Yrittäjä vai työntekijä ja kuluttaja?
Verkostomarkkinoijaksi ryhtyminen tuo eteen myös sen ongelman, onko verkostomarkkinoija
yrittäjä vai kuluttaja?
Koska kyse on etämyynnistä tai kotimyynnistä, on verkostomarkkinoija lähtökohdaltaan
kuluttaja, joten hän voi soveltaa näistä myynneistä annettua lainsäädäntöä myös
edustajasopimukseen. Jos hän tahtoo purkaa kaupan, niin se on mahdollista 14 vrk
kotimyyntiasiakirjan tai tavaran saamisesta.
Verkostomarkkinoiksi ryhtyvän ja pääyhtiön välillä ei tule soveltaa "business to business"
kaupankäynnin sopimusehtoja, lakeja ja asetuksia. Verkostomarkkinoija ei ole yritys vaan
yksityinen henkilö solmiessaan sopimuksen pääyhtiön kanssa.
Verkostomarkkinoija ei ole yrittäjä toiminnan alussa seuraavien kriteerien mukaan:
- Hän ei ole YEL-vakuutettu, koska arvioidut tulot jäävät alle vakuutuksen minimin
- Hänen ei tarvitse ilmoittautua alv-velvolliseksi, koska arvioitu liikevaihto jää alle 8500
euroa/vuosi
- Hän ei ole oikeutettu saamaan starttirahaa tai muita avustuksia "yritystoimintaa" varten
(Kysy tätä asiaa oman kuntasi elinkeinoasiamieheltä!) Teoriassa tähän olisi mahdollisuus,
mutta käytännössä sitä ei myönnetä, koska yksityishenkilö ei ole perustamassa yritystä.
- Hän ei ryhdy päätoimiseksi yrittäjäksi vaan myy tuotteita sivutoimena.
Verkostomarkkinoijaksi ryhtyvä ei myöskään tee tarkkoja kannattavuuslaskelmia ja kartoita
riskejä niin kuin perinteisen yrityksen perustaja. Hän ei suorita markkinatutkimusta eikä
hänelle anneta tarpeellisia tietoja kilpailutilanteesta, toiminnan kuluista,
hinnoittelumahdollisuuksista ja arvioidusta liikevaihdosta. Hänelle ei kerrota, että jokainen
saman firman ja myös kilpailevien firmojen jälleenmyyjä on hänen kilpailijansa eikä asiakkaita
riitä kaikille voiton tekemiseksi pelkällä suoramyynnillä. Häntä ei värvätä järjestelmään
ensisijaisesti "myyjäksi" vaan kuluttajaksi, jonka tarvitsee ostaa itselleen tietty määrä tuotteita
ja värvätä alalinjaan lisää samanlaisia kuluttajia. Isojen palkkioiden toive esitetään aina
alalinjan liikevaihdosta peräisin olevaksi. Kenenkään ei ole tarkoitus ryhtyä markkinoinnin
mukaan ammattimaiseksi myyjäksi vaan tarkoitus on ostaa tuotteita itselle ja puuhastella
vähän myyntityön parissa. Tavoite on saada passiivisia tuloja alalinjasta, jolloin lopulta ei
tarvitse tehdä mitään niiden eteen, koska alalinja tekee tarvittavan työn ja värvää uudet
edustajat alalinjaan, joiden liikevaihdosta palkkiot maksetaan.
Näiden seikkojen perusteella verkostomarkkinoijaksi ryhtyvä ei ole perustamassa yritystä tai
ryhtymässä päätoimiseksi yrittäjäksi. Hänen voidaan katsoa osallistuvan pyramidipeliin, jossa
voiton mahdollisuus on kiinni onnesta ja alalinjan kyvystä värvätä lisää pelaajia. Hän on
mukana kuluttajaklubissa, jossa palkkioiden toive on alalinjan kulutuksessa eikä
suoramyynnissä. Tarkoitus ei ole siis tehdä työtä vaan varjeltua työn tekemiseltä, jotta voisi
elää muiden tekemän työn turvin luxus-elämää.
Verkostomarkkinoija ei ole päätoiminen yrittäjä, sillä hänen tarkoitus on myydä tuotteita
sivutoimisesti ja ostaa niitä itselle.
Verkostomarkkinoija ei ole myöskään työsuhteessa, joten häntä ei vakuuteta TEL:n mukaan ja
hän on vailla työntekijän palkka-, loma- ja muita etuuksia.
Koska verkostomarkkinoija ei ole yrittäjä eikä työntekijä, tulisi hänelle maksaa korvaukset
henkilökohtaisen ennakonpidätyksen mukaan sivutoimen prosentin mukaan ja maksu olisi
siten käsiteltävä "työkorvauksena" pääyhtiön kirjanpidossa ja vuosi-ilmoituksessa
verohallinnolle. Palkkiot tulisi maksaa täysimääräisenä eli niistä ei saisi vähentää
arvonlisäveron osuutta ja käsitellä niitä ”ostettuina palveluina” pääyhtiön kirjanpidossa.

Jos verkostomarkkinoija perustaa yrityksen, toiminimen tai yhtiön, niin hänen kannattaisi
ilmoittautua alv-rekisteriin, mistä koituu jonkun verran vaivaa, mutta hän saisi palkkiot
täysimääräisinä ja liikaa maksetun alv:n (ostojen vähennykset kuukausittain) palautuksena
verotoimistosta erillisellä vapaamuotoisella hakemuksella tilikauden päätyttyä. Tämä voidaan
taas tulkita päätoimiseksi yrittäjyydeksi, joten verkostomarkkinoija voi menettää sen vuoksi
työttömyyskorvauksen, työmarkkinatuen ja opintorahan, jos on työtön tai opiskelija.
Verkostomarkkinoijaksi ryhtyminen tuottaa heti kättelyssä tukun ongelmia myyntiedustajalle,
joista nämä kysymykset ovat pienimpiä. Alaa koskien ei ole mitään selkeää ohjeistusta tai
käytäntöä, miten Työvoimahallinto ja Opintotukilautakunta suhtautuvat verkostomarkkinointiin.
Kaikkein viisainta olisi kieltäytyä tarjotusta "mahdollisuudesta", sillä se on äärettömän huono.
Suurin osa verkostomarkkinoijista häviää sijoittamansa rahan ja toiminnan kulut tappioina.
Tästä on tutkimustietoa USA:sta, missä verotarkastajat todistavat suurimman osan alan
työntekijöistä ilmoittavan verkostomarkkinoinnin tappiot vähennyksinä veroilmoituksissa. Tri
Jon Taylorin ja Robert L Fitzpatrcikin tutkimusten mukaan yli 99,9 % myyntiedustajista häviää
rahaa ja työpanoksen henkilökohtaisena tappiona verkostoihin.
Suomen Suoramarkkinointiliiton markkinointipäällikön Teemu Ylikosken mukaan suora- ja
verkostomarkkinoijia oli 86.000 henkeä vuonna 2004, mutta liikevaihto vain 117 miljoonaa. Se
tekee keskivertomyyjän liikevaihdoksi 1360 euroa vuodessa eli 113 euroa kuukaudessa.
Lukuun saattaa sisältyä myös muita suoramyyjiä kuin verkostomarkkinoijia. SSML ei ole
vastannut kyselyihini, kun olen tiedustellut asiaa, mitä luvut pitävät ja mitä ne eivät pidä
sisällään. (1.2.2006)
Euroopan Suoramarkkinointiliiton tilastojen mukaan alan myyjien keskipalkkiot olivat alle 40
euroa vuonna 2004. Esimerkiksi Amway (alan suurin firma) on ilmoittanut maksavansa
palkkioita 60 % liikevaihdosta. Muiden firmojen palkkiot vaihtelevat 40 – 60 prosentin välillä.
Jos liikevaihto on 113 euroa/kk, ovat keskiarvon mukaan lasketut palkkiot noin 45 – 55
euroa/kk. Ne eivät riitä sijoitetun rahan takaisin saamiseen ja kulujen peittämiseen.
Viimeisenä mukaan lähtevillä edustajilla on aina monin verroin huonommat mahdollisuudet
voittaa rahaa kuin aiemmin liittyneillä. Tästä syystä koko tappion kärsinyt alalinja vaihtuu
uusiin häviäjiin noin kahdessa vuodessa. (99 %) Verkostomarkkinointi ei ole rehellistä
tuotteiden suoramyyntiä vaan myyntiedustajien harhaanjohtamista ja huijausta. Tahdotko olla
edistämässä tätä toimintaa levittämällä huijausta lähipiiriisi, parhaille kavereillesi ja
sukulaisillesi, tai ostamalla tuotteita itsellesi?
Verkostomarkkinoijaksi ryhtymiselle ei ole mitään taloudellisesti kannattavaa perustetta
jälleenmyyjän kannalta. Tuotteitakaan ei tulisi ostettua, ellei liikeideaa ja lisäansioiden
mahdollisuutta mainostettaisi harhaanjohtavalla tavalla. Kuluttaja ei tarvitse
verkostomarkkinoinnin kautta myytäviä tuotteita ja palveluita ennen lyhyttä uraansa
verkostomarkkinoijana, ei sen uran aikana, eikä sen jälkeenkään. Suurin osa lopettaa
tuotteiden ostamisen sen jälkeen, kun on hävinnyt rahansa pyramidipelissä.
Ohjeita ehdokkaille:
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/ohje.pdf
Lait ja asetukset sekä niiden soveltaminen käytäntöön:
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/lait.htm
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/tyypillinen/laki.htm
Ohje kaupan purkamisesta:

http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/tyypillinen/purku.htm
Lisätietoja:
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/sisallys.htm
Linkit tutkimuksiin, tilastoihin ja lähteisiin:
http://www.kolumbus.fi/petteri.haipola/verkostomarkkino inti/johdanto.pdf (tutkielman
lopussa)
Työministerien kannanotot verkostomarkkinoijan oikeudesta työttömyysturvaan ja
starttirahaan:
Liisa Jaakonsaari huhtikuu 1997:
http://www.nic.fi/~jhuhtaka/KK224.pdf
Sinikka Mönkäre 2.6.1999:
http://www.nic.fi/~jhuhtaka/KK85.pdf
Kumpikin totesi, että tapaukset käsitellään yksityiskohtaisesti ja oikeus työttömyysturvaan
menetetään, jos verkostomarkkinoijan työ katsotaan päätoimiseksi, eikä hän voi ottaa vastaan
hänelle tarjottavaa kokopäivätyötä. Oikeus starttirahan saamiseen on olemassa, mutta sen
saaminen ratkaistaan tapauskohtaisesti.
Käytännössä starttirahaa ei saa, kun verkostomarkkinoija lähtee mukaan sivutoimisesti eikä
perusta yritystä.
Työministerien mukaan verkostomarkkinointi sijoittuu työmuotona työntekijän ja yrittäjyyden
välimaastoon, joten asia ei ole yksiselitteinen.
Verkostomarkkinoijen palkkioiden verollisuudesta:
Ministeri Arja Alho 23.6.1997, Verkostomarkkinoijien palkkioiden verollisuudesta:
http://www.nic.fi/~jhuhtaka/KK637.pdf
Jos verkostomarkkinoija ei toimita pääyritykselle ennakkoperintärekisteriotetta, tulee palkkiot
maksaa työkorvauksina ja periä niistä henkilökohtaisen ennakonpidätyksen mukainen vero.
Yrittäjä vai kuluttaja ja kuluttajansuoja
Ministeri Kalliomäki vastaa 19.5.1997 kysymyksiin verkostomarkkinoinnin tuomiin
verotuksellisiin ongelmiin ja kuluttajansuojan puutteellisuuteen, lähinnä harmaaseen talouteen
ja menetettyihin verotuloihin liittyen sekä verkostoon mukaan lähtevien asemasta kuluttajana
tai itsenäisenä elinkeinonharjoittajana. http://www.nic.fi/~jhuhtaka/KK465.pdf
Työttömän velvollisuudet ja oikeudet
Työministeriö/ työvoimapalvelut
http://www.mol.fi/mol/fi/01_tyovoimapalvelut/08_tyottomyys/02_oikeudet_velvollisuudet/inde
x.jsp
Muut:
Ennen yrityksen perustamista ratkaistavat asiat:

http://www.ensimetri.fi/opas/perustaminen.htm#3
Aloittavan yrittäjän kysymyksiä arvonlisäverosta, verohallituksen julkaisu 190.05 1.5.2005
http://www.vero.fi/nc/doc/download.asp?id=597;284788
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