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Neljännen tason johtajien palkkiot
Esimerkki jalkojen tasapainosta pyramidin huipulla

1000 FE:n verkosto tasoittain, pyramidikaavio ylhäältä alaspäin mentäessä:

Olli Arpalahti tienasi eniten Moven edustajista lokakuun Eventin aikana vuonna 2005. Hänen 
heikommassa alalinjassaan täytyy olla siten enemmän edustajia kuin pyramidin huipulla olevalla 
Staffan Libäckillä. Jos Arpalahden molemmat jalat ovat kasvaneet ihanteellisesti tasapainossa ja 
Movessa on tuhat franchise edustajaa, niin hänen palkkionsa tulevilta vuosilta voidaan laskea. 

1. Staffan Libäck 700+300=1000
2. Olli Arpalahti 350+350=700 ja Johan Illman 150+150=300
3. Manu Rekola 175+175=350 ja Olli Salminen 175+175=350 ja Illmanin alalinjassa kaksi FE:tä 
75+75=150 

Verkosto ei kasva oikeasti Libäckin alapuolella jalkojen tasapainossa. Jotta palkkiot saataisiin 
rahana 350 edustajasta, täytyy alalinjassa olla yleensä enemmän kuin 700 edustajaa. Tämä 
esimerkki kertoo siis sen, kuinka paljon 700 hengen alalinjalla voi ansaita vuodessa enintään. 

Olli Arpalahti

Vuosipalkkiot tulevina vuosina tuhannen FE:n verkostossa

Vähintään puolet edustajista lopettaa toiminnan joka vuosi, koska värvääminen jatkuu entiseen 
tahtiin, mutta edustajien määrä ei kasva. Molemmissa jaloissa on 350 edustajaa, joten vuodessa 
vaihtuu vähintään 175 edustajaa/ jalka. Se tekee 3,4 edustajaa/viikko, mutta pyöristetään ylöspäin, 
niin saadaan neljä uutta edustajaa/viikko/jalka ja saman verran tietysti lopettaa joka viikko 
toiminnan. Vaihtuvuus on 208 FE/350 FE=59 %.



Lasken esimerkit sen mukaan, että uudet FE:t saavat viisi asiakkuutta ensimmäisen viikon aikana ja 
loput saavat noin kolme asiakkuutta vuoden aikana. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että myyjiä 
on jatkuvasti ollut liikaa ja kysyntää liian vähän tarjontaan nähden. 

3as./52 viikkoa = 0,058 as./viikko/FE. Huonommassa jalassa on 346 ”vanhaa” FE:tä, 4 lopettaa ja 4 
aloittaa toiminnan/ viikko. 3/52*346 = noin 20 asiakkuutta/ viikko. 

Lasketaan ensin viikoittaiset pisteprovisiot tasaisen vaihtuvuuden mukaan/jalka. 

- Helper- ja sponsorbonukset 0 (värvääminen on alalinjan tehtävä)
- Uusien edustajien kampanjatuotteet 4*300 pts = 1200 pistettä
- Asiakkuudet: 

• Uudet FE:t 4FE*5as.*12pts = 240 pistettä
• Vanhat FE:t 20as.*12pts = 240 pistettä
• Yhteensä 480 pistettä

- Aktivointiostot 175 FE*30pts/ 4 viikkoa = noin 1300 pistettä/ viikko

Pisteet/jalka tekevät yhteensä 1200+480+1300 pts = 2980 pistettä/viikko. 

Koska pisteet menevät niin lähelle 3000 pisteen palkkakattoa/viikko, niin lasketaan Arpalahdelle 
palkkakatto joka viikolle. Hänen vuositulonsa olisivat siten 52 viikkoa*2100 € = 109.200 euroa. 

Arpalahti saisi lisäksi osan Pool-bonuksesta: lokakuussa 2005 hän oli yksin siitä osallinen. Pool-
bonus on ”10 % viikon provisioliikevaihtoa vastaava summa.” Move ei ole kertonut, mitä 
provisioliikevaihto tarkoittaa. Se on korkeimmillaan 10 % liikevaihdosta. Laskuperusteena voi olla 
myös viikon aikana maksetut palkkiot tai myyntikate. Olipa mikä tahansa, niin tarvitaan noin 350 
henkeä huonompaan alalinjaan, jotta on mahdollista saada palkkakaton verran palkkioita. Jos 
palkkiot jäävät nipin napin palkkakaton alle/viikko, niin ne tipahtavat välittömästi liki puoleen, 
koska Move-bonus tekee tuhat euroa ja pisteistä sekä volyymibonuksesta saa enintään 1100 
euroa/viikko. Bonusjärjestelmän ensisijainen tehtävä on siten lisätä ylätasoille maksettavien 
palkkioiden määrää ja toissijainen tehtävä rajoittaa palkkioita, ettei Move joudu maksamaan 
enemmän kuin myyntikatteesta mahdollista maksaa on. 

Alatasojen edustajien kannattaa huomata se, että mitä enemmän ylätasojen edustajat saavat 
palkkioita, sitä vähemmän jää maksettavaa alatasoille. Move maksaa vain tietyn prosenttiosuuden 
myynnistä palkkioita, joten jos ylätasot tienaavat paljon, jää alemmille tasoille vähemmän jaettavaa. 
Palkkioita riittäisi enemmän myös alatasoille, jos verkoston ulkopuolisille asiakkaille myytäisiin 
enemmän. Pääasiallinen myynti on kuitenkin verkoston sisälle: kampanjaostot, (uusien edustajien 
värvääminen) aktivointiostot (edustajien ostot omaan käyttöön) ja asiakkuudet edustajille sekä 
heidän perheilleen. (asiakkuuksia on tarjolla liikaa kysyntään nähden, joten edustajat joutuvat 
ostamaan niitä itselleen) Muita tuotteita ei ole paljon myynnissä, joten suurin osa liikevaihdosta 
tulee alatasojen edustajien ostoista omaan käyttöön ja perheelleen. He ovat järjestelmässä 
käytännössä maksumiehen paikalla ja ylätasojen edustajat sekä Moven omistajat saavat suuria 
tuloja heidän vaivannäöstään ja rahoistaan. Alatasojen palkkiot ovat vain muutaman euron tai 
kympin/ kuukausi. Se ei riitä sijoitetun rahan (1000-350=650€ eli kampanjatuotteen ylihinta) ja 
kulujen peittämiseen. (puhelin, matkat, ehdokkaiden kahvitukset, koulutus: kokoukset ja 
opetusmateriaali)



Moven myynti/vuosi

Lasken seuraavaksi yksinkertaisella tavalla Moven myynnin/vuosi tuhannen edustajan 
markkinaosuudella. Helpoin tapa on laskea myynti/edustaja ja huomioida se, että myyntiedustajista 
lopettaa vähintään puolet joka vuosi. Ellei lopettaisi, niin edustajien määrä moninkertaistuisi 
vuosittain, koska värvääminen jatkuu samaan tahtiin. Loputon myyjien määrän 
moninkertaistuminen on kuitenkin mahdotonta, joten lopulta tullaan tilanteeseen, milloin saman 
verran myyjiä lopettaa kuin aloittaa toiminnan. 

Uudet myyntiedustajat:

- Kampanjatuote 1000 €
- Asiakkuudet 800 (8 asiakkuutta)
- Aktivointiostot 280 € (4 kk/12 kk)
- Yhteensä 2080 €/ FE
- Yhteensä 500 FE*2080 € = noin 1,04 miljoona

Vanhat myyntiedustajat:

- Asiakkuudet 300 (3 asiakkuutta)
- Aktivointiostot 560 € (8kk/12 kk)
- Yhteensä 860 €/ FE
- Yhteensä 500 FE*860 € = noin 430.000 €

Moven myynti on tämän laskelman mukaan noin 1,47 miljoonaa/ vuosi. 

Aktivointiostoissa on huomioitu se, että ilman alalinjaa olevat eivät osta niitä. Ne tekevät 
aktivointiostoja, joilla on alalinjaa. Keskimäärin vähintään puolet edustajista jättää aktivointioston 
tekemättä. 

Asiakkuudet on arvioitu näin: 5 asiakkuutta/ uusi edustaja ja 3 asiakkuutta/ vanha edustaja. 
Asiakkuuksia on vaikea myydä, koska myyjiä ja tarjontaa on liikaa kysyntään nähden. Jokaisen 
tavoitteena on lisäksi passiivisten tulojen saaminen, joten tarkoitus ei ole myydä tuotteita verkoston 
ulkopuolisille asiakkaille. Asiakkuuksien hankinta painottuu toiminnan alkuvaiheeseen. 

Tuhannen edustajan verkosto tuottaa ensimmäisenä firman perustamisvuotena enemmän 
myyntiä/edustaja kuin jatkossa, koska silloin kaikki franchise edustajat ostavat itselleen 
kampanjatuotteen. Tulevina vuosina jatkavat edustajat eivät osta kampanjatuotetta eikä sitä myyntiä 
korvaa mikään muukaan, sillä tarkoitushan on nauttia passiivisista tuloista. Ensimmäisen vuoden 
myynti olisi tämä seikka huomioiden puoli miljoonaa suurempi eli 1,9 miljoonaa. Myynti asettuisi 
sen jälkeen noin 1,4 miljoonaan tuhannen edustajan verkostoa kohden. 

Asiakkuuksien myynti

Asiakkuuksien myynnissä pitää huomioida se, että useimmat edustajat joutuvat ostamaan niitä 
itselleen, koska tuotteilla ei ole tarpeeksi kysyntää myyjämäärään nähden. Myyjiä on värvätty 
tarkoituksella liikaa, enemmän kuin tuotteilla on kysyntää, jotta jokainen myyjä voisi tehdä voittoa 
suoralla tuotemyynnillä. 



Suurin osa myyjistä passivoituu muutamassa kuukaudessa, koska eivät saa alalinjaa rakennettua 
kysynnän vähäisyyden vuoksi. Tarjolla on vain vähän halukkaita ihmisiä aloittamaan työt 
verkostomarkkinoijana, koska se maksaa paljon ja suurin osa suomalaisista on kuullut paljon 
negatiivista tietoa verkostomarkkinoinnista. Uuden edustajan saa alalinjaansa keskimäärin vain joka 
kolmas edustaja/vuosi, koska edustajien määrä ei kasva markkinaosuuden valtaamisen jälkeen. 

Jos markkinaosuus on tuhat edustajaa, niin vuosittain lopettaa 500 edustajaa ja saman verran 
aloittaa. Toiminnassa on vuoden aikana yhteensä 1500 edustajaa, mutta värvättyjä on vain 500 eli 
yksi edustaja kolmesta saa uuden edustajan alalinjaansa. (500/1500) Asiakkuuksia ei myydä kovin 
paljon/ edustaja, sillä useimmat passivoituvat nopeasti sen jälkeen, kun näkevät, ettei alalinjaa saa 
rakennettua. Kauan aikaa verkostossa olleet edustajat eivät myöskään saa myytyä suuria määriä, 
sillä kohderyhmänä on edustajien yhteisten kaverien ja sukulaisten rajoitetut markkinat.

Tyypillinen edustaja ostaa itselleen ja perheelleen viisi pakollista asiakkuutta aktiivisuuden 
aikaansaamiseksi. Sen lisäksi on vaikea myydä asiakkuuksia, koska kilpailu on kovaa. Ihmiset eivät 
halua ostaa verkostomarkkinoinnin kautta, Move ei ole luotettava, (poliisitutkinta) alalla on huono 
maine, palvelut eivät ole erityisen edullisia ja ihmiset eivät tarvitse tai osta niitä verkoston kautta. 
Ihmisillä on totutut ostotavat eikä palvelun tarjoajia vaihdeta kovin usein ja heppoisin perustein. 
Moven edustajat kilpailevat samoista asiakkaista: kaveripiiri ja sukulaiset ovat yhteiset monelle 
edustajalle. Kun ne on käyty lävitse, on ventovieraille vaikea myydä kannattavalla tavalla, sillä 
myynnistä aiheutuu helposti enemmän kuluja kuin palkkioita, jotka ovat noin 20 euroa/asiakkuus. 
Kolme asiakkuutta aktiivisuuden vuoksi hankittujen viiden lisäksi on kohtuullinen arvio 
asiakkuuksien määrästä/ keskiverto edustaja. 

Staffan Libäck

Lasken seuraavaksi sen, paljonko palkkioita saa tulevina vuosina, jos alalinjan huonommassa 
jalassa on 300 franchise edustajaa. Tämä voisi olla esimerkiksi Staffan Libäckin palkkioesimerkki 
pyramidin toiseksi eniten ansaitsevana edustajana. (Riippuu tietysti siitä, mikä on todellinen 
jalkojen tasapaino ja edustajien määrä tulevina vuosina, jos Move jatkaa toimintaansa) 

Vähintään puolet alalinjasta vaihtuu joka vuosi. Huonommassa jalassa vaihtuu esimerkissä kolme 
edustajaa joka viikko. Vaihtuvuus on siten 156/300 = 52 %. (52*3=156 FE)

Lasken esimerkit sen mukaan, että uudet FE:t saavat viisi asiakkuutta ensimmäisen viikon aikana ja 
loput saavat noin kolme asiakkuutta vuoden aikana. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että myyjiä 
on jatkuvasti ollut liikaa ja kysyntää liian vähän tarjontaan nähden. 

3as./52 viikkoa = 0,058 as./viikko/FE. Huonommassa jalassa on 297 ”vanhaa” FE:tä, 3 lopettaa ja 3 
aloittaa toiminnan/ viikko. 3/52*297 = noin 17 asiakkuutta/ viikko. 

Lasketaan ensin viikoittaiset pisteprovisiot tasaisen vaihtuvuuden mukaan/jalka. 

- Helper- ja sponsorbonukset 0 (värvääminen on alalinjan tehtävä)
- Uusien edustajien kampanjatuotteet 3*300 pts = 900 pistettä
- Asiakkuudet: 

• Uudet FE:t 3FE*5as.*12pts = 180 pistettä
• Vanhat FE:t 17as.*12pts = noin 200 pistettä



• Yhteensä 380 pistettä
- Aktivointiostot noin 150 FE*30pts/ 4 viikkoa = 1125 pistettä/ viikko

Pisteet/jalka tekevät yhteensä 900+380+1125 pts = 2405 pistettä/viikko. 

Palkkiot maksetaan molemmista jaloista eli 2405+2405=4810 pistettä/ viikko.

Maksuun tulee palkkioita seuraavasti/ viikko:

- 2100+2100=4200 pistettä: rahaa 420 € + 300 € (volyymibonus) = 720 € 
- 300+300=600 pistettä: rahaa 60 €  
- Yhteensä 780 €/ viikko 

Bankingiin jää 5+5=10 pistettä/viikko. (52viikkoa*10=520 pts/vuosi) Se ei tuota lisäpalkkioita 
rahana. (520pts*0,1€ = 52 €)

Vuoden palkkiot olisivat yhteensä 52 viikkoa*780 = 40.560 euroa.

Moven systeemissä voi tienata tämän esimerkin mukaan noin 40.000 euroa vuodessa, jos alalinjassa 
on heikommassa jalassa 300 edustajaa. 

Manu Rekola ja Olli Salminen

Lasken seuraavaksi sen, paljonko palkkioita saa tulevina vuosina, jos alalinjan huonommassa 
jalassa on 175 franchise edustajaa. Edustajia täytyisi olla vähintään 350, jos jalat ovat tasapainossa. 
(175+175=350) Jotta luvut olisivat helpot, niin lasken sen mukaan, että vaihtuvuus olisi tasan kaksi 
edustajaa/viikko/jalka eli vuodessa vaihtuisi 104 edustajaa. Lopettavia on siten 59 % kaikista 
myyjistä. (104/175)

Lasken esimerkit sen mukaan, että uudet FE:t saavat viisi asiakkuutta ensimmäisen viikon aikana ja 
loput saavat noin kolme asiakkuutta vuoden aikana. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että myyjiä 
on jatkuvasti ollut liikaa ja kysyntää liian vähän tarjontaan nähden. 

3as./52 viikkoa = 0,058 as./viikko/FE. Huonommassa jalassa on 173 ”vanhaa” FE:tä, 2 lopettaa ja 2 
aloittaa toiminnan/ viikko. 3/52*173 = noin 10 asiakkuutta/ viikko. 

Lasketaan ensin viikoittaiset pisteprovisiot tasaisen vaihtuvuuden mukaan/jalka. 

- Helper- ja sponsorbonukset 0 (värvääminen on alalinjan tehtävä)
- Uusien edustajien kampanjatuotteet 2*300 pts = 600 pistettä
- Asiakkuudet: 

• Uudet FE:t 2FE*5as.*12pts = 120 pistettä
• Vanhat FE:t 10as.*12pts = 120 pistettä
• Yhteensä 240 pistettä

- Aktivointiostot noin 90 FE*30pts/ 4 viikkoa = 675 pistettä/ viikko

Pisteet/jalka tekevät yhteensä 600+240+675 pts = 1515 pistettä/viikko. 



Palkkiot maksetaan molemmista jaloista eli 1515+1515=3030 pistettä/ viikko.

Maksuun tulee palkkioita seuraavasti/ viikko:

- 1200+1200=2400 pistettä: rahaa 240 € + 200 € (volyymibonus) = 440 € 
- 300+300=600 pistettä: rahaa 60 €  
- Yhteensä 500 €/ viikko 

Bankingiin jää 15+15=30 pistettä/viikko. (52viikkoa*30=1560 pts/vuosi) Rahapalkkioita maksetaan 
300+300=600 pisteen portaittaisen maksutavan mukaan. Pyöristetään pisteet yläkanttiin, niin 
saadaan 1800 pistettä ja se tekee rahana 0,1€*1800pts=180 €/vuosi. (3*60 euron tili)

Vuoden palkkiot olisivat yhteensä 52 viikkoa*500 + 180 = 26.180 euroa.

Moven verkostossa voisi ansaita tämän laskelman mukaan noin 26.000 euroa, jos alalinjassa on 350 
franchise edustajaa jalkojen tasapainossa. 

Johtajien palkkioiden osuus kaikista palkkioista

Edellä lasketut palkkioesimerkit ovat epätodennäköisiä, koska alalinja ei kasva jalkojen 
tasapainossa kuin onnella ja vain harvoilla edustajilla edes pyramidin huipulla oltaessa. Verkoston 
edustajat ovat jakaantuneet luultavasti vielä enemmän Arpalahden suomenkielisen organisaation 
hyväksi kuin tässä on mainittu. (Libäckin alalinja 300+700=1000 FE) Ruotsinkielisiä on sen verran 
vähän Suomessa, että Arpalahdella voi olla 750 – 900 edustajaa alalinjassaan tuhatta edustajaa 
kohden. Ei siis ihme, että ruotsinkieliset haluavat laajentaa verkoston Ruotsiin. Arpalahti, Rekola ja 
Virtanen ovat varmaankin luvanneet ruotsinkielisille rahoittajille laajentumisen Ruotsiin, joten 
heidän ja ruotsinkielisen johdon välit ovat varmasti erittäin tulehtuneet tällä hetkellä. Ei olisi ihme, 
jos ruotsinkieliset tekisivät omat johtopäätöksensä poliisitutkinnasta ja Moven muustakin 
toimimattomuudesta, niin että vetäisivät rahansa ja taustayhtiönsä pois verkostoa tukemasta. Se 
tietäisi Movelle mahdollisesti nopeampaa loppua kuin mikään muu uhkaava asia. Aika näyttää, 
miten tässä oikein käy…

Palkkiot verollisina 60 % myynnistä

Jotkut Moven puolustajat ovat väittäneet Moven maksavan palkkioita 60 % liikevaihdosta. 
Verolliset palkkiot olisivat siten 60 % myynnistä. Tuotteiden hankintakulut ovat Movella todella 
pienet, joten se on voinut maksaa lähelle 60 % myynnistä palkkioina takaisin verkostoon. 
Asiakkuudet eivät maksa Movelle käytännössä katsoen mitään eli hankintakulut ovat nolla euroa 
niiden kohdalla. Kampanjatuotteen hankintakulu Movelle on verollisena noin 150 euroa ja 
myyntihinta 1000 euroa. Aktivointiostoiksi soveltuvat tuotteet seuraavat samaa linjaa myyntikatteen 
suhteen. (noin 85 %) Tuote maksaa reilut 70 euroa, mutta sisäänostohinta on noin 10 euroa. 

Katsotaan paljonko Moven ”neljän kopla” saisi palkkioita näiden tietojen ja palkkioesimerkkien 
valossa prosentteina kaikista palkkioista? Lasken eniten tienaavan Olli Arpalahden palkkiot 
kahdella eri tavalla. Ensimmäinen tapa on arvio, jonka mukaan Arpalahti jäisi tulevina vuosina 
niukasti palkkakaton alle. Organisaatioprovisioina maksettavien palkkioiden määrä putoaisi noin 
puoleen. Pool-bonusta on vaikea tietää, mutta lasken sen olevan 10 % organisaatioprovisioiden 
määrästä. 



- Myynti 1,47 miljoonaa/vuosi.
- Palkkiot verollisina 60 % myynnistä eli 882.000 euroa. 
- Pool-bonus 88.000 euroa. (10 % organisaatioprovisioiden määrästä)
- Palkkiot yhteensä 970.000 € (66 % myynnistä = 66 % liikevaihdosta verottomia palkkioita)

Vaihtoehto 1:

- Olli Arpalahti 55.000 + 88.000 = 143.000 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 235.000 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan noin 25 % kaikista palkkioista. (235.000 
€/970.000 €)

Vaihtoehto 2:

- Olli Arpalahti 109.000 + 88.000 = 197.000 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 289.000 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan 30 % kaikista palkkioista. (289.000 €/ 970.000 
€)

Suurin ero palkkioissa nähdään, kun katsotaan palkkioita/ edustaja. Alimmilla tasoilla olevat saavat 
palkkioita keskimäärin muutaman euron tai kympin/ kk eli alle 500 euroa/ vuosi. Ylimmillä tasoilla 
palkkiot ovat 2 100 – 16 000 euroa/kk. (edellyttäen, että Pool-bonus menee vain yhdelle edustajalle 
ja on oikein laskettu) On muuten aikamoinen ihme, jos koplalla ei ole mitään keskinäistä sopimusta 
potin jakamiselle, koska erot palkkioiden määrässä ovat noin huimat jo pyramidin huipulla?! 
Rekola ja Arpalahti ovat molemmat Moven omistajia, joten mitä järkeä Rekolan tai muidenkaan on 
antaa Arpalahden rikastua yksin Moven avulla? 

Jos ”potti” jaettaisiin tasan neljän eniten tienaavan kesken, tekisi se 72.000 euroa/ johtaja/ vuosi. 
(289 000/4) Jakajia on luultavasi jonkin verran enemmän, jos sopimus on olemassa. Arvelen, että 
ylätason palkkiot jaetaan seitsemän edustajan kesken, jotka ovat kolmella ylimmällä tasolla 
pyramidin huipulla. Siellä on tuttua porukkaa Enterio Oy:stä, joka vastaa koulutuksesta ja sen 
kautta tapahtuvasta edustajien lisärahastuksesta. (Kokousmaksut ja opetusmateriaali, motivoivat 
kirjat ja kasetit) Team Infinity on Enterio Oy:n aputoiminimi, joten tuskinpa sen yhtiön johtajat 
katsovat suopein silmin sitä, jos palkkiot jakaantuvat kovin epätasaisesti pyramidin huipulla. Koska 
kolmannella tasolla olevien ruotsinkielisten ”johtajien” palkkiot ovat paljon vähemmän kuin eniten 
tienaavilla, laskevat keskipalkkiot/ johtaja huomattavasti. Johtajien kokonaispalkkioiden osuus 
kaikista palkkioista nousee kuitenkin prosenteissa, mitä enemmän ylätason edustajia lasketaan 
mukaan johtajiin. 

”Johtajien” palkkioiden määrä on kohtuuton tehtyyn työmäärään ja liikevaihtoon nähden. Alimpien 
tasojen edustajien henkilökohtainen liikevaihto on suurin piirtein sama kuin näiden johtajien 



henkilökohtainen liikevaihto. Yhtä suuresta myynnistä maksetaan siten aivan eri suuruisia 
palkkioita. Miten palkkioiden jakautuminen tällä tavalla voidaan perustella oikeudenmukaiseksi?

Palkkiot eivät ole tietenkään oikeasti noin suuret. Move ei ehkä maksakaan 60 tai 66 % myynnin 
määrästä verollisia palkkioita. Prosentti voi olla 40 - 50 % luokkaa. Jalat eivät kasva tasapainoisesti, 
joten palkkiot ovat paljon vähemmän. Mitä suurempi jalkojen epätasapaino on, sitä jyrkemmin 
palkkiot vähenevät. Suuri osa palkkioista muodostuu Volyymi-, Move- ja Poolbonuksista, mistä 
Movebonus tippuu heti pois, kun viikkopisteet jäävät alle 3000 pisteen. Myös volyymibonusten 
osuus on aika suuri toiseksi eniten ansaitsevista alkaen. (38 – 40 %)

Palkkiot verollisina 50 % myynnistä

Tässä on palkkiot laskettuna 50 % mukaan myynnistä. 

- Myynti 1,47 miljoonaa/vuosi.
- Palkkiot verollisina 50 % myynnistä eli 735.000 euroa. 
- Pool-bonus 73.500 euroa. (10 % organisaatioprovisioiden määrästä)
- Palkkiot yhteensä 808.500 € (55 % myynnistä = 55 % liikevaihdosta verottomia palkkioita)

Vaihtoehto 1:

- Olli Arpalahti 55.000 + 73.500 = 128.500 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 220.500 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan noin 27 % kaikista palkkioista. (220.500 
€/808.500 €)

Vaihtoehto 2:

- Olli Arpalahti 109.000 + 73.500 = 182.500 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 274.500 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan 34 % kaikista palkkioista. (274.500 €/ 808.500 
€)

Palkkiot verollisina 40 % myynnistä

Tässä on palkkiot laskettuna 40 % mukaan myynnistä. 

- Myynti 1,47 miljoonaa/vuosi.
- Palkkiot verollisina 40 % myynnistä eli 588.000 euroa. 
- Pool-bonus 59.000 euroa. (10 % organisaatioprovisioiden määrästä)
- Palkkiot yhteensä 647.000 € (44 % myynnistä = 44 % liikevaihdosta verottomia palkkioita)



Vaihtoehto 1:

- Olli Arpalahti 55.000 + 59.000 = 114.000 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 206.000 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan noin 32 % kaikista palkkioista. (206.000 
€/647.000 €)

Vaihtoehto 2:

- Olli Arpalahti 109.000 + 59 000 = 168.000 €
- Staffan Libäck 40.000 €
- Manu Rekola 26.000 €
- Olli Salminen 26.000 €
- Yhteensä 260.000 €

Neljän koplan palkkiot tekisivät esimerkin mukaan 40 % kaikista palkkioista. (260.000 €/ 647.000 
€)

Neljännen tason johtajien palkkiot

Lasken seuraavaksi sen, paljonko palkkioita saa tulevina vuosina, jos alalinjan huonommassa 
jalassa on noin 90 franchise edustajaa. Edustajia täytyisi olla vähintään 180, jos jalat ovat 
tasapainossa. (90+90=180) Jotta luvut olisivat helpot, niin lasken sen mukaan, että vaihtuvuus olisi 
tasan kaksi edustajaa/viikko eli vuodessa vaihtuisi 104 edustajaa, mikä tekee 52 edustajaa jalkaa 
kohden. Lopettavia on siten 58 % kaikista myyjistä. (104/180) Jalkaa kohden vaihtuvuus on yksi 
edustaja/ viikko.

Lasken esimerkit sen mukaan, että uudet FE:t saavat viisi asiakkuutta ensimmäisen viikon aikana ja 
loput saavat noin kolme asiakkuutta vuoden aikana. Se on paljon, kun ottaa huomioon, että myyjiä 
on jatkuvasti ollut liikaa ja kysyntää liian vähän tarjontaan nähden. 

3as./52 viikkoa = 0,058 as./viikko/FE. Huonommassa jalassa on 89 ”vanhaa” FE:tä, 2 lopettaa ja 2 
aloittaa toiminnan/ viikko. 3/52*89 = noin 5 asiakkuutta/ viikko. 

Lasketaan ensin viikoittaiset provisiot tasaisen vaihtuvuuden mukaan/jalka. 

- Helper- ja sponsorbonukset 25 € (laskussa on 3 henk.koht. värvättyä Fe:tä/vuosi/jalka eli 6 
värväysbonusta/vuosi)

- Uusien edustajien kampanjatuotteet 1*300 pts = 300 pistettä
- Asiakkuudet: 

• Uudet FE:t 1FE*5as.*12pts = 60 pistettä
• Vanhat FE:t 5as.*12pts = 60 pistettä
• Yhteensä 120 pistettä



- Aktivointiostot noin 45 FE*30pts/ 4 viikkoa = 340 pistettä/ viikko

Pisteet/jalka tekevät yhteensä 300+120+340 pts = 760 pistettä/viikko. 

Palkkiot maksetaan molemmista jaloista eli 760+760=1520 pistettä/ viikko.

Maksuun tulee palkkioita seuraavasti/ viikko:

- 600+600=1200 pistettä: rahaa 120 € + 100 € (volyymibonus) = 220 € 
- 25 € helperbonusta
- Yhteensä 245 €/ viikko 

Bankingiin jää 160+160=320 pistettä/viikko. (52*320=16 640 pts/vuosi) Rahapalkkioita maksetaan 
300+300=600 pisteen portaittaisen maksutavan mukaan yhteensä 26 kertaa eli 26*60 = 1560 euroa. 

Vuoden palkkiot olisivat yhteensä 52*245 + 1560 = 14.300 euroa.

Moven verkostossa voisi ansaita tämän laskelman mukaan noin 14.000 euroa, jos alalinjassa on 180 
franchise edustajaa jalkojen tasapainossa. 

Huomaatte näistä laskelmista, miten nopeasti palkkiot pienenevät, kun mennään pyramidissa 
alaspäin. Jo neljännellä tasolla palkkiot ovat niin pienet, että ne riittävät vain osa-aikaista työtä 
vastaavaan toimeentuloon. Toiminnan kulut tekevät halvimmillaankin 2000 euroa vuodessa, jos 
edustaja on vähänkin aktiivinen, niin kuin esimerkin edustaja aktiivinen oli. (6 henkilökohtaisesti 
värvättyä asiakasta, lyhkäreitä, tiimin koulutusta…)

Esimerkki jalkojen tasapainosta pyramidin huipulla

Tästä esimerkistä näkee sen, miten moni voi saada vähintään noin 14 000 euron vuotuisia palkkioita 
tuhannen hengen verkostossa. 

1. Libäck 800+200=1000 FE
2. Arpalahti 300+500=800 ja Illman 90+110=200
3. Salminen 100+200=300, Rekola 150+350=500, muut jäävät alle 14.000 €
4. M.J. 90+110=200, T.K. 150+200=350
5. J.A. 90+110=200

Tämän esimerkin mukaan kahdeksan edustajaa voi saada palkkioita 90+90=180 FE alalinjan 
mukaan eli 14.000 euroa tai enemmän/vuosi. Huomaa se, että todella suuria palkkioita saavien 
määrä pienenee, koska jokainen saa huipulla palkkiot vain heikomman jalan mukaan kerrottuna 
kahdella. Koska jalat kasvavat epätasapainossa, pienentää se varsinkin bonusten määrää huipulla. 

Jos verkosto jakaantuisi jokaisen kohdalla tasan jalkojen tasapainon mukaan Libäckin alapuolelta 
alkaen, niin yli 14 000 euroa/vuosi palkkioita saavien määrä ei paljon nousisi. 

1. Libäck 800+200=1000 FE
2. Arpalahti 400+400=800 ja Illman 100+100=200
3. Salminen 200+200=400, Rekola 200+200=400, muut jäävät alle 14.000 € (50+50=100)
4. M.J. 100+100=200, T.K. 100+100=200, X.Y. 100+100=200, A.B. 100+100=200



5. Palkkiot jäävät alle 14 000 euron/vuosi. (50+50=100)

Yli 14 000 euroa vuodessa saavia olisi yhdeksän henkeä. Tuhannen hengen verkosto elättää siten 
jotenkuten enintään kahdeksaa tai yhdeksää henkeä ja ehkä muutamaa lisää, jos potti jaetaan 
useamman hengen kesken ylälinjassa. 

Yhdeksän edustajaa on 0,9 % tuhannesta edustajasta. Tuhannen hengen verkosto tarjoaa siten 
kohtuullisia tai hyviä lisätuloja alle yhdelle prosentille osallistujista ja he ovat kaikki ensimmäisten 
mukaan lähteneiden joukossa. Viidennen tason jälkeen palkkiot tippuvat aina eksponentiaalisesti, 
niin että 40 hengen alalinjalla jää jo tappion puolelle aika reilulla tavalla, kun toiminnan kuluiksi 
lasketaan 2000 euroa vuodessa ja ensimmäisenä vuotena 2650 euroa. (Kampanjatuotteen hinta 
vähennettynä sen taloudellisella arvolla asiakkaalle tekee 650 euroa: 1000-350=650 €) Tappiota 
kärsivät ovat siten ne, jotka ovat kuudennella tasolla tai alemmalla. (viides taso on 50+50=100 FE) 
Voittajia voi olla siten enintään 31 henkeä tuhatta kohden, jos verkosto kasvaisi jokaisen alalinjassa 
jalkojen tasapainossa. (3,1 %) Arvioni siitä, että voitolle voi jäädä vain alle 2,4 % jalkojen 
tasapainosäännön ja muidenkin seikkojen johdosta, pitää aika hyvin paikkansa ja perustuu 
palkkiojärjestelmään sekä muihin faktoihin mm. markkinatilanteesta. 

Voit tarkistaa ne laskut osoitteesta:

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/move.htm#tulot

Petteri Haipola, 10.1.2006

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/move.htm#tulot

