Kauppalehti.fi-sivuston Keskustelu-osioon tiistain (3.6.2008)
ja perjantain (6.6.2008) väliseksi ajaksi. Kauppalehti.fi:n Keskustelu-osio on jaettu aihepiirien
mukaisesti useampaan osaan, joita kutsutaan palstoiksi. Linkki kyselyyn löytyi kolmelta palstal
ta, jotka olivat Osakkeet-palsta, Rahastot-palsta ja Aloittelijan palsta. Palstoja valittaessa pyrittiin
siihen, että vastauksia saataisiin nimenomaan sijoittamisesta kiinnostuneilta henkilöiltä. Kysei
sestä kolmesta palstasta Osakkeet-palsta on ylivoimaisesti suosituin.

Tämän tutkielman tekijä on töissä Kauppalehdessä, ja lisäksi kyselyn aihe liittyi läheisesti Kauppalehteen (Kauppalehti.fi-palvelusta voi tilata käyttöönsä reaaliaikaisen osakekurssipalvelun).
Nämä seikat edesauttoivat sitä, että linkki kyselyyn voitiin sijoittaa Keskustelu-osiossa kullekin
mainitulle kolmelle palstalle siten, että se näkyi jatkuvasti ylimpänä Keskustelun aiheet -listalla.
Näin palstojen käyttäjät huomasivat sen helposti.

Kysely oli siis avoinna noin kolme vuorokautta. Jostain syystä linkki kyselyyn putosi pois Osakkeet-palstalta kahdesti ja Aloittelijan palstalta kerran - Rahastot-palstalla se sen sijaan näkyi kes
keytyksettä. Linkit saattoivat kadota sen takia, että joku palstan moderaattoreista epähuomiossa
poisti niitä aika ajoin. Linkit kuitenkin lisättiin takaisin näkyville aina, kun häviäminen huomat
tiin.

Kyselyn kohdejoukon muodostivat näin siis Kauppalehti.fi-sivuston keskustelupalstan käyttäjät.
Kolmen vuorokauden aikana vastauksia kyselyyn kertyi yhteensä 449 kappaletta.
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Itse kysely luotiin ja toteutettiin käyttäen Digium Enterprise -ohjelmistoa, joka on intemetpohjainen tiedonkeruun ja palautteenhallinnan ohjelmistopalvelu.

Tarkempaa tietoa kyselyn toteuttamisesta löytyy tämän tutkielman liitteestä 1.

8.2 Kohdejoukolle esitetyt kysymykset ja kyselylomake
Kuten aiemmin mainittiin, kysely toteutettiin PSM-menetelmän (Price Sensitivity Meter) mallin
mukaisesti: kohdejoukolta tiedusteltiin, millä hinnalla he pitävät tarkasteltavaa tuotetta halpana,
kalliina, liian halpana ja liian kalliina (ks. esim. Laitinen 2007, 233-234; Monroe 2003, 230).
Tarkasteltavana tuotteena oli siis internetin kautta käytettävä reaaliaikainen osakekurssipalvelu.

Kyselylomaketta laadittaessa otettiin soveltuvin osin mallia Anttilan (1990, 292) aiemmin toteut
tamasta kyselystä sekä Laitisen (2007, 233-234) ja Monroen (2003, 230) antamista esimerkeistä.

Tarkastelun kohteena oleva tuote eli reaaliaikainen osakekurssipalvelu kuvattiin vastaajille mel
ko perusteellisesti. Ennen ensimmäistä kysymystä vastaajan luettavana oli seuraava teksti:

Oletetaan, että sinulla ei olisi vielä käytössäsi reaaliaikaisia osakekursseja, mutta
olisit aikeissa hankkia käyttöoikeuden palveluun henkilökohtaista sijoitustoimintaa
si varten. Palvelun maksaisit omalla rahallasi (et siis saisi palvelua käyttöösi esi
merkiksi työpaikkasi kautta). Käytössäsi olisi jo valmiiksi nopea laajakaistayhteys.

Oletetaan edelleen, että vaatimuksesi palvelulle olisivat seuraavat:

• Palvelusta tulee löytyä reaaliaikakurssit kaikista Helsingin, Tukholman ja Köö
penhaminan pörsseissä noteeratuista osakkeista. Luonnollisesti myös warranttien,
optio-oikeuksien yms. noteerausten tulee näkyä palvelussa reaaliaikaisina.
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• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena viisi tarjoustasoa (eli 5 korkeinta
ostotarjousta ja 5 alinta myyntitarjousta).

• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena myös viimeisin kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti edellisen päivän päätöstasoon, päivän ylin ja alin noteeraus
sekä vaihdon määrä.

• Palvelun ei tarvitse olla streaming-tyyppinen (jolloin kukin listan osake päivittyy
automaattisesti erikseen aina tietojen muuttuessa), mutta koko listan täytyy päivittyä automaattisesti käyttäjän valitsemin väliajoin (esimerkiksi kerran minuutissa)
sekä aina käyttäjän klikatessa Päivitä-painiketta.

• Palvelun tulee olla selkeä ja intemet-sivujen latautua ilman viiveitä.

• Palvelussa ei saa olla mainoksia.

Pankit ja muut osakevälittäjät tarjoavat joissakin tapauksissa reaaliaikakurssit ilman
erillismaksua paljon kauppaa käyville asiakkailleen. Oletetaan kuitenkin, ettet saisi
palvelua maksutta välittäjältäsi etkä myöskään minkään muun ostoksen tai palvelu
käytön kaupanpäällisenä.

Kaupallisissa palveluissa näytettävät mainokset mahdollistavat usein palvelun
myymisen edullisempaan hintaan. Oletetaan, ettei tarkasteltavassa palvelussa olisi
lainkaan mainoksia.

Monroen (2003, 224) mukaan hintahaastatteluissa ja -kyselyissä tuote olisi ainakin tietyissä ta
pauksissa suotavaa esittää myös kuvallisessa muodossa. Tässä kyselyssä kuva tai kuvankaappaus
tuotteesta jäi kuitenkin lisäämättä kyselyyn. Toisaalta vastaajat olivat osakkeista kiinnostuneita
henkilöitä (ainoastaan yksi vastaajista ilmoitti, ettei ole juurikaan kiinnostunut osakekursseista),
joten todennäköisesti he saivat sanallisesta kuvauksesta hyvän käsityksen tarkasteltavasta tuot
teesta. Lisäksi esimerkiksi kuvankaappaus Kauppalehti.fim osakekurssipalvelusta olisi voinut
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johtaa vastaajia harhaan - tarkasteltava tuotehan ei ollut nimenomaisesti Kauppalehti.fim osakekurssipalvelu, vaan reaaliaikainen osakekurssipalvelu yleensä (minkä tahansa tahon tarjoama).

Tuotteen kuvauksen jälkeen vastaajille esitettiin seuraavat neljä kysymystä:

• Millä hinnalla pitäisit kuvatunlaista palvelua yksityissijoittajalle halpana?

• Mikä olisi niin alhainen hinta, että alkaisit jo miettiä, voiko myyjäyritys tarjota
kaikki ylläesitetyt vaatimuksen täyttävän palvelun kannattavasti? (Oletushan oli,
ettei palvelussa ole mainoksia eikä sitä anneta maksutta tai edullisempaan hintaan
minkään muun tuotteen myynninedistämiseksi.)

• Millä hinnalla pitäisit kyseistä palvelua yksityissijoittajalle kalliina, mutta vielä
hankkimisen arvoisena?

• Millä hinnalla pitäisit palvelua jo niin kalliina, ettet uskoisi sen käyvän laajemmalti
kaupaksi yksityissijoittajien keskuudessa?

Kunkin kysymyksen jälkeen annettiin allekkain 22 eri hintavaihtoehtoa, joista vastaaja valitsi
yhden. Hintavaihtoehdot olivat:

• Alle 1 euroa / kk
• 1 euro / kk
• 2 euroa / kk
• 3 euroa / kk
• 4 euroa / kk
• 5 euroa / kk
• 6 euroa / kk
• 7 euroa / kk
• 8 euroa / kk
• 9 euroa / kk
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• 10 euroa / kk
• 11 euroa / kk
• 12 euroa / kk
• 13 euroa / kk
• 14 euroa / kk
• 15 euroa / kk
• 16 euroa / kk
• 17 euroa / kk
• 18 euroa / kk
• 19 euroa / kk
• 20 euroa / kk
• yli 20 euroa / kk

Valmiiden hintavaihtoehtojen sijaan kunkin neljän kysymyksen jälkeen olisi voinut avoin ruutu,
johon vastaaja olisi saanut vapaasti merkitä haluamansa euromäärän. Monroe (2003, 230) kui
tenkin suosittaa valmiin asteikon liittämistä kyselylomakkeelle, sillä asteikko helpottaa vastaajan
työtä: hänen ei tarvitse alkaa muistelemaan missä hintahaarukassa tuotteen hinta liikkuikaan.
Monroe toteaa valmiin asteikon eduksi myös sen, ettei vastausten osalta tule liikaa hajontaa.

Hintakysymysten jälkeen vastaajien luettavaksi annettiin seuraava tekstiosuus ja siihen liittyvät
monivalintavaihtoehdot:

Internetissä on tilattavissa myös palveluita, jotka täyttävät muutoin kaikki edellisel
lä sivulla mainitut vaatimukset, mutta reaaliaikaisia tarjoustasoja on viiden sijasta
vain yksi (eli ainoastaan korkein ostotarjous ja alin myyntitarjous). Reaaliaikaisena
näkyvät kuitenkin kunkin osakkeen viimeinen kaupankäyntinoteeraus, muutospro
sentti, päivän ylin ja alin noteeraus sekä vaihdon määrä. Kyseiset palvelut ovat hin
naltaan viisi tarjoustasoa sisältäviä palveluita edullisempia.

Lisäksi markkinoille saattaa lähiaikoina olla tulossa molempia edellä mainittuja
palveluita edullisempi reaaliaikapalvelu, jossa reaaliaikaisena näkyvät kunkin osak-
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keen viimeinen kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti, päivän ylin ja alin notee
raus sekä vaihdon määrä. Sen sijaan palvelussa ei näytetä tarjoustasoja reaaliaikai
sina.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten henkilökohtaista tiedontarvettasi sijoittajana?
Oletetaan, että kaikissa alla olevissa vaihtoehdoissa käytettävissäsi ovat reaaliaikai
sena kunkin osakkeen viimeinen kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti, päivän
ylin ja alin noteeraus ja vaihdon määrä. Sen lisäksi

• tarvitsen vähintään viisi tarjoustasoa kustakin osakkeesta.
• tarvitsen vähintään yhden tarjoustason kustakin osakkeesta.
• en tarvitse välttämättä lainkaan tarjoustasotietoja - minulle riittävät viimeinen
kaupankäyntikurssi ja muut reaaliaikatiedot.
e

En ole ylipäänsä juurikaan kiinnostunut osakekursseista.

Tarjoustasoihin liittyvän kysymyksen jälkeen kysyttiin vielä seuraavat taustatiedot:

Onko sinulla tällä hetkellä käyttöoikeus Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan
pörssien reaaliaikaisiin osakekursseihin esimerkiksi työpaikkasi, oman pankkisi,
Kauppalehti.fi:n tai jonkin muun lähteen kautta?

• Kyllä.
• Ei tällä hetkellä, mutta minulla on ollut käyttöoikeus aiemmin.
• Ei tällä hetkellä eikä aiemminkaan, mutta olen harkinnut käyttöoikeuden hankki
mista.
• Ei ole, enkä ole harkinnutkaan käyttöoikeuden hankkimista.

Sukupuoli:
• Mies
• Nainen
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Ikä:
• Alle 18 v
• 18-25 v
• 26 - 30 v
• 31 -35 v
• 36 - 40 v
• 41 - 50 v
• 50 - 65 v
• Yli 65 v

Lopuksi vastaaja sai vielä halutessaan antaa nimensä ja yhteystietonsa, mikäli hän halusi osallis
tua palkinnon arvontaan. Kyselyn kaikkiin kysymyksiin, lukuun ottamatta juuri nimen ja yhteys
tietojen antamista, oli pakko vastata.

Niinpä kuhunkin kysymykseen saatiin vastauksia kyselyyn osallistuneiden henkilöiden lukumää
rän verran eli 449 kappaletta.

Kyselylomake löytyy täydellisenä tämän tutkielman liitteestä 2.

8.3 Kyselyn tulokset
Niin kuin jo aiemmin kävikin ilmi, kyselyyn saatiin yhteensä 449 vastausta. Koska kaikkiin ky
symyksiin oli pakko vastata (lukuun ottamatta nimi- ja yhteystietoja) kuhunkin kysymykseen
saatiin vastauksia kyselyyn osallistuneiden henkilöiden lukumäärän verran eli juuri tuo 449 kap
paletta.
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Tulosten raportoinnissa useat kysymyslomakkeella esiintyneet kysymyksen on tiivistetty lyhy
empään muotoon. Esimerkiksi neljä suoraa hintakysymystä löytyvät tulosraporteista seuraavassa
muodossa:

• Mikä olisi halpa hinta?
• Mikä olisi epäilyksiä herättävän halpa hinta?
• Mikä olisi kallis hinta?
• Mikä olisi liian kallis hinta?

Kuvioissa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12 on aluksi esitetty kaikkien vastausten jakauma kunkin kyse
lyssä esitetyn kysymyksen osalta (N=449).
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Mikä olisi halpa hinta?
Vastaus

Lukumäärä Prosentti

1.

Alle 1 euroa / kk

39

8,69%

2.

1 euro / kk

48

10,69%

3.

2 euroa / kk

67

14,92%

4.

3 euroa / kk

56

12,47%

5.

4 euroa / kk

20

4,45%

6.

5 euroa / kk

127

28,29%

7.

6 euroa / kk

10

2,23%

8.

7 euroa / kk

6

1,34%

9.

8 euroa / kk

14

3,12%

10. 9 euroa / kk

5

1,11%

49

10,91%

11.

10 euroa / kk

12.

lleuroa / kk

1

0,22%

13.

12 euroa / kk

1

0,22%

14.

13 euroa / kk

1

0,22%

15.

14 euroa / kk

1

0,22%

16.

15 euroa / kk

2

0,45%

17.

16 euroa / kk

0

0,00%

18.

17 euroa / kk

0

0,00%

19.

18 euroa / kk

0

0,00%

20.

19 euroa / kk

0

0,00%

21. 20 euroa / kk

1

0,22%

22. yli 20 euroa / kk

1

0,22%

Yhteensä

449

20%

■
■
ШШ
■
1

ШШШШ
1
1
1
1

■
1
1
1
1
1

1
1

100%

KUVIO 5. Halpa hinta

60

40%

60%

80%

100%

Mikä olisi epäilyksiä herättävän halpa hinta?
Vastaus

137

30,51%

1 euro / kk

61

13,59%

3.

2 euroa / kk

70

15,59%

4.

3 euroa / kk

42

9,35%

5.

4 euroa / kk

22

4,90%

6.

5 euroa / kk

76

16,93%

7.

6 euroa / kk

4

0,89%

8.

7 euroa / kk

5

1,11%

9.

8 euroa / kk

6

1,34%

10. 9 euroa / kk

2

0,45%

1.

Alle 1 euroa / kk

2.

11.

10 euroa / kk

18

4,01%

12.

11 euroa / kk

1

0,22%

13.

12 euroa / kk

0

0,00%

14.

13 euroa / kk

0

0,00%

15.

14 euroa / kk

1

0,22%

16.

15 euroa / kk

0

0,00%

17. 16 euroa / kk

0

0,00%

18.

17 euroa / kk

0

0,00%

19.

18 euroa / kk

0

0,00%

20.

19 euroa / kk

0

0,00%

21. 20 euroa / kk

2

0,45%

22. yli 20 euroa / kk

2

0,45%

Yhteensä

20%

Lukumäärä Prose ntti

449

40%

I^HI
■
ШШ
■
1
■n
1
1
1
1
1
1
1

1
1

100%

KUVIO 6. Liian halpa hinta

61

60%

80%

100%

Mikä olisi kallis hinta?
Vastaus

20%

Lukumäärä Prosentti
8

1,78% J

1.

Alle 1 euroa / kk

2.

1 euro / kk

14

3,12%

3.

2 euroa / kk

24

5,35%

4,

3 euroa / kk

34

7,57%

■

5.

4 euroa / kk

25

5,57%

1

6.

5 euroa / kk

94

20,94%

7.

6 euroa / kk

24

5,35%

8.

7 euroa / kk

15

3,34%

9.

8 euroa / kk

14

3,12%

10. 9 euroa / kk

8

1,78%

1

1
1
1

11.

10 euroa / kk

89

19,82%

12.

11 euroa / kk

3

0,67%

13.

12 euroa / kk

23

5,12%

14.

13 euroa / kk

1

0,22%

15.

14 euroa / kk

6

1,34%

16.

15 euroa / kk

40

8,91%

■

17.

16 euroa / kk

3

0,67%

1

18.

17 euroa / kk

0

0,00%

19.

18 euroa / kk

1

0,22%

20.

19 euroa / kk

0

0,00%

21. 20 euroa / kk

15

3,34%

8

1,78%

22. yli 20 euroa / kk
Yhteensä

449

1
1
1
1

1
1
1

100%

KUVIO 7. Kallis hinta
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40%

60%

80%

100%

Mikä olisi liian kallis hinta?
Vastaus

20%

Lukumäärä Prose ntti

1.

Alle 1 euroa / kk

1

0,22% 1

2.

1 euro / kk

5

1,11%

1

3.

2 euroa / kk

6

1,34%

1

4.

3 euroa / kk

8

1,78%

1

5.

4 euroa / kk

9

2,00%

1

6.

5 euroa / kk

39

8,69%

7.

6 euroa / kk

26

5,79%

■
■

8.

7 euroa / kk

12

2,67%

1

9.

8 euroa / kk

16

3,56%

1

10. 9 euroa / kk

3

0,67%

1

шшш

11.

10 euroa / kk

99

22,05%

12.

11 euroa / kk

7

1,56%

1

13.

12 euroa / kk

14

3,12%

1

14.

13 euroa / kk

2

0,45%

1

15.

14 euroa / kk

3

0,67%

1

16.

15 euroa / kk
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17.

16 euroa / kk

6

1,34%

1

18.

17 euroa / kk

6

1,34%

1

19.

18 euroa / kk

9

2,00%

1

20.

19 euroa / kk

5

1,11%

1

21. 20 euroa / kk

46

10,24%

22. yli 20 euroa / kk

63

14,03%

449

■

1

Yhteensä

14,25% Hi

100%

KUVIO 8. Liian kallis hinta

63

40%

60%

80%

100%

Montako tarjoustasoa tarvitsen?
Vastaus

Lukumäärä Prosentti

tarvitsen vähintään
242 53,90%

1. viisi tarjoustasoa
kustakin osakkeesta.

20%

40%

60%

—

80%

100%

tarvitsen vähintään
2. yhden tarjousta son

123 27,39%

kustakin osakkeesta.

—1

en tarvitse
välttämättä lainkaan
tarjo usta sotietoja 83 18,49%

3. minulle riittävät
viimeinen
ka upan käynti kurssi ja

-

muut reaaliaikatiedot.
En ole ylipäänsä
1

4. juurikaan kiinnostunut

0,22%

osakekursseista.
Yhteensä

449

1

100%

KUVIO 9. Tarvittavien tarjoustasojen lukumäärä, mikäli vastaaja on kiinnostunut osakekurs
seista.
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Onko sinulla tällä hetkellä käyttöoikeutta reaallalkakursseihln (Helsinki, Tukholma,
Kööpenhamina)?
Vastaus

Lukumäärä Prosentti

1. Kyllä.

227

50,56%

55

12,25%

El tällä hetkellä,
2.

mutta minulla on ollut
käyttöoikeus
aiemmin.

20%

40%

60%

80%

100%

■

Ei tällä hetkellä eikä
aiemminkaan, mutta
112 24,94%

3. olen harkinnut
käyttöoikeuden
hankkimista.

—

Ei ole, enkä ole
4.

harkinnutkaan

55

käyttöoikeuden

12,25%

hankkimista.
Yhteensä

■

100%

449

KUVIO 10. Tämänhetkinen käyttöoikeus reaaliaikakursseihin

Sukupuoli
Vastaus
i.

Mies

2.

Nainen
Yhteensä

Lukumäärä P rosentti

449

409

91,09%

40

8,91%

20%

■

100%

KUVIO 11. Sukupuoli

65

40%

60%

80%

100%

Ikä

1.

Vastaus

Lukumäärä Prosentti

Alle 18 v

0

0,00%

2.

18 - 25 v

46

10,24%

3.

26 - 30 v

62

13,81%

4.

31 - 35 v

69

15,37%

5.

36 - 40 v

62

13,81%

6.

41 - 50 v

80

17,82%

7.

50 - 65 v

116

25,84%

8.

Yli 65 V

14

3,12%

Yhteensä

449

20%

40%

60%

80%

100%

■

ШШ
ШШШ
1

100%

KUVIO 12. Ikä

Aiemmin tämän tutkielman Hintakäsitystutkimus-luvussa käytiin läpi PSM-menetelmän mukais
ten ostohalukkuuskäyrien muodostamista. Kuviossa 7, 8, 9 ja 10 esitettyjen vastausten perusteel
la voidaan muodostaa neljä ostohalukkuuskäyrää, jotka nimetään kysymysten mukaan seuraavas
ti: Halpa, Liian halpa, Kallis ja Liian kallis.

Kukin ostohalukkuuskäyrä muodostetaan käyttäen kertymäfunktiota, joka osoittaa, kuinka monta
prosenttia asiakkaista pitää tuotetta milläkin hinnalla halpana, liian halpana, kalliina ja liian kal
liina. Koordinaatiston x-akselilla ovat "eurot" ja у-akselilla "prosenttiosuus asiakkaista". (Laiti
nen 2007, 233-234.) Tässä kyselyssä vastaukset "alle 1 euroa / kk" käsiteltiin arvona 0 euroa ja
vastaukset "yli 20 euroa / kk" arvona 21 euroa.

On ehkä vielä hyvä selventää, miten ostohalukkuuskäyrä muodostuu. Otetaan esimerkkitapauk
seksi tämän kyselyn ostohalukkuuskäyrä "Liian kallis". Sen arvo x-akselin kohdassa 0 euroa on
kyselyn vastausten mukaisesti 0,22 % (vrt. kuvio 8). X-akselin kohdassa 1 euro sen arvo on 1,33
% eli 0 euron ja 1 euron prosenttiosuudet on laskettu yhteen. Samaan tapaan kumulatiivisesti
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edeten Liian kallis -käyrän arvo x-akselin kohdassa 3 euroa on 2,67 prosenttia (0,22 % + 1,11 %
+ 1,34 %). Samalla lailla muodostetaan myös käyrä "Kallis". Käyrät "Halpa" ja "Liian halpa"
muodostetaan muutoin vastaavan mallin mukaan, mutta käänteisesti - ne ovat laskevia käyriä.
Taulukossa 4 näkyvät kaikki tämän tutkielman kyselyn vastausten perusteella lasketut arvot.

TAULUKKO 4. Ostohalukkuuskäyrien arvot

Hinta

Halpa

Liian Halpa

Kallis

Liian kallis

0 €

100,0%

100,0%

1,8 %

0,2 %

1 €

91,3 %

69,5 %

4,9 %

1,3 %

2 €

80,6 %

55,9 %

10,2 %

2,7 %

3€

65,7 %

40,3 %

17,8%

4,5 %

4 €

53,2 %

31,0 %

23,4 %

6,5 %

5 €

48,8 %

26,1 %

44,3 %

15,1 %

6€

20,5 %

9,1 %

49,7 %

20,9 %

7 €

18,3%

8,2 %

53,0 %

23,6 %

8 €

16,9%

7,1 %

56,1 %

27,2 %

9€

13,8%

5,8 %

57,9 %

27,8 %

10 €

12,7%

5,3 %

77,7 %

49,9 %

11 €

1,8 %

1,3 %

78,4 %

51,4%

12 €

1,6 %

1,1 %

83,5 %

54,6 %

1,1 %

83,7 %

55,0 %

13 €

1,3 %

14 €

1,1 %

1,1 %

85,1 %

55,7 %

15 €

0,9 %

0,9 %

94,0 %

69,9 %

16 €

0,4 %

0,9 %

94,7 %

71,3 %

17 €

0,4 %

0,9 %

94,7 %

72,6 %

18 €

0,4 %

0,9 %

94,9 %

74,6 %

19 €

0,4 %

0,9 %

94,9 %

75,7 %

20 €

0,4 %

0,9 %

98,2 %

86,0 %

21 €

0,2 %

0,4 %

100,0%

100,0%

Kuviossa 13 näkyy taulukon 4 arvojen perusteella piirretyt ostohalukkuuskäyrät.
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PSM-MITTARI

Euroa
—♦-Halpa

Liian Halpa

Kallis

Liian kallis

KUVIO 13. Ostohalukkuuskäyrät reaaliaikaiselle osakekurssipalvelulle.

Kuten jo aiemmin todettiin, PSM-menetelmässä ostohalukkuuskäyrien leikkauspisteet ovat eri
tyisen tärkeässä asemassa. Reaaliaikaisen osakekurssipalvelun osalta voidaan kuvion 15 mukai
sesti todeta seuraavaa:

• Tuotteen hyväksyttävän hinnan alaraja (leikkauspiste käyrille "Liian halpa" ja "Kallis") on 5,30
euroa

• Tuotteen neutraali hinta (leikkauspiste käyrille Halpa ja Kallis) on 6,10 euroa. Useimmiten
tämä hinta vastaa todella maksettujen hintojen mediaania tai markkinajohtajan asettamaan hin
taa.
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• Tuotteen optimaalinen hinta (leikkauspiste käyrille Liian halpa ja liian kallis) on 6,50 euroa.
Tämä hinta on yleensä tuotteen suositushinta.

• Tuotteen hyväksyttävän hinnan yläraja: (leikkauspiste käyrille Halpa ja Liian kallis) on 7,00
euroa

8.4 Kyselyn puutteet
Tämäntyyppisten hintakäsitystutkimusten yleisiä puutteita käsiteltiin tämän tutkielman Hintakäsitystutkimus-luvussa. Sen sijaan tätä tutkielmaa varten toteutetun kyselyn puutteita tulee mie
leen ainakin kaksi. Ensinnäkin kyselyssä ei ollut rajoitusta siihen liittyen, kuinka monta kertaa
kyselyyn voi vastata. Sama henkilö on siis periaatteessa voinut vastata kyselyyn useamman ker
ran. Lisäksi kaikki vastaajat ovat Kauppalehti.fim keskustelupalstan käyttäjiä - se yksipuolista
nee jonkin verran kyselyn tuloksia verrattuna tilanteeseen, jossa linkki kyselyyn olisi ollut Kaup
palehti.fim sivujen lisäksi esillä muiden reaaliaikakursseja myyvien tahojen sivustolla.
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9. Yhteenveto ja päätelmät
Tässä luvussa tutkielman aikana läpikäytyä teoriaa sovelletaan käytäntöön reaaliaikaisen osakekurssipalvelun osalta.

9.1 Kustannusperusteinen hinnoittelun soveltaminen reaaliaikaiseen
osakekurssipalveluun
Shapiro ja Varian (1999, 3) sekä Shy (2001, 182) toteavat, että kustannusperusteinen hinnoittelu
ei sovi käytännössä lainkaan informaatiotuotteiden hinnoitteluun. Näin siksi, koska tuotekohtai
set muuttuvat kustannukset ovat yleensä olemattomat: yhden uuden kopion tuottaminen myyntiin
ei maksa juuri mitään. Kiinteät kustannukset saattavat informaatiotuotteissa sen sijaan olla suu
retkin.

Kustannusperusteinen hinnoittelu sopii kuitenkin tämän tutkielman aiheeseen, sillä tarkastelu
kohdistuu reaaliaikaisen osakekurssipalvelun jälleenmyyjien hinnoitteluun. Jälleenmyyjiä ovat
esimerkiksi pankit, osakevälittäjät ja Kauppalehti. Informaation omistaja on NASDAQ O MX.

Jälleenmyyjät maksavat NASDAQ OMX:lle (jäljempänä pörssi) kiinteän vuosimaksun oikeudes
ta jälleenmyydä reaaliaikaisia osakekursseja. Sen lisäksi jälleenmyyjät maksavat pörssille kusta
kin reaaliaikainformaation käyttäjästä kuukausimaksun. Maksun suuruus riippuu siitä, onko lop
pukäyttäjä yksityishenkilö vai edustaako hän jotakin yritystä. Lisäksi maksun suuruuteen vaikut
taa se, onko loppukäyttäjällä käytössään reaaliaikaisena viisi tarjoustasoa vai ainoastaan yksi
tarjoustaso. Pörssin suuntaan maksettavat käyttäjäkohtaiset reaaliaikamaksut on koottu tauluk
koon 5.

TAULUKKO 5. NASDAQ OMX:n jälleenmyyjiltä veloittamat kuukausikohtaiset käyttäjämak
sut
Yksityishenkilö

Yrityshenkilö

Tarjoustasoja 1 kpl

1 euro (+alv)

19 euroa (+alv)

Tarjoustasoja 5 kpl

5 euroa (+alv)

53 euroa (+alv)
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NASDAQ OMX:n täydellinen hinnasto jälleenmyyjille löytyy internetistä osoitteesta:
http://www.omxnordicexchange.coin/digitalAssets/44/44947 5 OMX IDA Appendix 2 SepQ7
vl.4.pdf (viitattu 12.6.2008). Hinnastosta löytyvät myös jälleenmyyjiltä veloitettavat kiinteät
vuosimaksut. Hinnasto löytyy myös tämän tutkimuksen liitteestä 3.

Toteutetussa hintakäsityskyselyssä ehtona olivat, että vastaaja tilaa palvelun omaan henkilökoh
taiseen käyttöönsä ja maksaa sen itse. Lisäksi ehtona oli, että palvelussa on käytettävissä viisi
tarjoustasoa. Niinpä pörssin jälleenmyyjiltä veloittama kuukausikohtainen käyttäjämaksu on tar
kasteltavan tuotteen osalta 5 euroa (+alv). Summa on merkitty vihreällä värillä kuvioon 4.

Kustannusperusteisen hinnoittelumenetelmän mukaisesti alin järkevä jälleenmyyntihinta asiak
kaalle olisi näin ollen 5 euroa (+alv) / kk, mikäli tuotteeseen kohdistetaan vain muuttuvat kus
tannukset, mutta ei kiinteitä kustannuksia. Mitä enemmän tilauksia on, sitä vähemmän kiinteitä
kustannuksia luonnollisesti kohdistuu kuhunkin tilaukseen. Asiakkaille näytettävään hintaan jou
dutaan lisäämään arvonlisävero, joten sen myötä alin järkevä myyntihinta on 6,10 euroa.

9.2 Kilpailuperusteisen hinnoittelun soveltaminen reaaliaikaiseen
osakekurssipalveluun
Reaaliaikaista osakekurssipalvelua tarjoavat Suomessa kuluttajille käytännössä ainoastaan pan
kit, osakevälittäjät ja Kauppalehti.fi. Taulukossa 6 on esitetty esimerkkinä kahden jälleenmyyjän
reaaliaikaisen osakekurssipalvelun (5 tarjoustasoa) myyntihinta kuluttajille. Hinnat on tarkastettu
12.6.2008. eQ Pankin osalta kyseessä on 30 päivän määräaikaistilaus. Kauppalehden kohdalla
halvempi hinta on kuukausimaksun suuruus, jos palvelun tilaa kestotilauksena (laskutusjakso
vähintään kolme kuukautta) ja kalliimpi hinta kuukauden määräaikaistilaus. On oletettavaa, että
myös muiden jälleenmyyjien hinnat ovat samalla tasolla, vaikkei niitä tarkastettukaan.
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TAULUKKO 6. Esimerkkinä kahden reaaliaikakursseja jälleenmyyvän
eQ Pankki
Hinta (sisältää alv:n) Hinta (ilman alv:a)
10 euroa
Yksityissijoittaja, 5 tarjoustasoa
8,20 euroa

Каир Dalehti
Hinta (sisältää alv: n) Hinta (ilman alv:a)
7,38 / 9,02 euroa
9/11 euroa

Kilpailutilanne reaaliaikaisen osakekurssipalvelun kohdalla on joko monopolistinen kilpailu tai
oligopoli. Markkinavoimaa ei millään jälleenmyyjällä liene kovinkaan paljoa, sillä korvaava pal
velu on saatavissa joltakin toiselta jälleenmyyjältä.

9.3 Kysyntäperusteisen hinnoittelun soveltaminen reaaliaikaiseen
osakekurssipalveluun
Kysyntäperusteiseen hinnoitteluun liittyen tässä tutkimuksessa toteutettiin hintakäsityskysely
PSM-menetelmän mallin mukaisesti. Sen perusteella reaaliaikaisen osakekurssipalvelun (5 tarjoustaso) hyväksyttävän himaan alaraja on 5,30 euroa ja yläraja 7,00 euroa. Palvelun neutraali
hinta on 6,10 euroa ja optimaalinen hinta 6,50 euroa.

Hintakäsityskyselyn perusteella nykyhinnoissa ei näyttäisi olevan nostovaraa. Tosin vain 54 pro
senttia vastaajista sanoi tarvitsevansa viisi tarjoustasoa. Reaaliaikakurssit yhdellä tarjoustasolla
ovat hankittavissa edullisemmin - esimerkiksi Kauppalehdessä kestitilaushinta on 3 euroa eli
(2,46 euroa + alv) kuukaudessa (lyhin mahdollinen laskutusväli on kuusi kuukautta).

9.4 Kolmen hinnoittelumenetelmän yhteiskäyttö ja muut hintaan vai
kuttavat asiat
Kuten tutkielmassa on todettu, tärkeimmät hinnoittelumenetelmät ovat kustannusperusteinen
hinnoittelu, kilpailuperusteinen hinnoittelu ja kysyntäperusteinen hinnoittelu. Hanna ja Dodge
(1995, 51) toteavat osuvasti, että yleensä hintapäätöksiä tehtäessä asioita lopulta puntaroidaan
kaikkien kolmen hinnoittelumenetelmän näkökulmasta, vaikka jotakin niistä painotetaankin eni
ten.
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Tässä tutkielmassa teoriaa sovellettiin käytäntöön reaaliaikaisen, viisi tarjoustasoa sisältävän
osakekurssipalvelun osalta. Kustannusten osalta alin järkevä tuotekohtaisesti kannattava myynti
hinta on 5 euroa plus arvonlisävero eli sen kanssa 6,10 euroa.

Markkinoilla palvelua tarjotaan arvonlisäveroineen noin 10 euron hintaan. Markkinoilla on usei
ta toimijoita, joista kenelläkään ei liene juurikaan markkinavoimaa. Niinpä hinnasta ei ole helppo
poiketa ylöspäin. Alaspäin vieminen taas heikentäisi omaa katetta.

Kuluttajille tehdyn PSM-menetelmän mukaisen kyselyn perusteella reaaliaikaiset osakekurssipalvelun hyväksyttävä hinta-alue on 5,30 euron ja 7,00 euron välisellä alueella. Palvelun neutraa
li hinta on kyselyn vastausten perusteella 6,10 euroa ja optimaalinen hinta 6,50 euroa. Kyselyn
perusteella nykyhinnoissa ei tosiaan näyttäisi olevan nostovaraa. Hintoja laskemalla taas tilauskohtainen kate laskisi.

Markkinoilla toimijoiden kannattanee siis säilyttää reaaliaikaisen osakekurssipalvelun himiat
nykyisellään.

73

Lähteet
Anttila, M. 1976. Suomentajan esipuhe. Teoksessa E. Marting (toim.) Hinnanasetanta. Suom. M.
Anttila. Helsinki: Weilin+Göös. (Alkuperäinen englanninkielinen teos Creative Pricing
ilmestyi 1968.)
I

Anttila, M. 1990. Consumer Price Perception and Preferences. A Reference Price Model of
Brand Evaluation and a Conjoint Analysis of Price Utility Structures. Helsingin
kauppakorkeakoulu. Acta Academiae oeconomicae Helsingiensis. Series A:73. Väitöskirja.

Anttila, M. & Fogelholm, J. 1999. Hinta kilpailuetuna teollisuusyrityksissä. Porvoo: WSOY.

Anttila, M. & Iltanen, K. 2004. Markkinointi. 1.-2. painos. Helsinki: WSOY.

Anttila, M. 2007. Hintajohtaminen (Price Management). Kurssin 23E34000 opetusmoniste
kevätlukukaudella 2007. Helsingin kauppakorkeakoulu. Markkinoinnin ja johtamisen laitos.

Artto, E., Koskela, M., Leppiniemi, J. & Pitkänen, E. 1988. Laskentatoimi tänään. Helsinki:
Gaudeamus.

Drury, C. 2006. Management Accounting for Business. 3. painos. London: Thomson.

Gabor, A. 1988. Pricing: Concepts and Methods for Effective Marketing. 2. painos. Aldershot:
Gower.

Hanna, N. & Dodge, H. R. 1995. Pricing: Policies and Procedures. Basingstoke: Macmillan.

Horngren, C. T„ Bhimani, A., Datar, S. M„ & Foster, G. 2005. Management and Cost
Accounting. 3. painos. Harlow, England: Pearson Education.

Ikäheimo, S., Lounasmeri, S., Walden, R. 2005. Yrityksen laskentatoimi. Helsinki: WSOY.
74

Jehle, G. A. & Reny, P. J. 2001. Advanced Microeconomic Theory. 2. painos. Boston, MA:
Addison Wesley.

Jiambalvo, J. 2004. Managerial Accounting. 2. painos. Hoboken, New Jersey: Wiley.

Jehle, G. A. & Reny P. J. 2001. Advanced Microeconomic Theory. 2. painos. Boston: Addison
Wesley.

Järvenpää, M., Partanen, V. & Tuomela, T-S. 2001. Moderni taloushallinto - haasteet ja
mahdollisuudet. Helsinki: Edita Oyj.

Kotler, P. & Armstrong, G. 2006. Principles of Marketing. 11. painos. Upper Saddle River, New
Jersey: Pearson Education.

Laitinen, E. K. 1990. Tehokkuutta hinnoitteluun. Helsinki: Weilin+Göös.

Laitinen, E. К. 2007. Kilpailukykyä hinnoittelulla. Helsinki: Talentum.

Laitinen, E. K. & Länsiluoto A. 2008. Suomalaiset yritykset hyötyisivät oikeasta hinnoittelusta.
Helsingin Sanomat 7.4.2008, Vieraskynä-palsta, A 2.

Landsburg S. E. 1999. Price Theory and Applications. 4. painos. Cincinnati, Ohio: SouthWestern College Publishing.

Lehtinen, E. 2003. Kuluttajien suhtautuminen elintarvikkeiden hintoihin. Helsingin yliopisto.
Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Taloustieteen laitos. Pro gradu -tutkielma. Viitattu
12.6.2008 http://ethesis.helsinki.fi/julkaisut/maa/talou/pg/lehtinen/kuluttaj.pdf

Lukka, K. & Granlund, M. 1993. Kustannuslaskentakäytäntö Suomessa. Turun kauppakorkea
koulun julkaisuja. Sarja A-10:1993.

75

Mankiw, N. G. 2004. Principles of Economics. International Student Edition. 3. painos. Mason,
OH: Thomson South-Western.

Mohr, J., Sengupta, S. & Slater, S. 2005. Marketing of High-Technology Products and
Innovations. 2. painos. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education.

Monroe, K. B. 2003. Pricing: Making Profitable Decisions. 3. painos. Boston, MA: McGrawHill/Irwin.

Nagle, T. T. & Holden, R. K. 1995. The strategy and tactics of pricing: A guide to profitable
decision making. 2. painos. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 1999. Johdon laskentatoimi. 2., uudistettu painos. Helsinki: Edita.

Oxenfeldt, A. R. 1982. Pricing strategies. First paperpack edition. New York: AMACOM.

Perloff, J. M. 2001. Microeconomics. 2. painos. Boston, MA: Addison Wesley.

Porter, M. E. 2004. Competitive Strategy: Techniques for Analysing Industries and Competitors.
First Free Press Export Edition. New York: Free Press. (Alkuperäinen teos ilmestyi 1980.)

Rope, T. 2002. Yrittäjän markkinointikirja. 2. painos. Helsinki: Tietosykli Oy.

Schotter, A. 2001. Microeconomics: A Modern Approach. International Edition. 3. painos.
Boston, MA: Addison Wesley.

Shapiro, C. & Varian, H. R. 1999. Information rules: a strategie guide to the network economy.
Boston, MA: Harvard Business School Press.

Shy, O. 2001. The Economics of Network Industries. Cambridge: Cambridge University Press.

Sipilä, J. 2003. Palvelujen hinnoittelu. Helsinki: Werner Söderström Osakeyhtiö.
76

Sloman, J. 1997. Economies. 3. painos. London: Prentice Hall.

Sloman, J. 2000. Economics. 4. painos. Harlow, England: Pearson Education.

Sorsa, A. & Turtia, K. (toim.) 1997. Nykysuomen käyttötieto. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö
Otava.

Taloustiedon taloussanasto. 1989. 4. täysin uudistettu painos. Helsinki: Taloustieto Oy.

Taloussanasto: Yritys-ja kansantaloutta suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, saksaksi ja ranskaksi.
1999. 7. uudistetun laitoksen lisäpainos. Helsinki: Taloustieto Oy.

Uusi-Rauva, E. & Paranko, J. 1998. Kustannuslaskenta ja tuotekehityksen tarpeet. Tampereen
teknillinen korkeakoulu, Teollisuustalouden laitos.

von Baeyer, H. C. 2005. Informaatio: Tieteen uusi kieli. Suom. T. Paukku. Helsinki: Terra Cognita. (Alkuperäinen englanninkielinen teos Information: The New Language of Science
ilmestyi 2003.)

Wallin, J. & Etelälahti, P. 1993. Kustannuslaskennan opas. Uudistettu laitos. Helsinki:
Valtiokonttori.

Wheeley, O. 1976. Hintapolitiikka ja sen päämäärät. Teoksessa E. Marting (toim.)
Hinnanasetanta. Suom. M. Anttila. Helsinki: Weilin+Göös. (Alkuperäinen englanninkielinen
teos Creative Pricing ilmestyi 1968.)

Ylä-Liedenpohja, J. 1995. Taloustiede tänään. 3. painos. Helsinki: Lillett Oy.

77

LIITE 1

HINTAKASITYSKYSELYN TOTEUTTAMINEN

Kyselyyn vastatakseen ei tarvinnut olla kirjautuneena Kauppalehti.fi-palveluun. Linkin kyselyyn
näki, kun siirtyi Keskustelu-osion etusivulta joko Osakkeet-palstalle, Rahastot-palstalle tai
Aloittelijan palstalle.
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Linkki kyselyyn sijoitettiin Keskustelu-osiossa kullekin mainitulle kolmelle palstalle siten, että
se näkyi jatkuvasti ylimpänä Keskustelun aiheet -listalla. Näin palstojen käyttäjät huomasivat sen
helposti. Ohessa kuvankaappaus Osakkeet-palstan etusivulta.
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Kyselyn tervetuloa sivu
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HINTAKÄSITYSKYSELY: Reaaliaikaiset osakekurssit
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Pyrimme tämän kyselyn avulla selvittämään hintakäsityksiä internetin kautta käytettäviin
reaaliaikaisiin osakekursseihin liittyen. Intemetissähän on lukuisilla eri sivustoilla
maksutta tarjolla 15 minuuttia viivästettyjä kurssinoteerauksia, mutta tässä kyselyssä
aiheena ovat nimenomaan reaaliaikaiset osakekurssitiedot.
Kyselyyn vastaaminen vie aikaa viitisen minuuttia. Vastaukset ovat ehdottoman
luottamuksellisia, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa kyselyn tuloksia esittelevästä
tutkielmasta.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme yhden 12 kuukauden käyttöoikeuden
Kauppalehti.fi:n Sijoittajapakettiin (arvo 636 euroa). Tarkemmat ohjeet arvontaan
osallistumisesta löytyvät tämän kyselyn lopusta.
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Kyselyn aloitussivu
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HINTAKÄSITYSKYSELY: Reaaliaikaiset osakekurssit
Sivu 1
* = Kysymykseen on pakko vastata

Oletetaan, että sinulla ei olisi vielä käytössäsi reaaliaikaisia osakekursseja, mutta olisit
aikeissa hankkia käyttöoikeuden palveluun henkilökohtaista sijoitustoimintaasi varten.
Palvelun maksaisit omalla rahallasi (et siis saisi palvelua käyttöösi esimerkiksi työpaikkasi
kautta). Käytössäsi olisi jo valmiiksi nopea laajakaistayhteys.
Oletetaan edelleen, että vaatimuksesi palvelulle olisivat seuraavat:
• Palvelusta tulee löytyä reaaliaikakurssit kaikista Helsingin, Tukholman ja
Kööpenhaminan pörsseissä noteeratuista osakkeista, Luonnollisesti myös warranttien,
optio-oikeuksien yms. noteerausten tulee näkyä palvelussa reaaliaikaisina.
• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena viisi tarjoustasoa (eli 5 korkeinta
ostotarjousta ja 5 alinta myyntitarjousta).
• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena myös viimeisin
kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti edellisen päivän päätöstasoon, päivän ylin ja
alin noteeraus sekä vaihdon määrä.
• Palvelun ei tarvitse olla streaming-tyyppinen (jolloin kukin listan osake päivittyy
automaattisesti erikseen aina tietojen muuttuessa), mutta koko listan täytyy päivittyä
automaattisesti käyttäjän valitsemin väliajoin (esimerkiksi kerran minuutissa) sekä aina
käyttäjän klikatessa Päivitä-painiketta.
• Palvelun tulee olla selkeä ja intemet-sivujen latautua ilman viiveitä.
• Palvelussa ei saa olla mainoksia.
Pankit ja muut osakevälittäjät tarjoavat joissakin tapauksissa reaaliaikakurssit ilman
erillismaksua paljon kauppaa käyville asiakkailleen. Oletetaan kuitenkin, ettet saisi
palvelua maksutta välittäjältäsi etkä myöskään minkään muun ostoksen tai
palvelukäytön kaupanpäällisenä.
Kaupallisissa palveluissa näytettävät mainokset mahdollistavat usein palvelun myymisen
edullisempaan hintaan. Oletetaan, ettei tarkasteltavassa palvelussa olisi lainkaan
mainoksia.
Millä hinnnlln liitäisit kiivätnnlnistä nnlvqlufl уК»ЦуЦ<Ип1П1>1пИММ|П«МЙ.
® Valmis
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HINTAKÄSITYSKYSELY: Reaaliaikaiset osakekurssit

Sivu 1/1

UUTE S*

HINTAKÄSITYSKYSELY : Reaaliaikaiset osakekurssit
Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!

Tervetuloa vastaamaan kyselyyn!
Pyrimme tämän kyselyn avulla selvittämään hintakäsityksiä internetin kautta
käytettäviin reaaliaikaisiin osakekursseihin liittyen. Internetissähän on lukuisilla eri
sivustoilla maksutta tarjolla 15 minuuttia viivästettyjä kurssinoteerauksia, mutta tässä
kyselyssä aiheena ovat nimenomaan

reaaliaikaiset

osakekurssitiedot.

Kyselyyn vastaaminen vie aikaa viitisen minuuttia. Vastaukset ovat ehdottoman
luottamuksellisia, eikä yksittäisiä vastaajia voida tunnistaa kyselyn tuloksia
esittelevästä tutkielmasta.
Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme yhden 12 kuukauden käyttöoikeuden
Kauppalehti.fi: n Sijoittajapakettiin (arvo 636 euroa). Tarkemmat ohjeet arvontaan
osallistumisesta löytyvät tämän kyselyn lopusta.

Jatka > ]

https://digiumenterprise.com/answer/survey.asp?sid=216767&answerer=618&chk=UR...

6.6.2008

HINTAKÄSITYSK Y SELY : Reaaliaikaiset osakekurssit

Sivu 1/4

HINTAKÄSITYSKYSELY: Reaaliaikaiset osakekurssit
Sivu 1
* = Kysymykseen on pakko vastata

Oletetaan, että sinulla el olisi vielä käytössäsi reaaliaikaisia osakekursseja, mutta olisit
aikeissa hankkia käyttöoikeuden palveluun henkilökohtaista sijoitustoimintaasi varten.
Palvelun maksaisit omalla rahallasi (et siis saisi palvelua käyttöösi esimerkiksi
työpaikkasi kautta). Käytössäsi olisi jo valmiiksi nopea laajakaistayhteys.
Oletetaan edelleen, että vaatimuksesi palvelulle olisivat seuraavat:
• Palvelusta tulee löytyä reaallaikakurssit kaikista Helsingin, Tukholman ja
Kööpenhaminan pörsseissä noteeratuista osakkeista. Luonnollisesti myös warranttien,
optio-oikeuksien yms. noteerausten tulee näkyä palvelussa reaaliaikaisina.
• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena viisi tarjoustasoa (eli 5 korkeinta
ostotarjousta ja 5 alinta myyntitarjousta).
• Kustakin osakkeesta tulee näkyä reaaliaikaisena myös viimeisin
kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti edellisen päivän päätöstasoon, päivän ylin ja
alin noteeraus sekä vaihdon määrä.
• Palvelun ei tarvitse olla streaming-tyyppinen (jolloin kukin listan osake päivittyy
automaattisesti erikseen aina tietojen muuttuessa), mutta koko listan täytyy päivittyä
automaattisesti käyttäjän valitsemin väliajoin (esimerkiksi kerran minuutissa) sekä
aina käyttäjän klikatessa Päivitä-painiketta.
• Palvelun tulee olla selkeä ja internet-sivujen latautua ilman viiveitä.
• Palvelussa ei saa olla mainoksia.
Pankit ja muut osakevälittäjät tarjoavat joissakin tapauksissa reaaliaikakurssit ilman
erillismaksua paljon kauppaa käyville asiakkailleen. Oletetaan kuitenkin, ettet saisi
palvelua maksutta välittäjältäsi etkä myöskään minkään muun ostoksen tai
palvelukäytön kaupanpäällisenä.
Kaupallisissa palveluissa näytettävät mainokset mahdollistavat usein palvelun
myymisen edullisempaan hintaan. Oletetaan, ettei tarkasteltavassa palvelussa olisi
lainkaan mainoksia.

Millä hinnalla pitäisit kuvatunlaista palvelua yksityissijoittajalle halpana?

•
O Alle 1 euroa / kk
O 1 euro / kk
O 2 euroa / kk
O

3

euroa / kk

O

4

euroa / kk

5 euroa / kk
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HINT AKÀSITYSKY SELY : Reaaliaikaiset osakekurssit

6 euroa / kk
7 euroa / kk
8 euroa / kk
9 euroa / kk
10 euroa / kk
C lleuroa / kk
12 euroa / kk
13 euroa / kk
14 euroa / kk
15 euroa / kk
16 euroa / kk
17 euroa / kk
18 euroa / kk
19 euroa / kk
O 20 euroa / kk
O yli 20 euroa / kk

Mikä olisi niin alhainen hinta, että alkaisit jo miettiä, voiko myyjäyritys
tarjota kaikki ylläesitetyt vaatimuksen täyttävän palvelun kannattavasti?
(Oletushan oli, ettei palvelussa ole mainoksia eikä sitä anneta maksutta tai
edullisempaan hintaan minkään muun tuotteen myynninedistämiseksi.)

*
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1

,

O Alle 1 euroa / kk
O 1 euro / kk
O 2 euroa / kk
O 3 euroa / kk
O 4 euroa / kk
O

5

euroa / kk

O 6 euroa / kk
O 7 euroa / kk
O 8 euroa / kk
O 9 euroa / kk
O 10 euroa / kk
O H euroa / kk
O 12 euroa / kk
O 13 euroa / kk

O 14

euroa / kk

15

euroa / kk

O

16

euroa / kk

C

17

euroa / kk
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18 euroa / kk
19 euroa / kk
20 euroa / kk
C yli 20 euroa / kk

Millä hinnalla pitäisit kyseistä palvelua yksityissijoittajalle kalliina, mutta
vielä hankkimisen arvoisena?
*

Alle 1 euroa / kk
1 euro / kk
O 2 euroa / kk
O 3 euroa / kk
O

4

euroa / kk

O

5

euroa / kk

O 6 euroa / kk
O 7 euroa / kk
O 8 euroa / kk
O

9

euroa / kk

O 10 euroa / kk
O 11 euroa / kk
O 12 euroa / kk
euroa / kk

O

13
14

O

15

euroa / kk

O

euroa / kk

O 16 euroa / kk
O
O

17
18

euroa / kk
euroa / kk

O 19 euroa / kk
O 20 euroa / kk
O

yli 20

euroa / kk

Millä hinnalla pitäisit palvelua jo niin kalliina, ettet uskoisi sen käyvän
laajemmalti kaupaksi yksityissijoittajien keskuudessa?
*
Alle 1 euroa / kk
1 euro / kk
2 euroa / kk
O 3 euroa / kk
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4 euroa / kk
5 euroa / kk
6 euroa / kk
C

7

C

8 euroa / kk

euroa / kk

9 euroa / kk
O 10 euroa / kk
11 euroa / kk
12 euroa / kk
13 euroa / kk
14 euroa / kk
15 euroa / kk
16 euroa / kk
O 17 euroa / kk
O 18 euroa / kk
O 19 euroa / kk
O 20 euroa / kk
O yli 20 euroa / kk

< Takaisin

j

Jatka >

25 °/o
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HINTAKÄSITYSKYSELY : Reaaliaikaiset osakekurssit
Sivu 2
* = Kysymykseen on pakko vastata

Internetissä on tilattavissa myös palveluita, jotka täyttävät muutoin kaikki edellisellä
sivulla mainitut vaatimukset, mutta

reaaliaikaisia tarjoustasoja on viiden sijasta

vain yksi

(eli ainoastaan korkein ostotarjous ja alin myyntitarjous). Reaaliaikaisena
näkyvät kuitenkin kunkin osakkeen viimeinen kaupankäyntinoteeraus,
muutosprosentti, päivän ylin ja alin noteeraus sekä vaihdon määrä. Kyseiset palvelut
ovat hinnaltaan viisi tarjoustasoa sisältäviä palveluita edullisempia.
Lisäksi markkinoille saattaa lähiaikoina olla tulossa molempia edellä mainittuja
palveluita edullisempi reaaliaikapalvelu, jossa reaaliaikaisena näkyvät kunkin osakkeen
viimeinen kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti, päivän ylin ja alin noteeraus sekä
vaihdon määrä. Sen sijaan palvelussa

ei näytetä tarjoustasoja reaaliaikaisina.

Mikä seuraavista kuvaa parhaiten henkilökohtaista tiedontarvettasi
sijoittajana? Oletetaan, että kaikissa alla olevissa vaihtoehdoissa
käytettävissäsi ovat reaaliaikaisena kunkin osakkeen viimeinen
kaupankäyntinoteeraus, muutosprosentti, päivän ylin ja alin noteeraus ja
vaihdon määrä. Sen lisäksi
*
O tarvitsen vähintään viisi tarjoustasoa kustakin osakkeesta.
O tarvitsen vähintään yhden tarjoustason kustakin osakkeesta.
O en tarvitse välttämättä lainkaan tarjoustaSotietoja - minulle riittävät viimeinen
kaupankäyntikurssi ja muut reaaliaikatiedot.
O En ole ylipäänsä juurikaan kiinnostunut osakekursseista.

Jatka >I

< Takaisin

50 %
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HINTAKÄSITYSKYSELY: Reaaliaikaiset osakekurssit
Sivu 3
* = Kysymykseen on pakko vastata

KIITOKSET VASTAUKSISTASI. KYSYMME VIELÄ MUUTAMIA TAUSTATIETOJA.

Onko sinulla tällä hetkellä käyttöoikeus Helsingin, Tukholman ja
Kööpenhaminan pörssien reaaliaikaisiin osakekursseihin esimerkiksi
työpaikkasi, oman pankkisi, Kauppalehti.fi:n tai jonkin muun lähteen kautta?
*
O Kyllä.
O Ei tällä hetkellä, mutta minulla on ollut käyttöoikeus aiemmin.
O Ei tällä hetkellä eikä aiemminkaan, mutta olen harkinnut käyttöoikeuden
hankkimista.
O Ei ole, enkä ole harkinnutkaan käyttöoikeuden hankkimista.

Sukupuoli:
*
O Mies
O Nainen

Ikä:
*
O Alle 18 v
O 18 - 25 v
O 26 - 30 v
O 31 - 35 v
O 36 - 40 v
O 41 - 50 v
O 50 - 65 v
O Yli 65 v

< Takaisin

Jatka > |

j

75 %
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Sivu 4

Kyselyyn vastanneiden kesken arvomme yhden 12 kk käyttöoikeuden Kauppalehti.fi : n
Sijoittajapakettiin (arvo 636 euroa). Sijoittaja paketti sisältää mm. reaaliaikaiset
talousuutiset, painetun Kauppalehden uutiset, Kauppalehden arkiston,
suomalaisosakkeiden tunnuslukuanalyysit sekä teknisen analyysin työkalut.
Jos haluat osallistua arvontaan, lisää nimesi ja yhteystietosi oheisiin kenttiin.
Ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti 17. kesäkuuta mennessä. Nimeä ja
yhteystietoja ei käytetä arvonnan lisäksi mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Nimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero

Lähetä |

< Takaisin

99 %
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NASDAQ OMX
OMX Information Distribution Agreement
Appendix 2 - Fees and Charges
1. Nordic Products
1.1

Distribution License Fees

Content

Nordic Equities License
Level 1 & 2
Nordic Equities License
Level 2+

5 Levels, Index Values and
Company News Services
20 Levels, Index Values &
Weights, Company News
Services, Liquidity Measure
Indicators, Corporate Actions
and Accounting Data
Low Latency Market by Order
Information.

€ 30,000

1

€ 40,000

1

€ 20,000

1,4

5 Levels where applicable

€ 30,000

1

5 Levels

€ 15,000

1

5 Levels, Index Values and
Company News Services

€ 10,000

2,5

Nordic Equity Low Latency
License
Nordic Fixed Income
License Level 2
Nordic Derivatives License
Level 2
Nordic Equity and Fixed
Income Private Use
License Level 1 & 2
Nordic Derivatives Private
Use License Level 1 & 2
Nordic Delayed License
Nordic Index License
Nordic Indexes
Stockholm Fixed Income
News

Annual Fee

Notes

Information Product

5 Levels
Unlimited distribution and resale
of 15 min. delayed information
Right to calculate indexes from
Real-time Information
Right to unlimited redistribution
of Nordic Indexes
Report from the Swedish Central
Bank and the Swedish National
Debt Office

€ 5,000

3

€ 10,000
€ 7,500
€ 14,000
€ 12,000

Notes
1. 50% discount for members of OMX Nordic Exchange providing Nordic Information
2. License fee covers use of Nordic Equities & Fixed Income Private Use Level 1 and 2
3. License fee covers use of Nordic Derivatives Private Use Level 1 and 2
4. License fee covers use of Nordic Equity Low Latency Information and requires a
subscription to Nordic Equities License Level 1 & 2 or Level 2+
5. VINX30 Index Price Value is included in the Nordic Equity and Fixed Income Private Use
License

OMX 1ЭД Appendix 2 - version 1.4 - September 2007
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1.2

Nordic Reports for Internai use only

Information Product

Information Content/Usage
Right

Nordic Index Weights

Information sufficient to
calculate all OMX Nordic Indexes

1.3

Annual Fee

Notes

€ 7,000

Nordic End of Day

Information Product

Information
Content/Usage Right

Nordic
Nordic
Nordic
Nordic
Nordic

End
End
End
End
End

Equities End of Day
Fixed Income End of Day
Derivatives End of Day
Index End of Day
Fund List End of Day

of
of
of
of
of

Day
Day
Day
Day
Day

Annual Fee

file
file
file
file
file

Notes

€ 10,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000
€ 5,000

OMX IDA Appendix 2 - version 1.4 - September 2007
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1.4

Information Access Fees

1.4.1 Business Use
Fees apply monthly per Unique User ID In accordance with IDA Appendix 3.

Access
Fee

Report Information Product
Code

Content

EQ1B

Nordic Equity Level 1

€ 19

EQ2B

Nordic Equity Level 2

EQ2B+

Nordic Equity Level 2+

FIX2B

Nordic Fixed Income Level 2

Best Bld/Ask, Index Values &
Company News Services
5 levels, Index Values and
Company News Services
20 Levels, Liquidity Measure
Indicator, Company News
Services, Corporate Action and
Accounting Data and Index
Weights
5 Levels where applicable

DER2B

Nordic Derivatives Level 2

5 Levels

€ 25

Notes

€ 53
C 71

€ 38

1.4.2 Nordic Equity Low Latency Business Use
The Nordic Equity Low Latency Business Use Is an additional offering to Nordic Equity
Products. The price Includes the Nordic Equity Product.
The product offers access to Market by Order Information for display use only.
Fees apply monthly per Unique User ID In accordance with IDA appendix 3

Report
Code

Information Product

Content

Nordic Equity Low Latency Low Latency Market by Order
Information with content as
Level 1
included in the Nordic Equity
Level 1 product
EQ2BLL
Nordic Equity Low Latency Low Latency Market by Order
Information with content as
Level 2
Included in the Nordic Equity
Level 2 product
EQ2B+LL Nordic Equity Low Latency Low Latency Information with
content as included in the Nordic
Level 2+
Equity Level 2+ product and full
depth of Market by Order
Information

EQ1BLL

OF

Access
Fee

Notes

€ 21

€ 58

€ 74

ЮД Appendix 2 - version 14 - September 200
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1.4.3 Nordic Corporate Action and Accounting Data
The Nordic Corporate Action and Accounting Data is an add-on offering to the Nordic
Equity products and Nordic Equity Low Latency products.
Fees apply as a monthly addition per Unique User ID in accordance with IDA
appendix 3

Report
Code

Information Product

Content

CAAD1B

Nordic Corporate Action
and Accounting Data
Level 1

CAAD2B

Nordic Corporate Action
and Accounting Data
Level 2

Corporate Action and Accounting
Data as an addition to Nordic
Equity Level 1 or Nordic Equity
Low Latency Level 1
Corporate Action and Accounting
Data as an addition to Nordic
Equity Level 2 or Nordic Equity
Low Latency Level 2

Access
Fee

Notes

€ 10

€ 10

1.4.4 Private Use
Fees apply monthly per Unique User ID in accordance with IDA Appendix 3.

Access
Fee

Notes

Report
Code

Information Product

Content

EQ1P

Nordic Private Equities &
Fixed Income Level 1

€ 1

1

EQ2P

Nordic Private Equities &
Fixed Income Level 2

€ 5

1

DERIP

Nordic Private Derivatives
Level 1

Best Bid/Ask, FI Ticker
Information only, Index Values
& Company News Services
5 Levels, FI Ticker Information
only, Index Values and
Company News Services
Best/Bid only

DER2P

Nordic Private Derivatives
Level 2

5 Levels

€ 5

€ 1

Notes
1. VINX30 Index Price Value is included in the Nordic Equity and Fixed Income Private Use
Level 1 and Level 2

IDA Appendix 2 - version 1.4 - September
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1.4.5 Nordic Day
The Nordic Day product offers an alternative to monthly access fees.
Fees apply per Unique User ID in accordance with IDA Appendix 3.

Access
Fee

Report
Code

Information Product

Content

EQDAY

Nordic Equities Day

€ 4

FIXDAY

Nordic Fixed Income Day

5 Levels, Index Values
and Company News
Services
5 Levels where applicable

DERDAY

Nordic Derivatives Day

5 Levels

€ 2

Notes

C 3

1.4.6 Nordic Snapshot products
The Nordic Snapshot allows retrieval of manually updated Information and is
available for both Business and Private Use in Level 1 and Level 2. For each enquiry
about price information for a single ISIN Code, Real-time Information is offered. The
Nordic Snapshot product covers the Equity, Fixed Income and Derivatives markets.
Fees apply per Individual Price Retrieval.

Access
Fee

Report
Code

Information Product

Content

SNAP1

Nordic Snapshots Level 1

Snapshot of one ISINcode

€ 0.01

SNAP2

Nordic Snapshots Level 2

Snapshot of one ISINcode

€ 0.02

ÜMX IDA Appendix

Notes

September 2007
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1.4.7 Nordic Member Snapshot Products
Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot
This product is available to members of OMX Nordic Exchange and covers the
Individual Quote Retrieval of Information by Private Use Subscribers that have an
active custody account with the member. The Level 2 Nordic Member Equity and
Fixed Income Snapshot product is only available to Private Use Subscribers that also
subscribe to the Level 1 Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot product.

Level 1 Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot
Fees apply per month per Private Use Subscriber, for unlimited use per Private Use
Subscriber.

Report
Code

Information Product:
Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot
Level 1

SNMEQ1
SNMEQ1

Level 1: 0-100,000 Subscribers
Level 1: 100,001+ Subscribers

Access Fee
€ 0.1
€ 0.05

Notes
1
1

Level 2 Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot
Fees apply per total number of Individual Price Retrievals per Licensee's Group per
calendar year.

Report
Code

Information Product:
Nordic Member Equity and Fixed Income Snapshot
Level 2

SNMEQ2
SNMEQ2
SNMEQ2
SNMEQ2
SNMEQ2

Level
Level
Level
Level
Level

2:
2:
2:
2:
2:

Access Fee

0 - < 5 mill Retrievals
5 mill - < 10 mill Retrievals
10 mill - < 25 mill Retrievals
25 mill - < 100 mill Retrievals
100 mill+ Retrievals

€ 0.005
€ 0.0025
€ 0.00125
€ 0.000625
€ 0.0003125

Notes
1
1
1
1
1

Notes
1. VINX30 Index Price Value is included in the Nordic Member Equity and Fixed Income
Snapshot Level 1 and Level 2

OMX IDA Append
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Nordic Member Derivatives Snapshot
This product is available to members of OMX Nordic Exchange and covers the
Individual Quote Retrieval of Information by Private Use Subscribers that have an
active custody account with the member. The Level 2 Nordic Member Derivatives
Snapshot product is only available to Private Use Subscribers that also subscribe to
the Level 1 Nordic Member Derivatives Snapshot product.

Level 1 Nordic Member Derivatives Snapshot
Fees apply per month per Private Use Subscriber, for unlimited use per Private Use
Subscriber.

Report
Code

Information Product:
Nordic Member Derivatives Snapshot Level 1

SNMDE1
SNMDE1

Level 1: 0-100,000 Subscribers
Level 1: 100,001+ Subscribers

Access Fee

Notes

€ 0.1
€ 0.05

Level 2 Nordic Member Derivatives Snapshot
Fees apply per total number of Individual Price Retrievals per Licensee's Group per
calendar year.

Report
Code

Information Product:
Nordic Member Derivatives Snapshot Level 2

SNMDE2
SNMDE2
SNMDE2
SNMDE2
SNMDE2

Level
Level
Level
Level
Level

2:
2:
2:
2:
2:

Access Fee

0 - < 5 mill Retrievals
5 mill - < 10 mill Retrievals
10 mill - < 25 mill Retrievals
25 mill - < 100 mill Retrievals
100 mill+ Retrievals

OMX IDA Apoendix 2

Notes

€ 0.005
€ 0.0025
€ 0.00125
C 0.000625
€ 0.0003125
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1.5

Nordic Equity Low Latency Enterprise

The Nordic Equity Low Latency Enterprise can be subscribed to via Licensee and
permits Subscribers to unlimited internal use of Market by Order Information for
non-display purposes.
Fees apply monthly per Subscriber for unlimited internal non-display use.

Information
Product

Content

EQLLENT

Nordic Equity
Low Latency
Enterprise

Low Latency Market by Order
Information for unlimited
internal non-display use - up to
full depth of order book
Information

1.6

Notes

Access Fee

Report
Code

€ 835

Nordic Delayed

The Nordic Delayed Subscriber can be subscribed to via Licensee and permits
Subscribers to redistribute Delayed Information from all markets (Equities, Fixed
Income, Derivatives, and Mutual Funds) and End-of-Day Information. Licensee must
ensure that redistribution of Delayed Information by Subscribers complies with the
requirements for Delayed Information distribution and Websites displaying Delayed
information as specified in IDA Appendix 3.
Fees

apply

per

Subscriber

authorised

by

Licensee

to

redistribute

Delayed

Information.

Access Fee
Annual

Report
Code

Information Products:
Nordic Delayed Subscriber

DLYSUB

Nordic Delayed Subscriber: is authorised to redistribute
Delayed Information covering all level 2 Intraday prices
from all markets (Equities, Fixed Income, Derivatives,
and Mutual Funds) and End-of-Day Information
Nordic Delayed Issuer
Nordic Delayed Issuer Peer Group

DLYISS
DLYIPG

1.7

Notes

€ 6,000

€ 500
€ 1,000

Non Fee Liable Products
e
•

End-of-Day prices distributed as Historic Information
Publication of End-of-Day and Historic Price Information in Print Media, c.f.

•

Appendix 3, 2.12
PI All Share and Tradable index prices

•
•

VINX Benchmark index prices
3 daily updates of Issuers own share price(s) delivered to Issuer as Delayed

•

Information
Company News Service (Company Disclosures and Investor News)

О M X ID 4 Appendix 1

-
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1.8

VINX Indexes

VINX All, VINX Plus and Index Weight Report for Internal use are subscribed to OSE
or OMX agreement depending on point of access.
Reporting of the included product will be done to OSE and OMX following the market
structure of Subscribers. As an example, a Licensee distributing Stockholm, Oslo,
Iceland, Copenhagen and Helsinki data to Subscribers reports the users to the
Exchanges and pays the fee. VINX Plus can be reported and paid to any exchange
chosen by the Licensee.
Fees apply monthly for VINX All and VINX Plus while there is an annual fee for the
VINX Weight Report.

Report
Code
VINXALL

Content

VINX All

Real Time value and weight
report included in real time
equity per Subscribers from
OMX and OSE
Real Time value and weight
report additional to real time
per Subscribers

VINXPLUS VINX Plus

Report
Code

Information
Product
VINX Weight
Report

Content

Notes

Access Fee

Information
Product

\

€ 4.5

1, 2

€ 10 3

v

Notes

Annual Fee

VINX Weights

€ 5,000 4

Notes
1. An additional fee of € 1.5 is applicable for subscribers of Oslo Stock Exchange in accordance
with Information Distribution Agreement entered into with Oslo Stock Exchange
2. Only available for Licensees with agreements with OMX or OSE and who offer VINX in all
their real time Subscriptions
3. Only available for Licensees with agreements with OMX or OSE and who offer VINX as an
add-on in part of their real time Subscriptions
4. Only for internal use

Ü M X IDA Appendix 2 - version 1.4 - September 2007
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2. Baltic Products
2.1

Distribution License Fees

Information Product

Information Content/Usage
Right

Baltic Equities & Fixed
Income License
Level 1
Baltic Equities & Fixed
Income License
Level 2
Baltic Equity Low Latency
License
Baltic Equities & Fixed
Income Private Use
License Level 1
Baltic Equities & Fixed
Income Private Use
License Level 2
Baltic Index License

Best bid/offer only, Index Values
and Company News Services

Baltic Indexes
Baltic Delayed License
Baltic Ticker/TV Text

Tallinn and Riga Fixed
Income News
Tallinn and Riga Corporate
Actions Weekly

Notes

Annual Fee

10 levels, list of counterparts,
Index Values & Weights,
Company News Services

€ 8,000

1

€ 11,000

1

Low Latency Market by Order
information
Best bid/offer only, Index Values
and Company News Services

€ 5,000

1,4

€ 1,500

1

10 levels, list of counterparts,
Index Values & Weights,
Company News Services
Right to calculate indexes from
Real-time Information
Right to unlimited redistribution
of Baltic Indexes
Unlimited distribution and resale
of 15 min delayed information
Right to display Delayed
Information oh a ticker or TV
text
Batch data

€ 2,500

1

€ 1,000

Batch data

€ 1,500

€ 3,500
€ 2,000
€ 4,000
€ 500

1, 2
3

Notes
1. 50% discount for members of OMX Nordic Exchange
2. License fee covers 15 min intraday Level 2 data, end of day data and official closing prices
from Equities & Fixed Income Markets
3. License fee covers continuous display of Delayed Information (Level 1 only) on a moving
ticker tape or TV text
4. License fee covers use of Baltic Equity Low Latency Information and requires a subscription
to Baltic Equity and Fixed Income License Level 1 or Level 2

OMX IDA Appendix
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2.2

Baltic Reports for Internal use only

Information Product

Information Content/Usage
Right

Baltic Index Weights

Information sufficient to
calculate all OMX Baltic Indexes
End of Day file for internal use

Baltic End of Day
Subscriber

2.3

€ 3,000
€ 500

Baltic End of Day

Information Product

Information Content/Usage
Right

Baltic End of Day

Unlimited distribution of End of
Day information
End of Day file
End of Day file

Baltic Index End of Day
Baltic Fund List End of Day

2.4

Notes

Annual Fee

Notes

Annual Fee
€ 2,000
€ 1,500
€ 2,500

Baltic Delayed Issuer

The Baltic Delayed Issuer Product allows Licensee to authorise Business Use
Subscribers to redistribute Delayed Information covering all level 2 Intraday prices
from all markets (Equities and Fixed Income) End-of-Day Information and official
closing prices. Licensee must ensure that redistribution of Delayed Information by
Subscribers complies with the requirements for Delayed Information distribution and
Websites displaying Delayed information as specified in IDA Appendix 3.
Fee

applies

per

Subscriber

authorised

by

Licensee

to

redistribute

Delayed

Information.

Report
Code

Information Product

Information Content/Usage
Right

BLYISS

Baltic Delayed Issuer

Unlimited redistribution of 15 min
delayed level 2 information on
issuer's listed securities and all
share index values

Access
Fee
Annual

Notes

€ 250

ОМУ ID 4 Appendix 2 - version l 4 - Septembe
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2.5

Information Access Fees

2.5.1 Business
Fees apply monthly per Unique User ID In accordance with IDA Appendix 3.

Report
Code

Information Product

Content

BEQ1B

Baltic Equity & Fixed
Income Level 1
Baltic Equities & Fixed
Income Level 2

Best bid/offer only, Index Values
and Company News Services
10 levels, list of counterparts,
Index Values & Weights,
Company News Services

BEQ2B

Access
Fee

Notes

€ 14
€ 19

2.5.2 Baltic Equity Low Latency Business Use
The Baltic Equity Low Latency Business Use is an add-on offering to Baltic Equity
Products. The product offers access to Market by Order Information for display use
only.
Fees apply monthly per Unique User ID in accordance with IDA Appendix 3.

Report
Code

Information Product

Content

BEQ1BLL

Baltic Equity & Fixed
Income Low Latency
Level 1

BEQ2BLL

Baltic Equities & Fixed
Income Low Latency
Level 2

Low Latency Market by Order
Information with content as
included in the Baltic Equity &
Fixed Income Level 1 product
Low Latency Market by Order
Information with content as
included in the Baltic Equity &
Fixed Income Level 2 product

Access
Fee

Notes

€ 15

€ 22

2.5.3 Private Use
Fees apply monthly per Unique User ID in accordance with IDA Appendix 3.

Report
Code

Information Product

Content

BEQ1P

Baltic Private Equities &
Fixed Income Level 1
Baltic Private Equities &
Fixed Income Level 2

Best bid/offer only, Index Values
and Company News Services
10 levels, Index Values &
Weights, Company News Services

BEQ2P

Access
Fee

Notes

€ 0.80
€ 1.60
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2.5.4 Baltic Member Private Use
Baltic Member Private Use access fees apply exclusively to Private Use Subscribers
with an active custody account with the member of OMX Nordic Exchange. This rate
is in particular intended for Internet traders.
Fees apply monthly per Unique User ID in accordance with IDA Appendix 3.

Access
Fee

Content

Report
Code

Information Product

BMEQ1P

Baltic Member Private Equitie Best bid/offer only, Index
Values and Company News
& Fixed Income Level 1
Services
Baltic Member Private Equitie 10 levels, Index Values &
Weights, Company News
& Fixed Income Level 2
Services

BMEQ2P

Notes

€ 0.25

€ 0.50

2.5.5 Baltic Snapshot
The Baltic Snapshot is manually updated information i.e. pulled data and is
applicable to both Business and Private Use Subscribers in Level 1 or Level 2
depending on the vendor license. For each enquiry about price information for a
single ISIN code, a Real Time Snapshot is offered. The Baltic Snapshot covers the
Equity and Fixed Income markets.
Fees apply per Individual Price Retrieval.

Notes

Access
Fee

Report
Code

Information Product

Content

BSNAPB

Baltic Snapshot Business

Snapshot of one ISIN code

€ 0.02

BSNAPP

Baltic Snapshot Private

Snapshot of one ISIN code

€ 0.0025

2.5.6 Baltic Equity Low Latency Enterprise
The Baltic Equity Low Latency Enterprise can be subscribed to via Licensee and
permits Subscribers to unlimited internal use of Market by Order Information for
non-display purposes.
Fees apply monthly per Subscriber for unlimited internal non-display use

Information
Product

Content

BEQLLENT

Baltic Equity
Low Latency
Enterprise

Low Latency Market by Order
Information for unlimited
internal non-display use - up to
full depth of order book
Information

OMX ГОД A D o e n d I x 2

Notes

Access Fee

Report
Code

-

version 1 . 4

- Septs

t.

€ 210

Dec 2007

EFFICIENT SECURITIES TRANSACTIONS

13(15)

N ASDAq амх
2.6

Non Fee Liable Products
•
•

End-of-Day prices distributed as Historic Information
Publication of End of Day and Historic Price Information in Print Media, c.f.

•
•

Appendix 3, 2.12
All Share and Tradable indexes (values)
Baltic End of Day Subscriber product delivered to members of OMX Nordic
Exchange

OMX IDA Appendix 2 - version 1.4
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3. Charges
3.1

Interest on Overdue Payments
Failure by the Licensee to pay by the due date, any amounts due under this
Agreement shall make the Licensee liable to pay Licensor interest of 1% (one
per cent) per calendar month or any part thereof from due date.

3.2

Overdue Reports
For each period where Licensor has not received Licensee's monthly report by
the due date, Licensor shall be entitled to charge Licensee one thousand
euros (EUR 1,000).

3.3

Estimated Fees
Where reports submitted by Licensee are overdue, incomplete or inaccurate,
Licensor shall have the right at Licensor's sole discretion to charge Licensee
for the use of Information on the basis of Fees estimated by Licensor.

4. Payment
4.1

Licensee is required to remit payment of the Fees and Charges by bank
transfer to Licensor's bank account within thirty (30) days of invoice date.
Licensor's bank account details are set out below. The invoice-number of the
invoice to be paid must be included on the transfer to Licensor's bank
account.

4.2

OMX Nordic Exchange Group Oy, banking details:
Nordea Pankki Suomi Oyj
IBAN: FI 14 2400 1800 1480 33
BIC: NDEAFIHH
Account: 240018-00148033EUR

OMX ID a Appendix 2 - version 1 .4
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