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Mitä ansaintalogiikka on?
• Ansaintalogiikalla tarkoitetaan loogista mallia tai
suunnitelmaa, jolla palvelusta tai tuotteesta on tarkoitus
saada kannattava
– Kustannussäästöt, tuottavuuden lisääminen
– Uusien markkinoiden valtaaminen, asiakkaiden
sitouttaminen
– Myyntitulon saaminen
ANSAINTALOGIIKKA ON SUUNNITELMA SIITÄ,
MITEN TULOSTA AIOTAAN TEHDÄ
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Mitä ansaintalogiikka on?
• Ansaintalogiikalla tarkoitetaan käytännössä
–
–
–
–

Kuvausta ansaintalähteistä
Kuvausta siitä, miten liiketoiminta tuottaa voittoa
Erityistä hinnoittelu- ja kustannusrakennetta
Verkostovaikutuksia

• Ansaintalogiikka on osa liiketoimintamallia, johon kuuluvat
lisäksi
– Asiakassuhde- ja jakelumalli
– Organisaatio, resurssit ja kyvykkyydet
– Tarjoama ja arvolupaus
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Mitä ansaintalogiikka on?
• Yrityskohtainen, mutta yleensä koostuu muutamasta
ydinasiasta
– Myyntikate (myyntitulo - muuttuvat kustannukset)
– Käyttökate (myyntikate - kiinteät kustannukset)
– Tuottavuus (tuotoksen määrä - panoksen määrä)
• Ansaintalogiikka voidaan rinnastaa liiketoiminnan
ymmärtämiseen
– Mistä raha tulee, mihin raha menee, ja mitä myyjälle jää?
– Miksi asiakas haluaa tuotteemme?
– Pystymmekö tuottamaan sen kannattavasti?
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Mitä ansaintalogiikka on?
• Laajemmassa mielessä ansaintalogiikalla tarkoitetaan
kaikkia sosiaalisia, psykologisia, teknisiä ja taloudellisia
tekijöitä, jotka vaikuttavat tuottoon
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Ansaintalogiikoista
• Ansaintalogiikalla tarkoitetaan myös yrityksen tapaa
laskuttaa asiakastaan ja hinnoitella tuote
• Ansaintalogiikka on kunnossa, jos tuotantokustannuksista
jää riittävä tuotto sijoitetulle pääomalle
• Valmistavassa teollisuudessa ansaintalogiikka perustuu
usein valmistuskustannuksiin ja katteeseen
• Palvelusopimuksissa monikäsitteisempi, mutta
lähtökohtaisesti käsite perustuu aina kustannusten ja
katteen hallintaan
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Erilaisia ansaintalogiikoita
• Tavoitteena voi olla suora voiton tuottaminen tai
strateginen päätoiminnon menestyksen tukeminen
– ansaintalogiikan avulla voidaan kuvata tuleeko voitto itse
myynnistä vai sen ympärille rakennetuista palveluista tai
tuotteista
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Palveluiden ansaintalogiikoita
SUORA ANSAINTALOGIIKKA
• Käytännössä palvelun työmäärä hinnoitellaan ja lisätään
välilliset muut kulut
• Työmäärä + välilliset kulut + haluttu kate = palvelun hinta
LUPAUKSEEN PERUSTUVA ANSAINTALOGIIKKA
• Huoltopalvelusopimus, jossa kiinteä kuukausimaksu
VÄLILLINEN ANSAINTALOGIIKKA
• Toteutetaan palvelu, jonka perusteella räätälöity tuote
myydään asiakkaalle
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Palveluiden ansaintalogiikoita
• Muita palveluiden ansaintalogiikoita
– Tuotokseen perustuva
– Osallistuva
– Tietoon perustuva

• Esimerkiksi Internetin sivustoista suurin osa on ilmaisia ja
pieni osa maksullisia
– ongelmaksi muodostuu helposti uuden kestävän
ansaintalogiikan kehittäminen
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Musiikkitoimialan ansaintalogiikka
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