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Tiivistelmä

Arvo on taloustieteen keskeisimpiä käsitteitä. Yrityksen arvon luominen asiakkaille 

puolestaan on menestyvän liiketoiminnan elinehto.  Arvo on myös tämän 

ohjelmistoliiketoimintaan liittyvän pro gradu -tutkielman keskiössä. Yrityksien on 

tärkeää tiedostaa, mitkä ohjelmistotuotteen ominaisuudet tuottavat arvoa asiakkaille, 

jotta ohjelmistotuotteelle voidaan antaa sopiva hinta. Tällöin ohjelmistotuotetta voidaan 

markkinoida myös tehokkaasti.  

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu arvon ilmenemistä kuluttajamarkkinoilla toimivien 

ohjelmistoyritysten valmistamien ohjelmistotuotteiden valmistamisessa, hinnoittelussa 

ja myymisessä. Tutkielmassa käsitellään erilaisia tapoja luoda asiakkaille arvoa. Lisäksi 

tutkielmassa on käsitelty hinnoittelua yleisestä ja ohjelmistoliiketoiminnan 

näkökulmasta. 

Tutkielman menetelmäsuuntaus on kvalitatiivinen tutkimus. Aineisto kerättiin 

haastattelemalla viiden kuluttajamarkkinoilla toimivan oululaisen ohjelmistoyritysten 

hinnoittelusta vastaavia henkilöitä. Haastattelujen perusteella havaittiin, että 

suorittaakseen asiakkaan kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua yrityksen tarvitsee 

hallita myös arvoa tuottavien ominaisuuksien lisääminen tuotteeseensa. Teorian ja 

käytännön perusteella havaittiin, että kuluttajamarkkinoilla on vaikea ottaa huomioon 

asiakkaiden ohjelmistotuotteelle kokemaa arvoa ja markkinoida asiakkaille 

ohjelmistotuotetta, joka ei tuota asiakkaille mitattavissa olevaa arvoa.  

Tutkimuksen keskeisimmäksi tulokseksi ja tärkeimmäksi kontribuutioksi muodostui 

”Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen malli 

kuluttajamarkkinoille”, jota ohjelmistoyritykset voivat käyttää edellä mainittujen 

toimintojen tehokkaaseen suorittamiseen. 

Asiasanat                                                                                            
Hinnoittelu, arvo, ohjelmistoliiketoiminta 
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Alkusanat 

"Challenges are what make life interesting. Overcoming them is what makes life 

worthwhile" 

– Layne E. Norton 

Tämän pro gradu -tutkielman kirjoittaminen on ollut minulle vain yksi haaste muiden 

joukossa, tosin ajallisesti suhteellisen pitkä sellainen. Olen tehnyt graduani hiljalleen jo 

vuoden 2012 alusta lähtien, kun sain tämän tutkielman pohjana olevan kandidaatintyöni 

valmiiksi. Pitkältä projekti ei kuitenkaan ole missään vaiheessa tuntunut, koska aloitin 

gradun kirjoittamisen verrattain aikaisin ja olen voinut rauhassa jäsennellä ajatuksiani. 

Joku on tainnut joskus sanoa, että hiljaa hyvä tulee. 

 

Graduni teon aikana olen nauttinut jokaisesta hetkestä, vaikka tietysti epävarmuuden ja 

epätoivonkin hetkiä tuli kirjoittamisen aikana koettua. Mielenkiintoinen aihe ja 

sydämen palo ohjelmistoliiketoimintaan teki tämän tutkielman tekemisestä helppoa. 

Intohimon merkitystä kaikessa toiminnassa ei tule koskaan aliarvioida, koska intohimo 

– se kantaa pitkälle.  

 

Kohdeyrityksien hankkiminen haastatteluja varten oli tämän tutkielman ylivoimaisesti 

vaikein vaihe, sillä sain osakseni useita kieltäviä vastauksia haastattelupyyntöihini. 

Tutkielmaan osallistuneet yritykset ansaitsevatkin suuren kiitokseni. Otitte minut innolla 

vastaan, vaikutitte olevan kiinnostuneita haastattelujen aikana käsitellyistä aiheista ja 

vastasitte tunnollisesti myös sähköpostin välityksellä lähetettyihin lisäkysymyksiin. 

Toivottavasti voitte hyödyntää tutkielmani tuloksia edes jossain määrin. 

 

Haluan kiittää suuresti tutkielmani ohjaajaa eli sinua, Juhani Warsta. Tähän projektiin ei 

olisi millään voinut kuvitella parempaa ohjaajaa. Rautainen ammattitaitosi piti minut 

koko ajan oikealla tiellä tutkielmaa tehdessä. Oli helppo edetä pisteestä toiseen, kun 

tiesin koko ajan, mitä tehdä seuraavaksi. Nyt pisteet on yhdistetty ja on kiitoksien aika.  

 

Pilvi-Sisko: kiitos, kun kirjoitit tätä työtä saneluni mukaan, kun podin eräänä syysiltana 

tenniskyynärpäätä ja en kivuiltani pystynyt enää itse kirjoittamaan. Kiitos ihan kaikesta. 

Kiitos isä ja äiti, kun olette tukeneet minua opiskeluni aikana. Sanat tai kansien väliin 

niputettu pro gradu omistuskirjoituksella eivät millään riitä kiitokseksi. Kiitos pappa 

yhteisistä elinvuosista. Harmi, kun et päässyt näkemään tämän tutkielman 

valmistumista. Älä huoli – kyllä tästä tuli ihan hyvä työ. 

 

Yhtä kaikki, Layne Nortonin sanoin: tämä haaste on nyt nujerrettu ja mieli on korkealla. 

Elämä tuntuu entistä enemmän elämisen arvoiselta. 

 

Oulussa 19.3.2014 

Olli Haataja 
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1. Johdanto 

Arvon luominen on yrityksille erittäin tärkeää liiketoiminnassa menestymisen kannalta. 

Jos yrityksen tuotteet eivät tuota asiakkaille arvoa, ei asiakkailla ole perusteltua syytä 

maksaa tuotteesta. Arvo toimii viime kädessä asiakkaiden maksuhalukkuuden 

pääasiallisena määräävänä tekijänä (Nagle, Hogan & Zale, 2011).  

 

Hinnoittelulla puolestaan voidaan katsoa olevan suora ja merkittävä vaikutus yrityksen 

tuottavuuteen. Tästä huolimatta vain harvat yritykset tekevät johdonmukaista tutkimusta 

hinnoitteluun liittyen ja kaikista suurista markkinointia käsittelevistä julkaisuista vain 

kaksi prosenttia artikkeleista käsittelee hinnoittelua (Malhotra, 1996.) Totuus kuitenkin 

on, että yritykset asemoivat itsensä markkinoille oikealla hinnoittelulla, mikä vaikuttaa 

merkittävällä tavalla yrityksen kasvuun ja kannattavuuteen (Laitinen, 2007).  

 

Arvon huomioon ottaminen myymisessä on vastaavasti tärkeää tuotteen menekin 

maksimoinnin kannalta. Mikäli tuotteen arvoa tuottavia ominaisuuksia ei tuoda 

markkinoinnin aikana esille, voi asiakkailla olla vaikeuksia ymmärtää tuotteelle 

asetettua hintaa. Puutteellisen markkinoinnin seurauksena asiakkaiden halukkuus 

maksaa tuotteesta voi vähentyä, mikä johtaa alhaisimpiin yrityksen tuottoihin. 

 

1.1 Taustaa 

Arvo on käsitteenä ollut keskustelun aihe taloustieteissä kymmenien vuosien ajan. 

Esimerkkejä klassisista arvon luomiseen ja markkinointiin liittyviä teoksista ovat 

esimerkiksi Porterin (1985) ja Kotlerin ja Armstrongin (2008) tuotannot. Varsinaista 

ohjelmistospesifistä arvoa käsittelevää kirjallisuutta on tuottanut esimerkiksi Tiikkaja 

(2012). Yleistä tuotteiden liittyvää teoriaa on tutkittu esimerkiksi Laitisen (2007) ja 

Naglen ja kumppaneiden (2011) toimesta. Erityisesti asiakkaiden kokemaan arvoon 

perustuvaa hinnoittelua ovat taloustieteessä käsitelleet edellä mainitut Nagle ja 

kumppanit (2011) sekä Hinterhuber (2004, 2008).  

 

Ohjelmistoliiketoiminnassa suoritettavaa hinnoittelua on vastaavasti tutkittu vähemmän 

kuin yleistä tuotteiden hinnoittelua. Aihetta käsitteleviä artikkeleita on olemassa jonkin 

verran, joiden joukossa on myös tapaustutkimusartikkeleita. Aiheesta on myös 

kirjoitettu joitakin kirjoja (Kittlaus & Clough, 2009), pääosin englannin kielellä. 

Suomen kielellä kirjoitettuja, aihetta käsitteleviä julkaisuja ei tiettävästi ole olemassa, 

tosin aihetta käsitteleviä opinnäytteitä (Kulmala, 2006; Tykkä, 2005) on tehty muutamia 

suomalaisissa korkeakouluissa.  

Sellaisia tutkimuksia, joissa yhdistetään arvo ohjelmistojen valmistamisessa, 

hinnoittelussa ja myymissä ei tiettävästi ole olemassa tai niitä on hyvin vähän. Tämän 

vuoksi on perusteltua tutkia lisää, miten yritykset osaavat ottaa arvon huomioon 

tuotteen alkuvaiheista lähtien aina jakeluun asti. Tämä seikka oli minulle yksi 

tärkeimmistä syistä ryhtyä tekemään ohjelmistojen arvoperusteiseen valmistamiseen, 

hinnoitteluun ja myymiseen liittyvää tutkimusta.  
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Toinen tärkeä motivaatiotekijä tämän tutkimuksen tekemiseen oli keväällä 2012 tehty 

kandidaatintyöni (Ohjelmistojen hinnoittelusta), jossa käsiteltiin yleisen hinnoittelun 

lisäksi erityisesti hinnoittelua ohjelmistoliiketoiminnassa. Kandidaatintyötä tehdessäni 

havaitsin asiakkaiden kokemaan arvoon perustuvan hinnoittelun olevan tehokas keino 

hinnoitella ohjelmistoja. Tämän takia päätin jatkaa kyseisen aiheen tutkimusta pro gradu 

-tutkielmassa. Kolmas syy on se, että olen erittäin kiinnostunut 

ohjelmistoliiketoiminnasta. Ohjelmistoliiketoiminta kiehtoo minua suuresti, sillä 

kyseessä on monenlaisia taitoja vaativa tietojenkäsittelytieteiden osa-alue. 

 

1.2 Tutkimusongelma 

Arvoperusteisessa hinnoittelussa pyritään ymmärtämään, miten asiakkaat kokevat 

tuotteelle arvoa. Kuluttajille suunnatuilla markkinoilla toimivien ohjelmistoyritysten 

suorittamaa arvoon perustuvaa hinnoittelua on tutkittu varsin vähän, minkä vuoksi aihe 

kaipaa lisätutkimusta. Edellä mainitun seikan vuoksi tutkimuksen pääasiallinen 

tutkimusongelma tässä pro gradu -tutkielmassa on muotoiltu seuraavasti: 

”Hinnoitellessa ohjelmistotuotetta kuinka kuluttajien tuotteelle kokema arvo voidaan 

ottaa huomioon?”  

Erilaiset asiakkaat voivat kokea samalle tuotteelle arvoa monin eri tavoin. Yrityksen 

tulee ottaa tämä huomioon tuotteiden markkinoinnissa ja pyrittävä tunnistamaan 

kuluttajien joukosta segmenttejä, joissa arvostetaan samoja tuotteen ominaisuuksia. 

Tämän jälkeen tuotteelle asetettu hinta voidaan perustella paremmin asiakkaille.  

Edellä mainitun tutkimusongelman lisäksi tutkielman tavoitteena on selvittää, miten 

ohjelmistotuotteeseen saadaan lisättyä sellaisia ominaisuuksia, jotka asiakkaat kokevat 

olevan heille arvoksi. Tarkasteltavina asioina ovat arvon huomioon ottaminen 

ohjelmistoa valmistettaessa ja markkinoidessa. Arvoperusteisen hinnoittelun ohella 

edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä tutkimuksia on tehty vähän. Toissijaiseksi 

tutkimusongelmaksi tässä pro gradu -tutkielmassa muodostetaan täten: 

”Miten huomioida kuluttajien kokema arvo valmistaessa ja markkinoidessa tuotetta?” 

Yritys voi tuottaa arvoa asiakkaille tuotteidensa kautta usealla eri tavalla. Ilman arvoa 

tuottavien aktiviteettien tunnistamista ja näiden aktiviteettien markkinoimista yrityksien 

on kuitenkin hankala saada tuotetta myydyksi kuluttajille. Jos esimerkiksi tuote on 

hinnoiteltu huomattavasti korkeammalle kuin kilpailijoilla, on tuotteen toimitettava 

asiakkaille myös enemmän arvoa ja nämä arvoa tuottavat aktiviteetit on pystyttävä 

tunnistamaan ja markkinoimaan, sillä muuten tuotetta voi olla hankala markkinoida ja 

tätä kautta saada myydyksi. 

 

1.3 Tutkimuksen rajoitteet ja tulokset 

Tutkimus on rajattu koskemaan yrityksen ja kuluttajien (henkilöasiakkaiden) välisiä eli 

B2C (Business-to-Consumer) -markkinoita, koska tutkimalla sekä kuluttaja- että 

yritysmarkkinoita tutkimuksesta olisi tullut erittäin laaja. Lisäksi yritysmarkkinoille 

tehtyjen ohjelmistojen hinnoittelu on suurilta osin erilaista kuin kuluttajamarkkinoille 
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tehdyille tuotteille, joten molempien markkinoiden tutkiminen ei olisi ollut mielekästä 

esimerkiksi hinnoittelutapojen vertailun vaikeuden vuoksi. Yritysmarkkinoilla tuotteet 

ovat usein asiakkaille räätälöityjä, kun taas kuluttajamarkkinoilla myydään yleensä 

samanlaista tuotetta isolle joukolle asiakkaita. Toisena tutkimusrajoituksena on 

tutkimuksen rajaaminen käsittelemään vain Oulun aluetta, koska jokaiseen tutkielmaan 

osallistuneen yrityksen kotipaikka on Oulu. Kolmas tutkimusrajoitus liittyy 

käsiteltävien yrityksien kokoon: kaikki tutkielmassa käsiteltävät yritykset työllistivät 

haastatteluhetkellä alle 25 työntekijää. 

Tutkimuksen tavoitteena tuloksien osalta on, että yritykset tiedostaisivat arvon 

merkityksen ohjelmistotuotteiden valmistamisessa ja hinnoittelussa ja osaisivat jatkossa 

kiinnittää tuotteen asiakkaalle tuomaan lisäarvoon enemmän huomiota. Tutkimuksen 

tuloksia voivat todennäköisesti hyödyntää parhaiten sellaiset yritykset, joilla on 

ongelmia tuotteidensa hinnoittelussa ja jotka haluavat lisätä ohjelmistotuotteeseensa 

arvoa tuottavia ominaisuuksia. Tuloksia voivat hyödyntää sellaiset ohjelmistoyritykset, 

joilla on ongelmia jollakin tutkielman osa-alueista (valmistaminen, hinnoittelu, myynti). 

 

1.4 Tutkimuksen rakenne 

Johdannon jälkeen toisessa luvussa tarkastellaan tutkimuksen kannalta tärkeää käsitettä 

eli arvoa. Luvussa on esitelty erilaisia tapoja, joita voidaan käyttää arvon luomiseen. 

Arvonluontitapojen ohella luvussa on käsitelty asiakkaan arvo -käsitettä. Kolmannessa 

luvussa siirrytään tarkastelemaan hinnoittelua yleisestä näkökulmasta.  Luvussa 

käsitellään hinnoittelun tavoitteita ja luonnetta yleisestä, taloustieteen näkökulmasta 

sekä esitellään kolme erilaista hinnoittelustrategiaa, joihin hinnoittelu voidaan jakaa. 

Luvussa käsitellyillä hinnoittelustrategioilla tarkoitetaan strategioita, jotka kertovat, 

miten hinnoittelulla päästään kasvuun ja tuottoihin (Tieke ry, 2005). Lisäksi luvussa 

esitellään yksi hinnoittelussa käytettävistä viitekehyksistä, jota käytetään tuotteiden 

hinnoittelussa.  

Kun hinnoittelua on tarkasteltu yleisesti, siirrytään neljännessä luvussa käsittelemään 

hinnoittelua erityisesti ohjelmistoalan näkökulmasta. Luvussa esitellään sellaisia 

ohjelmiston erityispiirteitä, jotka vaikuttavat ohjelmistotuotteiden 

hinnoittelustrategioiden ja -mallien valintaan. Luvussa esitellään lisäksi useita 

hinnoittelumalleja, joita voidaan käyttää ohjelmistotuotteiden hinnoittelussa ja 

käsitellään versiointia, joka on tapa luoda arvoa erilaisille asiakassegmenteille. Luvussa 

esitellään lisäksi kaksi ohjelmistotuotteiden hinnoittelussa käytettävää viitekehystä. 

 

Viidennessä luvussa esitellään tutkimuksen tutkimusmalli eli ohjelmiston hinnan 

asettamisen taulukko, johon on koottu luvuista kahdesta neljään ilmenneitä, ohjelmiston 

hinnoittelussa huomioon otettavia asioita. Ohjelmiston hinnan asettamisen taulukkoa 

käytettiin pohjana haastattelukysymyksien luonnissa. Kuudennessa luvussa on käsitelty 

tutkimuksen menetelmäsuuntausta eli kvalitatiivista tutkimusta ja suoritettujen 

haastattelujen käytännön toteutukseen liittyviä asioita. Luku kuusi sisältää lisäksi 

tutkielmaan osallistuneiden yrityksien, haastatteluissa käsiteltävien tuotteiden sekä 

haastateltujen henkilöiden esittelyt.  

Luvussa seitsemän (Hinnoittelu ohjelmistoyrityksissä) esitellään haastatteluun 

osallistuneiden henkilöiden antamia vastauksia. Luvun asiat käydään läpi luvussa viisi 
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esitetyn viitekehyksen mukaisesti ja lisäksi luvussa esitellään myös uusia, viitekehyksen 

ulkopuolelta tulleita havaintoja, jotka tulivat ilmi keskusteluissa tutkielmaan 

osallistuneiden ohjelmistoyritysten kanssa. 

Luku kahdeksan, Pohdinta, niputtaa tutkielman aikana tehdyt havainnot yhteen. Luku 

sisältää muun muassa haastattelun aikana ilmi tulleiden asioiden käsittelemistä. Luvussa 

käsitellään ohjelmiston hinnan asettamisen taulukon soveltuvuutta käytännön 

hinnoitteluun. Taulukkoon esitetään useita parannuksia, jonka johdosta luvussa 

esitellään myös tutkielman tärkein kontribuutio eli uusi viitekehys. 

Tutkielman viimeisessä eli Johtopäätökset-luvussa analysoidaan, miten tässä luvussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin saatiin vastattua. Luvussa käsitellään kriittiseen 

sävyyn esimerkiksi tutkielman aineistoon liittyviä rajoituksia. Lisäksi luvussa 

ehdotetaan mahdollisia jatkotutkimuskohteita ja käsitellään tutkielman aineiston 

keräämisessä käytettyä menetelmää. Tutkielman lopussa on kerrottu tutkimuksen aikana 

käytetyt lähteet sekä esitetty liitteitä eli haastatteluissa käytetty kysymysrunko (Liite A) 

ja haastattelujen, haastateltavien ohjelmistoyritysten sekä haastatteluissa käsiteltyjen 

tuotteiden tiedot (Liite B). 
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2. Arvosta ja sen luomisesta 

Arvon luominen on arvoperusteisessa hinnoittelussa ja tämän tutkielman kannalta 

keskeinen asia. Hinterhuberin (2008) mukaan arvoperusteisessa hinnoittelussa tuotteen 

tai palvelun tuottama arvo eri segmenteille on pääosassa asetettaessa hintoja. Ilman 

arvon luomista kuluttajilla ei ole syytä ostaa tuotetta, sillä on vaikea kuvitella asiakkaan 

ostavan jotakin tuotetta, joka ei tuota hänelle mitään arvoa. Tässä luvussa esitellään 

erilaisia, kirjallisuuteen pohjautuvia tapoja, joiden avulla yritykset voivat luoda arvoa ja 

jotka vaikuttavat arvon luomisen kautta asiakkaan havaitsemaan arvoon.  

 

2.1 Arvo ja tarjooma 

Arvolla tarkoitetaan markkinatarjooman toiminnallisuutta tai suorituskykyä tietyn 

asiakkaan kohdalla. Toisin sanoen yritysmarkkinoilla arvo tarkoittaa esimerkiksi 

taloudellista tai teknistä hyötyä, jonka asiakasyritys saa vastineena tuotteesta tai 

palvelusta maksetusta hinnasta. (Anderson & Narus, 1999.) Porterin (1985) mukaan 

arvolla tarkoitetaan määrää, jonka asiakkaat ovat valmiita maksamaan siitä, mitä yritys 

toimittaa asiakkaille.  

Yritysmarkkinoilla toimitettava arvo ylittää lähes aina maksetun hinnan (Anderson, 

Thomson & Wynstra, 2000). Tiikkajan (2012) mukaan tuotetarjooman hinnan 

laskeminen tai nostaminen ei muuta sitä arvoa, jonka asiakas kokee saavansa ostaessaan 

tuotteen, vaan ainoastaan asiakkaan kannustinta ostaa tuote. On loogista, että 

toimitettava arvo ylittää maksetun hinnan, sillä pois lukien arvon saamiseen liittyvät 

virhearvioinnit kukaan yritysasiakas tai kuluttaja ei halua maksaa tuotteesta hintaa, joka 

alittaa tuotteesta saadun hyödyn. (Tiikkaja, 2012.) 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) mukaan perinteinen tapa luoda arvoa yrityksissä on 

päättää itse (ilman asiakkaan osallistumista), mitä tuotteita ja palveluja tuotetaan. Näin 

ollen yritykset ovat päättäneet epäsuorasti myös sen, mikä on asiakkaille arvoksi. 

Tällaisessa järjestelmässä kuluttajilla ei ole ollut ollenkaan roolia arvon luomisessa tai 

sitä on ollut vain hyvin vähän. (Prahalad & Ramaswamy, 2004.) Normann ja Ramirez 

(1993) kutsuvat toimittajan ja asiakkaiden toimenpiteiden välistä linkkiä tarjoomaksi. 

Jotta tarjooma voisi tuottaa asiakkaalle arvoa, täytyy tarjooman täyttää kolme ehtoa:  

1) Tarjoomien asiakkaille tuottama arvo saadaan vain osittain aikaan toimittajan 

ansiosta.  

2) Tarjoomalla on myös oltava työtä säästävä tai helpottava vaikutus hankkijalle, joiden 

ei tarvitse panna täytäntöön hankinnassa ilmentyviä aktiviteetteja (Asiakkaan ei 

esimerkiksi tarvitse valmistaa itse itselleen henkilöautoa).  

3) Tarjooman täytyy edustaa asiakkaalle ”mahdollistavaa” arvoa. Mahdollistavalla 

arvolla tarkoitetaan parantunutta helppoutta, tuottavuutta, turvallisuutta,  eleganssia 

ja/tai tehokkuutta asiakkaiden omissa arvoa tuottavissa toiminnoissaan ja sitä 



11 

 

vuorovaikutusta, minkä tarjooman hyödyntäminen tuo asiakkaille. (Normann & 

Ramirez, 1993.)  

 

2.2 Arvon luomisen tavoista 

Seuraavassa esitellään tapoja, joiden avulla asiakkaille voidaan tuottaa arvoa. Näitä 

tapoja ovat Michael Porterin arvoketju-käsite, markkinoiden havainnoiminen ja 

asiakaspalaute, joustavan markkinatarjooman luominen sekä arvon yhteisluominen 

yhdessä asiakkaiden kanssa. 

 

2.2.1 Arvoketju 

Perinteisin tapa kuvata arvon luomista on käyttää arvoketju-käsitettä.  Arvoketju on 

käsitteenä hyvin tunnettu ja laajalti hyväksytty arvon luomiseen liittyvässä 

kirjallisuudessa, mutta kyseinen käsite on myös kohdannut kritiikkiä ja saanut 

rinnalleen kilpailevia teorioita. Arvoketju-käsitteen esitteli ensimmäisenä Michael 

Porter. (Tiikkaja, 2012.) Tiikkajan (2012) mukaan arvoketju on kuitenkin hyvin 

yleistetty teoria, hankala määrittää monimutkaisessa todellisuudessa ja etenkin silloin, 

kun yrityksellä on erikoisia asiakkaita.  

Porterin (1985) esittelemän arvoketjun perustana ovat yritykselle strategisesti tärkeät 

toiminnot ja aktiviteetit. Toimintojen ja aktiviteettien tarkoituksena on saada yritys 

ymmärtämään kustannuksien vaikutus yrityksen toimintaan sekä löytämään 

potentiaalisia differentaation lähteitä. Kun yritys suorittaa nämä aktiviteetit paremmin 

tai halvemmalla kuin kilpailijansa, saavuttaa yritys kilpailuedun. (Porter, 1985.) 

Yhteistä aktiviteeteille ja toiminnoille on se, että molemmat tuottavat kustannuksia ja 

lisäksi tuottavat arvoa asiakkaille (Tiikkaja, 2012).  Vaikka aktiviteetit ovat kilpailuedun 

luomisen perustana, arvoketju ei ole kokoelma itsenäisiä aktiviteetteja vaan itsenäisten 

aktiviteettien järjestelmä (Porter, 1985).  

Arvoketju koostuu ensisijaisista aktiviteeteista ja toissijaisista tukevista aktiviteeteista. 

Ensisijaisia aktiviteetteja ovat saapuva logistiikka, lähtevä logistiikka, markkinointi ja 

myynti, palvelut ja operaatiot. Operaatiot ovat aktiviteetteja, jotka liittyvät syötteiden 

saattamiseen lopputuotteeksi, esimerkiksi pakkaus ja kokoaminen. Riippuen 

teollisuuden alasta jotkin aktiviteeteista ovat elintärkeitä joillekin yrityksille. 

Esimerkiksi saapuva ja lähtevä logistiikka ovat elintärkeitä logistiikka-alan yrityksille. 

Toissijaisia aktiviteetteja ovat ostotoiminta, teknologinen kehitys, ihmisresurssien 

johtaminen ja yrityksen infrastruktuuri. (Porter, 1985.) 

Jokaista ensisijaista ja toissijaista aktiviteettia kohden on olemassa kolme erilaista 

aktiviteettityyppiä. Jokaisella tällaisella aktiviteettityypillä on erilainen rooli 

kilpailuedun luomisessa. Suorat aktiviteetit liittyvät nimensä mukaisesti suoraan arvon 

luomiseen asiakkaalle. Tällaisia aktiviteetteja ovat muun muassa mainostaminen ja 

tuotesuunnittelu. Epäsuorat aktiviteetit eli esimerkiksi ylläpito ja aikataulutus 

mahdollistavat suorien aktiviteettien suorittamisen. Kolmas aktiviteettityyppi on 

laadunvarmistus. Laadunvarmistusaktiviteetteja käyttämällä taataan suorien ja 
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epäsuorien aktiviteettien laatu, esimerkiksi monitoroimalla ja tarkistamalla. (Porter, 

1985.) 

 

2.2.2 Markkinoiden havainnoiminen ja asiakaspalaute 

Markkinoiden havainnoiminen (Market sensing) on prosessi, jonka tavoitteena on 

kerätä tietoa markkinoista, jotta muun muassa yritysten myyntihenkilöiden 

päätöksenteko helpottuisi. Markkinoiden havainnoiminen mahdollistaa yritykset 

jalostamaan markkinanäkymiä, jotka ovat yksinkertaistettuja kuvauksia markkinoista ja 

niiden toiminnoista. Markkinoiden havainnoimisen avulla voidaan lisäksi testata 

olettamuksia asiakkaista, kilpailijoista ja yrityksen omista resursseista ja kyvyistä. 

(Anderson & Narus, 1999.) 

Tiedon saaminen siitä, miten toimittajayritys on täyttänyt asiakkaansa vaatimukset ja 

mieltymykset on olennainen osa markkinoiden havainnoimista. Yritykset rakentavat 

tarjoomansa sen perusteella, mitä valitut markkinointisegmentit arvostavat ja voisivat 

arvostaa. Markkinoimalla tarjoomia toimittaja tekee pohjimmiltaan lupauksen, että sen 

tarjooma tyydyttää asiakkaiden tarpeet. Asiakaspalautteen saaminen mahdollistaa 

yrityksen saamaan tietoa siitä, kuinka hyvin asiakkaille tehdyt lupaukset on täytetty. 

Asiakaspalaute voi kertoa yritykselle, miten tarjooma onnistui asiakkaiden toimivuus- ja 

suorituskykyvaatimuksien tyydyttämisessä. Vastaavasti asiakaspalaute voi kertoa 

yritykselle sen, missä ja miksi yritys epäonnistui. Lisäksi asiakaspalautteen saaminen 

antaa toimittajalle ennenaikaisen varoituksen siitä, että asiakkaiden vaatimukset ja 

mieltymykset ovat muuttumassa. (Anderson & Narus, 1999.) 

 

2.2.3 Joustavan markkinatarjooman luominen 

Joustavan markkinatarjooman luominen on osa markkinatarjoomien johtamista. 

Markkinatarjooman johtaminen on prosessi, jossa tuotteet, palvelut, ohjelmat ja 

järjestelmä yhdistetään tavalla, joka tuottaa suurimman arvon valituille 

markkinasegmenteille ja asiakasyrityksille. (Anderson & Narus, 1999.) 

Vaikka yritykset segmentoisivat markkinat erittäin tarkasti, on segmentin sisällä olevien 

jäsenten välillä silti vaihtelua tuotteeseen ja palveluun liittyvissä vaatimuksissa. 

Huolimatta siitä, että pohjimmiltaan saman segmentin asiakkailla on samat vaatimukset 

joiltakin osin, ovat asiakkaat silti erilaisia verrattuna toisiinsa. Menneisyydessä 

toimittajat eivät kyenneet vastaamaan edellä mainittuun vaihteluun tai jopa sivuuttivat 

asian kokonaan. Sen sijaan yritykset päättivät tarjota tarjoomia, jotka koostuivat 

standardeista tuotteiden ja palveluiden nipuista ja paketeista. Näiden tarjoomien 

tavoitteena oli tyydyttää segmentin ”keskimääräisen” asiakkaan tarpeet. (Anderson & 

Narus, 1999.) 

Sen sijaan, että jäljelle jäänyt vaihtelu vaatimuksissa jätettäisiin huomiotta, terävät 

markkinointijohtajat käyttävät vaihtelua hyväkseen rakentamalla tarjoomiinsa 

joustavuutta. Vaihtelun hyväksikäyttö onnistuu luomalla paljaita ratkaisuja (naked 

solutions), jotka ovat tuotteiden ja palveluiden minimi, jota segmentin kaikki jäsenet 

arvostavat tasaisesti. Tärkeätä on myydä paljaita ratkaisuja alhaisimpaan tuottoisaan 
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hintaan. Vastaavasti paljaisiin tuotteisiin ”kääritään” vaihtoehtoja, joita jotkut 

segmenttien jäsenet arvostavat, eivät kuitenkaan kaikki. Vaihtoehtoja tarjotaan niille 

segmenttien jäsenille, jotka arvostavat lisävaihtoehtoja. (Anderson & Narus, 1999.) 

Ohjelmistoliiketoiminnan näkökulmasta joustavien markkinatarjoomien luominen on 

sama asia kuin harjoittaa versiointia (Luku 4.3.3). Versioinnissa asiakkaille voidaan 

tarjota perustuotetta, johon on mahdollista ostaa lisäominaisuuksia kuluttajan 

mieltymyksistä ja vaatimuksista riippuen joko tuotteen ostovaiheessa tai myöhemmin, 

jos kuluttaja päättää ostaa ohjelmistotuotteeseensa päivityksen. 

 

2.2.4 Arvon yhteisluominen 

Yritykset saadaan ymmärtämään parhaiten asiakkaiden liikkeitä olemalla läsnä 

asiakkaiden kanssa ja luomalla arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). Arvon yhteisluomisessa toimittaja tekee arvoehdotuksia ja asiakas 

määrittää arvon, kun tuote tai palvelu on kulutettu. Toimittajan kohdeasiakkaille 

suunnattujen relevanttien arvoehdotuksien pitäisi johtaa parempiin mahdollisuuksiin 

luoda arvoa yhdessä. Relevanttien arvoehdotuksien tulisi myös johtaa toimittajan 

saamiin etuihin (tai arvoon) tuottojen, liikevaihdon ynnä muiden muodossa. (Payne, 

Storbacka & Frow, 2008.) Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) mukaan arvon 

yhteisluominen on arvon luomista yrityksen ja asiakkaan toimesta eikä pelkästään 

yrityksen pyrkimystä miellyttää asiakkaita. Arvon yhteisluomisessa suora vuorovaikutus 

yrityksen ja kuluttajien tai kuluttajayhteisöiden välillä on kriittistä. Vuorovaikutusta 

kuluttajien kanssa tapahtuu jatkuvasti, eikä pelkästään arvoketjun loppupuolella. 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004.)  

Prahaladin ja Ramaswamy (2004) esittävät, että arvon yhteisluominen käsittää neljä 

vaihetta. Ensimmäinen on aktiivinen dialogi jokaisessa arvoketjun vaiheessa. Aktiivinen 

dialogi mahdollistaa tiedon jakamisen, mutta myös vahvistaa ymmärrystä toimittajien ja 

asiakkaiden välillä. Pääsy haastaa omistajuuden ainoana mahdollisena kuluttajan tapana 

kokea arvoa. Riskien vähentäminen perustuu siihen, että asiakkaat vaativat enemmän 

tietoa tuotteiden ja palveluiden potentiaalisista riskeistä, mutta myös kantavat osan 

riskeihin liittyvästä vastuusta. Läpinäkyvää tietoa tarvitaan, jotta instituutioiden ja 

yksilöiden välille voidaan luoda luottamusta. (Prahalad & Ramaswamy, 2004.)  

Toimittajat ovat perinteisesti tuottaneet palveluita ja hyödykkeitä ja asiakkaat ovat olleet 

käyttämässä palveluita ja hyödykkeitä. Nykyään asiakkaat voivat yhdessä toimittajan 

kanssa luoda arvoa yhdessä tuotettujen tarjoomien avulla. (Payne ja muut, 2008.) Arvon 

yhteisluominen haastaakin perinteisen eron kysynnän ja tarjonnan välillä (Prahalad & 

Ramaswamy, 2004). 

 

2.5 Asiakkaan arvo 

Woodruffin (1997) mukaan asiakkaan arvo koostuu asiakkaan hankkiman tuotteen 

ominaisuuksista, näiden ominaisuuksien suorituskyvystä sekä käytön seurauksista, jotka 

helpottavat tai haittaavat asiakkaan tavoitteiden tai tarkoituksien saavuttamista tietyissä 

käyttötilanteissa. Asiakkaan arvo on asiakkaan havainto siitä, mitä asiakas haluaa 
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tapahtuvan (esimerkiksi seuraukset) tietyssä käyttötilanteessa, jossa tuote- tai 

palvelutarjooma auttaa asiakasta saavuttamaan halutun tarkoituksen tai tavoitteen. Jos 

tuote tai palvelu täyttää asiakkaan toiveet tietyssä käyttötilanteessa, on tuotteella tällöin 

korkea asiakasarvo. Korkea asiakkaan arvo puolestaan johtaa asiakastyytyväisyyteen. 

(Stahl, Barnes, Gardial, Parr, & Woodruff, 1999.) 

Spiterin ja Dionin (2004) mukaan asiakkaan kokemaan arvoon liittyy läheisesti 

vaihtokauppa. Vaihtokauppa käsittää tuotteen hankkimisen yhteydessä saatavat asiat 

(esimerkiksi laatu, edut ja hyöty) ja annettavat asiat (hinta, uhraukset). Asiakkaan arvon 

käsitteen ja asiakastyytyväisyyden välillä on vahva suhde, sillä molemmat käsitteet 

kuvaavat tuotteen arviointia tietyssä käyttötilanteessa. Itse asiassa havaittu arvo voi 

johtaa suoraan yleiseen tyytyväisyyden tuntemuksien muodostukseen. (Churchill & 

Surprenant, 1982.) 

Asiakkailla on usein vaikeuksia arvioida arvoa etukäteen, toimitti yritys mitä tahansa 

arvoa asiakkaille. Esimerkiksi huolellinenkaan auton koeajo ja tarkastelu ei anna 

asiakkaalle täyttä mahdollisuutta arvioida auton mukavuutta, kestävyyttä, 

polttoaineenkulutusta ja korjaustiheyttä. Fyysisen tuotteen vaikutus ostajan 

kustannuksiin selviää yleensä vasta laaja-alaisen käytön jälkeen. Lisäksi asiakas ei 

välttämättä voi aina mitata tarkasti yrityksen tai sen tuotteen suorituskykyä edes 

tuotteen ostamisen ja käyttämisen jälkeenkään. (Porter, 1985.) Ohjelmistoalalla arvon 

arvioiminen etukäteen on erityisen ongelmallista. Kuluttajat voivat esimerkiksi tilata 

tietokonepelin ennakkoon ilman itse varsinaista tuotteen kokeilemista ja näin ollen 

ostopäätös on saatettu tehdä jo ennen tuotteen valmistumista. 

 

2.6 Yhteenveto 

Arvo on usein määritelty sellaiseksi rahalliseksi arvoksi, jonka asiakas on saavuttanut 

hankittuaan tuotteen eli esimerkiksi kustannussäästöt, jotka asiakas on saavuttanut 

tuotannonohjausjärjestelmän avulla. Kuluttajille suunnatuista tuotteista puhuttaessa ei 

saavutettu rahallinen arvo kuitenkaan ole asiakkaan näkökulmasta etusijalla. 

Esimerkiksi ostettuaan tietokonepelin eivät asiakkaat saa juuri ollenkaan rahallista arvoa 

vaan viihteellistä arvoa. Arvo ei siis liity aina pelkästään rahaan, kuten jo esimerkiksi 

Normannin ja Ramirezin (1993) autoon liittyvä esimerkki jo kertoi. 

Arvon luomiseen liittyvistä tavoista arvoketju on perinteinen tapa luoda arvoa (Tiikkaja, 

2012). Arvoketjun avulla arvoa tuottavat aktiviteetit saadaan tehokkaasti määritettyä. 

Lisäksi määritettäessä arvoketjua ne aktiviteetit, jotka eivät tuota arvoa saadaan 

karsittua pois. (Porter, 1985.) Eliminoimalla turhia aktiviteetteja tuotteen hintaa voidaan 

mahdollisesti alentaa. Tällöin tuotteelle asetettu hinta voidaan saada edulliseksi 

suhteessa asiakkaan kokemaan arvoon.  

Markkinoiden havainnoimisella saadaan tietoa kilpailijoiden toiminnasta, mutta myös 

asiakkaista. Asiakkaita havainnoimalla yritys voi saada tietoa siitä, miten asiakkaat 

asettavat tuotteelle arvoa. Yritys voi asiakkaita havainnoimalla valmistaa parempia 

tuotteita, jotka vastaavat asiakkaiden kokemaan arvoon. Asiakaspalautetta voidaan 

käyttää luomaan arvoa, sillä palautteen antamisen avulla asiakastyytyväisyyden 

ylläpitäminen on helppoa, kun yritys voi korjata asiakkaiden havaitsemia puutteita 
välittömästi tai tulevaisuudessa. Tosin yrityksen on muistettava, että jokaista asiakasta ei 
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välttämättä voida miellyttää, joten yrityksen on pyrittävä asiakaspalautteeseen 

reagoimisen suhteen löytämään kultainen keskitie.  

Joustavan markkinatarjooman luomisen avulla erilaisille asiakkaille pyritään tuottamaan 

arvoa eri tavoin Anderson & Narus, 1999). Joustava markkinatarjooma on erinomainen 

tapa tuottaa asiakkaalle arvoa. Arvon yhteisluominen on tapa tuottaa arvoa, mutta voi 

olla vaikea toteuttaa, kun yritys toimii kuluttajamarkkinoilla. Kuitenkin esimerkiksi 

peliteollisuudessa arvoa voidaan luoda yhdessä kuluttajien kanssa, esimerkiksi pelien 

beta-testausvaiheessa, jossa asiakkaat voivat usein vaikuttaa lopputulokseen eli 

esittämällä valmistumassa olevaan peliin parannusideoita. Tosin tämäkin vaihe käsittää 

yleensä vain tuotekehityksen loppupuolen. 

Asiakkaan arvo eroaa hieman yleisen arvon määritelmästä, sillä asiakkaan arvoon 

liittyvät tavoitteet ja niiden saavuttaminen (Stahl ja muut, 1999).  Luvussa mainitut 

määritelmät ovat osuvia, sillä jos esimerkiksi auton ostaneen asiakkaan tavoitteena on 

ajaa turvallisesti ja kyseinen vaatimus täyttyy, on yritys onnistunut erinomaisesti arvon 

toimittamisessa asiakkaalle. Porterin (1985) esittämä ongelma arvon määrittämisestä on 

todellinen, sillä useiden tuotteiden, esimerkiksi autojen tuottamaa arvoa on hankala 

määrittää ilman tuotteen pitkäaikaista käyttöä. Autojen tapauksessa edellä mainittua 

ongelmaa voidaan kuitenkin yrittää lievittää ilmaisilla kokeilujaksoilla eli auton 

tapauksessa koeajolla. Yleensä näiden jaksojen aikana asiakas saa selvitettyä, onko 

kyseinen tuote arvoksi asiakkaalle. Asiakkaan arvo ei varsinaisesti ole arvonluontitapa, 

mutta on tärkeä erottaa asiakkaan arvo ja perinteinen arvo toisistaan. 

Luvussa esitellyt arvonluontitavat eivät ole ainoita tapoja, joita käyttämällä voidaan 

luoda arvoa. Aktiviteetit ovat valittu tähän tutkielmaan sillä olettamuksella, että 

yritykset käyttävät yleisesti kyseisiä tapoja arvon luomiseen asiakkaille. Esimerkiksi 

asiakaspalautteen antaminen on hyvin tyypillistä kuluttajille, joten on todennäköistä, 

että kuluttajamarkkinoilla toimivat yritykset ottavat vastaan asiakaspalautetta ja 

reagoivat siihen. Yhtä lailla yritykset havainnoivat todennäköisesti kilpailijoita, näiden 

kilpailijoiden valmistamia tuotteita ja heidän asiakkaitaan. Markkinoita havainnoimalla 

yritys pysyy tietoisena siitä, mitä sen ympäristössä tapahtuu ja siksi on oletettavaa, että 

kyseistä toimintaa tapahtuu paljon eri yrityksissä. 
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3. Yleisestä tuotteiden hinnoittelusta 

Hinnoittelulla on suora vaikutus yrityksen tuottavuuteen (Malhotra, 1996). Hinnoittelu 

liittyy läheisesti edellisessä luvussa käsiteltyyn arvoon, sillä yhdistämällä tuotteen arvoa 

tuottavat ominaisuudet tuotteen hintaan yritys saa annettua tuotteelleen sellaiseen 

hinnan, joka on suhteessa sen asiakkaille tuottamaan arvoon. 

Tässä luvussa käsitellään yleisiä tuotteiden hinnoitteluun liittyviä periaatteita. Lisäksi 

luvussa esitellään erilaisia hinnoittelustrategioita eli kustannusperusteinen-, 

kilpailuperusteinen- ja asiakkaan kokemaan arvoon perustuva hinnoittelustrategia. 

Luvussa esitellään lisäksi tarkemmin yksi viitekehys, jota voidaan käyttää apuna 

suoritettaessa asiakkaiden kokemaan arvoon perustuvaan hinnoittelua. 

 

3.1 Yleistä hinnasta ja hinnoittelusta 

Oli kyse sitten palvelusta tai tuotteesta, myyjän kannalta hinnoittelulla voidaan katsoa 

olevan kaksi tavoitetta. Tuote on saatava myytyä, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteen 

hinnan täytyy olla asiakkaan näkökulmasta houkutteleva otettaessa huomioon 

kilpailijoiden tarjoamat tuotteet ja asiakkaan maksukyky. Toisen tavoitteen mukaisesti 

tuotteen tai palvelun tuottamisen on oltava myyjälle pitkässä juoksussa kannattavaa eikä 

siitä saa aiheutua taloudellisia tappioita. (Kulmala, 2006.) Hinnoittelun lähtökohtana on 

Tähtisen ja Parviaisen (2003) mukaan myyjäyrityksen kannattavuus, sillä ilman 

kannattavuutta yrityksen toiminta loppuu. Myös asiakkaiden maksuhalukkuus on 

keskeinen tekijä hinnoittelussa. Maksuhalukkuuden selvittämisen tarkoituksena on 

saada tietoa sekä nykyisistä että potentiaalisista asiakkaista. Yritykset käyttävät 

maksuhalukkuuden selvittämiseen markkinatutkimuksia. (Tähtinen & Parviainen, 

2003.) 

Kulmalan (2006) mukaan hinnoittelu on tehokas kilpailukeino, sillä tietyissä 

tuoteryhmissä hinnoittelulla voi saada aikaan suuriakin muutoksia myyntimäärään. 

Hinnoittelu on lisäksi yksi tapa vaikuttaa kilpailijoiden toimintaan. (Kulmala, 2006.) 

Muista markkinointipäätöksistä eli esimerkiksi mainonnasta hinnoittelu eroaa useiden 

lähteiden mukaan olennaisesti siten, että hinta on ainoa markkinoinnin elementeistä, 

joka tuottaa liikevaihtoa (Shefer, 2005; Kotler & Armstrong, 2008). Muut 

markkinointipäätökset aiheuttavat sen sijaan vain kuluja (Shefer, 2005). 

Kuten johdannossa kerrottiin aikaisemmin, hinnoittelua teollisessa markkinoinnissa on 

laiminlyöty, vaikka Hinterhuberin (2004) arvion mukaan viiden prosentin korotus 

hinnassa johtaa keskimäärin 22 prosentin parannukseen liikevoitoissa. Tämä on paljon 

enemmän kuin mitä muilla operatiivisen johdon työkaluilla saataisiin aikaan 

(Hinterhuber, 2004). Vain harvat yhtiöt tekevät systemaattista hinnoittelun tutkimusta 

(Brennan, Canning & McDowell, 2007), mikä Hinterhuberin laskelma huomioon ottaen 

ei ole hyvä asia liikevoittojen parantamisen kannalta.  
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Yhtiöiden ohella tavalliset kuluttajat osoittavat hekin vain vähän kiinnostusta 

ostamiensa hyödykkeiden hintaan. Johtajien uskomuksien mukaan hinta on tärkeä asia 

asiakkaille. Tutkimus on kuitenkin osoittanut, että asiakkaat ovat usein epätietoisia 

maksamistaan hinnoista. Hinnan myös sanotaan olevan asiakkaille yksi vähiten tärkeistä 

ostokriteereistä. (Hinterhuber, 2004.) 

 

3.2 Erilaiset hinnoittelustrategiat 

Hinnoittelustrategialla tarkoitetaan strategiaa, joka kertoo, miten hinnoittelulla päästään 

kasvuun ja tuottoihin (Tieke ry, 2005). Vaikka hinnoittelustrategiat eroavat suurestikin 

eri teollisuuden aloilla ja eri maissa, tutkijat ovat yleensä samaa mieltä siitä, että 

hinnoittelustrategiat voidaan jakaa kolmeen eri ryhmään: kustannuksiin, alla 

vallitsevaan kilpailuun sekä asiakkaan kokemaan arvoon perustuviin 

hinnoittelustrategioihin.  (Hinterhuber, 2008.) 

Hinterhuberin (2008) kartoituksessa tarkasteltiin yli kahtakymmentä tutkimusta, jotka 

käsittelivät edellä mainittuja hinnoittelustrategioita. Aineisto, joka ajoittuu vuosiin 

1983–2006, käsitti tutkimuksia usealta eri teollisuuden alalta ja eri maanosista kuten 

Euroopasta ja Aasiasta. Tutkimuksen mukaan kaksi suosituinta hinnoittelustrategiaa 

olivat kilpailu- ja kustannusperusteinen hinnoittelustrategia. Kolmanneksi 

suosituimmaksi hinnoittelustrategiaksi osoittautui lähestymistapa, jossa pyrittiin 

ymmärtämään asiakkaan tuotteelle kokemaa arvoa. (Hinterhuber, 2008.) 

 

3.2.1 Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia 

Kustannusperusteisessa hinnoittelustrategiassa tuotteen hinta muodostuu Kotlerin ja 

Armstrongin (2008) mukaan tuottamisesta, jakelusta ja myymisestä aiheutuneista 

kuluista. Hintaan lisätään myös kohtuullinen, ponnisteluista ja riskeistä muodostuva lisä 

(Kotler & Armstrong, 2008). Richardsin, Reynoldsin ja Hammersteinin (2005) 

määritelmän mukaan tuottaja joko laskee tai arvioi etukäteen hyödykkeen 

toimittamisesta itselleen aiheutuvat kustannukset ja lisää näihin kustannuksiin 

haluamansa voittolisän. Toinen vaihtoehto Richardsin ja kumppaneiden (2005) mukaan 

on, että yritys sitouttaa asiakkaan maksamaan hyödykkeen toimittamisesta aiheutuneet 

kustannukset ja lisäksi aiemmin sovitun voittolisän. Tämän kaltainen 

hinnoittelustrategia vaatii erittäin tarkkaa kustannuslaskentaa, sillä laskennassa tehdyt 

virheet heijastuvat välittömästi tuotteen hintaan ja sitä kautta kannattavuuteen (Laitinen, 

2007). 

Kustannusperusteinen hinnoittelu on hyvin suosittua, sillä Hinterhuberin (2008) 

tutkimuksen mukaan se on käytössä 37 prosentissa yrityksistä ja on näin ollen toiseksi 

suosituin hinnoittelutapa. Kuitenkin puhdas kustannusperusteinen hinnoittelu on 

nykyisissä markkina- ja kilpailuolosuhteissa harvinainen tapa hinnoitella (Laitinen, 

2007). Naglen ja muiden (2011) mukaan kustannusperusteinen hinnoittelustrategia on 

paras vain puhtaille kulutustavaroille.  

Yksi esimerkki kustannusperusteisesta hinnoittelustrategiasta on cost-plus pricing eli 

kustannus-plus -hinnoittelu, jossa tuotannon keskimääräiset kulut lasketaan ja sen 
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jälkeen niihin lisätään haluttu voittomarginaali. Kustannus-plus -hinnoittelu on hyvin 

tavanomaista yritysmarkkinoilla. (Brennan ja muut, 2007.) 

Kustannusperusteisen hinnoittelun hyvä puoli on Hinterhuberin (2008) mukaan se, että 

tietoa eli kustannuslukuja on valmiiksi saatavilla. Kuitenkin Brennanin ja 

kumppaneiden (2007) mukaan esimerkiksi kustannus-plus -hinnoittelu pitää sisällään 

seuraavia ongelmia: 

 Jotta hinta voitaisiin asettaa, on tiedettävä tuotannon keskimääräiset kulut. 

 

 Tuotannon keskimääräisiä kuluja ei voida tietää ilman tuotanto- ja 
myyntimääriä. 

 

 Myyntimäärät vaihtelevat tuotteen hinnan mukaan. 
 

Brennanin ja muiden (2007) mukaan tästä seuraa paradoksaalisesti se, että asettaakseen 

hinnan tuotteelle on tiedettävä tuotteen hinta. Kyseessä on siis yksi 

kustannusperusteisen hinnoittelun ongelmista. Muita tällaisessa hinnoittelussa esiintyviä 

ongelmia ovat vaikeus ottaa asiakkaat sekä kilpailijat huomioon (Hinterhuber, 2008; 

Brennan ja muut 2007). Kustannusperusteinen hinnoittelu on Hinterhuberin (2008) 

mukaan kaikista hinnoittelustrategioista heikoin. Esimerkiksi kustannus-plus -

hinnoittelu johtaa Naglen ja kumppaneiden (2011) mukaan ylihinnoitteluun heikoilla 

markkinoilla ja alihinnoitteluun vahvoilla markkinoilla. Naglen ja muiden (2011) 

mukaan kustannuksilla on kuitenkin kriittinen rooli oikean hinnoittelustrategian 

muodostamisessa, joskaan kustannusten ei yksinään tule koskaan määrittää tuotteelle 

hintaa. 

 

3.2.2 Kilpailuperusteinen hinnoittelustrategia 

Kilpailu- tai markkinaperusteinen hinnoittelustrategia on hinnoittelutapa, jossa tuottaja 

selvittää markkinoiden yleisen hintatason jollekin tietylle tuotteelle. Sen jälkeen tuottaja 

vertaa oman tuotteensa ominaisuuksia muihin markkinoiden tuotteisiin ja asettaa sen 
hinta-asteikon tietylle kohdalle. (Richards ja muut, 2005.) Kilpailuperusteinen 

hinnoittelu on erittäin suosittu yritysten keskuudessa, sillä Hinterhuberin (2008) 

aikaisemmin mainitun tutkimuksen mukaan jopa 44 prosenttia yrityksistä mainitsi 

kilpailuun perustuvan lähestymistavan pääsääntöisenä hinnoittelustrategianaan. 

Kun kyseessä on täydellinen kilpailu eli markkinoilla on suuri määrä kuluttajia ja 

yrityksiä, tuotteen hinta markkinoilla on suhteellisen kiinteä. Yrityksillä ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa hintaan omilla toimenpiteillään. (Laitinen, 2007.) Omaa 

tuotetta hinnoiteltaessa yrityksen on otettava huomioon markkinoiden yleisen hintatason 

lisäksi kilpailijoiden lukumäärä ja oman tuotteen ainutlaatuisuus muihin verrattuna. 

Mitä ainutlaatuisempi yrityksen tuote on, sitä vapaammin se on hinnoiteltavissa. 

(Tähtinen & Parviainen, 2003.) Tähtisen ja Parviaisen (2003) mukaan yrityksellä 

näyttäisi siis olevan hyvät mahdollisuudet vaikuttaa oman tuotteensa hinnoitteluun, jos 

kyseessä on ainutlaatuinen tuote muihin verrattuna. Vastaavasti täydellisen kilpailun 

vastakohdassa eli monopolitilanteessa markkinoilla toimii vain yksi yritys. Tällöin 
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ainoalla markkinoilla toimivalla yrityksellä on suhteellisen vapaat kädet hinnoitella 

omat tuotteensa. (Laitinen, 2007.) 

Kilpailuperusteinen hinnoittelu on yläkäsite useille eri hinnoittelutavoille. Muun muassa 

aikaisemmin mainittu tapa, jossa tuote hinnoitellaan markkinoiden yleisen hintatason 

mukaan, on yksi esimerkki kilpailuperusteisesta hinnoittelusta. Muita esimerkkejä 

kilpailuperusteisista hinnoittelustrategioista ovat esimerkiksi tunkeutumishinnoittelu 

(penetration pricing) ja kuorintahinnoittelu (skimming pricing). (Hinterhuber, 2008.) 

Tunkeutumishinnoittelussa yritys asettaa uudelle tuotteelle alhaisen hinnan 

tarkoituksenaan saavuttaa suuri asiakasmäärä ja markkinaosuus (Kotler & Armstrong, 

2008). Kuorintahinnoittelussa yritys puolestaan asettaa uudelle tuotteelle aluksi korkean 

hinnan ”kuoriakseen” maksimaaliset tuotot kerros kerrokselta segmenteistä, joissa 

ollaan valmiita maksamaan tuotteesta korkeaa hintaa. Tällä tavalla yritys saavuttaa 

vähemmän kauppoja, mutta ne ovat samalla tuottoisampia. Vuosien saatossa tuotteen 

hintaa lasketaan ja samalla saadaan houkuteltua lisää asiakkaita. (Kotler & Armstrong, 

2008.) 

Hyvänä puolena kilpailuperusteisessa hinnoittelussa voidaan pitää sitä, että valmis data 

eli toisin sanoen kilpailijoiden tuotteille asettamat hinnat ovat valmiiksi tiedossa. 

Huonoina puolina kilpailuperusteissa hinnoittelussa on kyvyttömyys ottaa asiakkaita ja 

heidän maksuhalukkuuttaan huomioon. Kilpailuperusteinen lähestymistapa on sopiva 

massatuotteille tai -palveluille ja vain sellaisessa tilanteessa, missä kyseessä olevaa 

tuotetta tai palvelua ei pystytä syystä tai toisesta differoimaan. (Hinterhuber, 2008.) 

 

3.2.3  Asiakkaan kokemaan arvoon perustuva       
hinnoittelustrategia 

Arvoperusteinen hinnoittelustrategia perustuu myyjän kustannuksien sijaan ostajien eli 

asiakkaiden arvokäsityksien ymmärtämiseen. Hyvä hinnoittelu alkaakin ymmärtämällä, 

minkälaista arvoa tuote tai palvelu tuottaa asiakkaille. (Kotler & Armstrong, 2008.) 

Naglen ja kumppaneiden (2011) mukaan kannattavan hinnoittelun perusta puolestaan 

alkaa tuotteen asiakkaille tuottaman taloudellisen arvon täydellisellä ymmärtämisellä, 

koska viime kädessä arvo toimii maksuhalukkuuden pääasiallisena määräävänä tekijänä. 

On tärkeää muistaa, että ”hyvä arvo” ei tarkoita samaa kuin alhainen hinta. Hyvänä 

esimerkkinä tästä voidaan pitää Bentley Continental GT -autoja, joita jonotetaan jopa 

puoli vuotta huolimatta korkeasta 150 000 dollarin hinnasta. (Kotler & Armstrong, 

2008.)  

Hyvä puoli arvoperusteisessa hinnoittelustrategiassa on ennen kaikkea kyky ottaa 

asiakkaan näkökulma huomioon. Huonoja puolia ovat muun muassa vaikeus saada ja 

tulkita tietoa asiakkaista. Arvoperustaista hinnoittelua käyttävän yrityksen on lisäksi 

otettava huomioon kannattavuus pitkällä aikavälillä, sillä se saattaa johtaa korkeisiin 

hintoihin. (Hinterhuber, 2008.) 

Vain pieni osa yrityksistä on omaksunut arvoon perustuvat strategiat käytännössä, sillä 

vain 17 prosenttia yrityksistä käytti asiakkaiden arvoon perustuvaa lähestymistapaa 

pääasiallisena hinnoittelustrategianaan. Tämä siitäkin huolimatta, että useat teoreetikot 

ja ammatinharjoittajat väittävät yhä enenevässä määrin asiakasorientoituneen 
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lähestymistavan omaavan merkittäviä etuja verrattuna kustannus- ja 

markkinaperusteisiin hinnoittelustrategioihin. (Hinterhuber, 2008.) Hinterhuberin 

(2008) mukaan arvon määrittämisessä esiintyvät vaikeudet ja ongelmat segmentoinnissa 

ovat syitä, miksi yritykset eivät ole ottaneet arvoperusteista hinnoittelustrategiaa 

käyttöönsä. 

Arvoperusteinen hinnoittelustrategia on Hinterhuberin (2008) mielestä paras, sillä se 

auttaa luomaan suoran yhteyden asiakkaisiin. Hinnoittelustrategian eduista kertoo 

esimerkiksi se, että yritykset, jotka olivat omaksuneet arvoperusteisen 

hinnoittelustrategian käyttöönsä, saavuttivat 24 prosenttia korkeammat tuotot verrattuna 

muihin samalla toimialalla toimiviin yrityksiin (Hogan, 2008). 

 

3.3 Esimerkki yleisessä hinnoittelussa käytettävästä viitekehyksestä 

Naglen ja muiden (2011) mielestä hyvä strategisen hinnoittelun prosessi sisältää viisi 

selvää, mutta hyvin erilaista kohtaa, jotka ovat yhteyksissä toisiinsa. Kohdat on esitetty 

strategisen hinnoittelun pyramidissa (Kuva 1), jossa alimmat tasot luovat perustan 

ylemmille tasoille. 

 

Kuva 1.  Strategisen hinnoittelun pyramidi (Nagle ja muut, 2011)  

Alimman tason eli Arvon luominen (Value Creation) -tason tulisi olla ensimmäinen 

toimenpide, jonka jokaisen strategista markkinointia harjoittavan organisaation tulisi 

tehdä. Tämän tason tavoitteena on saada syvä ymmärrys siitä, miten yrityksen tekemät 

tuotteet luovat asiakkaille arvoa. (Nagle ja muut, 2011.)  Kyseinen asia on Naglen ja 

kumppaneiden (2011) mielestä oleellinen asia strategisessa hinnoittelussa. Segmentointi 

alimmalla tasolla tarkoittaa sitä, miten arvo saadaan luotua eri asiakassegmenteille. 

Tästä hyvänä esimerkkinä toimivat aikanaan prosessorinvalmistaja Intelin Pentium- ja 

Celeron-prosessorit. Pentium-prosessori oli laadukas ja tarkoitettu kuluttajille, jotka 

arvostivat Intelin brändiä. Celeron oli puolestaan halvempi, ominaisuuksiltaan hieman 
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karsittu ja tarkoitettu sellaisille kuluttajille, joille prosessorin valmistajalla ei ollut väliä.  

(Hogan & Nagle, 2005.) 

Toiselle tasolle eli Hintastruktuuri (Pricing Structure) -tasolle päästäessä markkinoijan 

on pidettävä mielessä, että asiakkaat asettavat arvoa eri tuotteille eri tavoilla, koska 

esimerkiksi eri asiakkaiden maksukyvyissä on eroja. Tästä syystä on tehokasta tarjota 

erihintaisia ja -tyyppisiä tuotteita eri asiakassegmenteille. Tavoitteena on siis saada 

enemmän liikevoittoa kaupoista, joissa arvo tai palvelun kustannukset ovat korkeammat 

ja hyväksyä pienemmät liikevoitot tilanteissa, joissa voidaan kannattavasti myydä 

suuria määriä tuotteita. (Nagle ja muut, 2011). Hyvän hintastruktuurin saa luotua 

esimerkiksi hintametriikoilla. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi 

kampaamot hinnoittelevat leikkuun hiusten pituuden mukaan. Asiakkaat, joilla on 

pidemmät hiukset, maksavat leikkaamisesta enemmän, koska pitkien hiusten 

leikkaaminen kestää kauemmin kuin lyhyiden. (Hogan & Nagle, 2005.) 

Hinnan ja arvon kommunikointi (Price and Value Communication) -tasolla 

määritettävien hintojen ja eri asiakkaille luotujen arvojen välille on löydettävä yhteys. 

Asiakkaat eivät välttämättä ymmärrä tuotteiden arvoa, koska he eivät ole tietoisia 

uusista ominaisuuksista eivätkä välttämättä osaa käyttää niitä tai eivät ymmärrä, miten 

tietyt ominaisuudet täyttävät tyydyttämättömät tarpeet. Tämän ongelman ratkaiseminen 

on luonnollisesti yrityksen vastuulla ja tapahtuu tehokkaan hinnan ja arvon 

kommunikoinnin kautta. Yritys voi käyttää arvon kommunikoimiseen erilaisia 

työkaluja, jotka ovat erilaisia riippuen siitä, onko tuotteen arvo asiakkaalle taloudellinen 

vai psykologinen. (Hogan & Nagle, 2005.) Toisin sanoen yrityksen on pyrittävä 

esittämään tuotteen tai palvelun arvoa tuottavat ominaisuudet asiakkaille tilanteeseen 

sopivalla tavalla, jotta asiakkaat ymmärtäisivät tuotteelle asetetun hinnan. 

Neljännen tason (Pricing Policy) tavoitteena on määrittää yritykselle 

hinnoittelupolitiikka. Hinnoittelupolitiikat ovat joko kulttuurisia tai täsmällisiä sääntöjä 

tai tapoja. Hinnoittelupolitiikka määrittää, miten yritys varioi hintojaan muihin kuin 

arvoon tai kustannuksiin liittyviä tekijöiden ilmetessä. Tällaiset tekijät uhkaavat 

yrityksen kykyä saavuttaa tavoitteitaan. (Nagle ja muut, 2011.) 

Viidennen tason (Pricing Level) tavoitteena on määrittää tuotteen lopullinen hintataso. 

Tässä vaiheessa hinnoittelun apuna käytetään dataa kuten esimerkiksi tietoa 

kustannuksista ja strategisista tavoitteista. Hinnoittelustrategiaksi voidaan tässä 

vaiheessa valita esimerkiksi penetraatiohinnoittelu. Tason olennainen osa on 

kolmevaiheinen hinnanasettamisprosessi. Prosessin ensimmäisessä vaiheessa asetetaan 

alustava hintahaarukka, joka perustuu erilaisiin arvoihin ja relevantteihin kustannuksiin. 

Toisessa vaiheessa otetaan selville ensimmäisessä vaiheessa mainitun erilaisen arvon 

määrä, joka ”vangitaan” hinnaksi. Kolmannessa vaiheessa kehitetään suunnitelma, 

jonka tehtävänä on varmistaa, että hinnat ymmärretään reiluiksi. (Nagle ja muut, 2011.) 

 

3.4 Yhteenveto 

Hinnoittelu on läpikäydyn kirjallisuuden perusteella osoittautunut tärkeäksi 

kilpailukeinoksi yrityksille, sillä hinnoittelun avulla voidaan saada aikaan merkittäviä 

muutoksia yrityksien tuottavuudessa. Lisäksi muutokset hinnoittelussa näyttäisivät 
vaikuttavan suoraan kilpailijoiden toimintaan. Esimerkiksi hinnanalennus tuotteelle tai 
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tuotteille saattaa vaikuttaa kilpailijoihin siten, että myös nämä laskevat tuotteidensa 

hintoja. 

Kustannusperusteinen hinnoittelustrategia on nykyaikana osoittautunut liian 

vanhanaikaiseksi, sillä strategia ei ole asiakaslähtöinen eikä se ota huomioon 

markkinoilla esiintyvää kilpailua, joka vaikuttaa lähes poikkeuksetta yrityksien 

toimintaan. Lisäksi jos yrityksellä ei ole vaadittavaa asiantuntemusta 

kustannuslaskennasta, voi kustannusperusteisen hinnoittelustrategian loppuseurauksena 

olla väärin hinnoiteltu tuote, kun kustannuslaskenta suoritetaan väärin. 

Markkinoihin perustuva hinnoittelustrategia on sikäli kustannusperusteista parempi, että 

se ottaa huomioon markkinoilla esiintyvän kilpailun. Kuitenkin asiakkaiden tuotteelle 

kokema arvo jää huomioimatta täysin aivan kuten kustannusperusteisessakin 

hinnoittelustrategiassa. Hinnoittelemalla tuotteen kilpailijoiden perusteella yritys ei 

välttämättä voi tietää, kohtaavatko asiakkaan kokema arvo ja tuotteen hinta. 

Asiakkaan arvoon perustuva hinnoittelu näyttäisi edellä kuvatun perusteella olevan 

paras valinta yrityksen hinnoittelustrategiaksi. Kuitenkin vain noin 20 prosenttia 

yrityksistä käytti tutkimuksen mukaan kyseistä hinnoittelustrategiaa, mikä voi johtua 

vaikeuksista strategian toteuttamisessa. Siksi on tärkeää, että asiakkaan tuotteelle 

kokema arvo saadaan yrityksen sisällä määritettyä oikein, jotta strategiasta tulisi 

toimiva.   

Hinnoittelustrategiaa luodessa ei pelkästään kannata ajatella asiakkaiden kokemaa arvoa 

tuotteille. Hoganin ja Naglen (2005) mukaan hinnoittelustrategia vaatiikin muun muassa 

kustannuksien ja kilpailun ottamista huomioon. Jos tuotteen valmistamisesta 

aiheutuneita kustannuksia ja ylläpitokustannuksia ei oteta huomioon, voi hinta aiheuttaa 

yritykselle tappiota.  Tarvitaan siis yhdistelmä kaikkea kolmea aikaisemmin mainittua 

strategiaa, ainakin Hoganin ja Naglen kommenttien perusteella. Esimerkiksi aiemmin 

tässä luvussa esitellyn, arvoperusteisen viitekehyksen ylimmällä tasolla yhtenä 

hinnoittelustrategiana on penetraatiohinnoittelu. Penetraatiohinnoittelu luetaan 

kuuluvaksi kilpailuperusteiseen hinnoitteluun (Hinterhuber, 2008), joten myös tämä 

seikka tukee vahvasti olettamusta siitä, että hyvässä hinnoittelustrategiassa otetaan 

useita tekijöitä huomioon. 

Hinnoiteltaessa tuotteita on edellä mainitun perusteella syytä huomioida eri asioita. 

Hinnoittelu ei saa johtaa tappiolliseen liiketoimintaan muuten kuin poikkeustilanteessa, 

jolloin esimerkiksi yritys tunkeutuu markkinoille hinnoittelemalla tuotteet 

aggressiivisesti ja tarkoituksellisesti alhaiseen hintaan. Myös kilpailijoiden tuotteilleen 

asettamat hinnat on otettava huomioon eli hinta ei saa olla esimerkiksi huomattavasti 

korkeampi kuin kilpailevilla yrityksillä. Tuotetta ei siis voida siis täysin hinnoitella 

kilpailijoiden hintojen haarukan ulkopuolelle, jos tuotteet muuten ovat 

ominaisuuksiltaan samankaltaiset. 

Kun tuotteen hinnoitteluun halutaan lisätä arvoperusteisuutta, on aluksi pyrittävä 

ymmärtämään, millä eri tavoilla tuote voisi tuottaa asiakkaille arvoa. Esimerkiksi 

pelialalla toimiva ohjelmistoyritys tuottaa asiakkailleen tuotteellaan todennäköisesti 

viihteellistä arvoa. Virustorjuntaohjelmistoa julkaiseva yritys voi tuottaa asiakkailleen 

turvallisuuteen, mutta myös mahdollisesti rahan säästämiseen liittyvää arvoa, kun 

tietokoneen pysyessä puhtaana haittaohjelmista kuluttaja ei menetä esimerkiksi 

luottokorttinsa tietoja.  
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Tuotteen arvoa luovien ominaisuuksien ymmärtämisen lisäksi yrityksen on pyrittävä 

kohdistamaan havaittu arvo eri markkinasegmenteille. On myös huomattava, että 

riippuen asiakkaasta voi arvon kokeminen erota huomattavastikin, vaikka kyseessä olisi 

sama tuote. Arvon tuottaminen eri segmenteille voisi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että 

aloittelijoille ja kokeneille käyttäjille voidaan tarjota samaa, mutta ominaisuuksiltaan 

varioitua ja siten erihintaista tuotetta. Toinen vaihtoehto on sisällyttää samaan 

tuotteeseen useita eri segmenttejä huomioivia ominaisuuksia. Edellä mainittujen 

seikkojen lisäksi on syytä tiedostaa, että asiakkaat eivät välttämättä ole tietoisia tuotteen 

kaikista ominaisuuksista. Uusien tuotteiden erilaisia arvoa tuottavia ominaisuuksia 

onkin syytä pyrkiä tuomaan asiakkaiden tietoon mahdollisimman kattavasti, jotta 

kuluttajat saataisiin tietoisiksi tuotteen potentiaalista ja jotta he ymmärtäisivät paremmin 

tuotteelle asetetun hinnan. 
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4. Ohjelmistoista ja ohjelmistojen hinnoittelusta 

Edellisissä luvuissa tarkasteltiin arvoa sekä hinnoittelua yleisestä, taloustieteen 

näkökulmasta. Ohjelmistoliiketoimintaa suoritettaessa on tarpeellista ottaa huomioon 

arvo, sillä kaiken liiketoiminnan perustana on arvon luominen asiakkaalle. Annettaessa 

tuotteelle hintaa yrityksen on puolestaan otettava huomioon ohjelmistoalan vaikutus 

hinnoitteluun. Yritys ei voi hinnoitella tuotteita pelkästään yleisen taloustieteen 

näkökulmasta, koska ohjelmistoala eroaa luonteeltaan esimerkiksi kulutushyödykkeiden 

valmistamisesta. 

Tässä luvussa tarkastellaan ohjelmistoja sekä hinnoittelua ohjelmistojen näkökulmasta. 

Luvun alussa kerrotaan ohjelmistoihin liittyviä yleisiä asioita. Lisäksi luvussa esitellään 

ohjelmistotuotteiden hinnoittelussa käytettäviä hinnoittelumalleja ja käsite nimeltä 

versiointi. Luvun lopussa esitellään esimerkinomaisesti kaksi viitekehystä, joita voidaan 

käyttää ohjelmistoja hinnoiteltaessa. 

 

4.1 Yleistä ohjelmistoista ja informaatiosta 

Ohjelmisto on aineeton ja vaikeasti määriteltävissä oleva taloudellinen hyödyke, jolla ei 

ole fyysistä muotoa. Ohjelmiston toiminnallisuus voidaan havaita esimerkiksi 

käyttöliittymän tai ohjelmiston suorittaman toimenpiteen avulla. (Kittlaus & Clough, 

2009.) Bontisin ja Chungin (2000) mukaan ohjelmisto on ohjelmointityöryhmän 

systematisoidun tiedon synnyttämä henkinen pääoma.  

Ohjelmisto ei kuulu kolmeen klassiseen taloudelliseen tekijään eli pääomaan, maahan 

tai työvoimaan vaan neljänteen, uuteen kategoriaan eli tietoon. Näin ollen ohjelmistot 

ovatkin vaikeakäsitteinen asia sanan varsinaisessa merkityksessä ja eroavat suuresti 

muista investointihyödykkeistä ja esimerkiksi kulutushyödykkeiden hankinnasta. Tämä 

siksi, koska usein ostaessaan tuotteen asiakas ei osta itse tuotetta vaan 

lisenssisopimuksessa määritellyt ohjelmiston käyttöoikeudet. (Kittlaus & Clough, 

2009.)  

Ohjelmistoilla on olemassa klassisen jaon mukaisesti kolme erilaista tuotetyyppiä (Kuva 

2, s. 25): ohjelmistotuotteet, asiakaskohtaiset ohjelmistot ja sulautetut ohjelmistot 

(Hyvönen, 2003). Tässä tutkielmassa keskitytään tuotetyypeistä ensiksi mainittuun eli 

kuluttajamarkkinoille suunnattuihin ohjelmistotuotteisiin.  

Ohjelmistotuotteet ovat ”puhtaita” ohjelmistoja, joita voidaan monistaa sellaisenaan tai 

vähäisin kustannuksin. Tyypillisiä esimerkkejä ohjelmistotuotteista ovat 

käyttöjärjestelmät, toimisto-ohjelmistot ja pelit. (Hyvönen, 2003.) Tällaisesta tuotteesta 

voidaan käyttää myös nimeä standardoitu tuote (Tieke ry., 2005).  
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Kuva 2.  Ohjelmistoalan tuotetyypit (Hyvönen, 2003)  

Asiakaskohtaiset ohjelmistot eroavat ohjelmistotuotteista siten, että ne räätälöidään 

tiettyyn asiakastarpeeseen. Näin ollen ratkaisu ei perustapauksessa ole monistettavissa. 

(Hyvönen, 2003.) Tällaiselle liiketoiminnalle on yleensä tyypillistä, että työn tulokset ja 

muun muassa käyttöoikeudet ohjelmistokoodiin ovat asiakkaan omaisuutta projektin 

jälkeen. Asiakas siis maksaa toimittajalle tehdystä työstä eli tässä tapauksessa 

asiantuntijapalvelusta. (Tieke ry., 2005.) 

Sulautetuissa ohjelmistoissa ohjelmistokomponentti muodostaa osan laajempaa 

järjestelmää, esimerkiksi autoa tai matkapuhelinta. Sovelluksesta riippuen ohjelmisto 

voi olla joko monistettava tai asiakaskohtainen. Kuvassa kaksi mainitaan lisäksi yhtenä 

tuotetyyppinä palvelut. Tämä siksi, että ohjelmistoihin liittyy lisäksi aina 

palvelukomponentti, jolla tarkoitetaan esimerkiksi käyttökoulutusta ohjelmistoon, 

ylläpitotoimenpiteitä sekä ohjelmistoon liittyviä päivityksiä. (Hyvönen, 2003.) 

Shapiron ja Varianin (1999) mukaan informaatioteknologiaan kuuluu kaksi osaa eli 

informaatio (ohjelmisto) ja infrastruktuuri (laitteisto). Informaatiohyödykkeellä 

tarkoitetaan esimerkiksi tietokoneohjelmistoja ja tietokantoja (Varian, 1995). 

Ohjelmistojen valmistaminen on kallista, mutta suudelleen tuottaminen (monistaminen) 

on halpaa eli toisin sanoen kiinteät kustannukset ovat korkeita, mutta rajakustannukset 

alhaisia (Shapiro & Varian, 1999). Väittämää tukee Hinnoittelun ABC-opas (2005), 

jossa kerrotaan, että ohjelmistotuotteiden osalta ensimmäisen tuotteen 

tuotekehityskustannukset ovat erittäin korkeat suhteessa seuraavien tuotteiden 

valmistukseen. Bontisin ja Chungin (2000) mukaan ohjelmiston myynnin muuttuvat 

kustannukset ovat merkityksettömät verrattuna fyysisiin tuotteisiin. Voidaankin sanoa, 

että kehittämisen kiinteät kustannukset ovat samat kuin koko tuotannon kaikki 

kustannukset (Kittlaus & Clough, 2009). Kustannusperusteinen hinnoittelu ei Shapiron 

ja Varianin (1999) mukaan toimi informaation hinnoittelussa, koska 

yksikkökustannusten ollessa nollassa 20 prosentin lisä yksikkökustannuksiin ei kuulosta 

järkevältä. Bontisin ja Chungin (2000) mukaan perinteiset voittomarginaaliin perustuvat 

hinnoittelukäsitteet eivät puolestaan päde ohjelmistotuotteisiin, koska ohjelmiston 
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fyysisiin erityispiirteisiin liittyvät kustannukset ovat lähestulkoon samat kuin hinta sillä 

välineellä (esimerkiksi CD-levy), jonka avulla ohjelmisto toimitetaan asiakkaille. Joka 

tapauksessa ohjelmakopioiden tuotantokustannuksien alhainen hinta antaa 

tuoteliiketoiminnalle suuren taloudellisen voittopotentiaalin (Hyvönen, 2003). 

Ohjelmistotuotteiden kehittäjät voivat siis kopioida tuotoksiaan mitättömään hintaan, 

mutta niin voivat muutkin. Digitaalisia tuotteita voidaan täydellisesti kopioida ja siirtää 

silmänräpäyksessä ympäri maailmaa. Tämä johtaa siihen, että monet sisällöntuottajat 

näkevät internetin suurena kopiokoneena. Laittomassa kopioinnissa vaarana on, että 

kopioiden päihittäessä lailliset kaupat ohjelmistoyritykset eivät välttämättä pysty 

saamaan takaisin menetettyjä tuotantokustannuksiaan. (Shapiro & Varian, 1999.) 

Ohjelmistojen laittomasta kopioinnista käytetään nimitystä piratismi. Social Science 

Research Councilin raportin (2011) mukaan piratismi on “globaali hinnoitteluongelma”. 

Social Science Research Councilin raportin (2011) mukaan korkeat ohjelmistojen hinnat 

suhteessa eri maiden kuten Venäjän ja Brasilian tulotasoon ovat suurin syy 

ohjelmistojen laittomaan hankintaan. 

 

4.2 Ohjelmistojen käyttöoikeus ja sen siirtäminen 

Lisenssin avulla voidaan myöntää oikeus käyttää henkistä omaisuutta (ohjelmistoa). 

Käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä sovitaan tuotteeseen liittyvistä ehdoista ja 

rajoituksista ja myös maksusta. Normaalisti lisenssi on sen tekijän hallussa, joka 

hallinnoi ohjelmistoa. Tämä mahdollistaa immateriaalioikeuksien omistajan eli 

lisenssinhaltijan (ohjelmistoyrityksen) antamaan käyttöoikeuden tuotteeseen toiselle 

osapuolelle eli lisenssinsaajalle (asiakkaalle). (Messerschmitt & Szyperski, 2003.) 

Kun puhutaan lisensioinnista, ostaessaan ohjelmiston asiakas ei varsinaisesti saa tuotetta 

itselleen vaan lisenssisopimuksessa tarkasti määritellyt yksityiskohtaiset käyttöoikeudet 

(Kittlaus & Clough, 2009). Ohjelmistotuotteiden myynnissä käytetäänkin useimmiten 

lisensiointia eikä suoraan myyntiä (Messerschmitt & Szyperski, 2003).  

Koska lisenssimyynnissä rajoitetaan asiakkaan oikeuksia tuotteeseen, on tuotteen 

hinnan oltava alhaisempi kuten esimerkiksi tilanteessa, jossa toimitaan alihankkijana ja 

myydään ohjelmisto kaikkine oikeuksineen (Tähtinen & Parviainen, 2003). 

Lisensioinnin seurauksena yritys saa lisensiointituloja. Tämä ei kuitenkaan estä 

lisensiointia edelleen muille asiakkaille eikä uudelleenveloittamista uusista 

päivityksistä. (Messerschmitt & Szyperski, 2003.) 

Myytäessä ohjelmistotuotetta yrityksen on aina otettava huomioon käyttöoikeuden 

siirtäminen. Lisensiointi on ainoa tapa välittää ohjelmiston käyttöoikeus osapuolelta 

toiselle sekä kuluttajille että yrityksille suunnatuilla markkinoilla, koska lisensioinnin 

avulla yritys ei anna kuluttajalle oikeuksia ohjelmakoodiin vaan pelkästään 

käyttöoikeuden ohjelmistoon. Lisensiointi on kuluttajamarkkinoilla toimiville 

ohjelmistoyrityksille hyvä ja resursseja säästävä keino suurten markkinoiden 

tavoittamiseen, sillä tekemällä vain yhden ohjelmakoodin ohjelmistoyrityksen on 

mahdollista saavuttaa suuri määrä asiakkaita, kun ohjelmakoodin käyttöoikeus pysyy 

lisenssisopimuksen ansiosta ohjelmistoyrityksen hallussa. 
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4.3 Ohjelmistotuotteiden hinnoittelumalleja 

Aiemmin tutkielman luvussa kolme esiteltiin strategioita, joista yritys voi valita 

itselleen sopivan hinnoittelustrategian. Hinnoittelustrategiaan läheisesti liittyviä asioita 

ovat hinnoittelumallit. Hinnoittelumallilla tarkoitetaan konkreettista mallia, josta 

tarjottavan tuotteen/palvelun hinta muodostuu. Hinnoittelumallin avulla hinta voidaan 

esitellä ja perustella asiakkaalle. Valittua hinnoittelustrategiaa voidaan toteuttaa 

samanaikaisesti usealla eri hinnoittelumallilla. Usein yritykset ottavatkin 

hinnoittelussaan vaikutteita useasta eri hinnoittelumallista ja yhdistävät eri malleja 

käyttötarkoituksiinsa parhaiten sopiviksi. (Tieke ry., 2005.) 

Tietotuotteiden myynti eroaa fyysisten tuotteiden kaupasta siinä, että tuote ei ole 

konkreettinen ja samaa tuotetta voidaan myydä useaan kertaan usealle eri asiakkaalle. 

Koska tuotteiden omistusoikeutta ei haluta yleensä antaa asiakkaalle, johtaa tämä 

tuotteen lisensiointiin eli käyttöoikeuden myymiseen. Yksinkertaisimmillaan tuotteen 

hinta maksetaan kerran ja tuotteen omistusoikeus siirtyy ostajalle. Voidaan sanoa, että 

paketoidun standardituotteen kohdalla on noudatettava kiinteän hinnan periaatetta. 

(Tieke ry., 2005.) 

Seuraavaksi esitellään erilaisia hinnoittelumalleja, joita voidaan käyttää 

ohjelmistotuotteiden hinnoittelussa. 

 

4.3.1 Kertaveloitus 

Kertaveloitus (One Time Charge) tai maksettu lisenssi on yleisin veloitusmekanismi ja 

vallitseva esimerkiksi internetmyynnissä. Kertaveloitus on veloitusmuoto, jossa peritään 

ensin maksu lisenssistä ja tämän jälkeen asiakkaalla on käyttöoikeus kyseessä olevaan 

tuotteeseen ilman lisämaksuja sopimuksessa ennalta määritellyn kapasiteetin ja määrän 

mukaisesti. Kertaveloituksen oikeuksia ei voi perua paitsi lisenssirikkomuksen 

tapahtuessa. Usein ylläpito tai muu palvelu on saatavilla lisämaksua vastaan ja tähän 

saattavat sisältävät myös tulevat päivitykset. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Kertaveloituksilla on muutamia etuja muihin tapoihin nähden. Kauppojen tapahduttua 

toimittajan tarvitsee pitää huolta vain tuotteen ylläpidosta, sillä yritys on saanut maksun 

ja asiakkaalla on lisenssi. Tällainen malli toimii erittäin hyvin ja on välttämättömyys 

ainakin sellaisilla jakelukanavilla, missä myyntiä ei kontrolloida tuotteen toimittajan 

taholta eli sellaisilla yrityksillä, jotka käyttävät jälleenmyyjiä. Toinen selvä etu 

kertaveloituksessa on se, että tuotteita myytäessä on mahdollista käyttää alennuksia ja 

myynninedistämistä. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Ongelmana kertaveloituksessa voi olla kuluttajien houkutteleminen tuotteen uusien 

versioiden pariin sellaisissa tilanteissa, joissa uudet tuotteen versiot eivät kuulu 

kertaveloituksen hintaan. Esimerkiksi Microsoftilla oli suuria ongelmia saada asiakkaita 

käyttämään Windows Vista -käyttöjärjestelmää, koska asiakkaat jatkoivat Windows XP 

-käyttöjärjestelmän käyttämistä (Kittlaus & Clough, 2009.) 

 



28 

 

4.3.2 Aikaan perustuva hinnoittelu 

Aikaan perustuvassa hinnoittelussa asiakkaalle annetaan käyttöoikeus tuotteeseen 

tietyksi ajaksi. Esimerkkejä aikaan perustuvasta hinnoittelusta ovat kuukausittainen 

lisenssiveloitus (Monthly License Charge) ja vuosittainen lisenssiveloitus (Annual 

License Charge) (Kittlaus & Clough, 2009.) Kyseiset lisenssitavat ovat osa yleisesti 

toistuvaa lisenssiryhmää ja kyseisen ryhmän vallitsevimpia tapoja. Jokainen asiakkaalle 

tehtävä veloitus on etumaksu, joka oikeuttaa lisenssinhaltijan (asiakkaan) käyttämään 

ohjelmistoa etumaksun määrittelemälle ajalle. (Kittlaus & Clough, 2009.)  

Aikaan perustuva hinnoittelumalli tarjoaa useita etuja asiakkaille, joiden ei tarvitse 

maksaa alkuperäistä maksua. Asiakkaat myös voivat yleensä lopettaa ohjelman käytön 

saatuaan asiasta ennakkoilmoituksen, mikä antaa asiakkaille joustavuutta. Lisäksi 

asiakkaat eivät altistu ostamaan vanhentuvaa teknologiaa. Toisaalta pitkällä aikavälillä 

kustannukset voivat nousta suuremmiksi kuin kertaveloituksessa. Lisäksi kyseinen tapa 

saattaa altistaa jonkin verran suuremmille hinnan korotuksille ajan kuluessa. Kyseistä 

hinnoittelumallia onkin syytä käyttää vain jos yrityksellä on riittävästi pääomaa, sillä 

tällainen hinnoittelumalli ei ole nopea tapa saada menetettyjä kustannuksia takaisin. 

Lisäksi tätä hinnoittelumallia käytettäessä on hankala myydä tuotetta alennuksella. 

(Kittlaus & Clough, 2009.) Toisaalta tuote voidaan hinnoitella niin, että asiakkaalle 

tarjotaan useita erilaisia aikaan perustuvia vaihtoehtoja, esimerkiksi kuukausi, kolme 

kuukautta, kuusi kuukautta ja vuosi. Tämän jälkeen veloitusvaihtoehdot voidaan jakaa 

niin, että kaksitoista yhden kuukauden veloitusta tulisi kalliimmaksi kuin yksi vuoden 

veloitus. Tällaisessa tilanteessa voidaan käyttää siis alennuskeinoja, mutta hinnat on 

määriteltävä jo ennen tuotteen julkaisemista eikä esimerkiksi muutama kuukausi 

tuotteen julkaisemisen jälkeen. Kittlausin ja Cloughin (2009) mukaan toistuvat 

veloitukset ovat kuin vuokra ja ovat koko ajan käynnissä, joten niiden hintoja on 

mahdotonta muuttaa ilman, että yritys sitoutuu eliniäksi kyseiseen alempaan hintaan. 

Myynninedistämistä on erittäin hankala toteuttaa tehokkaasti jatkuvan veloituksen 

ympäristössä. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Tasainen kassavirta on Kittlausin ja Cloughin (2009) mukaan ohjelmistoyritykselle 

ihanteellisin tapa saada liikevoittoa, sillä kuukaudesta toiseen toistuva tasaisen tuottojen 

virta on ennustettavaa ja sulavaa, mitä sijoittajat toivovat. Myös uuden kehityksen 

rahoittaminen helpompaa, kun yritys saa tasaista tuottoa. Lisäksi jos asiakas todellakin 

käyttää tuotetta, hän todennäköisesti tulee käyttämään sitä vielä vuosien ajan. (Kittlaus 

& Clough, 2009.) 

 

4.3.3 Nippuhinnoittelu 

Nippuhinnoittelu koostuu tuotenippuhinnoittelusta (product bundling) ja 

hintaniputtamisesta (price bundling). Tuoteniputtamisessa kahden tai useamman 

tuotteen tai palvelun nippu myydään yhtenä pakkauksena. (Shefer, 2005.) Toinen 

vaihtoehto on, että asiakkaalle tarjotaan alennus, jos hän ostaa kahden tai useamman 

tuotteen nipun kerralla (Shefer, 2005; Tieke ry., 2005). Shapiro ja Varian (1999) pitävät 

nippuhinnoittelua versioinnin erikoisena muotona, jossa kaksi tai useampaa erilaista 

tuotetta myydään pakettina yksittäiseen hintaan. Ohjelmistojen lisäksi myös palveluita 
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voidaan myydä nippuna. Nippuhinnoittelua käytetäänkin usein kasvattamaan 

palveluiden kysyntää (Tieke ry., 2005.) 

Nippuhinnoittelun avulla yritykset voivat lisätä myyntiään segmenteillä, joilla ollaan 

valmis ostamaan vain yksi tuote (Shefer, 2005). Etuna nippuhinnoittelussa on se, että 

erikseen myytävistä tuotteista ja palveluista saadaan korkeampi hinta niiltä asiakkailta, 

jotka eivät käytä muita tuotteita tai palveluita (Tieke ry., 2005). Yrityksen kannattaa 

käyttää nippuhinnoittelua, jos tavoitteena on esitellä kuluttajille uusia tuotteita (Shefer 

& Varian, 1999). Tämän hinnoittelumallin kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä 

ohjelmistoyritys voi niputtaa heikot tuotteet yhteen vahvojen tuotteiden kanssa ja jättää 

heikkoja tuotteita parantamatta (Cusumano, 2004). 

Esimerkki nippuhinnoittelusta ohjelmistoalalla on Microsoft Office -paketti, jossa 

yhteen pakettiin on niputettu tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta-, tietokanta- ja 

esitysohjelmisto. Jokaista tuotetta myydään myös erikseen. (Shapiro & Varian, 1999.) 

Pakettina ostettuna tekstinkäsittely-, taulukkolaskenta- ja esitystyökalujen yhteishinta 

oli vuonna 1990 75 prosenttia alhaisempi kuin jos olisi ostanut ohjelmat erikseen 

(Cusumano, 2004). Vuonna 2012 tuotteet maksavat erikseen ostettuna 189 euroa 

kappale eli kolme kappaletta maksaa yhteensä 567 euroa (Microsoft, 2012a). Microsoft 

Office -paketti maksaa puolestaan 139 euroa (Microsoft, 2012b). Paketin ostaminen 

tulee siis tänä päivänä jopa halvemmaksi kuin yhden tuotteen ostaminen erikseen. 

Kyseinen hinnoittelutapa voi kuulostaa oudolta, mutta todennäköisesti Microsoft 

toteuttaa kyseistä hinnoittelua saadakseen kuluttajat käyttämään pelkästään Microsoftin 

valmistamia toimisto-ohjelmistoja. 

Nippuhinnoittelua voidaan käyttää hinnoittelumallina puhuttaessa ohjelmistotuotteista. 

Massatuotteiden kohdalla useita ohjelmistotuotteita voidaan myydä alennetulla hinnalla, 

kuten esimerkiksi Microsoft Officen tapauksessa.  Valittaessa hinnoittelumalliksi 

nippuhinnoittelu on muistettava tuotteen lisensiointi, koska omistusoikeuden 

siirtymisestä ei puhuta ollenkaan nippuhinnoittelun kohdalla. Lisensioinnin käyttäminen 

ratkaisee tämän ongelman, sillä sen avulla omistusoikeuden siirtyminen voidaan 

määrittää antamalla asiakkaalle vain käyttöoikeus tuotteeseen. 

 

4.4 Versiointi 

Versioinnissa (versioning) yritys tarjoaa tuotelinjan, josta kuluttajat valitsevat itselleen 

sopivimman version. Toisin sanoen yritys tarjoaa informaatiotuotettaan eri versiona eri 

markkinasegmenteille. Tämä tapahtuu tekemällä tuote erilaisten asiakkaiden tarpeiden 

mukaan.  Yritys voi esimerkiksi tarjota samasta tuotteesta yhden version 

yritysasiakkaille ja toisen kuluttaja-asiakkaille tarkoitetuksi. (Shapiro & Varian, 1999.) 

Yrityksen käyttäessä versiointia sen ei tarvitse pohtia, minkälaisen arvon eri asiakkaat 

asettavat tuotteille, sillä asiakkaan valitessa tietyn version he tekevät sen itse. Tätä 

periaatetta kutsutaan itsevalinnaksi (self-selection). Yrityksen kannattaa pitää 

huokeamman version laatu alhaisena ja saada korkeamman hinnan versio näyttämään 

asiakkaiden silmissä mahdollisimman houkuttelevalta. On kuitenkin tärkeää pitää 

mielessä, että jos halvempi tuote puolestaan on asiakkaiden silmissä liian houkutteleva, 

yritys menettää tuottoja. Tätä vaaraa voidaan välttää esimerkiksi alentamalla paremman 
tuotteen hintaa tai huonomman tuotteen laatua. Se, kuinka monta versiota yrityksen 
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kannattaa tuotteestaan tarjota, riippuu esimerkiksi yrityksen tunnistamista 

markkinasegmenteistä. Liian monessa versiossa vaarana on ylläpitokustannuksien 

nouseminen korkeiksi. Suuri versioiden määrä voi lisäksi hämmentää asiakkaita. 

(Shapiro & Varian, 1999.) 

On todennäköistä, että versiointia tekevä yritys saa myytyä enemmän tuotteita kuin 

yritys, joka myy tuotteesta vain yhtä versiota. Tosin poikkeuksiakin löytyy: esimerkiksi 

Apple on myynyt iPhone-älypuhelimiaan menestyksekkäästi, vaikka puhelimista on 

ollut tarjolla vain yksi versio. Yleisesti ottaen tarjoamalla useita erihintaisia versioita 

tuotteesta voidaan kuitenkin tyydyttää paremmin erilaisten asiakkaiden tarpeet, mikä on 

voinut olla syynä siihen, että sittemmin myös edellä mainittu Apple on alkanut 

valmistamaan ja myymään halvempaa iPhone 5C -mallia. Esimerkiksi harrastelijat 

tuskin tarvitsevat kuvankäsittelyohjelmasta niin kattavaa ja kallista versioita kuin 

ammattilaiskuvankäsittelijät. Aloittelevat käyttäjät saattavat jopa jättää tuotteen 

ostamatta, jos tuotteesta on tarjolla vain kallis, ammattilaisille suunnattu versio. Lisäksi 

kaikilla asiakkailla ei ole välttämättä varaa ostaa kallista tuotetta, mutta sen sijaan he 

saattaisivat olla halukkaita ostamaan halvemman version tuotteesta. Muun muassa 

edellä mainituista syistä ohjelmiston versiointi on kuluttajamarkkinoilla toimiville 

yrityksille perusteltua.  

 

4.5 Esimerkkejä ohjelmistojen hinnoittelun viitekehyksistä 

Ohjelmistojen hinnoittelua helpottamaan on kehitetty erilaisia viitekehyksiä. 

Seuraavaksi esitellään kaksi erilaista viitekehystä, Tietoyhteiskunnan 

kehittämiskeskuksen kehittämä (Tieke ry., 2005) sekä Kittlausin ja Cloughin (2009) 

kehittämä viitekehys. 

 

4.5.1 Neljä askelta kannattavaan hinnoitteluun 

Neljä askelta kannattavaan hinnoitteluun on ohjelmistojen hinnoittelussa käytetty 

viitekehys (Kuva 3, s. 31). Viitekehys on esitetty Tieke ry:n (2005) Hinnoittelun ABC-

oppaassa. Viitekehys on yksinkertaistettu malli viitekehyksestä, jonka Henri Tykkä 

(2005) esitti aiemmin pro gradu -tutkielmassaan. 

Hinnoitteluprosessi aloitetaan analysoimalla liiketoimintamalli ja tuotteen 

ominaispiirteet, asiakkaat, kilpailu, kustannukset sekä elinkaaren vaihe. 

Liiketoimintamallilla tarkoitetaan tapaa, jolla yritys toimii valitsemallaan toimialalla. 

Asiakkaista analysoidaan sekä nykyisiä että potentiaalisia esimerkiksi 

markkinatutkimusten ja asiakashaastatteluiden avulla. (Tieke ry., 2005.) 
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Kuva 3.  Neljä askelta kattavaan hinnoitteluun -malli (Tieke ry., 2005) 

Kilpailulla tarkoitetaan kilpailevien tuotteiden lisäksi muita potentiaalisia tapoja tehdä 

sama asia toisin. Kilpailutilannetta tarkasteltaessa apuna voi käyttää esimerkiksi 

tietokantoja, alan asiantuntijalta ostettavia tietopalveluja, haastatteluita tai kilpailijoiden 

verkkosivuja. Hinnoitteleminen kilpailutilanteessa on haastavampaa kuin uniikin 

tuotteen hinnoittelu, sillä kyseisessä tilanteessa on huomioitava kilpailijoiden 

vastareaktiot omiin hinnoitteluratkaisuihin. Kilpailu tarjoaa kuitenkin hyvän 

vertailukohdan hinnoittelulle, sillä hinta voidaan asettaa alemmaksi kuin kilpailijan 

tuotteen hinta. Vastaavasti ilman kilpailua asiakkaallakaan ei ole vertailukohtaa 

tuotteelle, mikä voi vaikeuttaa hinnan perustelemista asiakkaalle. (Tieke ry., 2005.) 

Kustannusten ei pitäisi määrätä tuotteen hintaa, mutta kuitenkin kustannusten 

ymmärtäminen on tärkeää, sillä tuotteen valmistuskustannukset asettavat hintarajan, 

jonka alle tuotetta ei kannata hinnoitella eikä valmistaa. Kustannuksia analysoitaessa on 

aluksi tarpeen analysoida sekä muuttuvat että kiinteät kustannukset, joiden 

analysoimissa voidaan käyttää yrityksen taloushallinnon tuottamaa informaatiota. 

Kustannuslaskelmilla voidaan muun muassa arvioida hinnoittelupäätösten vaikutusta 

myyntimääriin sekä kysyntään. (Tieke ry., 2005.) 

Tuotteen elinkaaren vaihe vaikuttaa suuresti hinnoitteluun. Kehitys-, kasvu-, kypsyys- ja 

taantumavaiheessa kilpailutekijät ovat erilaiset ja siten myös tuotteen hinnan olisi syytä 

muuttua. Olennaisin asia tuotteen kannalta on selvittää, mikä vaihe on kyseessä, jotta 

oikeat toimenpiteet voidaan tehdä. (Tieke ry., 2005.) 

Toisessa vaiheessa suoritetaan ensimmäisessä vaiheessa läpikäytyjen tietojen 

yhdistäminen. Tällä tavalla saadaan määriteltyä liikkumavara tuotteen hinnoittelussa eli 

toisin sanoen tuotteen hinnoittelualue tai hinnoitteluvapaus. (Tieke ry., 2005.) 

Hinnoittelualue tai -vapaus kuvaa sitä liikkumavaraa, jonka rajoissa yrityksellä on 
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markkinatilanteesta johtuva vapaus hinnoitella tuotteensa joustavasti. Joustavuus on sitä 

suurempi, mitä pienempi on hinnan vaikutus kysyntään ja mitä suuremmat ovat 

asiakkaan lisäarvo-odotukset ja tuotearvostus. Hyvä esimerkki tuotteesta, jolla on laaja 

hinnoitteluvapaus voisi olla vaikeasti kopioitava innovaatiotuote, joka tuo asiakkaalle 

suurta lisäarvoa ilman merkittävää investointiriskiä ja jolle ei ole olemassa korvaavaa 

vaihtoehtoa. Toisaalta pientä hinnoitteluvapautta edustavat erittäin hintakilpaillut 

massatuotteet, joissa joustava hinta on keskeinen ostopäätöstekijä. (Tieke ry., 2005.) 

Hinta asetetaan yleensä välille, jossa alarajan asettaa tuotteen valmistuskustannukset ja 

ylärajan asiakkaan kokema lisäarvo. Poikkeuksena voidaan pitää tilannetta, jossa yritys 

haluaa strategisista syistä myydä tuotetta tappiollisesti. Mikäli hinta on asetettu liian 

korkeaksi, ei tuote pysty hyödyntämään koko olemassa olevaa markkinapotentiaalia. 

Tästä voi seurata tuotteen kysynnän lasku eikä yritys välttämättä saavuta maksimaalista 

markkinaosuutta. Vastaavasti alihinnoittelemalla tuote jää optimaalisen hinnoittelun 

mahdollistamia voittoja saamatta. (Tieke ry., 2005.) 

Kolmannessa vaiheessa yritykselle määritetään sopiva hinnoittelustrategia. Tieke ry:n 

(2005) oppaassa hinnoittelustrategiat on jaettu neljään eri ryhmään riippuen siitä 

millaisia tuotto- ja markkinaosuustavoitteita niillä pyritään saavuttamaan ja millä 

aikajänteellä.  Valittavana on useita erilaisia strategioita, muun muassa 

markkinaosuuden maksimoinnin strategiat. Esimerkki markkinaosuuden maksimoinnin 

strategiasta on penetraatiohinnoittelu (Tieke ry., 2005.) Penetraatiohinnoittelua on 

aiemmin käsitelty luvussa kolme. 

Viitekehyksen neljännessä ja viimeisessä vaiheessa määritetään tuotteelle konkreettinen, 

asiakkaalle esitettävä hinta tai veloitustapa eli toisin sanoen hinnoittelumalli.   

Tietotuotteiden hinnoittelumallien lukumäärä on kasvanut huomattavasti edellisten 

vuosien aikana, muun muassa siksi, että internet on yleistynyt jakelukanavana. 

Esimerkkejä hinnoittelumalleista ovat muun muassa käyttäjien määrään ja 

käyttöasteeseen tai palvelimeen perustuvat hinnoittelumallit. (Tieke ry., 2005.) 

Hinnoittelumalleista päätettäessä on syytä huomioida, että hintojen on joustettava eri 

asiakkaiden ja käyttötarkoituksen mukaan. Tällöin asiakas voi valita parhaiten sopivan 

hinnoittelumallin. Ilman joustavuutta voidaan joutua tilanteeseen, jossa tuotteen hinta 

asiakkaalle on liian suuri verrattuna asiakkaan saamiin hyötyihin. Liian monen 

hinnoittelumallin käyttö voi kuitenkin sekoittaa asiakkaan toimintaa. (Tieke ry., 2005.) 

Neljä askelta kannattavaan hinnoitteluun -malli on luonteeltaan tekninen viitekehys. 

Viitekehyksessä hinnoittelu aloitetaan analysoimalla esimerkiksi tuotteen kustannuksia 

ja markkinoita. Viimeisessä vaiheessa tuotteelle valitaan sopiva hinnoittelumalli, joka 

voi perustua esimerkiksi tuotteen käyttöasteeseen tai ostojen määrään. Missään 

viitekehyksen vaiheessa ei oteta huomioon, miten tuotteen asiakkaalle arvoa tuottavat 

ominaisuudet saadaan heijastettua hinnoitteluun. Siksi tällaista viitekehystä ei voida 

käyttää sellaisenaan suoritettaessa asiakkaan kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua. 

 

4.5.2 Kittlausin ja Cloughin ohjelmistojen hinnoittelun viitekehys 

Kittlausin ja Cloughin (2009) kehittämä hinnoittelun viitekehys (Taulukko 1, s. 34) 

perustuu osaksi tutkielman luvussa 3.3 esiteltyyn Naglen ja kumppanien (Kuva 1) 
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strategisen hinnoittelun pyramidiin. Viitekehys sisältää kuitenkin enemmän 

ohjelmistospesifisiä kohtia. Kehyksessä on määritelty erityiset seikat, jotka tulee ottaa 

huomioon myytäessä ohjelmistotuotetta esimerkiksi erilaisille kohdemarkkinoille. 

(Kittlaus & Clough, 2009.)  

Ennen kuin yritys voi tuoda markkinoille tuotteita ja harjoittaa elinvoimaista 

liiketoimintaa, on sen kehitettävä liiketoimintamalli (Sarake 1). Liiketoimintamallin on 

käsitettävä kaikki potentiaaliset tulonlähteet, tuotteiden valmistamiseen ja levittämiseen 

liittyvät kulut sekä kyky myydä tuotteet tuottavasti. Mallin on myös oltava kestävä ja 

mukautumiskykyinen pitkällä aikavälillä, jotta yritys voi saavuttaa tavoitteensa. 

(Kittlaus & Clough, 2009.) 

Seuraavaksi yritykselle määritetään hintastruktuuri, -taso ja -politiikka (Sarake 2). 

Hintastruktuurilla tarkoitetaan tapaa, jolla tietylle ohjelmistotuotteelle annetaan hinta. 

Struktuuri on Kittlausin ja Cloughin (2009) mielestä todella tärkeä markkinoinnin ja 

yrityskuvan elementti. Lisäksi struktuuri vaikuttaa yrityksen taloudelliseen 

hyvinvointiin. Tärkeintä struktuurin valinnassa on se, miten hintastruktuuri seuraa arvoa 

tai täsmällisemmin, saako yritys vakuutettua asiakkaan tuotteen arvosta. Tavalla, jolla 

tuotteen hintastruktuuri ilmenee tuotteen toimittajalla, ei ole mitään merkitystä, jos 

hintastruktuuria ei hyväksytä itse tuotteen ostajan toimesta. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Hintametriikat tarkoittavat sitä, miten hinnat voivat veloitustavasta riippuen erota yhden 

tuotteen kohdalla. Tuotteella voi olla hintametriikoita niin paljon kuin on olemassa 

tapoja, joilla voidaan havaita arvoa. Metriikoista puhuttaessa erilaisia veloitustapoja voi 

olla useita, muun muassa aikavälilisenssi. Hintapolitiikalla puolestaan tarkoitetaan 

muodollisia tapoja, joilla hintoja voidaan muuttaa, esimerkiksi hintatasoa tai 

hintastruktuuria. Politiikkaa määriteltäessä on sovittava, kenen toimesta, missä 

olosuhteissa ja missä määrin hintoja voidaan muuttaa. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Hinnoittelu jakelukanavilla -vaiheessa (Sarake 3) on otettava huomioon hinnoittelun 

toimivuus eri jakelukanavilla. Esimerkiksi verkkolevityksessä voi olla joskus tarpeen 

julkaista Freeware-ohjelma. Freeware-ohjelma tarkoittaa sitä, että tuote on saatavilla 

veloituksetta. Tämä siksi, koska esimerkiksi Adoben PDF- ja Microsoftin PowerPoint-

lukijat tekevät mahdolliseksi pääsyn dokumentteihin, joiden tekemiseen vaaditaan 

maksullinen ohjelmisto. Tästä seurauksena voi seurata maksullisten tuotteiden suosion 

kasvua. Toinen hyvä esimerkki verkkolevityksessä käytetystä tavasta on julkaista 

Trialware, jossa tuotetta voi käyttää ilmaiseksi tietyn aikaa ennen kuin asiakkaan on 

tehtävä päätös, ostaako ohjelma vai lopettaako käyttö. (Kittlaus & Clough, 2009.)  

Hinnoiteltaessa suurille asiakasryhmille (Sarake 4) täytyy muistaa, että yritysmyynnit 

ovat usein liiketoimintaa tukevien tuotteiden myyjän laajin tulonlähde. Lisäksi 

molemmille kaupan osapuolille voi syntyä eräänlainen riippuvuus yhteistyöstä: 

asiakasyrityksessä voidaan tulla riippuvaiseksi toimittajan tuotteesta ja myyjä voi tulla 

riippuvaiseksi kassavirtaa kasvattavasta yrityksestä. (Kittlaus & Clough, 2009.) 
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Taulukko 1. Ohjelmistojen hinnoittelun viitekehys (Kittlaus & Clough, 2009). Viitekehyksestä 
voidaan nähdä tehtävät toimenpiteet ensin konsernitasolla ja sen jälkeen tuote- 
tai perhetasolla. 
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Yksi tehokkaimmista myyntialoitteista, joihin myyjä voi Kittlausin ja Cloughin (2009) 

mukaan ryhtyä on arvon ehdottaminen (Value Proposition). Kyseisessä menetelmässä 

on tarkoituksena muuntaa hintakäsite yleisesti käytössä olevasta tai niin sanotusta 

listahinnasta arvon ilmaisuksi, jossa hinta ilmaistaan (asiakas)yritykselle sen 

liiketoiminnallisen arvon mukaan. Yksi esimerkki tällaisesta menettelystä on asemoida 

tuotteen hinta alennuksena suhteessa sen arvoon yritykselle. Tuote voi saada asiakkaalle 

aikaan esimerkiksi miljoonan dollarin säästöt ja kun tuotteen hinnaksi on myyjän 

toimesta määritelty 250 000 dollaria, saavuttaa asiakas 75 prosentin alennuksen 

suhteessa tuotteen arvoon asiakkaalle. Kyseinen tapa keskittää hinnasta neuvottelun 

arvoon eikä hinta- tai alennustasoon. Mitä kauemmas arvoperusteisesta hinnoittelusta 

mennään, sitä enemmän asiakas kohtelee tuotetta tavallisena kulutustavarana ja ilman 

myyjän lisäämää arvoa. Tästä johtuen arvon osoittaminen asiakkaan liiketoiminnan 

suhteen on paras tapa saavuttaa neuvoteltu hinta, saada liiketoimet riippuvaiseksi 

kyseisestä arvosta ja lopulta pakottaa asiakkaan ottamaan ohjelmisto käyttöön. (Kittlaus 

& Clough, 2009.) 

Erikoistarjoukset ovat suurille asiakasryhmille hinnoiteltaessa tapahtuvia tilanteita, 

joissa asiakkaalle tarjotaan erityistä hintaa perustuen johonkin tekijään, esimerkiksi 

volyymiin. Tällaisia tarjouksia tulee käyttää vain tilanteissa, joissa kelle tahansa toiselle 

asiakkaalle voidaan tehdä samanlaisissa olosuhteissa samanlainen tarjous. Tämä siksi, 

koska tarjouksesta saattaa levitä tietoa osapuolien ulkopuolelle, oli vaitiolosopimuksia 

kirjoitettu kuinka paljon tahansa. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Yrityksen ja kuluttajan (Business-to-Consumer) (Sarake 6) väliset markkinat eroavat 

suuresti yritysten välisistä markkinoista. Useimmiten tuotteiden myynti kuluttajille 

hoidetaan verkon tai liikekumppaneiden kautta, tosin esimerkiksi Adobe ja Symantec 

suorittavat menestyksekästä suoramyyntiä. Suurin osa kuluttajille suunnatuista tuotteista 

sijoittuu tiettyyn hintahaarukkaan riippumatta tuotteen tuottamasta arvosta, esimerkiksi 

heinäkuussa 2008 useimmat tietokonepelit maksoivat Yhdysvalloissa 39.95 – 59.95 

dollaria. Useimmat kuluttajille suunnatut tuotteet, jopa uniikeimmat sellaiset ovat 

tuotteistuneet eli muuttuneet kuluttajien silmissä kulutustavaraksi. Oli kyseessä kuinka 

uniikki tuote tahansa, on tuotteelle vaikea saada hyväksyntää. Jopa huomattavia 

innovaatioita sisältävät pelit kuten Nintendo Wii -pelikonsolin pelit ovat myynnissä 

kaupoissa hintaan 49.95 dollaria. Menestyäkseen kuluttajille suunnatuilla markkinoille 

myyjä tarvitsee kiinnostavan tuotteen. Myös hyvät ja kattavat jakelukanavat ovat 

avainasemassa, koska ihmiset ostavat tuotteita erilaisista paikoista. Lisäksi yrityksen on 

pystyttävä suojelemaan henkistä omaisuuttaan estääkseen ohjelmistojen laittoman 

kopioinnin. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Ohjelmisto palveluna (Software as a Service, SaaS, sarake 7) on ohjelmistokehityksen 

malli, jossa tuote tarjotaan asiakkaille palveluna internetin välityksellä. Mallin kanssa 

voi käyttää useita erilaisia hinnoittelumalleja: kuukaudessa maksettu kiinteä hinta, 

kuukausittaiseen käyttöön perustuva hinta tai malli, jossa palvelun käyttö ei maksa 

mitään ja myyjä tekee tuottoa palveluun sisällytetyillä mainoksilla. Muun muassa 

Google käyttää viimeiseksi mainittua mallia hakukoneessaan ja toimistotyökalussaan 

Google Docs. Hinnoiteltaessa SaaS-tuote on mallin luonteen johdosta otettava 

standardien tekijöiden kuten kilpailevien vaihtoehtojen lisäksi huomioon useita 

erikoistekijöitä kuten laitteisto, sähkö, viestintälinjat, operatiiviset kulut ja niin edelleen. 

(Kittlaus & Clough, 2009.) 



36 

 

Kun tuotetta ollaan myymässä toisen yrityksen IT-osastolle (Sarake 8), täytyy 

yrityksellä olla tarkoitusta varten toimiva veloitusjärjestely. Veloitusjärjestelyssä tulee 

olla selkeästi näkyvissä tuotteen todelliset kustannukset, jotta asiakas saa selville kaikki 

IT:stä aiheutuvat kustannukset. Lisäksi veloitusjärjestelyn tulee olla mahdollisimman 

yksinkertainen, jotta järjestely voidaan helposti selittää ja ymmärtää. Liika 

yksinkertaisuus järjestelyssä ei saa kuitenkaan vaarantaa tarkkuutta merkittävissä 

määrin. Laskujen luomisen tai varmistamisen pitäisi yrityksissä pystyä hoitamaan ilman 

isoa erillistä osastoa. (Kittlaus & Clough, 2009.) 

Kittlausin ja Cloughin viitekehyksessä otetaan paremmin huomioon arvoperusteinen 

hinnoittelu kuin Tieke ry:n viitekehyksessä (Kuva 3, s. 31), perustuuhan kyseinen 

viitekehys luvussa 3.3 mainittuun hinnoittelun pyramidiin. Vaikka viitekehyksessä 

käsitellään paljon yritysmarkkinoiden hinnoittelua, on viitekehyksessä otettu huomioon 

myös tuotteiden hinnoittelu kuluttajamarkkinoille. Viitekehyksessä mainittu arvon 

ehdottaminen -menetelmä on erittäin tehokas tapa perustella tuotteen arvo asiakkaalle ja 

sitä voidaan käyttää hyvin kuluttajamarkkinoilla. Viitekehyksessä mainitaan, että on 

tärkeää saada vakuutettua asiakas tuotteen arvosta, mikä on ohjelmistojen myymisen 

elinehto. Kuluttajamarkkinoiden kohdalla peräänkuulutetaan lisäksi hyvien 

jakelukanavien tärkeyttä. Nykyään internet toimii erittäin hyvänä jakelukanavana ja 

esimerkiksi mobiililaitteille tehtyjä sovelluksia voidaan myydä eteenpäin erilaisissa 

sovelluskaupoissa, joita on useita erilaisia riippuen mobiililaitteen käyttöjärjestelmästä. 

 

4.6 Yhteenveto 

Ohjelmistotuotteet ovat sikäli mielenkiintoisia, että ne eroavat luonteensa takia 

merkittävällä tavalla fyysisistä tuotteista, koska ohjelmistot ovat systematisoidun tiedon 

synnyttämiä hyödykkeitä eivätkä ne ole käsin kosketeltavissa. Ohjelmistotuotteiden 

kohdalla saatetaankin joutua tilanteeseen, jossa asiakas ei välttämättä tiedä, mitä on 

ostamassa. Kyseistä ongelmaa voidaan helpottaa tarjoamalla asiakkaalle esimerkiksi 

kokeiluversiota tuotteesta. Edellä mainitun ohella toinen ohjelmistoliiketoimintaan 

liittyvä erityispiirre ”Kehittäminen kallista, monistaminen halpaa” on myös erittäin 

kiinnostava. Ohjelmiston ylläpitotoimenpiteet aiheuttavat yrityksille luonnollisesti 

kuluja ja lisäksi ohjelmistotuotteiden markkinointi- ja myyntikustannukset voivat olla 

huomattavan isoja. Silti ohjelmistoliiketoiminnan ohella on olemassa vain harvoja aloja 

ja liiketoimia, joissa tuotteen valmistuttua yritys tekee lähes puhdasta voittoa 

monistaessaan tuotetta. 

Immateriaalioikeuden loukkaus eli piratismi voi haitata merkittävällä tavalla yrityksen 

toimintaa erityisesti, jos yritys toimii kuluttajille suunnatuille markkinoilla. Tästä syystä 

etenkin kuluttajamarkkinoilla toimivan yrityksen on otettava piratismin aiheuttamat 

uhat huomioon liiketoiminnassaan. Ohjelmistolle asetettu hinta ei saa olla liian korkea 

suhteessa esimerkiksi maiden tulotasoon eli hintaa laskemalla voitaneen välttää liiallista 

ohjelmistojen laittomaa kopiointia niin kuluttaja- kuin yritysmarkkinoilla. Tosin 

ohjelmistolle asetettu hinta on oltava kaikkialla sama, sillä esimerkiksi 

yhdysvaltalaisten kuluttaja-asiakkaiden voi olla vaikeaa ymmärtää tilannetta, jossa 

Venäjällä samalla ohjelmistolla on halvempi hinta.  

Puhuttaessa kuluttajille suunnatuista markkinoista ja käyttöoikeuksista lisensiointi on 

ainoa tapa välittää ohjelmistoja osapuolelta toiselle, koska samaa tuotetta ei voida 
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myydä kymmenille tai jopa sadoille kuluttajille, jos ohjelmakoodi annetaan asiakkaan 

haltuun. Lisensioinnin perimmäisenä tarkoituksena ei ole antaa kuluttajalle oikeuksia 

ohjelmakoodiin vaan pelkästään ohjelmiston käyttöoikeus, joten yrityksen on 

huolehdittava lisenssiin siirtämiseen liittyvistä toimenpiteistä myydessään ohjelmistoa.  

Tässä luvussa esiteltiin erilaisia kuluttajamarkkinoille sopivia hinnoittelumalleja. 

Kertaveloitus ja aikaan perustuva hinnoittelu ovat hinnoittelumalleja, mutta myös 

veloitustapoja.  Näistä kahdesta hinnoittelumallista kertaveloitus on hyvin yleinen 

hinnoittelumalli fyysisissä- ja internetkaupoissa. Aikaan perustuva hinnoittelumalli on 

sikäli erinomainen, että se tuottaa yritykselle tasaisesti rahaa. Molempia 

hinnoittelumalleja voidaan käyttää sekä erikseen että yhdessä muiden hinnoittelumallien 

kanssa. Yrityksellä voi olla käytössä useita hinnoittelumalleja ja niiden yhdistelmiä yhtä 

aikaa. Tärkeintä on saada hinnoittelumallit yhdistettyä toimivaksi kokonaisuudeksi. 

Nippuhinnoittelu ei ole pelkästään ohjelmistotuotteille ominainen tapa myydä tuotteita, 

sillä nippuhinnoittelu on käytössä laajalti muun muassa kulutushyödykemarkkinoilla. 

Useimmille tuttu nippuhinnoittelufraasi on esimerkiksi ”Ota kolme, maksa kaksi” 

erilaisten kulutushyödykkeiden kohdalla. Joka tapauksessa nippuhinnoittelu on tehokas 

tapa saada myytyä tuotteita. Usein nippuhinnoittelualennukset saattavat kannustaa 

ihmisiä ostamaan tuotteita, joita he eivät välttämättä edes alun perin tarvitse. 

Esimerkiksi ihmiset saattavat ostaa Microsoft Office -paketin pelkästään 

tekstinkäsittelyohjelman takia ja tulevat siis ostaneeksi samalla muitakin ohjelmia, joita 

eivät välttämättä tarvitse. Kaikki tämä on tapahtunut vain tehokkaan niputetun 

tarjouksen avulla. Nippuhinnoittelu sopii erinomaisesti käytettäväksi kuluttajille 

suunnatuilla markkinoilla, jos yrityksellä on olemassa useampia kuluttajille suunnattuja 

tuotteita. 

Mikään hinnoittelumalli ei sovi yritykselle käytettäväksi, jos kaupan yhteydessä ei 

puhuta ollenkaan tuotteen käyttöoikeudesta ja tämän käyttöoikeuden siirtämisestä 

asiakkaalle. Valitun hinnoittelumallin kanssa on käytettävä lisensiointia, mikä ratkaisee 

omistusoikeuden siirtymisen problematiikan. Jos ohjelmakoodi siirtyisi jokaisessa 

kaupanteossa asiakkaan omistukseen, olisi yrityksen erittäin vaikea toimia kuluttajille 

suunnatuilla markkinoilla, koska ohjelmistoa ei voitaisi myydä tällaisessa tilanteessa 

kuin yksi kappale. 

Versiointi on kätevä tapa myydä ohjelmistotuotteita, sillä versioinnin avulla voidaan 

ottaa huomioon eri asiakkaiden tuotteille kokemat tarpeet ja arvot, kuitenkaan 

räätälöimättä itse tuotetta jokaiselle asiakkaalle erikseen. Versioinnin tapauksessa 

differentaatio suoritetaan asiakassegmenttien mukaan (esimerkiksi aloittelijat - 

ammattilaiset). Versiointi antaa ohjelmistoyrityksille hyvät mahdollisuudet saavuttaa 

suuri asiakaskunta, sillä kyseinen hinnoittelumalli tarjoaa ”jokaiselle jotakin”. Versiointi 

on varsin toimiva tapa myydä ohjelmistoja kuluttajamarkkinoilla. 

Ohjelmistotuotteiden hinnoittelun viitekehyksien esittelyn tarkoituksena oli antaa kuva 

siitä, miten hinnoittelustrategiat ja -mallit nivoutuvat yhteen antaen ohjelmistoyrityksille 

selkeät raamit avuksi tuotteiden hinnoitteluun. Viitekehykset ovat selkeytensä vuoksi 

suhteellisen yksinkertaisia noudattaa, mutta kyseiset viitekehykset ottavat silti 

huomioon tärkeitä hinnoitteluun vaikuttavat elementtejä eli muun muassa alalla 

vallitsevan kilpailun. Luvussa esitelty Kittlausin ja Cloughin viitekehys ottaa huomioon 

paljon erikoistapauksia, kuten SaaS-mallisen tuotteen hinnoittelun. Viitekehyksen 

sisältöä on syytä harkita erikseen jokaisen tuotteen kohdalla, koska se mikä toimii 
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yhden tuotteen kohdalla, ei välttämättä toimi toisen. Lisäksi yritys voi esimerkiksi 

myydä samanaikaisesti sekä räätälöityjä, asiakaskohtaisia ohjelmistoja että 

ohjelmistotuotteita. Tällaisessa tilanteessa yksi viitekehyksen soveltaminen ei 

todennäköisesti riitä turvaamaan tehokasta tuotteiden hinnoittelua ja myymistä.  

 

 



39 

 

5. Ohjelmiston hinnan asettaminen 

Ohjelmistotuotteen hinnoittelussa on syytä ottaa huomioon useita eri asioita. 

Hinnoittelemalla ohjelmisto pelkästään kustannuksien tai alalla vallitsevan kilpailun 

perusteella ei ole optimaalista, kuten ei myöskään tuotteen hinnoitteleminen pelkästään 

arvon avulla. Keskittymällä pelkästään yhteen vaikuttavaan osa-alueeseen saavutetaan 

hinnoittelun kannalta huono lopputulos. Tehokas hinnoittelu vaatii siis yritykseltä 

tasapainoilua kustannuksien, kilpailun ja arvon välillä. 

Tässä luvussa ohjelmiston hinnoitteluun vaikuttavat asiat on jaettu perus- ja arvoon 

liittyviin aktiviteetteihin. Perusaktiviteetit sisältävät kustannuksiin ja kilpailuun liittyviä 

seikkoja ja lisäksi kuluttajamarkkinoille suunnatuille ohjelmistolle ominaisia seikkoja 

kuten piratismin torjunnan. Arvon luomisen aktiviteetit liittyvät nimensä mukaisesti 

arvon tuottamiseen asiakkaille ja ovat olennainen osa arvoperusteista hinnoittelua. 

Aktiviteetit on valittu sillä olettamuksella, että käyttämällä näitä aktiviteetteja 

ohjelmistotuotteeseen ja sen ominaisuuksiin voidaan vaikuttaa niin, että asiakkaat eri 

markkinasegmenteillä kokevat tuotteelle enemmän arvoa. 

 

5.1 Hinnoittelun perusaktiviteetit 

Päätettäessä tuotteen hintaa on otettava huomioon esimerkiksi sen valmistamisesta 

aiheutuneet kustannukset (Luku 3.4). Jos kustannuksia ei oteta huomioon, tuotteen 

hinta voi jäädä liian alhaiseksi eikä yritys saa katettua myynnillään kustannuskuluja. 

Tuotteen hinnoittelu ei myöskään saa missään tapauksessa johtaa yritystä pitkässä 

juoksussa tappiolliseen liiketoimintaan (Luku 3). Lyhytaikaisesti tämä on tosin 

mahdollista, esimerkiksi tunkeutumishinnoittelua (Luku 3.2.2) harjoitettaessa. On myös 

muistettava, että hyvä arvo ei tarkoita samaa kuin alhainen hinta (Luku 3.2.3).  

Markkinoiden havainnoiminen on ohjelmistoyrityksille erittäin tärkeää, jotta 

yrityksen myyntiä suorittavien henkilöiden päätöksenteko olisi helpompaa (Luku 2.2.2). 

Yrityksen on syytä havainnoida markkinoita, sillä tällöin yritys pääsee selville muun 

muassa kilpailevia tuotteita tarjoavista yrityksistä ja näiden tuotteiden hinnoista. 

Kittlausin ja Cloughin (Luku 4.5.2) mukaan tuotteen hintatasoa määriteltäessä yksi 

huomioon otettavista asioista on kilpailijoiden toimien ennakoiminen. Hoganin ja 

Naglen (Luku 3.4) esittävät, että strategisen hinnoittelun harjoittaminen vaatii muun 

muassa kilpailutilanteen analysoimista. Kittlausin ja Cloughin (Luku 4.5.2) mukaan 

suurin osa kuluttajille suunnatuista tuotteista sijoittuu tiettyyn haarukkaan riippumatta 

tuotteen tuottamasta arvosta. Näyttäisi siis siltä, että ainakaan tällaisen hintahaarukan 

yläpuolelle ei kannata hinnoitella tuotetta, vaikka kyseessä olisi hyvin uniikki tuote 

(Luku 4.5.2). 

Kuluttajamarkkinoilla toimivan yrityksen on syytä muistaa, että kuluttajille ei anneta 

oikeutta itse ohjelmiston lähdekoodiin. Kuluttajille annetaan siis vain käyttöoikeus 

yrityksen tuottamaan henkiseen omaisuuteen eli ohjelmistoon (Luku 4.2).  Toisin 

sanoen ohjelmisto lisensioidaan. Lisensioidessaan ohjelmistonsa eivät kuluttajat 
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varsinaisesti saa tuotetta itselleen vaan yksityiskohtaiset käyttöoikeudet, jotka on 

määritelty ennakkoon lisenssisopimuksessa (Luku 4.2). Messerschmittin ja Szyperskin 

(Luku 4.2) mukaan ohjelmistotuotteiden myynnissä käytetäänkin useimmiten tuotteen 

lisensiointia eikä suoraan myyntiä. Yritysten on lisäksi oltava kykeneväisiä suojelemaan 

henkistä omaisuuttaan (Luku 4.5.2). Henkisen omaisuuden suojeleminen tarkoittaa 

suojautumista piratismilta eli ohjelmistojen laittomalta kopioinnilta. Piratismia voidaan 

ehkäistä välttämällä tuotteen hinnoittelemista liian kalliiksi. 

Ohjelmistotuotteelle on määritettävä hinnoittelumalli ennen sen asettamista myyntiin 

(Luku 4.3). Hinnoittelumalliksi voidaan valita erilaisia malleja tai niiden yhdistelmiä 

riippuen yrityksen valmistaman ohjelmistotuotteen luonteesta. Mobiilipelin 

hinnoittelumalliksi voidaan valita esimerkiksi kertaveloitus, koska pelien hinnat ovat 

yleensä alhaiset. Kertaveloituksessa peritään ensin maksu (pelin) käyttöoikeudesta eli 

lisenssistä, mikä antaa kuluttajalle käyttöoikeuden tuotteeseen esimerkiksi 

lisenssisopimuksessa määritellyksi ajaksi. (Luku 4.3.1). Tietoturva- tai 

hyötyohjelmistojen kohdalla voidaan puolestaan käyttää esimerkiksi aikaan perustuvaa 

hinnoittelua. Todennäköinen vaihtoehto on toteuttaa vuosittaista lisenssiä eli 

maksaessaan maksun tuotteesta asiakas saa tuotteeseen käyttöoikeuden vuodeksi (Luku 

4.3.2). Joskus useampia ohjelmistoja voidaan puolestaan yhdistää ja myydä niitä 

halvemmalla kuin mitä olisi yksittäisten ohjelmistojen hinnan summa (Luku 4.3.3). 

Tällöin on kyse nippuhinnoittelusta eli eräänlaisesta pakettialennuksesta. 

 

5.2 Arvon luomisen aktiviteetit 

Kotlerin ja Armstrongin mukaan hyvä hinnoittelu ymmärtämällä, minkälaista arvoa 

tuote tai palvelu tuottaa asiakkaille (Luku 3.2.3). Naglen ja muiden (Luku 3.3) mielestä 

strategista markkinointia harjoittavan organisaation tulisi ensimmäisenä saada syvä 

ymmärrys siitä, miten yrityksen tekemät tuotteet luovat asiakkaille arvoa. Kittlausin ja 

Cloughin (Luku 4.5.2) mukaan tuotteen hintatasoa määritettäessä on pohdittava, mitä 

arvoa tuotteesta on asiakkaille ja ennen kaikkea kohderyhmän enemmistölle.  

Ohjelmistoyrityksen tapauksessa täytyy pohtia niitä kaikkia tuotteen ominaisuuksia, 

jotka ovat asiakkaille arvoksi. Näihin ominaisuuksiin on myöhemmin osattava viitata 

tuotteiden markkinoinnissa.  

Jotkin tuotteen ominaisuuksista voivat tuottaa eri tavalla arvoa erilaisille kuluttajille. 

Yrityksen täytyy pohtia, miten luoda arvoa useille eri asiakassegmenteille (Luku 3.3). 

Ohjelmistoyritys voi harjoittaa differointia eri asiakassegmenteille versioimalla. 

Tuotteen versiointi tarkoittaa tuotteen valmistamista erilaisten markkinasegmenttien 

tarpeiden mukaan. (Luku 4.4). Samasta tuotteesta voidaan tehdä esimerkiksi kaksi 

versiota – toinen aloittelijoille, toinen ammattilaisille (Luku 4.4). Anderson ja Narus 

(Luku 2.2.3) puhuvat versioinnista joustavan markkinatarjooman luomisena, jossa 

tavoitteena on tuottaa mahdollisimman suuri arvo valituille asiakassegmenteille. 

Joustavan markkinatarjooman luomisessa asiakkaille tarjotaan ”paljasta” tuoteratkaisua 

ja esimerkiksi joillekin segmenteille voidaan tarjota tuotteeseen lisävaihtoehtoja (Luku 

2.2.3). Myös Nagle ja kumppanit kannattavat erihintaisten ja -tyyppisten tuotteiden 

tarjoamista eri asiakassegmenteille (Luku 3.3). Ohjelmistojen tapauksessa kuluttajille 
voitaisiin siis esimerkiksi tarjota tuotteen perusversiota ja kokeneemmille käyttäjille 

lisähintaan ominaisuuksiltaan monipuolisempaa versiota. 
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Arvon luomiseen ja tuottamiseen liittyvistä tavoista arvoketju on perinteisesti käytetty 

tapa kuvata arvon luomista (Luku 2.2.1). Arvoketjun avulla yritys saa paremmin tietoa 

tuotteen kustannuksista ja yritys voi lisäksi löytää potentiaalisia differoinnin lähteitä 

(Luku 2.2.1). Arvoketjuajattelua käyttämällä pyritään eliminoimaan yrityksestä turhia 

aktiviteetteja ja saavuttamaan etu suhteessa kilpailijoihin (Luku 2.2.1). Kustannuksia 

eliminoimalla voidaan arvoketjun avulla vaikuttaa tuotteen hintaan, kun kustannuksien 

laskemisen myötä myös tuotteiden hintaa voidaan mahdollisesti laskea. 

Kittlausin ja Cloughin (Luku 4.5.2) mukaan arvon ehdottaminen on tehokkain 

myyntialoite, minkä yritys voi toteuttaa. Arvon ehdottamisessa tuotteelle asetettu 

konkreettinen hinta muutetaan liiketoiminnalliseksi arvoksi (Luku 4.5.2). Tuotteelle 

asetettu hinta voi olla 100 euroa, mutta hyöty asiakkaalle 500 euroa, jolloin asiakas on 

saanut ”alennusta” tuotteesta, kun otetaan huomioon tuotteen arvo asiakkaalle. Toisin 

kuin yritysten välisillä markkinoilla, kuluttajamarkkinoilla arvon ehdottaminen on 

harvoin yhteydessä saavutettavaan rahalliseen hyötyyn. Sen sijaan asiakkaan huomio 

voidaan kiinnittää esimerkiksi pelin viihteelliseen arvoon (monta tuntia viihdettä) tai 

tietoturvaohjelmiston tapauksessa turvallisuuteen liittyvään arvoon (välty 

tietoturvauhilta).  

Arvon luominen ei pelkästään rajoitu yrityksen sisälle, sillä arvon luomiseen voidaan 

ottaa mukaan myös asiakkaat. Esimerkiksi asiakaspalautetta vastaan ottamalla voidaan 

luoda kuluttajille lisää arvoa. Saadessaan asiakaspalautetta yritys saa selville, kuinka 

hyvin esimerkiksi asiakkaiden tuotteeseen asettamat suorituskykyodotukset on täytetty 

(Luku 2.2.2). Vastaavasti asiakaspalautteen vastaanottaminen kertoo yritykselle, miten 

yritys on epäonnistunut asiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä (Luku 2.2.2). 

Ohjelmistoyritys voi asiakaspalautteen avulla parantaa ohjelmistotuotettaan korjaamalla 

esimerkiksi käyttäjän raportoiman ohjelmistovian, mutta myös parantaa esimerkiksi 

ohjelmiston toiminnallisuutta saadun palautteen perusteella.  Asiakaspalaute ja siihen 

reagoiminen ei suoranaisesti vaikuta ohjelmistolle asetettavaan hintaan, mutta on tärkeä 

tekijä arvon luomisessa ja korkean asiakastyytyväisyyden säilyttämisessä. Toisaalta 

tuotteen myöhemmissä versioissa hintaa voidaan miettiä asiakaspalautteen johdosta 

uudelleen. 

Prahaladin ja Ramaswamyn (2004) mukaan arvoa voidaan luoda tehokkaasti yhdessä 

asiakkaan kanssa. Kyseisestä tavasta käytetään nimitystä arvon yhteisluominen. 

Yrityksen on tärkeää olla vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, jotta arvoa saadaan 

luotua yhdessä. Lisäksi yrityksen toiminnan tulee olla läpinäkyvää, jotta kuluttajien ja 

yrityksen välille syntyisi luottamus. (Luku 2.2.4). Puhuttaessa kuluttajamarkkinoilla 

toimivasta ohjelmistoyrityksestä arvon yhteisluominen on mahdollista ottamalla 

käyttäjät mukaan tuotteen kehittämiseen esimerkiksi beetatestausvaiheessa.  

 

5.3 Yhteenveto 

Tehokkaassa hinnoittelussa tulee kiinnittää huomio ohjelmiston valmistumisesta 

aiheutuviin kustannuksiin, käyttöoikeuden siirtämiseen ja kilpaileviin ohjelmistoihin ja 

yrityksiin. Myös ohjelmistojen laittomaan kopiointiin on kiinnitettävä huomiota. Jotta 

tuotteeseen ja tuotteen hintaan saataisiin liitettyä arvoon liittyviä aktiviteetteja ja asiakas 
kokisi tuotteelle paremmin arvoa, tulee yrityksen käyttää esimerkiksi tässä luvussa 

mainittuja arvonluontitapoja. Yhdistämällä tuotteen hintaan ja hinnoitteluun vaikuttavat 
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”pakolliset” perusaktiviteetit arvoperusteisiin aktiviteetteihin ohjelmisto saadaan 

hinnoiteltua arvoon perustuvasti. 

Luvussa läpi käydyt aktiviteetit on koottu yhteen ohjelmiston hinnan asettamisen 

taulukoksi (Taulukko 2). Taulukon vasemmassa sarakkeessa näkyvät hinnoittelun perus- 

ja arvoon liittyvät aktiviteetit ja oikeasta sarakkeesta voidaan nähdä, miten aktiviteetit 

ilmenevät ohjelmistoliiketoiminnassa. 

 

Taulukko 2. Ohjelmiston hinnan asettaminen käyttämällä hinnoittelun perus- ja arvon 
luomisen elementtejä 

Perusaktiviteetti Ilmeneminen ohjelmistoliiketoiminnassa ja 

ohjelmistojen hinnoittelussa 

Kustannukset Ohjelmisto ei ole hinnan osalta tappiollinen 

eikä liian kallis 

Markkinoiden 

havainnoiminen 

Tiedon kerääminen kilpailijoista ja näiden 

tarjonnasta ja asiakkaista 

Lisensiointi Kuluttaja saa tuotteeseen vain käyttöoikeuden 

tietyksi ajaksi 

Piratismi Tuote ei saa olla liian kallis piratismin 

ehkäisemiseksi 

Hinnoittelumalli Sopivan hinnoittelumallin valitseminen 

tuotteen mukaan 

Arvon luomisen 

aktiviteetti 

Ilmeneminen ohjelmistoliiketoiminnassa ja 

ohjelmistojen hinnoittelussa 

Syvä ymmärrys Miten tuote ja sen ominaisuudet tuottavat arvoa 

asiakkaille 

Versiointi Tuotteesta tarjotaan erilaisia versioita eri 

asiakassegmenteille 

Arvoketju Kustannustehokkuus paranee, tuotteen hintaa 

voidaan laskea 

Arvon ehdottaminen Tuotteen asiakkaalle tuottama arvo tuodaan 

selkeästi esille 

Asiakaspalaute Tuotteen mahdollinen muokkaaminen 

asiakaspalautteen perusteella 

Arvon yhteisluominen Vuorovaikutuksessa oleminen asiakkaiden 

kanssa ja luottamuksen herättäminen 
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6. Empiirinen osuus 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella kuluttaja-asiakkaille 

suunnatuilla markkinoilla toimivien ohjelmistoyritysten valmistamien 

ohjelmistotuotteiden valmistamista, hinnoittelua ja markkinointia. Tutkielman 

päätavoitteena on selvittää, miten yritykset ovat ottaneet huomioon tuotteita 

valmistaessaan, hinnoitellessaan ja markkinoidessaan ohjelmistotuotteen tuottaman 

arvon asiakkaalle.  

 

Tutkimus on kaksiosainen: kirjallisuuskatsauksessa eli teoreettisessa osuudessa (luvut 

kaksi-viisi) käsiteltiin jo olemassa olevaa arvoa, hinnoittelua ja ohjelmistospesifistä 

hinnoittelua käsittelevää kirjallisuutta. Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli luoda 

tutkimukselle teoreettinen pohja. Empiirisessä osuudessa tarkastellaan teoreettisen 

osuuden perusteella tehtyjä havaintoja suorittamalla vierailuja oululaisiin 

ohjelmistoyrityksiin. Empiirisen osuuden tavoitteena on arvioida tutkielman 

kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyjen asioiden ilmenemistä käytännössä.  

Tässä luvussa esitellään tutkielmassa käytettyä tutkimus- ja aineistokeräysmenetelmää. 

Lisäksi luvussa on esitelty aineiston keräämisen toteuttamiseen liittyviä käytännön 

asioita. Luvun lopussa on esitelty tutkielmaan osallistuvat ohjelmistoyritykset. Samassa 

yhteydessä esitellään haastattelujen yhteydessä tarkastelun kohteena olleet 

ohjelmistotuotteet sekä haastateltavat henkilöt. 

 

6.1 Tutkimusmenetelmä 

Koko tutkimuksen menetelmäsuuntaus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. 

Kvalitatiivisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen ja 

tarkasteltavaa kohdetta pyritään tutkimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997). Muita kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä 

piirteitä on kohdejoukon tarkoituksenmukainen valinta ilman satunnaisotoksia ja 

tutkimussuunnitelman muotoutuminen tutkimuksen edetessä. Lisäksi aineiston 

hankinnassa suositaan kvalitatiivisia metodeja, esimerkiksi havainnointia tai 

teemahaastattelua, jotta tutkittavien näkökulmat pääsevät esille. (Hirsjärvi ja muut, 

1997.) Kvantitatiivisesta eli määrällisestä tutkimuksesta kvalitatiivinen tutkimus 

poikkeaa muun muassa siten, että kvantitatiivinen tutkimus alkaa teorioista ja 

hypoteeseista, kun kvalitatiivinen tutkimus päättyy hypoteeseihin ja ankkuroituun 

teoriaan (Hirsjärvi & Hurme, 2008). 

Tämän tutkimuksen menetelmäsuuntaukseksi valittiin kvalitatiivinen tutkimus, koska 

tarkasteltavien kohteiden määrä ei ole suuri ja tutkittavista kohteista on tarkoitus saada 

mahdollisimman paljon tietoa irti. Määrällistä tutkimusmenetelmää ja esimerkiksi 

standardoituja kyselylomakkeita käyttämällä tutkimuskohteista olisi saanut 

seikkaperäisen tiedon sijaan hyvin pelkistettyä tietoa. Käyttämällä kvalitatiivista 
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tutkimusta on mahdollista saada yksityiskohtaisempaa tietoa tutkimuskohteiden 

hinnoittelutavoista ja -tietämyksestä. 

 

6.2 Aineiston kerääminen 

Haastattelua voidaan pitää kvalitatiivisen tutkimuksen päämenetelmänä. Haastattelu on 

ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, sillä siinä ollaan suorassa kielellisessä 

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa. Suurimpana etuna haastattelussa pidetään 

yleensä aineiston keräämisen joustavuutta. Joustavuus tarkoittaa sitä, että aineiston 

keruuta voidaan säädellä tilanteen edellyttämällä tavalla ja vastaajia myötäillen. Saatuja 

vastauksia on mahdollista tulkita enemmän kuin esimerkiksi postikyselyssä. 

Haastateltava voi myös kertoa itsestään ja aiheesta laajemmin kuin tutkija pystyy 

ennakoimaan. (Hirsjärvi ja muut, 1997.) 

Lomakehaastattelu on erilaisista haastattelulajeista käytetyin. Haastatteluja 

suoritettaessa oletetaan, että kysymyksillä on sama merkitys kaikille. (Hirsjärvi & 

Hurme, 2008). Lomakkeessa kysymysten ja väitteiden muoto sekä esittämisjärjestys on 

täysin määrätty (Hirsjärvi ja muut, 1997). 

Teemahaastattelu on Hirsjärven ja Hurmeen (2008) mukaan haastattelun 

puolistrukturoitu muoto. Hirsjärvi ja Hurme (2008) kirjoittavat, että teemahaastattelussa 

on ominaista haastattelun keskittäminen tiettyjä asioita käsitteleviin teemoihin. 

Yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee tiettyjen keskeisten teemojen 

varassa. Tällaista haastattelun muotoa käyttämällä tutkittavan ääni saadaan kuuluviin. 

Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa tai järjestystä eikä se ole 

aineistonkeruumenetelmänä niin vapaa kuin syvähaastattelu. (Hirsjärvi & Hurme, 

2008.) 

Tässä tutkielmassa aineistonkeruumenetelmä ei ollut täysin perinteinen teemahaastattelu 

eikä puhdas lomakehaastattelu vaan eräänlainen teemahaastattelun ja 

lomakehaastattelun välimuoto. Haastattelu oli jaettu erilaisiin, ennalta määriteltyihin 

keskeisiin teemoihin eli muun muassa kilpailuun ja hinnoitteluun liittyviin teemoihin. 

Teemojen alle oli koottu aiheeseen liittyviä kysymyksiä. Kysymyksillä oli tietty 

järjestys, mutta tästä saatettiin poiketa tilanteen mukaan. Lisäksi lomakehaastatteluista 

poiketen haastateltaville esitettiin vastausten perusteella tarkentavia kysymyksiä tai 

lisäkysymyksiä kokonaan haastattelurungon ulkopuolelta.  

Useimmat haastatteluissa käytetyistä kysymyksistä olivat avoimia. Lisäksi 

haastattelurunko sisälsi joitakin kysymyksiä, joihin vastattiin kyllä tai ei. Avoimien 

kysymyksien käyttäminen mahdollistaa sen, että haastateltavat voivat ilmaista itseään 

omin sanoin. Lisäksi tällaisten kysymysten etuna on se, että ne eivät ehdota vastauksia. 

(Hirsjärvi ja muut, 1997.) Erittäin tärkeä asia haastatteluita suoritettaessa oli se, että 

kysymykset eivät olleet liian johdattelevia. Tähän kiinnitettiin paljon huomiota 

kysymyksiä luotaessa. Kysymykset eivät saaneet olla johdattelevia siksi, että 

haastatellut henkilöt pystyivät omin sanoin kuvailemaan yrityksensä hinnoittelua. 

Avoimien kysymyksien käyttäminen mahdollisti tämän. 

Haastatteluissa käytetty kysymysrunko on tämän tutkimuksen lopussa liitteenä (Liite 

A). 
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6.3 Haastattelujen toteutus 

Tutkimusta varten vuoden 2013 kevään ja syksyn aikana suoritettiin vierailuja Oulun 

alueella operoiviin, kuluttaja-asiakkaille tuotteita tekeviin ohjelmistoyrityksiin, joiden 

työntekijöitä haastateltiin käyttämällä edellä mainittua aineistonkeruumenetelmää. 

Vierailuja suoritettiin yhteensä viisi kappaletta. Lisäksi haastatteluaineiston analyysin 

aikana neljälle yritykselle lähetettiin sähköpostilla lisäkysymyksiä, joihin kaikki 

yritykset vastasivat.  Kaikki kommunikointi vierailuihin liittyen yritysten kanssa 

tapahtui sähköpostin välityksellä. Haastattelut olivat viimeistä haastattelua lukuun 

ottamatta yksilöhaastatteluja. Kaikki yrityshaastattelut suoritettiin kasvokkain ja 

suurimmaksi osaksi yrityksien toimitiloissa. Kahdelle yritykselle lähetettiin pyynnöstä 

kysymysrunko etukäteen tarkasteltavaksi, millä saattoi olla vaikutusta henkilöiden 

antamiin vastauksiin. 

Pituudeltaan haastattelut olivat hyvin vaihtelevia, keskipituuden ollessa noin 45 

minuuttia. Ensimmäinen haastattelu oli samalla lyhyin haastattelu. Tähän syynä oli 

jatko- ja tarkentavien kysymyksien vähyys, mikä puolestaan johtui haastattelijan 

kokemattomuudesta ja uudesta tilanteesta. Viimeinen haastattelu oli kestoltaan pisin; 

sen kesto oli 74 minuuttia. Pitkän keston selittävänä tekijänä oli se, että haastateltavana 

oli kaksi henkilöä.  

Haastattelujen aikana haastateltavina toimivat ne yritysten työntekijät, jotka olivat olleet 

mukana käsiteltävää ohjelmistotuotetta hinnoiteltaessa. Haastatteluihin osallistuneet 

henkilöt olivat yhtä lukuun ottamatta johtaja- tai päällikkötason työntekijöitä. Tämä 

johti siihen, että kohdeyrityksien hankkiminen kesti odotettua kauemmin ja 

ensimmäisen ja viimeisen haastattelun ajankohdan välillä oli aikaa yli kuusi kuukautta. 

Iältään haastateltavat olivat 26–50-vuotiaita.  

Haastattelujen, ohjelmistojen ja haastateltavien tiedot on koottu liitteeksi tutkielman 

loppuun (Liite B). 

 

6.4 Aineiston analyysi 

Haastattelut nauhoitettiin kahdella eri laitteella äänitiedostoiksi haastattelujen 

sujuvuuden edistämiseksi ja kerätyn aineiston analysoinnin helpottamiseksi. Nauhoitteet 

kuunneltiin myöhemmin huolellisesti läpi. Haastatteluja ei litteroitu eli kirjoitettu ylös 

kokonaan; pelkästään tärkeimmät haastateltavien esille tuomat asiat litteroitiin 

jatkokäsittelyä varten. Litteroitu aineisto lähetettiin oikoluettavaksi haastatelluille 

henkilöille havaintojen oikeellisuuden varmistamiseksi. 

Analyysivaiheen tavoitteena oli tarkastella luvussa viisi esitellyn ”Ohjelmiston hinnan 

asettamisen taulukossa” olevien asioiden ilmenemistä käytännön 

ohjelmistoliiketoiminnassa. Lisäksi analyysivaiheen tarkoituksena oli löytää 

haastateltujen yrityksien joukosta sellaisia asioita, joilla on vaikutusta ohjelmistojen 

valmistamisessa, hinnoittelussa ja myymisessä ja joita ei osattu ottaa huomioon 

tutkielman kirjallisuuskatsauksen perusteella. 
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Joidenkin yritysten kohdalla nousi analyysivaiheen aikana esiin lisäkysymyksiä, joihin 

liittyen oli tarpeellista saada lisätietoa tuloksien vakuuttavuuden vahvistamiseksi. 

Lisätiedon saamiseksi yrityksille lähetettiin lisäkysymyksiä sähköpostia käyttämällä. 

Kaikkiin lisäkysymyksiin saatiin yritysten toimesta vastaukset. Kerätyn aineiston laatua 

voidaan kokonaisuudessaan pitää hyvänä. 
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7. Hinnoittelu ohjelmistoyrityksissä 

Tässä luvussa käydään läpi kohdeyritysten (A - E) hinnoittelusta vastaavien henkilöiden 

kertomia asioita. Luvun asiat perustuvat haastattelujen aikana henkilöiden antamiin 

vastauksiin ja kertomuksiin. Luku alkaa yleisesti hinnoitteluun liittyvien asioiden 

käsittelemisellä, muuten vastaukset käydään läpi ohjelmiston hinnan asettamisen 

taulukon (Taulukko 2, s. 42) mukaisesti, aloittaen hinnoittelun perusaktiviteeteistä 

(Luku 5.1) ja käsittelemällä sen jälkeen arvon luomisen aktiviteettejä (Luku 5.2). Luvun 

lopussa esitellään kirjallisuuskatsauksesta poikkeavia havaintoja.  

 

Luvun sitaateissa olevat sulkeet ovat tutkijan lisäämiä selvennöksiä, jotka helpottavat 

sitaattien ymmärtämistä. Hakasulut sisältävät sellaista tietoja, jota on tutkijan toimesta 

muokattu vastaajan anonymiteetin säilyttämiseksi.  

 

Tutkijan lisäämät sulkeet helpottavat luvuissa esiintyvien sitaattien ymmärtämistä 

ulkopuolisen henkilön näkökulmasta. Esimerkki sulkujen käytöstä eli tutkijan sitaattiin 

lisäämästä selvennöksestä.  

 

”Ei ei, kyllä ne on niinku pysyny (tuotteen ominaisuudet). Sanotaan, että värimaailma 

on saattanu olla erilainen eri kohderyhmille, mutta että nykysin on ihan niinku sama” 

(B1) 

 

Alla olevassa esimerkissä sulkeiden sisällä esiintyvä asia on tutkijan toimesta muokattu 

vastaajan ja yrityksen anonymiteetin säilyttämiseksi. Esimerkki hakasulkujen käytöstä: 

 

“Siinä onkin joskus perustelemista, ku ne saattaa ihmiset sanoa, että ku he ei halua, 

halua tuota niinniin että ku mä en haluais maksaa niistä [ominaisuuksista], ku en mää 

tarvi ku [ominaisuus]” (C1) 

 

 

7.1 Yleisesti hinnoittelusta 

Viidestä yrityksestä yksi (D) mainitsi tuotteen hinnoitteluprosessin olleen nopea ja 

vaivaton. Tähän vaikutti henkilö D1:n mukaan se, että tuote on tehty harrastuspohjalta 

ja tuotteen valmistamisen yhtenä perustana on muun muassa ollut kokeilla erilaisia 

teknologioita. Kyseessä oleva tuote ei ollut yritys D:n päätuote. Henkilö D1:n mukaan 

yrityksen päätuotteen hinnoitteluun kiinnitettiin selkeästi enemmän voimavaroja. 

Muissa yrityksissä kyseessä hinnoitteluprosessi oli ollut pitkä. Joidenkin henkilöiden 

mielestä tuotteen hinnan asettaminen oli ollut jopa vaikea toimenpide. 

Haastatteluun osallistuneet henkilöt olivat enimmäkseen sitä mieltä, että hinnoittelulla 

on tärkeä merkitys tuotteen myynnin kannalta. Esimerkiksi henkilö E1 kuvaili 

hinnoittelun merkityksen tuotteen myynnissä olevan ”valitettavan suuri” (E1). E2 

puolestaan ihmetteli ihmisten suhteellisuudentajua pelien ostamisen suhteen, sillä E2:n 

mukaan kuluttajat eivät halua maksaa mobiilipeleistä dollaria, mutta maksavat 
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esimerkiksi kahviloissa kahvikupista helposti useamman euron. D1 kuvaili hinnoittelun 

vaikuttavan siihen, miten tuotetta ladataan ja käytetään ja lisäksi siihen, kuinka yritys 

saa tuotteesta tuloja. 

Kaikilla haastatelluilla kokemus hinnoittelusta oli enemmän käytäntöön kuin teoriaan 

painottuvaa. Ainut henkilö, kuka mainitsi opintojensa sisältäneen hinnoitteluun liittyviä 

asioita oli E2. Hinnoittelussa onnistumisen koettiin olevan enemmän käytännön kuin 

teorian ansiota. Esimerkiksi henkilö B1 kertoi, että ”maailma on täynnä tuota, 

teoreettisia laskentakaavoja ja tapoja, millä tehdä paperilla kymmenen miljoonaa, mut 

se käytäntö on sitte kuitenki siellä asiakasrajapinnassa”. 

Kysyttäessä, ovatko henkilöt keskustelleet hinnoittelusta kollegoiden kanssa esimerkiksi 

seminaareissa ja tapahtumissa vastaukset jakautuivat. Yritykset C ja E olivat käyneet 

ainakin jonkin asteista hinnoitteluun liittyvää keskustelua. Myös yritys D:ssä oli käyty 

”... jonkin verran” (D1) yleistä hinnoitteluun liittyvää keskustelua. Haastattelussa 

käsiteltyyn tuotteeseen liittyvää hinnoittelua ei D1:n mukaan kuitenkaan oltu käsitelty. 

Yritykset A ja B kertoivat, etteivät ole käyneet hinnoitteluun liittyvää keskustelua 

seminaareissa ja tapahtumissa. 

 

7.2 Perusaktiviteetit 

Useimmat yritykset olivat ottaneet kustannukset huomioon tuotteidensa hinnoittelussa. 

Tuotteelle asetetulle hinnalle oli esimerkiksi kahdessa yrityksessä määritetty 

tavoitekäyttäjämäärä, jonka täyttyessä yritys saisi tuotteensa valmistamiseen liittyvät 

kustannukset katettua. Näin oli tehty ainakin yrityksissä B ja E:  

 

“Ei sitä voi oikeestaan niitä kuluja laskee siihen, että puhutaan niinku massamediasta, 

mikä me ollaan tehty mihin pystyy käytännössä tulemaan vaikka sata miljoonaa 

käyttäjää niin me ollaan enemmän laskettu se (hinta) tietyn käyttäjämäärätavoitteen 

mukaan” (B1) 

 

“On oikeastaan tietenki laskettu niinku, että et mikä se ois se break-eveni pointti, että 

tuota mikä se hinta on niin montako kappaletta niitä pitäs saada myytyä, että saatas 

niinku omat pois. Nii, että on sitä, sitä niinku kertolaskusirkusta on, on tehty” (E1) 

 

Kustannuksien merkitys vaihteli huomattavasti eri yrityksissä: joissakin yrityksissä 

kustannuksilla oli selkeästi suuri merkitys tuotteelle asetettuun hintaan ja joissakin 

tuotteen tuotantokustannuksilla ei ollut merkitystä tuotteen hinnan kannalta. Yritys C on 

henkilö C1:n mukaan luonteeltaan konservatiivinen yritys, joka ottaa kustannukset 

tarkasti huomioon hinnoittelussaan. Myös yritys C:ssä oli tehty kustannuslaskelmia 

tuotteelle asetettuun hintaan liittyen: 

 

“Onhan niillä suuri vaikutus. Me ollaan kuitenki ehkä vähän semmosia, pikemminki 

niinku yrityksenä tuota vaikka välillä on erilaisiakin mielipitteitä nii konservatiivisia, 

että me niinko lasketaan, että paljonko siitä on saatavissa ja ja sitte sitä vähän 

peilattaan sitä että palijoko meillä on kulut” (C1)  
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Yritys B:n liiketoimintamalli oli hieman erilainen kuin muilla, ja tuote oli hinnoiteltu 

muista yrityksistä poikkeavalla tavalla eli kuukausittaisella veloituksella. Henkilö B1:n 

mukaan online-liiketoiminnan menestyminen riippuu siitä, kuinka innokkaasti kuluttajat 

saadaan tilaamaan tuotetta.  Täten kustannuksien laskemisella tai nousemisella ei olisi 

ollut tuotteen hintaan suurta vaikutusta. Nousseet tuotantokustannukset olisi pyritty 

henkilö B1:n mukaan kattamaan pyrkimällä kasvattamaan myyntivolyymia. Myös yritys 

D olisi pyrkinyt myyntivolyymin lisäämiseen kustannusten noustessa. Vastaavasti 

yrityksissä A ja E olisi jouduttu nostamaan tuotteen tuotantokustannusten noustessa. 

Henkilö E2 vertasi yrityksensä peliä erään kansainvälisen yrityksen hiljattain 

ilmestyneeseen peliin: 

 

“Jos meillä ois [pelin nimi] 200 miljoonan dollarin budjetti niin kyllä me varmaan 

laskutettas siitä (pelistä) kuutta-seittemääkymppiä” (E2) 

 

Kaikki yritykset yhtä lukuun ottamatta seurasivat kilpailijoitaan aktiivisesti. Yrityksissä 

seurattiin muun muassa kilpailijoiden tuotteita, näiden tuotteiden ominaisuuksia ja 

tuotteille asetettuja hintoja. Yritys D:ssä kilpailijoiden toimien tarkkaileminen ei ollut 

aktiivista. Esimerkiksi kilpailevien tuotteiden hintoja oli tarkasteltu ”joskus aluksi, 

mutta ei aktiivisesti” (D1). Muissa yrityksissä markkinoiden havainnoiminen oli 

erittäin aktiivista ja kilpailijoiden tuotteiden sekä toiminnan seuraaminen koettiin 

tärkeäksi. Henkilö C1 kertoi yrityksen tuotteen kohdealalla olevan paljon kilpailua ja 

Suomen olevan alalla maailman kilpailluin maa. Yrityksessä seurattiin ”.. jatkuvasti 

kaikkien kilpailijoitten” (C1) tuotteiden ominaisuuksia. Yritys C:ssä oltiin sitä mieltä, 

että tuotteen hinta ”... ei voi olla niinku palijo kilipailijoita isompi, kovin paljo” (C1). 

Yritys E:ssä seurattiin henkilö E2:n mukaan aktiivisesti kilpailevia tuotteita ja lisäksi 

yleensä pelimaailman uutisia, trendejä ja tapahtumia. 

 

Yritys B seurasi kilpailijoiden tuotteiden lisäksi kilpailevien yritysten taloudellisia 

tietoja. Esimerkiksi liikevaihtoa seuraamalla yritys pyrki päättelemään, miten 

kilpailijoiden yritykset ja tuotteet menestyvät. Kilpailijoiden tuotteiden tarkkaileminen 

oli lisäksi hyvin aktiivista: 

 

“Tota joo kyllä hyvinki aktiivisesti tehää niinku (seurataan kilpailijoiden tuotteiden 

ominaisuuksia). Seurataan seurauksia ja syitä, että miksi mikäkin toimii ja miksi mikäki 

ei toimi” (B1) 

 

Yritys B oli haastateltavien joukosta erikoinen tapaus markkinoiden havainnoimisen 

suhteen, sillä yrityksessä oli viety markkinoiden havainnointi hyvin pitkälle. Yritys 

nimittäin seurasi kilpailijoiden tuotteiden hintojen lisäksi samaa liiketoimintamalleja 

käyttäviä yrityksiä, jotka eivät siis olleet henkilö B1:n mukaan yrityksen varsinaisia 

kilpailijoita. Yritys B:n liiketoimintamalli on hyvin samanlainen kuin esimerkiksi 

musiikki- tai elokuvasuoratoistopalveluja tarjoavilla tunnetuilla yrityksillä. Henkilö B1 

perusteli muiden kuin kilpailijoiden toiminnan seuraamista näin: 

 

“…säästetään aikaa ja rahaa, ku periaatteessa tiietään, että [yrityksen nimi] on 

pörssiyhtiö ja siellä on niinku tuhat jätkää lyömässä päitä yhteen, että miksi se 

hinnottelu on tämmönen ja ne on testannu sen, että se toimii. Ja tälläsista niinku 

isommista toimivista palveluista ollaan funtsittu niitä ja indikoidaan sitte niinku oman 

hinnottelun” (B1) 
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Kaikki yritykset siirsivät asiakkaalle pelkästään käyttöoikeuden eli myivät tuotteita 

lisenssillä. Kolmessa yrityksessä (A, D, E) kuluttajalle myönnetty lisenssi oli 

elinikäinen. Yrityksen tuotteiden hinnoittelumalliksi oli siis valittu kertaveloitus (Luku 

4.3.1). Yritys D:n tuote oli toisessa jakelukanavassa ilmainen ja tuotteeseen sai ostettua 

lisämaksulla lisää ominaisuuksia. Lisäostoihin sai maksun yhteydessä elinikäisen 

käyttöoikeuden. Yritys B:ssä kuluttaja sai maksun tehtyään tuotteeseen käyttöoikeuden 

kuukaudeksi kerrallaan. Yritys C:n tapauksessa asiakkaan valittavana oli joko yhden 

vuorokauden tai yhden vuoden pituinen lisenssi. Yritys B:ssä ja C:ssä oli siis käytössä 

aikaan perustuva hinnoittelumalli (Luku 4.3.2). Lisäksi yritys C:ssä ohjelmistoa sekä 

fyysistä tuotetta tai palvelua myytiin ajoittain yhtenä pakettina käyttämällä 

nippuhinnoittelua (Luku 4.3.4). Yritys E:n tuotetta myytiin aika ajoin alennettuun 

hintaan pelipakettina yhdessä muiden pelivalmistajien tuotteiden kanssa. 

 

Piratismi ei ollut ongelma yhdellekään haastatelluista yrityksistä. Kolmen yrityksen 

(B:n, C:n ja E:n) kohdalla tuotteen käyttö vaati verkkoyhteyttä yrityksen palvelimiin. 

Tuotetta ei siten ollut edes mahdollista piratisoida tai se olisi ollut erittäin vaikeaa, kuten 

henkilö E2 kertoo: 

 

“Ei oo (piratismistä ongelmaa). Meillä pelissä on periaatteessa sillälailla, että se vaatii 

tosi paljon dataa meidän keskuspalavelimelta kuitenkin. Ja sen täytyy varmistaa itsensä, 

että sitä on aika vaikea piratisoida, koska se pitäs periaatteessa se jonkun piratisoida se 

järjestelmä” (E2) 

 

Yritys B oli samoilla linjoilla yritys C:n ja yritys E:n kanssa. Yrityksen tuote oli 

luonteeltaan sellainen, että piratismi oli mahdottomuus. Yritys B:n palvelun käyttäjät 

eivät saa henkilö B1:n mukaan ladattua tietoa laitteilleen, koska yritys B:n tuote on 

stream-pohjainen palvelu. Yritys D:ssä piratismia ei luonnollisesti pidetty hyvänä 

asiana, mutta ei välttämättä huononakaan. Piratismi kun olisi henkilö D1:n mukaan 

tuonut tuotteelle lisää näkyvyyttä ja sitä kautta myös mahdollisesti lisää maksavia 

asiakkaita. Yritys A:n sovelluksen käyttö ei vaatinut yhteyttä palvelimiin, mutta 

sovelluksen luonne oli sellainen, että piratismista ei ollut koitunut ongelmia. Tuotteen 

varsinainen kohderyhmä on sellaiset henkilöt, joiden joukossa ei ole piratismia 

harrastavia henkilöitä. 

 

“Kyllä me niinku tietosia ollaa, sitä voi olla, mutta ei ei ainakaan vastaan ole tullu. 

Ehkä kuitenkaan toi ei ole semmonen hypekohde, mihin kaikki nää nörtit lähtis 

liikkeelle” (A1) 

 

7.3 Arvon luomisen aktiviteetit 

Kaikilla yrityksillä oli syvä ymmärrys siitä, millä tavoin tuotteet tuottavat arvoa 

asiakkaille. Haastattelun aikana henkilöitä pyydettiin kuvailemaan, mitä tuotteen 
ominaisuuksia asiakkaat arvostavat. Kaikkien yrityksien kohdalla tuotetta markkinoitiin 

korostamalla niitä ominaisuuksia, joita asiakkaiden oli mainittu tuotteessa arvostavan. 

Kysyttäessä tuotteelle asetetun hinnan päätekijää ilmeni, että varsinaista asiakkaiden 

kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua suoritettiin kahdessa yrityksessä, A:ssa ja 

C:ssä. Henkilö A1 kuvaili yrityksensä hinnoittelufilosofiaa näin: 
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“Se on se asiakkaan arvostama lisäarvo, ja se on pohjalta on arvioitu se hinta sitte” 

(A1) 

 

Myös yritys C:ssä asiakkaan kokema arvo oli tärkeässä asemassa muodostettaessa 

tuotteelle hintaa, kustannuksien, palvelukyvyn ja -kapasiteetin ja kilpailun ohella. C1:n 

mukaan yrityksessä mietittiin hintaa määrittäessä, paljonko asiakkaat ovat valmiita 

maksamaan tuotteen tuomasta hyödystä. Lisäksi yrityksessä pohdittiin paljon, miten 

tuotteen tietyt ominaisuudet tuottavat arvoa asiakkaalle. Henkilö C1:n mukaan uusien 

ominaisuuksien lisäämistä ja näiden ominaisuuksien tuottamaa arvoa asiakkaille 

pohdittiin tarkkaan. Jos jokin potentiaalinen lisäominaisuus ei olisi ollut käyttäjille 

arvoksi, ei sitä olisi lisätty tuotteeseen ollenkaan: 

 

“Kuvitellaanko näin, että pitäs vaikka tehdä joku uus asia siihen ohjelmaan. Jos se 

asiakkaan kokema hyöty siittä on niinku vaikka se (tuote) ei maksas enempää, mutta me 

voidaan miettiä, että paljonko me saahaan lissää kappalemäärää asiakkaita jos me tää 

tehhään nii se ei oo se hyöty on suhteessa siihen niinku työmäärään, mikä täällä 

tehhään nii pieni nii eihän sitä kannata tehä” (C1) 

 

Melkein kaikissa yrityksissä tuotteesta oli saatavilla erilaisia versioita. Yritys A:n 

tuotteesta oli olemassa vain yksi maksullinen versio, tosin yrityksellä oli myös olemassa 

erilaiselle kohderyhmälle suunnattu toinen tuote. Yritys D:n tuote oli toisella 

jakelukanavalla ilmainen. Toisella jakelukanavalla tuotetta ei voinut kokeilla ilmaiseksi. 

Vaikka eräät yritykset (B, C, E) tarjosivat tuotteistaan erilaisia versioita, kyseessä oli 

kuitenkin vain tuotteen ilmainen kokeiluversio, joka oli ominaisuuksiltaan ja 

toiminnallisuudeltaan suppeampi kuin tuotteen täysversio. Ilmaisen version 

tarkoituksena oli useimmiten tarjota käyttäjälle mahdollisuus kokeilla tuotetta 

ilmaiseksi ja kannustaa maksullisen version ostoon. Kaikissa yrityksissä oltiin sitä 

mieltä, että erityyppiset asiakkaat kokevat tuotteen tuottavan eri tavalla arvoa. 

Erityyppisiä asiakasryhmiä olivat selkeästi tunnistaneet yritykset A, B, ja C. 

Yhdelläkään yrityksistä ei ollut käytössä erityyppisille asiakasryhmille suunnattuja 

versioita eli tuotetta ei ollut differoitu. Tämä olisi ollut selkeästi mahdollista yrityksillä 

B, C, ja D. Yritys A:n ja yritys E:n tuotetta ei välttämättä olisi pystynyt versioimaan 

erilaisille asiakasryhmille. 

 

Yritys B:ssä oli kokeiltu tuotteen brändäämistä kahdelle, erään demografisen tiedon 

mukaan määritellyille asiakasryhmille. Tuotetta esimerkiksi markkinoitiin eri 

asiakasryhmille eri nimellä. Tuote oli lisäksi ollut eri kohderyhmille hieman erilainen 

ulkoasultaan, muun muassa värimaailmaltaan. Sisällöltään tuote oli ollut samanlainen 

molemmille. Yritys E:ssä versioimisen puute ei ollut tuottanut ongelmia, mutta 

erityyppisten asiakkaiden tarpeiden tyydyttäminen yhdellä tuotteen versiolla koettiin 

yrityksessä haastavaksi: 

 

“Sinälläänhän se on se hyvä pointti just, että pitäs saada tehtyä sellanen peli, joka sopii 

sama, sama juttu niinku kiinnostaa eri ihmisiä eri syistä.” (E1) 

 

Yritys C:n tuote oli ominaisuuksiltaan samanlainen kaikille käyttäjille eli tuotetta ei oltu 

versioitu erilaisten käyttäjäryhmien mukaan, mikä olisi ollut mahdollista. Kyseinen 

menettely aiheutti yrityksen tapauksessa jopa pieniä ongelmia. Jotkin tuotteen käyttäjät 
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eivät olisi olleet halukkaita maksamaan ominaisuuksista, joita he eivät tulisi käyttämään 

koskaan: 

 

“Siinä onkin joskus perustelemista, ku ne saattaa ihmiset sanoa, että ku he ei halua, 

halua tuota niinniin että ku mä en haluais maksaa niistä [ominaisuuksista] ku en mää 

tarvi ku [ominaisuudet]” (C1) 

 

Arvoketju osoittautui haastateltavien joukossa käsitteeksi, jota kaikki henkilöt eivät 

tunteneet; esimerkiksi kaksi haastateltua henkilöä kysyi tutkijalta, mitä tarkoittaa 

arvoketju. Henkilö C1 kertoi arvoketju-käsitteen olevan tuttu ”... jossain määrin” (C1) 

ja yrityksen ydintoiminnoista puhumisen olleen keskustelun aiheena, mutta ”...ei sitä oo 

kirjattu mihinkään” (C1). Osassa yrityksistä oli puhuttu yrityksen ydinosaamisalueista, 

mutta keskusteluissa ei oltu puhuttu suoraan arvoketjusta. Yritys E:ssä ydinprosesseja 

oli mietitty, ja arvoketju-käsitekin oli osaksi tuttu. Henkilö E1:n mukaan yritykselle oli 

hyvä asia, että he tekivät kaikki prosessinsa suunnittelusta testaukseen itse:  

 

“Se on oikeastaan meille, meille niinku arvo ja etu se, että me tehään mahollisimman 

paljo ite, koska me pystytään sitte tuota myöskin hallinnoimaan sitä tietoa ja, ja ja 

meillä on niinku tuntuma siihen kaikkeen itellä sitte” (E1) 

 

Arvon ehdottaminen oli yrityksien keskuudessa vaihtelevaa. Rahallinen hyöty ja sitä 

kautta arvon ehdottaminen sanan varsinaisessa merkityksessä oli ainoana selkeästi 

saavutettavissa yritys C:n tuotteella.  Henkilö C1:n mukaan sovellusta käyttämällä tietyt 

käyttäjäryhmät voivat saavuttaa satojen eurojen kustannussäästöt vuodessa. Tämä tosin 

vaatisi ohjelmiston lisäksi yrityksen fyysisen laitteen hankkimista. Lisäksi yritys C:n 

sovellusta käyttämällä eräs käyttäjäryhmä voisi mahdollisesti jättää ostamatta 

harrastukseen liittyvän laitteen, joka olisi mahdollista korvata kokonaan yrityksen 

sovellusta käyttämällä. Toisen käyttäjäryhmän kohdalla tätä konkreettista hyötyä 

markkinoitiin jollain tasolla, mutta ei arvon ehdottamisen selkeyden edellyttämällä 

tavalla. 

 

Henkilö D1:n yrityksessä ei hänen tietääkseen harjoitettu arvon ehdottamista. D1 piti 

mahdollisena, että sovelluksen käyttäjälle tuomaa hyötyä voisi mitata jossain määrin, 

esimerkiksi tarkastelemalla tuotteen latauslukemia ja aktiivisten käyttäjien määrää. 

Henkilö A1 on samoilla linjoilla D1:n kanssa, sillä hänen mukaansa paras ohjelmiston 

tuottaman lisäarvon mittari on se, miten tuote on mennyt kaupaksi. Yrityksen käyttäjälle 

tuoma lisäarvo tuotiin yritys A:n tapauksessa esille erilaisina hyötyinä, joita asiakkaat 

saavat käyttäessään tuotetta. Kyseessä ei ollut kuitenkaan varsinainen arvon 

ehdottaminen, sillä mitattavissa olevia hyötyjä ei mainittu tuotteen markkinoinnin 

aikana. 

 

Yritys E:ssä pidettiin hankalana, että pelin hintaa voitaisiin perustella asiakkaalle sen 

tuottaman viihteellisen arvon perusteella. Viihtymistä ei voida E2:n mukaan mitata 

rahassa, sillä kyseessä ei ole millään tavalla mitattavissa oleva suure. Täten arvon 

ehdottaminen olisi viihdepelin tapauksessa haastavaa. E2:n mukaan asiakkaat kuitenkin 

tiedostavat, jos peli on ollut heille miellyttävä ostos ja he ovat saaneet peliä pelaamalla 

rahoilleen vastinetta. E1 on samoilla linjoilla E2:n kanssa arvon ehdottamisen 

haasteellisuudessa ja siinä, että asiakkaat tietävät, jos he ovat saaneet vastinetta 
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rahoilleen. Hänen mukaansa yrityksessä on kohdattu arvon ehdottamiseen liittyviä 

ongelmia eräällä toisella osa-alueella: 

 

“Mut tohon ongelmaanhan törmätään täällä meidän […]:n puolella joka päivä 

asiakkaitten kanssa, potentiaalisten asiakkaitten kanssa, että miten sä osotat hyödyn 

jostaki jutusta, joka perustuu niinku, viihtymiseen.” (E1) 

 

Kaikki yritykset ottivat vastaan aktiivisesti asiakaspalautetta. Yleisesti ottaen jokainen 

haastateltu henkilö piti tärkeänä, että asiakkailla oli mahdollisuus antaa tuotteesta 

palautetta ja että yrityksissä reagoitiin käyttäjien antamaan palautteeseen. 

Haastatelluista yrityksistä jokaisessa oli tehty tuotteisiin muutoksia asiakaspalautteen 

perusteella esimerkiksi lisäämällä tuotteeseen ominaisuuksia. Yritys D:n tuotteen 

käyttäjät olivat antaneet palautetta sovelluksessa olevista ohjelmistovirheistä. Yritys D 

oli vastannut asiakaspalautteeseen korjaamalla asiakkaiden ilmoittamia virheitä. Yritys 

E:ssä puolestaan oltiin huomattavan vaikuttuneita asiakkaiden tuotteeseen antamista 

kehitysehdotuksista. Asiakkailta oli tullut ”... aivan mahtavia ehdotuksia välillä 

tiettyihin asioihin” (E2). Myös henkilö A1 suhtautui vakavasti asiakaspalautteen 

saamiseen: 

 

“Joo ehdottomasti (otetaan asiakaspalautetta vastaan). Ehdottomasti se analysoidaan 

ja mietitään, että onko siinä onks se vain jonkun mielipide vai onko siinä aihetta tehdä 

muutosta” (A1) 

 

Yritys B:ssä kerättiin asiakaspalautetta ”… tosi paljoki” (B1). Lisäksi yrityksessä 

mitattiin ”… ensinnäkin sitä (sivuston) käytettävyyttä, et mistä johtuu, että vaikka tuota 

nappia ei painettukkaan.” (B1). Yrityksen palvelu sisälsi lisäksi nopean ja lyhyen 

käyttäjälle tehtävän kyselyn asiakkaan kirjautuessa toisen kerran yritys B:n sivustolle: 

 

”Toisen kerran, kun saavut meidän saitille niin tulee tämmönen tosi nopea kysely siitä ja 

kysytään, että anna arvosana palvelulle, mikä sun mielestä on hyvää tai huonoa. Ja sitä 

kautta sitte tehty tämmöstä niinku optimointia.” (B1) 

 

Yritys C:ssä kerättiin asiakaspalautetta usealla eri tavalla, muun muassa sähköpostin 

välityksellä ja sovelluksessa olevan palautteenantomahdollisuuden kautta. Lisäksi 

huomionarvoista oli se, että yritys toimi aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, mikä 

tarkoitti yritys C:n tapauksessa esimerkiksi internetissä olevien keskustelupalstojen 

keskusteluihin osallistumista. Henkilö C1 edusti itse yritystään tunnetulla harrastukseen 

liittyvällä keskustelupalstalla ja oli vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. Lisäksi 

yrityksellä on käytössä oma keskustelupalsta. Asiakaspalautetta otettiin aktiivisesti 

vastaan myös muiden sosiaalisten medioiden kautta. 

 

Arvon yhteisluominen oli käytössä useimmissa yrityksissä. Asiakkaat siis otettiin 

mukaan kehittämään tuotetta jo ennen sen varsinaista julkaisua. Näin tuotteelle voitiin 

luoda arvoa yhdessä asiakkaiden kanssa. Arvon yhteisluominen oli yritysten käytössä 

ainakin beta-testauksen osalta lukuun ottamatta yritys D:tä. Esimerkiksi henkilö B1:n 

mukaan yrityksen koko tuote on ollut ”... periaatteessa beta-testausta” (B1) ja tiedon 

keräämistä toiselle alustalle julkaistavan tuotteen parantamiseksi. Muissa yrityksissä 
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potentiaalisia asiakkaita oli otettu mukaan esimerkiksi ohjelmiston käytettävyyden 

testaamisessa, kuten yritys A:n tapauksessa: 

 

“Ja sitte se, että me ollaan tehty niinku tälle kohderyhmälle käytettävyystestaus, josta 

ollaan siitä saatu niinkö tuloksia ja sen mukaan tehty muutoksia siinä tuotteessa” (A1) 

 

Yritys C:llä oli käytössä kymmeniä henkilöitä käsittävä ryhmä, jonka jäsenillä oli pääsy 

testaamaan tuotteen uusia ominaisuuksia ennen varsinaisia asiakkaita. Ryhmän jäsenet 

olivat allekirjoittaneet salassapitosopimuksen, jolla pyrittiin estämään uusien 

ominaisuuksien ennenaikaista paljastumista. Osa testausryhmän jäsenistä pääsi käsiksi 

suoraan yrityksen vikatietokantaan:  

 

“Meillä on noin 70 betatestaajan ryhmä, jotka ovat tehneet testaussitoumuksen ja 

kirjoittaneet kevyen NDA:n (salassapitosopimuksen). Osa näistä pääsee suoraan 

vikatietokantaamme. Kuuntelemme jatkuvasti asiakkaitamme ja betatestaajiamme ja 

teemme muutoksia myös heidän toiveitaan kuunnellen.” (C1) 

 

Yritys E:ssä arvon yhteisluominen yhdessä asiakkaiden kanssa oli huomattavan 

aktiivista. Yrityksen valmistamalla PC-pelillä on tiivis faniyhteisö, joka on osallistunut 

pelin kehittämiseen pelin varhaisista versioista lähtien. Peliin on tehty lisäksi 

kielikäännöksiä asiakkaiden toimesta. Yritys on palkinnut uskollisia kannattajiaan 

erilaisin tavoin, muun muassa järjestämällä “asiakkaat vastaan kehittäjät” -pelihetkiä ja 

päästämällä asiakkaita kokeilemaan pelin uusia ominaisuuksia ennen muita. Aktiivisesti 

pelin kehityksissä mukana olleita asiakkaita on lisäksi nostettu esille yritys E:n 

toimesta. Asiakkaiden huomioiminen on myös toiminut yritykselle eräänlaisena 

markkinointikeinona, kun huomioimisesta on tehty markkinointia sosiaalisissa 

medioissa. 

 

“Koko pelihän on tavallaan niinku kehitetty silleen faniorientoituneesti, että on jo niitä 

niinku kehitysversioita pantu jakoon ja kerätty palautetta. Vois sanoa, että (asiakkaat 

ovat olleet) tuotekehittelemässä sitä niinku, minkä tyyppisen pelin. Niille ollaan se peli 

tehty, jotka on fanittanu jo aikasemmin” (E1) 

 

Arvon yhteisluomisessa on ominaista luottamuksen herättäminen asiakkaissa. Yritys 

E:llä oli vahva pyrkimys edellä mainittuun: 

 

“Me ollaan tavallaan silleen niinku aidosti ja rehellisesti sitte niinku avattu, avattu tää 

kehittäminen ja itsemme kaikille halukkaille tulla, tulla niinku osaksi tätä tarinaa.” (E1) 

 

7.4 Uusia havaintoja 

Henkilö A1 puhui haastattelun aikana jakelukanavien merkityksestä tuotteen 

myynnissä. Yrityksen A tuotteen kohderyhmä on sellainen, joka ei välttämättä osaa etsiä 
tuotetta esimerkiksi internetissä olevista sovelluskaupoista. Tämän vuoksi yritys A:n 

tuote oli myynnissä fyysisissä kaupoissa, joissa hinta sisälsi ohjelmiston asennettuna 

muistikortille sekä myyjän suorittaman ohjelmiston asennuspalvelun. Tuotteen hinta oli 

alhaisempi internetin sovelluskaupassa, jossa sovelluksen tarkoitus oli lähinnä saada ”.. 
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tunnettavuutta kasvatettua” (A1). Henkilö A1 kertoi seuraavaa yrityksen sovelluksesta 

ja jakelukanavista: 

 

“Mutta tavallaan tää kohderyhmä ei oo sellanen, joka menee [sovelluskauppaan]. Ne ei 

edes tiedä [sovelluskauppa]-ominaisuutta. Ensijaisesti meidän asiakas on se jakelija” 

(A1) 

 

“Tässä on niinkö tavallaan on kysymys tuote, mutta toinen kysymys on se jakelu, miten 

se jaellaan. Niinku mä sanoin, että esimerkiks tuota niin [sovelluskaupassa] on 

semmonen ku [kilpailijan tuote], joka on on ihan kilpailukykynen, mutta kuka löytää sen 

sieltä [sovelluskaupasta] tästä kohderyhmästä nii se on haaste. Ja sitähän me lähettiin 

niinku taklaan sillä [yhteistyökumppanin] kanssa niin, että se on siellä kaupassa myyjä 

lataa sen” (A1) 

 

Myös yritys C:llä on sellainen tuote, jonka käyttäjissä on sellaisia henkilöitä, jotka eivät 

välttämättä osaa etsiä ohjelmistoa internetin sovelluskaupoista. Yritys C:llä olikin paljon 

fyysisiä myymälöitä ympäri Suomen ja Euroopan. Myymälöissä oli myynnissä 

yrityksen laitteita ja laitteen ohessa myytävää ohjelmistoa, jota haastattelun aikana 

käsiteltiin. 

 
Henkilö B1:n kanssa käydyssä keskustelussa huomio kiinnittyi yrityksen suoratoistoon 

perustuvan tuotteen hinnoittelumalliin (kuukausittainen veloitus) ja siihen liittyvään 

psykologiaan. B1:n mukaan tietyn hinnan ylityttyä asiakkaiden halukkuus maksaa 

palvelusta vähenisi huomattavasti. Yrityksen tuotteen hinnan päätekijöiksi B1 mainitsi 

kilpailun ja ”käyttäjien psykologisen maksuvalmiuden”. Yritys käytti maksamiseen ja 

hinnoitteluun liittyvään psykologian pohtimiseen “...kovasti aikaa” (B1).  

 

“Se on varmaan psykologinen juttu, että tuota 9.90 (euroa kuussa) on semmonen 

maksimi, et et porukka on valmis maksamaan, mutta mielellään vielä sen alle pitäs 

mennä. Voin sanoa tuohon 9.90:een sen, että, et tota niin niin [Yrityksen nimiä] 

kumppanit ne on käyttäny niin paljon siihen rahaa, että ne on selvittäny sen, että jos ne 

nostas sen hinnan 10.90:een niitten subscriptioneita irtisanottas niin paljon.” (B1) 

 

Henkilö D1 puhui haastattelun aikana paljon siitä, kuinka asiakkailla tulee olla matala 

kynnys kokeilla ohjelmistotuotetta. Asiakkaiden matala kynnys koskee D1:n mukaan 

erityisesti mobiililaitteille tarkoitettuja sovelluksia, joita yritys D:n tuotteet olivat. 

Henkilö D1:n mukaan ohjelmistoyritykset kohtaavat luultavasti samoja ongelmia myös 

verkko- ja PC-sovelluksien kohdalla. Asiakkaiden tulee saada sovellus käyttöönsä 

mahdollisimman helposti ja mielellään kokeilla tuotetta ilmaiseksi. Kaikki ylimääräinen 

vaiva mobiililaitteille tarkoitetun sovelluksen kokeilemisessa vaikuttaa D1:n mukaan 

sovelluksen käytön aloittamiseen negatiivisesti: 

 

“Ensiksi se, että sä löydät sen (ohjelmistotuotteen sovelluskaupasta), sä pystyt 

lataamaan sen. Sitte, jos sää lataat sen, jos sää et pysty kokeilla sitä ilman rekisteröintiä 

niin se karkottaa osan ihmisistä. Jos sä et pysty kokeilemaan sitä maksutta, se karkottaa 

suuremman osan ihmisistä. Kaikki mikä on käyttäjälle semmosta pientäkin vaivaa, 

muuta niin se aiheuttaa heti hylkäysreaktioita.” (D1) 

 



56 

 

Yritys E:n kanssa käydyssä keskustelussa kävi ilmi että, yrityksen tuote on eri maissa 

erihintainen. Henkilö E2 kertoi, että tuotteen digitaalinen jakelija antaa yrityksille 

suosituksia siitä, kuinka paljon alhaisempi hinta tuotteella tulisi olla eri maissa. Niissä 

maissa, joissa ihmisillä on pienempi tulotaso, myös peleistä tulisi jakelijan ohjeistuksen 

mukaan maksaa vähemmän: 

 

“[sovelluskauppa] jakaa alueet regioneihin sillain tietyllä tavalla. Ja niillä on ohjeet, 

siis jälleen kerran hinnan saa määrittää ite vapaasti, mutta niillä on ohjeistus sen 

suhteen, että kuinka palijo halvemmat pitää olla tietyllä alueella, koska esim. Venäjällä 

pitää olla halvemmat, ku ihmisten tulotaso on pelien ostamiseen halavempi - tai siis 

heikompi.” (E2) 

 

Alhaisemman tulotason lisäksi pitämällä tuotteen hinta pienempänä tietyissä maissa 

pyrittiin ennaltaehkäisemään piratismia. Pitämällä hinnat alhaisempina piratismille 

alttiissa maissa saadaan E2:n mukaan ehkäistyä piratismia: 

 

”..niin tuota, ja siellä (Venäjällä) on aika villinä tuo piratismi ilimeisesti. Että siellä 

kannattaa pitää hinnat alempana niin se toimii paljo paremmin” (E2) 

 

7.5 Yhteenveto 

Haastateltavat henkilöt vaikuttivat olevan varsin kiinnostuneita haastattelun aikana 

käsitellyistä aiheista ja olivat innokkaita pohtimaan oman yrityksensä tuotteen 

hinnoittelua. Tuotteen hinnan määrittämiseen oli yritysten toimesta käytetty selkeästi 

useimmissa tapauksissa paljon aikaa. Ehkä hieman yllättävä tieto oli, että useimmilla 

haastateltavilla kokemus hinnoittelusta oli lähinnä käytäntöön painottuvaa. Hinnoittelun 

teoriaa tunnettiin yleisesti hyvin vähän. Henkilöiden kanssa keskusteleminen oli 

sujuvaa, eikä yksikään haastateltava kieltäytynyt vastaamasta tiettyyn kysymykseen 

esimerkiksi salassapitosopimukseen vedoten. Myös jälkikäteen lähetettyihin, 

lisäkysymyksiä sisältäneisiin sähköposteihin vastattiin yritysten toimesta tunnollisesti, 

vaikka kolmen yrityksen kohdalla kasvokkain suoritetusta haastattelusta oli kulunut 

aikaa viidestä kuuteen kuukautta. 

Haastattelujen kysymysrungon sisältöä voidaan jälkikäteen arvioituna pitää 

onnistuneena: haastatellut henkilöt kuvailivat yritystensä tuotteiden hinnoittelua omin 

sanoin, mikä teki henkilöiden antamista vastauksista uskottavampia. Johdattelevien 

kysymysten esittäminen olisi voinut johtaa siihen, että haastateltujen henkilöiden 

antamat vastaukset olisivat olleet vääristyneitä. Tällaisessa tilanteessa tutkimuksen 

kredibiliteetti olisi saattanut vaaraantua.  

Pääsääntöisesti luvussa viisi esitelty ohjelmiston hinnan asettamisen taulukko pystyi 

vastaamaan hyvin yrityksissä esiintyvään arvon luomiseen ja arvoperusteiseen 

hinnoitteluun. Osaan taulukossa esiintyvistä aktiviteeteistä, esimerkiksi markkinoiden 

havainnoimiseen on syytä henkilöiden vastausten perusteella muokkauksia. Haastatellut 

henkilöt toivat hinnoitteluun ja arvon luomiseen lisäksi kokonaan uusia näkökantoja. 

Nämä näkökannat ovat sellaisia asioita, joilla voidaan katsoa olevan myös vaikutusta 
ohjelmiston hinnoittelussa ja myymisessä sekä arvon tuottamisessa asiakkaille. Luvussa 

käsiteltyjen asioiden perusteella ohjelmiston hinnan asettamisen taulukkoa on 

tarkasteltava uudelleen jokaisen aktiviteetin kohdalla sekä teorian että käytännön 

näkökulmasta. 
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8. Pohdinta 

Tämän tutkielman luvuissa kaksi–neljä käytiin läpi yleiseen hinnoitteluun ja lisäksi 

erityisesti ohjelmistojen valmistamiseen ja hinnoitteluun liittyvää teoriaa. Edellä 

mainituissa luvuissa käytyjen asioiden perusteella muodostettiin viidennessä luvussa 

ohjelmiston hinnan asettamisen taulukko, jonka aktiviteettien katsottiin olevan tärkeässä 

asemassa arvon luomisessa ja arvoperusteisessa hinnoittelussa. Luvun taulukkoa 

käytettiin viitekehyksenä ohjelmistoyrityksiin suoritettuihin vierailuihin. Viiden 

ohjelmistoyritysvierailun aikana haastateltiin sellaisia yritysten henkilöitä, jotka olivat 

olleet osallisena päätettäessä ohjelmistolle asetettavaa hintaa. Luvussa seitsemän 

analysoitiin, miten luvun viitekehys vastasi yritysten suorittamaan arvon luomiseen ja 

hinnoitteluun.  

Seitsemännen luvun perusteella ilmeni, että teoriaan pohjautuva ohjelmiston hinnan 

asettamisen taulukko ei sovellu käytettäväksi sellaisenaan käytännön 

ohjelmistoliiketoiminnassa. Haastatteluihin osallistuneiden henkilöiden vastausten ja 

tutkijan omien havaintojen perusteella tutkimuksen viitekehystä muokataan tässä 

luvussa soveltuvammaksi. Luvun tarkoituksena on esitellä paranneltu, sekä teoriaan että 

käytäntöön pohjautuva arvon luomisen ja ohjelmistotuotteiden hinnoittelun viitekehys, 

joka pystyy paremmin vastaamaan käytännön liiketoiminnassa esiintyviin vaatimuksiin. 

Viitekehys, joka on esitelty luvussa 8.4, on vastaus tutkielman johdannossa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin. 

Luku alkaa aikaisemman viitekehyksen sisältämien perus- ja arvon luomisen 

aktiviteettien uudelleentarkastelulla, jonka aikana aktiviteetit käydään läpi yksitellen. 

Jokaisen aktiviteetin kohdalla pohditaan, miten aktiviteettiä käsiteltiin tutkielman 

teoriaosuudessa. Aktiviteettien esiintymistä tarkastellaan myös käytännön 

ohjelmistoliiketoiminnan eli yrityshaastattelujen näkökulmasta. Aktiviteetteihin 

esitetään tarvittaessa muokkauksia. Perus- ja arvon luomisen aktiviteettien 

uudelleentarkastelun jälkeen viitekehykseen esitetään lisäyksiä, jotka perustuvat 

haastatteluissa ilmenneisiin asioihin. Luvun lopussa esitellään uusi viitekehys (Kuva 4, 

s. 66), joka on tämän pro gradu -tutkielman tärkein kontribuutio. 

 

8.1 Perusaktiviteettien uudelleentarkastelu 

Kustannuksien vaikutus tuotteen hintaan on kuluttajamarkkinoilla hyvin erilainen 

verrattuna yritysmarkkinoihin, koska kuluttajamarkkinoilla samaa tuotetta on 

mahdollista myydä esimerkiksi sata miljoonaa kappaletta. Tämä siksi, koska 

kuluttajamarkkinoilla asiakas saa tuotteeseen vain käyttöoikeuden, kun taas 

yritysmarkkinoilla tuotteen ohjelmakoodi voi siirtyä asiakkaan haltuun. Kun tuotetta on 

mahdollista myydä miljoonille kuluttajille, ei tuotteen valmistamisesta ja 

markkinoinnista syntyneitä kustannuksia ei voi suoraan johtaa tuotteen hintaan.  

Ohjelmiston hinnan asettamisen taulukossa on kustannukset-aktiviteetin kohdalla 

maininta: ”Ohjelmisto ei ole hinnan osalta tappiollinen eikä liian kallis”. Kyseinen 

toteamus on osittain virheellinen, koska toteamus ei kuvaa riittävän tarkasti 
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kustannuksien vaikutusta tuotteiden hinnoittelussa. Lisäksi toteamus ei ota huomioon 

kuluttajamarkkinoita, joiden ympärille tutkimuksen viitekehys on muodostettu.  

Ainakin kolmessa haastatellussa yrityksessä oli otettu huomioon kustannukset tekemällä 

ohjelmiston hintaan liittyviä kustannuslaskelmia. Laskelmissa tuotteelle asetettu hinta 

kerrottiin arvioidulla asiakasmäärällä, jonka yritykset uskoivat saavuttavansa. Hinnan ja 

asiakasmäärän tulo on niin sanottu kriittinen piste, jonka saavutettuaan yritys ei ole 

tehnyt tuotteellaan voittoa eikä tappiota. Saavutettavissa olevan asiakasmäärän 

arvioimiseksi yritys voi kerätä tietoa kuluttajista esimerkiksi tekemällä itse 

markkinointitutkimusta ja seuraamalla tuotteen kohdealan yleistä uutisointia ja muiden 

tekemiä tutkimuksia tai tilastoja. 

Kriittisen pisteen laskeminen on hyvä tapa ottaa kustannukset huomioon tuotteiden 

hinnoittelussa kuluttajille suunnatuilla markkinoilla. Uudistettuun viitekehykseen 

lisätään kustannuksien osalta maininta siitä, että kerrottaessa ohjelmistotuotteelle 

suunniteltu hinta etukäteen arvioidulla ja realistisesti saavutettavissa olevalla 

asiakasmäärällä, saadaan katettua ohjelmiston valmistamisesta, markkinoinnista ynnä 

muista prosesseista aiheutuneet kustannukset tietyllä aikavälillä.  

Markkinoiden havainnoiminen osoittautui sekä teorian että käytännön perusteella arvon 

luomisen kannalta tärkeäksi toimenpiteeksi. Erityisesti ohjelmistoliiketoiminnassa 

markkinoiden havainnoiminen voi olla arvon luomisen näkökulmasta hyvin 

kannattavaa, koska ohjelmistoja on usein hyvin hankala patentoida pelkästään tiettyjen 

ominaisuuksien osalta. Patentoimisen vaikeus voi johtaa siihen, että yritykset voivat 

ottaa kilpailijoiden tuotteista vaikutteita ja tätä kautta parantaa omaa tuotettansa 

lisäämällä siihen samoja tai samankaltaisia ominaisuuksia kuin kilpailijoiden tuotteessa. 

Näin on ohjelmistoalalla tehnyt esimerkiksi Facebook, joka lisäsi omistamaansa 

Instagram-palveluun video-ominaisuuden huomattuaan, että sen kilpailijan Vinen 

lyhyisiin videoihin perustuva ohjelmistotuote oli suosittu kuluttajien keskuudessa. 

Facebook on lisäksi ottanut palvelussaan käyttöön ristikkomerkkiset tunnisteet, 

hashtagit, jotka alun perin olivat tunnettuja toisessa sosiaalisessa mediassa eli 

Twitterissä. 

Teoriassa markkinoiden havainnoiminen liittyi yksinomaan yrityksen kilpailijoiden 

toimien seuraamiseen. Erään yrityksen kanssa käyty keskustelu osoitti, että 

havainnoimisen ei välttämättä tule käsittää pelkästään kilpailijoita. Yksi 

kohdeyrityksistä seurasi aktiivisesti kilpailijoitaan, mutta myös muita samankaltaista 

palvelua tarjoavia yrityksiä, jotka eivät olleet yrityksen varsinaisia kilpailijoita. 

Kyseinen menettely voi tuntua oudolta, mutta on perusteltua, jos yritys saa kyseisellä 

tavalla parannettua omaa tuotettansa ja sen hintaa. Viitekehyksen uuteen versioon (Kuva 

4, s. 66) tulee markkinoiden havainnoimisen ohessa mainita, että havainnoimisen ei tule 

kaikissa tapauksissa käsittää pelkästään kilpailijoita ja kilpailijoiden tuotteita. Yrityksen 

tulee tarpeen vaatiessa havainnoida myös samankaltaisen liiketoimintamallin omaavia 

yrityksiä. Seuraamalla samaa liiketoimintamallia noudattavien yrityksiä on mahdollista 

saada tärkeää tietoa esimerkiksi hinnoittelumallien muodostamisesta. Koska yritys voi 

markkinoiden kattavalla havainnoimisella luoda paremmin arvoa asiakkailleen 

esimerkiksi tuotteen ominaisuuksien parantamisen kautta, muutetaan aktiviteetti 

perusaktiviteetin sijasta arvon luomisen aktiviteetiksi. 

Yksi seitsemännen luvun perusteella tehdyistä havainnoista oli, että piratismin 

painoarvo saattoi vaihdella yrityksestä ja yrityksen tuotteesta riippuen. Erään yrityksen 

oli esimerkiksi mahdollista sivuuttaa kokonaan piratismi, koska yrityksen tuote perustui 

suoratoistoon, jolloin piratisointi oli käytännössä mahdotonta. Joidenkin yrityksien 
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kohdalla tuote olisi ollut mahdollista piratisoida, mutta piratismista ei tästä huolimatta 

ollut koitunut ongelmia. Tähän saattoi olla syynä esimerkiksi se, että tuotteet eivät olleet 

maailmanlaajuisesti tunnettuja. Tuotteen kansainvälinen menestyminen voi johtaa 

helposti siihen, että tuotetta ryhdytään piratisoimaan. Mikäli jokin käsiteltyjen yritysten 

tuotteista olisi ollut kansainvälisesti huomattavan menestynyt, olisi yritys 

todennäköisesti kohdannut piratismiin liittyviä ongelmia.  

Yksi yrityksistä ennaltaehkäisi piratismia pitämällä tuotteen hinnan alhaisempana 

sellaisessa maassa, jossa tulotaso on alhainen ja sellaisissa maissa, joissa tuotteiden 

piratisointi oli yleistä. Myös kirjallisuuskatsauksessa oli maininta siitä, että korkeat 

ohjelmistojen hinnat suhteessa maiden tulotasoon olivat yksi piratismiin johtava syy 

(Social Science Research Council, 2011). Lisäksi luvussa 4.6 pohdittiin piratismin 

ehkäisemistä hintojen varioinnin avulla. Vastoin teoriaa ei tutkimuksen viitekehyksessä 

ollut otettu eri maiden tulotasoja tai piratismin esiintyvyyttä huomioon 

ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä. Tulotasojen huomioiminen on loogista, sillä alhaisen 

tulotason maassa esimerkiksi kymmeniä euroja maksava PC-peli voi olla ostajalleen 

merkittävän sijoitus suhteessa maan keskimääräiseen kuukausipalkkaan. Mikäli 

yrityksen valmistama tuote on euron hintainen tai lisäostomahdollisuuksia sisältävä 

ilmainen mobiilipeli, ei tuotteen hinnan osalta tarvinne tehdä toimenpiteitä piratismin 

ehkäisemiseksi. 

Paranneltuun viitekehykseen tulee lisätä piratismin osalta maininta piratismin 

ehkäisemisestä teknologioiden ja hinnoittelun avulla. Lisäksi aktiviteetin tulee sisältää 

maininta kriittisyydestä, joka kertoo, kuinka tärkeää yritykselle on tehdä toimenpiteitä 

piratismin ehkäisemiseksi teknologian ja hinnan osalta. Yritys voi ennaltaehkäistä 

piratismia suorittamalla ohjelmiston hinnan vaihtelua eri maiden tulotasojen mukaan, 

mikä on mainittava uudessa viitekehyksessä. Kriittisyys voi olla arvoltaan joko 

vähäinen, normaali tai suuri ja on riippuvainen ohjelmiston valmistamisessa käytetystä 

teknologiasta, yrityksen tuotteen tunnettavuudesta ja yrityksen tuotteelle asettamasta 

hinnasta. Lisäksi muun muassa tuotteen kohderyhmällä voi olla vaikutusta piratismin 

esiintymiseen. Kriittisyyden ollessa vähäinen yrityksen ei tarvitse suorittaa 

toimenpiteitä piratismin ehkäisemiseksi. Mikäli kriittisyyden arvoksi on määritetty 

suuri, tulee yrityksen pyrkiä käyttämään sellaisia teknologisia ratkaisuja, jotka 

vaikeuttavat tuotteen piratisointia. Yksi tällaisista ratkaisuista voisi olla Kittlausin ja 

Cloughin (2009) ehdottama IP-suojauksen täytäntöönpano, joka on osa ”Hinnoittelu 

B2C-markkinoille”-saraketta ohjelmistojen hinnoittelun viitekehyksessä (s. 34). Lisäksi 

yrityksen on varioitava tuotteen hintaa maiden tulotasojen ja piratismin esiintyvyyden 

mukaan. Kriittisyys voi muuttua ajan myötä esimerkiksi tuotteen tunnettavuuden 

kasvaessa.   

Lisensiointia eli ohjelmiston käyttöoikeuden myöntämistä asiakkaalle pidettiin teorian 

perusteella elinehtona kuluttajamarkkinoilla operoimiselle, sillä myönnettäessä 

asiakkaalle käyttöoikeuden lisäksi omistusoikeus ohjelman lähdekoodiin tuotetta olisi 

voitu myydä vain yksi kappale. Myös kirjallisuuskatsauksessa mainittiin, että 

ohjelmistotuotteiden myynnissä käytetään useimmiten hinnoittelua eikä suoraan 

myyntiä (Messerschmitt & Szyperski, 2003). Kyseinen asia oli myös havaittavissa 

käytännön ohjelmistoliiketoiminnassa; kaikki tutkielmaan osallistuneet yritykset 

myönsivät käyttäjälle tuotteeseen vain käyttöoikeuden. Hinnoittelumallit ja lisensiointi 

liittyvät toisiinsa siten, että lisenssin tyyppi määräytyy tuotteen hinnoittelumallin 

mukaan. Mikäli hinnoittelumalliksi on valittu kertaveloitus, myönnetään käyttäjälle 

lisenssi yleensä niin kauaksi aikaa, kun palvelu on voimassa. Jos hinnoittelumalliksi on 
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valittu aikaan perustuva hinnoittelumalli, on käyttäjälle myönnettävä lisenssi 

luonteeltaan määräaikainen. 

Lisensioinnin merkitys kuluttajamarkkinoilla toimimiseen on liian ilmeistä, jotta 

lisensiointi tulisi ottaa huomioon yksittäisenä aktiviteettinä. Lisensiointi on 

kuluttajamarkkinoilla toimivalle yritykselle automaatio, eikä se tuo yksittäisenä 

aktiviteettinä lisäarvoa tutkimuksen viitekehykseen. Koska lisensiointi liittyy läheisesti 

tuotteelle määritettyyn hinnoittelumalliin, voidaan nämä kaksi aktiviteettiä yhdistää. 

Uudessa viitekehyksessä (Kuva 4, s. 66) lisensiointi ja hinnoittelumalli yhdistetään 

samaksi aktiviteetiksi eli ”Hinnoittelumallit ja lisensiointi” -aktiviteetiksi. Aktiviteetin 

yhteydessä mainitaan, että tuote lisensioidaan ja että kuluttajalle tulee myöntää 

ohjelmiston käyttöoikeus valitun hinnoittelumallin mukaisesti. Hinnoittelumalliksi 

voidaan valita esimerkiksi kertaveloitus tai aikaan perustuva hinnoittelu. Aikaan 

perustuvassa hinnoittelussa pitkäaikaista käyttöoikeutta voidaan myydä esimerkiksi 

alennuksella käyttämällä nippuhinnoittelua. 

 

8.2 Arvon luomisen aktiviteettien uudelleentarkastelu 

Viidestä haastatellusta yrityksestä kaksi ilmoitti selkeästi, että asiakkaan kokemalla 

arvolla on ollut suuri merkitys hinnoitellessa ohjelmistotuotetta. Huomionarvoista on se, 

että näissä kahdessa yrityksessä ohjelmistotuotteesta pyydettiin muita yrityksiä selvästi 

korkeampaa hintaa. Muita yrityksiä korkeampaan hintaan saattoi olla syynä esimerkiksi 

se, että yrityksen tuotteista oli asiakkaille selkeää toiminnallista hyötyä, kun muilla 

yrityksillä asiakkaan saama arvo oli lähinnä viihteellistä. Havainto vahvistaa osittain 

luvussa 3.2.3 tehdyn toteamuksen, että hyvä arvo ei välttämättä tarkoita samaa kuin 

alhainen hinta (Kotler & Armstrong, 2008).  

Yksi ohjelmiston hinnan asettamisen taulukon arvon luomisen aktiviteeteista, syvä 

ymmärrys, on tutkimuksen viitekehyksen merkittävin aktiviteetti arvon luomisen 

kannalta. Esimerkiksi luvussa 3.3 esitellyssä strategisen hinnoittelun pyramidissa 

(Nagle ja muut, 2011) syvän ymmärryksen hankkiminen oli hinnoitteluprosessin 

ensimmäinen askel. Syvä ymmärrys oli havaittavissa myös tutkielmaan osallistuneissa 

yrityksissä; jokainen yritys oli pohtinut, miten tuotteesta on ominaisuuksiensa puolesta 

arvoa asiakkaille. Joidenkin yritysten kohdalla tietoa ohjelmiston arvoa tuottavista 

ominaisuuksilta oli saatu myös suoraan asiakkailta. 

Luvussa viisi esitellyssä viitekehyksessä syvän ymmärryksen ilmenemistä 

ohjelmistoliiketoiminnassa kuvattiin sanoin: ”Miten tuote ja sen ominaisuudet tuottavat 

arvoa asiakkaille”. Väittämää on tarkastella uudelleen, sillä syvä ymmärrys tuotteesta ei 

kata ymmärrystä pelkästään tuotteiden ominaisuuksien osalta. Viitekehyksessä 

esiintyvillä aktiviteeteillä voidaan katsoa olevan yhteys syvän ymmärryksen 

saavuttamiseen. Markkinoiden havainnoiminen -aktiviteetin avulla yritys saavuttaa 

syvän ymmärryksen siitä, millä tavoin kilpailijoiden tuotteet luovat arvoa asiakkailleen, 

mitkä hinnoittelumallit ovat toimivia ja mikä on tuotteen kohderyhmän yleinen 

hintataso. Asiakaspalaute- ja arvon yhteisluominen -aktiviteettien seurauksena yritys 

saavuttaa syvän ymmärryksen siitä, minkälaisia tuotteiden ominaisuuksia käyttämällä 

erityyppiset asiakkaat kokevat arvoa ja mikä on asiakkaiden kokema yläraja tuotteen 
hinnalle. Piratismin vaikutuksen pohtiminen auttaa yritystä saavuttamaan syvän 

ymmärryksen siitä, miten yrityksessä tulisi ennaltaehkäistä piratismia. 
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Kun yrityksessä ymmärretään erilaisten aktiviteettien vaikutus syvään ymmärrykseen, 

voi yritys asettaa tuotteelleen asiakkaan kokemaan arvoon perustuvan hinnan. Syvä 

ymmärrys tarkoittaa tutkielman uudessa viitekehyksessä merkittävä tietoisuutta 

tuotteesta, hinnoittelusta ja tuotteen myymisestä asiakkaalle arvoperusteisesti. 

Versioinnin katsottiin teorian perusteella olevan tapa, jolla voidaan ottaa erilaisten 

asiakkaiden tarpeet huomioon, koska eri asiakkaat kokevat tuotteelle arvoa eri tavalla. 

Teoriassa versioinnin käytännön toteutusta havainnollistettiin esittämällä, että 

ohjelmistosta tehdään versio yritys- ja kuluttaja-asiakkaille (Shapiro & Varian, 1999.) 

Esimerkissä yritysasiakkaille suunnattu versio olisi kuluttaja-asiakkaiden versiota 

kalliimpi, mutta sisältäisi vastaavasti enemmän ominaisuuksia. Näin samalla tuotteella 

voitaisiin tyydyttää kahden asiakassegmentin tarpeet. 

Jokainen tutkielman tekoa varten haastateltu henkilö oli sitä mieltä, että erityyppiset 

asiakkaat arvostavat tuotteessa erilaisia asioita. Tästä huolimatta ja vastoin teorian 

perusteella tehtyjä oletuksia tutkimukseen osallistuneissa yrityksissä ei harjoitettu 

tuotteiden versiointia eri asiakassegmenteille. Tuote oli jokaisen yrityksen kohdalla 

samanlainen kaikille asiakkaille. Tuotteen samanlaisuus kaikille asiakasryhmille oli 

aiheuttanut jopa ongelmia yhdessä yrityksessä, kun henkilö C1 mainitsi, että eräs 

asiakasryhmä ei olisi halunnut käyttää ollenkaan tiettyä tuotteen ominaisuutta eikä 

maksaa näistä ominaisuuksista. Yritys olisi voinut korjata tämän asiakkaiden kanssa 

kohtaamansa ongelman esimerkiksi irrottamalla tuotteesta edellä mainitun 

asiakasryhmän tarvitseman ominaisuuden kokonaan omaksi versiokseen. 

Tutkielmaan osallistuneiden yrityksien valmistamista tuotteista oli olemassa erilaisia 

versioita, mutta kyseessä oli jokaisen tuotteen kohdalla vain kokeiluversio, jota 

tarjoamalla yritykset eivät ansainneet rahaa. Esimerkiksi yritys C:n edustaja kertoi, että 

jokainen ilmaiskäyttäjä on yritykselle tappiollinen. Välillisesti ilmaisversion tarjoamisen 

tarkoituksena oli tietysti tuottaa yrityksille rahaa, sillä ilmaisversiota tarjoamalla 

yrityksen tarkoitus oli saada asiakas ostamaan tuotteen maksullinen versio. Varsinaisesta 

eri asiakassegmenttien tarpeiden tyydyttämisestä ei kuitenkaan kahden tällaisen version 

kohdalla voida puhua. 

Eräs tutkielman teon yhteydessä haastateltu henkilö mainitsi, että kuluttajilla tulee olla 

mahdollisimman matala kynnys kokeilla tuotetta. Kaikki, mikä tuo käyttäjille 

ylimääräistä vaivaa tuotteen asentamisessa ja käyttämisessä vaikuttaa negatiivisesti 

tuotteen menestymiseen. Matala kynnys on asia, johon yrityksen on syytä kiinnittää 

huomiota. Käyttäjän on helpompi tehdä ostopäätös, kun tuotetta ja sen ominaisuuksia ja 

toiminnallisuutta voi kokeilla ilmaiseksi hetken aikaa. Ilmaisversion tarjoaminen voi 

olla joidenkin käyttäjien kohdalla myynnin kannalta kriittinen toimenpide. Mikäli 

yrityksen tuote on kalliimpi kuin kilpailijoilla, ilmaisen version tarjoamisen merkitys 

korostuu entisestään; ilman kokeilemista asiakkaiden kynnys ostaa muita toimijoita 

kalliimpi tuote voi olla korkea. Myös Kittlaus ja Clough (2009) puhuvat ilmaisen 

version tarjoamisesta (Luku 4.5.2) ja käyttävät tästä versiosta nimeä Trialware. 

Sopiva määrä versioita yhden tuotteen kohdalla on todennäköisesti kaksi tai kolme 

kappaletta. Ilmaisversio sisältää tuotteen kaikki ominaisuudet ja lasketaan siten 

kuuluvaksi tähän kahteen tai kolmeen versioon. Mikäli versioita on enemmän kuin 

kolme, tarjooma saattaa vaikuttaa asiakkaiden silmissä liian monimutkaiselta. Uudessa 

viitekehyksessä on oltava versioinnin osalta maininta siitä, että käyttäjillä on oltava 

mahdollisuus kokeilla tuotetta ilmaiseksi muutaman vuorokauden tai esimerkiksi viikon 

ajan. Aktiviteetin yhteydessä on mainittava lisäksi, että ohjelmiston käyttäjistä on 

tunnistettava erilaisia asiakassegmenttejä. Versiointi-aktiviteetin tulee lisäksi sisältää 
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maininta siitä, että tuote on versioitava ominaisuuksiensa puolesta tärkeimmille 

asiakassegmenteille, jos se on vain suinkin mahdollista. Esimerkiksi peliä voi olla 

hankalaa versioida useille eri asiakassegmenteille. Selkeintä versiointi on sellaisessa 

tilanteessa, jossa tuotteesta voidaan selkeästi erottaa sellaiset ominaisuudet, jotka ovat 

tuottavat arvoa erilaisille asiakassegmenteille. 

Arvoketjua kuvattiin tutkielman toisessa luvussa perinteiseksi tavaksi luoda arvoa 

(Tiikkaja, 2012). Määrittämällä yrityksen strategisesti tärkeimmät aktiviteetit ja näiden 

tukitoiminnot ja tekemällä nämä aktiviteetit paremmin kuin kilpailijat yritys saavuttaisi 

kilpailuedun (Porter, 1985). Arvoketjua kuvattiin lisäksi keinona saavuttaa 

kustannussäästöjä, kun yritys saisi tehostettua toimintojaan arvoketjun määritettyään.  

Käytännön perusteella ilmeni, että arvoketjua ei käsitteenä tunneta hyvin yritysten 

keskuudessa.  Arvoketjua ei ollut määritetty kuin osittain yhden yrityksen kohdalla. 

Syitä arvoketjun määrittämättömyyteen yrityksissä voi olla useita, esimerkiksi 

haastateltujen yrityksien pienehkö koko (alle 30 henkilöä). Pienessä yrityksessä erilaiset 

prosessit ovat helposti kontrolloitavissa, jolloin arvoketjun määrittäminen voi tuntua 

tarpeettomalta. Lisäksi arvoketju ei sovellu täysin käytettäväksi 

ohjelmistoliiketoiminnassa, koska ohjelmistoalalla ei tarvitse esimerkiksi ottaa 

huomioon logistiikkaan liittyviä prosesseja ohjelmistojen digitaalisen jakelun johdosta. 

Lisäksi raaka-aineisiin liittyviä prosesseja ei tarvitse ottaa huomioon 

ohjelmistoliiketoiminnassa. Arvoketju voi lisäksi olla käsitteenä tuntematon, mikä on 

syynä sen käyttämättömyyteen yrityksissä. Koska arvoketjun merkitys 

ohjelmistoliiketoiminnassa on kyseenalainen ja sitä on käytetty harvoin käytännössä, 

jätetään arvoketju aktiviteettinä kokonaan pois tämän luvun lopussa esitellystä 

viitekehyksestä. 

Arvon ehdottamista kuvattiin Kittlausin ja Cloughin (2009) viitekehyksessä (Luku 

4.3.3) tehokkaaksi myyntiin liittyväksi aloitteeksi. Vaikka arvon ehdottaminen on alun 

perin tarkoitettu käytettäväksi yritysmarkkinoilla, pohdittiin tutkielman teoriaosassa sen 

soveltuvuutta kuluttajamarkkinoille. Luvun neljä lopussa esitettiin, että arvon 

ehdottamista voi harjoittaa myös kuluttajamarkkinoilla esimerkiksi perustelemalla pelin 

hinta asiakkaalle sen tuottaman viihteellisen arvon perusteella. Haastatteluiden aikana 

kuitenkin havaittiin, että kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille arvon ehdottaminen 

on hankalaa. Hinnoittelusta vastaavat henkilöt kokivat, että esimerkiksi pelin 

asiakkaalle tuottamaa viihteellistä arvoa ei voida mitata rahassa. Yhden yrityksen 

kohdalla sovellus tuotti asiakkailleen mitattavaa arvoa eli mahdollisuuden säästää rahaa, 

mutta kyseinen seikka jäi yritykseltä osin markkinoimatta.  

Arvon ehdottaminen markkinoinnissa on mahdollista vain, jos sovellus tuottaa 

asiakkaalle jotakin mitattavissa olevaa arvoa. Mitattavissa arvo voi tarkoittaa 

esimerkiksi rahallista arvoa tai ajankäytön optimointia. Vaikka kuluttajamarkkinoilla 

arvon ehdottaminen on useimpien tuotteiden kohdalla vaikeaa, on se silti yksi 

parhaimmista tavoista myydä ohjelmistoa asiakkaalle. Markkinoimalla mitattavissa 

olevaa arvoa asiakkaat saavat konkreettisen esimerkin ohjelmiston tuottamasta 

hyödystä, mikä vaikuttaa positiivisesti ostohalukkuuteen.  

Koska arvon ehdottamisen voidaan katsoa olevan yksi hinnan ja arvon kommunikointi -

nimisen aktiviteetin (Hogan & Nagle, 2005) yhteydessä mainitusta työkaluista, liitetään 

arvon ehdottaminen uudessa viitekehyksessä osaksi edellä mainittua aktiviteettiä. 

Viitekehykseen uudessa versiossa on arvon ehdottamisen kohdalla lisäksi mainittava, 

että mikäli ohjelmisto tuottaa jotakin mitattavissa olevaa arvoa, on tämä arvo ilmaistava 

selkeästi asiakkaalle markkinointitoimenpiteiden yhteydessä. 
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Luvussa kaksi käsiteltiin asiakaspalautetta teorian osalta. Asiakaspalautteen todettiin 

olevan keino selvittää, miten yritys on tyydyttänyt asiakkaiden tarpeet. 

Asiakaspalautteen avulla voitiin selvittää, missä yritys on onnistunut ja myös, missä 

yritys on epäonnistunut. (Anderson & Narus, 1999.) Käytännössä asiakkaiden antamaan 

palautteeseen suhtauduttiin tutkielmaan osallistuneiden yrityksien kanssa vakavasti. 

Jokaisessa yrityksessä otettiin vastaan asiakaspalautetta, mikä osaltaan kertoo kyseisen 

menettelyn tärkeydestä. Haastattelujen aikana osoittautui, että asiakaspalautteeseen 

reagoimalla asiakkaille voidaan tuottaa arvoa monella eri tavalla. Ohjelmistovirheiden 

korjaukset ja ominaisuuksien lisääminen tuotteeseen ovat esimerkkejä tavoista, miten 

yrityksissä reagoitiin asiakkaiden antamaan palautteeseen. 

Asiakaspalaute ei kaikissa tapauksissa ole suoraan yrityksen kuluttajan välistä. 

Yrityksille voi olla tärkeää huomioida myös epäsuoraa asiakaspalautetta. Esimerkki 

epäsuoran asiakaspalautteen keräämisestä voisi olla esimerkiksi sosiaalisten medioiden 

tarkkaileminen. Joillakin kuluttajilla saattaa olla tapana kirjoittaa sosiaalisiin medioihin 

tuotteeseen liittyvää asiakaspalautetta, jota ei ole suoraan osoitettu yritykselle. 

Seuraamalla esimerkiksi ohjelmiston kohdealaan liittyviä keskustelupalstoja yritys voi 

havainnoida epäsuoraa asiakaspalautetta ja saada tätä kautta elintärkeää tietoa yrityksen 

tuotteiden vastaamisesta asiakkaiden tarpeisiin. 

Asiakaspalautteen keräämisellä ja siihen reagoimisella voidaan tuottaa asiakaslähtöistä 

arvoa, mikä tekee aktiviteetista tärkeän tutkimuksen viitekehyksessä. Aktiviteetti sopii 

siis hyvin myös parannettuun viitekehykseen (Kuva 4, s. 66), jossa asiakkaan kokema 

arvolla on suuri merkitys. Aktiviteetin yhteydessä mainitaan, että asiakaspalaute tulee 

analysoida ja tuotteeseen tulee tehdä muutoksia, jos muutoksien katsotaan tuottavan 

arvoa joillekin versioinnin yhteydessä määritetyistä asiakassegmenteistä. Toisena 

lisäyksenä aktiviteetin yhteydessä mainitaan, että asiakaspalautetta voidaan kerätä 

asiakkailta käyttämällä myös epäsuoria kanavia  

Pelkästään yrityksen suorittama arvon luominen haastettiin esittelemällä teoriaosassa 

arvon yhteisluominen -käsite, jossa asiakkaat otettiin mukaan luomaan tuotteelle arvoa 

(Prahalad & Ramaswamy, 2004). Teorian perusteella esitettiin, että 

ohjelmistoliiketoiminnassa yritykset voivat luoda arvoa yhdessä asiakkaan kanssa 

ottamalla asiakkaita mukaan esimerkiksi ohjelmiston beta-testausvaiheessa.  

Käytäntö osoitti, että neljässä yrityksessä viidestä asiakkaita oli otettu mukaan 

tuotekehittämiseen ohjelmistokehityksen eri vaiheissa. Tuotteen kohderyhmään 

kuuluvia käyttäjiä oli osallistunut arvon luomiseen esimerkiksi käytettävyystestauksen 

merkeissä. Yhdessä yrityksessä asiakkaat oli otettu alusta asti mukaan tuotteen 

kehitysprosessiin ja uskollisilla asiakkailla oli selkeästi suuri merkitys pelin 

kehittämisessä. Kolmannella yrityksellä oli kymmeniä henkilöitä käsittävä ryhmä, jonka 

kanssa yritys paransi tuotetta testauttamalla ryhmällä uusia ominaisuuksia. Kukaan 

haastatelluista henkilöistä ei varsinaisesti puhunut arvon yhteisluomisesta, eikä kaikkia 

arvon yhteisluomiselle tyypillisiä vaiheita ilmennyt välttämättä jokaisen yrityksen 

kohdalla. Edellä mainituista seikoista huolimatta asiakkaiden osallistuminen tuotteiden 

kehittämiseen oli selkeästi havaittavissa.  

Arvon yhteisluominen on aktiviteettinä hyvin samankaltainen kuin asiakaspalaute, sillä 

molemmat aktiviteetit ovat tehokkaita arvon luominen aktiviteettejä. Yhteistä 

molemmille aktiviteeteille on lisäksi se, että arvon luominen tavallisesta poiketen 

kuluttajien tekemää.  Tehdessä ohjelmistoa kuluttajille on järkevää ottaa tuotteelle 

määritettyjen kuluttajasegmenttien henkilöitä mukaan tuotekehitykseen, jolloin 

viimeistelty tuote vastaa paremmin asiakkaiden tarpeisiin. Kun asiakkaat luovat arvoa 
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yhdessä yrityksen kanssa, on lopputuloksena todennäköisesti parempi tuote kuin 

pelkästään yrityksen luodessa arvoa. Parannettuun viitekehykseen ei tarvitse tehdä 

arvon yhteisluomisen osalta muutoksia.  

 

8.3 Viitekehykseen lisättävät aktiviteetit 

Viitekehykseen on jo olemassa olevien aktiviteettien uudelleentarkastelun lisäksi 

tehtävä kokonaan uusia lisäyksiä, jotka ovat ilmenneet haastatellessa yrityksien 

hinnoittelusta lisääviä henkilöitä ja tarkasteltaessa uudelleen tutkielman teoriaosaa. 

Ensimmäisenä uutena aktiviteettinä viitekehykseen lisätään ”Jakelukanavat”-aktiviteetti, 

jossa otetaan huomioon jakelukanavien merkitys myytäessä tuotteita. 

Joidenkin yrityksien ohjelmisto on saatettu suunnata sellaiselle kohderyhmälle, jonka 

tietotekniset taidot eivät välttämättä mahdollista tuotteen ostamista esimerkiksi 

älypuhelimien käyttöjärjestelmien sovelluskaupoista. Tämä oli tilanne yhden 

tutkielmaan osallistuneen yrityksen kohdalla, jolloin on perusteltua tuoda ohjelmisto 

myyntiin sellaisille jakelukanaville, joiden kautta tuotteen kohderyhmä saadaan 

tavoitettua parhaiten. Myös Kittlaus ja Clough (2009) painottavat hyvien ja kattavien 

jakelukanavien tärkeyttä, koska ihmiset ostavat tuotteita erilaisista paikoista.  

Jakelukanavien valitseminen on yrityksien kohdalla tapauskohtaista. Sopivia 

jakelukanavia voivat olla esimerkiksi laitteita myyvät erikoisliikkeet. On tärkeää 

tiedostaa, että ottamalla huomioon kohdesegmenttien vaikutukset jakelukanaviin ja 

määrittämällä jakelukanavat kohdesegmenttien tarpeiden mukaisesti saadaan kuluttajille 

luotua arvoa.  Oikeiden jakelukanavien valinta helpottaa tuotteiden myymistä, kun 

tuotteet tuodaan kuluttajien saataville. Viitekehykseen lisättävän jakelukanavat-

aktiviteetin yhteydessä mainitaan, että jakelukanavien valinnassa on otettava huomioon 

versioinnin yhteydessä määritettyjen asiakassegmenttien erityistarpeet. Jakelukanavat-

aktiviteetti on uudessa viitekehyksessä perusaktiviteetti. 

Eräässä yrityksessä tuotteelle asetettuun hintaan oli vaikuttanut kuluttajien 

maksuvalmius, jonka yritys päätteli seuraamalla samaa liiketoiminta- ja 

hinnoittelumalleja noudattavia yrityksiä. Yrityksen tiedossa oli, että tietyn hinnan 

ylityttyä asiakkaat olisivat ostaneet tuotetta merkittävästi vähemmän, mihin yritys pyrki 

vaikuttamaan pitämällä tuotteen hinnan selkeästi tämän rajan alapuolella. Myös 

Tähtinen ja Parviainen (2003) mainitsevat, että asiakkaiden maksuhalukkuus on 

keskeinen tekijä hinnoittelussa (Luku 3.1), mutta tätä ei osattu ottaa huomioon 

muodostettaessa alkuperäistä viitekehystä. 

Mikäli kuluttajilla on olemassa selkeä raja, jonka ylittämisen jälkeen halukkuus maksaa 

tuotteesta vähenee merkittävästi, on tämä raja selvitettävä yrityksen toimesta 

esimerkiksi havainnoimalla asiakkaita tai vastaavasti tekemällä markkinatutkimusta, 

kuten Tähtinen ja Parviainen (2003) ehdottavat.  Tuotteen hinnan ei tule ylittää 

määritettyä rajaa, koska muuten yrityksen mahdollisuus saavuttaa tuottoja vähenee. 

Seuraavassa luvussa esiteltävään viitekehykseen lisätään uusi aktiviteetti nimeltä 

”Kuluttajien havainnoiminen”, joka käsittää kuluttajiin liittyvän käyttäytymisen 

havainnoimista. Havainnoitavia asioita ovat kuluttajien yleinen ohjelmiston tyyppiin 

liittyvä maksuvalmius ja esimerkiksi kuluttajien mieltymysten ja niiden muutosten 
havainnointi. Maksuvalmiutta havainnoimalla yritys voi saada selville rajan, jota 

tuotteen ei tule ylittää. Lisäksi kuluttajien mieltymyksiä havainnoimalla yritys voi saada 

esimerkiksi sellaista tietoa, jonka perusteella yrityksen ohjelmistoon on syytä lisätä 
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uusia ominaisuuksia. Koska kuluttajien toimia havainnoimalla yritys voi luoda 

paremmin arvoa asiakkailleen, on kyseessä arvon luomisen aktiviteetti. Asiakkaiden 

havainnoimista on käsitelty osittain myös luvussa 2.6. 

Hoganin ja Naglen (2005) strategisessa hinnoittelussa yksi suoritettavista vaiheista on 

hinnan ja arvon kommunikointi. Tässä vaiheessa yrityksen tulee luoda yhteys erilaisille 

asiakkaille luodun arvon ja määritettyjen hintojen välille. Asiakkaat eivät välttämättä 

ymmärrä tuotteen arvoa, koska he eivät ole tietoisia esimerkiksi tuotteen uusista 

ominaisuuksista. (Hogan & Nagle, 2005.)  

Hinnan ja arvojen kommunikoinnissa yhteys hinnan ja luodun arvon välillä tarkoittaa 

sitä, että tuotteen arvoa tuottavat ominaisuudet on tuotava selkeästi esiin asiakkaille. 

Hogan ja Nagle (2005) ehdottavat yhteyden luomisen mahdollistamiseksi erilaisia 

työkaluja tuotteen arvon tyypistä riippuen. Kun tuotteen tuottama arvo on jotakin 

mitattavissa olevaa arvoa, voi yritys käyttää työkaluna esimerkiksi tässä luvussa 

aiemmin käsiteltyä arvon ehdottamista. Mikäli tuote tuottaa asiakkailleen psykologista 

arvoa, voidaan työkaluina käyttää muiden käyttäjien antamaa positiivista 

asiakaspalautetta tai kuvallisia esimerkkejä (Hogan & Nagle, 2005). Psykologinen arvo 

voi ohjelmistotuotteen tapauksessa tarkoittaa esimerkiksi pelaamisen kautta saatavaa 

viihtymistä. Jos ohjelmistotuotteen arvoa tuottavia ominaisuuksia ei markkinoida 

selkeästi, voi asiakkailla olla vaikeuksia ymmärtää tuotteelle asetettua hintaa. Hinnan ja 

arvon kommunikointi lisätään uuteen viitekehykseen ja on uudessa viitekehyksessä 

arvon luomisen aktiviteetti. 

Ohjelmistokehittäjien omat kokemukset tuotteen kohdealalta voivat olla merkittävässä 

asemassa siinä, miten tuotteeseen voidaan tehdä ominaisuuksia, jotka luovat arvoa 

asiakkaille. Usein edellä mainitut kokemukset voivat johtaa jopa tuoteideaan. 

Esimerkiksi aktiivisesti jotakin tiettyä urheilulajia harrastava henkilö voi käyttää 

harrastuksensa kautta kerättyjä kokemuksiaan hyödyksi tehdessä urheilulajin liittyviä 

ohjelmistotuotteita. Tuotteen kohdealan hyvin tunteva henkilö voi lisäksi ymmärtää 

tuotteen potentiaalisia asiakkaita paremmin ja osaa kiinnittää markkinoinnissa huomion 

tärkeisiin asioihin. Tuntemusta voi kehittää käytännön kokemuksen, mutta myös 

esimerkiksi uutisten, tieteellisten julkaisujen ja tieteellisten tutkimuksien seuraamisen 

kautta. Viimeinen viitekehykseen lisättävä aktiviteetti on nimeltään ”Kohdealan 

tunteminen”, jonka aktiviteettityyppi on arvon luomisen aktiviteetti. 

 

8.4  Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, 
hinnoittelun ja myymisen malli kuluttajamarkkinoille 

Vanhojen aktiviteettien uudelleentarkastelun ja uusien aktiviteettien lisäyksien 

seurauksena todetaan, että uusi viitekehys ei kata enää pelkästään ohjelmistojen 

hinnoittelua. Uusi viitekehys sisältää sellaisia aktiviteettejä, joiden tavoitteena ei ole 

pelkästään hinnoittelun suorittaminen. Jotta yritys voisi asettaa tuotteelle arvoon 

perustuvan hinnan, sen täytyy lisätä ohjelmistoonsa sellaisia ominaisuuksia, jotka 

tuottavat asiakkaille arvoa. Uudistettu viitekehys sisältää useita erilaisia tapoja, joita 

käyttämällä yritys saa luotua tuotteeseensa arvoa tuottavia ominaisuuksia. Viitekehys 

sisältää lisäksi sellaisia aktiviteettejä, joita käyttämällä ohjelmistoa voidaan myydä 

tehokkaammin kuluttajille. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi ohjelmiston hinnan 

asettamisen taulukko muutetaan ”Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, 

hinnoittelun ja myymisen malliksi kuluttajamarkkinoille” (Kuva 4, s. 66). 
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Kuva 4.  Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen malli 

kuluttajamarkkinoille.  

Uusi viitekehys on vastaus tutkielman johdannossa asetettuihin tutkimusongelmiin, 

jotka liittyivät ohjelmistojen valmistamiseen, hinnoitteluun sekä myyntiin ja 

markkinointiin. Aktiviteettien kokoelmana toimivan mallin perimmäisenä tavoitteena on 

saada valmistettua ohjelmistotuotteesta erilaisia versioita, antaa ohjelmistotuotteen 

versioille arvoon perustuva hinta ja markkinoimalla versioita asiakkaan kokemaan 

arvoon perustuen.  

Pyöreäkulmaiset aktiviteetit ovat malliin lisättyjä ja käytännön perusteella tehtyjä 

havaintoja, joita ei aiemmin osattu ottaa huomioon ratkaistaessa tutkimusongelmia. 

Vihreällä merkityt aktiviteetit ovat arvon luomisen aktiviteetteja, jotka auttavat yritystä 

luomaan enemmän arvoa tuotteelle ja tätä kautta myös asiakkaille. Arvon luominen 

tuotteelle mahdollistaa tuotteen arvoon perustuvan hinnoittelun sekä myynnin ja 

markkinoinnin. Sinisellä merkittyjä perusaktiviteetteja suorittamalla ei ole mahdollista 

luoda arvoa. Aktiviteetit ovat kuitenkin tärkeitä suorittaa, jotta esimerkiksi ohjelmiston 

hintaa muodostettaessa yritys ei tee virheellisiä päätöksiä. Suurin osa viitekehyksen 

aktiviteeteista on jatkuvasti suoritettavia, sillä ohjelmistotuotetta ja sen hintaa voidaan 

joutua muuttamaan ajan kuluessa yhden tai useamman aktiviteetin vaikutuksesta. 

Sellaisista aktiviteeteista, joita ei ole tarpeen suorittaa jatkuvasti lähtee mallissa 

katkoviivainen nuoli. Tällaisia aktiviteetteja ovat segmentointi ja versiointi, 

hinnoittelumallit ja lisensiointi sekä kustannukset. 

Malli on jaettu neljään sarakkeeseen eli vaiheeseen: ominaisuuksiin, arvon luomiseen, 

hinnoitteluun sekä myyntiin ja markkinointiin. Ensimmäisessä vaiheessa 

(Ominaisuudet) yrityksessä aloitetaan ohjelmistotuotteen arvoa tuottavien 

ominaisuuksien ja toiminnallisuuden määrittäminen. Ennen ensimmäistä vaihetta 

yrityksellä voi olla jo alustavaa tietoa siitä, millainen ohjelmistotuotteen tulee olla 

esimerkiksi ominaisuuksiltaan. Alustava tieto on voitu saavuttaa esimerkiksi kohdealan 

tuntemisella, joka perustuu yrityksen työntekijöiden omista, käytännöstä ja teoriasta 

saatuihin ohjelmistotuotteen kohdealaan liittyviin kokemuksiin. Tässä vaiheessa 

yrityksessä tulee aloittaa jatkuvasti suoritettava markkinoiden havainnoiminen, mikä 

auttaa yritystä selvittämään sen merkittävimmät kilpailijat, kilpailijoiden valmistamat 

ohjelmistotuotteet sekä näiden tuotteiden arvoa tuottavat ominaisuudet ja hinnat. 
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Markkinoiden havainnoiminen on tärkeää etenkin kilpailevien tuotteiden hintojen 

selvittämisen osalta, koska yrityksen ei tule hinnoitella tuotettansa paljon kilpailijoita 

kalliimmaksi. Yritys voi tarpeen vaatiessa havainnoida myös muitakin kuin oletettuja 

kilpailijoitaan, esimerkiksi samaa liiketoimintamallia noudattavia yrityksiä. Tätä kautta 

ohjelmistoyrityksessä voidaan saada tietoa esimerkiksi myöhemmässä vaiheessa 

valittavaan hinnoittelumalliin liittyvistä rajoituksista.  Toinen havainnointiin liittyvä 

aktiviteetti on kuluttajien havainnoiminen, jonka avulla yritys saa tietoa kuluttajien 

yleisestä maksuvalmiudesta sekä tuotteiden ominaisuuksiin liittyvistä mieltymyksistä. 

Tuotteelle voidaan myös alkaa luomaan arvoa yhdessä potentiaalisten asiakkaiden 

kanssa ottamalla asiakkaita mukaan tuotteen kehitystyöhön. Asiakkaat voivat arvon 

yhteisluomisessa kokeilla esimerkiksi ohjelmistotuotteen beta-versiota, ehdottaa 

ohjelmistoon tehtäviä parannuksia ja raportoida esimerkiksi ohjelman suorittamisen 

aikana tapahtuvia ohjelmistovirheitä. Arvon yhteisluomisen mukaisesti yrityksen 

toiminnon on oltava läpinäkyvää. Yrityksen on lisäksi pyrittävä herättämään 

luottamusta asiakkaissa ja oltava aktiivisessa vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. 

Viimeinen aloitettava aktiviteetti on piratismin ehkäisyn aloittaminen erilaisten 

teknologioiden avulla. Piratismi-aktiviteetille määritetään tässä vaiheessa kriittisyys, 

joka on arvoltaan vähäinen, normaali tai suuri. Mikäli piratismille määritetty kriittisyys 

on tuotteen teknologian osalta suuri, tulee yrityksen pyrkiä suojelemaan henkistä 

omaisuuttaan tekemällä tuotteeseen teknologian osalta mahdollisia muutoksia 

kriittisyyden vähentämiseksi. Muutoksia voivat olla esimerkiksi ohjelmisto 

muuttaminen sellaiseksi, että ohjelmiston käyttäjiltä vaaditaan verkkoyhteys yrityksen 

palvelimiin, mikä vaikeuttaa piratismin harjoittamista.  

Useat viitekehyksen prosessit johtavat toisessa vaiheessa (Arvon luominen) syvään 

ymmärrykseen, joka on ilmaistu viitekehyksessä korostetulla tekstillä. Syvä ymmärrys 

ei ole varsinaisesti aktiviteetti vaan useiden aktiviteettien synnyttämä kattava tietoisuus 

tuotteen kohdealasta, tuotteen kohdealan hintatasosta ja niistä ominaisuuksista, jotka 

tuottavat arvoa asiakkaille. Tässä vaiheessa yrityksen tulee määrittää tuotteelle 

kohdesegmentit esimerkiksi käyttäjien taitotasoon (aloittelija / ammattilainen) tai 

johonkin demografiseen tietoon, esimerkiksi ikään perustuen. Segmentoinnin 

suorittamisessa yritys voi käyttää apuna esimerkiksi havainnoimiseen liittyviä 

aktiviteetteja.  

Ennen kolmannen vaiheen alkua, syvän ymmärryksen ja segmentoinnin suorittamisen 

mahdollistamana yritys on voinut valmistaa tuotteesta erilaisia versioita tärkeimmille 

kohdesegmenteille. Koska asiakkaan kokeman arvon määrittäminen on 

kuluttajamarkkinoilla usein hankalaa, tuotteen versioiminen on tärkeää: asiakkaat voivat 

valita versioista sellaisen, jonka he katsovat olevan heille eniten arvoksi. Tällöin 

yrityksen ei tarvitse täysin määrittää, miten asiakkaat kokevat tuotteelle arvoa, sillä 

asiakkaat tekevät tämän itse valitessaan heille sopivan version. Tässä vaiheessa on 

huomioitava, että kaikkia ohjelmistotuotteita ei pystytä syystä tai toisesta versioimaan: 

esimerkiksi pelin versioiminen eri kohdesegmenteille ei ole välttämättä mahdollista. 

Tällöin yrityksen on pyrittävä tekemään tuotteestaan sellainen, että saman version 

avulla on mahdollista tyydyttää kaikkien aikaisemmin määritettyjen kohdesegmenttien 

tarpeet. 

Mikäli ohjelmiston versioiminen on mahdollista, ohjelmistotuotteesta tehdään kaksi tai 

kolme erilaista versiota, jotta aikaisemmin määritettyjä asiakassegmenttejä voitaisiin 

palvella parhaalla mahdollisella tavalla. Mikäli kohdesegmenttien määrä on 

huomattavan suuri, on segmenttien välillä pyrittävä löytämään sellaisia yhtäläisyyksiä, 

joiden perusteella samaa tuotteen versiota voidaan tarjota useammalle kuin yhdelle 
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kohdesegmentille. Yhden valmistetuista versioista tulee sisältää tuotteen kaikki 

ominaisuudet. Lisäksi käyttäjien on voitava kokeilla yhtä tuotteen varsinaista versiota 

tai erikseen määritettyä, ominaisuuksiltaan rajoitettua versiota ilmaiseksi. Ilmaisen 

version kokeileminen tulee tehdä kuluttajille mahdollisimman helpoksi. Ilmaisversion 

käyttäjältä ei pidä vaatia esimerkiksi tuotteen käyttöön liittyvää rekisteröintiä, koska 

kuluttajilta vaadittava ylimääräinen vaiva saattaa vaikuttaa negatiivisesti 

ohjelmistotuotteen käyttöönottoon ja siten tuotteen menestymiseen. Matala kynnys 

ilmaisversion kokeilemisessa voi sen sijaan antaa kuluttajille positiivisen kuvan 

ohjelmistotuotteesta ja hyödyttää sekä kuluttajaa että yritystä.  Ohjelmistotuote on 

viitekehyksessä vaaleansininen pyöreäkulmainen suorakulmio.  

Hinnoittelu-vaiheessa ohjelmistotuotteen eri versioille annetaan osittain asiakkaan 

kokemaan arvoon perustuva hinta. Hinta ei ole puhtaasti arvoperusteinen, koska 

kuluttajamarkkinoilla täysin asiakkaiden kokemaan arvoon perustuva hinnoittelu on 

hyvin hankalaa toteuttaa esimerkiksi kilpailuun liittyvien tekijöiden vuoksi. Hinta 

perustuu useaan eri tekijään eli syvän ymmärryksen kautta saavutettuun tietoon 

kustannuksien, kilpailevien tuotteiden ja asiakkaiden hintaan aiheuttamista rajoituksista. 

Edellä mainittujen rajoituksien synnyttämä liikkumavara on se haarukka, johon yritys 

voi asemoida tuotteensa. Jos yrityksen ohjelmistotuote on jollain tavalla 

ainutlaatuisempi kuin kilpailijoilla, kuten Tähtinen ja Parviainen (2003) kirjoittavat, 

voidaan tuotteen hinta asettaa edellä mainitun haarukan ylätasolle. Tässä vaiheessa 

tehdään kustannuslaskelmia, joissa tuotteen versioille asetettujen hintojen ja hinnoilla 

saavutettavien potentiaalisten asiakasmäärien tulon on katettava ohjelmistotuotteen 

versioiden valmistamisesta aiheutuneet kustannukset yrityksen itse määrittämällä 

aikavälillä. Kustannuksissa tulee pyrkiä ottamaan huomioon myös ohjelmiston 

valmistamisen jälkeen syntyvät kustannukset eli esimerkiksi markkinointiin ja 

ylläpitoon liittyvät kustannukset. Vaiheen aikana ohjelmistotuotteen versioille 

määritetään hinnoittelumalli, joka voi olla ohjelmiston luonteesta riippuen esimerkiksi 

kertaveloitus tai aikaan perustuva hinnoittelumalli. Valitun hinnoittelumallin tulee olla 

sama jokaisen version kohdalla. Yritys voi myös yhdistää hinnoittelumalleja, 

esimerkiksi aikaperusteista hinnoittelumallia voidaan yhdistää käytettäväksi 

nippuhinnoittelun kanssa. Tällaisessa tapauksessa useamman kuukauden käyttöoikeutta 

voidaan esimerkiksi myydä alennettuun hintaan. Hinnoittelumallin mukaisesti 

kuluttajalle myönnetään tuotteeseen lisenssi eli käyttöoikeus. Lisenssin kesto on 

riippuvainen yrityksen valitsemasta hinnoittelumallista; esimerkiksi kertaveloituksessa 

lisenssi on toistaiseksi voimassaoleva, kun aikaan perustuvassa hinnoittelussa lisenssi 

on määräaikainen. 

Viimeisessä vaiheessa (Myynti ja markkinointi) ohjelmistotuote on hinnoittelumallinsa, 

hintansa ja ominaisuuksiensa puolesta valmis myytäväksi. Yksi vaiheessa suoritettavista 

toiminnoista on jakelukanavien valinta. Mikäli tuotteen kohderyhmällä on 

jakelukanaviin liittyviä erityistarpeita, tulee tämä ottaa huomioon valittaessa 

jakelukanavia. Jakelukanaviin vaikuttaa piratismi, jota pyritään ehkäisemään myymällä 

ohjelmistoa alhaisemmalla hinnalla sellaisissa maissa, joissa ihmisten tulotaso on 

alhainen ja maissa, joissa piratismi on yleistä. Hinnan osalta piratismille määritetään 

kriittisyys, joka on arvoltaan vähäinen, normaali tai suuri. Kymmeniä euroja maksavien 

ohjelmistotuotteiden riski joutua piratisoitavaksi on suurempi kuin euron maksavan 

mobiilipelin, mikä on huomioitava kriittisyysarvoa määritettäessä. Mikäli yritys on 

viitekehyksen ensimmäisessä vaiheessa määrittänyt teknologian osalta piratismin 

kriittisyyden vähäiseksi, ei yrityksen tarvitse välttämättä ryhtyä toimenpiteisiin, vaikka 

hinnan osalta piratismin riski olisikin kriittinen. 
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Viimeisessä vaiheessa tuotetta on pyrittävä markkinoimaan ohjelmistotuotteen arvoa 

tuottaviin ominaisuuksiin perustuen. Hinnan ja arvon kommunikointi -aktiviteetin 

mukaisesti yrityksen on tuotava ohjelmistotuotteen arvoa tuottavat ominaisuudet 

selkeästi esille, jotta asiakkaat ymmärtäisivät paremmin ohjelmistolle asetetun hinnan. 

Yrityksen on markkinoinnissa otettava lisäksi huomioon asiakassegmenttien ja 

versioiden vaikutus; erilaisia versioita voi olla tarpeen markkinoida erilaisille 

asiakassegmenteille erilaisilla tavoilla. Esimerkiksi aloitteleville käyttäjille voidaan 

markkinoida tuotteen perusominaisuuksia, kun vuorostaan kokeneille käyttäjille voi olla 

tarpeen markkinoida tuotteen erikoisia ominaisuuksia.  

Hinnan ja arvon kommunikointi on mahdollista käyttämällä erilaisia työkaluja, 

esimerkiksi arvon ehdottaminen -toimenpidettä, joka on tehokas mitattavaan arvoon 

liittyvä myyntialoite. Arvon ehdottaminen on tosin mahdollista vain sellaisessa 

tapauksessa, jossa ohjelmiston tuottama arvo käyttäjälle on mitattavissa. Esimerkkejä 

tällaisista arvoista ovat rahallinen hyöty ja säästö ajankäytössä. Psykologista arvoa eli 

esimerkiksi pelaamisen kautta saatavaa viihteellistä arvoa voidaan markkinoida 

esittelemällä muiden asiakkaiden antamia positiivisia palautteita tai kuvaesimerkkien 

avulla. Myydyistä ohjelmistotuotteista tulee vastaanottaa asiakkaiden antamaa 

palautetta, joka auttaa yritystä lisäämään ohjelmistoon liittyvää syvää ymmärrystä. 

Yritys voi myös kerätä asiakaspalautetta epäsuoria kanavia käyttäen tutkimalla 

esimerkiksi tuotteesta internetissä käytävää keskustelua. Asiakaspalautteeseen on 

mahdollisesti reagoitava esimerkiksi tekemällä yhteen tai useampaan tuotteen version 

ominaisuuksiin liittyviä muutoksia, mikäli muutoksia tekemällä on mahdollista luoda 

enemmän arvoa versioinnin yhteydessä määritellyille asiakassegmenteille. 

Koska useat viitekehyksen aktiviteetit ovat jatkuvasti suoritettavia, voi ohjelmisto 

muuttua ajan kuluessa ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan. Tuotteeseen voidaan lisätä 

ominaisuuksia esimerkiksi markkinoiden havainnoimisen, asiakaspalautteen tai jonkin 

muun aktiviteetin vaikutuksesta. Hintaan voivat vaikuttaa muun muassa kustannukset-

aktiviteetti sekä piratismi-hinta-aktiviteetti. 

 

8.5 Yhteenveto 

Luvun alussa tutkimuksen aikaisempaa a priori -viitekehystä, ohjelmiston hinnan 

asettamisen taulukkoa (Taulukko 2 s. 42) tarkasteltiin kriittisesti viiden 

kuluttajamarkkinoilla toimivien ohjelmistoyritysten kanssa suoritettujen haastattelujen 

jälkeen. Taulukossa esiintyviä aktiviteettejä tarkasteltiin sekä teorian että käytännön 

näkökulmasta. Lähes jokaiseen taulukon aktiviteettiin tehtiin muutoksia joko 

teoreettisen tiedon tai haastattelujen aikana ilmenneiden asioiden vaikutuksesta. 

Taulukon aktiviteettien uudelleentarkastelun lisäksi taulukkoon esitettiin lisäyksiä, jotka 

perustuivat ohjelmistoyritysten kanssa käytyihin keskusteluihin ja teorian 

uudelleentarkasteluun. Aktiviteettien muokkaamisen ja lisäyksien seurauksena 

havaittiin, että viitekehys käsittää muitakin toimenpiteitä kuin pelkän ohjelmistotuotteen 

hinnoittelun, eikä taulukkomainen havainnollistaminen riitä kuvaamaan ohjelmiston 

valmistamista prosessina riittävän tarkasti. Viitekehyksen nimeksi muodostui 

”Ohjelmistotuotteiden arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen malli 
kuluttajamarkkinoille”.  

Uusi viitekehys on kokoelma erilaisia aktiviteetteja, joiden tavoitteena on valmistaa 

mahdollisimman paljon arvoa luovia ohjelmistotuotteen versioita. Useat mallin 
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aktiviteetit auttavat yritystä saavuttamaan syvän ymmärryksen, jota voidaan kuvata 

kattavaksi tietoisuudeksi tuotteen arvoa tuottavista ominaisuuksista ja hinnoitteluun 

liittyvistä tekijöistä. Syvän ymmärryksen saatuaan yrityksen on mahdollista antaa 

ohjelmistotuotteen eri versioille hinta, joka ottaa huomioon kustannukset, kilpailun ja 

asiakkaan kokeman arvon. Syvä ymmärrys antaa yritykselle valmiudet markkinoida 

versioita siten, että tuotteen asiakkaalle tuoma arvo voidaan tuoda selkeästi esille. 

Tutkielmaa varten haastatelluissa yrityksissä oltiin sitä mieltä, että kun ohjelmisto ei 

tuota asiakkaalleen mitattavissa olevaa hyötyä, on myös arvon ehdottaminen hankalaa. 

Tämä tekee myös asiakkaiden kokemaan arvoon perustuvasta hinnoittelusta vaikeaa, 

koska esimerkiksi asiakkaiden pelistä saamaa viihteellistä arvoa on hankala määrittää 

rahallisesti eikä tuotteen hintaa voida siten johtaa suoraan viihteellisen arvon 

kokemiseen. Edellä mainittuun ongelmaan voidaan yrittää vaikuttaa tekemällä tuotteesta 

ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan erilaisia versioita, joista asiakas voi valita sellaisen 

version, jonka katsoo olevan hänelle eniten arvoksi. Toinen ohjelmistotuotteiden arvoon 

perustuvan hinnoittelun ongelmaan vaikuttava tekijä saattaa olla ilmaisversion 

tarjoaminen. Mikäli käyttäjät voivat kokeilla tuotetta ilmaiseksi vaikka vain lyhyen 

aikaa, voivat käyttäjät kokea tuotteen olevan enemmän arvoksi ilmaisen kokeilemisen 

jälkeen. Tällaisessa tilanteessa yksittäinen käyttäjä on valmis maksamaan tuotteesta 

enemmän kuin alun perin oli suunnitellut. 
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9. Johtopäätökset 

Tämän tutkielman lähtökohtana oli tarkastella ensisijaisesti asiakkaiden kokemaan 

arvoon perustuvaa ohjelmistotuotteiden hinnoittelua. Alkuperäinen tutkimusongelma oli 

”Hinnoitellessa ohjelmistotuotetta kuinka kuluttajien tuotteelle kokema arvo voidaan 

ottaa huomioon?” Kuluttajien tuotteelle kokema arvo on hyvin hankalaa ottaa 

huomioon kuluttajamarkkinoilla, sillä kuluttajia on paljon ja lisäksi erilaiset kuluttajat 

kokevat eri tavoin arvoa samalle tuotteelle. Ainoa tapa pyrkiä ottamaan huomioon 

asiakkaiden tuotteelle kokema arvo on jakaa asiakaskunta jotain kriteerejä käyttämällä 

erilaisiin segmentteihin ja pohtia, mitkä tuotteen ominaisuudet ovat arvoksi kullekin 

segmentille. Tämän jälkeen ohjelmistosta on valmistettava hinnaltaan ja 

ominaisuuksiltaan erilaisia versioita, joista eri segmenttien kuluttajat voivat valita 

itselleen parhaiten arvoksi olevan.  

Yksi arvoperusteisen hinnoittelun yhteydessä mainituista ongelmista on se, että tiedon 

saaminen asiakkaista on hankalaa. Kuluttajamarkkinoilla asiakkaan tuotteelle kokema 

arvo on lisäksi hyvin hankalaa mitata, sillä esimerkiksi pelin yleinen arvoa tuottava 

ominaisuus (viihtyminen) ei ole mitattavissa oleva suure. Asiakkaiden kokemaan 

arvoon perustuva hinnoittelu on siten erittäin vaikeaa. Versiointi on sikäli hyvä tapa 

harjoittaa arvoon perustuvaa hinnoittelua ja markkinointia, koska tarjoamalla 

ohjelmistotuotteesta erilaisia versioita yritys tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden päättää 

itse, mikä versio on asiakkaalle parhaiten arvoksi. Tarjoamalla vain yhtä versiota 

yrityksellä voi olla vaikeuksia palvella kaikkien kohdesegmenttien tarpeita etenkin, jos 

kohdesegmenttien katsotaan arvostavan tuotteessa erilaisia ominaisuuksia. 

Toinen johdannossa asetettu tutkimusongelma käsitteli arvoperusteisesta ohjelmistojen 

valmistamista ja markkinointia. Toinen tutkimuksen kulkua ohjaava kysymys oli ”Miten 

huomioida kuluttajien kokema arvo valmistaessa ja markkinoidessa tuotetta?” 

Asiakkaiden kokema arvo on mahdollista ottaa huomioon saavuttamalla syvä ymmärrys 

tuotteen arvoa tuottavista ominaisuuksista. Syvän ymmärryksen saavuttamisen kannalta 

ohjelmistotuotteen kohdealaan liittyvien tekijöiden (kilpailu, kuluttajat, trendit) 

havainnoiminen on erittäin tärkeää. Myös monet muut tekijät, esimerkiksi 

asiakaspalautteen vastaanottaminen lisäävät yrityksen syvää ymmärrystä tuotteen arvoa 

tuottavista ominaisuuksista. Kun tuotteen arvoa tuottavat ominaisuudet on saatu syvän 

ymmärryksen kautta selvitettyä ja ohjelmistotuotteesta on tehty erilaisia versioita, 

voidaan tuotetta myös markkinoida korostamalla edellä mainittuja arvoa tuottavia 

ominaisuuksia. Tuotteen arvoa tuottavien ominaisuuksien esilletuominen on tärkeää, 

jotta asiakkaat saisivat käsityksen, mihin tekijöihin ohjelmistotuotteelle asetettu hinta 

perustuu. 

Edellä mainitut segmentointi, versiointi, syvä ymmärrys ja arvoa tuottavien 

ominaisuuksien korostaminen markkinoinnissa ovat kaikki osa ”Ohjelmistotuotteiden 

arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen mallia kuluttajamarkkinoille”, 

joka on tämän tutkimuksen tärkein kontribuutio ja vastaus tämän tutkielman alussa 

esitettyihin tutkimuskysymyksiin. Sekä teoriaan että käytäntöön perustuvia 

ominaisuuksia sisältävän viitekehyksen avulla voidaan pyrkiä ottamaan huomioon 



72 

 

kuluttaja-asiakkaiden ohjelmistotuotteelle kokema arvo sekä markkinoimaan 

ohjelmistotuotetta asiakkaiden kokemaan arvoon perustuen. 

 

Tutkielman tuloksiin liittyy useita erilaisia rajoitteita. Ensimmäinen tutkielman tuloksiin 

liittyvä rajoite liittyy tutkielmaan osallistuneiden yritysten lukumäärään. Tutkimuksen 

otoskoko on liian pieni, jotta tuloksien perusteella voitaisiin tehdä yksiselitteisiä 

johtopäätöksiä. Mikäli tutkielmaan osallistuneita yrityksiä olisi ollut esimerkiksi 

enemmän kuin kymmenen kappaletta, olisi luvussa kahdeksan esitelty malli ollut 

todennäköisesti erilaisempi kuin nyt. Toinen tuloksiin liittyvä rajoite liittyy yritysten 

kokoon. Tutkimalla satoja henkilöitä työllistäviä yrityksiä tutkielman teon aikana 

yrityksiltä olisi voitu saada erilaisia näkemyksiä verrattuna nykyiseen tilanteeseen, jossa 

kaikki tutkielman kohdeyritykset olivat mikro- tai pieniä yrityksiä eli työllistivät alle 30 

henkilöä. Kolmas rajoite on se, että tutkijan kokemattomuuden vuoksi ensimmäisten 

haastattelujen aikana lisäkysymyksien määrä jäi vähäiseksi, mikä saattoi vaikuttaa 

heikentävästi kerätyn aineiston laatuun. Edellä mainittua asiaa pyrittiin korjaamaan 

lähettämällä yrityksille jälkikäteen lisäkysymyksiä sähköpostilla, joihin vastattiin 

yrityksien toimesta tunnollisesti. Neljäs rajoite liittyy tutkielmaan osallistuneiden 

yrityksien tuotetyyppeihin. Usean yrityksen tuotteet eivät tuoneet asiakkaille 

mitattavissa olevaa arvoa, mikä saattoi vaikuttaa yrityksien tapaan markkinoida tuotetta. 

Mikäli kaikkien tutkielmaan osallistuneiden kohdeyrityksien tuotteet olisivat tuottaneet 

asiakkaille mitattavissa olevaa arvoa, olisi tutkielma saattanut olla tulosten osalta 

erilainen. 

Tutkielman tuloksia on hankala verrata aikaisempiin samantyyppisiin tutkimuksiin, 

koska esimerkiksi asiakkaiden kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua 

kuluttajamarkkinoilla ei ole tutkittu laajasti aikaisemmin. Yritysmarkkinoilla 

ohjelmistot tuottavat asiakasyrityksille lähes poikkeuksetta rahallista arvoa joko suoraan 

tai välillisesti, jolloin asiakkaiden kokemaan arvoon perustuvaa hinnoittelua on 

mahdollista suorittaa. Kuluttajamarkkinoilla suuri tuotteen menestymiseen vaikuttava 

tekijä on lisäksi myyntivolyymi, kun taas yritysmarkkinoilla tuotevolyymilla ei ole 

välttämättä lainkaan merkitystä, jos asiakkaalle tehdään räätälöity ohjelmisto. Arvon 

luomista tutkittaessa havaittiin, että arvoketjua ei tule välttämättä soveltaa 

ohjelmistoliiketoimintaan arvoketjun erilaisten rajoitteiden takia. Arvoketjun sijaan 

tutkimuksessa olisi voitu esitellä ohjelmistoalalle soveltuvampia arvonluontimalleja.  

Hinnoittelun osalta tutkielmassa päädyttiin toteamukseen, että kilpailulla, kustannuksilla 

ja asiakkaiden maksuvalmiudella on vaikutusta tuotteen hintaan, joten tuotetta ei voida 

hinnoitella täysin asiakkaan kokemaan arvoon perustuen. Myös Mohr, Sengupta ja 

Slater (2005) ovat tehneet saman havainnon, jonka mukaan ”Markkinoinnin kolme C:tä 

(Costs, Competition, Customers)” täytyy ottaa huomioon korkean teknologian tuotteita 

hinnoiteltaessa. Verrattaessa tutkielman tuloksia Kittlausin ja Cloughin (2009) 

havaintoihin voidaan löytää monia yhtäläisyyksiä: esimerkiksi jakelukanavat, kilpailun 

huomioonottaminen, piratismin ehkäiseminen ja arvon ehdottaminen ovat Kittlausin ja 

Cloughin kirjassa ohjelmistojen hinnoitteluun ja myymiseen vaikuttavia tekijöitä. 

Vaikka Kittlausin ja Clough (2009) mainitsevat viitekehyksensä perustuvan 

arvoperusteiseen strategisen hinnoittelun pyramidiin (Kuva 1, s. 20) myös he puhuvat 

kilpailuun verrattavissa olevasta hintatasosta kuluttajamarkkinoiden kohdalla. Kun 

tuloksia verrataan Naglen ja kumppanien (2011) havaintoihin, voidaan myös löytää 

useita yhtäläisyyksiä: syvän ymmärryksen tuotteen arvoa tuottavista ominaisuuksista on 

oltava perustana tuotteen hinnoittelussa ja markkinoinnissa. Hinnan ja arvon 
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kommunikointi on myös tärkeää, jotta tuotteen arvoa tuottavat ominaisuudet saataisiin 

tuotua esille. 

Tutkimusmenetelmäksi valittua kvalitatiivista tutkimusta voidaan tulosten kannalta pitää 

onnistuneena valintana. Määrällistä tutkimusmenetelmää ja esimerkiksi standardoituja 

kysymyslomakkeita käyttämällä kohdeyrityksien hinnoittelusta vastaavilta henkilöiltä ei 

olisi välttämättä saatu kerättyä sellaista tietoa, jota olisi voitu hyödyntää uudistetun 

mallin muodostamisessa. Toisaalta kvalitatiivisen tutkimuksen luonteen vuoksi 

tutkielman kohdeyrityksien määrä jäi vähäiseksi. Tutkielman teon aikana kasvokkain 

suoritetut haastattelut olivat aikaa vieviä. Kasvokkain suoritetut haastattelut olivat 

kuitenkin ainoa vaihtoehto, kun tarkoituksena oli saada kerättyä syvällistä tietoa 

kohdeyrityksien toiminnasta. Kerätyn aineiston laatua voidaan pitää kokonaisuudessaan 

hyvänä. 

Potentiaalisia jatkotutkimusaiheita voisivat olla esimerkiksi edellisessä luvussa esitellyn 

mallin tarkastelu kuluttajamarkkinoilla toimivissa yrityksissä. Sopiva aiheeseen liittyvä 

jatkotutkimus voisi olla esimerkiksi tapaustutkimus, jossa ohjelmistoyritys valmistaa 

ohjelmistotuotteen käyttämällä suunnitteluvaiheesta alkaen ”Ohjelmistotuotteiden 

arvoperusteisen valmistamisen, hinnoittelun ja myymisen mallia kuluttajamarkkinoille”.  

Toinen mielenkiintoinen tutkittava asia olisi tutkia sellaisia kuluttajamarkkinoilla 

toimivia yrityksiä, joiden tuotteet luovat asiakkaille jotakin mitattavissa olevaa arvoa. 

Mikäli mitattavissa oleva arvoa olisi rahallista arvoa, olisi mielenkiintoista nähdä, 

millainen vaikutus ohjelmistotuotteen tuomalla rahallisella arvolla olisi sille asetettuun 

hintaan ja etenkin siihen, miten tuotetta markkinoitaisiin kuluttajille. Olisi 

mielenkiintoista nähdä viitekehyksen soveltumista mitattavissa olevaa arvoa luovan 

tuotteen kohdalla. 

Tutkimuksen tulokset soveltuvat käytettäviksi kaikille kuluttajamarkkinoilla toimiville 

ohjelmistoyrityksille, myös tähän tutkielmaan osallistuneille ohjelmistoyrityksille. 

Mallista lienee eniten hyötyä sellaisille ohjelmistoyrityksille, joilla on ongelmia jollakin 

viitekehyksen sisältämästä kolmesta osa-alueesta (ominaisuudet, hinnoittelu, myynti ja 

markkinointi). Erityisen hyvin malli soveltuu käytettäväksi sellaisille yrityksille, jotka 

ovat vasta aloittamassa ohjelmistotuotteen kehittämistä ja haluavat tehdä tuotteestaan 

ominaisuuksiltaan maksimaalisesti arvoa tuottavan.  Mallia voidaan käyttää hyödyksi 

erityisesti silloin, kun ohjelmistolle asetettuun hintaan halutaan tehdä muutoksia, koska 

yksi mallin tärkeimmistä tehtävistä on mahdollistaa onnistunut ohjelmistotuotteen 

hinnoittelu. 

Myös yritysmarkkinoilla toimivat yritykset voinevat käyttää mallia hyödyksi jossain 

määrin, koska myös yritysmarkkinoilla on mahdollista lisensioida ohjelmistoja. Lisäksi 

muut kuin ohjelmistoliiketoimintaa suorittavat yritykset voivat käyttää mallia 

arvoperusteisen tuotteen valmistamisen apuna. Mikäli yritys ei toimi ohjelmistoalalla, ei 

yrityksen tule välttämättä ottaa huomioon piratismi- ja lisensiointi-aktiviteetteja. 

Arvo ja arvon luominen ovat olleet vuosikymmenien ajan taloustieteen keskeisimpiä 

käsitteitä, joita on käsitelty erilaisissa tieteellisissä julkaisuissa yhä uudelleen ja 

uudelleen. Yrityksien on tärkeää pyrkiä tiedostamaan asiakkaiden tuotteelle kokema 

arvo tuotteen ominaisuuksia määritettäessä sekä tuotteen hinnoittelussa ja 

markkinoinnissa, kun tavoitteena on suorittaa menestyvää liiketoimintaa. 
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Liite A. Teemahaastattelun kysymykset 

Haastateltavan tiedot 

Ikä / Sukupuoli / titteli: 

Millainen koulutus sinulla on? Missä oppilaitoksessa olet opiskellut (koulutusohjelma?) 

Ohjelmistoalan työkokemus (v): 

Kauan olet ollut yrityksessä töissä? 

Millainen kokemus sinulla on tuotteiden hinnoittelusta (teoria, käytäntö)? 

Millainen kokemus sinulla on tuotteen kohdealalta? 

Mitä hinnoittelu on sinun mielestäsi? 
 
Yrityksen tiedot 

Perustamisvuosi / Työntekijöiden määrä? 

Onko muualla toimipaikkoja kuin Oulussa? 

Tarkasteltavan tuotteen tyyppi? 
 
Teema #1: Tuote 

1. Kuvaile kolmella adjektiivilla tuotettanne? 

1.1. Millainen rooli näillä adjektiiveilla on tuotteen markkinoinnissa? 

2. Onko tuotteesta olemassa erilaisia versioita (perus + lisäomin.)? 

3. Myyttekö tuotteita lisenssillä (kuluttaja saa tuotteeseen vain käyttöoikeuden)? 

3.1. Osaatko kuvailla lisenssin tyyppiä tarkemmin? (Myyttekö käyttäjälle lisenssin 

tietyksi ajaksi vai esimerkiksi niin, että käyttäjä maksaa tuotteesta hinnan ja saa 

rajattoman käyttöoikeuden) 

4. Millaisia tuotteiden ominaisuuksia painotatte tuotteen markkinoinnissa? 

5. Myyttekö tuotteita ”alennuksella” esim. ”Ota 3, maksa 2” tai esim. 6kk lisenssi 5kk 

hinnalla? 
 
Teema #2: Kilpailu 

1. Kuinka kilpailtu tuotteenne toimiala on? 

2. Millaisia ovat teidän pääkilpailijanne? 

3. Seuraatteko kilpailijoidenne tuotteita (ominaisuuksia tms.)? 

4. Seuraatteko aktiivisesti kilpailijoidenne tuotteiden hinnoittelua?  

4.1. Millainen tuotteenne hinta on suhteessa (pää)kilpailijoihin?  

4.2. Onko tämä ollut tietoinen valinta? 

6. Jos kilpailijanne laskisi tuotteen hintaa, miten reagoisitte? 

7. Oletteko ajatelleet, että hinnoittelisitte tuotteenne roimasti kalliimmaksi tai 

halvemmaksi kuin kilpailijoillanne? 

     7.1 Olisiko ratkaisu pysyvä vai väliaikainen? 
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Teema #3: Asiakkaat 

1. Oletteko tunnistaneet erilaisia asiakasryhmiä (ikään, ammattiin tms. perustuen)? 

1.1. Markkinoitteko tuotetta eri tavalla eri ryhmille? 

1.2. Onko tuote erihintainen eri ryhmille? 

1.3. Onko tuote samanlainen eri ryhmille? 

2. Otatteko vastaan asiakaspalautetta? 

2.1. Miten mahdollinen asiakaspalautteeseen saaminen on vaikuttanut tuotteeseenne? 

3. Mitä tuotteenne ominaisuuksia asiakkaanne arvostavat? 

3.1. Onko teidän vai asiakkaiden näkemys? 

3.2. Painotatteko näitä asioita markkinoidessanne tuotteita? 

3.3. Arvostavatko eri asiakkaat tuotteen eri ominaisuuksia? 

4. Oletteko saaneet asiakkailta palautetta tuotteenne / tuotteidenne hinnasta? 

5. Ovatko asiakkaat mielestäsi hintatietoisia?  

6. Onko asiakkailla mielestäsi olemassa joku kipuraja, jota enempää he eivät suostu 

tuotteesta maksamaan? 

7. Ovatko asiakkaat osallistuneet tuotteen kehittämiseen esim. beta-testausvaiheessa?  
 
Teema #4: Sekalaiset kysymykset 

1. Millainen vaikutus tuotteen valmistamisesta, markkinoinnista yms. aiheutuneilla 

kustannuksilla on ollut tuotteen hintaan? 

1.1. Jos kustannukset olisivat pienemmät kuin nyt, vaikuttaisiko se hintaan laskevasti 

vai ottaisitteko tuotteesta vain suuremman katteen? 

1.2. Jos kustannukset olisivat suuremmat.. 

2. Onko piratismi teille ongelma? 

2.1. Miksi on / miksi ei ole? 

2.2. Teettekö jotain toimenpiteitä piratismin ehkäisemiseksi? 

3. Oletteko ulkoistaneet mitään yrityksenne toimintoja? 

    3.1. Mitä prosesseja teette itse (suunnittelu, markkinointi, testaus..)? 

3.2. Oletteko saaneet karsittua kuluja pohtimalla yrityksenne ydintoimintoja? 

4. Mikä seuraavista on ollut mielestäsi tuotteelle asetetun hinnan päätekijä? 

a) kustannukset 

b) kilpailu 

c) joku muu, mikä? 

d) yhdistelmä eri elementtejä (mitä)? 
 

Teema #5: Hinnoittelu 

1. Millainen oli tuotteenne hinnoitteluprosessi? 

1.1. Oliko tuotteelle asetettu hinta vaikea päättää? 

2. Oletteko nostaneet / laskeneet tuotteen hintaa hiljattain? Miksi? 

3. Onko tuotteen hinta kaikkialla (eri jakelukanavilla) sama? 

4. Onko hinnoittelu ollut esillä keskusteluissa muiden yritysten henkilöiden kanssa tai 

esimerkiksi joissain seminaareissa, tapahtumissa, messuilla yms.? 

5. Millaisen merkityksen luulet hinnoittelulla olevan tuotteen myynnin kannalta? 
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Liite B. Haastattelujen tiedot sekä yritysten ja 
haastateltavien tiedot 

Yritys Tuotetyyppi Haastateltava Haastateltavan 

titteli 

Ajankohta Kesto 

(min) 

A Hyötysovellus A1 Toimitusjohtaja 25.3.2013, 

6.11.2013 

(@) 

26 

B Online-peli B1 Toimitusjohtaja 5.4.2013, 

28.10.2013 

(@) 

38 

C Hyötysovellus C1 Teknologiajohtaja 30.4.2013, 

29.10.2013 

(@), 

12.11.2013 

(@) 

51 

D Hupisovellus D1 Markkinointi-

päällikkö 

9.9.2013, 

29.10.2013 

(@), 

2.12.2013 

(@) 

38 

E PC-peli E1 Viestintäjohtaja 9.10.2013 74 

E2 Yhteisötuottaja 

 

Yrityksien kanssa käydyt, lisäkysymyksiä sisältävät sähköpostikeskustelut 

ajankohtineen on ilmaistu “@”-merkillä. 

 

Yritysten, tuotteiden ja haastateltavien esittelyt 

Yritys A on alle viiden vuoden ikäinen oululainen hyötyohjelmistoa valmistava yritys. 

Yrityksen päätuote on kertamaksullinen laitteiden käyttöä helpottava sovellus. 

Päätuotteen lisäksi yritys julkaisee toista samantyyppistä tuotetta, joka on suunnattu eri 

kohderyhmälle. Yritys myy tuotettaan yhteistyökumppanilleen, joka myi sitä edelleen 

kuluttaja-asiakkaille eri puolilla Suomea sijaitsevissa liikkeissä. Lisäksi haastattelun 

aikaan tuote oli myynnissä internetissä sijaitsevassa sovelluskaupassa. 

Haastatteluhetkellä yrityksessä oli täysipäiväisesti töissä yksi henkilö. 
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Haastateltava henkilö A1 on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri. Hänen 

tittelinsä yritys A:ssa on toimitusjohtaja (CEO). Hän on yrityksen perustajajäsen ja ollut 

täysipäiväisesti yrityksessä töissä vuoden 2012 lokakuusta lähtien. Alan työkokemusta 

henkilö A1:llä on 25 vuotta. Käytännön hinnoittelu- ja ohjelmistotuotteen kohdealan 

kokemusta henkilö A1:llä on yli kymmenen vuoden ajalta tuotepäällikön tehtävistä 

toisessa yrityksessä. 

Yritys B on yhdeksänhenkinen vuonna 2009 perustettu, kuluttajille pelejä valmistava 

ohjelmistoyritys.  Yrityksen ainoa toimipiste on Oulussa. Yksi yrityksen työntekijöistä 

teki haastatteluhetkellä etätyötä Helsingistä käsin. Yrityksen päätuote on internetissä 

suoratoistoperiaatteella toimiva tietokonepeli, josta on olemassa sekä kotimainen että 

kansainvälinen versio.  Käsiteltäväksi tuotteeksi valittiin ohjelmiston kotimainen 

sovellus, josta on olemassa kaksi erilaista versiota. Ilmainen tuotteen versio on 

ominaisuuksiltaan hyvin rajoitettu ja tarkoitettu tuotteen kokeilemista varten. Toinen 

versio on luonteeltaan kuukausimaksullinen. Maksettuaan kuukausimaksun asiakas saa 

käyttöönsä tuotteen kaikki ominaisuudet.  

Haastatteluun osallistunut henkilö B1 on yritys B:n toimitusjohtaja (CEO). Henkilö B1 

on koulutukseltaan ylioppilas. Työkokemusta ohjelmistoalalta haastateltavalla on 15 

vuoden ajalta. Hän on ollut yrityksessä töissä aina sen perustamisesta lähtien. Tuotteen 

kohdealalta hänen kokemuksensa on vähäinen. B1 on omien sanojensa mukaan 

käyttänyt hinnoittelun pohtimiseen paljon aikaa, rahaa ja tutkimustyötä. 

Oulusta kotoisin olevan yritys C:n historia ulottuu yli 20 vuoden taakse. Yritys on 

ohjelmistoja, tuotteita, laitteita ja palveluja tarjoava yritys, jolla on asiakkaita useassa eri 

maassa. Yrityksessä oli töissä haastatteluhetkellä 15 työntekijää. Yrityksellä ei ole 

muualla toimipaikkoja kuin Oulussa, mutta toimitusjohtaja työskentelee toiselta 

paikkakunnalta ja lisäksi yksi päätoiminen työntekijä toisesta maasta käsin. 

Kohdeyrityksellä on muutamia erilaisia ohjelmistotuotteita, jotka ovat yrityksen 

tytäryhtiön valmistamia. Tarkasteltavaksi tuotteeksi valittiin yksi yrityksen uusimmista 

ohjelmistoista, joka on suunnattu useille erilaisille käyttäjäryhmille. Käyttäjäryhmästä 

riippuen ohjelmistoa käytetään hyvin erilaisiin tarkoituksiin. Yhteisenä ominaisuutena 

kaikille käyttäjäryhmille voitaneen pitää esimerkiksi ulkona liikkumisen helpottamista. 

Tuote on jakelussa usealla eri fyysisellä jakelukanavalla ja lisäksi internetissä. 

Ohjelmistosta on olemassa ilmaisversio, joka on toiminnaltaan hieman rajoitettu ja 

käytettävissä ennalta määrätyn ajan. Tämän jälkeen käyttäjän valittavana on kaksi 

eripituista ja -hintaista lisenssiä. Lisäksi halutessaan käyttäjät voivat ostaa tuotteeseen 

lisäominaisuuksia. 

Henkilö C1 on koulutukseltaan tietotekniikan insinööri. Hän on yrityksen C 

teknologiajohtaja (CTO). Ohjelmistoalan työkokemusta hänellä on 18 vuotta. Henkilö 

C1 on ollut yrityksessä töissä sivutoimisena vuodesta 2002 ja päätoimisena vuodesta 

2006 alkaen. Tuotteen kohdealalta hänellä on kokemusta yli 20 vuoden ajalta muun 

muassa harrastuksen kautta. Hänen ohjelmistojen hinnoitteluun liittyvä kokemuksensa 

on pääosin käytäntöön painottuvaa. 

Yritys D on vuonna 2012 perustettu ohjelmistoyritys, jossa oli haastatteluhetkellä töissä 

kaksi päätoimista ja kaksi sivutoimista työntekijää. Yrityksellä on kaksi 

ohjelmistotuotetta, joista käsiteltäväksi valittiin miehille suunnattu huumorisävytteinen 

ja arkielämää helpottava, mobiililaitteilla käytettävä sovellus. Tuote on henkilö D1:n 

mukaan tehty harrastuspohjalta ja tuotteen valmistamisen tarkoituksena on ollut muun 
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muassa kokeilla erilaisia teknologioita. Haastatteluhetkellä tuote oli saatavilla kahdelle 

eri mobiilikäyttöjärjestelmälle ja oli myynnissä näiden käyttöjärjestelmien 

sovelluskaupoissa. Ensimmäisessä sovelluskaupassa tuote oli ostettavissa 

kertamaksulla. Toisessa sovelluskaupassa tuote oli ilmainen, mutta maksusta tuotteeseen 

pystyi ostamaan lisäominaisuuksia.  

Henkilö D1 on valmistunut Oulun yliopistosta filosofian maisteriksi. Hän on yritys D:n 

markkinoinnista vastaava henkilö. Henkilö D1 on työskennellyt yrityksessä 

sivutoimisesti vuoden ja lisäksi hän tekee ohjelmistokehitystyötä toisessa yrityksessä. 

Ohjelmistoalalta hänellä on työkokemusta yhteensä noin 11 vuotta. Hinnoitteluun 

liittyvää kokemusta henkilö D1:llä on sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilta, painon 

ollessa käytännön hinnoittelukokemuksessa. 

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen puolivälissä perustettu, 20 henkilöä 

työllistävä yritys E toimii sekä kuluttaja- että yritysmarkkinoilla. Yritys saa kassavirtaa 

muun muassa projektimyynnistä ja lisäksi lisensioimalla kuluttajille suunnattuja 

ohjelmistotuotteita, joita yritys on julkaissut useita eri alustoille. Haastattelussa 

käsiteltävä tuote on yhteisöllinen verkossa pelattava PC-peli, jota julkaistaan useilla 

tunnetuilla jakelukanavilla internetissä. Tuotteesta on olemassa kaksi versiota, joista 

ilmaisversio on ominaisuuksiltaan hieman rajoitettu. Kertamaksun suoritettuaan asiakas 

saa käyttöönsä täyden version ja tuotteen kaikki ominaisuudet.  

Kirjallisuuden filosofian maisterin koulutuksen saanut Henkilö E1 työskentelee yritys 

E:n viestintäjohtajana (CCO). Hän on ollut töissä ohjelmistoalalla 12 vuotta ja 

päätoimisesti yrityksessä töissä vuodessa 2008. Tuotteen kohdealalta hänellä on paljon 

kokemusta peliharrastuksen kautta. Henkilöllä on hinnoittelukokemusta enimmäkseen 

käytännön tasolta. 

Yritys E:n toinen haastateltava (E2) on koulutukseltaan tradenomi. Hän toimii 

yrityksessä yhteisötuottajana (Community Manager). Ohjelmistoalan työkokemusta 

henkilö E2:lla on kolme vuotta, jotka hän on ollut yritys E:ssä töissä. Hänen 

koulutuksensa ammattikorkeakoulussa on sisältänyt hieman hinnoittelun teoriaa. 

Käytännön hinnoittelukokemusta henkilö E2:lla on sekä vähittäiskaupan-, raskaan 

teollisuuden- että ohjelmistoalalta.  

 

 


