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Näin opiskelet menetelmää 
Tervetuloa oppimaan psykologisen hinnoittelun mestariksi. Pidät nyt käsissäsi työkirjaa, 
josta löydät tehtäviä, joiden avulla opit hinnoittelemaan psykologisesti oikein mitä 
tahansa tuotteita ja palveluita. Tämä työkirja on osa Hinnoittelun psykologiaa - 
verkkokurssia. Verkkokurssin löydät osoitteesta www.digimyynti.fi.  

Kurssin opiskelu 
Kurssin opiskelu ja menetelmän tehokas oppiminen on yhdistelmä omatoimista opiskelua 
verkkokurssilla sekä tehtävien tekemistä. Verkkokurssi sisältää paljon laadukkaita 
videoita, tekstiä, kuvia ja tehtäviä. Voit opiskella kahdella eri tavalla: 

1. Käy kurssin kaikki videot ja muut sisällöt ensin kokonaan läpi. Näin saat 
kokonaiskuvan menetelmästä. Tämän jälkeen aloita kurssi alusta ja käy se uudestaan 
läpi tehden samalla tehtäviä. 

2. Käy kurssi läpi alusta lähtien ja tee samalla tehtäviä. 

Suosittelen, että käyt kurssin läpi järjestyksessä. Menetelmä on rakennettu siten, että opit 
sen tehokkaimmin kun etenet loogisessa järjestyksessä vaiheesta toiseen. 

Työkirjan täyttäminen 
Työkirja sisältää ison joukon itseopiskeluun tarkoitettuja tehtäviä. Ohjeet tehtävien 
tekemiseen löydät verkkokurssilta. Jokaista tehtävää varten on oma video sekä muuta 
tukimateriaalia. Pääset tutustumaan kurssin ensimmäisiin tehtäviin täysin ilmaiseksi. 

Opiskelun intoa! 

Digimyyntivalmentajasi Ilpo 

http://www.digimyynti.fi
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Psykologisen hinnoittelun 
menetelmä 
Opi rakentamaan ja käyttämään maailman 
käytetyimpiä hinnoittelun psykologisia 
tekijöitä  

Maailman suurimmilla ja menestyvimmillä yrityksillä on etu, jota meillä pienyrittäjillä ei 
ole. He pystyvät testaamaan tuotteiden ja palveluiden hintoja asiakkailla ja käyttämään 
siihen paljon rahaa ja aikaa. He ovat tehneet tutkimuksia miljoonilla asiakkailla ja 
löytäneet ison joukon tekijöitä, joiden avulla asiakkaat saadaan ostamaan. Menetelmän 
pohjana on siis todellisilla asiakkailla toteutuneet ostopäätökset. Tutkimuksia on tehty 
kymmenille eri tuotteille ja palveluille eri puolilla maailmaa usean vuoden ajan. Aloin 
tutkimaan ja selvittelemään näitä tekijöitä ja kasasin ne yhdeksi helposti opiskeltavaksi 
kokonaisuudeksi.  

Menetelmän 6 vaihetta 
Menetelmä on kuusivaiheinen prosessi, joka koostuu kymmenistä yksittäisistä tekijöistä. 
Menetelmän avulla käydään läpi kaikki tekijät oikeassa järjestyksessä, joten on tärkeää, 
että käyt kurssin läpi järjestyksessä. Menetelmä ei ole sidottu minkään yksittäisen 
tuotteen tai palvelun hinnoitteluun, vaan sen avulla opit hinnoittelemaan mitä tahansa 
tuotteita, palveluita tai isompia kokonaisuuksia. 

Hinnan asettaminen 
Menetelmän ensimmäisessä vaiheessa käydään läpi erilaiset tavat asettaa hinta. Hinta on 
mahdollista asettaa useilla eri tavoilla riippuen mm. asiakaskohderyhmästä ja 
markkinatilanteesta. Menetelmän ensimmäisen vaiheen jälkeen olet oppinut kaikki eri 
tavat ja osaat valita mikä niistä on soveltuvin juuri sinulle. 

Ankkurihinta 
Ankkurihinta on verrokkihinta, johon ihmisen aivot tiedostomatta vertaavat annettua 
hintaa. Ankkurihinnan avulla annetaan mielikuva hintatasosta. Menetelmän toisessa 
vaiheessa käydään läpi erilaiset ankkurihintojen esitystavat ja niiden maksimointi. Tämän 
vaiheen jälkeen tunnet ankkurihinnan ja osaat hyödyntää sitä hinnoittelussa. 



Aivojen havainnointikykyyn vaikuttaminen 
Hinnat on mahdollista esittää monin eri tavoin. Menetelmän kolmannessa vaiheessa 
käydään läpi tekijät, joilla vaikutetaan siihen miten aivomme tulkitsevat hinnat. Tämän 
vaiheen jälkeen tiedät miten hinta täytyy esittää parhaalla mahdollisella tavalla, jotta 
tuote tai palvelu olisi mahdollisimman houkutteleva ostaa. 

Ostamaan motivointi 
Hinnoittelun psykologiasta löytyy tutkimusten mukaan iso joukko tekijöitä, joiden avulla 
motivoidaan ihminen ostamaan. Tämän vaiheen jälkeen tunnet tekijät, joilla ihminen  
motivoidaan ostamaan ja osaat hyödyntää niitä hinnoittelussa. 

Alennusten käyttäminen 
Alennukset ovat ristiriitainen tekijä myynnissä. Huonosti käytettyinä ne voivat jopa 
tuhota liiketoimintasi tai ainakin viedä katteen minimiin. Alennuksia kannattaa kuitenkin 
käyttää kun osaa tehdä sen psykologisesti oikein. Menetelmän tämän vaiheen jälkeen 
osaat käyttää alennuksia myynnin kasvattajana ilman, että ajat liiketoimintasi kuralle. 

Tulojen maksimointi 
Asiakkuus loppuu harvoin siihen, että asiakas on ostanut ensimmäisen kerran. 
Menetelmän viimeisessä vaiheessa käydään läpi psykologiset tekijät, joiden avulla 
maksimoidaan myynti pitkällä aikavälillä. Tämän vaiheen käytyäsi tunnet hinnoittelun 
psykologiset tekijät, joiden avulla maksimoit myynnin. 

Tehtävät 
Kurssi sisältää ison joukon tehtäviä joiden avulla opit menetelmän. Opiskele ensin 
tehtävään liittyvät asiat verkkokurssilta ja tee tämän jälkeen siihen liittyvät tehtävät. 
Menetelmä sisältää paljon hinnoittelun psykologisia tekijöitä ja et pysty käyttämään niistä 
jokaista yksittäisen tuotteen tai palvelun hinnoittelussa. Suosittelen, että kun käyt 
menetelmää ensimmäisen kerran läpi niin pyri tekemään jokainen tehtävä. Näin opit 
tämän menetelmän parhaiten. Kun alat hinnoittelemaan jotain toista tuotetta tai palvelua 
niin osaat hyppiä yli tekijät, jotka eivät ole olennaisia. 

Jokaisen tehtävän kohdalla on kerrottu mihin vaiheeseen ja oppituntiin / oppitunteihin 
tehtävä liittyy. Mikäli luet tätä työkirjaa sähköisessä muodossa, pääset siirtymään 
kyseiseen oppituntiin klikkaamalla linkkiä. 



Tehtävä 1: Hinnoiteltavan tuotteen tai palvelun valitseminen 
Valitse tuote tai palvelu, jota alat hinnoittelemaan ja kirjoita sen nimi laatikkoon. Voit 
valita halutessasi myös suuremman kokonaisuuden esimerkiksi tuoteryhmän. Suosittelen 
kuitenkin, että kun käyt kurssia ensimmäisen kerran läpi, valitset yksittäisen tuotteen tai 
palvelun. 

Tehtävä 2: Vaihtoehtoiset tuotteet ja palvelut 
Valitse vaihtoehdot hinnoiteltavalle tuotteelle tai palvelulle. 

VAIHE 1: HINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 3: Sisäänheittotuote 
Valitse tuote tai palvelu, jota alat hinnoittelemaan ja kirjoita sen nimi laatikkoon. Voit 
valita halutessasi myös suuremman kokonaisuuden esimerkiksi tuoteryhmän. Suosittelen 
kuitenkin, että kun käyt kurssia ensimmäisen kerran läpi, valitset yksittäisen tuotteen tai 
palvelun. 

Tehtävä 4: Palkkiotuote 
Valitse palkkiotuote, jonka avulla sitoutat asiakkaasi ostamaan jatkossakin. Palkkiotuote 
voi olla yksittäinen tuote tai palvelu tai esimerkiksi kanta-asiakasetu. 

 

VAIHE 1: HINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 5: Markkinahinta 
Listaa kilpailijoidesi tuotteiden tai palveluiden hinnat. Listaa sekä halvin, että kallein 
hinta. Listaa kilpailevien tuotteiden ja palveluiden ominaisuuksia ja vertaa niitä oman 
tuotteesi tai palvelusi ominaisuuksiin. Mieti lopuksi mihin hintatasoon oma tuotteesi tai 
palvelusi asettuu suhteessa kilpailijoihin. 

Tehtävä 6: Kustannusperusteinen hinta 
Laske tuotteen tai palvelun kustannukset  ja mieti kate, jonka tahdot myynnistä. Laske 
lopuksi kustannusperusteinen hinta. 

VAIHE 1: HINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 7: Hyötyyn perustuva hinta 
Listaa hyödyt, joita tuotteesi tai palvelusi tuottaa asiakkaallesi. Mieti onko tuotteesi tai 
palvelusi sinisen meren strategian mukaisesti vahvasti vai vähän kilpailtu. Mikäli tuotteesi 
tai palvelusi toimii vähän kilpailluilla markkinoilla siirry käyttämään hyötyyn perustuvaa 
hinnoittelua. 

Tehtävä 8: Kipupistehinta 
Mieti kenelle tuotteesi tai palvelusi on tarkoitettu ja arvioi mikä on kipuraja, jonka asiakas 
on valmis maksamaan. 

VAIHE 1: HINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 9: Ei muuta mahdollisuutta kuin ostaa - hinta 
Mieti mitä vaihtoisia tuotteita tai palveluita asiakkaalla on tarjolla ja miten 
todennäköisesti hän aikoo tai pystyy niitä hankkimaan.  

Tehtävä 10: Hintahaarukka 
Mieti hintahaarukka jonka sisällä pysyt hinnoittelussa. Esimerkiksi alennuksia antamalla 
joudut tiputtamaan hintaa, joten mieti etukäteen mikä on alin hinta jolla voit myydä.  

VAIHE 1: HINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 11: Yleisin ankkurihinta 
Mieti mikä on yleisin hinta, johon tuotettasi tai palveluasi verrataan? Mieti millaiset ovat 
oman tuotteesi tai palvelusi ominaisuudet / hyödyt suhteessa yleisen ankkurihinnan 
mukaiseen tuotteeseen tai palveluun?  

Tehtävä 12: Korkein ankkurihinta 
Mieti mikä on korkein hinta, johon tuotettasi tai palveluasi verrataan? Mieti millaiset ovat 
oman tuotteesi tai palvelusi ominaisuudet / hyödyt suhteessa korkeimman ankkurihinnan 
mukaiseen tuotteeseen tai palveluun? Valitse lopuksi käytätkö yleisintä vai korkeinta 
ankkurihintaa oman tuotteesi tai palvelusi kohdalla? 

VAIHE 2: ANKKURIHINNAN ASETTAMINEN



Tehtävä 13: Hinnan jakaminen osiin 
Mieti pystytkö jakamaan tuotteesi tai palvelusi hinnan osiin? Hinnan voi jakaa osiin mm. 
erottamalla hinnan ja toimitusmaksun toisistaan tai esittämällä hinnan päivittäisenä tai 
kuukausittaisena kuluna. 

Tehtävä 14: Hintalappu 
Käy läpi hintalappu ja varmista, että hinnat on esitetty siinä psykologisesti oikein. Käy läpi 
seuraavat asiat: veron esittäminen, hinnan paikka lapussa, fontin koko, pilkut ja pisteet, 
tehostesanat ja tavujen määrä. 

VAIHE 3: AIVOJEN HAVAINNOINTIKYKYYN VAIKUTTAMINEN



Tehtävä 15: Lukujen esittäminen eri tavoilla 
Käy läpi lukujen erilaiset esittämistavat ja mieti mitä niistä voit hyödyntää hinnoittelussa. 
Käy läpi seuraavat tekijät: suuret ja tarkat luvut, aloitushinta, muiden lukujen esittäminen 
hinnan yhteydessä, uuden ja vanhan hinnan esittäminen ja niiden välinen suhde ja 
hintojen pyöristäminen psykologisesti oikein. 

Tehtävä 15: Vaihtoehtojen esittäminen hinnan yhteydessä 
Lisää vaihtoehdot myymällesi tuotteelle ja palvelulle ja mieti niiden hintojen esittäminen 
psykologisesti oikein. 

VAIHE 3: AIVOJEN HAVAINNOINTIKYKYYN VAIKUTTAMINEN



Tehtävä 16: Tunne- ja järkiperäisten tuotteiden hinnoittelu 
Mieti hankitaanko tuotteesi tai palvelusi tunteisiin vai järkeen perustuen ja määrittele 
hinnan sujuvuus sen mukaan. 

 

VAIHE 3: AIVOJEN HAVAINNOINTIKYKYYN VAIKUTTAMINEN



Tehtävä 17: Valuuttamerkin poistaminen 
Mieti pystytkö esittämään hinnan ilman valuuttamerkkiä? 

Tehtävä 18: Etukäteen laskuttaminen 
Mieti pystytkö laskuttamaan etukäteen? 

VAIHE 4: OSTAMAAN MOTIVOINTI



Tehtävä 19: Halpa ja kallis tuote yhdessä 
Mieti miten esität psykologisesti oikein halvan ja kalliin tuotteen yhdessä? 

Tehtävä 20: Sanalliset viittaukset hintaan 
Varmista, että käytät myyntiargumentteina hyötyjä, ei edullista hintaa. 

VAIHE 4: OSTAMAAN MOTIVOINTI



Tehtävä 21: Maksutapahtuma muuten kuin käteisellä 
Mieti pystytkö myymään tuotteesi tai palvelusi muulla tavalla kuin käteisellä. 

Tehtävä 22: Rahat takaisin - takuu 
Mieti takuuaika, jolloin asiakas saa palauttaa tuotteen veloituksetta. 

 

VAIHE 4: OSTAMAAN MOTIVOINTI



Tehtävä 23: Rajoitettu myyntiaika 
Määrittele aika, jolloin tuote tai palvelu on myynnissä. 

VAIHE 4: OSTAMAAN MOTIVOINTI



Tehtävä 24: Syy alennukselle 
Mieti ja kerro syy miksi olet antamassa alennusta. Näin olet valmis perustelemaan 
alennuksen kysyttäessä. 

Tehtävä 25: Alennus ensiostajalle 
Mieti sopiva alennus ensiostajalle. 

 

VAIHE 5: ALENNUSTEN KÄYTTÄMINEN



Tehtävä 26: Alennus lähtöaikeissa olevalle asiakkaalle 
Mieti sopiva alennus lähtöaikeissa olevalle asiakkaalle. 

Tehtävä 27: Alennus uudelleen vierailevalla asiakkaalle 
Mieti sopiva alennus uudelleen vierailevalle asiakkaalle. 

 

VAIHE 5: ALENNUSTEN KÄYTTÄMINEN



Tehtävä 28: Konkreettinen rahamäärä tai prosenttialennus 
Varmista, että antamasi alennus on tietty rahamäärä tai prosentti hinnasta. Jätä 
alennushuutokaupat kokonaan pois käytöstä. 

Tehtävä 29: Alennusten segmentointi 
Mieti mitä tuotteita, palveluita tai segmenttejä alennus koskee. Mieti erikseen onko 
tarvetta tai mahdollisuutta antaa alennusta kaikista tuotteista tai palveluista. 

 

VAIHE 5: ALENNUSTEN KÄYTTÄMINEN



Tehtävä 30: Alennusten voimassaolo 
Määrittele ajanjakso, jolloin alennukset ovat voimassa. Älä koskaan pidä alennuksia 
jatkuvasti voimassa. 

Tehtävä 31: 100-sääntö 
Varmista, että noudatat 100-sääntöä alennuksissa. 

VAIHE 5: ALENNUSTEN KÄYTTÄMINEN



Tehtävä 32: tarkat summat alennuksessa 
Varmista, että asiakkaan on helppo ymmärtää tai laskea alennuksen määrä. 

VAIHE 5: ALENNUSTEN KÄYTTÄMINEN



Tehtävä 33: Hinnan nousun perusteleminen 
Varmista, että nostat hintoja säännöllisesti ja riittävän usein. Näin hinnan nousu ei tunnu 
niin suurelta. Voit tarkistaa hinnat esimerkiksi vuosittain. 

Tehtävä 34: Pakkauskoon muuttaminen 
Mieti voisitko hinnan korottamisen sijaan muuttaa pakkauskokoa tai palvelun sisältöä? 

 

VAIHE 6: TULOJEN MAKSIMOINTI



Tehtävä 35: Houkutustuotteen käyttäminen 
Tee houkutustuote. Ota tämän psykologisen tekijän kohdalla erityisen tarkkaan huomioon 
oppitunnilla käydyt asiat. 

Tehtävä 36: Dynaaminen hinnoittelu 
Rakenna dynaaminen hinnoittelu. Ota tämän psykologisen tekijän kohdalla erityisen 
tarkkaan huomioon oppitunnilla käydyt asiat. 

 

VAIHE 6: TULOJEN MAKSIMOINTI



Tehtävä 37: Länsimaisen kirjoituksen merkitys hinnan esittämiseen 
Varmista, että esität hinnat on esitetty psykologisesti oikein hinta-ankkurin ja länsimaisen 
kirjoituksen perusteella. 

 

VAIHE 6: TULOJEN MAKSIMOINTI



Tehtävä 38: Psykologisten tekijöiden valinta 
Käy läpi kaikki hinnoittelun psykologiset tekijät ja valitse niistä ne, joita käytät 
hinnoittelussa. 

Tehtävä 39: Hintojen argumentointi 
Määrittele argumentit valituille hinnoittelun psykologisille tekijöille. 

 

VAIHE 7: HINTOJEN ARGUMENTOINTI



Käytä Lohkolainaus-tyyliä pidemmille lainauksille. Lohkolainaus-
tyyli sisentää tekstiä lainauksen molemmilta puolilta. Kun olet 
kirjoittanut lainauksen, paina näppäimistön rivinvaihtonäppäintä ja 
valitse toinen tyyli Muoto-inspektorin Teksti-osiosta. 

Väliotsikko 
Jaa Otsikko-tyylin aihe pienempiin osiin käyttämällä Väliotsikko-tyyliä. Väliotsikko-tyyliä 
käyttävät kappaleet eivät näy sisällysluettelossa. 

Taulukot 



Älä lisää taulukoita kuvina, vaan luo niitä Pagesissa. Tällä tavalla ne näkyvät parhaiten. 
Lukijat voivat suurentaa taulukoiden sisältöä ja tehdä sanakirjahakuja myös 
taulukkosolujen sisällä. 

Käytä Kuvateksti-tyyliä, kun haluat kuvailla dokumenttisi kuvia, kaavioita, taulukoita ja muuta 
kuvallista materiaalia.
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