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Lämpöyrittäjät ovat pienyrittäjiä, jotka huolehtivat lämpöenergian tuottamisesta ja toi-
mittamisesta asiakkaalle tyypillisesti polttamalla paikallista metsäbiomassaa lämpölai-
toksessa. Lämpömarkkinoilla asiakassuhteet ovat yleensä pitkäikäisiä ja hinnat sovitaan 
pitkälle tulevaisuuteen ulottuville lämmöntoimituksille. Hinnoittelu on haastava toimin-
to, joka kytkeytyy niin yrityksen sisäisiin tekijöihin, markkinointimixissä tehtäviin pää-
töksiin kuin ulkoisen toimintaympäristön seikkoihin. Hinnoittelukyvykkyyden omaami-
nen voisi auttaa lämpöyrittäjiä onnistumaan hinnoittelussa. Tämän tutkimuksen tavoit-
teena olikin tunnistaa, mistä tekijöistä keskisuomalaisten lämpöyrittäjien hinnoitteluky-
vykkyys muodostuu ja mitkä resurssit ovat yhteydessä näiden tekijöiden esiintymiseen. 
Tutkimuksen teoreettisena taustana käytettiin resurssipohjaista näkökulmaa hinnoittelu-
kyvykkyyden muodostumiseen. Hinnoittelukyvykkyystekijöinä käytettiin PRICECAP-
mittariston mukaista kymmentä eri hinnoittelukyvykkyystekijää.  

Tutkimuksen aineisto hankittiin haastattelemalla 11 keskisuomalaista lämpöyrittä-
jää. Aineistoa analysoitiin sekä laadullisilla että määrällisillä tutkimusmenetelmillä, 
joten tutkimusta voidaan pitää monimetodista lähestymistapaa käyttävänä tapaustutki-
muksena. Lisäksi lämpöyrittäjätoimialaa kuvaavina lähteinä käytettiin sekundääriaineis-
toa, joka koostui pääasiassa erilaisista raporteista. 
          Tutkimusaineiston sisältöä analysoitaessa esille nousi lähes jokaisen yksittäisen 
hinnoittelukyvykkyystekijän kohdalla useita eri seikkoja. Sisäisten tekijöiden kohdalla 
painottui operatiivinen toiminta, markkinointimixiin liittyen asiakkaan kuunteleminen 
ja ulkoisten tekijöiden kohdalla aktiivinen tiedonhankinta yrityksen ulkopuolelta. Läm-
pöyrittäjällä olevien hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrät vaihtelivat keskisuomalais-
ten lämpöyrittäjien välillä suuresti eikä kellään tunnistettu olevan kaikki tekijöitä. Eniten 
lämpöyrittäjillä oli sisäisiä ja vähiten ulkoisia hinnoittelukyvykkyystekijöitä. Merkittä-
vimmiksi suurempaan hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrään yhteydessä oleviksi re-
sursseiksi tai taustatekijöiksi osoittautuivat lämpöyrittäjäkumppanin sekä lyhyemmän 
lämpöyrittäjyyskokemuksen omaaminen. Jatkuja vuoropuhelu asiakkaan kanssa ja 
kumppanin kanssa lämpöyrittäjänä toimiminen ovat seikkoja, joita tämän tutkimuksen 
perusteella voisi suositella lämpöyrittäjän hinnoittelukyvykkyyden tukemiseksi. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tausta ja tarve 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan hinnoittelukyvykkyyttä sekä siihen 
yhteydessä olevia resursseja lämpöyrittäjätoimialalla. Aiheen tutkiminen on 
tärkeää, sillä hinnoittelu on merkittävässä roolissa yrityksen menestymisen 
kannalta, mutta tietääkseni lämpöyrittäjätoimialalla ei ole tutkittu 
hinnoittelukyvykkyyttä muodostavia tekijöitä tai sitä, mitkä yrittäjien resurssit 
ovat näihin hinnoittelukyvykkyystekijöihin yhteydessä. Tämä työ täydentää 
näitä tietämyksessä olevia aukkoja tarkastellessaan resurssipohjaisesta 
näkökulmasta lämpöyrittäjyyttä ja hinnoittelua. Resurssipohjaisen näkökulman 
mukaan yrityksen resurssit ovat oleellinen osa menestymisedellytyksiä, sillä ne 
mahdollistavat kehittämään kyvykkyyksiä, joita käyttämällä yrityksen on 
mahdollista saavuttaa pitkä aikavälin kilpailuetua ja siten menestyä 
toimialallaan (Wernerfelt, 1984). Hinnoittelussa onnistuminen voikin saada 
aikaan positiivisen kierteen yrityksen kehittymiselle. Epäonnistuminen 
hinnoittelussa taas vaikeuttaa merkittävästi yrityksen toimintaa, esimerkiksi 
joko riittämättömän myyntivolyymin tai taloudellisen tuloksen heikentymisen 
myötä.  

Hinnoittelu on haastava toiminto, jossa onnistumisessa yrittäjän 
hinnoittelukyvykkyys on avainasemassa. Hinnoittelun voi olettaa olevan 
erityisen haastavaa aloitteleville yrittäjälle, jolla hinnoittelutehtävä on edessään 
yleensä heti yritystoimintaa aloittaessaan ja joilla ei kenties ole vielä ole 
runsaasti resursseja hinnoittelukyvykkyyttään tukemaan. Lämpöyrittäjät 
huolehtivat lämpöenergian tuottamisesta ja toimittamisesta asiakkaalle maksua 
vastaan. Tyypillisesti lämpöyrittäjät ovat pienyrittäjiä, jotka toimivat 
lähialueellaan. He tuottavat lämpöä polttamalla paikallista metsäbiomassaa 
lämpölaitoksessa, joka sijaitsee suoraan lämmitettävän kohteen yhteydessä, tai 
jakamalla lämpöä lämpölaitokselta lähtevään lämpöverkkoon liittyneille 
asiakkailleen. Aloittavalle lämpöyrittäjälle hinnoittelun haasteellisuutta lisää se, 
että lämpömarkkinoilla asiakassuhteet ovat yleensä pitkäikäisiä ja hinnat 
sovitaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuville lämmöntoimituksille. Lämmön 
hinnoittelussa on otettava huomioon myös markkinoiden erityispiirteet, jotka 
tulevat kyseeseen rajallisen kilpailun omaavan tuotteen hinnoittelussa. 
Uusiutuvan energian toimialalla pienet ja keskisuuret yrittäjät mainitseva itse 
markkinoinnin ja myynnin osa-alueeksi, jolla heillä olisi yrityksessään eniten 
kehitystarvetta (Alm, 2013). Hinnoittelu voidaankin tunnistaa 
lämpöyrittäjätoimialan keskeiseksi kehityskohteeksi.  

Rakennusten lämmitykseen käytetty energia muodostaa noin neljäsosan 
kaikesta Suomessa käytetystä energiasta (Suomen virallinen tilasto, 8.12.2014). 
Lämmitysmuodon ja polttoaineen valinnalla voidaan siten vaikuttaa monien 
Suomea koskevien niin kansainvälisten, kansallisten kuin alueellistenkin 
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tavoitteiden toteutumista esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjen ja 
öljyriippuvuuden vähentämisessä sekä energiatehokkuuden ja alueen 
taloudellisen toimeliaisuuden lisäämisessä. Biopohjaisen paikallisesti tuotetun 
polttoaineen käyttö hyödyttää alueen taloutta ja työllisyyttä. (Alm, 2014) 
Metsäbiomassan potentiaali on todettu Suomessa ja Keski-Suomessa riittävän 
laajamittakaavaiseen energiantuotantoon ja teknologiaa metsäbiomassan 
hyödyntämiseen energiantuotannossa on olemassa (Pelli, 2010). 
Biopolttoaineisiin pohjautuva lämpöyrittäjyystoiminta on toimiala, jonka 
kasvaminen edesauttaisi uusiutuvan energian käytön lisääntymistä. 
Lämpöyrittäjyyden on myös todettu edistävän paikallista yritystoimintaa ja 
synnyttävän uusia verkostoja yritysten välille edistäen näin työllisyyttä ja 
aluetaloutta (Vuorio, 2013). 

Lämpöyrittäjyys on tunnistettu tärkeäksi toiminnaksi, jonka laajentumista 
tulisi edistää monen eri tavoitteen tai tarkoitusperän näkökulmasta. 
Tutkimuksilla onkin haettu selvyyttä siihen, mitä liiketoimintaan vaikuttavia 
tekijöitä tulisi mahdollisesti poistaa ja mitä kehittää, jotta lämpöyrittäjien 
elinvoimaisuus lisääntyisi ja alalle tulisi lisää toimijoita. Aiempaa 
tutkimustietoa suomalaisesta lämpöyrittäjyydestä ja sen edistämisestä onkin 
saatavilla melko paljon. Motiva ja TTS ovat lämpöyrittäjyystoimialan 
alkutaipaleilta lähtien tuottaneet lämpöyrittäjyyteen liittyvää dokumentaatiota 
ja viestintää lämpöyrittäjien, potentiaalisten asiakkaiden ja yhteiskunnallisten 
päättäjien suuntaan. Tutkimukset ovat käsitelleet pääosin erilaisia 
lämpöyrittäjyyden liiketoimintamuotoja, liiketoiminnan edistämisen esteitä ja 
edellytyksiä sekä liiketoiminnan kannattavuustekijöitä. Lisäksi 
lämpöyrittäjyyttä on tutkittu erilaisten ohjelmien, hankkeiden ja 
opinnäytetöiden kautta eri puolilla Suomea mm. Metlassa (mm. Bioenergiaa 
metsistä 2007-2011, ForestEnergy 2020), OSKEn (Osaamiskeskusohjelman) 
Energiateknologian klusteriohjelmassa (mm. Biotalouden uudet arvoverkot), 
ammattikorkeakouluissa (JAMK, SeAMK) ja yliopistoissa (mm. Vaasan 
yliopisto, Jyväskylän yliopisto). Lämpöyrittäjien liiketoimintaa ja sen 
mahdollisuuksia on tarkasteltu niin paikallisesti (Vesterinen, 2009; Pelli, 2010; 
Oulunkaaren kuntayhtymä – Uusiutuvan energian yrityskeskus, 2011; Heikura, 
2012; Pakkanen & Tuuri, 2012) kuin kansallisestikin (Karjalainen & Korhonen, 
2010; Rieppo, 2010; Gaia Consulting Oy, 2012). Tahojen aktiivisuus on kuitenkin 
ollut melko suuresti hankkeiden kestoon sidoksissa. Lämpöyrittäjille suoraan 
kohdentuvaa ja pysyvämpää toimintaa on sittemmin tarjonnut 
lämpöyrittäjyyden edistämiseen ja edunvalvontaan vuonna 2012 perustettu 
Bioenergia ry (Bioenergia, 2017). 

Hinnoittelua koskien on saatavilla pari lämpöyrittäjille suunnattua opasta 
(Kokkonen & Lappalainen toim., 2005; Nurminen & Bergroth, 2007). 
Hinnoittelu tulee esille kirjallisuudessa kaiken kaikkiaan hyvin monessa 
yhteydessä. Hinnoitteluun liittyviä kyvykkyystekijöitä tai sitä, mitkä yrittäjän 
resurssit voivat näihin olla yhteydessä, ei tietääkseni ole kuitenkaan tutkittu. 
Tämä tutkimuksen pyrkiikin täydentämään näitä tietämyksessä olevia seikkoja 
ja tuottamaan tietoa, joka on sovellettavissa lämpöyrittäjien 



8 
 

hinnoittelukyvykkyyden eri osa-alueiden kehittämiseen sekä lämpöyrittäjien 
resurssien suuntaamiseen hinnoittelukyvykkyyden kehittymistä tukevaksi. 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, mistä tekijöistä 
keskisuomalaisten lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyys muodostuu ja mitkä 
resurssit ovat yhteydessä näiden tekijöiden esiintymiseen. Tutkimuksen 
teoreettisena taustana on resurssipohjainen näkökulma 
hinnoittelukyvykkyyden muodostumiseen. Tutkimuksessa pyritään 
vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:  

1)  Mistä hinnoittelukyvykkyyttä muodostavien tekijöiden sisällöt 
muodostuvat keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä? 

2)  Mitä hinnoittelukyvykkyyden tekijöitä keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä 
esiintyy? 

3)  Millaisia yhteyksiä esiintyy hinnoittelukyvykkyyden tekijöiden ja 
lämpöyrittäjän resurssien välillä? 

1.3 Tutkimuksen rajaukset ja rakenne 

Tämä tutkimus käsittelee hinnoittelua lämpöyrittäjän näkökulmasta. Tyypiltään 
työ on laadullinen tapaustutkimus, jossa aineiston tutkimusmenetelmänä 
käytetään sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Lämpöyrittäjätoimialan 
tutkimuksessa rajaudutaan maantieteellisesti Suomeen. Työn empiiriseltä osalta 
tutkimus kohdentuu Keski-Suomeen, sillä tutkimusaineistona käytetään 
keskisuomalaisilta 11 lämpöyrittäjiltä haastatteluilla hankittuja tietoja 
lämpöyrittäjätoiminnan resursseista, toimintaympäristöstä ja hinnoittelusta.  

Työssä määritellään ensin hinnoittelu ja yrityksessä tehtävään 
hinnoitteluun liittyvät tekijät markkinoinnin ja laskentatoimen alojen 
peruskirjallisuuden avulla. Resurssipohjainen näkökulma 
hinnoittelukyvykkyyteen sekä tätä näkökulmaa käyttäen todettuja yhteyksiä 
yrityksen menestymisen ja hinnoittelukyvykkyystekijöiden välillä esitellään 
tieteellisiin tutkimuksiin pohjautuen. Lämpöyrittäjätoimiala sekä alalla 
hinnoitteluun vaikuttavat yleiset piirteet esitellään perustuen 
sekundäärilähteisiin, joita ovat toimialalta tuotetut erilaiset raportit, toimialaa 
koskevat lait ja viranomaislausunnot. 

Työn empiiristen tietojen hankinta ja analyysimenetelmät esitetään ennen 
tuloksia. Lämpöyrittäjiltä haastatteluilla kerätyn aineiston sisältöä analysoidaan 
laadullisesti hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällön muodostumisen 
selvittämiseksi. Hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja resurssien esiintymistä 
keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä kuvataan määrällisesti tunnusluvuilla. 
Tilastollista testausta tehdään esiintymiserojen selvittämiseksi. Samoin 
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hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja resurssien välisiä yhteyksiä tarkastellaan 
tilastollisilla testeillä.  

Työn päättävässä pohdinnassa vastataan tutkimuskysymyksiin työn 
tulosten perusteella ja esitetään, miten tuloksissa esitetyt 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöt suhteutuvat toimialaraporteissa 
tunnistettuihin alan piirteisiin. Samoin esitetään, miten lämpöyrittäjillä havaitut 
hinnoittelukyvykkyystekijät ja resurssit sekä niiden välillä havaitut yhteydet 
suhteutuvat tieteellisissä julkaisuissa raportoituihin tietoihin yrityksen 
menestymiseen yhteydessä olevista hinnoittelukyvykkyystekijöistä ja 
resursseista. Tuloksia peilataan myös muissa tutkimuksissa toimialalta 
tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Lopuksi tutkimuksen arvioinnissa työn 
heikkoudet ja vahvuudet nostetaan esille. Työ päätetään ehdotuksiin, millaisia 
tutkimuskysymyksiä näyttäisi nyt saatujen tulosten ja niistä tehtyjen 
päätelmien perusteella nousevan mielenkiintoisiksi jatkotutkimusaiheiksi. 
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2 HINNOITTELU 

Hinnoittelu on markkinointitoiminto, jolla yritys muuntaa arvoa tuottavan 
suoritteen optimaaliseksi tuloksi asiakkailtaan (Dutta ym., 2003). 
Liikkeenjohdon oppikirja Talouden apuvälineet johdolle (Vilkkumaa, 2005) 
täsmentää määrityksessään, että ”hinnoittelun tarkoituksena on asettaa tuotteen 
ja palvelun hinta siten, että yritys saavuttaa strategiset tavoitteensa 
mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti käytössään olevien tuotannontekijöiden 
sallimissa rajoissa”. Oppikirjan mukaan hinnoittelussa tulee huomioida 
kustannukset, potentiaaliset markkinat, asiakaskohderyhmän ostoperusteet ja 
hintakäsitykset, kilpailutilanne ja kilpailijoiden reaktiot sekä omat strategiset 
tavoitteet. 

Teoksessa Palvelujen hinnoittelu (Sipilä, 2003) todetaan, että ”hinnoittelu 
ei ole mikään erillinen toiminto, vaan osa yrityksen johdon päätöksentekoa”. 
Hinnoittelupäätöksiä tehdään yrityksen kaikilla päätöksenteon tasoilla. 
Strategiset päätökset kertovat miten hinnoittelu tukee yrityksen strategisten 
tavoitteiden saavuttamista. Operatiivisen päätöksenteon puitteissa määritetään 
hinnoittelumenetelmä. Kotler ja Armstrong (2012) kuvaavat markkinoinnin 
oppikirjassa Principles of Marketing hinnoittelupäätösten konkretisoituvan 
markkinointimixissä, jonka tekijöitä - eli tuoteominaisuuksia, hintaa, 
saatavuutta, markkinointiviestintää - säätämällä hinta muodostetaan ja joilla 
samalla yritys luo asiakkaalleen arvoa sekä saa aikaan pysyvän ja kannattavan 
asiakassuhteen. 

Suppeimmillaan hinta käsitetään rahamääränä, joka veloitetaan tuotteesta 
tai palvelusta. Laajimmillaan hinta nähdään tärkeänä osatekijänä 
arvonluonnissa ja asiakassuhteen rakentamisessa. Hinnan voidaankin 
määritellä olevan asiakkaalle koituva kustannus, joka on asiakkaan tekemien 
uhrausten summan vastine tuotteen omistamisen tai käytön asiakkaalle 
tuottamasta arvosta tai hyödystä (Kotler & Armstrong, 2012). Hinnoittelun 
onnistumiseksi on siten välttämätöntä ottaa huomioon myös asiakkaan 
näkökulma, sillä ostopäätöksen voi olettaa syntyvän vain silloin, kun asiakkaan 
kokema hyöty on suurempi kuin tuotteen hinta (Gröönroos, 2009; Sipilä, 2003). 
Pitkällä aikavälillä tarkasteltuna ostotapahtuman yhteydessä maksettava hinta 
on vain osa asiakkaalle tuotteiden toistuvasta hankinnasta aiheutuvista 
kustannuksista, sillä ostotapahtumien yhteydessä aiheutuvat 
suhdekustannukset ja niiden muuttuminen pitkän asiakassuhteen aikana tulee 
huomioida kokonaisuutta tarkastellessa. (Grönroos, 2009)  

Oppikirjojen esittämien määritelmien perusteella hinnoitteluun 
vaikuttavat tekijät voidaan ryhmitellä yrityksen sisäisiin (omat tavoitteet, 
strategiat ja kustannukset), markkinointimixin liittyviin (tuoteominaisuudet, 
hinta, asiakkaiden käsitykset, jakelukanava ja myynninedistäminen) ja ulkoisiin 
(toimintaympäristö, markkinat ja kilpailijat) tekijöihin. Pitkälti samankaltaista 
lähestymistapa on käyttänyt myös Banterie ym. (2014) tutkimuksessaan pienten 
ja keskisuurten elintarvikeyritysten hinnoittelun onnistumiseen liittyvistä 
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kyvykkyyksistä, jossa hinnoitteluun vaikuttavat tekijät on ryhmitelty yrityksen, 
toimitusketjun ja ulkoisiin näkökohtiin. Yrityksen näkökohtia ovat 
kustannukset ja koko sekä markkinanalyysien teko, markkinoinnin strateginen 
suunnittelu ja oman markkinointitoiminnan arviointi. Näitä voitaisiin yleisesti 
kuvata markkinointiosaamiseksi. Banterie ym. (2014) sisällyttää 
ryhmittelyssään myös markkinointimixin kuuluvaksi yrityksen näkökohtiin. 
Toimitusketjusta huomioidaan näkökohtina vertikaalinen kilpailu ja 
vertikaalinen koordinointi ja ulkoisia näkökohtia ovat markkinat, 
toimintaympäristö ja lait. Nämä mainitut näkökohdat ja yleisesti oppikirjojen 
käsittämät hinnoitteluun vaikuttavat tekijät on koottu kuvioon 1, jonka 
esittämää ryhmittelyä käyttäen tässä tutkimuksessa tarkastellaan hinnoittelua 
sekä hinnoittelukyvykkyyttä mahdollisesti muodostavia ja siihen vaikuttavia 
tekijöitä. 

 
KUVIO 1 Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät (muokattu Banterie ym., 2014)) 
 

2.1 Yrityksen sisäiset tekijät 

Hinnoittelussa vaikuttavia yrityksen sisäisiä tekijöitä ovat yrityksen tavoitteet, 
strategiat, hinnoittelumenetelmät ja kustannukset sekä kuinka yritystä näiden 
osalta johdetaan. Sisäiset tekijät ovat vahvasti toisiinsa sidoksissa sekä peilaavat 
ja peilautuvat yrityksen ulkoisiin tekijöihin sekä tuotteen markkinointimixiin. 

Yritys voi asettaa itselleen monenlaisia tavoitteita. Usein tavoitteet 
koskevat yrityksen tuotteen asemaa markkinoilla tai tuotteen myynnillä 
tavoiteltavaa voittoa. Kotlerin ja Lanen (2009) mukaan tavoitteet voidaan jakaa 
viiteen eri päätyyppiin: eloonjääminen, voitonmaksimointi, markkinaosuuden 
maksimointi, maksimihinnan saaminen eli ns. kermankuorintahinnoittelu tai 
laatujohtajuus. Kukin tavoitteista luo omanlaisensa painotuksen hinnoittelussa 

Ulkoiset tekijät: 

Markkinat, Kilpailijat, Poliittiset tekijät, 
Vertikaalinen kilpailu, Vertikaalinen 

koordinointi, Toimintaympäristö, Lait 

Yrityksen sisäiset tekijät: 

Tavoitteet, Strategiat, Kustannukset, Koko, 
Markkinointiosaaminen 

Markkinointimixiin liittyvät 
tekijät: 

Tuote, Hinta, Saatavuus, 
Markkinointiviestintä, 
Asiakkaiden käsitykset 

 

Hinnoittelu 
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huomioitaviin tekijöihin. Tavoiteltaessa eloonjäämistä tuote hinnoitellaan 
kattamaan kulut. Voitonmaksimoinnissa hinta perustuu tietoon tuotteen 
kustannuksista ja kysynnästä sekä niiden muutoksista myyntihinnan suhteen. 
Maksimaalista markkinaosuutta tavoiteltaessa pyritään alhaisella hinnalla 
valtaamaan mahdollisimman suuri markkinaosuus, jolloin myyntimäärän 
kasvaessa tuotteen yksikkökustannukset laskevat ja tuotteen myynnistä 
saadaan haluttu voitto pitkällä tähtäimellä. Kermankuorintahinnoittelussa 
ainutlaatuisen tuotteen uutuusarvoa käytetään korkean hinnan perusteena 
erityisesti markkinoille tullessa ja pyritään suuriin voittomarginaaleihin. 
Laatujohtajuus perustuu asiakkaalle luotavaan käsitykseen laadukkaasta 
tuotteesta, jonka asiakkaalle tuottama arvo on muita vastaavia tuotteita 
korkeampi. (Kotler & Lane, 2009) 

Grönroos (2009) puhuu strategian luonnin yhteydessä 
kilpailunäkökulmasta eli sen määrittämisestä, mikä tekijä tuo yritykselle 
kilpailuedun. Jos yritys käyttää lähinnä hintaa kilpailukeinonaan, sanotaan että 
sen strateginen valinta kilpailuun on hintanäkökulma. Tämä on 
käyttökelpoinen ainoastaan silloin, kun yrityksellä on kustannusetu, joka 
mahdollistaa jatkuvan hinnalla kilpailemisen. Hintanäkökulma ei kuitenkaan 
lähtökohtaisestikaan ole omiaan koskaan luomaan pysyvää etua yritykselle, 
sillä se perustuu olettamaan, että asiakkaat ostavat aina edullisimman tuotteen. 
Asiakkaat ovat siten alttiita vaihtamaan toimittajaa heti, mikäli yrityksen hinta 
ei enää olekaan markkinoiden alin. Pysyvämpi kilpailuetu on yleensä 
mahdollista luoda jollain vaihtoehtoisella kilpailunäkökulmalla. Näitä ovat 
palvelunäkökulma, jossa asiakassuhteen kaikkia osatekijöitä ja asiakkaan 
näkökulmasta oleellisia palveluita kehittään sekä tarjotaan ydinratkaisun 
ohessa, ydintuotenäkökulma, jossa ydinratkaisun laatu on lähes ainoa 
asiakkaalle arvoa tuottava tekijä ja siten ostoperuste, sekä imagonäkökulma, 
joka nojaa vahvasti markkinointiviestinnän keinoin luotuihin asiakkaalle 
lisäarvoa tuoviin elementteihin ydintuotteen oheen. (Gröönroos, 2009) 

Hinnoittelumenetelmällä viedään yrityksen valitsema strategia käytännön 
tasolle yrityksen toimintatapojen ja laskelmien avulla. Erilaisia 
hinnoittelutyökaluja voidaan käyttää tässä hyväksi. Sipilä (2003) ja Nurminen & 
Bergroth (2007) katsovat hinnoittelumenetelmien tyypillisesti jakautuvan 
kolmeen eri pääluokkaan: kustannuspohjaiseen hinnoitteluun, 
markkinapohjaiseen hinnoitteluun, joka sisältää kilpailu- ja asiakasnäkökulmat, 
sekä katepohjaiseen hinnoitteluun, joka perustuu omiin päämääriin ja 
tavoitteisiin. Kotler & Lane (2009) erittelevät kilpailu- ja asiakasnäkökulmat 
toisistaan jakamalla hinnoittelumenetelmät arvoperusteiseen asiakkaan 
kokemaan arvoon perustuvaan hinnoitteluun, kustannusperusteiseen 
hinnoitteluun ja kilpailuperusteiseen hinnoitteluun sekä mainitsee myös 
huutokaupan yhtenä hinnoittelumenetelmänä. Käytännössä eri 
hinnoittelumenetelmiä ei monestikaan käytetä puhtaasti erillisinä vaan niitä 
käytetään oikean hinnan haarukoinnissa. Tällöin yleensä arvoperusteinen 
hinnoittelu asettaa hintakaton ja kustannusperusteinen hinnoittelu 
minimihinnan. (Kotler & Lane, 2009)    
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Tyypillisesti pitkällä aikavälillä vaikuttavien strategian, 
kilpailunäkökulman ja hinnoittelumenetelmän muodostamisen lisäksi yrityksen 
on mahdollista tehdä lyhyemmällä aikavälillä toteutettavia päätöksiä, joita voi 
kutsua hinnalla operoinniksi. Näitä ovat esimerkiksi hinnan erilaistaminen ja 
aktiivihinnoittelu. Hinnan erilaistamisessa eli differoinnissa tuotteen hinta 
vaihtelee jollain perusteella, kuten asiakasperusteisesti esim. vuosiostojen 
määrän mukaan, aikaperusteisesti esim. ostoajankohdan mukaan (hiljaiset vs. 
kysynnän huippukaudet), paikkaperusteisesti esim. työn suorituspaikan 
etäisyyden mukaan. Aktiivihinnoittelussa asiakkaita houkutellaan 
kampanjoiden ja erikoistarjousten avulla ostamaan edullista aktiivihinnoiteltua 
tuotetta. Yritys voi kuitenkin samalla pyrkiä saamaan tavoittelemansa voiton 
pidemmällä tähtäimellä sitomalla alennetun hinnan esimerkiksi asiakassuhteen 
hoitamiseksi käytettävään toimintatapaan, joka säästää yritykselle rahaa. 
(Kotler & Lane, 2009) Pakettihinnoittelu ja hinnan pilkkominen ovat 
menetelmiä, joilla voidaan saada aikaan erilaisen hintamielikuvan syntyminen 
periaatteessa tuotteen alkuperäistä hintaa käyttäen mutta erilaisen tarjonnan 
kautta. Pakettihinnoittelussa yritys tarjoaa asiakkaalle yhdellä hintaa 
toiminnallisen kokonaisuuden, joka sisältää useita tuotteita tai palveluita. 
Hintaa pilkottaessa tuote jaotellaan pienempiin osiin, jotka kukin hinnoitellaan 
erikseen. (Nurminen & Bergroth, 2007) 

Yrityksen oman toiminnan kustannusten tietäminen on oleellista 
hinnoittelua tehdessä riippumatta siitä, mitä hinnoittelumenetelmää yritys 
käyttää. Kustannuksia määritettäessä on tarpeen erotella tuotteen tai palvelun 
erilaatuiset kustannukset toisistaan. Tämä voidaan tehdä erottelemalla 
välittömät ja välilliset, muuttuvat ja kiinteät tai erillis- ja yleiskustannukset. 
Kustannusten jakamisessa eri luokkiin tarkastellaan niiden muuttumista 
sellaisella aikajänteellä, joka on sopiva yrityksen toiminta huomioiden. Se mitä 
jaottelua yrityksen kannattaa käyttää riippuu siitä, millaisia tavoitteita yritys on 
itselleen asettanut sekä miten ja millaisia mittareita käyttäen se aikoo seurata 
niiden saavuttamista. Jonkinlainen kustannusanalyysi on ehdoton apuväline 
myös selvitettäessä mahdollisuuksia tuotteen kustannustehokkuuden 
parantamiseen. (Vilkkumaa, 2005) 

2.2 Yrityksen markkinointimixiin liittyvät tekijät 

Perinteisen markkinointimix-näkemyksen mukaan yritys voi toteuttaa 
valitsemaansa kilpailu- ja hinnoittelustrategiaa markkinointimixin työkaluilla, 
joita ovat tuote, hinta, jakelukanava ja markkinointiviestintä. Nämä ovat 
yrityksen omassa hallussa olevat tekijät, joiden avulla se voi itse asemoida 
tuotteen markkinoilla ja tehdä tuotteen halutuksi asiakkaiden silmissä. 
Markkinointimixin tekijöistä sijainnissa eli tuotteen saatavuudessa sekä 
tuotteessa itsessään tehtävät muutokset ovat yleensä hitaita. Sen sijaan hinta ja 
markkinointiviestintä ovat nopeammin muokattavissa. (Kotler & Lane, 2009) 
Asiakkaiden käsityksien voidaan myös ajatella olevan markkinointimixiin 
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liittyviä tekijöitä, sillä yritys voi vastata asiakkaiden odotuksiin ja kokemaan 
arvoon sekä luoda kokemusta laadusta juuri markkinointimixin elementeillä.  

Tuote voi olla fyysisesti toimitettavissa oleva hyödyke tai palvelutuote. 
Grönroos (2009) mainitsee tuotteen ja palvelun välisen eron hahmottamiseksi 
palveluille kolme peruspiirrettä: ”1) Palvelut ovat prosesseja, jotka koostuvat 
toiminnoista tai joukosta toimintoja; 2) Palvelut tuotetaan ja kulutetaan ainakin 
jossain määrin samanaikaisesti; 3) Asiakas osallistuu ainakin jossain määrin 
palvelun tuotantoprosessiin kanssatuottajana.” Kotlerin & Lanen (2009) 
mukaan tuote on jotain, jonka asiakas hankkii tyydyttääkseen tarpeensa tai 
halunsa, ja tuotteen voi ajatella koostuvan eri kerroksista, jotka hierarkisesti 
rakentuvat toistensa kuvion 2 esittämällä tavalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUVIO 2 Hinnoiteltavien tuotekerrosten arvohierarkia (muokattu Kotler & Lane, 2009) 
 
Tuotekerroksista jokainen tuo oman lisänsä asiakkaan kokemaan arvoon. 
Ydinetu on perustavaa laatua oleva tarkoitus, jota varten tuote ylipäätään on 
olemassa. Perustuote on sen pelkistetty ilmenemismuoto fyysisenä tuotteena tai 
palveluna. Asiakasodotuksen tasolla tuotteen ominaisuuksilla pyritään 
täyttämään asiakkaiden tyypilliset odotukset. Laajennettu tuote sisältää 
lisäominaisuuksia, joilla asiakkaiden odotukset on mahdollista ylittää. 
Potentiaalinen tuote on kaikkien niiden tuoteominaisuuksien kokoelma, jotka 
ovat mahdollisia kehityssuuntia tuotteelle uusille tavoille tyydyttää asiakkaiden 
tarpeet tai tuoda lisäarvoa. Tämä tuotteen arvohierarkiaan perustuva 
arvonkehitys on haluttaessa mahdollista hinnoitella tuotteen jokaiselle tasolle 
erikseen. (Kotler & Lane, 2009) 

Grönroosin (2009) mukaan asiakkaiden odotukset tuotteesta ja heidän 
aiempien kokemustensa perusteella rakentuneet käsitykset luovat 
tarkastelupohjan hinnalle ja vaikuttavat asiakkaiden ostokäyttäytymiseen.  Jotta 
ostopäätös tietyllä hinnalla ja edellytykset pysyvälle asiakassuhteelle syntyvät, 
tulee asiakkaan kokeman hyödyn ja saaman arvon olla hintaa suurempi. Hinta 
vaikuttaa myös odotuksiin ja joskus hintaa pidetään laadun kriteerinä. 
Tuotteesta saatavaan tai pyydettävissä olevaan hintaa vaikuttaa oleellisesti se, 
millainen on asiakkaan maksuhalukkuus. Grönroos (2009) summaa 

Laajennettu tuote 

Ydinetu 

Perustuote 

Potentiaalinen tuote 

Asiakasodotukset 
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maksuhalukkuuden rakentuvan tuotteen laatumielikuvasta, tilannetekijöistä ja 
yksilökohtaisesti vaikuttavista tekijöistä. Sipilän (2003) mukaan asiakkaan 
käsitys perustuu tuotteen hintaan, tuotteen ominaisuuksiin, asiakkaalla 
tuotteesta olevaan hintamielikuvaan sekä käsitykseen yleisestä kohtuuhinnasta, 
jonka määrittymiseen kilpailu vaikuttaa voimakkaasti. Hintamielikuva 
muodostuu itse hinnan lisäksi tuotteen tai palvelun hintatietojen selkeydestä, 
käsityömäisyydestä, tuotteen tai palvelun julkisesta kuvasta, tuotteen tai 
palvelun hankintatiheydestä sekä siitä, kuinka hyvin tuote tai palvelu olisi 
voitu itse saada aikaan. Hintamielikuvan muuttaminen on todettu olevan 
vaikeampaa harvemmin käytettyjen tuotteiden kohdalla, kun taas usein 
käytettyjen tuotteiden hintamielikuvaan pystyy vaikuttamaan nopeammin. 
(Sipilä, 2003) 

Asiakkaiden maksuhalukkuuden tai kokeman arvon määrittäminen on 
kuitenkin yrittäjälle haastavaa, sillä nämä käsitykset vaihtelevat niin asiakas- 
kuin tilannekohtaisestikin (Kotler & Armstrong, 2012). Ymmärrykseen 
kannattaa kuitenkin pyrkiä, sillä asiakkaan maksuhalukkuuteen ja kokemaan 
arvoon perustuva hinnoittelu on asiakkaan tunteman todellisuuden 
ymmärtämistä, jossa asiakkaan kokema hyöty ja toisaalta asiakkaan tekemät 
uhraukset ovat vertailun kohteena (Sipilä, 2003).  

Markkinointiviestinnällä yritys voi kommunikoida tuotteen etuja ja 
houkutella asiakkaita tuotteen ostamiseen. Markkinointiviestinnän keinoja ovat 
mainonta, myyntipromootiot, henkilökohtainen myyntityö, suhdetoiminta ja 
suoramarkkinointi. Näiden käyttämisessä yrityksellä on vielä usein 
valittavinaan useampia toteutusmuotoja ja medioita, joista sen tulisi valita 
parhaiten omaa tavoitettaan ja strategiaansa tukevat. Laajimmillaan 
markkinointiviestinnän voidaan katsoa olevan läsnä kaikessa, mikä yrityksestä 
näkyy ulospäin. (Kotler & Armstrong, 2012)  

Erityisesti henkilökohtaisella tasolla tapahtuvalla vuorovaikutuksella on 
oleellinen rooli asiakkaan kokeman laadun ja arvon muodostumisessa, sillä 
vuorovaikutustilanteiden hoitamistapa vaikuttaa asiakkaan kokemaan arvoon 
ja asiakassuhteen kehittymiseen sekä siten myös myynnin kehittymiseen 
pidemmällä ajanjaksolla. Vuorovaikutussuhdetta voidaan analysoida 
pilkkomalla suhde tapahtumasarjojen ja episodien kautta yksittäisiin tekoihin. 
Näistä jokainen on osaltaan vaikuttamassa asiakkaan tekemään 
arvonmuodostukseen, sillä asiakas vertaa vastaanottamaansa tuotosta ja 
kokemaansa laatua tekemäänsä uhraukseen, joka voi olla esim. maksettu hinta, 
käytetty aika tai menetetyt tulot. Jokainen yksittäinen teko aiheuttaa toki myös 
yritykselle kustannusvaikutuksia. Lopullinen suhteen kokonaisarvo asiakkaalle 
saadaan huomioimalla suhteen elinkaaren ajalta kaikkien hyötyjen ja uhrausten 
lisäksi myös suhdekustannukset ja asiakkaan saaman palvelun vaikutus 
asiakkaan ansaintakykyyn. (Grönroos, 2009) 

Asiakkaan kokemus laadusta on aina myös riippuvainen asiakkaan 
odotuksista. Osa odotuksista on sumeita, osa hiljaisia ja vain osa julkilausuttuja 
odotuksia. Jotta myyjä voi tyydyttää asiakkaan odotukset, tulisi sumeat ja 
hiljaiset odotukset selvittää ja lausua ne julki. Ajan myötä suhteessa tapahtuu 
myös oppimista, kun asiakas tietää mitä voi suhteelta odottaa ja myyjä oppii 
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tuntemaan asiakkaan tarpeet. Tällöin asiakkaan odotukset ja myyjän tarjonta 
yleensä kohtaavat paremmin toisensa. (Grönroos, 2009) Muuntamalla sumeat ja 
hiljaiset odotukset julkilausutuiksi, tulee myyjä paremmin tietoiseksi asiakkaan 
odotuksista ja arvonmuodostuksesta. Käyttämällä tätä tietoa on hinnoittelu 
mahdollisesta tehdä nämä odotukset täyttäväksi. (Nagle ym., 2011) Jotta asiakas 
voi olla tyytyväinen tuotteen hintaan, tulee asiakkaan kokeman hyödyn ja 
saaman arvon olla hintaa suurempi (Sipilä, 2003). 

Markkinointimixiin liittyy myös tuotteen saatavuus tai jakelukanavan 
määrittelyn eli se, miten tuote saadaan asiakkaan ulottuville (Kotler & 
Armstrong, 2012). Mielikuvat erityyppisten jakelukanavien laadusta voivat 
vaikuttaa asiakkaiden maksuhalukkuuteen. Jakelukanavan valinnalla voidaan 
mahdollistaa myös laajennetun tuotteen lisäominaisuuksien tarjoaminen.  

2.3 Yrityksen ulkoiset tekijät 

Yritys toimii kiinteässä yhteydessä toimintaympäristöönsä, joka voidaan eritellä 
mikro- ja makroympäristön tasoihin. Yrityksen mikroympäristön tekijöitä ovat 
tahot, joiden toimet vaikuttavat yrityksen kykyyn palvella asiakkaitaan. Näitä 
ovat esimerkiksi toimittajat, kilpailijat ja asiakkaiden muodostamat markkinat. 
Makroympäristö koostuu yrityksen mikroympäristöön vaikuttavista laajoista 
yhteiskunnallisista ilmiöistä ja toimijoista. Näitä ovat esimerkiksi taloudelliset, 
luonnolliset, teknologiset ja poliittiset voimat. (Kotler & Armstrong, 2012) 
Kaikista näistä voidaan johtaa yhteys hinnoitteluun, mutta tässä yhteydessä 
esille nostetaan erityisesti markkinat, kilpailijat ja poliittiset tekijät. 

Kotler ja Armstrong (2012) määrittelevät markkinat nykyisten ja 
potentiaalisten asiakkaiden joukkona. Asiakkaiden määrässä voi olla vaihtelua 
sekä alueellisten että ajallisten tekijöiden myötä. Myös kysynnän hintajousto eli 
asiakkaiden ostomäärän vaihtelun herkkyys hinnanmuutoksille oleellinen tieto 
hinnoittelua varten. Paitsi asiakkaan tyytyväisyys kokemaansa arvoon myös 
erilaiset sidokset, joita voi olla asiakkaan ja myyjän välillä, vaikuttavat 
asiakkaan käyttäytymiseen tulevaisuudessa. Juridiset, taloudelliset, tekniset, 
maantieteelliset tai ajalliset sidokset voivat olla esteinä suhteen purkamiselle, 
kun taas suhdetta lujittavia esteitä voivat olla esim. sosiaaliset, tietämykselliset 
tai psykologiset sidokset (Grönroos, 2009). 

Yrityksellä on myös muita ulkoisia sidosryhmiä ja vaikuttajatahoja kuin 
asiakkaat. Niin sanottu yleinen mielipide vaikuttaa osaltaan mielikuvaan 
tuotteesta tai toimialasta. Se voi tehdä yrityksen toiminnasta yleisen 
hyväksynnän ja kannustuksen kohteen tai toisaalta leimata yrityksen toiminnan 
paheksuttavaksi vaikuttaen siten yrityksen hinnoittelumahdollisuuksiin. 

Myös kilpailijoiden määrä voi vaihdella hyvin paljon. Täydellisen 
kilpailun markkinoilla kilpailu on runsasta ja asiakkailla on useita vastaavia 
tuotteita, joiden välillä voi asiakas tekee ostopäätöksensä. Tuotteen hinta 
määräytyy tällöin voimakkaasti markkinoiden yleisen hintatason mukaisesti. 
Monopolistisilla markkinoilla on useita kilpailijoita ja useita asiakkaita. 
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Yritykset tarjoavat tietylle asiakassegmentille erillaistetun tuotteen, jonka 
hintaan yritys pystyy paljolti omilla markkinointitoimillaan vaikuttamaan. 
Oligopolistisessa kilpailuympäristössä toimii vain muutama kilpailija, jolloin 
yrityksien hinnoittelu on vahvasti kilpailijoiden asettamasta hintatasosta ja 
toimenpiteistä riippuvainen. Puhtaan monopolin vallitessa markkinoilla on 
vain yksi myyjä. Jos kyse on aivan uudenlaisen tarpeen täyttävän ratkaisun 
tarjoamisesta, on yrityksellä suuret mahdollisuudet hinnoittelussa. Usein 
monopoliasemassa oleva yritys on kuitenkin julkisia palveluja tarjoava tai 
julkisen säätelyn piirissä oleva, jolloin sen mahdollisuudet hintatason 
itsenäiselle asettamiselle voivat olla rajalliset. (Kotler & Armstrong, 2012) 

Yritykseen vaikuttaa lisäksi poliittisia tekijöitä, jotka voivat olla 
normatiivista säätelyä kuten mm. lait ja määräykset tai taloudellisia tekijöitä 
kuten verot ja kannustimet. Poliittisten tekijöiden kohdentuminen yritykseen 
voi perustua esimerkiksi yrityksen toimialaan, käyttämään raaka-aineeseen tai 
toiminnan luonteeseen. Taloudellisia sekä mahdollisesti toiminnallisia 
vaikutuksia omaavina ne tulisi huomioida yrityksen hinnoittelupäätöksien 
yhteydessä. Poliittisina vaikuttimina voidaan pitää lisäksi toimialajärjestöjen tai 
yrityksen toimintaan liittyvien muiden tahojen toimet.  
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3 RESURSSIPOHJAINEN NÄKÖKULMA RESURS-
SEIHIN JA HINNOITTELUKYVYKKYYTEEN 

Yrityksen suorituskykyä hinnoittelussa tai hinnoittelun onnistumisen 
edellytyksiä voidaan arvioida käyttäen resurssipohjaista näkökulmaa, jonka 
Wernerfelt (1984) esitti jo 1980-luvulla. Wernerfeltin (1984) mukaan yrityksen 
resursseina voidaan ymmärtää mikä tahansa tekijä, joka voidaan käsittää 
yrityksen vahvuutena tai heikkoutena. Resurssien vahvuudet voivat pitkällä 
aikavälillä johtaa hyvään tuottoon. Toisaalta resurssien puutetta voidaan 
verrata markkinoille tulon esteisiin. (Wernerfelt, 1984) Resurssien 
kehittämiseksi on resurssipohjaisen näkökulman mukaan tarpeellista 
investoida kolmenlaiseen pääomaan: ihmisiin, systeemeihin ja sosiaaliseen 
pääomaan. Niiden kautta pystytään kehittämään yrityksen kyvykkyyksiä ja 
rakentamaan valitusta toiminnosta, esimerkiksi hinnoittelusta, pitkällä 
aikavälillä yrityksen strategiaan integroitu tekijä, joka edesauttaa markkinoilla 
kilpailuedun saamista (Dutta ym., 2002). 

Kyvykkyydeksi taas käsitetään prosessit, joilla yritys hankkii uusia 
resursseja ja muuntaa olemassa olevia resurssejaan arvoa tuottaviksi 
tarjoamiksi markkinoille. Kyvykkyydet sisältävät monimutkaista ja 
koordinoitua taitojen ja tietämyksen käyttöä, jonka yritys on kehittänyt ajan 
kuluessa. Mikäli yritys pystyy mukauttamaan kyvykkyyden tuomia 
prosessejaan muuttuvan toimintaympäristön mukaan, yrityksellä on 
dynaaminen kyvykkyys. (Morgan, 2012) Yrityksissä hinnoittelukyvykkyys 
tunnistetaan yhdeksi oleelliseksi osa-alueeksi markkinointikyvykkyydessä, jolla 
on todettu olevan positiivinen yhteys yrityksen suorituskykyyn.  (Vorhies & 
Morgan, 2005). 

3.1 Resurssit 

Perinteisesti resursseina käsitettyjen tekijöiden kuten esimerkiksi pääoman ja 
työvoiman lisäksi Wernerfelt (1984) lisää yrityksen resurssit käsittämään muun 
muassa johtamiskyvyt, teknologisen edelläkävijyyden, asiakasuskollisuuden ja 
kokemuksen tuomat edut toiminnassa. Resurssipohjaista näkökulmaa soveltaen 
yrityksen kilpailuetua tutkinut Barney (1991) täsmentää yrityksen 
menestymisen perustuvan strategisten resurssien mahdollistamaan 
kyvykkyyksien kehittämiseen ja näihin perustuvan yrityksen strategiaan 
integroidun toiminnon tuomaan pysyvään kilpailuetuun markkinoilla. Barney 
(1991) esittää, että samalla toimialalla menestyvät yritykset voivat omata 
keskenään erilaisia strategisia kyvykkyyksiä.  Koska kaikki resurssit eivät ole 
helposti siirrettävissä yrityksestä toiseen, pystyvät yritykset säilyttämään 
keskinäiset eroavuudet. Pysyvälle kilpailuedulle oleellista onkin, että 
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kilpailuedun luovan kyvykkyyden täytyy rakentua strategisille resursseille, 
joiden piirteiksi Barney (1991) esittää hyödyllisyyden, harvinaisuuden, vaikean 
jäljiteltävyyden ja vaikean vaihdettavuuden. Näitä piirteitä saavat aikaan 
menneisyyden ainutlaatuiset olosuhteet ja teot, esimerkiksi patentit ja maine, 
hiljainen tieto, kyvykkyyksien ja rutiinien yhdistelmät, sekä sosiaalinen 
kompleksisuus sisältäen henkilö-, sosiaalisen- ja kulttuuripääoman (Crook ym., 
2008). On kuitenkin huomattava, että vaikka strategisten resurssien avulla 
kehitetty vaikeasti jäljiteltävä kyvykkyys voikin tuoda yritykselle kilpailijoihin 
nähden pysyvän kilpailuedun, voivat yrityksen toimintaympäristössä 
tapahtuvat muutokset kuitenkin saada aikaan kilpailuedun häviämisen tai 
muuntumisen jopa niin, että aiemmin yritykselle kilpailuetua tuonut seikka on 
muutoksen jälkeen yritykselle heikkous (Barney, 1991). 

Resurssien ja yrityksen suorituskyvyn välisiä yhteyksiä on tutkittu 
runsaasti. Vuonna 2008 tehdyssä meta-analyysissä (Crook ym., 2008), joka 
käsitti 125 resurssipohjaista näkökulmaa käyttänyttä tutkimusta, tarkasteltiin 
yrityksen arvoketjun mukaisesti ryhmiteltyjen resurssien ja yrityksen 
suorituskyvyn välistä yhteyttä. Kaikkien yhteyksien ollessa positiivisia suurin 
korrelaatio (rc=0.42, p < 0.01) oli markkinointitoimintoon liittyvien resurssien ja 
yrityksen suorituskyvyn välillä. Tutkimus myös totesi, että yhteydet säilyivät 
samoina riippumatta yrityksen koosta tai siitä, tarkasteltiinko arvoketjun osaa 
asiakas- tai yrityskohtaisella tasolla. (Crook ym., 2008) 

Markkinointiresursseina käsitetään markkinointitoiminnolle saataville 
olevat resurssit, jotka markkinointikyvykkyyksien kautta voidaan muuntaa 
arvoa sisältäviksi suoritteiksi. (Morgan, 2012) Hyvien markkinointiresurssien 
omaaminen ei ole yrityksen koosta kiinni, mutta resurssit saattavat erikokoisilla 
yrityksillä olla erityyppisiä. Esimerkiksi monilla perheyrityksillä, jotka ovat 
usein pieniä tai keskisuuria yrityksiä, ei ole erillisiä resursseja osoitettuna 
markkinointiin eikä syvää ymmärrystä markkinointitoiminnoista, -työkaluista 
tai markkinatutkimuksesta. Kuitenkin tällaisille yrityksille ominaisilla 
toisenlaisilla strategisilla resursseilla - kuten maineella, läheisillä suhteilla 
asiakkaisiin ja koko verkostoon sekä hiljaisella tiedolla markkina- ja 
liiketoiminta-alalta - nämäkin yritykset pystyvä luomaan menestystä. (Pérez-
Cabañero ym., 2012) 

3.2 Hinnoittelukyvykkyys 

Hinnoittelussa onnistuminen edellyttää kompleksisen prosessin hallintaa, johon 
yritys tarvitsee kyvykkyyttä. Hinnoittelukyvykkyys perustuu rutiinien, 
koordinointimekanismien, systeemien, taitojen ja täydentävien resurssien 
yhdistelmälle, jota kilpailijoiden on vaikea jäljitellä. (Dutta ym., 2003) 
Hinnoittelukyvykkyyden tekijöiden voi olettaa liittyvän hinnoitteluun 
vaikuttaviin tekijöihin, joiden ryhmittely on esitetty kuviossa 1 yrityksen 
hinnoittelua käsittelevän kappaleen yhteydessä. 
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Hinnoittelukyvykkyyteen onkin voitu yhdistää monta hinnoitteluun 
vaikuttavaa yrityksen sisäistä tekijää. Hinnoitteluprosessin eri vaiheiden 
hallinta on noussut esille hinnoittelukyvykkyystekijänä useissa tutkimuksissa: 
Hinnoittelukyvykkyystekijöinä mainitaan hinnoittelustrategian muotoilu 
(Dutta ym., 2003; Morgan, 2012), markkinainformaation hankinta markkina-
analyysillä (Banterie ym., 2014) ja reagointikyky markkinoilla tapahtuviin 
muutoksiin (Vorhies & Morgan, 2005; Morgan 2012). Kyky mukauttaa 
myynninedistämistoimintaa sekä markkinointibudjettia markkinoiden 
muuttuessa korreloivat positiivisesti hinnoittelukyvykkyyden kanssa (Banterie 
ym., 2014). Tarkkuus oman kannattavuuden ja myynnin ennustamisessa on 
todettu hinnoittelukyvykkyystekijäksi (Pérez-Cabañero ym., 2012) kuten myös 
oman hinnoittelutyön (Vorhies & Morgan, 2005) ja hinnoitteluohjelmien 
tehokkuus (Pérez-Cabañero ym., 2012). 

Hinnoitteluun vaikuttaviin ulkoisiin tekijöihin liittyväksi tärkeäksi 
hinnoittelukyvykkyystekijäksi mainitaan kilpailijoiden hintojen ja hinnoittelun 
(Dutta ym., 2003; Vorhies & Morgan, 2005; Morgan, 2012) sekä tulevien 
toimenpiteiden (Morgan, 2012) tunteminen. Hinnoittelukyvykkyyteen kuuluu 
myös toimialan trendien tunteminen (Pérez-Cabañero ym., 2012). 

Viestintä asiakkaan kanssa nousee selkeästi esille markkinointimixiin 
liittyvänä hinnoittelukyvykkyystekijänä. Hinnan asetanta ja uusista hinnoista 
neuvottelu (Dutta ym., 2003) sekä hintamuutoksista kommunikointi (Morgan, 
2012) ovat hinnoittelukyvykkyyttä muodostavia tekijöitä. Suora yhteys 
asiakkaaseen näyttäytyy myös tärkeänä, sillä toimiminen osana yhteenliittymää 
tai vähittäismyyntikanavan käyttö myynnissä olivat negatiivisesti yhteydessä 
hinnoittelukyvykkyyteen (Banterie ym., 2014). 

Hinnoittelukyvykkyydestä on myös todettu suora positiivinen yhteys 
yrityksen hyvään tulokseen ja suorituskykyyn useassa eri tutkimuksessa (Dutta 
ym., 2003; Vorhies & Morgan, 2005; Pérez-Cabañero ym., 2012; Liozu & 
Hinterhuber, 2013; Banterie ym., 2014). Laajassa yli 1800 markkinoinnin ja 
liikkeenjohdon asiantuntijalta kerätyn kyselyaineiston perusteella tehdyssä 
tutkimuksessa (Liozu & Hinterhuber, 2013) todettiin, että yrityksen 
suorituskykyyn olivat positiivisesti yhteydessä kyvykkyydet hinnan 
asetannassa, hintaneuvottelussa, arvon ja hinnan kommunikoinnissa, sekä 
hinnoitteluprosessissa ja -systeemeissä. Tutkimuksen tarkastellessa tarkemmin 
eri hinnoittelumenetelmiä osoittautui, että hyvä suorituskyky oli suoraan 
positiivisesti yhteydessä arvoperusteiseen hinnoitteluun ja suoraan 
negatiivisesti yhteydessä kilpailupohjaiseen hinnoitteluun. Yrityksen koko, 
toimiala tai maantieteellinen sijainti eivät vaikuttaneet tulokseen. (Liozu & 
Hinterhuber, 2013) 

Hinnoittelukyvykkyystekijöitä selvittäneiden aiempien tutkimuksien ja 
omien tulostensa perusteella Liozu ja Hinterhuber (2014) ovat koostaneet 
hinnoittelukyvykkyyden arviointiin PRICECAP –mittarin, jonka he 
luonnehtivat kattavan yleisesti hinnoittelukyvykkyyttä määrittävät kriittiset 
dimensiot: yrityksen sisäiset tekijät, asiakkaat ja kilpailijat. Tämä validoitu 
mittari erittelee hinnoittelukyvykkyden tekijät seuraavasti: 
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• ”hinnoittelussa nopea reagointi markkinoiden muutoksiin 
• kilpailijoiden hinnoittelutaktiikan tietäminen 
• tehokas työskentelytapa hinnoittelussa 
• asiakkaiden maksuhalukkuuden tietäminen 
• kilpailijoihin verrattuna oman taloudellisen arvon tietäminen 
• asiakkaiden hintajouston tietäminen 
• omia hinnoittelupäätöksiä tukevien työkalujen suunnittelu 
• tuotteen käyttöarvon tai omistamisen kokonaiskustannusten analysointi 
• sisäisten hinnoittelukoulutuksien järjestäminen 
• sisäisen hinnoittelujohtamisohjelman kehittäminen.” (Liozu & 

Hinterhuber, 2014) 
 

Tässä työssä jo aiemmin esitettyä hinnoitteluun vaikuttavien tekijöiden 
jaottelua käyttäen voidaan myös PRICECAP-mittarin muodostavat tekijät 
ryhmitellä sisäisiin, ulkoisiin ja markkinointimixiin liittyviin tekijöihin. Näistä 
sisäisiin tekijöihin voidaan katsoa liittyvän mittarin osa-alueet tehokas 
työskentelytapa hinnoittelussa, omia hinnoittelupäätöksiä tukevien työkalujen 
suunnittelu, sisäisten hinnoittelukoulutuksien järjestäminen ja sisäisen 
hinnoittelujohtamisohjelman kehittäminen. Markkinointimixiin hinnan 
asetantaan liittyvät selkeästi PRICECAP-mittarin osa-alueet asiakkaiden 
maksuhalukkuuden tietäminen, asiakkaiden hintajouston tietäminen ja tuotteen 
käyttöarvon tai omistamisen kokonaiskustannusten analysointi. Ulkoisista 
hinnoitteluun vaikuttavia tekijöitä kuvaa PRICECAP-mittarin osa-alue nopea 
reagointi markkinoiden muutoksiin, kilpailijoiden hinnoittelutaktiikan 
tietäminen ja kilpailijoihin verrattuna oman taloudellisen arvon tietäminen. 
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4 HINNOITTELU LÄMPÖYRITTÄJÄTOIMIALALLA 

4.1 Lämpöyrittäjätoimiala 

Lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten määrä on Suomessa lisääntynyt 
melko tasaisesti noin parillakymmenellä laitoksella viime vuosien aikana. 
Vuonna 2010 lämpöyrittäjien hoitamia laitoksia oli koko maassa 490 laitosta 
(Solmio, 2011), vuonna 2011 laitoksia oli 505 (Vuorio, 2012) ja vuoden 2012 
lopussa jo 527 kappaletta (Vuorio, 2013). Lämpöyrittäjätoimintaa on ollut Keski-
Suomessa ainakin vuodesta 2006 lähtien, jolloin TEMin Pk-bioenergia 
toimialaraportin (Alm, 2008) mukaan alueella oli kolme lämpöyrittäjäryhmän 
toimipaikkaa. TEMin Uusiutuva energia -toimialaraportin (Alm, 2012) mukaan 
vuonna 2010 toimipaikkoja oli jo kahdeksan. Todellisuudessa määrä on 
kuitenkin tätä suurempi, sillä vuonna 2010 valmistunut Työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisu ”Kiinteisiin biomassapolttoaineisiin liittyvä 
liiketoiminta Keski-Suomessa” (Pelli, 2010) tunnisti Keski-Suomessa olevan 
vuonna 2010 yhteensä 17 lämpöyrittäjäksi katsottavaa toimijaa, joiden 
hoidettavana oli yhteensä 25 laitosta. 

Lämpöyrittäjiä on laitosten lukumäärää vähemmän, sillä usea 
lämpöyrittäjä hoitaa kahta tai useampaa laitosta (Vuorio, 2013). Lämpöyrittäjien 
määrästä Suomessa ei tällä hetkellä ole olemassa tarkkaa tietoa. Merkittävä osa 
lämpöyrittäjistä jää esimerkiksi Tilastokeskuksen tilastojen ulkopuolelle, sillä 
tiedot muun tuotantotoiminnan kuten esimerkiksi maanviljelyn ohella tehdystä 
lämpöyrittäjyyden liiketoiminnasta eivät välity erillisinä tilinpäätöstietoihin tai 
yritys- ja toimipaikkarekisteriin. Tilastoimisongelma tunnistetaan myös työ- ja 
elinkeinoministeriön julkaisemissa bioenergian tai uusiutuvan energian 
toimialakatsauksissa, joissa on esitetty lämpöyrittäjätoiminnalle lukuja. 
Esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla tiedettiin vuoden 2011 lopussa todellisuudessa 
olevan noin 70 toimipaikkaa, mutta näistä vain 15 näkyi Tilastokeskuksen 
toimipaikkarekisterissä. Vuoden 2011 lopussa oli Tilastokeskuksen 
toimipaikkarekisterissä koko Suomessa 127 lämpöyrittäjää. (Alm, 2013) 
Lämpöyrittäjien todellisen määrän voi siis olettaa olevan tilastoituja lukuja 
huomattavasti suuremman. 

Lämpöyrittäjyysalan kehittymistä voidaan selvittää myös tarkastelemalla 
lämpöyrittäjien liiketoiminnan kehittymistä ja taloudellisia tuloksia. 
Toimialarekisterissä olevan lämpöyrittäjäjoukon liikevaihto vuoden 2000 alusta 
huhtikuuhun 2013 tarkasteltuna näyttääkin kehittyneen varsin suotuisasti 
(kuva 1). Kuvasta 1 näkyy selvästi myös liikevaihdon kausivaihtelu, jonka voi 
olettaa olevan seurausta myydyn lämpömäärän vaihtelusta talvi- ja kesäkausien 
välillä. Lämpöyrittäjyystoiminnalle ominaista ja samalla haastavaa onkin 
yhdistää tämä kausivaihtelu ja lämmön hinnan kustannusherkkyys pitkiin 
lämmöntoimitussopimuksiin ja lämpöyrittäjän tekemiin mittaviin 
investointeihin.  
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KUVA 1 Lämpöyrittäjätoiminnan liikevaihto 01/2000 – 04/2013 (lähteessä Alm 2013 
ilmoitettu alkuperäinen lähde: Tilastokeskus asiakaskohtainen suhdannepalvelu) 
 
Lämpöyritystoimintaa on olemassa monenlaisen yhtiömuodon kautta. Noin 
puolet yrityksistä on osakeyhtiö- tai osuuskuntamuotoisia. Toinen puoli on 
yksittäisiä maatalous- tai maaseutuyrittäjiä sekä yrittäjien muodostamia 
osuuskuntamuotoisia yrittäjärenkaita. Vuosien 1998 - 2012 ajalta tarkasteltuna 
osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisten yritysten hoitamien laitosten osuus on 
kasvanut ja yrittäjärenkaiden osuus laskenut. (Vuorio, 2013) Keski-Suomessa 
vuonna 2010 tunnistetun 17 lämpöyrittäjän liiketoimintatoimintamuotona 
seitsemällä on yrittäjyys, viidellä osuuskunta ja viidellä osakeyhtiö (kuvio 3) 
(Pelli, 2010). 
 

 
KUVIO 3 Lämpöyrittäjien yritysmuodot vuoden 2010 lopussa Keski-Suomessa (Pelli, 2010) 
ja koko Suomessa (Vuorio, 2011) 
 
Eri lähteistä saatavilla olevien lämpöyrittäjälukujen eroavaisuudesta ja eri 
yhtiömuotojen käytöstä voi päätellä, että osalla toimijoista lämpöyrittäjyys on 
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elinkeinona todennäköisesti suuremmassa roolissa kuin toisilla. Keski-Suomen 
tunnistettujen 17 lämpöyrittäjien toiminnan jakautuminen erilaisiin 
yritysmuotoihin näyttää olevan melko samanlainen kuin kaikkien Suomessa 
toimivien lämpöyrittäjien yritysmuotojen jakautuminen. Kuviosta 3 näkyy, että 
Keski-Suomessa lämpöyrittäjätoiminta on kuitenkin hieman useammin 
osuuskuntamuotoista kuin kaikkia Suomessa toimivia lämpöyrittäjiä 
tarkastellen. Osakeyhtiöitä taas näyttäisi Keski-Suomessa olevan hieman koko 
maan tasoa vähemmän. Yrittäjänä toimiminen on Keski-Suomessa hieman 
yleisempää kuin koko Suomen tasolla, mutta yrittäjärenkaita Keski-Suomessa ei 
vuonna 2010 toiminut yhtään. 

Osakeyhtiö- ja osuuskuntamuotoisten yritysten hoitamien lämpölaitosten 
kattilatehot ovat Suomessa keskimäärin lähes kaksinkertaisia yksittäisten 
yrittäjien tai yrittäjärenkaiden kattilatehoihin verrattuna (Vuorio, 2013). Vuonna 
2010 keskimääräinen kattilateho kaikissa lämpöyrittäjien hoitamissa laitoksissa 
Suomessa oli 0,58 MW (Solmio, 2011). Keski-Suomessa laitosten keskimääräinen 
kattilateho oli 0,63 MW vuonna 2010 (Pelli, 2010). 

Lämpölaitoksista osa on lämpöyrittäjän omia ja osa asiakkaan omistamia. 
Suomessa lämpöyrittäjyystoiminnan alkuaikoina oli tyypillistä, että asiakkaat 
omistivat laitoksen tai tekivät laitosinvestoinnin ja lämpöyrittäjä huolehti vain 
polttoaineen hankinnasta, laitoksen ylläpidosta ja lämmön toimituksesta. 
Nykyisin entistä useampi lämpöyrittäjä on laitosinvestoinnin tekijä. Vuonna 
2012 lämpöyrittäjä teki investoinnin tai pääosan siitä kahdessa kolmasosassa 
uusista lämpölaitoksista. (Vuorio, 2013) 

Lämpöyrittäjätoimialalla joihinkin investointeihin on ollut mahdollista 
saada myös tukea. Uusiutuvan energian laitosinvestointeihin saatava 
energiatuki ja aluelämpöverkkoinvestointiin saatavat tuet ovat laskelmien 
mukaan myös parantaneet selvästi lämpöyrittäjien kannattavuutta (Gaia 
Consulting Oy, 2012). Kestävän metsätalouden rajoituslain (Kemera) nojalla 
myönnettävää tukea, jota haketustuki edelsi, on myös ollut mahdollista hakea 
tietyin edellytyksin (Karjalainen & Korhonen, 2010). Hakkeen yllättävää 
hinnannousua varten on esitetty lämpöyrittäjien mahdollisuutta 
tukirahoituksen saamiseen, jotta lämpöyrittäjien toiminta ei joudu vaikeuksiin 
rahoitusongelmien vuoksi. Hintavaihtelut voivat syntyä polttoaineen 
alueellisesta saatavuudesta, päästöoikeuksien hinnankehityksestä, 
markkinahakkuiden määrästä ja polttoturpeen saatavuudesta. (Rieppo, 2010) 

Lämpölaitosten toiminnan kannattavuudesta on esitetty hieman erilaisia 
arvioita lähteestä ja tiedon keruun ajasta riippuen: TTS:n vuonna 2005 tekemän 
selvityksen mukaan lämpöyrittäjien toiminta on todettu taloudellisesti 
kannattavaksi kahdessa tapauksessa kolmesta (Solmio & Tuomi, 2007) ja 
vuonna 2012 julkaistussa kaukolämmön paikallisia liiketoimintamalleja 
kuvaavassa raportissa todetaan perinteisen lämpöyrittäjyyden olevan 
kannattavaa toimintaa (Gaia Consulting Oy, 2012). Lämpöyrittäjien 
taloudellinen tila on kuitenkin pääosin kulkenut positiiviseen suuntaan ja 
kannattavuuden tunnusluvut ovat varsin tyydyttäviä. Omavaraisuusaste 
alhainen ja velkaantumisaste ovat kuitenkin korkeita. (Alm, 2013) Laitosten 
välillä on suuria eroja kustannuksissa sekä siinä, miten kustannukset 
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suhteutuvat lämmön myyntihintaan. Esimerkiksi pääomakulut olivat 10 - 72 
prosenttia lämmön myyntihinnasta, laitoksen polttoainekulut 16 - 77% ja 
korjaus, huolto- sekä päivystyskulut yhteensä 0,3-12,2% lämmön hinnasta. 
(Solmio & Tuomi, 2007) Lämpöyrittäjätoimialalla kustannusrakenteen vertailun 
hankaluudet kuvastavat lämpöyrittäjäkohteiden suuria eroja toisistaan ja niiden 
voi katsoa myös osoittavan, että lämpöyrittäjien on järkevää tehdä hinnoittelu 
paljolti omista lähtökohdistaan käsin. 

4.2 Hinnoitteluun vaikuttavat tekijät lämpöyrittäjätoimialalla 

4.2.1 Sisäiset tekijät 

Lämpöyrittäjätoiminnan kustannusrakenne riippuu hyvin paljon siitä, onko 
lämpöyrittäjä itse tehnyt lämpölaitosinvestoinnin vai ei. Investointi on mittava, 
mutta lisää toisaalta kulurakenteen ennustettavuutta niihin nähden, jotka eivät 
ole laitokseen investoineet ja joiden suurin kuluerä on siten tyypillisesti 
muuttuviin kuluihin luettavat polttoainekulut. Muita muuttuvia kuluja ovat 
mm. kunnossapitokulut ja tarvikeostot. Kiinteitä kuluja ovat tyypillisesti 
palkkakulut, vuokrat ja hallintokulut (Backman & Vuorio, 2013). 

Lämpölaitokset tuottavat lämmön pääosin metsähakkeella, jonka käyttö 
muodostaa noin 90 % Suomen lämpölaitosten kiinteiden polttoaineiden 
käytöstä. Vara- ja lisäpolttoaineena on yleensä polttoöljy. (Vuorio, 2013) 
Kustannusten hallinnassa polttoainehintojen kuten metsähakkeen hinnan 
suuret ajalliset ja alueelliset vaihtelut aiheuttavat haasteita lämpöyrittäjille. 
Mikäli lämpöyrittäjä ei ole sitonut myymänsä lämmön hintaa metsähakkeen 
hintakehitystä seuraavaksi, voivat hakkeen hinta ja saatavuusongelmat 
muodostaa lämpöyrittäjälle suuren taloudellisen riskin. (Vuorio, 2013) 
Erityisesti kovana pakkastalvena metsähakkeen saatavuus voi nopeasti heiketä 
ja hakkeen hinta nousta hyvinkin nopeasti. Lämpöyrittäjä voi yrittää suojata 
itseään hakkeen mahdollista rajua hinnannousua vastaan varautumalla 
tarpeeksi isolla ja laadukkaalla hakevarastolla pakkastalven hakekulutukseen. 
Muita hakkeen hintaan vaikuttavia tekijöitä ovat mm. päästöoikeuden 
hintakehitys, hakkuiden määrä sekä metsähaketta mahdollisesti korvaavien 
polttoaineiden, kuten polttoturpeen, saatavuus. (Solmio, 2011) Myös 
metsähakkeen laadulla on suuri merkitys kustannusmielessä: hyvälaatuisesta 
eli korkean lämpöarvon omaavasta hakkeesta on mahdollista saada tuotettua 
enemmän lämpöä kuin saman tilavuuden sisältämästä huonolaatuisesta 
hakkeesta (Pelli, 2010). 

Koska lämpöyrittäjä on sitoutunut yleensä tuotteensa eli lämmön 
jatkuvaan saatavuuteen, on lämmön toimituksesta huolehdittava myös 
lämmöntuotantolaitoksen mahdollisten käyttökatkojen aikana. Käyttökatkoja 
voi syntyä laitoksella huollon, mahdollisesti ilmenevien vikojen tai polttoaineen 
saatavuusongelmien vuoksi. Katkoksia varten lämpöyrittäjällä on oltava 
käytettävänään vaihtoehtoinen lämmöntoimitusjärjestelmä. Sama järjestelmä on 
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usein käytettävissä myös lisälämmönlähteeksi huipputehon tuottamista varten. 
Käytännössä lisä- ja varalämmönlähteenä käytetään yleensä polttoöljyä 
(Vuorio, 2013). Vaihtoehtoisen lämmitysjärjestelmän omaaminen sekä 
normaalin toiminnan keskeytyminen aiheuttaa myös lisäkustannuksia 
lämpöyrittäjällä. Huolto- ja korjauskulujen lisäksi kustannuksia aiheuttaa 
varapolttoaineena yleensä käytettävän polttoöljyn käyttö lämmöntuotannossa 
normaalin lämmöntuotantojärjestelmän käyttökatkojen aikana. Erityisesti 
pitkäaikaiset seisokit voivat olla suuri rasite lämpöyrittäjän kannattavuudelle, 
sillä lämmön tuottaminen polttoöljyllä on yleensä huomattavasti haketta 
kalliimpaa (Gaia Consulting Oy, 2012). 

4.2.2  Lämmön markkinointimix 

Lämmön toimitus on jatkuva prosessi, jossa lämmön tuottajan ja asiakkaan 
välisellä sopimuksella asiakas on sovittu lämmön vastaanottajaksi tuottajalle 
maksettavaa tiettyä korvausta vastaan. Prosessissa kulutettava lämpö tuotetaan 
samanaikaisesti kulutuksen kanssa eikä tuotetulle lämmölle ole 
varastointimahdollisuutta. Asiakas vaikuttaa lämmön tuotantoprosessin 
säätämiseen oman kulutuksensa kautta, sillä tuotettava lämpömäärä on 
perimmiltään riippuvainen asiakkaan omista toiminnoista esim. lämpimän 
veden käyttömäärästä tai huoneilman lämpötilasta. Lämpöyrittäjyyttä ja 
lämmön hinnoittelua tarkastellessa tuleekin huomioida palvelun piirteet. 

Tuotteen tai palvelun tuotteistaminen on avain markkinointimixin 
kehittämiseen. Tyypillisesti lämpöyrittäjän tuotteena on asiakkaalle 
toimitettava lämpö, jonka tuottamisen vaatimista raaka-aineista ja 
tuotantolaitteistoista lämpöyrittäjä vastaa (Rieppo, 2010). Lämmön voi näin 
ollen ajatella olevan lämpöyrittäjän perustuote ja asiakkaan ydinetuna olevan 
lämmön saaminen. Muuttamalla ydinetua tuotenäkökulmasta asiakasedun 
suuntaan esimerkiksi kiinteistön käytön helppoudeksi, voidaan lämpöyrittäjän 
tuotetta laajentaa muita elementtejä sisältäväksi. Hakelämmöstä yritystoimintaa 
-oppaassa (Kokkonen & Lappalainen, 2005) mainitaan mahdollisiksi 
elementeiksi jätehuollon kuljetuspalvelut, piha-alueen kunnossapito ja 
lumityöt. 

Lämpöyrittäjät mieltävät tuotettaan harvoin palvelutuotteeksi, jossa 
asiakaspalvelu olisi olennaisessa osassa asiakkaan saamassa kokonaisarvossa. 
Tutkittaessa Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon lämpöyrittäjiä suurin osa mielsi 
asiakaspalvelunsa tekijöiksi häiriöttömän lämmöntoimittamisen, 
reklamaatioiden käsittelyn ja laskutuksen. Asiakaspalvelu saatetaan mieltää 
suorastaan negatiivisena asiana, kuten oli kyse Pohjois-Karjalan ja Pohjois-
Savon lämpöyrittäjistä jopa noin kahden kolmasosan kohdalla. Tutkimuksen 
antamaan tulokseen on voinut vaikuttaa se, että suurin osa tutkituista 
lämpöyrittäjistä ei ylipäätään ollut aiemmin mieltänyt asiakaspalvelun 
sisältämiä moninaisia muotoja osaksi toimintaansa. Ne muutamat, jotka näkivät 
asiakaspalvelun kilpailukeinona, olivat hyötyneet siitä. (Heikura, 2012) 

Asiakaspalvelunäkökulman voi ottaa lämpöyrittäjyydessä mukaan aluksi 
vaikka asiakaspalvelun mahdollisuuksien tiedostamisen muodossa ja 
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hoitamalla olemassa olevat asiakaspalvelutilanteet hyvin. Esimerkiksi 
asiakashankinta ja sopimuksen solmimisprosessi hinnasta sopimisineen on 
lämmön kaltaisen palvelutuotteen kohdalla hyvin merkityksellinen, sillä se on 
vaihe, jolloin lämpöyrittäjä ja asiakas ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. 
Toimitetun lämmön asiakas voi käytännössä vain kokea. Tällaisissa tilanteissa 
asiakkaalla on mahdollisuus arvioida vain prosessin näkyvät toimenpiteet, 
kuten sopimuksen solmimisen, jolloin asiakas kiinnittää näihin huomionsa 
hyvinkin yksityiskohtaisesti (Grönroos, 2009). Saatavan lämmitysenergian 
lisäksi ympäristöasioiden ja paikallisuuden on todettu voivan lisätä asiakkaan 
kokemaa arvoa (Pelli, 2010), jolloin näistä asioista viestiminen voidaan katsoa 
myös asiakaspalveluksi. 

Lämpöyrittäjän asiakas maksaa lämpöyrittäjälle kertaluontoisesti 
liittymismaksun ja mahdollisen johtomaksun sekä kuukausittain toimitettavaan 
lämmön määrään perustuvan maksun ja mahdollisesti huolto- ja 
korjausmaksun. Liittymismaksu peritään tyypillisesti silloin, kun asiakas liittyy 
aluelämpöverkkoon, joka on lämpöyrittäjän omistama. Liittymismaksulla 
yrittäjä pyrkii kattamaan kulut liittymäkohtaisesta lämpöjohdosta ja energian 
mittauslaitteistosta eli ne kulut, joita asiakkaan verkkoon liittämisestä syntyy. 
Liittymismaksu voi vaihdella kiinteistötyypistä riippuen. (Fredriksson ym., 
2011) Mikäli liittymäjohto on tavanomaista pidempi, voidaan periä myös 
erillinen johtomaksu. Liittymismaksu on poikkeuksellinen maksu siinä 
mielessä, että sen maksuhetkellä lämmön toimittajan ei katsota olevan 
määräävässä markkina-asemassa asiakkaaseen nähden. Näin ollen 
liittymismaksu voisi olla lämpöyrittäjälle keino kilpailla asiakkaista 
lämmitysmarkkinoilla. (Sarvaranta ym., 2012) 

Tehomaksua, jota edelleen yleisesti perusmaksuksikin kutsutaan, peritään 
yleensä silloin kun lämpöyrittäjä tekee itse lämpölaitosinvestoinnin. 
Perusmaksulla katetaan silloin laitoksen ja mahdollisen aluelämpöverkon 
rakentamiskustannuksia. (Fredriksson ym., 2011) Perusmaksu maksetaan 
yleensä kuukausittain ja sen suuruus riippuu kyseiselle lämmitettävälle 
kiinteistölle määritetystä laskennallisesta tehotarpeesta. Energiamaksu on myös 
yleensä kuukausittain maksettava ja perustuu mittaukseen asiakkaan 
käyttämästä energiamäärästä. (WSP Finland Oy, 2014) Lisäksi mikäli lämmön 
ostaja omistaa lämpölaitoksen, saatetaan sopia myös yleensä kuukausittain 
maksettavasta huolto- ja korjausmaksusta, jonka ostaja maksaa lämpöyrittäjälle 
laitoksen kunnossapidosta (Fredriksson ym., 2011). Myös lämpöyrittäjän 
asiakkaalle tekemät palvelusuoritteet tulisi huomioida.  Lämpöyrittäjien 
asiakkaalle tekemät palvelusuoritukset, joita ei ole tuotteistettu eikä hinnoiteltu, 
on todettu kulujen muodossa aiheuttaneen lämpöyrittäjille taloudellisia 
vaikeuksia (Heikura, 2012). 

Lämpöyrittäjille koituvien kustannusten kehitys pyritään yleensä 
ottamaan huomioon sitomalla myytävän lämmön hinta johonkin 
kustannustason kehitystä kuvastavaan indeksiin. Käytettävät indeksit 
vaihtelevat, eikä selkeää linjaa indeksien käytössä ole kirjallisuudessa 
havaittavissa. Asiakkaan näkökulmasta lämpökustannusten ennustettavuus voi 
olla tavoiteltava seikka ja varsinkin perusmaksu sidotaan siten, että sen 
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suuruus pysyy melko samana. Tyypillisiä indeksejä ovat silloin esimerkiksi 
elinkustannusindeksi ja tukkuhintaindeksi (Pakkanen & Tuuri, 2012). Lämmön 
hinta sidotaan yleensä kuluttajan näkökulmasta käsin luontevaan indeksiin, 
esimerkiksi kuluttajahintaindeksiin ja kaukolämmön valtakunnalliseen hintaan, 
mikä ei ole omiaan poistamaan lämpöyrittäjälle tulevaa riskiä hakkeen 
hinnannoususta (Rieppo, 2010) Hinnoittelussa on kuitenkin todettu alueellisia 
eroja, sillä Länsi- ja Pohjois-Suomessa palaturvetta vara- ja lisäpolttoaineena 
käyttävillä lämpöyrittäjillä lämmön hinnan sidonnassa huomioidaan yleensä 
myös palaturpeen hinnankehitys (Vuorio, 2013). Hinta voi olla sidottu myös 
niin sanottuun hintakoriin, joka rakentuu useasta eri indeksistä. Kolmea eri 
indeksiä käytettäessä kukin indeksi vaikuttaa lopulliseen hintakorin indeksiin 
yhden kolmasosan painolla. Indeksit voivat olla esimerkiksi turpeen, hakkeen 
ja polttoöljyn hinnat. Laskennallisia määrittelyjä vaativien hintakorien 
vastapainona ovat yksinkertaiset hintasopimukset, joissa sovitaan tietylle 
aikavälille kiinteä tai toistaiseksi voimassa oleva hinta. (Pakkanen & Tuuri, 
2012) 

Lämpöyrittäjille suunnatut oppaat antavat hieman käytännön apua 
hintaindeksien valinnassa.  Teho- eli perusmaksun indeksiksi suositellaan 
tukkuhintaindeksiä Hakelämmöstä yritystoimintaa -oppaassa (Kokkonen & 
Lappalainen, 2005). Lämpöyrittäjän sopimusoppaassa (Fredriksson ym., 2011) 
ehdotetaan perusmaksun sitomista elinkustannus-, tukkuhinta- tai 
kuluttajahintaindeksi tai eri indeksien yhdistelmiin. Energiamaksu neuvotaan 
sitomaan kulujen muutosta kuvaaviin indekseihin Hakelämmöstä 
yritystoimintaa -oppaassa (Kokkonen & Lappalainen toim., 2005). 
Energiamaksun sitomisperustaksi Lämpöyrittäjän sopimusopas (Fredriksson 
ym., 2011) ehdottaa laitoksessa käytettävien polttoaineiden hintoja suhteessa 
niiden käyttöosuuksiin ja toisaalta kilpailevien polttoaineiden, kuten hakkeen, 
turpeen tai kaukolämmön hintaa tai niiden yhdistelmää. Lisäksi oleellinen 
määritettävä asia hinnoittelussa on myös hintojen päivitysväli. Sekä 
Lämpöyrittäjän sopimusopas (Fredriksson ym., 2011) että Hakelämmöstä 
yritystoimintaa -opas (Kokkonen & Lappalainen toim., 2005) neuvovat hintojen 
tarkastamisväliksi 1-6 kuukautta sekä sopimaan hintatarkastuksille joustorajan, 
jolloin vain tarpeeksi suuret hintaindeksien muutokset aiheuttavat päivityksen 
hintaan. 

Lämpöyrittäjän toiminta on tyypillisesti hyvin paikallista ja 
lämpöyrittäjien toimittaman tuotteen saatavuus perustuu lämpöyrittäjän ja 
asiakkaan väliseen sopimukseen. Yleisesti sopimuksesta käytetään nimeä 
lämmöntoimitussopimus ja se solmitaan määräaikaiseksi, esimerkiksi 2-10 
vuodeksi. Koska lämmön tuottamiseksi tehty investointi on mittava ja 
pitkävaikutteinen, solmitaan lämmöntoimitussopimuksetkin yleensä usean 
vuoden ajalle taaten näin lämmön jatkuva saatavuus. Erityisesti lämpöyrittäjien 
tehdessä investoinnin sopimusaika on pitkä, jopa 15 vuotta. (Kokkonen & 
Lappalainen toim., 2005) 

Lämpöyrittäjyystoiminnan paikallisuus korostaa myös verkostojen ja 
toimijoiden välisen luottamuksen tärkeyttä liiketoiminnan menestyksen 
kannalta. Gaia Consulting Oy (2012) painottaa kaukolämmön paikallisia 
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liiketoimintamalleja tarkastellussa raportissaan eri sidosryhmille suunnatun 
viestinnän parantamista ja asiakassuhteissa luottamuksen painottamista 
mainiten lisäksi, että ”tutkimuksen mukaan erityisesti onnistunut 
kommunikointi asiakkaiden kanssa parantaa luottamusta ja tätä kautta nostaa 
sekä koettua palvelutasoa että toimii tehokkaana riskien hallinnan keinona.” 
Myös Hakelämmöstä yritystoimintaa -opas (Kokkonen & Lappalainen toim., 
2005) tuo esille luottamuksen merkityksen ja toteaa sopimuksen olevan 
työväline sopimuskumppaneiden välisen epätietoisuuden poistamisessa ja 
luottamuksen rakentamisessa. Lämmöntoimitussopimus on siis suuressa 
määrin myös viestintäväline, jonka tulee sisältää ymmärrettävästi ja kattavasti 
hintaan liittyvät seikat.  

Lämpöyrittäjät suuntaavat viestintää lähinnä olemassa olevilleen 
asiakkailleen. On kuitenkin esitetty, että erityisesti hinnoitteluun liittyvän 
viestinnän osalta lämmöntoimituksen asiakkaina tulisi huomioida nykyisten ja 
potentiaalisten asiakkaiden lisäksi myös kaukolämmön käytön asiantuntijat, 
joilla on vaikutusta toimialaan. (WSP Finland Oy, 2014) Kunnan ollessa 
asiakkaana olisi tiedottamista suunnattava myös kunnan työntekijöiden lisäksi 
luottamushenkilöiden suuntaan (Karjalainen & Korhonen, 2010). Koska 
luottamushenkilöt ovat viime kädessä kunnan päätöksentekijöitä ja vaihtuvat 
valtuustokausittain, kannattaa lämpöyrittäjän tehdä toimintaansa tunnetuksi 
myös heidän suuntaansa, mikäli lämmöntoimitussopimuksen solmiminen tai 
uusiminen on tavoitteena. 

4.2.3 Ulkoiset tekijät 

Lämpöyrittäjien tyypillinen asiakas on kunta (Vuorio, 2013). Tämä on hyvin 
ymmärrettävää, sillä lämpöyrittäjyys tarjoaa kunnille paikallisen 
energiantuotantomuodon sekä edistää kunnassa yritysten toimeliaisuutta 
bioenergian alalla polttoaineen tuotannon, kuljetusten ja lämpöliiketoiminnan 
muodossa. Kuntien saama hyöty asiakassuhteesta ei näin rajoitu lämmön 
saamiseen vaan menestyvät yritykset tuovat rahavirtoja myös kunnalle takaisin 
päin. (Alm, 2012) Viime aikoina yksityisten asiakkaiden määrä on kuitenkin 
lisääntynyt voimakkaasti (Vuorio, 2013). 

Kaksi kolmasosaa lämpölaitoksista on kiinteistökohtaisia laitoksia, joista 
puolet lämmittää yksityisiä kiinteistöjä ja puolet kouluja. Vajaa kolmasosa 
kaikista lämpöyrittäjien lämpölaitoksista toimittaa lämpöä aluelämpöverkkoon. 
(Vuorio, 2013) TTS:n tiedossa olevien lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten 
alueellinen sijoittuminen, asiakastyypit ja yhtiömuodot vuoden 2012 lopussa 
näkyvät kuvassa 2. Lämpöyrittäjien hoitamat lämpölaitokset eivät ole 
jakautuneet tasaisesti koko Suomen alueelle. Laitoksia näyttää olevan 
keskimääräistä tiheämmässä esimerkiksi Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjois-
Karjalassa. Kainuussa ja Lapissa laitoksia on vain muutama. Keski-Suomessa 
lämpöyrittäjiä on harvemmassa kuin esimerkiksi Pohjanmaalla tai Pohjois-
Karjalassa ja tämän perusteella voidaan alalla olettaa olevan Keski-Suomessa 
kasvumahdollisuuksia. Edellytyksiä lämpöyrittäjyystoiminnan lisäämiseksi 
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tiedetään Keski-Suomessa olevan ainakin puupohjaisten biopolttoaineiden 
saatavuuden puolesta (Alm, 2010). 

 

 
KUVA 2 Lämpöyrittäjien hoitamien lämpölaitosten alueellinen sijoittuminen vuoden 2012 
lopussa (Vuorio, 2013) 
 
Lämpöyrittäjille soveltuvia lämmityskohteita löytyy erityisesti niistä pienistä ja 
keskisuurista lämmityskohteista, joiden lämmönlähde on tällä hetkellä muu 
kuin kaukolämpö ja polttopuut (Alm, 2012). Potentiaalisimpia kohteita 
lämpöyrittäjille olisivat kaukolämpöverkon ulottumattomissa olevat yksityiset 
teollisuuskiinteistöt, asuinalueet ja kasvukeskusten reuna-alueet (Vuorio, 2013). 
Asiakaspuolta kartoitettaessa esimerkiksi Keuruun seutukunnan osalta 
tunnistettiin alueelta useita mahdollisia lämmityskohteita 
lämpöyrittäjyystoiminnan laajentamista ja lisäämistä ajatellen (Vesterinen, 
2009). Myös polttoaineeksi kelpaavaa sivuvirtatuotetta tarjoava yritys olisi 
luonteva potentiaalinen asiakas lämpöyrittäjälle (Pakkanen & Tuuri, 2012).  

Lämpöyrittäjien laajennushalukkuutta tutkittaessa on yrittäjillä todettu 
olevan halukkuutta laajentaa toimintaansa riittävästi lämmityskapasiteettiä 
omaavaan pientaloalueisiin ja kerrostaloihin, mutta yksittäisten pientalojen 
lämmittämistä ei yleensä koeta kiinnostavana. Pientaloasukkaiden on 
puolestaan tutkittu suhtautuvan kiinnostuneesti lämpöyrittäjän toimittamaan 
aluelämpöön, mikäli se ei nostaisi heidän lämmityskulujaan. Hinta on siis 
merkittävässä roolissa pientaloasukkaan päätöksenteossa lämmitysmuodosta. 
(Rieppo, 2010) Asiakaskunnan laajentumisen hidasteeksi on todettu myös 
asiakkailla oleva tiedon puute bioenergian käytöstä ja siihen siirtymisestä sekä 
toisaalta myyjien tarjoamien palvelujen vähäisyys (Alm, 2012). Erilaisille 
organisaatioille suunnatun kyselyn tuloksena todettiin asiakkaaksi ryhtymisen 
esteiksi myös puutteet selkeässä kustannusedussa, lämpöyrittäjän 
luotettavuudessa ja uskottavuudessa sekä asiakkaaksi ryhtymisen vaatima 
työpanos ajallisine resursseineen. Lämpöyrittäjän asiakkaaksi ryhtymisessä 
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organisaatioita toisaalta houkutti mahdollisesti halvempi hinta, paikallisen 
energian käyttö, lämmitysjärjestelmän uusimistarve, ympäristölliset syyt ja halu 
edistää paikallista yritystoimintaa, toimintojen ulkoistamistarve, lämpöyrittäjän 
aloitteellisuus ja lämpöyrittäjästä kuullut myönteiset kokemukset. (Pakkanen & 
Tuuri, 2012)  

Yksittäisiä kiinteistöjä tai kiinteistöryhmiä hoitavat lämpöyrittäjät 
kilpailevat muiden kiinteistökohtaisten lämmitystapamuotojen kanssa. 
Varsinkin uudisrakennusten kohdalla voidaan katsoa vallitsevan hyvä kilpailu 
eri toimijoiden ja lämmitysmuotojen kesken. Kilpailukentällä paikalliset 
lämpöyrittäjät ovat samalla viivalla muiden lämmöntuottajien kanssa. Kunnan 
julkisia hankintoja ohjaavan lainsäädännön mukaan kunta ei saa suosia 
paikallisia yrittäjiä tai ottaa päätöksissään huomioon vaikutuksia 
paikallistalouteen. Lämpöyrittäjän tulisikin pystyä esittämään oma tuotteensa ja 
palvelunsa laadultaan kilpailukykyisinä, olla yrittäjänä hyvämaineinen ja 
panostaa riittävästi markkinointiin, jotta pystyisi pärjäämään 
lämmitysmarkkinoiden kovenevassa kilpailussa. (Vuorio, 2013).  

Lämpöyrittäjän myymään tuotteen eli kiinteistökohtaisen lämmityksen tai 
aluelämmityksen hinnoittelussa ja hinnan muodostuksessa on tiettyjä 
erityispiirteitä johtuen siitä, että lämpöenergiaa voi pitää suomalaisessa 
yhteiskunnassa välttämättömyyshyödykkeenä. Lämmön ollessa 
välttämättömyyshyödyke tulevat myynnin tuotto-odotukset olla kohtuullisia. 
Eri hintakomponenttien käyttöä ohjaa myös lainsäädäntö ja kirjanpidon 
vaatimukset. Lämpöyrittäjien toimia markkinoilla ja hinnoittelun 
kohtuullisuutta tulisi myös tarkastella kilpailulakiin (Kilpailulaki 2011) 
peilaten. Lämpöyrittäjien voi katsoa olevan määräävässä markkina-asemassa 
silloin, jos asiakkailla ei ole mahdollisuutta vaihtoehtoiseen lämmitystapaan, 
esimerkiksi vanhan öljylämmityskattilan käyttöön, ilman suuria 
vaihtokustannuksia. Jos asiakkaalla ei ole vaihtoehtoista ja helposti käyttöön 
otettavaa lämmityslaitteistoa, lämmitysratkaisun vaihtamisen taloudellinen 
kannattavuus todennäköisesti romuttuisi jo vaihtokuluissa. (Fredriksson ym., 
2011)  

Kilpailulaki kieltää määräävän markkina-aseman väärinkäytön 
(Kilpailulaki 2011). Hinnoitteluun liittyvää määräävän markkina-aseman 
väärinkäyttöä on kohtuuton hinnoittelu, joka voi ilmetä kohtuuttomana 
hinnankorotuksena tai kohtuuttomana hintatasona, kehityksen rajoittamisena 
kuluttajien vahingoksi, asiakkaiden epätasa-arvoisena kohteluna ja 
lisäsuoritusten, joilla ei ole yhteyttä sopimuksen kohteeseen, asettamisena 
sopimuksen syntymisen edellytykseksi (Kilpailu- ja kuluttajavirasto, 2017). 
Kilpailuvirasto onkin erillisellä selvityksellä tutkinut kaukolämmön 
hinnoittelua ja todennut, että alalla vallitseva kannattavuus on korkea 
verrattuna muihin toimialoihin liiketoiminnan riskisyys huomioiden, mutta 
näyttöä selkeästä ylihinnoittelusta ei ole ilmennyt. Mikäli lämpömarkkinoilla 
vallitseva kilpailu muiden lämmitysmuotojen taholta ei pysty pitämään 
kaukolämmön hintatasoa kurissa, voi Kilpailuvirasto tulevaisuudessa pohtia 
hintatason mahdollista erityissääntelyä. (Kilpailuvirasto, 2012)  
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Lämpömarkkinoiden kilpailutilanteeseen voi vaikuttaa Maankäyttö- ja 
rakennuslaissa 1.1.2009 voimaan tullut muutos, jonka mukaan asemakaavassa 
voidaan antaa määräys rakennuksen liittämisestä kaukolämpöverkkoon, mutta 
vaatimuksesta voidaan poiketa, kun ”rakennuksen pääasiallisena 
lämmitysjärjestelmänä on uusiutuviin energialähteisiin perustuva 
vähäpäästöinen lämmitysjärjestelmä” (Maankäyttö- ja rakennuslaki 1999). 
Vaihtoehtojen voikin odottaa luovan jonkinlaista hintapainetta kaukolämmölle. 
Jotta kaukolämmön hinnoittelu säilyy kohtuullisena myös vanhoille asiakkaille, 
Kilpailuvirasto ohjeistaa, ettei vanhoilta asiakkailta tule periä korkeampaa 
hintaa kuin uusilta asiakkailta, joiden hinnoitteluun vaihtoehtoiset 
lämmitysmuodot vaikuttavat (Kilpailuvirasto, 2012). 

Lämpöyrittäjien näkökulmasta tuet ovat merkittävä tekijä 
lämpöyrittäjyyden edistämisessä etenkin markkinoiden kasvun vauhdittajina. 
Aluelämpöverkkoihin saatavaa investointitukea on ehdotettu korotettavaksi, 
jotta lämpöyrittäjillä olisi mahdollisuus tehdä koko kaavoitetun pientaloalueen 
kattava lämpöverkkoinvestointi jo ennen alueen kiinteistöjen rakentamista. Kun 
aluelämpöverkko olisi ajoissa valmiina, voitaisiin kiinteistöt kaavamääräyksellä 
velvoittaa liittymään aluelämpöverkkoon. (Rieppo, 2010) TTS:n toimialaraportti 
(Alm, 2012) ehdottaa kotitalousvähennyksen kaltaista kannustinta uusiutuvan 
energian laitteiston hankintakuluihin, jotta asiakkaiden kynnys investoida ja 
kiinnostus bioenergiaan kasvaisi. Asiakkaiden aluelämpöverkkoon liittymisestä 
tulevia kuluja on myös ehdotettu tuettaviksi (Rieppo, 2010). Tukijärjestelmien 
muuttaminen on kuitenkin hyvin hidasta. Tämä on näkynyt esimerkiksi 
energiapuun korjuuseen liittyvän nuoren metsän hoitoon tarkoitetun Kemera-
tuen toteutumisaikatauluissa.  

Lämmön hinnoitteluun kohdistuvat sääntelytoimet ja lämmöntuotannon 
tukemiseen saatavilla olevat tuet tulisi aina suunnitella pitkäjänteisesti ja 
koordinoidusti, jotta energiapolitiikan toimintaympäristön ennustettavuus ei 
katoa. Mikäli ennustettavuus katoaa, yritykset eivät enää uskalla investoida tai 
tekevät hukkainvestointeja, jotka syntyisivät toimintaolosuhteiden yllättävästi 
muuttuessa investoinnin jälkeen. Liiallinen sääntely tai tukien kohdentaminen 
energialiiketoimintaan voisi aiheuttaa myös sen, että yritykset kilpailisivat 
ennemmin etuisuuksien saamisessa kuin pyrkisivät kilpailemaan markkinoilla 
esimerkiksi laadulla ja hinnalla. (Mattila, 2010) 

Käytännön tukea tähän haastavaan toimintaympäristöön lämpöyrittäjäksi 
ryhtyvälle on ollut tarjolla Metsäkeskuksen alueellisten toimipisteiden kautta. 
Niissä työskentelevät energianeuvojat ovat voineet antaa tietämykseensä 
pohjautuen hyvinkin konkreettisen kuvauksen alueen 
liiketoimintamahdollisuuksista sekä jakaa tietoa saatavilla olevista tuista. 
Liiketoiminnan suunnittelussa avuksi on voinut käyttää myös mallipohjia ja 
erilaisia laskureita. 
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5 AINEISTO JA MENETELMÄT 

5.1 Aineisto 

Tutkimuksen aineisto hankittiin haastattelemalla keskisuomalaisia 
lämpöyrittäjiä syksyllä 2010. Otokseen otettiin mukaan kaikki alueelta 
tunnistetut lämpöyrittäjät, joista saatiin tieto Keski-Suomen 
metsänhoitokeskuksen bioenergianeuvojalta. Lämpöyrittäjätoimialalla oli 
yhteensä 17 toiminimeä, yritystä tai osuuskuntaa, joista 11 haastateltiin 
tutkimusta varten. Haastatellut lämpöyrittäjät hoitivat yhteensä 15 
lämpölaitosta. Haastattelematta jääneistä kolme perui jo sovitun haastattelun tai 
tietojen annon ja kolmea ei yritetty tavoitta kaukaisen sijainnin, 
opiskelijapohjaisen toiminnan tai toiminnan mahdollisen lopettamisen vuoksi. 

Haastattelut olivat teemahaastatteluita, joissa haastattelun rungoksi oli 
laadittu teemoittainen kysymyslista (liite 1). Haastattelussa edettiin 
teemakohtaisesti kysymyslistan osoittamassa järjestyksessä. Vastaukset 
laadittuihin kysymyksiin pyrittiin saamaan selville keskustelemalla ennemmin 
kuin esittämällä vain suoria kysymyksiä. Mikäli kysymysrunkoon laadittuun 
kysymykseen ei tullut esille vastausta keskustelun aikana, asiasta esitettiin 
lopuksi suora kysymys. Teemahaastattelun valinta haastattelutavaksi perustui 
ajatukseen, että haastattelun aikana voisi näin nousta esille myös ennalta-
arvaamattomia seikkoja. Lisäksi asioihin olisi keskustellen mahdollista 
syventyä paremmin kuin mikä mahdollisuus olisi strukturoitua tai 
puolistrukturoitua haastattelumenetelmää käyttämällä. Keskustelevaa otetta 
puolsi myös ajatus sen kautta saavutettavasta välittömämmästä ilmapiiristä 
kuin minkä oletettiin syntyvän strukturoitua kysymyslistaa läpi käyden. Hyvän 
ilmapiirin synnyttäminen nähtiin oleelliseksi asiaksi haastattelun koskiessa 
taloudellisia seikkoja, joiden oletettiin voivan olla joillekin lämpöyrittäjille 
sensitiivisiä asioita. 

5.2 Menetelmä 

Tämä työ on tapaustutkimus, jossa aineiston tutkimusmenetelmänä käytetään 
sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä. Kyseessä on siis niin sanottu 
menetelmätriangulaatiota eli monimetodista lähestymistapaa käyttävä 
tutkimus, kun eri menetelmiä yhdistetään saman asian tutkimisessa (Hirsjärvi 
ym., 2012). Tapaustutkimuksessa tarkoituksena on tutkimuksen kohteena 
olevien tapauksen tai tapausten tarkka analysoiminen, jolloin pystytään 
ymmärtämään mahdollisimman hyvin tutkittava kohde. Laadulliset 
tutkimusmenetelmät tukevat tätä tavoitetta pyrkiessään luomaan syvällisen 
ymmärryksen tutkimuskohteena olevan joukosta. Tutkimusjoukko on 
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tyypillisesti melko pieni ja tutkimuksessa tyypillisesti korostuu 
aineistolähtöisyys. Työn tulokset voivat nousta puhtaasti aineistosta käsin, 
jolloin tulosten vertaaminen olemassa oleviin teorioihin tai käsitteisiin tapahtuu 
varsinaisten tulosten selvittämisen jälkeen. Toisaalta aineistoa voidaan peilata 
jo tutkimusvaiheessa aihepiiristä valittuun teoriaan, jolloin kyseessä on jo 
tutkimusvaiheessa taustateorian hyödyntäminen. Teorialle valittu rooli näkyy 
esimerkiksi aineiston koodausvaiheessa, jolloin voidaan valita koodauksessa 
käytettävät avainsanat joko tutkittavasta aineistosta tuottaen tai valitusta 
taustateoriasta operationalisoiden. (Eskola & Suoranta, 1996) Määrällisiä 
tutkimusmenetelmiä voidaan käyttää laadullisissa tutkimuksissa paitsi 
kuvaamaan tutkimusjoukkoa myös sisällön erittelyssä tutkimaan mitä tai miten 
tutkittavasta aiheesta on puhuttu tai kirjoitettu. Esimerkiksi koodatusta 
aineistosta voidaan laskea avainsanojen esiintymiskertoja ja vertailla 
esiintyvyyksiä eri luokissa (Eskola & Suoranta, 1996).  Määrälliset menetelmät 
mahdollistavat saatujen tulosten esittämisen tiiviisti taulukoiden, kuvioinnin ja 
tunnuslukujen avulla (Valli, 2007). 

Tässä tutkimuksessa haastattelemalla hankittu aineisto nauhoitettiin ja 
litteroitiin hinnoittelua koskevalta osalta sisällön erittelyä varten. Yhdestä 
haastatellusta ei ollut äänitettä saatavilla eikä litterointia siksi voitu tehdä. Tuon 
haastattelun sisällön analysointi on tehty perustuen 
haastattelumuistiinpanoihin, jotka on puhtaaksikirjoitettu heti haastattelun 
jälkeen. Litteroitujen kymmenen haastattelun ja yhden puhtaaksikirjoitetun 
haastattelun sisältöjä eriteltiin tunnistamalla niistä tekstiosoita, joissa jonkin 
hinnoittelukyvykkyystekijän omaaminen tuli esille ja tälle tekstiosiolle annettiin 
tuota tekijää vastaava koodi. Sisällönerittelyssä päädyttiin tekstiosioiden 
valintaan täsmällisten avainsanojen esiintymisen kartoittamisen sijaan, koska 
aiheesta käytetty sanasto on hyvin vaihtelevaa ja rajoittuminen vain tiettyjen 
sanojen esiintymiseen olisi sulkenut ilmiötä toisilla sanoilla kuvaavat 
haastateltavat pois tai vaihtoehtoisesti avainsanojen määrä olisi täytynyt 
kasvattaa hyvin suureksi. 

Tutkimuksessa tarkasteltaviksi hinnoittelukyvykkyystekijöiksi valittiin jo 
aiemmin tässä työssä esitellyn Liozun ja Hinterhuberin (2014) PRICECAP -
mittariston hinnoittelukyvykkyystekijät, jotka on muodostettu 
resurssipohjaiseen näkemykseen perustuen. PRICECAP-mittariston 
hinnoittelukyvykkyystekijöille annetut lyhyemmät termit ja niiden ryhmittely 
sisäisiin, ulkoisiin ja markkinointimixiin liittyviin 
hinnoittelukyvykkyystekijöihin on esitetty taulukossa 1. 

Aineistoon tehtyjen koodausten perusteella luotiin kunkin 
hinnoittelukyvykkyystekijän esiintymistä kuvaavat muuttujat, jotka saivat 
arvon Ei, mikäli lämpöyrittäjän haastattelussa ei hinnoittelukyvykkyystekijää 
vastaavaa koodia esiintynyt, tai arvon On, mikäli lämpöyrittäjän haastattelussa 
esiintyi ainakin yksi kyseistä hinnoittelukyvykkyystekijää vastaava koodi. 
Muuttuja-arvoa määritettäessä On arvon saamiseen riitti koodin esiintyminen 
haastattelussa yhden kerran. Näin toimittiin, koska erot vastaajien 
puheliaisuudessa olisivat voineet vaikuttaa liikaa siihen, kuinka monta 
yksittäinen kertaa hinnoittelukyvykkyystekijä olisi laskettu mainituksi. 
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Yksittäisen hinnoittelukyvykkyystekijän mainitsemistiheyttä kuvaavan 
muuttujan arvoja ei siten voisi pitää luotettavina. 
 
TAULUKKO 1 PRICECAP-mittariston (Liozu & Hinterhuber, 2014) 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä tässä tutkimuksessa vastaavat hinnoittelukyvykkyystekijät 
ja niiden ryhmittely 
Hinnoittelukyvykkyystekijä PRICECAP-
mittaristossa (Liozu ja Hinterhuber 2014) 

Hinnoittelukyvykkyystekijä tässä 
tutkimuksessa  

 Sisäiset hinnoittelukyvykkyystekijät 
- Tehokas työskentelytapa hinnoittelussa 
- Omia hinnoittelupäätöksiä tukevien 

työkalujen suunnittelu 
- Sisäisten hinnoittelukoulutuksien 

järjestäminen  
- Sisäisen hinnoittelujohtamisohjelman 

kehittäminen 
 

� Tehokkuus hinnoittelussa 
� Hinnoittelutyökalu 

 
� Hinnoittelukoulutus 

 
� Hinnoittelujohtamisohjelma 

 Ulkoiset hinnoittelukyvykkyystekijät 
- Nopea reagointi markkinoiden 

muutoksiin 
- Kilpailijoiden hinnoittelutaktiikan 

tietäminen 
- Kilpailijoihin verrattuna oman 

taloudellisen arvon tietäminen 
 

� Markkinamuutoksiin reagointi 
 

� Kilpailijoiden hinnoittelu-taktiikasta 
tieto 

� Kilpailijahinnoista tieto 

 Markkinointimixiin liittyvät 
hinnoittelukyvykkyystekijät 

- Asiakkaiden maksuhalukkuuden 
tietäminen 

- Asiakkaiden hintajouston tietäminen 
- Tuotteen käyttöarvon tai omistamisen 

kokonaiskustannusten analysointi 

� Maksuhalukkuudesta tieto 
 

� Hintajoustosta tieto 
� Arvonmuodostuksesta tieto 
 

 
Toimialakuvauksen perusteella hinnoittelukyvykkyyden kannalta 
merkityksellisiksi oletettuja resursseja olivat henkilöstöpääomana kokemus, jota 
kuvaavana muuttujana käytettiin lämpöyrittäjänä toimimisaikana, 
organisaatiopääomana toimiminen lämpöyrittäjänä ainakin yhden kumppanin 
kanssa, fyysisenä resurssina laitosomistus ja taloudellisena resurssina suuri 
laitoskoko toiminnan volyymiä kuvaamassa. Lisäksi tutkimukseen otettiin 
mukaan taustatekijöiksi kullekin lämpöyrittäjälle edellisestä 
lämmöntoimitussopimuksen tekemisestä kulunut aika ja lämpöyrittäjän 
tyytyväisyys tai tyytymättömyys lämmöntoimitussopimukseen. Valituista 
resursseista ja taustatekijöistä luotiin muuttujat, joille poimittiin nauhoitetuista 
haastatteluista arvot samalla tavalla kuin hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
kohdalla haastattelujen sisältöä analysoimalla. Tutkimuksessa käytettäviä 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä, resursseja ja taustatekijöitä kuvaavat muuttujat 
ja niiden mahdolliset arvot on esitetty taulukossa 2. 
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TAULUKKO 2 Tutkimuksen käytetyt muuttujat ja niiden mahdolliset arvot 
Ryhmä Muuttuja Arvot 
Sisäiset 
hinnoittelu-
kyvykkyystekijät 

Hinnoittelujohtamisohjelma Ei / On 
Hinnoittelukoulutus Ei / On 
Hinnoittelutyökalu Ei / On 
Tehokkuus hinnoittelussa Ei / On 
Sisäisten tekijöiden summamuuttuja 0 - 4 
Sisäisten tekijöiden skaalattu 
summamuuttuja 
 

0 - 3 

Markkinointi-
mixin hinnoittelu-
kyvykkyystekijät 

Arvonmuodostuksesta tieto Ei / On 
Hintajoustosta tieto Ei / On 
Maksuhalukkuudesta tieto Ei / On 
Markkinointimixiin liittyvien tekijöiden 
summamuuttuja 
 

0 - 3 

Ulkoiset 
hinnoittelu-
kyvykkyystekijät 

Kilpailijahinnoista tieto Ei / On 
Kilpailijoiden hinnoittelutaktiikasta tieto Ei / On 
Markkinamuutoksiin reagoiminen Ei / On 
Ulkoisten tekijöiden summamuuttuja 
 

0 - 3 

Resurssit Kokemus Vähemmän (0-5 vuotta) / 
Enemmän (6-10 vuotta) 

Yrittäjäkumppani Ei / On 
Laitosomistus Ei / On 
Suuri laitos 
 

Ei / On 

Taustatekijät Aika sopimuksenteosta Vähemmän (0-3 vuotta) / 
Enemmän (4-6 vuotta) 

Tyytyväisyys sopimukseen Ei / On 
 
Ennen analyysien aloittamista tutkimukseen valittujen muuttujien kykyä mitata 
eri asioita tarkasteltiin määrittämällä Spearmanin korrelaatiokertoimet 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden välille sekä resurssien ja taustatekijöiden 
välille. Tilastollisesti merkitsevä korrelaatio havaittiin seuraavien 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden välillä: hinnoittelukoulutus ja 
hinnoittelutyökalu (r=0.77, p<.05), hinnoittelukoulutus ja hinnoittelutyökalu 
(r=0.77, p<.05) sekä hinnoittelutyökalu ja tehokkuus hinnoittelussa (r=1.00, 
p<.001). Resurssien tai taustatekijöiden välillä ei havaittu tilastollisesti 
merkitseviä korrelaatiota. Huolimatta parista havaitusta merkitsevästä 
korrelaatiosta päätettiin jatkaa tutkimusta tehdyillä muuttujavalinnoilla, koska 
voitiin olettaa, että muuttujat pääsääntöisesti mittaavat kohtuullisen hyvin eri 
asioita ja siten niiden käyttäminen tutkimuksessa olisi mielekästä. Muuttujien 
välillä havaitut korrelaatiot voitaisiin huomioida tehdessä tuloksista 
johtopäätöksiä. 

Tämän työn ensimmäistä tutkimuskysymystä ”Mistä 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöt muodostuvat keskisuomalaisilla 
lämpöyrittäjillä?” varten tarkasteltiin lähemmin tekstinpätkiä, jotka olivat 
koodattu hinnoittelukyvykkyystekijöiksi eli ne ilmensivät jonkin tekijän 
esiintymistä. Nämä tekstinpätkät käytiin läpi koodikohtaisesti ja kukin 
tekstinpätkä koodattiin uudelleen sisältöä yksityiskohtaisemmin kuvaavalla 
vapaavalintaisella sanalla. Tarkastelemalla sitten kuhunkin 
hinnoittelukyvykkyystekijään liitettyjä vapaavalintaisia sanoja muodostettiin 
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käsitys tämän hinnoittelukyvykkyystekijän sisällöstä keskisuomalaisilla 
lämpöyrittäjillä. Yleisimmin esiintyneet sanat ja merkitykset koottiin yhteen 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden ryhmittelyn mukaisesti eli kuvaamaan sisäisiä, 
markkinointimixiin liittyviä ja ulkoisia hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
sisältöjä.  

Työn toiseen tutkimuskysymykseen ”Mitä hinnoittelukyvykkyyden 
tekijöitä keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä esiintyy?” saadaan vastaus 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä kuvaavien muuttujien määrällisiä tunnuslukuja 
tarkastelemalla. Esiintymismäärien eroja sisäisiin, markkinointimixiin liittyvien 
ja ulkoisiin tekijöihin ryhmiteltyjen hinnoittelukyvykkyystekijöiden välillä 
testattiin Friedmanin testillä. Vertailua varten laskettiin lämpöyrittäjäkohtaisesti 
kuhunkin ryhmään kuuluvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
esiintymismäärät yhteen saaden näin arvot sisäisille, markkinointimixiin 
liittyville ja ulkoisille ryhmäkohtaisille summamuuttujille. Jotta nämä 
ryhmäkohtaiset summamuuttuja-arvot olisivat vertailukelpoisia, laskettiin 
sisäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden summamuuttujalle skaalattu arvo 
kertomalla 0,75:llä jokaisen lämpöyrittäjän sisäisten tekijöiden summamuuttuja. 
Näin saadun skaalatun sisäisten tekijöiden summamuuttujan arvon 
vaihteluväliksi tuli 0-3, mikä oli sama kuin markkinointimixiin liittyvien ja 
ulkoisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden summamuuttujan vaihteluväli 
(taulukko 2). Lisäksi ryhmien väliset korrelaatiokertoimet määritettiin 
Spearmanin korrelaatiolla. 

Työn kolmanteen kysymykseen ”Millaisia yhteyksiä esiintyy 
hinnoittelukyvykkyyden tekijöiden ja lämpöyrittäjän resurssien välillä?” 
vastataan vertaamalla hinnoittelukyvykkyystekijöiden esiintymistä eri resurssit 
omaavien lämpöyrittäjien välillä. Tilastollisina testausmenetelminä käytettiin 
pienelle aineistolle ja epäparametrisille muuttujille soveltuvia Spearmanin 
korrelaatiota, Friedmanin testiä, Mann-Whitneyn U-testiä. 

 Työssä haastattelujen litterointi suoritettiin Microsoft Office Word 2010 
tekstinkäsittelyohjelmalla. Aineiston sisällön erittely ja koodaus tehtiin 
ATLAS.fi versio 7 aineistonkäsittelyohjelmalla. Tutkittavat muuttujat ja niiden 
arvot kirjattiin Microsoft Excel 2010 taulukkolaskentaohjelmalla. Muuttujien 
käsittelyt ja tilastolliset testaukset suoritettiin IMB SPSS Statistics versio 24 
tilastolaskentaohjelmalla. Tilastollisesti merkitsevänä erona käytettiin arvoa 
p<.05.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöt 

Lämpöyrittäjän sisäisiä hinnoittelukyvykkyystekijöitä tarkastellessa paljastui 
useita merkityksiä erityisesti hinnoittelujohtamisohjelma -tekijän kohdalla, jossa 
esille tulivat voitontavoittelun keinot, kustannustietoisuus, oman 
toimintakokonaisuuden hahmottaminen ja tulevaisuuden epävarmuuksiin 
varautuminen hinnoittelussa. Hinnoittelukoulutuksessa lämpöyrittäjät olivat 
hankkineet kyvykkyyttä saamalla hinnoitteluun opastusta Metsäkeskukselta tai 
toisilta lämpöyrittäjiltä sekä hyödyntämällä omassa hinnoittelussaan 
lämmöntoimitussopimusten mallisopimuspohjia. Myytävän lämmön 
hintakehityksen turvaaminen käyttämällä hinnan määrityksessä säännöllisesti 
päivitettäviä indeksejä tunnistettiin pääasialliseksi sisällöksi hinnoittelutyökalu 
ja tehokkuus hinnoittelussa -tekijöiden osalta.  
 Markkinointimixiin liittyvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden yhteinen 
sisällöllinen piirre oli asiakkaan kuuntelemisesta ja tuntemisesta saatavan 
tiedon hyödyntäminen hinnoittelussa. Lämpöyrittäjien tunnistamat tekijät 
asiakkaan arvonmuodostuksessa liittyivät hyvin moninaisiin seikkoihin: 
Asiakkaat halusivat edistää aluetaloutta suosimalla paikallista yrittäjyyttä, 
luottivat paikalliseen yrittäjään lämmöntoimituksen varmuudessa sekä 
halusivat kokea tyytyväisyyttä hintaan, hinnoittelun rakenteeseen ja 
kokonaistilanteensa huomiointiin. Lämpöyrittäjien kyvykkyys asiakkaan 
hintajouston tietämisessä perustui lähinnä asiakkaalta tulevan indikaatioon ja 
liittyi yleensä asiakkaan viestimään tärkeyteen alittaa öljylämmityksen hinta 
lämmöntoimitussopimusta solmittaessa. Tieto asiakkaan maksuhalukkuudesta 
perustui asiakkaan resurssien, kokonaistilanteen ja aiemman hinnoittelun 
tuntemiseen. 
 Ulkoista hinnoittelukyvykkyyttä muodostavat tekijät vaativat 
lämpöyrittäjältä aktiivista tiedonhankintaa oman yrityksensä ulkopuolelta. 
Kilpailijahintojen ja kilpailijoiden hinnoittelutaktiikoiden tietämiseen sisältyi 
oleellisesti toisilta lämpöyrittäjiltä saatava tieto, vaikkakaan näistä ei puhuttu 
kilpailijoina, sekä yleisesti saatavilla oleva tietämys markkinahinnoista tai 
vallitsevasta hinnoittelutavasta. Lisäksi saatavilla saattoi olla tietoa muiden 
lämpöyrittäjien kustannuksista. Markkinamuutoksiin reagointiin sisältyi tietoa 
asiakkaan resurssien muuttumisesta ja varautumista raaka-aineiden 
kustannustason muutoksiin tulevaisuudessa. 

Haastateltavien yleisimmin käyttämiä sanoja ja merkityksiä tarkasteltiin 
haastattelujen kohdista, joissa hinnoittelukyvykkyystekijän omaaminen tuli 
esille. Sanoja ja merkityksiä tarkasteltiin laskien yhteen samaa tarkoittavien 
sanojen esiintymiset yhteen ryhmätasolla, kun hinnoittelukyvykkyystekijät oli 
ryhmitelty sisäisiin, markkinointimixiin liittyviin ja ulkoisiin 
hinnoittelukyvykkyystekijöihin. Näin ryhmitellen poimittiin esille sanat, jotka 
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olivat toistuneet kaikki haastattelut huomioiden vähintään neljä kertaa kyseisen 
hinnoittelukyvykkyystekijäryhmään kuuluvasta tekijästä puhuttaessa 
(taulukko 3). 
 
TAULUKKO 3 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöissä yleisimmin esiintyvät sanat ja 
merkitykset 
 Asiasanat Tekemistä ilmaisevat 

sanat 
Kuvailevat sanat Tekemisen 

kohteen sanat 
Sisäiset hinnoittelukyvykkyystekijät 
 hinta, hake, öljy, 

energia, sopimukset, 
tilastot, lasku, 
indeksit 
 

laskea, maksaa, sitoa, 
katsoa (tilannetta), 
nousta (hinta), pystyä, 
tarkistaa 

aiemmin, 
alapuolelle, halpa 

me 

Markkinointimixiin liittyvät hinnoittelukyvykkyystekijät 
 hinta, öljy, energia, 

kokonaisuus, 
suunnitelma, lämpö, 
tarjous, 
kustannukset, 
sopimus, 
vertailuhinta 
 

haluta, tehdä, 
ymmärtää, maksaa, 
painottaa, nostaa 
hintaa, tuntua, ajatella, 
tietää, katsoa tilanteen 
kehittymistä, 
kiinnostaa 

samanlainen, 
paikallinen, 
kiinteä, halvempi, 
kotimainen, 
edullisempi, 
kalliimpi, 
enemmän 

he, kunta / 
kaupunki, 
laitos, me, 
kohde, muut / 
muualla 

Ulkoiset hinnoittelukyvykkyystekijät 
 hinta, energia käydä katsomassa, 

käydä, saada 
- me, muualla, 

laitos, osuus-
kunta / osakas 

 
Sisäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden yhteydessä haastateltavat käyttivät 
puheessaan runsaasti asioita ja tekemistä ilmaisevia sanoja. Asiasanoissa 
painottuivat hinnan määräytymiseen liittyvät tekijät ja tekemistä ilmaisevissa 
sanoissa omasta itsestä lähtöisin oleva operatiivinen toiminta. Kuvailevissa 
sanoissa tuli selvästi esille hinnoittelun suhteuttaminen aiempaan hintaan tai 
toimintaan sekä edullisuuden merkitys. Lämpöyrittäjä itse oli yleisimmin 
tekemisen kohteena. 

Markkinointimixiin liittyvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden kohdalla 
haastateltavien puheessa yleisimmin käytettyjä asiasanoja olivat toiminnan 
toteutuksen ja asiakassuhteen kannalta keskeiset sanat. Tekemistä ilmaisevissa 
sanoissa tuli esille myös tuntemiseen liittyviä tekemisen muotoja pelkän 
rationaalisen ajattelun tai toiminnan lisäksi. Puheessa käytettiin runsaasti 
kuvailevia sanoja. Ulkoiset tekemisen kohteet tai sidosryhmät esiintyivät 
puheessa useasti omaan lämpöyrittäjyyteen kohdistuvan toiminnan lisäksi. 

Ulkoisia hinnoittelukyvykkyystekijöitä koskeva sanasto vaihteli hyvin 
paljon. Yleisimmät asiasanat olivat jälleen toimintaan keskeisesti liittyviä. 
Tekeminen koski lähes yksinomaan kosketuspinnan saamista ulkopuoliseen 
tahoon, jotka usein mainittiin tekemisen kohteina oman lämpöyrittäjyyden 
ohella. Kuvailevia sanoja käytettiin vähän. 
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6.2 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden esiintyminen 

Lämpöyrittäjän omaamien hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärät 
vaihtelivat suuresti keskisuomalaisten lämpöyrittäjien välillä. Pienimmillään 
yhdellä lämpöyrittäjällä tunnistettiin olevan vain yksi 
hinnoittelukyvykkyystekijä ja suurimmillaan yhdeksän tekijää, jotka havaittiin 
aineistossa kahden lämpöyrittäjän kohdalla (kuvio 4). Yli puolet eli vähintään 
kuusi hinnoittelukyvykkyystekijää oli kahdeksalla lämpöyrittäjällä eli 73%:lla 
tutkituista lämpöyrittäjistä. Mediaaniarvoja tarkastellessa osoittautui, että 
tyypillisimmin lämpöyrittäjällä oli seitsemän hinnoittelukyvykkyystekijää. 
Sisäisiä tekijöitä oli tyypillisimmin neljä, markkinointimixiin liittyviä kaksi ja 
ulkoisia tekijöitä yksi. 
 

KUVIO 4 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden lukumäärät lämpöyrittäjillä 
 
Tarkastelemalla yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden esiintymistä 
keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä havaittiin, että yhdeksän lämpöyrittäjää 
yhdestätoista (82%) käytti hinnoittelutyökalua, oli tehokas hinnoittelussa ja tiesi 
asiakkaiden arvonmuodostuksesta hinnasta neuvotellessaan (kuvio 5). 
Hinnoittelu oli osa johtamista ja hinnoitteluun oli haettu koulutusta tai 
opastusta kahdeksalla (73%) lämpöyrittäjällä. Asiakkaiden hintajoustosta tai 
maksuhalukkuudesta oli tietoa kuudella (55%) eli hieman yli puolella 
lämpöyrittäjistä. Viidellä (46%) lämpöyrittäjällä oli tietoa kilpailijoiden 
hinnoittelutaktiikasta ja neljällä (36%) kilpailijoiden hinnoista. Kaikkein 
harvinaisinta oli markkinamuutoksiin reagointi hinnoittelun keinoin, sillä tämä 
hinnoittelukyvykkyystekijä havaittiin vain kahdella lämpöyrittäjällä 
yhdestätoista (18%).   
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KUVIO 5 Yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden esiintymismäärät 
 
Lämpöyrittäjällä olevien yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärän välillä havaittiin tilastollisesti 
merkitseviä yhteyksiä Spearmanin korrelaatiokertoimilla määritettäessä 
(taulukko 4). 
 
TAULUKKO 4 Yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja hinnoittelu-
kyvykkyystekijöiden kokonaismäärän välinen korrelaatio lämpöyrittäjillä (n=11) 
Hinnoittelukyvykkyystekijä r* p 
Hinnoittelujohtamisohjelma 0.49 0.127 
Hinnoittelukoulutus 0.55 0.077 
Hinnoittelutyökalu 0.68 < 0.05 
Tehokkuus hinnoittelussa 0.68 < 0.05 
Arvonmuodostuksesta tieto 0.53 0.096 
Hintajoustosta tieto 0.64 < 0.05 
Maksuhalukkuudesta tieto 0.38 0.251 
Kilpailijahinnoista tieto 0.84 < 0.05 
Kilpailijoiden hinnoittelutaktiikasta tieto 0.61 < 0.05 
Markkinamuutoksiin reagoiminen 0.38 0.254 
*Spearmanin korrelaatiokerroin 
 
Lämpöyrittäjällä olevalla hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärällä oli 
voimakas positiivinen yhteys kilpailijahintojen tietämiseen sekä melko 
voimakas positiivinen yhteys hinnoittelutyökalun olemassa oloon, 
hinnoittelutehokkuuteen, asiakkaan hintajouston tietämiseen ja kilpailijoiden 
hinnoittelutaktiikan tietämiseen. 

Tutkimuksessa haluttiin myös vertailla, onko aineistossa todettavissa eroa 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden ryhmäkohtaisessa esiintyvyydessä, kun tekijät 
on ryhmitelty sisäisiin, markkinointimixiin liittyviin ja ulkoisiin 
hinnoittelukyvykkyystekijöihin. Ryhmien välisten erojen vertailu tehtiin 
Friedmanin testillä käyttäen testauksessa ryhmäkohtaisissa summamuuttujissa 
sisäisten tekijöiden kohdalla skaalattua summamuuttujaa. Analyysin tulokset 
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osoittivat, että eri tekijäryhmiin kuuluvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
esiintymismäärissä oli tilastollisesti merkitsevä ero (χ2=9,459, df=2, Exact Sig. 
p=.006). Ryhmiä pareittain tarkastellessa osoittautui, että tämä johtui sisäisten 
tekijöiden summamuuttujan ja ulkoisten tekijöiden summamuuttujan välisestä 
merkitsevästä erosta (Bonferroni-korjattu p<.05) siten, että sisäisiä tekijöitä 
omattiin enemmän kuin ulkoisia tekijöitä. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei 
havaittu markkinointimixiin liittyvien ja ulkoisten tekijöiden summamuuttujien 
välillä (Bonferroni-korjattu p=.099) eikä sisäisten ja markkinointimixiin 
liittyvien tekijöiden summamuuttujien välillä (Bonferroni-korjattu p=1.00). 

Hinnoittelukyvykkyystekijäryhmien välisiä yhteyksiä tarkasteltiin myös 
määrittämällä Spearmanin korrelaatiokertoimet ryhmäkohtaisten 
summamuuttujien välille. Tilastollisesti merkitsevä melko voimakas 
positiivinen korrelaatio havaittiin sisäistä tekijöistä muodostetun skaalatun 
summamuuttujan ja ulkoisista tekijöistä muodostetun muuttujan välillä (r=.635, 
p<.05). Tuloksen mukaan siis mitä useampia sisäisiä 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä lämpöyrittäjä omasi, sitä useampia ulkoisia 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä hänellä todennäköisesti myös oli. Sen sijaan 
sisäisten tekijöiden ja markkinointimixiin liittyvien tekijöiden välillä ei ollut 
merkitsevää korrelaatiota (r=.345, p=.299) kuten ei myöskään ulkoisten ja 
markkinointimixiin liittyvien tekijöiden välillä (r=.544, p=.084). 

6.3 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja resurssien väliset 
yhteydet 

Tutkimuksessa haastatelleista 11:sta lämpöyrittäjistä yhdeksän eli lähes kaikki 
(82%) olivat tyytyväisiä nykyiseen lämmöntoimitussopimukseensa (kuvio 6). 
 

 
KUVIO 6 Lämpöyrittäjillä olevia resursseja ja taustatekijöitä 
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Valtaosa lämpöyrittäjistä (73%) omisti lämpölaitoksen ja noin kaksi kolmasosaa 
(64%) lämpöyrittäjistä toimi yhdessä yrittäjäkumppanin kanssa (kuvio 6). 
Vähän yli puolet lämpöyrittäjistä (55%) hoiti suurta lämpölaitosta ja vähän alle 
puolet (45%) omasi vähintään kuuden vuoden kokemuksen lämpöyrittäjänä 
toimimisesta. Melko harvoilla lämpöyrittäjällä (27%) oli kulunut nykyisen 
lämmöntoimitussopimuksen solmimisesta enemmän kuin 3 vuotta. 

Hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja lämpöyrittäjän resurssien välisiä 
yhteyksiä tarkasteltiin vertailemalla hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
esiintymistä erilaiset resurssit omaavien lämpöyrittäjien kesken. Näissä 
tilastollisissa tarkasteluissa lämpöyrittäjät jaettiin kahteen ryhmään käyttäen 
ryhmittelevänä tekijänä kunkin resurssin tai taustatekijän muuttujan luokkia. 
Mann-Whitneyn U-testillä tutkittiin onko lämpöyrittäjällä olevassa 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärässä eroa sen mukaan, mihin 
ryhmään lämpöyrittäjä kuuluu resurssiensa tai taustatekijöidensä mukaan 
luokiteltuna (taulukko 5). Hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärän ja 
resurssien tai taustekijöiden omaamisen välille määritettiin myös Spearmanin 
korrelaatiokertoimet (taulukko 5). 
 
TAULUKKO 5 Lämpöyrittäjillä (n=11) olevien hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonais-
määrien vertailu resurssien ja taustatekijöiden omaamisen suhteen sekä hinnoittelu-
kyvykkyystekijöiden kokonaismäärän korrelaatiot resurssien ja taustatekijöiden kanssa 
 Hinnoittelukyvykkyystekijöiden 

kokonaismäärä, mediaani 
 Korrelaatio 

Resurssi tai taustatekijä Vähem. & Ei Enemm. & On p*  r** p 
Kokemus 7.5 3.0 <0.05  -0.64 <0.05 
Yrittäjäkumppani 2.5 8.0 <0.05  0.69 <0.05 
Laitosomistus 8.0 6.5 0.600  -0.20 0.565 
Suuri laitos 6.0 7.5 0.342  0.32 0.337 
Aika sopimuksenteosta 6.5 7.0 0.545  0.23 0.500 
Tyytyväisyys 
sopimukseen 

4.0 7.0 0.382  0.34 0.309 

*Mann-Whitenyn U-testi, Excat Sig. (2-tailed) 
**Spearmanin korrelaatiokerroin 
 
Lämpöyrittäjäryhmien vertailun tulokset osoittivat, että 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärät erosivat tilastollisesti 
merkitsevästi ryhmien välillä, kun ryhmittelevänä resurssina oli kokemuksen 
pituus lämpöyrittäjätoiminnasta ja yrittäjäkumppanin omaaminen. 
Hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärä oli suurempi niillä 
lämpöyrittäjillä, joilla oli lyhyempi eli korkeintaan viiden vuoden kokemus 
lämpöyrittäjänä toimimisesta verrattuna pidemmän kokemuksen omaamiseen 
ja niillä, joilla oli yrityskumppani verrattuna siihen, että olisivat toimineet 
yksinyrittäjinä. Muiden resurssien tai taustatekijöiden osalta ryhmät eivät 
eronneet toisistaan hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärissä. Samat 
yhteydet todettiin myös tilastollisesti merkitsevinä Spearmanin 
korrelaatiokertoimina. Suuremman kokemuksen omaamisella oli melko 
voimakas negatiivinen korrelaatio suurempaan hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
kokonaismäärän ja laitoskumppanin omaamisella oli melko voimakas 
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positiivinen korrelaatio suurempaan hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
kokonaismäärään. 

Samoja analyysimenetelmiä käytettiin myös määrittämään resurssien ja 
taustatekijöiden yhteyttä hinnoittelukyvykkyystekijöihin, kun 
hinnoittelukyvykkyystekijät oli ryhmitelty sisäisiin, markkinointimixiin 
liittyviin ja ulkoisiin tekijöihin. Näille ryhmillä määritettyjen ryhmäkohtaisten 
summamuuttuja-arvojen yhteyttä resurssien omaamiseen ja taustamuuttujiin 
tutkittiin Mann-Whitneyn U-testillä (taulukko 6). 
 
TAULUKKO 6 Lämpöyrittäjillä (n=11) olevien ryhmiteltyjen 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden lukumäärien vertailu erilaisten resurssien ja 
taustatekijöiden omaamisen suhteen 

 Sisäiset tekijät, 
mediaani 

Markkinointimixiin 
liittyvät tekijät, 

mediaani 

Ulkoiset tekijät, 
mediaani 

 Väh. 
& Ei  

Enemm. 
& On  

p* Väh. 
& Ei  

Enemm. 
& On  

p* Väh. 
& Ei  

Enemm. 
& On  

p* 

Kokemus 4.0 3.0 0.307 3.0 1.0 <.05 1.0 0.0 0.212 
Yrittäjä-
kumppani 

2.0 4.0 <.05 1.0 2.0 0.179 0.0 1.0 0.064 

Laitosomistus 4.0 3.5 0.909 2.0 2.5 0.594 2.0 1.0 0.333 
Suuri laitos 3.0 4.0 0.307 1.0 2.0 0.732 1.0 1.0 0.671 
Aika sopi-
muksenteosta 

3.5 4.0 0.709 2.0 3.0 0.467 0.5 1.0 0.406 

Tyytyväisyys 
sopimukseen 

1.5 4.0 0.073 2.0 2.0 0.945 0.5 1.0 0.673 

*Mann-Whitenyn U-testi, Excat Sig. (2-tailed) 
 
Tarkasteluissa havaittiin, että sisäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrä 
erosi tilastollisesti merkitsevästi yrittäjäkumppanin omaamisen mukaan 
ryhmiteltyjen lämpöyrittäjien välillä. Yhdessä kumppanin kanssa toimivilla 
lämpöyrittäjillä oli suurempi määrä sisäisiä hinnoittelukyvykkyystekijöitä. 
Lisäksi sisäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrässä oli tilastollisesti 
lähes merkitsevä ero (p=.073) lämmöntoimitussopimukseensa tyytyväisten ja 
tyytymättömien lämpöyrittäjien välillä siten, että enemmän sisäisiä tekijöitä 
omaavat lämpöyrittäjät olivat useammin tyytyväisiä sopimukseensa. 
Markkinointimixiin liittyvien tekijöiden määrässä oli tilastollisesti merkitsevä 
eroa lämpöyrittäjäkokemuksen pituuden suhteen. Markkinointimixiin liittyvien 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrä oli suurempi niillä lämpöyrittäjillä, joilla 
oli lyhyempi kokemus lämpöyrittäjä toimimisesta verrattuna pidemmän 
kokemuksen omaaviin lämpöyrittäjiin. Ulkoisten 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrät erosivat tilastollisesti lähes 
merkitsevästi (p=.064) eripituisen kokemuksen omaavien lämpöyrittäjien 
kesken siten, että ulkoisia tekijöitä oli enemmän yhdessä yrittäjäkumppanin 
kanssa toimivalla lämpöyrittäjällä. 

Ryhmäkohtaisten summamuuttuja-arvojen korrelaatioita resursseihin ja 
taustatekijöihin tarkasteltiin myös määrittämällä Spearmanin 
korrelaatiokertoimet (taulukko 7). Korrelaatioita tarkastellessa havaittiin 
tilastollisesti merkittävinä korrelaatiokertoimina samat yhteydet kuin aiemmin 
Mann-Whitneyn U-testillä muuttujien jakaumien erojen tarkastellessa. Lisäksi 
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ulkoisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja yrittäjäkumppanin omaamisen 
välillä havaittiin nyt tilastollisesti merkitsevä melko vahva positiivinen yhteys. 
Useampien sisäisten tekijöiden omaamisella oli vahva positiivinen yhteys 
toimimiseen yrittäjäkumppanin kanssa ja useampien markkinointimixiin 
liittyvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden omaamisella oli vahva negatiivinen 
yhteys pidempään kokemukseen lämpöyrittäjänä toimimisesta. 
 
TAULUKKO 7 Lämpöyrittäjillä (n=11) olevien ryhmiteltyjen hinnoittelukyvyk-
kyystekijöiden lukumäärien korrelaatiot resurssien ja taustatekijöiden omaamisen kanssa 

 Sisäiset tekijät Markkinointimixiin 
liittyvät tekijät 

Ulkoiset tekijät 

 r* p r* p r* p 
Kokemus -0.38 0.246 -0.84 <.05 -0.39 0.230 
Yrittäjäkumppani 0.86 <.05 0.47 0.147 0.63 <.05 
Laitosomistus -0.07 0.835 0.20 0.551 -0.34 0.307 
Suuri laitos 0.38 0.246 0.12 0.724 0.15 0.656 
Aika sopimuksenteosta 0.21 0.528 0.27 0.423 0.31 0.361 
Tyytyväisyys 
sopimukseen 

0.58 0.064 -0.04 0.910 0.24 0.486 

*Spearmanin korrelaatiokerroin 
 
Tutkimuksessa haluttiin myös yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
yhteyttä resursseihin ja taustatekijöihin. Tämä tehtiin määrittämällä muuttujien 
väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet (taulukko 8), joiden tarkastelu osoitti, 
että hinnoittelujohtamisohjelman omaamisella oli voimakas positiivinen yhteys 
tyytyväisyyteen nykyisessä lämmöntoimitussopimuksessa. 
Hinnoittelukoulutuksen hankkimisella tai saamisella oli voimakas positiivinen 
yhteys toimimiseen yrittäjäkumppanin kanssa ja melko voimakas positiivinen 
yhteys suuren laitoksen lämpöyrittäjänä toimimiseen. Hinnoittelutyökalun 
omaaminen, tehokkuus hinnoittelussa, arvonmuodostuksen tietäminen ja 
kilpailijoiden hinnoittelutaktiikan tietäminen olivat melko voimakkaasti 
positiivisesti yhteydessä yrittäjäkumppanin kanssa toimimiseen. Hintajoustosta 
tietäminen omasi täydellisen negatiivisen korrelaation pidemmän kokemuksen 
omaamisen kanssa. Maksuhalukkuudesta ja kilpailijahinnoista tietäminen sekä 
markkinamuutoksiin reagoiminen eivät korreloineet tilastollisesti merkitsevästi 
minkään resurssin tai taustatekijän kanssa.  
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TAULUKKO 8 Yksittäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden korrelaatiot resurssien ja 
taustatekijöiden kanssa 
 Kokemus Yrittäjä-

kump-
pani 

Laitos-
omistus 

Suuri 
laitos 

Aika 
sopimuk-
senteosta 

Tyytyväi-
syys sopi-
mukseen 

 r* (p) r* (p) r* (p) r* (p) r* (p) r* (p) 

Hinnoittelu-
johtamisohjelma 

-0.26 
(p=0.438) 

0.39 
(p=0.241) 

-0.38 
(p=0.256) 

-0.15 
(p=0.662) 

0.38 
(p=0.256) 

0.77 
(p<0.05) 

Hinnoittelu-
koulutus 

-0.26 
(p=0.438) 

0.81 

(p<0.05) 
0.08 

(p=0.808) 
0.67 

(p<0.05) 
-0.08 

(p=0.808) 
0.24 

(p=0.476) 

Hinnoittelu-
työkalu 

-0.52 
(p=0.104) 

0.62 

(p<0.05) 
0.24 

(p=0.476) 
0.52 

(p=0.104) 
0.29 

(p=0.389) 
0.39 

(p=0.237) 

Tehokkuus 
hinnoittelussa 

-0.51  
(p=0.104) 

0.62 

(p<0.05) 
0.24 

(p=0.476) 
0.52 

(p=0.104) 
0.29 

(p=0.389) 
0.39 

(p=0.237) 

Arvonmuodos-
tuksesta tieto 

-0.52 
(p=0.104) 

0.62 

(p<0.05) 
0.24 

(p=0.476) 
0.04 

(p=0.900) 
0.29 

(p=0.389) 
-0.22 

(p=0.511) 

Hintajoustosta 
tieto 

-1.00 
(p<.001) 

0.45 
(p=0.166) 

0.26 
(p=0.438) 

0.27 
(p=0.428) 

0.15 
(p=0.662) 

0.04 
(p=0.900) 

Maksuhaluk-
kuudesta tieto 

-0.27 
(p=0.428) 

0.07 
(p=0.840) 

-0.15 
(p=0.662) 

-0.10 
(p=0.770) 

0.15 
(p=0.662) 

0.04 
(p=0.900) 

Kilpailijahin-
noista tieto 

-0.31 
(p=0.353) 

0.57 
(p=0.066) 

-0.39 
(p=0.241) 

0.31 
(p=0.353) 

-0.04 
(p=0.910) 

0.36 
(p=0.282) 

Kilpailijoiden 
hinnoittelutak-
tiikasta tieto 

-0.10 
(p=0.770) 

0.69 

(p<0.05) 
-0.26 

(p=0.438) 
0.10 

(p=0.770) 
0.26 

(p=0.438) 
-0.04 

(p=0.900) 

Markkina-
muutoksiin 
reagoiminen 

-0.43 
(p=0.186) 

-0.13 
(p=0.695) 

-0.24 
(p=0.476) 

-0.04 
(p=0.900) 

0.24 
(p=0.476) 

0.22 
(p=0.511) 

*Spearmanin korrelaatiokerroin 
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7 POHDINTA JA ARVIOINTI 

7.1 Pohdintaa hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöistä 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyyttä 
muodostavia tekijöitä ja hinnoittelukyvykkyystekijöiden yhteyttä resursseihin 
ja taustatekijöihin analysoimalla keskisuomalaisilta lämpöyrittäjiltä 
haastatteluilla hankittua tutkimusaineistoa. Tutkimuksen teoreettisena taustana 
oli Wernerfeltin (1984) esittelemä resurssipohjainen näkökulma, jota sovellettiin 
tarkastelemalla keskisuomalaisten lämpöyrittäjien resurssien yhteyttä 
PRICECAP-mittariston (Liozu & Hinterhuber, 2014) mukaisiin 
hinnoittelukyvykkyystekijöihin. Paitsi yksittäin hinnoittelukyvykkyystekijöitä 
tarkasteltiin myös ryhmittelemällä ne yrityksen sisäisiksi, markkinointimixiin 
liittyviksi ja ulkoisiksi tekijöiksi sen perusteella, miten tekijät rinnastuivat 
tyypillisesti yrityksen hinnoitteluun vaikuttaviksi mainittuihin seikkoihin. 

Sisältöanalyysin tulokset työn ensimmäisen tutkimuskysymyksen ”Mistä 
hinnoittelukyvykkyyttä muodostavien tekijöiden sisällöt muodostuvat 
keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä?” kohdalla osoittivat, että lähes jokaisen 
yksittäisen hinnoittelukyvykkyystekijän kohdalla nousi esille useita eri 
seikkoja, jotka kuvasivat kyseisen hinnoittelukyvykkyystekijän sisältöä. Jotkin 
seikat olivat liitettävissä myös useampaan eri hinnoittelukyvykkyystekijään. 
Vaikka sisällöt vaihtelivat lämpöyrittäjäkohtaisesti, löytyi niistä myös 
yhteneväisyyksiä erityisesti silloin, kun tekijöitä tarkasteltiin ryhmitellen ne 
sisäisiin, markkinointimixiin liittyviin ja ulkoisiin tekijöihin.  

Hinnoittelujohtamisohjelma, hinnoittelukoulutus, hinnoittelutyökalu ja 
tehokkuus hinnoittelussa olivat sisäisiä hinnoittelukyvykkyystekijöitä. 
Peilatessa näiden sisältöjä kirjallisuudessa yleisesti esitettyihin hinnoitteluun 
vaikuttaviin yrityksen sisäisiin tekijöihin voidaan todeta sisällöistä löytyvän 
liittymäkohtia strategiaan, hinnoittelumenetelmiin, kustannuksiin ja yrityksen 
johtamiseen mutta ei tavoitteisiin. Yksi sisäisiä hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
sisältöjä kuvaavia yleisempiä sanoja oli hake. Tämä kertoo hyvin hakkeen 
suuresta merkityksestä niin hankintaketjun hallinnan, kustannusten kuin 
hinnoittelunkin osalta. Toimialaraporttien mukaan yksi uusiutuvan energian 
pk-yritysten mielestä oleellisimmista seikoista onkin polttoaineen saatavuuden 
turvaaminen lämmön katkeamattoman toimituksen mahdollistamiseksi. 
Samalla yritykset mainitsevat pahimmiksi kehittämisen esteiksi kustannustason 
ja merkittävämmäksi kustannusesteeksi tuotantokustannukset, jotka 
kohdistuvat muuhun kuin työkuluihin. (Alm, 2013) Lämpöyrittäjällä 
polttoaineen kustannukset saattavat muodostaa valtaosan 
lämpöyritystoiminnan kuluista (Solmio & Tuomi, 2007), jolloin tämän 
kustannuslajin heikko ennakointimahdollisuus tuo epävarmuutta 
yritystoimintaan ja vaikeuttaa yrityksen kehittämistä. Tässä tutkimuksessa 
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tehdyt havainnot sisäisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöistä ovat siis 
hyvin samansuuntaisia toimialaraporttien kanssa.  

Tutkimuksessa havaittu tavoitteiden puuttuminen sisäisten 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöistä voi kertoa muun muassa siitä, että 
yksittäiselle yrittäjälle kasvun toteuttaminen on suuri haaste. Uusien 
asiakkaiden hankinnan edellytyksenä on hinnaltaan, laadultaan ja 
toimitusvarmuudeltaan kilpailukykyinen palvelutuote, joka osataan 
markkinoida vaikuttavasti. Lämpöyrittäjyystoiminnan kiinteä sidos paikkaan ja 
alueellisiin resursseihin ei kuitenkaan aina mahdollista yrityksen orgaanista 
laajenemista. Kasvu voi olla pienyritykselle riskialtista eikä suinkaan suoraan 
takaa taloudellista menestystä. Onkin todettu, että kasvu ei aina ole edes 
yrittäjän tähtäimessä vaan kasvua tärkeämpää on toiminnan jatkuvuus. Tämän 
takaamiseksi kasvun tavoittelun sijasta kehityskohteena voisivatkin olla uudet 
liiketoimintamallit, joiden avulla lämpöyrittäjä voisi kehittää ja laajentaa 
yritystoimintaansa. (Backman & Vuorio, 2013) Tavoitteena voisi myös olla 
mahdollisiin uhkakuviin, kuten lämmön kysynnän laskuun, varautuminen 
uusia liiketoimintamuotoja kehittämällä sekä palvelutasoa nostamalla (Gaia 
Consulting Oy, 2012). 

Markkinointimixiin liittyviä hinnoittelukyvykkyystekijöitä olivat tiedot 
asiakkaan arvonmuodostuksesta, hintajoustosta ja maksuhalukkuudesta. 
Näiden osalta lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisältöjen 
tarkastelusta löytyi hyvin yhtymäkohtia yritysten markkinointimixin keinoihin 
luoda asiakkaalle sopiva tuoterakenne ja -mielikuva. Yleisimpien kuvailevien 
sanojen joukossa olevat sanat paikallinen ja kotimainen kertovat 
tuotemielikuvan vahvuudesta ja tärkeydestä hinnoittelussa. Öljy oli 
lämpöyrittäjien yleisimmin käyttämien sanojen joukossa ja se kuvastaakin 
paljon öljyn yleisyyttä vertailuhinnan antajana. Markkinointimixiin liittyvien 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisältöjen kuvailevat sanat heijastavat pitkälti 
asiakkaiden näkökulmia hinnoitteluun ja lämmöntoimitussopimukseen, minkä 
voisi olettaa kertovan asiakkaan ja myyjän välisestä henkilökohtaisesta 
vuorovaikutuksesta.  

Tutkimuksessa markkinointimixin hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
sisältöjen osalta esille ei noussut juurikaan muutostarpeita tulevaisuudessa tai 
kehittämisajatuksia tuotteen osalta vaan ennemminkin tukeuduttiin paljon 
vanhaan. Lämpöyrittäjille mahdollisten uusien tuotteiden tai tuotekerrosten 
hahmottelun tarve tulee kuitenkin esille kaukolämmön paikallisia 
liiketoimintamalleja selvittäneessä Gaia Consulting Oy:n (2012) raportissa. 
Mahdollisiksi keinoiksi esitetään uusia teknisiä ratkaisuja, kuten 
aurinkolämmön ja energiatehokkuustoimien tarjoamista, 
kokonaispalvelumallia sekä palvelutason nostamista 
sidosryhmäkommunikointia kehittämällä. Samalla näiden kehittämisen 
todetaan olevan pienyrittäjälle toisaalta haastavaa, koska kehittämistyö tuo 
yrittäjälle eteen haasteina teknisen osaamisen laajentamista, uusien asiakkaiden 
hankintaa sekä palvelujen hinnoittelua. Lämpöyrittäjien liiketoiminnan 
kehittämisen edellytyksiä ja esteitä tutkinut selvitys (Pakkanen & Tuuri, 2012) 
tuo myös esille energiakatselmukset, lämpöyrittäjän mahdolliset 
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liitännäispalvelut kuten kiinteistönhoidon tai vartioinnin, ja pienimuotoisen 
sähkön- ja lämmön yhteistuotannon. On myös todettu, että tulevaisuudessa 
lämpöyrittäjyydessä ei tulisi rajoittua vain pääosin metsähakkeella tuotettuun 
lämpötuotteeseen vaan punnita mahdollisuuksia myös sähkön tuotantoon ja 
myyntiin esimerkiksi lämmön ja sähkön yhteistuotannolla tai 
aurinkosähköjärjestelmien avulla (Vuorio, 2013). 

Tieto kilpailijahinnoista ja kilpailijoiden hinnoittelutaktiikasta sekä 
markkinamuutoksiin reagoiminen olivat tutkimuksessa kartoitettavia ulkoisia 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä. Näiden tekijöiden sisällöissä oli yhtymäkohtia 
kirjallisuudessa yleisesti esitetyistä yritysten hinnoittelun ulkoisista tekijöistä 
lähinnä kilpailijoihin ja markkinoihin. Poliittiset tekijät, kuten 
lämpöyrittäjyystoimintaan saatavissa olevat tuet, eivät juuri tulleet esille 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöissä. Tätä voisi tulkita viitteeksi 
lämpöyrittäjätoiminnan markkinapohjaisuudesta, jossa toimintaa ei perusteta 
erilaisten tukien varaan. Keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä esille nousi 
kuitenkin varautuminen hakkeen hinnanmuutoksiin. Tätä mahdolliset tuet 
tekevät lähinnä haastavammaksi, sillä toimialaa kuvaavassa raportissa on 
mainittu lämpöyrittäjyyden lisähaasteeksi julkisen vallan ohjauskeinoista 
puuttuvan pitkäjänteisyyden niin investointien kuin metsäenergian hankinnan 
tukemisessa ja pitkät viiveet tukien maksatuspäätöksissä (Karjalainen & 
Korhonen, 2010). Uusiutuvan yrityksen pk-yrittäjien raportoidaankin kokevan 
yritystoiminnan säätelyn jopa toiseksi suurimpana esteenä yritystoimintansa 
kehittämiselle (Alm, 2013). 

Ulkoisten tekijöiden sisällöissä toiset lämpöyrittäjät olivat tärkeinä 
tekemisen kohteina, mutta heistä ei puhuttu kilpailijoina vaan lähinnä 
informaation lähteinä. Uusiutuvan energian pk-yrittäjien parissa verkottuminen 
ja alihankinta ovatkin toiseksi tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi tunnistettujen 
asioiden joukossa (Alm, 2013). Asiakkaat tai potentiaaliset markkinat eivät 
olleet ulkoisten hinnoittelukyvykkyystekijöiden kohdalla juuri mitenkään esillä, 
mitä voidaan pitää hieman yllättävänä. Ulkoisten tekijöiden suurempi 
huomioiminen voisi kuitenkin kannattaa, sillä tulevaisuudessa lämpöyrittäjät 
kilpailevat yhä enenevässä määrin muiden uusiutuvan energian 
lämmitysmuotojen ja erilaisten hybridimuotojen kuten aurinko- ja 
maalämpöjärjestelmien kanssa. Myös lämmöntarve pienenee rakennusten 
energiatehokkuuden parantuessa. (Klobut ym., 2014) Lämpöyrittäjien tulisikin 
varautua muuttuvaan kilpailukenttään muun muassa kehittämällä tuotettaan ja 
panostamalla asiakaspalveluun. Lämpöyrittäjän kilpailuasetelma voisi myös 
parantua, mikäli julkisissa hankinnoissa voitaisiin entistä enemmän painottaa 
ympäristöystävällisyyttä (Alm, 2014). 
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7.2 Pohdintaa hinnoittelukyvykkyystekijöiden esiintymisestä 
lämpöyrittäjillä 

Keskisuomalaisilla lämpöyrittäjillä olevien hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
kokonaismäärien tarkastelu osoitti, että yleisesti ottaen 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden omaamisen voidaan katsoa olevan melko 
hyvällä tasolla. Hinnoittelukyvykkyyden omaaminen painottui sisäisiin 
tekijöihin, joista kaikki tekijät olivat yli puolella lämpöyrittäjistä. Sisäisiä 
tekijöitä tunnistettiinkin merkittävästi enemmän kuin vähiten omattuja ulkoisia 
tekijöitä. Tutkimuksessa todettu positiivinen yhteys näiden kahden ryhmän 
välillä saattaakin havainnollisemmin kertoa heikkouksien kasautumisesta eli 
siitä, että vähiten sisäisiä tekijöitä omaavat lämpöyrittäjät kuuluivat myös 
vähän ulkoisia tekijöitä omaavien joukkoon. Ulkoiset tekijät olivatkin kolme 
vähiten omattua hinnoittelukyvykkyystekijää. Ne voisivat kuitenkin olla 
erityisen tärkeitä osaamisen osa-alueita hinnoittelussa, sillä kahdella ulkoisella 
tekijällä kaikista kolmesta tekijästä todettiin tutkimuksessa voimakas tai melko 
voimakas positiivinen korrelaatio hinnoittelukyvykkyystekijöiden 
kokonaismäärän kanssa. Tutkimuksessa havaitut vajeet 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden omaamisessa, erityisesti markkinointimixiin 
liittyvien ja ulkoisten tekijöiden osalta, konkretisoivat hyvin uusiutuvan 
energian toimialaraportissa (Alm, 2013) mainittua pk-yrittäjien itse tunnistamaa 
markkinoinnin ja myynnin kehitystarvetta. 

Kaikkien vähiten, vain kahdella yhdestätoista tutkitusta lämpöyrittäjästä, 
havaittiin hinnoittelukyvykkyystekijöistä markkinamuutoksiin reagoimista. 
Tämä alue on kuitenkin kenties yksi nopeimmin lämpöyrittäjien 
toimintaympäristössä muuttuvista tekijöistä ja voisi tarjota uusia 
mahdollisuuksia niin hinnoitteluun kuin toimintaan yleensäkin. Markkinoilla 
tapahtuvat teknologiset muutokset kuten etäluennan lisääntyminen 
mahdollistavat uusia hinnoittelutapoja esimerkiksi lämmitysajankohta 
huomioimalla. Yksi esimerkiksi tästä olisi huipputehon leikkauksen 
huomioiminen hinnoittelussa, jolloin asiakasta palkittaisiin omilla 
toimenpiteillä tehdystä oman tehontarpeen tilapäisestä vähentämisestä, mikä 
vähentäisi myös lämpöyrittäjällä lämmöntuotannon huipputehon tarvetta. 
(Nuorkivi, 2009)  

Yksittäisiä hinnoittelukyvykkyystekijöitä tarkastellessa yleisimmiksi 
havaittiin hinnoittelutyökalun omaaminen, tehokkuus hinnoittelussa ja 
asiakkaan arvonmuodostuksesta tietäminen. Näistä kahdella ensin mainitulla 
tekijällä todettiin myös melko voimakas positiivinen korrelaatio 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärän kanssa. Näiden 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden yleisyyttä voi selittää se, että tässä 
tutkimuksessa hinnoittelutyökalun ja hinnoittelutehokkuuden sisällöt 
koostuivat lähes jokaisessa tapauksessa äännöllisesti indeksimuutosten mukaan 
tehtävästä hintapäivityksestä. Tapa huolehtia indeksien avulla 
hinnankehityksestä on myös lämpöyrittäjille suunnattujen oppaiden (Kokkonen 
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& Lappalainen toim., 2005; Fredriksson ym., 2011) mukainen. Indekseihin 
perustuvaa hinnoittelua voidaan pitää kustannuspohjaisena 
hinnoittelumenetelmänä. Kyvykkyyden hinnoittelusysteemissä on todettu 
olevan yhteydessä yrityksen hyvään suorituskykyyn (Liozu & Hinterhuber, 
2013). 

Tutkimuksessa havaittu lämpöyrittäjillä yleisesti oleva tieto asiakkaan 
arvomuodostuksesta saa vahvistusta energiateollisuuden julkaisemasta 
raportista (WSP Finland Oy, 2014), jonka mukaan asiakkaat mieltävät 
aluelämpötuotteen joustavaksi ja hyvin asiakkaille räätälöitäväksi. Samoin 
aluelämpötoimittajia on kiitelty asiantuntevasta ja sujuvasta palvelusta sekä 
paikallisten asukkaiden ja toimintaympäristön tuntemuksesta (WSP Finland 
Oy, 2014). Tällaisen mielikuvan voi olettaa kuvastavan lämmöntoimittajien ja 
asiakkaiden välillä vallitsevaa hyvää yhteisymmärrystä. Tieto asiakkaan 
arvonmuodostuksesta antaa lämpöyrittäjälle mahdollisuuden toteuttaa 
arvoperusteista hinnoittelua, jonka Liozu ja Hinterhuber (2013) ovat todenneet 
olevan positiivisesti yhteydessä yrityksen hyvään taloudelliseen 
suorituskykyyn. 

7.3 Pohdintaa hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja lämpö-
yrittäjän resurssien välisistä yhteyksistä 

Resursseista tai taustatekijöistä merkittävimmiksi 
hinnoittelukyvykkyystekijöihin yhteydessä oleviksi osoittautuivat 
lämpöyrittäjyyskokemuksen pituus sekä se, toimiko lämpöyrittäjä yksin vai 
yhdessä kumppanin kanssa. Tutkimuksen hieman yllättäväkin tulos oli, että 
pidempi lämpöyrittäjäkokemus oli yhteydessä vähäisempiin 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärän, markkinointimixiin liittyviin 
tekijöihin ja hintajouston tietämiseen. Tulos laittaa pohtimaan, suuntautuuko 
lämpöyrittäjä vuosien kuluessa kenties liikaakin vain omiin operatiivisiin 
toimintoihinsa ja vähentää herkkyyttään asiakkaan kuuntelussa. Vähäinen 
lämpöyrittäjän ja asiakkaan välinen vuorovaikutus voi luoda asiakkaalle 
tunteen siitä, että hän on harvoin lämpöyrittäjän asiakas riippumatta siitä 
tosiasiasta, että hän käyttää lämpöä koko ajan. Tällä voi olla heikentävä 
vaikutus tulevaisuudessa lämpöyrittäjällä oleviin hinnoittelumahdollisuuksiin, 
sillä vähän käytettyjen tuotteiden hintamielikuvaa on hankalampi muuttaa 
kuin usein käytettyjen (Sipilä, 2003) ja vuorovaikutustilanteiden vähäisyys 
heikentää mahdollisuutta rakentaa asiakkaalle arvoa tilanteiden kautta sekä 
saada tietoa asiakkaan odotuksista (Grönroos, 2009). 

Tutkimuksen yhtenä tärkeimmistä löydöksistä voidaan pitää tulosta 
lämpöyrittäjäkumppanin omaamisen suuresta positiivisesta merkityksestä 
hinnoittelukyvykkyydelle. Yrittäjäkumppanin kanssa toimimisella oli useita 
positiivisia yhteyksiä hinnoittelukyvykkyystekijöihin: korkeampi 
hinnoittelukyvykkyystekijöiden kokonaismäärä, suurempi sisäisten tekijöiden 
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määrä, positiivinen yhteys ulkoisten tekijöiden määrän, 
hinnoittelukoulutukseen, hinnoittelutyökalun omaamiseen, tehokkuuteen 
hinnoittelussa sekä asiakkaiden arvonmuodostuksen ja kilpailijoiden 
hinnoittelutaktiikan tietämiseen. Tieto on oleellinen siinäkin mielessä, että 
lämpöyrittäjät toimivat Suomessa hyvin yleisesti yksinyrittäjinä yrittäjyyden 
ollessa osakeyhtiön kanssa yhtä yleisiä toimintamuotoja (Vuorio, 2011). 
Voisikiin olla aiheellista pohtia, kannattaisiko lämpöyrittäjätoimintaa 
suunnittelevia kannustaa tai jopa ohjata aloittamaan toimintansa 
yrittäjäkumppanin kanssa. 

Lämpöyrittäjän resursseista laitoksen omistamisella ei tutkimuksessa 
havaittu mitään yhteyttä hinnoittelukyvykkyystekijöihin. Tämän voisi ajatella 
liittyvän hinnanasetannan haastavuuden riippuvuuteen paljolti muuttuvista 
kustannuksista, erityisesti polttoaineesta, eikä niinkään kertaluontoisesta 
laitosinvestoinnista. Aiemmassa tutkimuksessa (Karjalainen & Korhonen, 2010) 
esille on noussutkin haasteet lämmön tuotannon muuttuvien kustannusten 
hallinnassa sekä sen vaikutukset liiketoiminnan kannattavuuteen. 
Hinnoittelukoulutuksen hankkimisella, jolla voitaisiin ajatella pyrittävän 
vastaamaan myös kustannushallinnan haasteisiin, todettiin tässä tutkimuksessa 
positiivinen korrelaatio suuren lämpölaitoksen hoitamisen kanssa. Voi siis olla, 
että toiminnan riskit ja hinnoitteluun valmistautuminen koulutusta 
hankkimalla tulevatkin huomioiduiksi erityisesti silloin, kun myös toiminnan 
laajuus on suurempaa lämpölaitoksen suuremman koon myötä. 
Hinnoittelukyvykkyystekijöitä tarkastelleessa aiemmassa tieteellisessä 
tutkimuksessa ei yrityksen koon oltu kuitenkaan havaittu vaikuttaneen 
kyvykkyystekijöiden ja yrityksen suorituskyvyn välisiin yhteyksiin (Liozu & 
Hinterhuber, 2013).  

Lämpöyrittäjän taustatekijänä olleella lämmöntoimitussopimuksen 
sopimisesta kuluneella ajalla ei ollut yhteyksiä hinnoittelukyvykkyystekijöihin. 
Voidaan siis päätellä, että aika sinällään ei esimerkiksi etäännytä tai lähennä 
asiakasta ja lämpöyrittäjää vaan ajan kuluessa tapahtuvat tai tapahtumatta 
jäävät asiat ovat oleellisempia. Toinen tutkimuksessa mukana ollut taustatekijä 
– tyytyväisyys sopimukseen – korreloi positiivisesti 
hinnoittelujohtamisohjelman omaamisen kanssa. Tuo kyvykkyystekijän sisältö 
kuvastaa strategisen toiminnan hallintaa, joten tulosten perusteella tuntuukin 
luonnolliselta tehdä johtopäätös, että hyvä strateginen toiminta antaa parempia 
edellytyksiä solmia itselle tyydyttävä lämmöntoimitussopimus. 

7.4 Tutkimuksen arviointi ja jatkotutkimusehdotukset 

Tämän työn vahvuuksiin kuuluu aiemmin tutkimattoman aihepiirin – 
lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyyden ja sen yhteyksien yrittäjän 
resursseihin sekä taustatekijöihin - tarkastelu ja näin uuden tiedon tuottaminen 
aiheesta. Teemahaastattelut osoittautuivat hyväksi aineistonhankintatavaksi, 
koska esille nousi toimialaraporteissa mainitsemattomia aiheita ja tiedot 
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pystyttiin hankkimaan hyvin kattavasti kaikilta lämpöyrittäjiltä, jolloin 
analysointivaiheessa ei ollut puuttuvia tietoja. Työssä käytetyt sekä laadulliset 
että määrälliset tutkimusmenetelmät mahdollistivat monipuolisen tiedon 
kartuttamisen lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyydestä, kun voitiin sekä 
hankkia ymmärrystä hinnoittelukyvykkyystekijöiden sisällöistä että saada 
selville tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja 
lämpöyrittäjien resurssien välillä. Tutkimusotoksen sisältäessä lähes kaikki 
tutkimusalueen lämpöyrittäjät antavat tulokset kattavan kuvan 
hinnoittelukyvykkyydestä alueen lämpöyrittäjätoimialalla.    

Tutkimuksen tulokset on saatu haastattelemalla keskisuomalaisia 
lämpöyrittäjiä vuonna 2010. Vaikka otos on hyvin kattava Keski-Suomessa, on 
tulosten yleistämisessä noudatettava silti varovaisuutta. Yksinyrittäminen on 
Keski-Suomessa hieman yleisempää (Pelli, 2010) kuin koko Suomen tasolla 
(Vuorio, 2011), mutta keskimääräinen kattilateho 0,63 MW Keski-Suomessa 
(Pelli, 2010) on hyvin saman suuruinen verrattuna lämpöyrittäjien hoitamien 
lämpölaitoksien keskimääräiseen kattilatehoon 0,58 MW koko Suomessa 
(Solmio, 2011). Vaikka pieniä eroja lämpöyrittäjätoiminnassa on siis alueiden 
välillä, voi tämän tutkimuksen tulosten olettaa olevan ainakin suuntaa antavia 
myös koko Suomen osalta. Lisäksi on todettava, että lämpöyrittäjätoimialan 
omaleimaisuus muun muassa kilpailun rajoittuneisuudessa rajaa pois tulosten 
laajemmat yleistämismahdollisuudet. Tuloksista ei siten voi tehdä suoraan 
johtopäätöksiä muita uusiutuvan energian alan yrittäjiä tai pk-yrittäjiä koskien.  

Tutkimuksen aineisto on hankittu vuonna 2010, joten on mahdollista, että 
toimialalla on voinut tapahtua joitain muutoksia. Aineiston hankinnan ja 
nykyhetken välillä Suomen taloudessa on kuitenkin vallinnut pääosin 
laskusuhdanne ja lämpöyrittäjyystoiminnan kasvu on ollut melko maltillista 
lämmityskohteiden määrällä mitattuna; vuonna 2016 lämpöyrittäjät hoitivat 618 
kohdetta (Korri, 2017), mikä on 26% enemmän kuin vuonna 2010 (Solmio 2011). 
Lämpöyrittäjien hoitamien laitosten teholla vertailtuna muutosta ei ole 
juurikaan tapahtunut, sillä vuonna 2016 laitosten mediaanikoko oli 500 kW 
(Korri, 2017), kun se vuonna 2010 oli keskimäärin 580 kW (Solmio, 2011). Nämä 
seikat näyttäisivät puoltavan päätelmää, että lämpöyrittäjyystoiminta ei ole 
suuresti muuttunut tällä ajanjaksolla ja tutkimuksen tulosten voi olettaa 
kuvastavan hyvin myös nykytilannetta.   

Työn heikkoutena on aineiston pieni koko, joka ei mahdollista pidemmälle 
vietyjen tilastollisten menetelmien käyttöä ja rajoittaa tilastollisen voiman 
puuttuessa kenties joidenkin heikompien yhteyksien löytymistä. Empiiristä 
aineistoa on työhön hankittu vain haastattelemalla lämpöyrittäjiä, minkä vuoksi 
tiedot kyvykkyyksistä perustuvat vain lämpöyrittäjien omaan näkökulmaan. 
Haastattelemalla myös lämpöyrittäjien asiakkaita olisi esille saattanut tulla 
jotain uusia tai erilaisia näkemyksiä asiasta.  

Lämpöyrittäjien hinnoittelukyvykkyyden tutkiminen edelleen 
suuremman aineiston avulla ja haastattelemalla myös asiakkaita on yksi 
mahdollinen jatkotutkimusaihe tälle työlle.  Lisäksi lämpöyrittäjätoiminnan 
taloudellisen kannattavuuden ja hinnoittelukyvykkyyksien yhteyksien 
tutkiminen toisi vielä lisää tietoa oleellisista hinnoittelukyvykkyystekijöistä. 
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Tässä tutkimuksessa havaittu negatiivinen korrelaatio markkinointimixiin 
liittyvien hinnoittelukyvykkyystekijöiden ja lämpöyrittäjän pidemmän 
kokemuksen välillä herättää kysymyksiä tämän yhteyden syistä, joita olisi 
mielenkiintoista selvittää. Koska tämä tutkimus tarkasteli 
hinnoittelukyvykkyystekijöitä ja lämpöyrittäjän resursseja sekä taustatekijöitä 
poikkileikkausasetelmalla, ei sillä voitu tutkia syy-seuraussuhteita. 
Pitkittäisasetelmalla tehtävä tutkimus mahdollistaisi kausaalisuhteiden 
selvittämistä esimerkiksi hinnoittelukyvykkyystekijöiden määrän muutosten tai 
resurssien suhteen. 
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LIITE 1: Haastattelurunko 

Haastattelu 
Nimi       Yritys 
Paikka      Pvm   klo 
Nauhoituspaikka:  kansio  , äänite 
 
PERUSTIEDOT, LÄMPÖLAITOS JA LÄMMITETTÄVÄ KOHDE 
Lämpölaitoksen tyyppi ja teho? 
Mikä on lämmitettävä kohde ja millainen on verkosto? 
Laitoksen omistaja? 
Laitoksen toimimisaika? 
Lämpöyrittäjänä toimimisaika? 
Toimintamuoto lämpöyrittäjänä? 
 
AJANKÄYTTÖ 
Mitkä ovat polttoaineella ja varapolttoaineella lämmityskaudet? 
Millaisia käyntejä lämpölaitoksen hoitoon liittyy ja kauanko käynti kerrallaan 
kestää? 
Mitä muita tehtäviä lämpöyrittäjyyteen liittyy ja paljonko näihin kuluu aikaa? 
 
POLTTOAINEET 
Mitkä ovat polttoaineiden määrät ja niillä tuotetut osuudet energiasta? 
Mitkä ovat polttoaineiden hinnat ja toimittajat? 
 
LAITOSKULUT 
Mitä muuttuvia kuluja laitoksen hoitamisesta tulee? 
Mitä kiinteitä kuluja laitoksen hoitamisesta tulee? 
Mitkä olivat laitoksen investointikulut? 
Miten laitos on rahoitettu? 
 
HINNOITTELU 
Lämmöntoimitussopimuksen solmimisajankohta? 
Lämmöntoimitussopimuksen sopimuskauden pituus? 
Kiinteä kuukausimaksu ja sidontaperusteet? 
Muuttuvan energian hinta ja sidontaperusteet? 
Hinnan tarkastusväli ja tarkastusperuste? 
Miksi aloitit lämpöyrittäjänä toimimisen? 
Miksi asiakas halusi tehdä sopimuksen lämpöyrittäjän kanssa? 
Missä vaiheessa sovittiin sopimuksessa olevista hinnoista? 
Kuka ehdotti ko. hintasopimusta? 
Onko hinnoittelu sama kaikille laitoksen asiakkaille? 
Käytettiinkö hintaneuvotteluihin jotain apukeinoja, esim. sopimuspohjien 
malleja? 



60 
 

Mistä sopimuskohdista erityisesti neuvoteltiin? 
Mikä oli lähtöhintatason perusteena (kaukolämpö, aiempi hinta, raaka-aine)? 
Onko sopimusta muutettu alkuperäisestä? 
Mitä mieltä olet nykyisestä lämpösopimuksestasi? 
Saatko palkkaa tai palkkiota myös jonkun muun perusteella? 
 
LÄMPÖYRITTÄJÄNÄ TOIMIMINEN 
Mitkä seikat helpottavat lämpöyrittäjänä toimimista? 
Mitkä seikat hankaloittavat lämpöyrittäjänä toimimista? 
Millaisina näet oman lämpöliiketoimintasi laajentamismahdollisuudet? 
 


