
ACN:n jatkettua huijausta

Eräs pyramidien puolustaja sai minut palaamaan ACN:n käsittelyyn Suomi24 palstalla, vaikka 
yhtiön toiminta on Suomessa ”menneen talven lumia”. Hän syytti minua tahallisesta valehtelusta ja 
väärien tietojen levittämisestä artikkelissani, joka kertoo ACN:n palkkiojärjestelmästä sen 
toiminnan alussa keväällä 2004. Tässä on viestini koskien kyseistä keskustelua Suomi24 foorumilla.

Pohjana on oma artikkelini sivulla 
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm 

**

Erään ACN:n itsenäisen edustajan sivulla luki 7.1.2006 tällaista: 

Lähde: http://personal.inet.fi/business/acn/jalleenmyyjaksiacn.htm 

**--Lainaus alkaa--**

Hieman tietoa muista palkkioista

1. Hankit 20 asiakasta 30 päivässä. Sinä voit olla itsesi ensimmäinen asiakas ja sitten vaikka 
perheenjäsenet ja kaverit. Ei pitäisi olla vaikeaa kaupata liittymiä joilla puhut jopa 
minuuttimaksuttomia puheluita. Jos suoriudut tehtävästä saat 500€ bonusta. Jos saat vain 10 
asiakasta saat 250€ bonusta.

2. Hankit 3 edustajaa 30 päivässä ja kaikille kolmelle edustajalle 6 asiakasta. Jos suoriudut 
tehtävästä saat 50€/edustaja CAB-bonusta + 425€ pikastartti bonusta = 575€.
Jos liityt yrityksenä ACN maksaa myös alv:in palkkioiden päälle.

yhteensä: 500€ + 575€ = 1075 € (+alv)

**--Lainaus päättyy--**

ACN:n voimassaoleva palkkiojärjestelmä on osoitteessa http://reps.acneuro.com/ACN-
Europe_files/uk/comp-plan/11010.pdf Sen mukaan kohdassa 1. mainittuja palkkioita ei voi saada, 
mikäli asiakashankinnasta maksettavien CAB-palkkioiden sääntöä sovelletaan bonusohjelmaan. 
Bonusohjelmassa, joka koski aikaa 1.11. - 31.12.2005, ei mainita noita palkkioita. 
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf On tietysti mahdollista, että 
tilalle on tullut uusi bonusohjelma, jota ei ole vielä julkaistu netissä, mutta mistä lukija sellaista 
voisi tietää?

Kohdan 2 mukaiset palkkiot olivat bonusjärjestelmässä, joka oli voimassa 18.11.2003 - 31.12.2003 
eli Suomen toiminnan alussa. Samankaltainen bonusjärjestelmä on ollut ilmeisesti voimassa myös 
ajalla 1.2. - 31.8.2004, mitä en ole tiennyt. Sellainen löytyi Googlen välimuistista hakusanoilla: 
”acn bonusohjelma”. Suomi24-palstalla esiintyvä ACN:n ja pyramidien puolustaja esitti kohdan 
kaksi esimerkin tukena tätä varhaisempaa bonusjärjestelmää. Koska sivusto on yksityisen edustajan 
sivusto, niin kyseessä voi olla sama henkilö, joka on ACN:n edustaja. Hänen viestinsä ovat olleet 
järkiään henkilöäni loukkaavia ja harhaanjohtavia, mistä lisää myöhemmin. Alan ammattilaiselle 
tällainen käyttäytyminen ei ole lainkaan outoa vaan se on pikemminkin tapa kuin poikkeus. 
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Pieni pikantti yksityiskohta on se, että CAB-bonus uuden TT:n saamisesta on pienentynyt 
aiemmasta 50 eurosta 40 euroon, mutta tämän itsenäisen edustajan (IE) kotisivulla mainitaan CAB-
palkkiona 50 euroa vanhentuneen tiedon mukaan. Lieköhän tuokin tarkoituksellista harhaan 
johtamista vai onko sivulla vahingossa väärää tietoa vai mistä on kysymys?

ACN:llä ei ole tässä vaiheessa juuri minkäänlaista kilpailuvalttia, miksi liittymät kannattaisi 
hankkia sen kautta. (TeleFinlandin liittymät yhteistyösopimuksen mukaan) ACN valtasi itselleen 
markkinaosuuden aggressiivisella ja harhaanjohtavaan markkinointiin perustuvalla kampanjalla 
ajalla 18.11.2003-31.8.2004, mutta lopetti toimintansa itsenäisenä operaattorina 31.1.2005 päivätyn 
tiedotteen mukaan. ACN:n asiakaspalvelu oli surkeaa ja liki 10,000 edustajaa hävisi rahaa 
pyramidihuijauksen uhreina. Jos ACN haluaa todistaa, ettei näin tapahtunut, niin sen tulee julkaista 
tilastot Suomen toiminnasta. Niistä tulee näkyä kaikkien edustajien lukumäärä, maksetut palkkiot ja 
se, miten palkkiot jakaantuivat edustajien kesken. 

Tässä vaiheessa ei ole todellakaan helppoa hankkia 20 asiakasta 30 päivässä. 

Katsotaanpas, mitä siellä linkkien takana olevilla ACN:n omilla sivuilla sanotaan. 

Bonusohjelma on voimassa aina vain määräajan. Se sanotaan selvästi Bonusohjelman alussa. 
Bonusohjelma koskee vain uusia edustajia, jotka pätevöityvät 30 päivän aikana ETT-tasolle. Se on 
nykytilanteessa lähes mahdoton saavutus, mutta toki tuollaisella kampanjalla voi saada 
herkkäuskoisia liittymään järjestelmään ja huijattua heiltä rahat pois. 

http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf 

”ETT:KSI 30 PÄIVÄSSÄ BONUSOHJELMA

• Team Trainereille, jotka aloittavat toimintansa 1.11.2005 - 31.12.2005 välisenä aikana.”

Huomaa, että Team Trainerilla on oltava jo valmiiksi kuusi omaa asiakasta ja yksi edustaja 
alalinjassaan, jolla on myös kuusi asiakasta. Eli edustajan on pitänyt liittyä 1.11.2005 - 31.12.2005 
välisenä aikana ja hänen täytyy pätevöityä ensin TT:ksi, minkä jälkeen hänellä on 30 päivää aikaa 
seuraavien ehtojen täyttämiseksi.

” 20 henkilökohtaista asiakasta 2 pätevöitynyttä TT:tä 30 päivässä  € 800”

Käytännössä uuden edustajan pitää hankkia 3 pätevää TT:tä alalinjaan eli jokaisen pitää saada 6 
pätevää asiakasta 30 päivän aikana. Tuossa hämätään ehdokkaita luulemaan, että kahden 
pätevöityneen TT:n värvääminen riittää, mutta ETT:ksi tarvitaan kolme eli jo pätevöityneen TT:n 
pitää värvätä kaksi pätevää TT:tä lisää. Että ne jaksaakin vääntää ja johtaa harhaan… tämä on 
varmaan niiden lempiharrastus: keksiä uusia tapoja ilmaista asioita niin, että ne johdattavat 
ehdokkaita harhaan. 

”Tämän bonusohjelman aikana uudet edustajat, jotka ylenevät ETT-tasolle ensimmäisten 30 päivän 
aikana saavat 800 € palkkion. Yletäkseen
ETT-tasolle edustajalla tulee olla vähintään 20 henkilökohtaista asiakasta sekä kaksi suoraan 
sponsoroitua ja pätevöitynyttä Team Traineria, joista
jokaisella tulee olla vähintään 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 mitä tahansa muuta asiakasta, joista 
vähintään 4 tulee olla lankapuhelinasiakkaita.”

http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf


Mahtaako nykyisenä aikana olla helppo saada 4 lankapuhelinasiakasta? Liekö ACN:llä edes 
sellaista palvelua olemassa? ACN:n tuotesivuilta ei löydy sellaista mainintaa! 
http://www2.acneuro.com/acn/fi/products/index.jsp Mitenkähän edustajat onnistuvat myymään 
lankaliittymiä, joita ei yhtiönkotisivujen mukaan ole olemassakaan? Niitä ei ainakaan mainosteta. 
Ehkäpä se on jonkinlaista kauppaa tiskin alta – kukapa sen tietäisi? Vaikuttaa erittäin epäilyttävältä 
ja äärettömän harhaanjohtavalta… No, eipä aikaakaan, kun tämä ACN:n puolustaja kertoi, että 
Ruotsista on mahdollista saada neljä lankapuhelinasiakasta tai jostakin muusta Pohjoismaasta! Eikö 
olekin hyvä mahdollisuus eikä ketään johdeta harhaan – eihän?! Eihän ole huijausta, eihän?! ;-)

”ACN maksaa palkkion 7 - 14 päivää ETT:n pätevöitymisen jälkeen. ACN tarkistaa ETT:n 
henkilökohtaiset asiakaslistat. Edustajat, joilta löytyy mitätön asiakas,
edustaja saatetaan asettaa toimintakieltoon.ACN voi tehdä muutoksia bonusohjelmaan ilmoittamatta 
muutoksista etukäteen.”

Niinpä tietenkin: ACN voi tehdä muutoksia milloin tahansa eikä siitä tarvitse ilmoittaa etukäteen. Ei 
kannata ihmetellä, jos bonuksia ei saakaan, vaikka täyttäisi sen saamisen ehdot ja onnistuisi 
myymään olemattomia lankaliittymiä… ;-) Lisäksi voi saada toimintakiellon, jos ACN katsoo 
jonkun asiakkaan ”mitättömäksi” Siihenhän voi riittää vaikka liian pieni… koko. ;-)

”Suoraan sponsoroidun TT:n tulee yletä 30 päivään mennessä ylälinjan TT:n aloituspäivästä.”

Onpa hankalasti sanottu. No, ehkä tuo on muistutus siitä, että TT:n täytyy yletä ETT:ksi 30 päivän 
aikana ”aloituspäivästä” eikä siitä päivästä, kun on tullut TT:ksi. Aiemmasta kirjoituksestahan voisi 
luulla, että aikaa on 30 päivää siitä, kun on itse pätevöitynyt TT:ksi, mutta sitä onkin vain 30 päivää 
siitä, kun on aloittanut toiminnan. No, tämä ei ole yllätys… voihan tuo tarkoittaa myös sitä, ettei 
palkkioita saa ellei myös alalinjan yksi TT ylene ETT:ksi, tai aikaa on 30 päivää siitä, kun oma 
sponsori aloitti toiminnan… tulkintamahdollisuuksia jätetään reilusti, jottei yhtään bonusta tarvitse 
käytännössä maksaa, jos ACN ei halua… kyllä ne ACN:n markkinointiosastolla osaavat nämä 
hommat pitkän kokemuksen ansiosta hyvin tehdä ja johdattaa harhaan, mikä on heidän leipätyönsä. 

” PUHELINASIAKASBONUS*
• TT:t, jotka aloittavat toimintansa 1.11.2005 - 31.12.2005 välisenä aikana voivat saada näitä 
palkkioita.
• Team Trainerit, jotka huomioidaan ETT:ksi 30 päivässä-bonusohjelmaan eivät voi hyödyntää 
Puhelinasiakasbonusta
• TT:t voivat saada näitä palkkioita, jos he ylenevät 30 päivän aikana aloituspäivästään.

10 puhelinasiakasta (lanka- ja/tai matkapuhelin) 30 ensimmäisen päivän aikana. € 100
20 puhelinasiakasta (lanka- ja/tai matkapuhelin) 30 ensimmäisen päivän aikana. € 400”

Tässäpä on jälleen mainio esimerkki ”peileistä”, mitä ACN viljelee runsaasti ehdoissaan. Huomaa, 
että viimeinen ehto tarkoittaa sitä, että TT voi saada ”näitä palkkioita” VAIN jos hän ylenee ETT:ksi 
30 päivän aikana. Toinen ehto taas kertoo, ettei sellainen ETT voi saada näitä palkkioita. 
Ensimmäinen ehto kertoo, että palkkioita voi saada TT. Käytännössä nämä vaihtoehdot sulkevat 
toisensa pois, joten kukaan ei voi saada näitä palkkioita! Kätevää! LOL

Ja pidot sen kuin paranevat… 

” EXECUTIVE TEAM TRAINERIN BONUS (T-CAB) VOIMASSA 1.11.2005 - 31.12.2005 VÄLISENÄ AIKANA

http://www2.acneuro.com/acn/fi/products/index.jsp


• Tarjouksen voimassaoloaikana ETT-tasolla oleville edustajille.
• ETT, jolla on vähintään 3 open-line TT:ä, joiden aloituspäivät osuvat tämän Bonusohjelman 
johonkin kalenterikuukauteen ja jotka
ovat pätevöityneet 30 päivän aikana aloitettuaan toimintansa saavat 100 euron palkkion!”

Bonusohjelman alussa luvattiin LÄHES samoilla ehdoilla 800 euron palkkio! Sitä ei vain ole 
mahdollista saada, koska ACN ei myy lankaliittymiä Suomessa, joita pitäisi edustajan kuitenkin 
myydä 4 kappaletta. (Ruotsiin tai muualle Pohjois-maihin! LOL) Tässä on ilmeisesti se todellinen 
palkkio, minkä nopeasti ETT-tasolle ylenevä edustaja voi saada: 100 euroa! Johan se kannattaa 
edustajia, kun aloitusmaksukin on pienennetty 670 eurosta 487 euroon. No: ei se tietenkään 
kannata. Nykyisen markkinatilanteen vallitessa tuskin kukaan on saanut tuota huikeaa 100 euron 
lisäbonusta niistä uusista edustajista, jotka on huijattu mukaan ACN:ään marras-joulukuun aikana 
2005. 

Näemme näistä analyyseistä ja ACN:n kotisivuilta, että harhaanjohtaminen on jatkuvaa ja kaikesta 
päätellen tarkoituksellista. ACN:n kaltaisen pyramidihuijauksen tukeminen on sama kuin tukea 
ammattimaista rikollisuutta ja varastamista. Se on vielä pahempaa. Rehellinen varas ei syyllistä 
uhriaan, mutta ACN:n edustajat tekevät sen. Jos joku häviää rahaa ACN:n systeemiin, niin se 
pannaan hänen omaksi syykseen, vaikka syynä on epäoikeudenmukainen palkkiojärjestelmä ja 
pyramidi systeemi. Harhaanjohdettu edustaja ei ole ensisijaisesti itse syyllinen siihen, että on 
antanut pettää itseään. Syyllisiä ovat mainostajat eli tässä tapauksessa kyseinen IE ja ACN yhtiö. 

***

ACN:n muuttunut bonusohjelma?

Pyramidien puolustaja viittasi syytöksissään erään itsenäisen edustajan (IE) kotisivuun, joka on 
osoitteessa:

http://personal.inet.fi/business/acn/jalleenmyyjaksiacn.htm 

Sivun alalaidassa lukee: ”ACN hyväksymä 220104” Jos ACN on hyväksynyt sen sivun, niin se on 
myös vastuussa sivun sisällöstä. 

ACN on saattanut muuttaa asiakkaista maksettavien palkkioiden käytäntöä sen jälkeen, kun se 
lopetti toiminnan itsenäisenä operaattorina. Bonusohjelmista ja palkkiojärjestelmästä ei voida 
päätellä, että palkkioita olisi maksettu tätä ennen tai että niitä maksettaisiin vieläkään, ellei uusi 
edustaja saa asiakkaiden lisäksi uutta sponsoroitua edustajaa alalinjaansa. Koska TeleFinland 
maksaa ACN:lle nykyään palkkioita uusista asiakkaista, voi ACN maksaa niistä osan edelleen 
edustajilleen. TeleFinland maksaa ilmeisesti saman suuruisia palkkioita kuin muut puhelinyhtiöt 
liittymien välittäjille eli noin 100 – 150 euroa/ liittymä. ACN maksaa tästä summasta osalle uusia 
edustajia palkkioita seuraavien taksojen mukaan: 

- 10 asiakasta 30 – 60 päivässä: 100 – 400 euroa (ACN:n TeleFinlandilta saamat palkkiot 
1000 – 15000 euroa)

- 20 asiakasta 30 – 60 päivässä: 400 – 500 euroa (ACN:n TeleFinlandilta saamat palkkiot 
2000 – 3000 euroa)

http://personal.inet.fi/business/acn/jalleenmyyjaksiacn.htm


Huomaa, että ACN saa jokaisesta liittymästä huikeat voitot tekemättä paljon mitään sen eteen. 
Myyntityön ja markkinoinnin joutuvat maksamaan itsenäiset edustajat. Kilpailu on alalla kova, 
joten noin monen asiakkaan saaminen lyhyessä ajassa ei välttämättä onnistu. Ellei bonuksia saada, 
jäävät pelkistä puheluista saatavat tulot muutamalla liittymällä niin pieniksi, ettei niillä ole helppoa 
peittää sijoitettua rahaa ja toiminnan jatkuvia kuluja. Myyntityö maksaa varsinkin lisääntyneiden 
puhelinkulujen osalta. Rahaa kuluu lisäksi matkoihin ja asiakkaiden sekä ehdokkaiden kahvituksiin 
ja koulutukseen. Kaikki on välttämätöntä, jos haluaa tehdä liiketoimintaa annettujen ohjeiden 
mukaan. 

En usko, että ACN on maksanut alusta asti palkkioita pelkistä asiakkuuksista, jos se maksaa sitä nyt 
vieläkään. Huomaa, että ACN ei maksa jokaisesta uudesta liittymästä, mitä edustajat myyvät vaan 
ainoastaan uusien edustajien saamista liittymistä, mikäli he saavat myytyä niitä tarpeeksi paljon 
toimintansa alkuvaiheessa. 

ACN:n palkkiojärjestelmä Suomen ohjeista ja bonusjärjestelmät on muotoiltu sillä tavalla, että 
niiden perusteella on todella epäselvää, onko ACN maksanut alusta asti palkkioita pelkistä 
asiakkuuksista vai ei. Kaikki viittaa pikemmin siihen, että asiakashankinnasta ei ole maksettu 
palkkioita ellei ole samalla onnistunut sponsoroimaan alalinjaan vähintään yhtä edustajaa. (Team 
Trainer eli TT) Jos ACN on kuitenkin maksanut palkkioita pelkistä asiakkuuksista, mistä minulla ei 
ole ollut tietoa eikä sitä ole voinut bonusohjelmista ymmärtää, niin yhtiön on täytynyt laskelmoida 
etukäteen, että se saa myöhemmin TeliaSoneralta tietyn summan korvauksena jokaisesta liittymästä, 
minkä TeliaSonera saa siltä ACN:n lopettaessa operaattorina toimimisen. ACN olisi siten 
laskelmoinut tarkoin etukäteen, miten se tulee toimimaan eikä sillä ole ollut minkäänlaista 
aikomusta pysyä operaattorina. Se on markkinoinut liittymiä tästä syystä tahallaan 
harhaanjohtavalla tavalla ja mainostanut ilmaisia puheluita, jotka eivät sitten ilmaisia olleetkaan. Se 
sai tällä tavalla hankittua itselleen valtavan määrän asiakkaita ja tietysti TeliaSonera halusi niistä 
asiakkaista mahdollisimman monta itselleen, niin että oli valmis maksamaan siitä, kun ACN ohjaa 
ne asiakkaat sille. Tällainen toiminta on täysin moraalitonta ja mahdollisesti myös lainvastaista eli 
sopimatonta menettelyä elinkeinotoiminnassa. Lisäksi on rikottu kuluttajansuojalain pykäliä 1 ja 2, 
mistä ACN sai varoitukset ja huomautukset Kuluttajavirastolta. 

ACN:n alkuvaiheen Bonusohjelman sotkeminen jatkettuun huijaukseen

ACN:n pyramidin puolustaja, jonka kirjoitusta käsittelin aiemmin, käytti Suomi24 foorumilla 
tietoja vanhasta Bonusohjelmasta, joka on vielä tässä vaiheessa tallella osoitteessa 
http://www.geocities.com/acnsuomi_team/bonusohjelma.html 

Samantyyppinen bonusohjelma on ollut ilmeisesti käytössä myös 1.2. - 31.8.2004 välisenä aikana, 
sillä sellainen löytyi Googlen välimuistista html-versiona hakusanoilla 
”acn+suomen+bonusohjelma+2004”. 

http://216.239.59.104/search?q=cache:tgobXl-
ioEkJ:www.kolumbus.fi/acn/dokumentit/ACN_Suomen_Bonusohjelma_11601.pdf+acn+suomen+b
onusohjelma+2004&hl=fi 

Tästä minulla ei ole ollut tietoa, mutta se ei ole vaikuttanut artikkelini totuusarvoon. Itse asiassa 
noita bonuksia ei ole tarvinnut lainkaan maksaa, jos joku on niitä saanut, koska bonusohjelma on 
voitu muuttaa etukäteen ilmoittamatta milloin vain. Jos joku on pyytänyt bonusta, niin pelkkä 
ilmoitus ohjelman muuttumisesta on riittänyt ”maksuksi”. Lisäksi bonusohjelma on ristiriitaisesti, 
epäselvästi ja harhaanjohtavasti laadittu niin kuin kaikki muutkin ACN:n dokumentit. ACN:n itse 

http://216.239.59.104/search?q=cache:tgobXl-ioEkJ:www.kolumbus.fi/acn/dokumentit/ACN_Suomen_Bonusohjelma_11601.pdf+acn+suomen+bonusohjelma+2004&hl=fi
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tuottaman ja julkaiseman materiaalin mukaan bonuksia on voinut saada ilmeisesti vain vähintään 
ETT-tasolle 30 päivässä ylennyt TT ja hänen palkkionsa on ollut 250 euroa. Se edellyttäisi 30 
päivän aikana itselle 20 omaa pätevää asiakasta ja kolmea pätevää Team Traineria alalinjaan, joilla 
on kaikilla vähintään 6 pätevää asiakasta hankittuna 30 päivän aikana. Näin oli siis siinä vaiheessa, 
kun julkaisin artikkelini 16.2.2004 ja tietolähteenäni olivat Suomen ohjekirja 001 ja bonusohjelma 
18.11. – 31.12.2003.

Jos Bonusohjelmassa ja palkkiojärjestelmässä olevat ristiriitaisuudet ovatkin pelkkää 
taitamattomuutta tai käännösvirheitä, ja ACN olisikin maksanut asiakkaista bonuksia, vaikka 
edustaja ei ole saanut värvättyä ketään alalinjaansa, niin tämä kritiikki on silti oiva osoitus siitä, 
miten ACN tekee vahinkoa itselleen, kun ei hoida markkinointimateriaaliaan kuntoon ja käännä sitä 
selvälle suomenkielelle. 

En todellakaan olisi halunnut alkaa kaivella näitä asioita enää, mutta maineeni puhdistamisen 
vuoksi sen teen ja se kannattaa, niin kuin yleensä aina. 

Saan jälleen kerran todistettua olevani rehellinen joka asiassa. Eli kun maltat lukea tämän viestin 
niin näet, miten vääriksi syytöksesi minua kohtaan osoittautuvat. (valehtelu) 

Nyt on käynyt niin, että joko et tiedä, mistä puhut tai sitten johdat lukijoita tahallasi harhaan. Käytit 
lähteenä vanhaa Bonusohjelmaa, joka oli voimassa 18.11. - 31.12.2003.

http://www.geocities.com/acnsuomi_team/bonusohjelma.html 

Heti ylimmällä rivillä lukee aika, mitä tuo bonusohjelma koski:

"Suomen ETT:lle tarjottavat Executive Team Trainer ja Team Coordinator Bonusohjelmat ovat 
voimassa 31. joulukuuta, 2003 saakka."

Dokumentti johon viittaat, koski ainostaan ensimmäistä 1 kk ja 12 päivää toiminnan alussa. 
Minäkin olen lukenut tuon aikaisemmin. Nämä bonukset eivät olleet tietojen mukaan käytössä 
1.1.2004 jälkeen. Palkkiojärjestelmä, joka on minulla printattuna, kertoo oikein ne palkkiot, mitä on 
voinut saada 1.1.2004 jälkeen ja myöhempi Bonusohjelma on päivätty ajalle 1.2. 2004, mitä en ollut 
saanut käsiini artikkelia kirjoittaessani. Se ei olisi tosin muuttanut artikkelieni sisältöä, sillä asiat on 
ilmoitettu siinä yhtä epäselvästi, ristiriitaisesti ja harhaanjohtavalla tavalla kuin muutkin asiat. 

Kirjoitit IE:n sivua lainaten:
"1. Hankit 20 asiakasta 30 päivässä. Sinä voit olla itsesi ensimmäinen asiakas ja sitten vaikka 
perheenjäsenet ja kaverit. Ei pitäisi olla vaikeaa kaupata liittymiä joilla puhut jopa 
minuuttimaksuttomia puheluita. Jos suoriudut tehtävästä saat 500€ bonusta. Jos saat vain 10 
asiakasta saat 250€ bonusta."

Ymmärsin tuon koskevan vain toiminnan alkua 18.11.-31.12.2003, ei sen jälkeistä aikaa, koska 
viittasit siihen ensimmäiseen bonusohjelmaan linkissäsi. 

Lainaan Bonusohjelmaa, joka oli voimassa 31.12.2003 asti:

--Lainaus alkaa--

M O B I L E - A S I A K A S B O N U S*   *A I N U T K E R T A I N E N  T A R J O U S

http://www.geocities.com/acnsuomi_team/bonusohjelma.html


• TT:t voivat saada näitä palkkioita, jos he ylenevät 60:n päivän aikana aloituspäivästään. 

-10 matkapuhelinasiakasta 60:ssä päivässä 10 → € 250

-20 matkapuhelinasiakasta 60:ssä päivässä →  € 500 

Mobile-asiakasbonukset lasketaan ja maksetaan n. 45 päivää pätevöitymisen jälkeen. 
Mobile-asiakasbonus on voimassa 31. joulukuuta, 2003 saakka. 

--Lainaus päättyy--

Tuossa kannattaa huomioida se, miten ACN:n oma bonusohjelma johtaa harhaan edustajia. Se 
puhuu TT:stä, joiden pitää yletä 60 päivän aikana. Tarjous koski sen mukaan ainoastaan ETT:tä. 
Ensin piti pätevöityä 30 päivän aikana TT:ksi ja sitten vielä ETT:ksi. ETT on edustaja, joka on 
saanut alalinjaan ensimmäiselle tasolle määrätyssä ajassa kolme sponsoroitua TT:tä. Se ei ole 
mikään helppo tehtävä, koska alalla on jo hirmuisen vaikeata saada edes kahta edustajaa 
ensimmäiselle tasolle alalinjaansa, vaikka olisi lähtenyt mukaan varhaisessa vaiheessa uuteen 
verkostoon. 

Lainaan Suomen ohjeista palkkiojärjestelmää kohdasta ”CAB-palkkioihin liittyvät vaatimukset”. 

--Lainaus alkaa--

Asiakashankinnasta maksetaan palkkioita vain, jos Edustaja täyttää hänelle asetetut minimiehdot. 
Saat palkkioita, jos sponsoroimasi Team Trainer onnistuu hankkimaan 6 matka- tai 
lankapuhelinasiakasta määrätyssä ajassa.

--Lainaus päättyy--

Jätät huomiotta sen, ettei pelkistä asiakashankinnoista saa ensimmäistäkään palkkiota, koska lisäksi 
täytyy pätevöityä TT:ksi eli saada värvättyä yksi edustaja ja hankittua hänelle 6 pätevää asiakasta 30 
päivän aikana. Siitä sai CAB-palkkiota 50 euroa, mitä ei tässä lyhytaikaisessa lisäbonusohjelmassa 
mainita, koska se on sanottu erikseen varsinaisessa bonusohjelmassa ja palkkiojärjestelmässä, 
minkä mukaan olen tehnyt artikkelini. Tämä sääntö on ollut siis toiminnan alusta asti jatkuvasti 
sama, myös siinä palkkiojärjestelmässä, jonka perusteella tein tutkielmani. (printattu 16.2.2004) Jos 
nyt on käynyt sillä tavalla, että ACN on maksanut bonuksia pelkistä asiakkaista bonusohjelman 
mukaan, niin se on itse syypää epäselvään, ristiriitaiseen ja harhaanjohtavaan tapaan ilmaista asia. 
Bonusohjelmasta voidaan päätellä selvästi, ettei pelkkä asiakkaiden hankkiminen riitä 
”ylenemiseen” vaan tarvitaan jotakin muuta, mikä on helppo yhdistää palkkiojärjestelmän 
vaatimuksiin TT:n sponsoroimisesta. 

Kirjoitit:
"2. Hankit 3 edustajaa 30 päivässä ja kaikille kolmelle edustajalle 6 asiakasta. Jos suoriudut 
tehtävästä saat 50€/edustaja CAB-bonusta + 425€ pikastartti bonusta = 575€. 
Jos liityt yrityksenä ACN maksaa myös alv:in palkkioiden päälle."

Kun lukee Bonusohjelmaa, joka oli voimassa 31.12.2003 asti, niin siinä sanotaan asiat siten, että 
kaikki bonukset oli tarkoitettu ETT-tasolle pätevöityneille tai sitä ylemmille. 



Tämä ehto on ollut siis toiminnan alussa yhden kuukauden ja 12 päivän aikana ylimääräisenä 
palkkiona voimakkaan lanseeraamisen tehostamiseksi. Muistan itsekin tämän Bonusohjelman ja että 
olin lukenut sen ennen tutkielmani tekemistä. Ylimääräisiä palkkioita maksettiin nopeasti 
pätevöityneille ETT-tason saavuttaneille edustajille kannustimena. Siitä olivat osalliset vain 
ensimmäisenä mukaan lähteneet ETT-tason edustajat, mutta se bonusohjelma oli voimassa vain 
31.12.2003 asti. Sama sanotaan suoraan ensimmäisellä rivillä siinä dokumentissa, mihin viittaat. 

"Suomen ETT:lle tarjottavat Executive Team Trainer ja Team Coordinator Bonusohjelmat ovat 
voimassa 31. joulukuuta, 2003 saakka."

ja heti perään sama toistetaan, että lukijat sen ymmärtäisivät:

"Tämän bonusohjelman aikana uudet edustajat, jotka aloittavat toimintansa ennen 31. joulukuuta, 
2003 ja jotka saavuttavat ETT tason 60:ssä päivässä saavat 425 euron palkkion. "

Eli ainoastaan ne, jotka aloittivat toimintansa ennen 31.12.2003, ja jotka saavuttivat ETT tason 60 
päivässä, saivat 425 euron palkkion ja siihen lisäksi normaalit CAB-bonukset eli 50 euroa/TT eli 30 
päivän aikana pätevöitynyt edustaja alalinjassa. Tammikuussa ja helmikuun alussa, jolloin tein 
tutkielmaa, ei ollut muuta tietoa saatavilla tai se ei ainakaan minulle asti kantautunut. 

Olen kertonut nämä asiat täysin oikein tutkielmassani eikä siinä ole tähän mennessä ollut virheitä, 
joista minua syytät. Jos virheitä etsii, niin ne ovat bonusohjelman ja palkkiojärjestelmän teksteissä, 
jotka on laadittu epäselvästi, ristiriitaisesti ja harhaan johtavalla tavalla. Lukijoita ei pidä syyttää 
siitä, jos joku firma antaa harhaanjohtavaa tietoa omissa tiedotteissaan. 

Toiminta aloitettiin 18.11.2003, joten aikaa liittymiseen oli 1 kk ja 12 päivää, mille ajalle sattuivat 
vielä joulun pyhät. Kun liittyi sinä aikana ja saavutti ETT-tason, niin AINOASTAAN silloin sai 425 
euron bonuksen, ei sen jälkeen. 

Lisäksi sanotaan, että bonusohjelman sai muuttaa milloin tahansa eli ACN on voinut keskeyttää 
ohjelman heti alkuunsa, jos palkkion saajia on ollut liikaa... tuskinpa niitä kuitenkaan liikaa oli: 
ehdot ovat sen verran vaativat ETT-tason saavuttamiseksi, vaikka ilmaista puheaikaa oli kaupan. 
Kovin moni ei ollut valmis maksamaan toiminnan alussa 670 euroa liittymisestä ACN:n edustajaksi.

Lainaus Suomen Bonusohjelmasta, joka oli voimassa 31.12.2003 asti:

"ACN voi muuttaa bonusohjelmaa ajankohdasta riippumatta."

Olet täysin väärässä syyttäessäsi minua vääristä tiedoista tutkielmassani ja tahallisesta valehtelusta. 
Sinä johdat itse lukijoita harhaan. (Siitä seuraavassa artikkelissa enemmän) Olet ehkä itsekin 
eksynyt tai teet tätä sitten tahallasi, mikä sopisi hyvin pyramideja puolustavalle henkilölle. 

Ehdot ETT-tasolle pääsemiseksi ovat palkkiojärjestelmän ja Bonusohjelman mukaan:

"ACN maksaa palkkion 7-14 päivää ETT:n pätevöitymisen jälkeen. 
Pätevöityäkseen edustajalle tulee olla vähintään 20 asiakasta sekä kolme suoraan sponsoroitua, 
pätevää Team Traineria, joista kummallakin tulee olla vähintään 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 
muuta palveluasiakasta. "



Tuo on sama ehto myös siinä palkkiojärjestelmässä ja bonusohjelmassa, mikä on minulla 
printattuna. 

Kirjoitit:
"yhteensä: 500€ + 575€ = 1075 € (+alv)" 

Niin, tuon sai toiminnan alussa, jos pätevöityi ETT-tasolle 60 päivän aikana. (Ja myöhemminkin, 
mutta tässä olit viitannut bonusohjelmaan, joka oli voimassa 31.12.2003 asti) Tarvittiin siis 20 
henkilökohtaista asiakasta ja kolme edustajaa alalinjaan, joilla kaikilla oli 6 omaa asiakasta 
hankittuna 30 päivän aikana liittymisestä. Asiakkaiden piti lisäksi olla päteviä sopimusehtojen 
mukaan. 

Kirjoitit:
"Ja kuten tiedät, sen lisäksi uudesta edustajasta maksetaan ylälinjaan muut CABit, eli tuossa oli 
mukana 50 e CAB ja lisäksi muut CABit, jotka voit tarkistaa siitä palkkiojärjestelmästä joka sinulla 
on (noin 250-300 e lisää)."

Toiminta aloitettiin tuolloin, joten ylälinjaa ei ole voinut pahemmin olla. ;-)

CAB:t olivat 40-205€/ ylemmän tason edustaja ja nouseminen ylemmälle tasolle vaati hirmuisen 
määrän päteviä edustajia sekä päteviä asiakkaita alalinjaan. Nykyään ne näyttäisivät olevan 35-180 
€. Team Coordinator-tason saavuttamiseksi vaaditaan alalinjaan palkkiojärjestelmän kuvion mukaan 
viisi pätevää Team Traineriä ensimmäiselle tasolle ja niistä kolmella pitää olla vähintään 200 
pätevää asiakasta alalinjassaan. http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/comp-
plan/11010.pdf 

Vielä muistin virkistämiseksi se, mistä alalinjan palkkiot alkoivat muodostua ja minkä olen koko 
ajan oikein esille tuonut.

Palkkiojärjestelmän mukaan tarvitaan itselle kuusi pätevää asiakasta ja alalinjaan 1 pätevä edustaja 
sekä hänelle kuusi pätevää asiakasta ja siitä saa 50 euron CAB-palkkion. Lähde: "Suomen Ohjekirja 
- FI HB 001" ja "Bonusohjelma", ACN Communications Finland Oy, printattu 16.2.2004 netistä. 
Myöhempi versio nro 004 on tällä hetkellä luettavissa osoitteessa 
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf .

Kirjoitit:
"Ja täältä löytyy html-muodossa bonusohjelma 31.12.2003 saakka: 
http://www.geocities.com/acnsuomi_team/bonusohjelma.html " 

Panitko merkille, että se on ollut voimassa vain 1 kk ja 12 päivää eli toiminnan alussa? Väitit, että 
se on ollut voimassa koko toiminnan ajan. Aiotko oikaista virheesi? (Myöhemmin selvisi, että 
bonusohjelmia on ollut olemassa tämänkin jälkeen, mistä minulla ei ollut tietoa artikkelini 
kirjoittamisen aikaan.)

Kirjoitit:
"Muistan nämä hyvin ja katsoin niitä itse ACN:n edustajasivuilta. Se suunnilleen edustaja-
aloitusmaksun kokoinen palkkio omien 20 asiakkaan hankkimisesta oli voimassa alusta lähtien, 
koko ACN:n Suomen historian."

http://www.geocities.com/acnsuomi_team/bonusohjelma.html
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/comp-plan/11010.pdf
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/comp-plan/11010.pdf


ACN:n koko historian aikana ei ole ollut tuollaisia bonuksia. Sehän sanottiin jo sen Bonusohjelman 
alussa, että ne olivat voimassa vain 31.12.2003 asti. Toiminta aloitettiin 18.11.2003, joten noita 
bonuksia oli mahdollista saada vain ihan alkuvaiheessa. Myöhemmin on ollut muita vastaavia 
bonusohjelmia, mutta ei kaiken aikaa koko ACN:n historian ajan. (Myöhemmin selvisi, että on 
voinut olla kaiken aikaa, vaikka tämä asia ei tullut täysin selväksi. Pahoittelen puutteellisia 
tietojani.)

**

Muut kirjoitukseni ACN:stä

ACN – jatkettua huijausta vuodeta 2003
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn03.pdf

ACN verkostomarkkinointi
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm

Petteri Haipola, 7.1.2006

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn03.pdf

