
ACN – jatkettua huijausta vuodesta 2003

ACN:n puolustaja jatkoi Suomi24 foorumilla syyttämistäni ja panetteluaan. Otin selville lisää 
asioita ja tutkin vielä kerran uudestaan Suomen ohjekirjaa ja bonusohjelmia, jotka ovat olleet 
voimassa aina rajallisen ajan kerrallaan. Internetistä löytyi myös palkkiojärjestelmä pdf-tiedostona 
osoitteesta 
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf 

Löysin ACN:n kotisivuilta myös yhden uuden maininnan bonusohjelmasta, joka on ollut voimassa 
1.9. – 31.10.2004 välisenä aikana. 
http://reps.acneuro.com/acninaction/13_08_2004/RF_2_Finnish.htm 

On merkillepantavaa, ettei ACN:ltä itseltään voi kysyä näitä asioita vaan he ohjaavat kysymään 
asioita itsenäisiltä edustajilta. (IE) Outoa palvelua. 

ACN:n muuttunut bonuskäytäntö vai suunniteltu vedätys?

On mahdollista, että ACN on maksanut jo alusta asti bonuksia hankituista asiakkaista osalle 
edustajista, vaikka näillä ei olisi ollut alalinjaa. Se on toiminut silloin suunnitelmallisesti 
harhaanjohtavalla tavalla, minkä paljastan tässä kirjoituksessa. Muistutan lukijoita kuitenkin siitä, 
että Suomen bonusohjelmien ja palkkiojärjestelmän avulla ei bonusten maksua ole voinut selvästi 
nähdä, koska ehdot on laadittu ristiriitaisella, epäselvällä ja harhaanjohtavalla tavalla. Suomi24 
foorumin keskusteluissa on ollut kyse nimenomaan siitä, maksoiko ACN bonuksia pelkistä 
asiakashankinnoista heti toimintansa alusta lähtien vai ei? Jos käytäntö on muuttunut ACN:n 
myytyä toimintonsa TeliaSoneralle, ei se vaikuta mitään aiemman artikkelini totuusarvoon. Ellei 
palkkioita ole maksettu pelkistä asiakashankinnoista alusta asti, on artikkelini ollut totta siltäkin 
osin. 

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)

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 

http://reps.acneuro.com/acninaction/13_08_2004/RF_2_Finnish.htm
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf


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. 

Pyramidien puolustajalle

Seisotko sanojesi takana? (sanasi ovat ”lainausmerkkien” sisällä)

"Haipola, väität valheeksi sitä että ACN-edustajat saivat 549 + alv aloitusmaksustaan takaisin 500 + 
alv hankkimalla 20 asiakasta 30-60 päivän sisällä aloituksestaan."

Bonusohjelmista ja palkkiojärjestelmästä ei tuollaista ole voinut selkeästi lukea. Niiden mukaan on 
aikamoinen yllätys, jos palkkioita on silti maksettu. Tässä on selitettynä vielä kerran se, miten asiat 
on bonusohjelmissa ja palkkiojärjestelmissä ilmoitettu.

Saadakseen bonusta asiakashankinnoista on pitänyt olla pätevöitynyt TT ja värvätä yksi TT 
alalinjaan, jolla on ollut hankittuna 6 asiakasta 30 päivän aikana. (Lähde: bonusohjelma 18.11.-
31.12.2003 ja Suomen ohjekirja FI HB 001) 

Suomen Bonusohjelma 18.11.-31.12.2003:

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

Alun palkkiot koskevat vain ETT-tason 60 päivän aikana saavuttaneita, joten en puutu niihin. 

--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 

--Lainaus päättyy--

Asiakashankinnasta ei ole maksettu CAB-palkkioita, ellei edustaja ole saanut alalinjaansa yhtä 
TT:tä, jolle on hankittu 6 pätevää asiakasta 30 päivän aikana. Tuo sääntö on helppo yhdistää 
bonusohjelman asiakashankintaan. Bonusohjelman ehdot ovat epäselvät. Jos yleneminen tarkoittaa 
ylenemistä, niin kuin se suomenkielessä tarkoittaa, on palkkioita maksettu vain ETT-tason 
edustajille. On syytä kiinnittää huomiota nimenomaan tähän verbiin `yletä´: jos se tarkoittaa 
pätevöitymistä, niin mitä ihmeen pätevöitymistä TT enää tarvitsee sen lisäksi, kun on saanut 10 tai 
20 asiakasta? Jos pätevöityminen (yleneminen) tarkoittaa kuuden asiakkaan saamista, niin maininta 
pätevöitymisestä on täysin turha, kun puhutaan palkkioista, mitkä maksetaan 10 tai 20 asiakkaan 
hankkimisesta. 

Palkkiot koskivat minun ymmärrykseni mukaan vain päteviä TT-tason edustajia ja aikaa oli 30 
päivää siitä, kun oli saanut värvättyä alalinjaansa uuden edustajan. Nämä asiat selviävät 
palkkiojärjestelmästä, vaikka se on erittäin vaikeatajuinen ja epäselvä, jopa ristiriitainen. Se on siis 
taattua ACN-laatua! ;-) ACN teki varmasti ennätyksen valitusten määrissä, mitä Kuluttajavirastoon 
ja Viestintävirastoon on lähetetty sen surkeasta asiakaspalvelusta, epäselvistä sopimusteksteistä ja 
suorista väärinkäytöksistä kuten väärin perustein laadituista laskuista ja maksamattomista 
palkkioista. Viimeinen johtuu nimenomaan ristiriitaisista ja epäselvistä palkkiojärjestelmän 
ehdoista. 

Palkkiojärjestelmän mukaan asiakashankinnasta ei makseta CAB-palkkioita ja tätä sääntöä on 
ymmärtääkseni sovellettu kaikkiin bonuksiin, koska  muuten kirjoitus ylenemisestä olisi turha 
bonusten yhteydessä palkkioiden maksun ehtona. 

Lähde: "Suomen Ohjekirja - FI HB 001" ja "Bonusohjelma", ACN Communications Finland Oy. 
Voimassa 18.11.2003 - 16.2.2004, jolloin kirjoitin artikkelini ja vielä siitä eteenpäin.

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm 
tai
http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf 
(Uudempi versio: Suomen Ohjekirja - FI HB 004)

--Lainaus alkaa--

Pätevöityminen

"Pätevöityäkseen, ts. päästäkseen ylemmälle tasolle Edustajien ON hankittava uusia asiakkaita. 
Pätevöityäkseen ja ansaitakseen asiakashankinnasta saatavia korvauksia (CAB:ta) Team Trainerin 
on hankittava 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 mitä tahansa ACN:n palveluita käyttävää asiakasta." 

CAB -palkkioihin liittyvät vaatimukset 

http://www.geocities.com/puhuilmaiseksi/pdf/Team_Trainer_Aloituspaketin_Kayttoohjeet.pdf
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm


Asiakashankinnasta maksetaan palkkioita VAIN, jos edustaja täyttää hänelle asetetut 
minimiehdot. Saat palkkioita, jos sponsoroimasi Team Trainer onnistuu hankkimaan 6 matka- tai 
lankapuhelinasiakasta määrätyssä ajassa. (toisessa kohdassa sanotaan ajaksi 30 pv)

Muistathan, että palkkioita maksetaan vain silloin, kun sponsoroimasi Edustaja onnistuu 
hankkimaan tietyn määrän asiakkaita. Jos hän ei onnistu hankkimaan uusia asiakkaita määrätyssä 
ajassa palkkioita EI MAKSETA. Tämän takia on ensisijaisen tärkeää, että autat uusia Team 
Trainereita hankkimaan asiakkaita. 

--Lainaus päättyy—

Seuraava palkkio-ohjelma, jonka sain käsiini vuoden 2006 ensimmäisellä viikolla, koskee aikaa 1.2. 
- 31.8.2004. (Matkapuhelinfoorumin keskustelujen mukaan 1.3.2004 bonus on ollut voimassa vain 
31.5.2004 asti, mutta tietysti sen voimassaoloaikaa on voitu pidentää.)

--Lainaus alkaa--

TT:t, jotka aloittavat toimintansa 1.2.2004 - 31.8.2004 välisenä aikana voivat saada näitä palkkioita.

TT:t voivat saada näitä palkkioita, jos he ylenevät 30 päivän aikana aloituspäivästään

10 matkapuhelinasiakasta 30:ssä päivässä €250
20 matkapuhelinasiakasta 30:ssä päivässä €500

--Lainaus päättyy—

Tuo on suomenkielellä ymmärrettävissä vain siten, että TT:n pitää yletä ETT:ksi ennen kuin noita 
palkkioita on voinut saada. Koska bonusohjelmassa lukee noin, ei ACN:n ole tarvinnut maksaa 
yhdellekään TT:lle näitä bonuspalkkioita, joten kritiikkini on aiheellinen. On turha vedota 
jälkikäteen johonkin käännösvirheeseen, että yletä tarkoittaa pätevöitymistä. Vaikka tarkoittaisi, niin 
pelkästään pätevöitymisen mainitseminen tässä yhteydessä täytyy tarkoittaa myös alalinjan 
rakentamista, koska asiakkaita on joka tapauksessa vähintään 10 ja jo kuusi asiakasta riittää 
ilmeisesti johonkin pätevöitymiseen, mutta ei vielä asiakashankinnasta maksettavien CAB-
palkkioiden saamiseen, niin kuin aiemmin palkkiojärjestelmän perusteella todistin. Lainaan vielä 
niitä tekstejä. 

--Lainaus alkaa--

Pätevöityäkseen, ts. päästäkseen ylemmälle tasolle Edustajien ON hankittava uusia asiakkaita.
Pätevöityäkseen ja ansaitakseen asiakashankinnasta saatavia korvauksia (CAB:ta) Team Trainerin 
on
hankittava 6 matkapuhelinasiakasta tai 8 mitä tahansa ACN:n palveluita käyttävää asiakasta.

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

Muistathan, että palkkioita maksetaan vain silloin, kun sponsoroimasi Edustaja onnistuu 
hankkimaan



tietyn määrän asiakkaita. Jos hän ei onnistu hankkimaan uusia asiakkaita määrätyssä ajassa 
palkkiota
ei makseta. Tämän takia on ensisijaisen tärkeää, että autat uusia Team Trainereita hankkimaan 
asiakkaita.

--Lainaus päättyy--

Kirjoitit: ”
Samoin väität, että olet tutustunut tarkoin ACN:n palkkiojärjestelmään. Kuitenkaan et ole sitä 
tehnyt, kuten seuraavaksi todistan.”

Olen tutustunut palkkiojärjestelmään riittävän tarkasti silloin, kun tein artikkelini eli 16.2.2004 
mennessä ja nyt vielä uudestaan. Sen tunnustan, että Suomen bonusohjelmat ja ohjekirja ovat 
taattua ACN-laatua eli varmasti epäselvät, ristiriitaiset ja harhaanjohtavat. Perusteluni ovat täysin 
palkkiojärjestelmän mukaiset. Palkkiojärjestelmä ja bonusohjelma on laadittu ristiriitaisiksi ja 
harhaanjohtaviksi, jolloin ACN:n ei ole tarvinnut maksaa käytännössä mitään palkkioita 
asiakashankinnoista niiden perusteella. Palkkionmaksuksi on riittänyt maininta, että bonusohjelma 
on muuttunut, jos joku on bonuksia kysynyt. Ohjelman perusteella on lisäksi selvää, ettei palkkioita 
olisi tarvinnut maksaa kuin ”ylenneille” TT:lle eli käytännössä ETT:lle. Selittelyt ja väitteet muusta 
ovat turhia, sillä suomenkielinen teksti on ymmärrettävissä sillä tavalla eikä väärinymmärrys ole 
tahallinen, jos sellaista on tapahtunut. 

Asiakashankinnan palkkionmaksun edellytys on ohjeiden mukaan yksi sponsoroitu TT alalinjassa ja 
perustin väitteeni tähän tosiasiaan. En ole siis syyllistynyt mihinkään valheeseen missään vaiheessa 
tutkielmaani ja vahingossa tehdyt virheet olen korjannut sekä valmis korjaamaan, jos sellaisia vielä 
löytyy. 

Kirjoitit:
”Team Trainer on edustaja, joka on hankkinut 6 asiakasta, ei siis siten että on hankkinut lisäksi 
edustajan.”

Olen osoittanut palkkiojärjestelmää lainaten, että CAB-palkkioiden maksun ehtona on ollut yhden 
pätevän TT:n sponsorointi alalinjaan. Bonusohjelman asiakashankinnasta maksettavien palkkioiden 
maksamisen ehtona on ollut ”TT:n yleneminen”: yleneminen mihin? Yleneminen ei viittaa 
loogisesti ajateltuna asiakkaiden hankkimiseen, koska palkkioiden maksun perusteena on 10 tai 20 
asiakkaan saaminen. Se on enemmän kuin päteväksi TT:ksi pääsyyn tarvitaan - jos 6 asiakkaan 
saaminen on pätevöitymisen ehto eikä alalinjaa sen lisäksi tarvita. Niin kuin olen moneen kertaan 
tutkielmassani todennut, ACN:n palkkiojärjestelmä (ja myös Bonusohjelma) on harhaanjohtava, 
sekava ja epäselvä. Varsinkin viimeinen bonusohjelma ajalle 1.11.-31.12.2005 on huippu, mitä olen 
koskaan nähnyt. Todella taitavaa asiakkaiden harhaanjohtamista.  

Lainasit uusinta palkkiojärjestelmää osoitteesta http://reps.acneuro.com/ACN-
Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf ja kirjoitit:
”Palkkio siitä että hankkii 20 asiakasta edustajuuden 30 ensimmäisen päivän aikana on 400 euroa + 
alv, eli 1 euro enemmän kuin aloitusmaksu.”

Käsittelin noiden palkkioiden ehtoja ja totesin suomenkieltä taitavana sen, että ehdot kumoavat 
toinen toisensa ja kukaan ei voi saada noita palkkioita. Riippumatta siitä, onko kyseessä 
käännösvirhe vai ei, ovat perusteluni bonusohjelman mukaan oikeat eivätkä miltään osin valhetta. 

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


Jos olen ymmärtänyt väärin, niin syy on bonusohjelman ehdoissa – ei minussa. Lainaan tähän niitä 
ehtoja, mitkä on pantu noiden palkkioiden saamiseksi. 

--Lainaus alkaa--

• 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.

 --Lainaus päättyy—

Ensinnäkin on huomioitava se, että kilpailu markkinoilla on kova eikä ACN:n ja 
verkostomarkkinoinnin maineella ole helppoa saada yhtään asiakasta. (1.11. – 31.12.2005 välisenä 
aikana) Toiseksi viimeinen kohta puhuu jälleen ”ylenemisestä” eikä se voi tarkoittaa pelkkiä 
asiakashankintoja loogisesti ajateltuna, koska palkkiot maksetaan juuri asiakkaiden hankkimisesta, 
joita piti saada 20 kpl ensimmäisten 30 päivän aikana. Vaikka yleneminen olisi käännösvirhe, täytyy 
sen tarkoittaa alalinjan rakentamista eli yhden sponsoroidun TT:n saamista alalinjaan. Sponsoroitu 
TT tarkoittaa sellaista edustajaa, joka saa kuusi pätevää asiakasta 30 päivän aikana. Lukijalla on 
täydet syyt tulkita palkkioiden maksamisen ehtoja siten, ettei niitä makseta ellei alalinjassa ole yhtä 
sponsoroitua TT:tä. 

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

Kirjoitit heti edellisen jatkoksi: (lainaan koko pitemmän pätkän uudestaan)

”Team Trainer on edustaja, joka on hankkinut 6 asiakasta, ei siis siten että on hankkinut lisäksi 
edustajan. 

Palkkio siitä että hankkii 20 asiakasta edustajuuden 30 ensimmäisen päivän aikana on 400 euroa + 
alv, eli 1 euro enemmän kuin aloitusmaksu. 

CAB-palkkiot TT:ksi pätevöityneistä yhteensä 220 euroa. 

ETT:ksi eli 20 omaa asiakasta ja 2 alalinjan TT, joilla 6 asiakasta, 30 pv sisällä, niin palkkio 800 
euroa ylimääräistä bonusta, sisältäen 400 e puhelinasiakasbonuksen, eli siis 200 euroa per TT. Tästä 
siis 200 euroa lisää. 

Lisäksi ETT bonus 33 - 150 euroa per TT (openline, eli tämä maksetaan jokaisesta pl ETT-ryhmät). 

Lisäksi TC bonus 100 - 200 euroa per TT, tämä myös openline, eli kaikista ryhmän TT:stä, 
poislukien muut TC:den ryhmät. 

Nyt ollaan yhteissummassa 553 - 770 euroa plus 400 euron eli aloitusmaksun suuruinen 
puhelinasiakasbonus, eli yhteensä 953 - 1170 euroa, aloitusmaksun ollessa 399 euroa. 



Ennen tuota 1.9.2004 aloitusmaksu oli 549 + alv ja silloin mobileasiakasbonuksen nimellä oleva 
puhelinasiakasbonus oli 500 e + alv, ja välillä se oli 30 pv sisällä, välillä 60 pv sisällä. 

Eli siis: käytännössä jokainen sai oman 399 euron aloitusmaksunsa takaisin, mikä oli 
todistettavissa. 

Ja näin nuo 553 - 770 euroa + alv maksettiin ACN:n omasta pussista.”

Noiden palkkioiden perusteena on linkkeinä mainitsemasi sivut: 

http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf Bonusohjelma 1.11.-
31.12.2005

http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/comp-plan/11010.pdf Palkkiojärjestelmä FI CP 002

http://personal.inet.fi/business/acn/jalleenmyyjaksiacn.htm Itsenäisen edustajan kotisivut

Miksi aloit puhua yht´äkkiä alalinjasta nousevista bonuksista? Olet väittänyt, että ACN on maksanut 
bonuksia pelkistä uusista asiakkaista, vaikka alalinjaa ei ole ollut. Nyt sitten puhut alalinjasta 
nousevista palkkioista. No, puretaan tuo osuus viestistä kaikkien luettavaksi. 

Mistä saat nuo CAB-palkkiot TT:ksi pätevöityneistä? Montako TT:tä pitää sponsoroida, jotta tuon 
summan saa? Palkkiojärjestelmässä on tällä hetkellä CAB-palkkio yhdestä itse sponsoroidusta 
TT:stä 40 euroa, mutta monestako saa 220 euroa ja miten se liittyy tähän käsiteltävään asiaan? Sinä 
olet väittänyt, että asiakashankinnasta saa palkkioita, vaikka alalinjassa ei olisi yhtään sponsoroitua 
eli pätevää TT:tä; minä taas olen perustellut bonusohjelmien ja Suomen ohjekirjan 
palkkiojärjestelmän avulla systemaattisesti sen, ettei ainakaan niiden perusteella voida sanoa 
selvästi mitään sellaista, mitä väität. ACN:n oma materiaali todistaa sitä vastaan, että bonuksia olisi 
maksettu tai maksettaisiin pelkistä asiakashankinnoista ja siitähän tässä on ollut koko ajan kysymys, 
maksetaanko vai ei!

ETT:ksi ei pääse pelkästään kahdella TT:llä vaan uuden edustajan täytyy sponsoroida kolme TT:tä, 
jotta ylenee ETT:ksi. Käsittelin jo tätäkin harhaanjohtavaa mainontaa aiemmassa kirjoituksessani, 
joten en palaa siihen enää. Muistutan vain siitä hauskasta yksityiskohdasta, että uuden ETT:ksi 
ylenevän edustajan on saatava Ruotsista tai muusta Pohjois-maasta neljä lankapuhelinasiakasta 
saadakseen mahdollisuuden tuohon 800 euron ETT-bonukseen. Mahtaakohan niitä olla montakin, 
jotka noita bonuksia ovat päässeet nauttimaan? LOL

Yleensäkin tässä vaiheessa on lähes mahdotonta saada edes asiakkaita itselleen, puhumattakaan 
uusista edustajista, kun ACN:n maine ja asiakaspalvelu ovat sitä, mitä ne ovat.

No, nyt minua sitten kiinnostaa erityisen paljon sinun sanasi, kun alat puhua ETT-bonuksista, jotka 
ovat 33 – 150 euroa per TT jne. Mistähän nuokin luvut tähän tempasit ja mitä ne liittyvät siihen, 
saako pelkistä asiakashankinnoista bonuksia vai ei, jos alalinjaa ei ole? Palkkiojärjestelmän mukaan 
ETT saa alalinjan TT:stä 40 euroa tai 35 euroa bonusta. 

Sitten puhut vielä ylemmälle tasolle päässeen Team Coordinatorin palkkioista. (TC) Mitä ihmettä 
sellaiset palkkiot tähän asiaan liittyvät? Paitsi, jos haluat johtaa lukijoita tahallaan harhaan, niin 
kuin nyt pahasti siltä näyttää, mitä pitemmälle viestejäsi ruotii. Seuraavat lauseesi ovat aivan 
huippuluokkaa! LOL

http://personal.inet.fi/business/acn/jalleenmyyjaksiacn.htm
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/comp-plan/11010.pdf Palkkioj?rjestelm? FI CP 002
http://reps.acneuro.com/ACN-Europe_files/uk/bonus_new/2222.pdf


Kirjoitit:
” Nyt ollaan yhteissummassa 553 - 770 euroa plus 400 euron eli aloitusmaksun suuruinen 
puhelinasiakasbonus, eli yhteensä 953 - 1170 euroa, aloitusmaksun ollessa 399 euroa. 

Ennen tuota 1.9.2004 aloitusmaksu oli 549 + alv ja silloin mobileasiakasbonuksen nimellä oleva 
puhelinasiakasbonus oli 500 e + alv, ja välillä se oli 30 pv sisällä, välillä 60 pv sisällä. 

Eli siis: käytännössä jokainen sai oman 399 euron aloitusmaksunsa takaisin, mikä oli 
todistettavissa.”

Aloit yht´äkkiä puhua ylempien tasojen ETT:n ja TC:n palkkioista ja laskit ne mukaan alimman 
tason TT:n palkkioihin. Aikamoinen temppu! LOL Mahtoikohan joku uskoa sinua? Näköjään 
ainakin yksi huuhaa-ukko ylisti ja kiitteli sinua tällä palstalla siitä, miten panet Haipolalle jauhot 
suuhun. 

Näissä sinun perusteluissasi ei ole järjen hiventä, ei mitään loogisuutta ja ne johtavat lukijoita 
pelkästään harhaan. Sinä mukamas todistit sen, miten jokainen ACN:ään liittynyt on saanut 
aloitusmaksunsa takaisin ja vielä paljon enemmänkin, mutta esität perusteluiksi ylätasoille 
päässeiden edustajien palkkioita! Eikö ACN:ssä jää yhtään edustajaa TT:ksi tai jopa sellaiseksi 
TT:ksi, ettei saa tarpeeksi asiakkaita tai lainkaan alalinjaa itselleen? (ei pätevä TT) Kyllä niitä kuule 
on ihan varmasti. Palkkiojärjestelmästä ja pyramidirakenteesta näkee suoraan, että aina on kolme 
edustajaa neljää kohden, jotka eivät ole nousseet ETT.ksi. Osa ei saa itselleen lainkaan alalinjaa, 
sillä ACN:n edustajien määrä ei kasva ja entisetkin lopettavat eli pyramidi romahtaa perustuksesta 
käsin ja on jo romahtanut. Uusia edustajia liittyy jonkin verran, mutta enemmän taitaa erota vielä 
tässä vaiheessa, ellei ACN ole sitten saanut vakiinnutettua asemaansa suuren romahduksen jälkeen 
ja IE:n määrä jää tietylle tasolle. Viimeisenä mukaan lähteneet edustajat häviävät joka tapauksessa 
paljon rahaa, niin kuin ovat jo kauan tehneet, sillä jokainen ei voi saada alalinjaansa kolmea 
edustajaa lyhyessä ajassa ja kaikki eivät saa edes yhtä sinne alalinjaansa. Organisaation hidas 
kasvuvauhti ei peitä toiminnan kuluja ja aloitusmaksuja, joten jos alalinja jää rakentamatta, niin 
edustaja lopettaa toiminnan muutaman kuukauden tai viimeistään parin vuoden kuluttua, varsinkin, 
kun nykyään ei saa enää tarpeeksi asiakkaitakaan, kun markkinat ovat kyllästyneet. Sinun väitteesi 
siitä, että ”käytännössä jokainen sai oman 399 euron aloitusmaksunsa takaisin,” on siis pelkästään 
totuudenvastainen ja harhaanjohtava. Jos kirjoitit tahallaan totuudenvastaisia tietoja, on se 
valehtelemista. Mitä siis vastaat näihin perusteluihin vai vastaatko mitään? Jatkatko edelleen 
harhaanjohtamista ja totuudenvastaisten tietojen levittämistä? 

Kirjoitit:
”Joten sinulla nyt meni vähän "arvovaltaa" pois, kun osoittautui että et ole perehtynyt asiaan, ja 
kirjoittelet asiasta josta et tiedä, liittyen nettisivujesi artikkeliin acn:n palkkiojärjestelmän 
analyysistä. Se analyysi on niin puutteellinen, että kannattaisi muuttaa sitä ettet suotta joudu 
naurunalaiseksi.”

Minä muutan artikkelieni sisältöä, jos joku osoittaa ne virheellisiksi. Nyt et ole sellaista pystynyt 
osoittamaan, mutta olet osoittautunut itse pahemman luokan harhaanjohtajaksi. Naurunalaiseksi 
joutumisesta en tiedä mennä sanomaan, kun en kuule lukijoiden reaktiota näihin sinun ja minun 
kirjoituksiini. Minulla ainakin oli hauskaa, kun luin ”todistelujasi”. Kieltämättä tämä pistää myös 
vihaksi, kun joudun uhraamaan kallisarvoista aikaani tällaisen roskan penkomiseen, mutta et 
jättänyt minulle muuta vaihtoehtoa. Rehellinen ihminen tai firma puhdistaa yleensä maineensa, jos 
häntä aiheettomasti syytetään. Aina sitä ei tietysti viitsi tehdä, mutta sinun panettelusi ja herjasi, 



jotka olivat näissä viimeisissä viesteissä jo hieman laantuneet, saivat minut toimimaan tässä ja 
aiemmissa viesteissä nähdyllä tavalla. 

”Mielestäni sinä Haipola teet arvokasta työtä kun vastustat pyramidihuijauksia ja tuot tietoutta julki. 
Joskin fanaattisuutesi ja kirjoittaminen vastoin oikeaa tietoa, ja ehkä jopa suoranainen valehtelu 
aikaansaa sen ettei moni pane sinun sanoillesi arvoa. Kannattaa sinun ensin tarkistaa tosiasiat ennen 
kuin kirjoittelet ja kirjoittaa sitten totuudessa.”

Minä olen tarkistanut ACN:n palkkiojärjestelmän ja ensimmäisen Bonusohjelman ennen 16.2.2004, 
kun julkaisin kirjoitukseni. Olen sen jälkeen tarkistanut myös uudemmat bonusohjelmat viime 
päivien aikana ja hedelmän voitte lukea tästä ja muista kirjoituksistani. Hauskaa on ollut – se pitää 
sanoa. ACN:n dokumenttien totuusarvosta on vaikea mennä mitään sanomaan: ne ovat täynnä 
ristiriitaisia, epäselviä ja harhaanjohtavia markkinointiväittämiä, joten ei liene väärin sanoa, että 
ACN:n markkinointi on hyvien liiketapojen ja lain vastaista. (Kuluttajansuojalain 1 ja 2 § ja laki 
sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa)

Odottelen tällä hetkellä lisätietoja eräältä ACN:n IE:ltä, joka on ollut mukana lähes alusta asti. 
Toivottavasti saan häneltä luotettavaa tietoa, mitä alan edustajilta on erittäin vaikea saada. Suuri osa 
informaatiosta on tahallaan harhaanjohtavaa, joten tarkkana pitää olla jokaisen väittämän kanssa. 
Ihmettelen, miksi kukaan haluaa puolustaa alaa, missä valehtelu, liioittelu ja harhaanjohtaminen 
ovat jatkuvaa. 

Muut kirjoitukseni ACN:stä

ACN – jatkettua huijausta 
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn02.pdf 

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

Petteri Haipola, 8.1.2006

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn.htm
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkinointi/tyypillinen/acn02.pdf

