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• Hintatermejä: kiinteä hinta, enimmäishinta, 
kiinteä hinta-arvio ja suuntaa-antava hintatieto 

• Eri hintatermeihin liittyy ylitysehtoja ja ne 
sitovat urakoitsijaa eri tavalla. Käydään läpi 
tarkemmin Pelisäännöt- osuudessa 

• Tärkeää on että ymmärtää eri termit 

• STUL ei voi antaa hintasuositusta 
sähkötreffeille, jokaisen omaa liiketoimintaa 

 
• Tarkemmin: Pelisäännöt-koulutusmateriaalissa  

• http://www.kuluttajavirasto.fi/fi-FI/yritykselle/markkinointi/hinta 
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• Sähkötesti on yksi apukeino myyntiin, ei pakollinen osa 
toimintamallia 

• Urakoitsijan omaa liiketoimintaa, oma päätös hinnoittelusta 

• Mahdollisia vaihtoehtoja esimerkiksi 

– Kiinteä hinta ”sähkötesti maksaa x euroa” 

– Hintahaarukka ”sähkötesti maksaa kohteesta riippuen x-y 
euroa” 

– Ei hintaa ”sähkötestin tekeminen on hyvitetään hinnassa, jos 
sen perusteella tilaat asennuspalveluita” 

– Ei hintaa ”sähkötesti on maksuton” (jolloin liiketoiminnan 
kannalta markkinointikulua yrittäjälle) 

– Hintakategoriat ”sähkötesti maksaa x euroa jos kohde on yli 
100m2 ja y euroa jos sen alle” 

• Toimintaa helpottaa jos valitset yhden hinnoittelumallin ja pysyt 
siinä 

 



• Mitä tämä tulee minulle maksamaan 

• Lisämyynti tulee vaihtoehdoista 

• Avaa hinta selkeästi 

• Mallivaihtoehtoja 



• Puhutaan termeillä joita molemmat ymmärtää 

• Tarjotaan ratkaisu ongelmaan 

• Puhu saavutettavista hyödyistä, muutoksista 
ja parannuksista 

• Hyviä perusteluja esim. huoneiston 
arvonlisäys, mukavuus, toiminnallisuus, 
säästöt ja turvallisuus 

• Asiakas on valmis maksamaan laadusta 

• Tuotepakettien esittelyissä on kuvattu näitä 
perusteluita ja niiden argumentteja 

 



• Esittele mielikuvaa ja toiminnallisuutta, älä 
ensisijaisesti määräyksiä ja tekniikkaa 

• Kaikki vaihtoehdot hyviä, mutta jotkut vielä 
parempia 

• Neuvo laitteiden käyttö 

• Laita omille nettisivuille hinnoiteltuja 
esimerkkejä 

• Materiaalissa esiteltyjä ratkaisuja 
kannattaa tuotteistaa pidemmällekin 

 

 

 



Enston Jussi sarja Kpl Hinta Yht 

Pistorasia 2-osainen maad. 3     19,81 €       59,43 €  

Säädin hehku-ja halogeenilamppu 1     33,12 €       33,12 €  

Yhteensä      92,55 €  

Enston Impressivo sarja Kpl Hinta Yht 

Pistorasia runko 2-osainen maad. 3     12,75 €       38,25 €  

Peitelevy 3     12,61 €       37,83 €  

Kehys 3        3,01 €         9,03 €  

Säädinrunko hehku-ja halogeenilamppu 1     96,48 €       96,48 €  

Keskiölevy 1        8,55 €         8,55 €  

Kehys 1        3,04 €         3,04 €  

Yhteensä    193,18 €  



• 81 prosenttia liittyi remonttipalveluihin, 

• 16 prosenttia kotitaloustyöhön sekä 

• 3 prosenttia hoito- ja hoivapalveluihin. 
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Kotitalousvähennyksen 

käyttö lisääntyy ansiotulojen 

kasvun myötä, eli 

hyvätuloiset käyttävät 

kotitalousvähennykseen 

oikeuttavia palveluja 

pienituloisia enemmän. 

 



Iäkkäät henkilöt käyttävät vähennystä 
eniten ja nuoret vähiten. 



• Kun asiakas ostaa palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, 
voi vähentää osan kuluista verotuksessa 
kotitalousvähennyksenä 

• Kotitalousvähennyksen säädökset ja edellytykset käydään 
läpi Pelisäännöt-osuudessa 

• Huomioitavaa kuitenkin hinnoittelun argumenteissa 

– ”Kannattaa huomioida että hinnasta voi tehdä x€-
suuruisen kotitalousvähennyksen” 

– ”Jos korjaukset ajoittuu kahdelle eri verovuodelle 
pariskunta voi saada jopa 9600€ kotitalousvähennystä”  

– Kotitalousvähennystä pitää asiakkaan hakea itse, hyvänä 
palveluna voit tulostaa lomakkeen valmiiksi www.vero.fi-
sivulta 

 
 


