
Vientikaupan koulutus 

Jakelutien valinta ja hinnoittelu ti 4.4.2017 klo 17-20 



Illan ohjelma

 Koulutusnauhoitetaan ja nauhoitus jaetaan kaikille koulutukseen 

ilmoittautuneille. Nauhoite on vain omaan käyttöön, sitä ei saa jakaa.

 Esittelykierros – omat kokemukset.

 viennin toteutusmuodot

 jakelutievaihtoehtojen kartoitus ja valinta

 edustus- ja yhteistyösopimusten neuvotteleminen

 tavoitteellinen yhteistyö kanavan jäsenten kanssa

 hinnan määrittäminen



Viennin toteutus

 Päätös (tilaisuus) vientimyynnin aloittamisesta

 Logistiikka, Incoterms 2010. Selvitettävä ennen hinnoittelua.

 http://www.dhl.fi/content/dam/downloads/fi/logistics/DHL_incoterms_esite

_FI_2.pdf

 Huolitsija, esim. http://www.dachser.com/fi/fi/

 Valuutta, EUR vai jotain muuta

 Sopimukset, riitatilanteiden ratkaisu, vastuunrajaus

http://www.dhl.fi/content/dam/downloads/fi/logistics/DHL_incoterms_esite_FI_2.pdf
http://www.dachser.com/fi/fi/


Hinnoittelu, hinta on

 Tuotteen arvon mittari ja muodostaja: se osoittaa asiakkaalle tuotteen arvon

 Kilpailuun vaikuttava tekijä: ehkäisee tai edistää tuotteen myyntiä

 Kannattavuuteen vaikuttava tekijä: tuo yritykseen rahaa



Hinnoittelu

 Mitkä seikat vaikuttavat tuotteen lopulliseen hintaan?

1. Kustannukset

- muodostavat yleensä hinnoittelualueen alarajan

- kertaa: muuttuvat ja kiinteät kustannukset

 2. Kysyntä

 - mitä enemmän tuotetta kysytään, sitä korkeammaksi sen hinta nousee



Hinnoittelu

 3. Kilpailu

- mitä enemmän kilpailua, sitä alhaisemmaksi hinta laskee

 4. Myytävä tuote

- luksus vai karvalakki?

 5. Julkinen valta

 6. Yrityksen omat tavoitteet (imago, tuotteen/palvelun kerrokset)



Hinnoittelumenetelmät

 ne laskentamenetelmät, joita yritys käyttää apuvälineenä määrittäessään 

tuotteelle hintaa

 vaihtoehdot:

 OKA

 katetuotto

 kiertonopeus

 markkinatilannehinnoittelu



Omakustannusarvohinnoittelu

periaatteena on, että tuotteelle kohdistetaan kaikki sen yritykselle 

aiheuttamat kustannukset

Muuttuvat kustannukset

+ tietty osuus kiinteistä kustannuksista 

= omakustannusarvo (OKA)

+ haluttu voitto

= omakustannusarvohinta



Kapasiteetti / työtunnit

 Koneiden asetusaika, huollot

 Henkilökunnan poissaolot

 Yrittäjän lomat?!

 työntunteja vuodessa 11 kk x 21 pv x 7,5 h

 1 732,50

 Normaalityöaika 1.700 h

 Tuotantoon käytettävä aika 1.100 – 1.300 h



Kiertonopeushinnoittelu

 menetelmä ottaa huomioon tuotteen varastossaoloajan

 Varaston kiertonopeus: myynti/varasto 

 suuri kiertonopeus -> pienempi katetuotto

 Kate x kierto = esim. 200



Markkinatilanne hinnoittelu

 kustannusten lisäksi huomiota kiinnitetään myös kysyntä- ja 

kilpailutilanteeseen

 tärkeämpää hyvä kokonaistulos kuin yksittäisen tuotteen korkea katetuotto



Hintapolitiikat

= yksityiskohtaiset hintapäätökset:

 korkean alkuhinnan politiikka

 alhaisen hinnan politiikka

 vakiintuneen markkinahinnan politiikka

 hintojen porrastamisen politiikka

 psykologinen hinnoittelu



Korkean alkuhinnan politiikka

 kermankuorintaa

 tuotteelle annetaan markkinoille tulovaiheessa suhteellisen korkea hinta

 edellyttää, että tuote on uusi, laadukas ja omaleimainen



Alhaisen hinnan politiikka

 penetraatio

 tavoitteena vallata markkinat nopeasti alhaisella hinnalla

 etuna on, että saadaan aikaan myyntiä, vaikka asiakkaiden ostovoima on 

alhainen



Vakiintuneen markkinahinnan politiikka

 tuotteet hinnoitellaan alan tyypillisen hintatason mukaan

 käytetään silloin, jos ostaja ei ole valmis maksamaan korkeampaa hintaa



Hinnan porrastamisen politiikka

 hintadifferointia eli erilaistamista

 Käytetään, jos eri asiakkaalta voidaan periä eri hinta eri tilanteessa

 Esim. ennakkotilaukset vs. sesonki

 Hinnoittelu eri markkinoille, kotimarkkina vs. vienti 



Psykologinen hinnoittelu

 yritetään asettaa hinta siten, että se näyttää edulliselta

 Alkaen hinnat

 Hinnan pilkkominen



Jakelukanavat



Muista eri hinnat – eri ostajalle!

TUOTANTO-

HINTA

Tehtaan erikoishinta

(suuri tilaus)

FCA Tehdas

Agenttihinta

Tukkuhinta

Jälleenmyyjähinta

Erikoishinta loppukuluttajalle (kampanja)

Loppukuluttajan maksama hinta

9450

9950 – 3% tmv.

9950 €

10000 –

19900

9950 x 2 x 60%

9950 x 2 – 5%–10%

9950 x 2 - 5%

9950 x 2 tai 3

• Eri jakeluportaille ja vähittäisostajalle (kuluttajalle) on laskettava eri hinta.

• Laskettu hinta on  AINA tuotantohinta, jonka perustella määritellään sisäänostohinta. 

• Sisäänostohinnan  perusteella määritellään muut hinnat.

• Annetut % ja kertoimet ovat esimerkkejä. Lopullisen hintapäätöksen tekee myyjä 
tapauskohtaisesti.



Hinnoittelun vaikutus katteeseen

Lisä-

hinta

Myyntikateprosentti

% 10 15 20 25 30 35 40

1,0 9 6 5 4 3 3 2

2,0 17 12 9 7 6 5 5

3,0 23 17 13 11 9 8 7

5,0 33 25 20 17 14 13 11

7,5 43 33 27 23 20 18 16

10,0 50 40 33 29 25 22 20

15,0 60 50 43 38 33 30 27

 Valitse oma 
myyntikate-% 
(esim. 30)

 Valitse haluttu 
hinnannousu-% 
(esim. 5 %)

 Taulukon luku 
kertoo kuinka 
paljon %:na voi 
myydä vähemmän, 
jotta pääsee 
samaan 
katteeseen kuin 
ennen hinnan-
korotusta.



Alennus tuhoaa katteen

Alennus Myyntikateprosentti

% 10 15 20 25 30 35 40

1,0 11 7 5 4 3 3 3

2,0 25 15 11 9 7 3 5

3,0 43 25 18 14 11 9 8

5,0 100 50 33 25 20 17 14

7,5 300 100 60 43 33 27 23

10,0 200 100 67 50 40 33

15,0 300 150 100 75 60

• Valitse oma 

myyntikate-% 

(esim. 30)

• Valitse alennus-

% (esim. 10 %)

• Taulukon luku 

kertoo kuinka 

paljon %:na 

pitää myydä 

enemmän, jotta 

pääsee samaan 

katteeseen kuin 

ilman

alennusta.



Jakelukanavapäätökset

 jakelukanavapäätökset: mitä reittiä pitkin tuote saadaan asiakkaiden 

ulottuville ja kuinka monta vaihtoehtoa on käytössä

 logistiikkapäätökset: miten hoidetaan kuljetukset, varastointi, tilaus- ja 

lähetystoiminnot sekä kuinka otetaan huomioon ympäristöseikat



Jakelukanavat



Kansainvälisen myynnin toteutus ja 

seuranta

 Käytännön toteutus:

 Verkkokauppa laajasti käsitettynä

 Toimitusjohtaja myy itse!

 Myyntipäällikkö

 Agentti

 Myyntikonttori

 Jälleenmyyjä



Yhteistyökumppanin valinta

 Taloustiedot

 Referenssit

 Ammattimainen toiminta

 Imago



Myyntiorganisaation motivointi

 Mikä saa tekemään töitä ja motivoi – rahan lisäksi?



Selkeät mitattavat tavoitteet

 Palkitaan tavoitteiden saavuttamisesta!



Lyhyen jakelukanavan käyttöä puoltavat 

tekijät

 Kohderyhmä: perinteisesti,vähän asiakkaita, asiakkaat lähellä toisiaan. 

Nykyään sähköinen kaupankäynti mahdollistaa lyhyen jakelukanavan käytön 

myös suurille massoille.

 Lyhyt jakelukanava on edullinen.

 Tuotteen ominaisuudet: teknisesti monimutkainen, edellyttää neuvontaa ja 

huoltoa, tuotealan kehitys nopeaa, korkea hinta, ostetaan harvoin.



Lyhyen jakelukanavan käyttöä puoltavat 

tekijät

 Markkinointikeinot:

- ostopäätös edellyttää perusteellisia neuvotteluja

- henkilökohtainen myyntityö on keskeinen tekijä



Keskeiset jakelukanavapäätökset

1. Jakelukanavan pituus

2. Jakelukanavan selektiivisyys

3. Väliportaiden tyyppi

4. Käytettävien vaihtoehtojen lukumäärä

5. Yksittäisen jälleenmyyjän valinta



Jakelukanavan selektiivisyydestä

Vaihtoehdot:

- intensiivinen eli laaja-alainen jakelu

- selektiivinen eli valikoiva jakelu

- yksinmyynti



Intensiivinen jakelu

 kaikki halukkaat jälleenmyyjät pääsevät myymään tuotetta

 tavoitteena on saada aikaan tilanne, jossa asiakas voi ostaa tuotteen lähes 

mistä tahansa



Selektiivinen jakelu

 tuotteen jälleenmyyntioikeus annetaan harvoille, tarkkaan valituille 

yrityksille

 jälleenmyyjiltä halutaan myytävälle tuotteelle sopivaa imagoa



Yksinmyynti ?

 tuotteen jälleenmyyntioikeus annetaan tietyllä alueella vain yhdelle 

yritykselle

 Kysymys – onko tätä päivää?



Markkinat ovat yhden klikkauksen 

päässä!

 Yhden klikkauksen konversio

 Myynti tehtaalta / verkkokauppa? Kaikki vs. palvelutuotteet esim. varaosat, 

lisävarusteet, jne. (Hinnoittelu luento 4.4.2017)

 Sähköiset kauppapaikat.

 Alibaba, Aliexpress, Amazon…

 https://www.tmall.com/

 http://www.alizila.com/alfa-romeo-sells-tmall/

 https://tekniikanmaailma.fi/autot/autotehdas-yllattyi-iloisesti-350-alfa-

romeo-giuliaa-myytiin-33-sekunnissa/

https://tekniikanmaailma.fi/autot/autotehdas-yllattyi-iloisesti-350-alfa-romeo-giuliaa-myytiin-33-sekunnissa/


Kaupan muuntuminen jakelu-ja 

logistiikkatoiminnasta palveluliiketoiminnaksi

 muutoksen vaikutuksia:

 – Asiakkaat toiminnan keskiöön

 – Ihmiset ja osaaminen korostuvat

 – Tuotteiden myynnistä tuotteiden ja palveluiden

 muodostamien kokonaisuuksien toimittamiseen

 – Oman toiminnan johtamisesta koko toimitusketjun ja

 verkoston johtamiseen

 – Kaiken itse tekemisestä erikoistumiseen

 – Yksittäisestä kaupasta monikanavaisuuteen

 – Investoinnit jakelusta tietojen hallintaan

 – Kotimaasta kansainväliseen toimintaan



Toimintalogiikan muutos

muuttaa merkittävästi johtamista

 Seurauksia:

 – Yksi yritys ei kykene hallitsemaan yksin asiakkaiden tarvitsemia

 kokonaisuuksia, jolloin muiden voimavarojen hyödyntäminen on

 hyvin tärkeää.

 – Jokainen pyrkii kontrolloimaan niitä toimintoja, jotka ovat kriittisiä

 omalle toiminnalle.

 – Uusia erikoistumismahdollisuuksia palveluketjun eri toimijoille.

 – Selkeän ja ymmärrettävän asiakaslupauksen ja siihen liittyvän

 brändin merkitys korostuvat.







Hakukonemarkkinointi

 Google

 Bing

 Muut

 Yandex



Ennen kuin toimit vastaa 

ainakin näihin?

1. Mitkä ovat tavoitteesi (myynnin lisäksi)?

2. Mikä ja millainen on kohderyhmäsi?

3. Missä kanavissa tavoitat ryhmän parhaiten?

4. Minkä ongelman tuotteesi/palvelusi ratkaisee?

5. Miten homma käytännössä hoituu?

6. Tarvitsetko apua?


