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Tässä opinnäytetyössä perehdytään franchising-ketjuyrittäjyyteen. Itse olen toiminut tässä 

ketjussa yrittäjänä opiskelun ohessa vuodesta 2016 lähtien. Tämän opinnäytetyön tavoitteena 

on antaa selkeä kuva franchising-ketjuyrittäjyydestä, oppia uutta omasta yritystoiminnasta, 

ja esittää Laatutakuu Palvelut Oy:n toimintaa muille franchising-ketjuyrittäjyydestä kiinnos-

tuneille. Laatutakuu on suuri suomalainen franchising-ketju. Ketju on toiminut Suomessa yli 

25 vuotta. Siihen kuuluvat yrittäjät ovat kiinteistö- ja siivousalan yrittäjiä. Siivous- ja kiinteis-

töhoitoalan franchising-toimintaan erikoistunut Laatutakuu Oy on yritys, jonka puitteissa toi-

mii noin 140 itsenäistä franchising yrittäjää (Laatutakuu 2019). 

 

 

Tässä päiväkirjamuotoisessa opinnäytetyössä kirjoitan kymmenen viikon ajan jokaisesta työ-

päivästäni ajanjaksolla 25.5–2.8.2020. Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön tarkoituksena on 

kuvata yrittäjän päivittäisiä työtehtäviä, jossa jokaisen viikon päätteeksi analysoidaan työvii-

kon aikana esiintyviä aiheita ammattikirjallisuuden parissa. Viikkoanalyyseissa hyödynnetty 

tietokirjallisuus muodostaa opinnäytetyön tietoperustan. Viikkoanalyysien aiheiksi valikoitui-

vat sähköposti, asiakashankinta, asiakaspalvelu, franchising, asiakastyytyväisyyden kasvatta-

minen ja asiakaspalautteiden käsitteleminen, tarjoushinta, osto- ja myyntilasku, reklamaatio, 

myyjänä toimiminen ja myyntityö ja erääntyneiden laskujen käsittely. 
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In this thesis diary, one can get acquainted with entrepreneurship in a franchise chain. The 

author has been involved in this franchise chain as an entrepreneur while studying since 2016. 

The aim of this thesis project was to give a clear picture of entrepreneurship as a franchisee, 

and for the author to learn more about her own business and reflect on it more thoroughly. In 

a addition, this thesis aims to present the business activities of Laatutakuu Palvelut Ltd to 

those who are interested in entrepreneurship in a franchise chain. Laatutakuu is a large Finn-

ish franchise chain, which has been operating in Finland for more than 25 years. The entre-

preneurs who belong to the chain are entrepreneurs in the property management and clean-

ing industry. Laatutakuu Ltd, which specializes in franchising in the cleaning and property 

management sector, is a company that manages about 140 independent franchise entrepre-

neurs. 

 

 

In this diary-based thesis, I have written about my daily work for the duration of ten weeks 

from 25.5.-2.8.2020. The purpose of the thesis in the form of a diary is to describe the daily 

work tasks of an entrepreneur, in which, at the end of each weekly report, there is an analy-

sis of the entrepreneurial topics of the week based on professional literature. The profes-

sional literature utilized in the weekly analyses forms the theoretical background for this the-

sis. The topics of the weekly analyses were business e-mail, customer acquisition, customer 

service, franchising, increasing customer satisfaction, and processing customer feedback, 

pricing, purchase and sales invoices, claims, work as a salesperson, sales, and handling over-

due invoices. 
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1 Johdanto 

Tässä opinnäytetyössä perehdytään franchising-ketjuyrittäjyyteen. Toimin Suomen Laatutakuu 

palvelut Oy:n franchising yrittäjänä. Itse olen toiminut tässä ketjussa yrittäjänä opiskelun 

ohessa vuodesta 2016. Kiinnostuin yrittäjyydestä, koska halusin perustaa oman yrityksen ja 

koin, että ketjuyrittäjyys on turvallinen tapa perustaa oma yritys. Tässä päiväkirjamuotoi-

sessa opinnäytetyössä kirjoitan 10 viikon ajan jokaisesta työpäivästäni 25.5-2.8.2020.  

Kirjoitan myös joka työviikon päätteeksi analyysin omasta suoriutumisestani ja keskityn teo-

rian pohjalta aina johonkin suurempaan teemaan omassa analyysissäni. Tämän opinnäytetyön 

tavoitteena on antaa selkeä kuva franchising-ketjuyrittäjyydestä, oppia omasta yritystoimin-

nasta jotain uutta ja esittää Laatutakuun Palvelut Oy:n toimintaa muille franchising-ketjuyrit-

täjyydestä kiinnostuneille. 

Siivous- ja kiinteistöhoitoalan franchising-toimintaan erikoistunut Laatutakuu Oy, on yritys, 

jonka puitteissa toimii noin 140 itsenäistä franchising-yrittäjää. Se on suuri suomalainen fran-

chising ketju, joka on toiminut Suomessa yli 25 vuotta. Ketjun franchising-yrittäjät ovat kiin-

teistö- ja siivousalan yrittäjiä. Ketjuyrittäjän vastuulla on itse hankkia yritystoimintaansa asi-

akkaat ja mahdolliset yhteistyökumppanit. Laatutakuu tukee yrittäjiä tässä monin eri tavoin 

esim. markkinoinnissa, kirjanpidossa, joka on kaikilla yrittäjillä samasta kirjanpitotoimistosta, 

yrittäjän omalla konsulttipalvelulla ja myös yrittäjillä on mahdollisuus ostaa asiakkaita itsel-

leen ketjulta (Laatutakuu 2019). 

Ketjuyrittäjille järjestetään joka vuosi Laatutakuun oma Gaala lokakuun alussa, jossa palki-

taan yrittäjiä eri osa alueilla ja nimetään vuoden yrittäjä. Kyseisen Gaalan tarkoitus on kan-

nustaa ketjuyrittäjiä parantamaan toimintaansa ja olemaan innovatiivisia. Laatutakuun ketju-

yrittäjät voivat halutessa osallistua yhteiseen messumatkaan siivousalan messuille vuoron vuo-

sin Italiassa ja Hollannissa (Laatutakuu Intra 2019). 

Laatutakuu on jäsenenä Suomen franchising-yhdistyksessä. Suomen franchising-yhdistys perus-

tettiin vuonna 1998. Yhdistyksen tarkoitus on palvella Suomessa toimivia franchising-yrityksiä 

ja tukea franchising-toiminnasta kiinnostuneita tahoja. Franchising-yritykset, jotka ovat Suo-

men franchising-yhdistyksen ketjujäseniä sitoutuvat noudattamaan yhdistyksen asettamia eet-

tisiä sääntöjä. (Franchising 2019). 

Franchising on muuten aivan tavallista yrittäjyyttä, paitsi että siinä yrittäjä harjoittaa yritys-

toimintaansa allekirjoittamansa franchising-sopimuksen turvin. Sopimuksella yrittäjä pääsee 

franchising-ketjun jäseneksi ja saa käyttöönsä valmiiksi kehitetyn, markkinoilla jo testatun ja 

menestyneen liiketoimintamallin eli konseptin.  
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2 Nykytilanne  

Olen perustanut yritykseni noin 3,5 vuotta sitten. Alussa minulla oli haasteita yritykseni pyö-

rittämisessä, koska silloin minulla ei ole ollut aiempaa kokemusta yrittäjyydestä ja siivous-

alalta. Enkä ollut niin hyvä asiakaspalvelussa, mutta olin innokas oppimaan. Pikkuhiljaa kehi-

tyin työssäni. Asiakaspalvelu on yksi tärkeimmistä asioista, mitä jokaisen yrittäjän tulisi hoi-

taa parhaansa mukaan. Itse yritän oppia aina uusia asioita, joiden avulla voisin tehdä työni 

paremmin ja tehokkaammin.  

Työn tehokkuus ja asiakastyytyväsyys kasvavat, kun yrittäjä osaa palvella asiakkaitaan par-

haansa mukaan. Yritykseni toiminnan käynnistymisen jälkeen osallistuin erilaisiin koulutuksiin. 

Suurin osaa koulutuksista, joihin osallistuin, olivat Laatutakuu Oy:n järjestämiä. Koulutuksien 

avulla opin paljon uusia ja hyödyllisiä asioista itse siivouksesta ja asiakassuhteiden ylläpitämi-

sestä. Myös aluepäällikköni Laatutakuulla auttoi minua aina kun pyysin häneltä neuvoa. Minun 

ensimmäinen vuoteni yrittäjänä meni nopeasti. Kyseisen vuoden talvella ja kesällä tein paljon 

lisätöitä ja aloin oppimaan enemmän siivousaineista ja siivousvälineistä. Toinen vuosi yrittä-

jänä oli paljon helpompaa, koska tunsin minun asiakkaani ja heidän tarpeensa, minkä takia 

minulle oli helpompaa palvella heitä heidän toiveensa mukaan.  

Tämä vuosi (2020) oli alussa suotuisa, kunnes maaliskuussa Covid-19 rantautui Suomeen ja 

Suomessa julistettiin poikkeusolot. Onneksi melkein puolet minun asiakkaistani tilasivat poik-

keusolojen aikanakin minulta siivouspalveluita. Kun taas toiset asiakkaat ilmoittivat pitävänsä 

siivoustauon. Minun liikevaihtoni laski toisella vuosineljänneksellä reilusti. Tällä hetkellä yri-

tän saada uusia asiakkaita. Asiakashankinta siivousalalla pääkaupunkiseudun siivoojapulan ta-

kia ei ole kovin hankalaa. Silti Suomen taloustilanne on taantumassa ja se vaikuttaa huomat-

tavasti minun asiakkaitteni ostokykyyn.  

 

2.1 Oman työn analyysi 

Siivousalan yrittäjänä olen oppinut olemaan omahoitoinen, aktiivinen, sosiaalinen ja tehokas. 

Olen ymmärtänyt, että asiakastyytyväsyys ja uusien asiakkaiden hankinta ovat yrityksen pe-

ruspilareita. Toimintani puutteissa olen luonut erilaisia asiakassuhteita. Jotkut minun vakitui-

sista asiakkaistani kehuvat minun työtäni muilla, ja olen saanut tällä tavalla itselleni uusia 

asiakkaita. Siivoojan työ on asiakaspalvelutyötä. Yrittäjänä yritän aina ymmärtää minun asiak-

kaitteni tarpeet ja palvella heitä parhaani mukaan. Tarjoan yritykseni kautta laadukasta pal-

velua, sillä työn laatu on sekä minulle että minun asiakkailleni hyvin tärkeää.  

Yritykseni tarjoamat palvelut ovat:    
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•  Toimistosiivous     

•  Porrassiivous   

•  Suursiivous 

•  Ikkunoidenpesu   

•  Mattojen Pesu 

•  Vahaus 

Muut työtehtäviäni ovat: 

•  Asiakaspalvelu 

•  Asiakashankinta  

•  Siivoustarjousten laatiminen   

•  Toisten yrittäjien tuuraaminen  

•  Osallistuminen Laatutakuun koulutuksiin  

Minun työpäiväni koostuvat kohteiden perussiivouksesta ja asiakaspalvelusta. Olen tehnyt jo-

kaisen asiakkaani kanssa kirjallisen sopimuksen. Sopimuksessa olemme päättäneet; mitkä päi-

vät ja mihin kellonaikaan saan mennä heille siivoamaan.  Esimerkiksi joissain isoissa kohteissa 

käyn joka arkipäivä siivoamassa, kun taas joissain toisissa kohteissa käyn muutaman päivän 

viikossa tai vain kerran viikossa. Sain liiketoiminnan käynnistämisen alkuvaiheen alkupaketissa 

Laatutakuulta tarvittavat siivousaineet ja välineet. Minulla on jokaisessa kohteessa oma kärry, 

aineet ja välineet, joita käytän ainoastaan kyseisissä kohteissa. Välillä kun aineet loppuvat 

tilaan heti niitä Laatutakuun yhteistyökumppanilta Pamarkilta. Joidenkin asiakkaiden kanssa 

meillä on sopimus saniteettivälineiden ostamisesta heidän puolestaan. Eli oma yritykseni si-

sältää palveluun myös siivousvälineiden kustannukset, josta asiakkaat maksavat yritykselleni.  

Tärkeimpänä työkaluna käytän Laatunet:iä, se pitää sisällään asiakkaiden yhteystiedot, työ-

sähköpostit, Netvisorin ja Pamarkin käyttömahdollisuudet. Laatunetistä löytyy myös yrittäjille 

erilaisia dokumentteja, kuten asiakasdokumentit (sopimuspohjat ja siivoushinnat), julkiset 

dokumentit, Suomen franchising käsikirja ja huollon franchising käsikirja. Joka kuukauden lo-

pussa laatunetistä lähetetään automaattisesti asiakkaille tyytyväisyyskysely.  

Aina kun saan asiakkailta palautetta, kiitän heitä kirjallisesti. Jos saan reklamaatioita työs-

täni, otan yhteyttä soittamalla asiakkaaseen ja kyselen asiasta tarkemmin. Hoidan reklamaa-

tiotilannetta niin, että keskustelun lopussa asiakas kokee olonsa mukavaksi ja tyytyväiseksi. 

Hyödynnän kaikkia palautteita toimintani kehittämisessä. 

Yrittäjänä teen työt omalla aikataululla itsenäisesti ja omalla vastuulla. Välillä perheeni aut-

taa minua isoissa työtaakoissa, esim. suursiivouksien ja lisätöiden parissa. Yleensä kesällä 
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teen enemmän lisätöitä, koska silloin asiakkaani pitävät lomaa ja minulle on helpompaa suo-

rittaa suursiivoukset, kuten vahaukset, mattojenpesu, kylpyhuoneiden suursiivous ja ikku-

noidenpesu.  

Laatutakuu pitää aika ajoin yrittäjille erilaisia koulutuksia, esimerkkeinä asiakashankintakou-

lutus ja Starian talouskoulutuspäivä. Minä osallistun näihin ja pidän niitä tärkeinä. Näissä kou-

lutuksissa tapaa samalla muita saman alan yrittäjiä ja pääsee luomaan verkostoja. Puhutaan 

vuosittaisista koulutuksista, jotka on tarkoitettu niin uusille ja vanhoille ketjuyrittäjille. Van-

hemmille yrittäjille voi tulla paljon kertausta, mutta kuitenkin aina jotain uutta ja ajankoh-

taista. Koulutuksiin osallistuvat vain ketjuyrittäjät, jotka saavat eri aihealueisiin opetusta. 

Hyödynnän näitä verkostoja esimerkiksi silloin, kun tarvitsen neuvoja, vertaistukea tai tuuraa-

jia. Laatutakuun yrittäjät auttavat ja tuuraavat toisiansa esimerkiksi lomien aikana. Itse pi-

dän vuodessa kaksi viikkoa lomaa. Loman aikana pyydän verkostossani olevia yrittäjiä tuura-

maan minua. Yleensä otan tuuraajaksi henkilön, johon luotan.  Minäkin tuuraan muita kolle-

goitani.  

 

2.2 Sidosryhmät  

Yrityksen sidosryhminä pidetään niitä kaikkia toimijoita, joiden kanssa kyseinen yritys on jol-

lain tavalla tekemisissä. Yrityksen sidosryhmät jaetaan ulkoisiin- ja sisäisiin sidosryhmiin. Yri-

tykseni tärkeimmät ulkoiset sidosryhmät ovat Laatutakuu Oy ja yritykseni asiakkaat. Erityi-

sesti vakituiset asiakkaat, joiden avulla yritykseni on saanut uusia asiakkaita. Näiden lisäksi 

tavarantoimittaja (Pamark), jolta tilaan minun siivousvälineitäni. Lisäksi ryhmiin kuuluvat 

muut Laatutakuun siivousyrittäjät ja kilpailijat. 
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Kuva 1. Yritykseni ulkoiset sidosryhmät 

 

Yritykseni sisäiset sidosryhmät ovat; aluepäällikköni, kirjanpitäjäni ja työntekijäni. Laatuta-

kuun ketjuyrittäjillä on myös oma aluepäällikkö, joka auttaa aina yrittäjiä tarvittaessa ja yrit-

täjät voivat kysyä häneltä mitä tahansa työhön liittyviä asioita. Hän on myös mukana yrittäjän 

kanssa tutustumassa asiakaskohteisiin. Aluepäällikkö myös pitää koulutusta ja ohjaa esimer-

kiksi tarjousten ja uusien sopimusten laatimisessa ketjuyrittäjiä.  
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Kuva 2. Yritykseni sisäiset sidosryhmät 

 

Omasta mielestäni olen kehittynyt yrittäjänä ja osaan hoitaa asiakassuhteita hyvin. Osaan 

hyödyntää asiakkaiden antamia palautteita. Reklamaatioiden hoitaminen sujuu jouhevasti ja 

asiakastyytyväisyys on kasvanut. Jatkossa panostan enemmän uusien asiakkaiden hankkimi-

seen, koska haluan kasvattaa yritystäni ja menestyä yrittäjänä. Kesällä aion hankkia uusia asi-

akkaita markkinoimalla itseäni nykyisten kohteideni naapureille. Otan yhteyttä heihin ja tar-

joan laadukasta siivousta kohtuulliseen hintaan.   

Haluan myös perehtyä työlainsäädäntöön paremmin, koska tarkoitukseni on palkata työnteki-

jöitä tulevaisuudessa. Perehdyn työnantajan roolin ja velvollisuuksiin osallistumalla erilaisiin 

koulutuksiin.  Suosittelen Laatutakuu Oy:tä niille, jotka haluavat perustaa oman yrityksen pie-

nellä riskillä.   

Toimeksiantaja odottaa minulta kehittymisideoita, joita tulen tuomaan esille tässä raportissa. 

 

2.3 Vuorovaikutustaidot työpaikalla  

Työkokemukseni ovat opettaneet minulle, että hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä sidos-

ryhmien ylläpitämisessä.  Laatutakuulaisille on oma Facebook-ryhmä, jossa ketjuyrittäjät käy-

vät päivittäin keskustelua. Siellä yrittäjät kysyvät toisiltaan neuvoja ja hakevat vertaistukea. 

Laatutakuu Oy:llä on ketjuyrittäjiä ympäri Suomea. Ketjuyrittäjät toimivat pääkaupunkiseu-

dulla, Tampereella ja Turussa. Nämä yrittäjät tekevät kauppaa keskenään; esimerkiksi ne 
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yrittäjät, joilla on paljon asiakkaita ja jotka eivät ehdi hoitamaan kaikkia asiakkaitaan itse, 

pyytävät muilta yrittäjiltä tuurausta.  

Ketjuyrittäjä voi olla yhteydessä aluepäällikköön myös matalalla kynnyksellä esim. puheli-

mella, kirjoittamalla sähköpostia tai soittamalla hänelle työpäivän aikana. Aluepäällikköä voi 

konsultoida tarjouksen tai uuden sopimuksen laatimisessa. Itse otan yhteyttä ensin sähköpos-

titse, ja jos asia on kiireinen, niin soitan hänelle.  

Vuorovaikutus asiakkaan kanssa tapahtuu useimmiten Laatunetin ja sähköpostin kautta. Asiak-

kaiden yhteydenottoihin reagoin nopeasti, koska asiakkaat arvostavat sitä, että olet helposti 

ja nopeasti saatavilla. Yleensä otan yhteyttä minun asiakkaihini sähköpostitse, koska palaut-

teiden mukaan suurin asiakkaista suosii sitä kanavaa. Reklamaatiotilanteissa laitan asiakkaalle 

sekä sähköpostia että soitan ja henkilökohtaisesti pahoittelen tilannetta. Asiakkaat Laa-

tuapplikaation avulla arvoivat, miten tyytyväisiä he ovat yrittäjän kommunikointitavasta.  

Seuraan asiakkaiden antamia palautteita herkällä korvalla ja tarvittaessa muutan kommuni-

kointitapojani.  

3 Päiväkirjaraportointi  

3.1 Viikko 1 

Maanantai 

Kun herään, aloitan heti lukemalla sähköpostin puhelimellani ja jos olen saanut asiakkailta tai 

muualta viestejä, vastaan heille heti tai jos asiaa täytyy harkita, niin vastaan heti kun saan 

asiasta selvää. Päivän aikana suuntaan tietokoneella laatunettiin, joka on tarkoitettu Laatuta-

kuun yrittäjille. Käyn tarkistamassa asiakkaiden tietoja, ja kun saan laatunetissä asiakaspa-

lautetta, niin luen palautteita ja vastailen asiakkaille. Käyn tarkistamassa laskuja Netvi-

sorissa. Maksan laskuja ja tarkistan asiakkaiden erääntyneitä laskuja ja muistuttelen heitä 

tarvittaessa.    

Siivoustyöni alkaa aina illalla kello 17:00 jälkeen. Lähdin tänään kello 16:30 kotoa pois, sillä 

siivouskohteeseen matka kestää autolla noin 30min. Maanantaina käyn yhdessä kohteessa ja 

siivoan toimiston, mihin aikaa kului noin kaksi tuntia. Työni päättyi kello 19:10 ja lähdin mat-

kaan kotia kohti.  

Tiistai 

Tänään tarkistin sähköpostini klo. 9:ltä aamulla ja en ollut saanut erityisiä työviestejä. Päivän 

aikana kävin läpi taas Netvisorin ilmoitukset ja maksoin muutamia laskuja.  
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Kävin illan aikana töissä kolmessa kohteessa siivoamassa. Työhöni siivouksessa kuuluu toimis-

tojen imurointi, koko toimistotilojen pyyhkiminen pölyiltä, roskien tyhjennys, vessojen ja 

keittiöiden siivous. Tänään olin töissä viisi tuntia. Yleensä tiistaisin ja perjantaisin minulla on 

pitkiä työpäiviä ja käyn useammissa kohteissa, mutta koronaviruksen takia työni on vähenty-

nyt ja muutamat kohteeni ovat pitäneet siivoustaukoa, joten minulla on vähemmän työtaak-

kaa normaalitilaan verrattuna.   

Keskiviikko 

Tänään aamulla luin sähköpostit, kuten aina. Olin saanut Laatutakuulta talouskoulutuspäivään 

kutsun, joka pidetään 10.6.2020 klo.9–16 Espoossa ISS talossa. Olin aiemmin osallistunut tähän 

koulutukseen, joten päätin että en osallistu siihen tällä kertaa.  

Sain myös yhdeltä asiakkaaltani viestin, missä hän pyysi selvittämään siivouksen kohteet. 

Kohde oli kiinteistön rappujen siivous ja asiakas pyysi lähettämään hänelle kuvan siivouksen-

kohteista. Piirsin käsillä siivotun kohteen porrasta ja skannasin tämän hänelle.  

Illalla klo. 17:00 jälkeen kävin taas töihin yhteen kohteeseen ja muutaman tunnin päästä 

ajoin palasin töistä kotiin.  

Torstai 

Aamulla tarkistin sähköpostini ja päivän aikana käytin myös laatunettiä. Tämän päivän aikana 

tavatessani läheisiä kavereitani, keskustelimme mm. yrittäjyydestä ja kerroin heille, kuinka 

toimin Laatutakuun yrittäjänä. Kerroin heille myös kuinka tyytyväinen olen ja kuinka pidän 

asiakkaitani tyytyväisenä. Aihe oli kiinnostava, joten keskustelimme monta tuntia yrittäjyy-

destä ja jaoin kokemuksiani heille. Illalla kävin taas töihin kahdessa kohteessa ja siivosin noin 

kolme tuntia.   

Perjantai 

Aamulla tarkistin taas sähköpostini. En ollut saanut erityisiä työviestejä, joten päiväni alkoi 

aika rutiininomaisesti. Illalla kävin töissä kolmessa kohteessa, jotka pitivät minua kiireisenä 

noin 5 tunnin ajan. 

Minulla on tällä hetkellä 12 asiakasta ja isäni auttaa minua hoitamaan muutamia työkohteita.  

 

Viikkoanalyysi 1 

Kuluneen viikon rutiini oli melko rauhallinen. Viikon jokaisena työpäivänä olin tehnyt lähestul-

koon samat työtehtävät. Työsähköpostini on minulle yksi tärkeimmistä työkaluista, sillä sen 
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kautta saan hoidettua melkein kaiken tarvittavan kommunikoinnin asiakkaitteni kanssa. Koen, 

että saan hoidettua työasioitani nopeasti sähköpostin välityksellä. Käytän esimerkiksi työsäh-

köpostissani myös automaattista allekirjoitusta, josta näkyy yritykseni nimi, y-tunnus, puhe-

linnumero ja oma nimeni. En kuitenkaan käytä viestipohjia, vaan suosin henkilökohtaisia ja 

asiallisia viestejä asiakkaitteni kanssa. 

Sähköpostien hyödyntäminen helpottaa työtä, koska se ei ole aika- tai paikkariippuvainen. 

Sähköpostiviestit lähtevät sutjakkaasti perille kullekin vastaanottajalle. Tämän lisäksi itselle 

saapuneet aiheettomat viestit ovat näppärästi uudelleenkäännettävissä henkilöille, joille ne 

viestisisällöltään kuuluvat. On lisäksi mahdollista lähettää samaa tietoa useammalle henkilölle 

yhtä aikaa. Vaihtoehtoisesti sähköpostin voi kopioida uudelle vastaanottajalle. 

Viestit ovat sähköpostityökalun avulla paremmin hallittavissa kuin fyysiset kirjeet mustaa val-

koisella. Viestejä voi kategorisoida, ohjata omille kansioilleen ja merkitä huomioitavia asioita 

erinäisin keinoin. Erittäin käytännöllistä on myös viestien tarkastelu lähettäjäkohtaisesti tai 

esim. viestihistorian selaaminen erilaisin hakusanoin. 

Nykyiset verkkopalvelut ovat mahdollistaneet erilaisia tapoja hakea apua ja ratkaista monen-

laisia ongelmia paljastamatta kuitenkaan omaan tilanteeseen liittyvien henkilöiden yksityisiä 

tietoja. Myös palvelunsaajille ja -vastaanottajille on useimmiten huomattavasti mukavampaa 

käsitellä asioitaan sähköisesti kuin käyttää aikaa henkilökohtaisiin tapaamisiin ja kohtaami-

siin. (Laitinen & Kemppainen 2007, 46) 

On myös hyvä ottaa huomioon sähköisiä viestintää käyttäessä, kuinka helposti oma yhteyden-

otto on ymmärrettävissä vastaanottajan silmin. Väärinymmärryksien riskien lisäksi on yhtä 

lailla tärkeää varmistaa, että viesti saapuu perille, ettei se katoa tai päädy väärän henkilön 

luettavaksi. Myös sähköpostia käyttäessä on oltava tietoinen ja varustautunut mahdollisia ul-

kopuolisia väärinkäyttäjiä ajatellen, ettei omia viestejä väärennetä tai käytetä väärin jollain 

muulla tavalla. (Järvinen 2000, 122-125) 

Kommunikointi sähköposteissakin voi olla työkontekstista huolimatta myös hieman rennom-

paa. Onkin kyse siitä, millaista henkeä haluaa omilla viesteillään välittää, oli se sitten tiukan 

ammatillista tai hieman enemmän ihmisläheisempää. Tämä läheisyys ei kuitenkaan vaadi tie-

tynlaista aikaa tai paikkaa välittyäkseen. Oma persoona voi välittyä vastaanottajalle niin ot-

sikko- kuin tekstitasolla ja siitä huolimatta onko viestin tarkoitus tiedustella, antaa vastaus 

vaiko pyytää apua. (Alasilta 2000, 114-115) 

Nykyään sähköisesti tapahtuu erittäin huomattava osa kanssakäymistä niin yksityiselämässä 

kuin työelämässäkin. Sähköposti on yksi tapa tavoittaa niitä henkilöitä, joita voisi toisella ta-
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voin olla hankala tavoittaa. Yhteydenoton voi tehdä missä ja milloin vain. Toki, kuten asioi-

den kanssa yleensä, myös sähköpostiviestittelyyn kommunikoinnin muotona voidaan asennoi-

tua niin negatiivisesti kuin positiivisestikin. 

Uskon itsekin siihen, että sähköisesti on mahdollista muodostaa ihmisläheistä keskustelua. 

Sähköpostit työelämässä voivat edesauttaa hyviä tapaamisia ja keskusteluja asiakkaiden 

kanssa ja ovat helppo tapa pitää yhteyttä ammatillisesti. Näin siitä tulee hyvin tärkeä työ-

kalu, mikäli sitä osaa käyttää oikein. 

Lisäksi pohdiskelin viikon aikana tarjottua Starian talouskoulutusta. Starian talouskoulutus pi-

detään joka vuosi ISS:n tiloissa. Koulutus on tarkoitettu kaikille puolen vuoden sisällä aloitta-

neille yrittäjille ja myös kertausta tarvitseville yrittäjille. Itse olen aiemmin osallistunut tä-

hän koulutuksen jo kertaalleen. Koulutuksessa opetetaan taloushallinnon perusteet ja Netvi-

sorin käyttöä, työnantajaksi ryhtymisen vaikutuksia yritystoimintaan (kaikille niille, jotka har-

kitsevat ottavansa työntekijän / tekijöitä, tai joilla on eivätkä ole kaikkea vielä oppineet). 

Koulutukseen voi osallistua myös etänä, eli tässä tapauksessa Skypessä.  

3.2 Viikko 2 

Maanantai 

Aloitin tänään työni lukemalla sähköpostit. Sain viestin yhdeltä asiakkaaltani, jossa hän pyysi 

palaamaan töihin siivoustauolta. Palaan takaisin kohteen siivoamiseen tämän viikon perjan-

taista lähtien. Ilmoitin asiasta kirjanpitäjälleni, jotta laskutus asiakkaalle käynnistyy jälleen 

kesäkuusta eteenpäin.   

Päivän aikana kävin läpi Netvisorin ilmoitukset ja hoidin muutaman laskun. Illalla kävin hoita-

massa päivän toimistokohteeni ja siivosin yhteensä kaksi tuntia.  

Tiistai 

Tänään aloitin päiväni jälleen lukemalla sähköposteja. En ollut saanut työaiheisia viestejä, 

lukuun ottamatta franchising-keskuksen Laatutakuu-ketjun uutiskirjettä, jonka Laatutakuu lä-

hettää kuukausittain yrittäjille sähköpostitse. Tässä uutiskirjeessä tiedotetaan ketjun yksityi-

sestä Facebook-ryhmästä. Koko Laatutakuu-ketjua koskevat tiedotteet julkaistaan ensisijai-

sesti Laatunetissä.  

Uutiskirjeessä Laatutakuun toimitusjohtaja Henri Häyrinen kertoo miten Laatutakuun kampan-

jan yrittäjät ja asiakkaat ovat menestyneet, ja mitä uutta on luvassa lähitulevaisuudessa.  
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Uutiskirjettä siteeraten: ”Laatutakuun-ketjun asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä saa-

mansa palveluun tässä poikkeuksellisessa tilanteessakin. Poikkeusolot ovatkin nostaneet sii-

vous- ja kiinteistönhuoltoajan arvostusta, meidän työllämme on todella merkitystä.”, Henri 

Häyrinen toteaa. 

Häyrynen jatkaa: ”Kesällä lomien jälkeen alkaa ihmisiä taas palata työpaikoille. Kesän aikana 

on hyvä siivota toimitilat hohtavan puhtaiksi ja hygieenisiksi. Asiakkaat myös arvostavat sitä, 

että heidän tarpeistaan huolehditaan proaktiivisesti. Eli niin ettei heidän tarvitse itse huoleh-

tia palveluiden tilaamisesta, vaan niitä tarjotaan heille aktiivisesti meidän toimestamme.” 

Minulle yrittäjänä nämä uutiskirjeet ovat tärkeitä, koska saan niiden kautta hyviä käytännön 

vinkkejä ja apuja omaan työhöni yrittäjänä. Tämän lisäksi saan tärkeitä päivityksiä asioihin, 

mitkä koskevat koko franchising ketjua. Tällä kertaa ilmoitettiin verkkosivujen uusimisprojek-

tista, jolla pyritään lisäämään näkyvyyttä ja parantamaan markkinointia. Minusta hienoa oli 

lukea ilmoituksesta, jonka mukaan Laatutakuu aikoo parantaa yksittäisten yrittäjien löydettä-

vyyttä. Lisäksi kerrottiin, että Laatutakuu kehittää myös parhaillaan uutta, todella mielen-

kiintoista siivouspalvelukonseptia, joka lanseerataan syksyllä. 

Iltapäivällä kävin taas töissä kolmessa kohteessa siivoamassa toimistotiloja. 

Keskiviikko 

Aamulla tarkistan sähköpostini. Tänään minulla oli uuden asiakkaan kanssa starttipalaveri. 

Olen ostanut Laatutakuulta uuden työkohteen, koska olin menettänyt muutamia asiakkaitani 

viime kuukauden aikana. Työkohteen, eli asiakkuuden, voi ostaa ketjulta joko kerta- tai osa-

maksuna. Valitsin itse osamaksuvaihtoehdon. Kun olen maksanut Laatutakuulle asiakassuhteen 

vaihdoksen koko hinnan, jää asiakas minulle kokonaan. Asiakkaan ostaminen Laatutakuulta on 

yksi vaihtoehtoinen tapa lisätä omaa asiakasmäärää ketjussa. Tämä kuitenkin vaatii sitä, että 

ketjusta löytyy yrittäjä, joka on valmis luopumaan ja myymään oman asiakkaansa toiselle. 

Aina kun tällainen tilanne on mahdollinen, voi siitä keskustella ja neuvotella Laatutakuun 

kanssa. Tämä ei kuitenkaan ole yleisin tapa hankkia asiakkaita. 

Kävin uudessa kohteessa aamupäivällä klo. 11:00. Palaverissa kerroin asiakkaan yhteishenki-

lölle ensin vähän itsestäni, kuinka kauan olen toiminut yrittäjänä ja mitä opiskelen työni 

ohella ja miten olen tyytyväinen työstäni. Sitten keskustelimme siivouspäivistä ja työajoista. 

Siivouspäivät sovittiin kahdelle kertaa viikossa (keskiviikkoihin ja perjantaihin). Kävimme sit-

ten yhdessä katsomassa koko toimistotilat. Sovimme asiakkaan kanssa, että käyn siivoamassa 

edellisen siivojaan kanssa seuraavan viikon perjantai-iltana ja näin pääsen tutustumaan tiloi-

hin paremmin. Tämän siivouksen jälkeen minulle luovutetaan avaimet.  
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Mielestäni tämä oli aika kiva palaveri ja uusi kohde on minun kotiani lähellä, joten pääsen 

helposti ja nopeasti töihin. Iltapäivällä kävin taas töissä klo 17:00 jälkeen rappujen siivousta 

ja työni kesti noin kaksi tuntia.  

Torstai 

Päivällä olin saanut asiakkaaltani viestin, jossa pyydettiin selvittämään yksi lasku, jonka olin 

lähettänyt heille ja samalla olin saanut reklamaation pölyjen pyyhkimisestä. Tässä kohteessa 

siivouskertoja oli kolme kerta viikossa ja karanteenissa siivouskerrat olivat vähentyneet yh-

teen kerran viikossa. Tämän takia pölyt olivat kerääntyneet paljon toimistossa.  

Otin laskuasiasta selvää aluepäällikköni kanssa ja päivän lopussa vastasin asiakkaani viestiin ja 

samalla kerroin, että otan jatkossa enemmän huomioon pölyjen pyyhkimisen. Illalla kävin 

myös siivoamassa rappusiivouskohteeni.  

Perjantai 

Aamulla aloitin sähköpostien lukemisella ja päivällä soitin aluepäällikölleni keskustellak-

semme edellisen päivän väärästä laskun käsittelystä. Maksoin samalla muutaman laskun Netvi-

sorin kautta ja päivitin uuden asiakkaani yhteistiedot Laatunettiin.  

Illalla kävin töihin isäni kanssa. Itse hoidin kaksi kohdetta ja hän oli hoitanut yhden kohteen.  

 

Viikkoanalyysi 2  

Tällä viikolla aloitin perehtymiseen uuteen asiakkaaseen, jonka olin ostanut Laatutakuulta. 

Perehdyin siivouskohteeseen. Uusasiakashankinta on oleellinen osa yrityksen liiketoimintaa, 

sillä ilman sitä kasvua ei tule. Pahimmillaan yritys lakkaa toimimasta, mikäli toiminta on ko-

konaan seisahtunutta ja voitot eivät kasva. Pyrin aina tekemään parhaani, jotta uudet hanki-

tut asiakkaat ovat tyytyväisiä ja sitä mukaa myös pysyvät asiakkaina, sillä uudet asiakkaat-

kaan eivät tuota iloa, jos heistä ei tule pysyviä asiakkaita. 

On siis erittäin oleellista tulla hyväksi hankkimaan uusia asiakkaita ja neuvottelemaan työstä 

kohtuullinen korvaus, jotta liiketoiminnasta tulee kannattavaa. Teoriassa kasvua ruokkii erito-

ten sellainen lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, jonka asiakas kokee suuremmaksi kuin pyy-

dettävän hinnan kyseisestä palvelusta/tuotteesta (Asiakashankinta 2018). 
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Markkinoilta löytyy suuri määrä esimerkkejä siitä, että kun liiketoiminnallinen organisaatio 

käsittää myynnin tärkeyden ja osaa antaa tälle painoarvoa, niin se kasvaa ja saa nauttia me-

nestyksestä. Toisaalta mikäli myyntiin ei anneta ollenkaan panosta, niin organisaatio näivet-

tyy ja loppujen lopuksi lopettaa toimintansa (Asiakashankinta 2018).  

Myynnissä ja lisämyynnissä pitää lähteä liikkeelle siitä, mikä on yrityksen tavoite. Tavoite on 

jonkinlainen toivottu tulos tietyllä aikavälillä. Seuraavaksi on hyvä ymmärtää, ketä myynnissä 

halutaan tavoitella. Tämänkin askeleen kohdalla voi kysyä itseltään esimerkiksi seuraavanlai-

sesti: kuka mahtaisi hyötyä siitä, mitä yritys tarjoaa tai on yrityksen palveluiden tarpeessa? 

Kenellä on varaa maksaa kyseisistä palveluista? Kun tällaiset henkilöt löytyvät, on hyvä oppia 

muotoilemaan oma viesti siten, että auttaa asiakasta ymmärtämään kuinka oman yrityksen 

palvelu auttaa asiakasta suoriutumaan omassa toiminnassaan paremmin, tai kuinka se helpot-

taa asiakkaan jokapäiväistä elämää. Mikäli asiakas vakuuttuu tästä, tai on samaa mieltä, niin 

uusia asiakkuuksia tulee lisää (Asiakashankinta 2018). 

Peter Duckerin mukaan asiakkaiden hankinta kuuluu jokaiselle yritykselle. Yritys ei voi jatkaa 

toimintaansa pitkällä tähtäimellä, jos tässä ei onnistuta – ja päinvastaisesti tulevaisuus näyt-

tää hyvältä, mikäli asiakashankinta on jouhevaa. Jokaisen yrityksen tulos on riippuvainen 

myynnin menestyksestä ja uusien asiakkaiden löytämisestä (Actional 2019). 

Yrittäjän on itse hyvä myös keskittyä siihen, miten näitä asiakkaita hankitaan, koska kaikki 

muut asiat on helpompi saattaa kuntoon uusasiakashankinnan ollessa toimiva. 

Myynnin toimiessa järjestelmällisesti ja onnistuneesti liikevoitot nousevat. Yrityksen taloudel-

linen tulos voi lisääntyä myös nopeaa vauhtia. 

Lisämyynti olemassa oleville asiakkaille voi olla vähemmän vaivalloista uusasiakashankintaan 

verrattuna. Tästä johtuen myyjät saattavat käyttäytyä hieman eri tavalla toisiinsa nähden. 

Vain nykyisten asiakkaiden parissa toimivia onkin nimitetty viljelijöiksi siinä missä uusia asiak-

kaita etsiviä myyjiä on rinnastettu metsästäjiin (Actional 2019). Molemmat myyntiprofiilit 

ovat tärkeitä, mutta mikään yritys ei voi toivoa pitkäaikaista kasvua ja menestystä keskitty-

mällä vain nykyisiin asiakkaisiin. Monesti tällaiset organisaatiot ovat olleet suurissa ongelmissa 

asiakkaittensa joko lähtiessä pois, yhdistyessään toiseen toimijaan, vaihtaessaan palveluntar-

joajaa tai yksinkertaisesti lopettaessa liiketoimintansa. 

Uusia asiakkuuksia tuleekin solmia nopeammin kuin nykyisiä asiakkaita lähtee. Vain tällä ta-

valla yrityksen kasvu voi olla kannattavaa. Perinteisiä tapoja uusien asiakkaiden löytämiseen 

myynnissä ovat olleet yhteydenotot puhelimitse tai sähköpostitse. Myynnin keinoja on kuiten-

kin monia ja yhä enemmän. On hyvä sijoitus käyttää suunnitteluun tarpeeksi aikaa. Tällainen 

pohdinta maksaa itsensä nopeasti takaisin, sillä tulosta tuottavien keinojen löytyessä niiden 

ylläpitoon kuluu huomattavasti vähemmän aikaa (Actional 2019). 
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Myynnin tarkastelun lisäksi on hyvä tarkastella myyntilukuja myös asiakaskohtaisesti. Kukin 

asiakas tuo voittoa useimmiten tapauskohtaisesti. On tärkeää todeta asiakkaan kannattavuus 

vähintäänkin kokonaiskuvaa ajatellen. Usein yrityksen toiminta ja palveluiden tarjoaminen 

tuo mukanaan erilaisia kustannuksia myös yritykselle. Tuottojen on ylitettävä nämä kustan-

nukset. Asiakaskate ja asiakastyytyväisyys kulkevat hyvin käsi kädessä, mikäli palvelun tarjoa-

minen ja kokonaiskustannukset ovat suunniteltu hyvin.  (Seppänen 2002, 44-45.) 

 

3.3 Viikko 3 

Maanantai 

Tänään lähetin tarjouksia sähköpostilla kaikille asiakkailleni, eli laitoin viestin liitteeksi kesä-

tarjouksen suursiivouspalvelut, kuten vessojen suursiivous ja ikkunoiden pesu. Muutamat asi-

akkaani olivat ottaneet tarjouksen vastaan saman tien, jonka takia pääsimme sopimaan sii-

vousajankohdista. Sovin yhteen siivouskohteeseen suursiivouksen viikonlopulle 20. - 21.6.2020 

ja toiselle 4. - 5.7.2020. Eräs asiakas oli pyytänyt minulta, että nostaisin viikoittaiset siivous-

päiväni heidän toimistollaan kahteen päivään viikossa yhden sijasta. Lähetin asiakkaalle tästä 

tarjouksen, jonka asiakas hyväksyi. Ennen olin siivonnut tälle asiakkaalle vain perjantaisin, 

mutta pääsimme sopimaan, että elokuun alusta alkaen tulen siivoamaan asiakkaan tiloissa 

myös tiistaisin. 

Illalla kävin töissä yhdessä kiinteistössä, siivosin raput. Tämän kohteen siivouksen kuuluu kaksi 

pukuhuoneen siivousta, kaksi kellarin siivousta (yksi pieni kellari ja yksi iso kellari), kahdeksan 

kerroksen porrassiivousta, ala-aulan imurointi ja aulan ikkunoiden pesu ja myös siivouskome-

ron siivous. En siivoa kuitenkaan joka päivä kaikkia tiloja. Sopimuksen mukaan siivoan kolme 

kertaa viikossa kaikki raput ja hissit, aulan ja pukuhuoneet. Kerran viikossa siivoan pienen 

kellarin ja siivouskomeron ja kerran kuussa siivoan ison kellarin sekä pesen aulan isot lasiovet. 

Joka kerta tämä kohde vaatii minulta noin 2–3 tunnin edestä siivousaikaa. Tilaan myös itse tä-

hän kohteeseen kaikki tarvittavat saniteettitarvikkeet ja siivoustarvikkeita aina tarpeen mu-

kaan.  

Tiistai 

Tänään sain hyväksynnän kesäsiivoustarjouksestani toiselta asiakkaaltani. Sovimme siivouspäi-

vän heinäkuun puolivälille. Eräältä toiselta asiakkaalta olin saanut tiedon, että heidän toimis-

tonsa lukot on vaihdettu ja sovimme heidän kanssaan, että käyn hakemaan uudet avaimet 

torstai-iltana paikan päältä.  

Sain lisäksi kirjanpidonhallinnosta Starialta kyselylomakkeen talouspalveluista. Vastasin kyse-

lylomakkeeseen, sillä Starian kirjanpitopalveluiden asiointi on hyvin tärkeää meille yrittäjille. 



  20 

 

 

Lomake oli suhteellisen lyhyt ja yksinkertainen ja koostui hyvistä kysymyksistä. Kyselylomak-

keen kysymykset ovat hyviä ja tärkeitä, sillä niiden avulla yrittäjät voivat ilmaista mielipi-

teensä Starian kirjanpitopalveluista ja niiden vastausten avulla Starain voi kehittää palve-

lunsa. Pidin kysymyksiä hyvinä, koska minulla oli mahdollista vastausten yhteydessä antaa 

myös palautetta franchising-yrittäjänä toimisesta. Pystyn antamaan palautetta mm. kirjanpi-

dosta tai kommentoimaan sekä ehdottamaan kehitysideoita. 

Päivän aikana käytin Netvisoria ja tarkistin avoimet laskut. Maksoin erääntyneitä laskuja ja 

lähetin yhdelle asiakkaalleni laskun myyntitarvikkeista. Illalla kävin taas siivoustöissä ja siivo-

sin muutaman toimistokohteen. Näissä toimintakohteissa, joissa käyn joka tiistaina ja perjan-

taina, siivoustyöni koostuu muun muassa kokotilan imuroinnista, roskien tyhjennyksestä ja pö-

lyjen pyyhinnästä. Kohteensiivoustarpeesta sovin asiakkaan kanssa sopimuksen laatimisen yh-

teydessä. Siinä käytän apuna Laatutakuu Oy:n palvelukuvauslomaketta. Kun jonkin aikaa olen 

siivonnut kohdetta ja huononnut, mitkä paikata tarvitsevat enemmän siivousta, ilmoitan siitä 

asiakkaalle ja sovitaan lisäsiivouksista erikseen. 

Keskiviikko 

Tänään minulla ei ollut aihetta käsitellä työviestejä. Päivän aikana käytin laatunettiä ja pois-

tin yhden asiakkaan tiedot asiakaslistaltani, sillä tämän asiakkaan toiminta oli jo päättynyt 

vuosi sitten mutta olin unohtanut poistaa asiakkuuden listaltani. Kävin illalla siivoamassa ra-

put asiakaskohteessa. Siivosin myös pukuhuoneet, hissit, ala-aulan ja 8-kerroksen raput. Tä-

nään työpäiväni oli aika lyhyt ja aika meni nopeasti.  

Torstai 

Tänään aluepäällikköni lähetti kirjanpitäjälleni siirtolomakkeen uudesta asiakaskohteestani, 

jonka kirjanpitäjäni lisäsi Netvisor-järjestelmään, jotta laskutus lähtee liikkeelle heinäkuusta 

lähtien. Lisäsin uuden asiakkaan tiedot laatunetissä.  

Laatunetin kautta pääsen tarkistamaan asiakkaiden palautteet, toiveet ja reklamaatiot. Sa-

malla palvelulla kirjoitan asiakastietoihin muistiinpanoja erilaisista palavereista ja kokouk-

sista. Teen parhaani palvella asiakkaitani heidän toiveensa mukaan, sillä uskon että palvelu-

työssä asiakaspalvelulla on hyvin tärkeä rooli. Illalla kävin tekemässä siivoustyöni. 

Perjantai 

Tänään luin sähköpostini ja tilasin käsipapereita ja saippuaa Pamarkilta yhdelle asiakkaalleni. 

Tilaaminen Pamarkin verkkokaupasta on helppoa ja heillä on nopea toimitus. Sieltä löytyy 

helposti erilaiset valikoimat ja eri hinnat. Chatissa voi myös kysyä neuvoa, jos ei löydä tarvit-

tavia tarvikkeita. Pamarkilla olen luonut jokaiselle asiakkaalleni oman pohjan, joiden avulla 
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olen lisännyt jokaiselle kohteelle omat saniteettitarvikkeet. Tilaan aina näiden pohjalta tar-

vikkeita, joiden toimitus saapuu noin viikon kuluessa, elleivät tarvikkeet ole loppuneet varas-

tosta. Kun ostan näitä tuotteita Pamarkilta, jokaisella tuotteella on oma tuotekohtainen hin-

tansa, ja minä maksan sen hinnan Pamarkille. Kun myyn ne eteenpäin minun asiakkailleni, li-

sään alkuperäiseen hintaan 30 %.  

Illalla kävin isäni kanssa uudessa asiakaskohteessani ja edellinen siivoja perehdytti meitä koko 

tilan siivoukseen. Siivosimme kohteen yhdessä perehdyttäjän kanssa. Toimistotila on kaksiker-

roksinen ja siksi päättelin, että joskus isäni auttaisi minua tässä kohteessa. Isäni ei ole minun 

yrityksessäni virallisesti töissä vaan hän auttaa minua joskus, joiden kohteiden siivoamisessa. 

Kyse on perheen sisäisestä avustuksesta, josta sekä asiakkaani että Laatutakuu ovat tietoisia. 

Niissä kohteisiin, joissa isäni auttaa minua, olen sopinut asianomaisten asiakkaiden kanssa 

tästä asiasta.  Tämän päivän siivouksen jälkeen kahvitilassa jätin starttilomakkeen ja Laatuta-

kuunkarkkeja. Laitoin lomakkeella kiitokset asiakkaalta yhteistyön alkamisesta.  

 

Viikkoanalyysi 3  

Viikon aikana olin tehnyt kesäsiivoustarjouksia asiakkailleni. Pääsin sopimaan muutaman asi-

akkaan kanssa siivouksien ajankohdat, sillä kesä on jo tullut. Monet asiakkaat kaipaavat kesä-

siivousta. Yleensä lähetän itse tarjouksen kaikille asiakkaille. Jotkut asiakkaistani pyytävät 

itse etukäteen lähettämään heille tarjouksen kesäsiivouksesta. Yrittäjänä minun täytyy tun-

tea asiakkaitteni tarpeet ja toiveet ja sitä kautta palvella heitä paremmin toiveidensa mu-

kaan.  

Siivouspalveluun kuuluu mielestäni kaksi asiaa: itse siivoustyö ja asiakaspalvelutyö. Mielestäni 

ei riitä, että siivous on tehty hyvin. Jotta asiakkaat pysyvät tyytyväisinä, niin he tarvitsevat 

myös hyvin tehtyä asiakaspalvelua. Hyvää asiakaspalvelua on hankalaa tehdä, jos ei ymmärrä 

asiakkaita ollenkaan. Kun nämä kaksi löytyy palvelutyöstä niin suhde asiakkaaseen on hyvä. 

Minulle tärkeät asiakaspalveluarvot ovat rehellisyys, täsmällisyys ja saatavuus. Kaikissa liike-

toiminnoissani noudatan näiden arvojen toteutumista. Näiden arvojen ansioista yritykseni asi-

akkaat ovat hyvin tyytyväisiä ja luottavat minuun.  
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Kuva 3. Asiakaspalveluarvot yrityksessäni   

Mielestäni hyvä asiakaspalvelu ei ole vain sitä, että on kohtelias ja käyttäytyy hyvin. Kuka ta-

hansa osaa olla siisti ja hyvätapainen jos haluaa. Asiakaspalveluun liittyy asiakkaiden tarpei-

den ymmärtäminen. Voi tehdä monia asioita, että näitä asiakastarpeita voi ymmärtää parem-

min. On hyvä olla yhteydessä asiakkaaseen, kertoa omasta työstään, kysellä palautetta, kysyä 

kysymyksiä ja varmistaa toisen ymmärtäminen molemmin puolin. Eräs tarve on myös luotta-

muksen tarve. Tämän takia on hyvä kertoa ja olla rehellinen, jos tulee vastaan poikkeukselli-

sia tilanteita tai ongelmia työssä. 

Asiakaspalveluun ja työhön liittyy myös palautteen saaminen. Palaute voi tulla totta kai joko 

hyvässä tai huonossa hengessä. Pyrin aina kiittämään positiivisesta palautteesta ja myös nega-

tiivisesta, sekä toimimaan paremmin kaiken palautteen mukaan. 

Koen, että olen onnistunut, jos asiakassuhteeni jatkuvat ja että asiakas antaa myös hyvää pa-

lautetta aika ajoin tehdystä työstä. Uskon että asiakastyytyväisyys onkin se syy, miksi olen 

päässyt olemaan siivoaja niin pitkään monen asiakkaani kanssa. Olen myös saanut uusia asiak-

kaita suosituksien kautta. 

Asiakaspalvelua voi tehdä monessa kanavassa. On hyvin monenlaisia tapoja ja työkaluja pal-

vella asiakasta. Omassa työssäni tämä voi tarkoittaa myös hyvin yksinkertaisia asioita. Esimer-

kiksi, kun olen siivoamassa asiakkaan toimistoa ensimmäistä kertaa, niin jätän siivouksen jäl-
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keen keittiöön tai kahvinkeittimen äärelle Laatutakuun makeisia. Saatan myös jättää ilmoi-

tuksen aulaan, jossa esittelen itseni ja annan yhteystietoni. Uskon, että näin voin tehdä hyvän 

vaikutuksen alusta alkaen. 

Olen myös säännöllisesti yhteydessä minun asiakkaihini. Käyttämäni yhteydenottokanavat 

(kuva 4) määräytyvät asiakkaan tarpeen ja halun mukaan. Jotkut asiakkaistani laittavat säh-

köpostia, toiset soittavat suoraan ja jotkut myös laittavat tekstiviestiä. Suurin osaa asiakkais-

tani käyttävät kaikkia näitä kanavia. Viime aikoina joiden asiakkaiden assistentit ovat olleet 

minuun yhteydessä WhatsAppin kautta.   

 

 

Kuva 4. Käyttämäni yhteydenottokanavat  

 

Asiakaspalveluun löytyy monia määrityksiä. Yleisin näistä lienee se, että asiakaspalvelu perus-

tuu asiakkaan kokemuksiin ja tuntemuksiin ollessaan yhteydessä yritykseen, jonka kanssa se 

asioi. Asiakaspalvelu on asiakkaan ja asiakaspalvelutyötä tekevän henkilön kohtaaminen. Ny-

kypäivänä asiakaspalvelua tehdään joko kasvotusten, puhelimen välityksellä tai verkossa. 

Nämä ovat esimerkkejä erilaisista asiakaspalveluympäristöistä (NoviaFinland 2018).  

Paras tapa tehdä asiakaspalvelua on varmasti kasvotusten ja henkilökohtaisesti asiakkaan 

kanssa. Tämä ei kuitenkaan aina ole mahdollista. Monesti asiakaspalvelua tehdäänkin tästä 

syystä puhelimitse, niin palvelun saaminen ei ole niin paikkasidonnaista. Monet asiat hoituvat-

kin yhtä helposti puhelimessa (NoviaFinland 2018). Mutta tehtiin asiakaspalvelua sitten kasvo-

tusten tai ei, niin kummassakin tilanteessa asiakasta palveleva henkilö pystyy ohjaamaan kes-
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kustelua ja antamaan asiakkaalle hyvän kokemuksen sen perusteella, miten keskustelussa pu-

huu. Kuunteleminen, ystävällinen äänensävy ja varmistavat kysymykset ovat asioita, joita jo-

kainen osaa arvostaa. 

Asiakkaat kokevat saamaansa palvelua eri tavalla. Asiakaskokemukseen vaikuttavatkin useat 

tekijät. Yksinkertaisesti sanottuna asiakaskokemukseen vaikuttavat asiakkaan odotukset ja 

palvelun laatu. Asiakkaan odotuksia voivat olla esim. vastausajan nopeus, pyyntöjen arvostus 

ja ongelmien ratkaisukyky. Palvelun laatuun vaikuttaa lukuisat asiat, kuten esim. asiakasym-

päristö, työntekijöiden ammattitaito ja itse kohtaaminen ja sen mukana tulevat oivallukset ja 

mielipiteet palvelua tarjoavasta yrityksestä (Asml 2014). 

Alla oleva kuva esittää ne tekijät, jotka asiakkaani omassa yrityksessäni kokevat hyvin tärke-

äksi. Yritykseni asiakkaat odottavat, että heidän yhteydenottoihinsa vastataan todella nope-

asti. Samalla he odottavat, että heidän pieniäkin pyyntöjään arvostettaisiin ja niihin kiinnitet-

täisiin huomiota. Esimerkiksi jotkut asiakkaat haluavat, että lattianpesun jälkeen matot laite-

taan takaisin tarkasti tietyssä värijärjestyksessä. Ongelmanratkaisukyky on yksi tärkeimmistä 

yrittäjän ominaisuuksista. Välillä asiakas on eri mieltä siivoustavasta tai siihen kulutetusta 

ajasta. Yrittäjänä ja ammattilaisena minun pitäisi tunnistaa ongelma, ymmärtää se ja esittää 

sille ratkaisu, joka miellyttää asiakasta.   

Asiakkaan kokemus saadusta palvelusta määrittää sen, tilaako asiakas uudestaan samalta yri-

tykseltä palveluita vai jääkö tilaaminen ainutkertaiseksi huonoksi kokemukseksi. Asiakasympä-

ristö, palvelun tarjoajan ammattitaito ja mielipiteet palvelua tarjoavasta yrityksestä ovat mi-

nun kokemukseni perusteella hyvin olennaisia. Itse osallistun jatkokoulutuksiin, jotta kehitän 

ammattitaitoani ja yritystäni koko ajan sekä teen tiivistä yhteistyötä laatutakuun kanssa ja 

kuuntelen heiltä saatu neuvoja. Kaikkia näitä teen, koska haluan tarjota parasta asiakaskoke-

musta asiakkailleni.  
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Kuva 5. Asiakaskokemukseen vaikuttavat tekijät omassa liiketoiminnassani 

 

On tutkittu, että suomalaisilla asiakaspalveluorganisaatioilla yli 30 % asiakkaan asioista jäävät 

ratkaisematta sellaisissa asiakaspalvelukeskuksissa, joissa ei säännöllisesti mitata ja johdeta 

asiakaspalvelua käytäntöjen osalta. Asiakaspalvelun tasoon vaikuttaa siis hyvin paljon se, ase-

tetaanko sille minkäänlaisia mittareita esim. yhden yhteydenoton riittävyydelle ja kestolle 

(Asml 2014).  

Asiakaspalvelua on hyvä huomioida myös asiakashankinnassa. Asiakkaita segmentoidaan erilai-

siin ryhmiin, mutta harvoin ajatelleen, millaisia asiakaskokemuksia yritys haluaa tarjoa eri 

asiakasryhmille. Yritysten olisi hyvä myös tietoisesti suunnitella millaista palvelua ja asiakas-

kokemuksia se haluaa asiakkailleen tarjota (Karhinen & Korkiakoski 2019, 57.) 

 

3.4 Viikko 4 

Maanantai 

Tänään minulla oli asiakastapaaminen yhdessä toimistokohteessa, jossa käyn kaksi kertaa vii-

kossa siivoamassa. Asiakas soitti minulle aamulla, pyysi minua käymään päivän aikana heidän 

toimistossansa, jotta käymään läpi yhdessä siivousasioita. Katsoimme yhdessä asiakkaan 

kanssa palvelukuvauksen ja lisäsimme muutamia yksityiskohtia palvelusisältöön. Samalla kat-
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soimme toimistontilan lattiat ja asiakas pyysi vahaamaan koko toimistotilan lattiat heinä-

kuussa. Olin tehnyt vahauksen samassa kohteessa kaksi vuotta sitten, joten tiesin että va-

haukseen tulisi uppoamaan paljon aikaa. Lupasin lähettää heille lattian vahauksesta tarjouk-

sen tiistaihin mennessä.  

Samalla asiakas kertoi kuinka tyytyväisiä he ovat palveluksestani. Olen ollut yhteistyössä hei-

dän kanssaan 3,5 vuotta ja olen aina saanut heiltä hyvää palautetta. Olen iloinen ja motivoi-

tunut aina, kun saan tällä tavalla hyvää palautteita asiakkailtani. Iltapäivällä kävin siivous-

työssä rappukohteessa ja siivosin kohteen maanantain rytmiin. Kiinteistössä on remontti ja 4. 

kerroksessa on tulossa uusi vuokralainen kesän jälkeen, sillä ala-aulan ja raput ovat yleensä 

aika sotkuisia. Käyn kuitenkin joka päivä imuroimassa ala-aulan ja hissit. Sain isännöitsijältä 

uuden vuokralaisen sähköpostiosoitteen ja lähetin hänelle viestin, että toimin siivousyrittä-

jänä samassa kiinteistössä ja olisin halukas lähettämään heille siivoustarjouksen.   

Tiistai 

Tänään päivän aikana kävin Netvisorissa hoitamassa avoimia laskuja. Iltapäivällä kävin siivous-

töissä yhdessä toimistokohteessa, joka sijaitsee rautatientorilla. Sen jälkeen kävin rappukoh-

teessa, joka sijaitsee Kampissa. Molemmat kohteet ovat aika lähellä toisiaan, ja matka tait-

tuu myös helposti autolla. Minulla on molemmissa kohteissa oma autoparkki ja se auttaa pal-

jon, kun aika ajoin vien siivoustarvikkeita autolla kohteisin.  

Tällä viikolla ja yleisesti koronaviruspandemian aikana minun työni ovat vähentyneet huomat-

tavasti, niin määrällisesti kuin työajallisesti. Jotkut asiakkaistani päättivät ottaa siivoustauon 

ja toiset irtisanoivat sopimuksiaan. Tilanne oli hyvin hankala, koska menetin suuren osan mi-

nun tuloistani. Tämä tilanne kesti yli kolme kuukautta. Sittemmin tilanne muuttui hieman pa-

remmaksi. Olen saanut uuden asiakkaan ja olen laittanut tarjouksia potentiaalisille asiak-

kaille.  

Tänään toimistokohteessani olin siivonnut pölyt, imuroin, siivosin vessat ja keittiön. Tähän 

toimistokohteeseen siivousaikaa menee 2,5 tuntia, mutta kun vieläkään kaikki työntekijät ei-

vät ole palanneet takaisin töihin, niin toimistossa on vähemmän työntekijöitä ja vähemmän 

siivoustyötä jää minulle. Työaikani menee nopeammin, olin tehnyt työni jo noin 1,5 tunnissa. 

Aloitin työni kello 17:ltä ja lopetin 18:30. Sen jälkeen kävin kiinteistökohteessa ja siivosin ala-

aulan, hissit ja kellarit. Tarkistin myös rapujen siisteyden ja raput olivat pysyneet siistinä 

edellisestä siivouspäivästä, joten en siivonnut rappuja. 

Keskiviikko 

Tänään aamulla luin sähköposteja ja olin saanut Franchising-yhdistykseltä uutiskirjeen. Luen 

aina Franchising-yhdistyksen uutiskirjeen tarkasti, koska on mielestäni mielenkiintoista tietää 



  27 

 

 

mitä he tarjoavat ja mitä he ovat tekemässä yrittäjien hyväksi. Olen iloinen, että olen osa 

franchising-ketjua, koska mielestäni franchising on hyvä työmuoto meille yrittäjille ja 

saamme paljon etua siitä.  

Sovimme Laatutakuun yhteyshenkilöni kanssa, että hän tulisi torstai-iltapäivällä käymään uu-

dessa asiakaskohteessani perehdyttämään minua lattianpesukoneen käyttöön. Uudessa asia-

kaskohteessani, jonka aloitin viime perjantaina sopimuksen mukaan, pesen koko toimiston 

lattiat kerran viikossa perjantaisin. En ole aiemmin käyttänyt kyseistä konetta, joten en tien-

nyt miten käytetään sitä. Kohteessa on kaksi konetta, yksi yläkerrassa ja toinen alakerrassa. 

Koska perjantaina on juhannus, sovimme että pesen lattiat torstaina. Illalla kävin tässä sa-

massa kohteessa siivoamassa. Siivouskertoja on kaksi kertaa viikossa keskiviikkoisin ja perjan-

taisin.  

Laatutakuu Oy:llä on oma palvelukuvauslomakkeensa. Siinä on määritelty tarkasti, mitä sii-

vousvastuita siivousyrittäjällä on missäkin siivous kohteissa. Esimerkiksi uudessa kohteessani 

palvelukuvauksen mukaan siivousvastuihini kuuluvat imurointi, pölyjen pyyhintä, vessat, tau-

kotilat, keittiöt, roskien tyhjennys ja lattioiden pesu. Kohde on kaksikerroksinen toimistotila, 

johon siivousajaksi on laskettu 1,5 tuntia. Tänään minulla siivousaikaa meni kuitenkin kaksi 

tuntia, joten katson ensi viikon aikana, miten siivousaikojen suhteen menee. Mikäli aikaa sii-

voamiseen tarvitaan enemmän, ilmoitan tästä asiakkaalle ja sovin heidän kanssaan siivousajan 

korjaamisesta. Näin tapahtuu harvoin ja erityisesti kohteissa, jotka ovat isoja ja tarvitsevat 

monipuolista siivousta.  Sovitun siivoushinnan muuttaminen ei ole helppoa, sillä joudun perus-

telemaan asiakkaalle, mistä syystä hintaa tulisi päivittää. Yleensä tällaisessa tilanteessa asia-

kas haluaa tarkat tiedot siitä, miksi siivoukseen menee enemmän aikaa kuin siihen alun perin 

oli arvioitu tarvittavan aikaa. Kun asiakkaan kanssa pääsemme yhteisymmärrykseen, laitan 

asiakkaalle uuden tarjouksen ja asiakas hyväksyy sen. 

Torstai 

Tänään illalla kävimme isäni ja Laatutakuun yhteyshenkilöni kanssa uudessa asiakaskohtees-

sani ja siistimme koko toimiston lattiat. Lattiapesukoneen käyttö ei ollutkaan niin vaikeaa 

kuin kuvittelin. Siihen pitää lisätä muutama dl pesuainetta ja vettä ja sitten vaan laitetaan 

kone päälle. Koneella on oma pesuaine, jota käytetään. Lattiapesuun meni aikaa noin kaksi 

tuntia. Kävin myös kiinteistökohteessani ja siivosin pukuhuoneet, aulat, hissit ja kaikki raput.  

Perjantai 

Tänään on juhannusaatto ja siten minullakin on vapaapäivä. Aioin tänään löytää uusia asiak-

kaita. Kävin etsimässä netistä asiakkaitteni naapurikohteita ja löysin näiden kohteiden yritys-

ten yhteystietoja. Lähetin sähköpostiviestejä ja markkinoin itseäni niille henkilöille, joiden 

yhteystiedot olin löytänyt. Aion myös soittaa heille ensi viikon alussa ja kysyä, että saivatko 
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he viestini perille, jonka jälkeen voin esitellä itseni ja mahdollisesti järjestää tarjoustapaami-

sia heidän kanssaan.  

 

Viikkoanalyysi 4 

Oman yrityksen perustaminen oli minun mielessäni jonkun aikaa, ennen kuin lopulta ryhdyin 

yrittäjäksi. Tuolloin olin todella nuori ja myös hyvin kokematon työelämässä. Silloin tavoit-

teeni oli alun perin vain työllistyä, mutta en tiennyt mistä voisin saada töitä. Hain töitä eri 

paikoista, mutta koska minulla ei ollut työkokemusta eikä mitään koulutusta mistään amma-

tista, en onnistunut löytämään työpaikkaa. 

Mentorini kautta kuulin franchising yrittäjyydestä. Mentorini on suomalainen nainen, joka on 

myös äitini ystävä. Hän on aina tukenut ja kannustanut minua opinnoissani ja myös yritykseni 

perustamiseen liittyvissä asioissa. Kun hän mainitsi franchising yrittäjyydestä, niin perehdyin 

siihen, ja ymmärsin, että se on minulle sopiva väylä työllistyä ja perustaa oman yritys. Fran-

chising tuntui hyvältä vaihtoehdolta, koska sen avulla yrittäjäksi ryhtyminen vaikutti helpolta. 

Tykkäsin siivoamisesta ja olin siinä todella hyvä, joten päädyin perustamaan siivousyrityksen. 

Mentorini auttoi minua Y-tunnuksen luomisessa, nettisivun perustamisessa, markkinoinnissa ja 

myynnissä. Tein vuoden verran toiminimellä töitä.  

Sen jälkeen tutustuin toisen tutun menestyneen siivousyrittäjän kautta Laatutakuu Oy:hyn, 

joka on koko Suomessa toimiva siivous- ja kiinteistöhoitoalan franchising toimintaan erikoistu-

nut yritys ja päätin ryhtyä sen ketjuyrittäjäksi. Kyseinen yrittäjä, joka suositteli Laatutakuu 

Oy:tä minulle, oli itse ketjussa menestynyt ketjuyrittäjä. Näin minustakin tuli Laatutakuu 

Oy:n yrittäjä.  

Laatutakulla on aloitteleville siivousketjuyrittäjille ns. aloituspaketti. Se helpotti, että minun 

ei tarvinnut yrityksen perustamista aloittaa aivan nollasta vaan tämän sijaan sain valmiin toi-

mivan konseptin. Aloituspakettiin kuului neuvontaa, ensimmäiset asiakkaat, siivousvaatteet ja 

käyntikortit. Aloituspaketti oli maksullinen ja sen kustantamiseksi hain pankilta lainaa. Pankki 

oli sama, josta muutkin Laatutakuun ketjuyrittäjät hankkivat lainansa, joten sain lainan aika 

helposti. Maksan kyseistä lainaa edelleen. Tämän lisäksi maksan Laatutakuulle palvelumaksua 

kaikista saamistani palveluista ja osuusmaksua franchising-sopimuksen mukaan kaikesta teke-

mästäni työstä. 

Franchising yrittäjyys mallia suosittelen kaikille, jotka haluavat ryhtyä yrittäjäksi ja työllistää 

itsensä, mutta eivät halua tehdä kaikkia asioista yksin. Tätä yrittäjyys mallia suosittelen eri-
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tyisesti nuorille ja maahanmuuttajille, jotka tarvitseva enemmän tukea yrityksensä perusta-

misen ja pyörittämisen kanssa. Seuraavaksi kirjoitan tarkemmin Franchising tarkemmin, jotta 

lukija ymmärtäisi millaisesta yritys mallista on kyse.  

Kun Suomen Franchising-Yhdistys r.y. perustettiin, vaadittiin jäseniltä lähtökohtaisesti kaksi 

vuotta kokemusta franchising-toiminnasta. Tämä vaatimus vedettiin kuitenkin nopeasti pois, 

sillä tuolloin vuonna 1998 vain 2 henkilöä täytti kyseisen ehdon. Franchising on siis suhteelli-

sen uusi ilmiö Suomessa. Franchising-mallia ovat näistä ajoista lähtien ajan saatossa alkaneet 

hyödyntämään yhä isommatkin yritykset.  

Franchising ei ole uusi konsepti. On kuitenkin kiistelty paljon siitä, milloin tämä on saanut al-

kunsa, toisten ollessa sitä mieltä, että kyseessä on amerikkalainen liiketoimintamalli, kun 

taas toiset ajattelevat mallin saaneen alkunsa Rooman imperiumin aikoihin (Webber, R 2013, 

1.) 

Franchisingia kuvataan myös hieman eri tavoin. Yleisesti hyväksytty franchise-antajasta on 

joko henkilö tai yritys, joka on muodostanut toimivan liiketoiminnallisen järjestelmän ja kon-

septin omien kokemuksiensa kautta ja joka on halukas hyväksymään toisia henkilöitä tai yri-

tyksiä käyttämään lisenssiä jatkaa itsenäisesti samaa liiketoimintaa franchise-antajan brändin 

tai tavaramerkin alla. Samalla tavoin franchise-ottajaa kuvataan henkilöksi tai yritykseksi, 

joka osallistuu franchise-sopimukseen tämän oikeuden ostajana toimiakseen itsenäisesti omaa 

liiketoimintaa harjoittaen hyödyntäen hankittua liiketoimintakonseptia tai oikeutta toimia ta-

varamerkin alla (Webber, R 2013, 13.) 

Sanotaan, että on olemassa joitain yritystoiminnan tyyppejä, joita on ns. mahdotonta muut-

taa franchise-toiminnaksi. Tästä esimerkkeinä on annettu mm. luovat yritykset, joiden koko 

liiketoiminta perustuu ja keskittyy luovuuteen ja älylliseen lahjakkuuteen kuten usein on 

muotisuunnittelijoiden, graafisten suunnittelijoiden ja artistien kohdalla. Tällaisia liiketoi-

minta-aloja on vähintäänkin hankala muuttaa ketjuiksi. (Webber, R 2013, 25.) 

Usein suurin motivaatio yrityksillä harkita franchisingia strategisena kasvun valintana juontaa 

taloudellisista syistä. Franchise-antajana toimiminen nähdään taloudellisena vaihtoehtona 

sille, että kasvu pitäisi rahoittaa itse, mikä asettaisi paineita taselukemille. Franchisingin suu-

rena etuna on siis se, että rahoitus kasvulle on lähes täysin ulkopuolista, mikä luonnollisesti 

tulee franchise-ottajalta. Franchise-ottajat mahdollistavat liiketaloudellisen kasvun ja voitto-

jen kasvattamisen sillä olettamuksella, että nämä liikekumppanit ovat valittu huolellisesti 

(Webber, R 2013, 31.) 
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Taloudelliset syyt pätevät etenkin tilanteissa, joissa halutaan kasvaa uudelle markkinalle ole-

massa olevien tuotteiden tai liiketoimintakonseptien kanssa. Vaikka olisi ensimmäinen markki-

noille, on kilpailijoiden riski silti todellinen, ja oman aseman turvaaminen markkinoilla on kai-

kesta huolimatta epävarmaa (Webber, R 2013, 31.) 

Kaikista varotoimista huolimatta on mahdollista, että franchise-antaja on rekrytoinyt fran-

chise-ottajan, joka ei ole sopiva heidän liiketoiminnalleen. Franchise-ottaja voi olla yksinker-

taisesti laiska tai häiriötä aiheuttava tekijä. Huonoin mahdollinen tilanne lienee se, jossa 

franchise-ottaja toimii kyseenalaisesti, mutta ei kuitenkaan tarpeeksi suurieleisesti rikkoak-

seen franchising-sopimusta. Tässä tilanteessa ainoa ratkaisu voi olla ostaa franchise-ottajan 

liiketoiminta, vaikka se olisikin hieman kallista. Epäsopivat franchise-ottajat voivat häiritä 

muutoin menestyksekkään ketjun toimintaa (Webber, R 2013, 34.) 

Olennaiseksi asiaksi jää se, että franchise-antajan ja -ottajan välillä on oltava molemminpuo-

lista kunnioitusta, minkä voi saavuttaa vain ystävällisellä ja rakentavalla rohkaisevalla yhtey-

denpidolla. Kaikki mahdolliset ristiriidat ja epäselvyydet on hyvä selvittää mahdollisimman 

perusteellisesti. Franchise-ottaja, joka kokee franchise-antajan liian raskaana tai tunkeile-

vana niin yhteistyö ei todennäköisesti kanna kauaksi. Epätyytyväiset franchise-ottajat ovat 

myös riski siinä mielessä, että he ovat mahdollisia tulevia kilpailijoita. Franchise-ottajat ovat 

voineet kerryttää huomattavan paljon taitojaan ja tietoaan liiketoiminnallisista vahvuuksista 

franchiseketjussa jota he voivat käyttää edukseen poistuessaan franchising-sopimuksesta 

(Webber, R 2013, 34-35.) 

Kieltämättä suurin syy miksi joku ryhtyisi franchise yrittäjäksi on se, että suurin osa raskaasta 

työstä yrityksen perustamiselle on jo tehty franchise-antajan toimesta. Markkina tuotteelle 

tai palvelulle on jo olemassa, tavaramerkki tai brändi tunnettu, ja järjestelmät ovat paikoil-

laan ja viritetty toimimaan niin, että franchise-ottaja voi aloittaa odottaen nopeasti toimivaa 

liiketoimintaa alusta alkaen. (Webber, R 2013, 72.) 

Itse terminä ”Franchising” tulee latinan kielestä sanasta ”Franco”, mikä käännettynä tarkoit-

taa oikeutta. Franchising niin ikään oikeuttaakin kahden itsenäisen yrityksen yhteistyön saman 

nimen alla sopimuksellisin ehdoin. Franchising-yrittäjyydessä on aina franchise-antaja ja fran-

chise-yrittäjä, jossa antaja antaa oikeuden käyttää liiketoimintamalliaan sovittua korvausta 

vastaan, yleensä yhteisin toimintatavoin (Mattila ym. 1998, 25.) Franchising-toiminnan ydin 

on näkynyt myös yksittäistenkin yrityksien liiketoiminnassa. Esimerkkinä tästä on ns. product 

distibution franchising-toiminta, jossa maahantuoja tuo ja jakelee tiettyä tuoteperhettä jäl-

leenmyyjäverkoston kanssa (Mattila ym. 1998, 29.) Nimittäkäämme jatkossa näitä kahta osa-

puolta antajaksi ja yrittäjäksi. 
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Franchising-toimintamallissa yrittäjä maksaa antajalle työmaksua. Yrittäjältä ei välttämättä 

vaadita entuudestaan löytyvää toimialakokemusta. Franchising-mallissa on kuitenkin hyvä tie-

dostaa se, että yhtä oikeaa tapaa toteuttaa sitä ei ole olemassa. Se kuinka franchising-mallia 

tarkkaan ottaen toteutetaan sisältää monia lähestymistapoja, joten tarkat määritelmät ovat 

franchisingista ovat haastavia tehdä (Mattila ym. 1998, 34-35.) 

Franchising-ketjut voi ryhmittää seuraavanlaisesti: omistusketju, vapaaehtoinen markkinoin-

tiyhteistyö ja franchise-ketju. Franchising-ketjuissa on tyypillistä ottaa käyttöön sama markki-

nointinimi, tunnukset, tuote- ja tai palveluvalikoima sekä yhteismarkkinointi. Joka ketjutyy-

pissä on omistuksessa omia yksiköitä. Franchise-antaja ohjaa ketjun keskuksen toimintaa ja 

pyrkii monistamaan liikeideaansa parhaansa mukaan franchising-yrittäjille, jotka puolestaan 

johtavat toimintaa jäsenenä itsenäisesti. Tässä ketjussa yrittäjät eivät osallistu millään ta-

valla keskuksen johtamiseen. Loppupeleissä antaja määrittelee aina yhteistyösopimuksessa 

oikeudet ja velvollisuudet yrittäjille (Mattila ym. 1998, 35-36.) 

Yrittäjät hyötyvät franchising-toimintamallista merkittävästi. Riskienhallinnassa löytynee suu-

rimmat franchising-mallin edut, jonka arvon suuruus on tulkittavissa niin antajan kuin yrittä-

jän näkökulmasta. Koska franchising-mallissa puhutaan vähintäänkin kahdesta eri yrityseli-

mestä, niin jokainen ketjun jäsen on itse juridisesti vastuussa omasta toiminnastaan (Fran-

chising 2020). Franchising-yrittäjälle etuja ovat myös valmiin liiketoimintamallin vastaanotta-

minen, tunnetun brändin alla toimiminen, ja muun tuen ja ohjauksen saaminen antajalta. 

Yrittäjä voi saada mahdollisuuksien mukaan tarvitsemaansa koulutusta ja voi hyötyä myös ket-

jun laajuuteen liittyvistä eduista hankintojen ja mainostuksien suhteen (Yrittäjät 2014). 

Sanotaan että franchising on helppo tie yrittäjyyteen. Toisaalta yrittäjyyden kannalta fran-

chising ei ole niin vapaamuotoista muita yrittäjyyden lähestymistapoja ajatellen. Yrittäjä si-

toutuu noudattamaan yhteistyösopimuksen mukaista liiketoimintaa ja konseptia, eikä peliva-

raa yleensä ole omiin lisäyksiin ja muutoksiin. Sopimuksen mukaan pitää noudattaa tietynlai-

sia pelisääntöjä yhteistyössä niin antajan kuin muiden ketjun yrittäjien kanssa (Yrittäjät 

2014). 

Viikon aikana pohdiskelinkin hieman omia ajatuksiani franchisingista. Olen samaa mieltä siitä, 

että franchising on ns. helppo tie yrittäjyyteen. Minulle oli paljon helpompaa tehdä muutos 

yrittäjyyteen valmiilla liiketoimintakonseptilla, ja minun on myös ollut paljon helpompi innos-

tua yrittäjyydestä kaiken sen tuen avulla, jota Laatutakuu-ketjusta löytyy. En itse ole niin-

kään samaa mieltä siitä, että franchising rajaa yrittäjän vapautta. Toki joillakin toimialoilla 

tämä pitää paikkansa ja kaikissa franchising-ketjuissa ei voi itse lähteä kasvamaan samalla ta-

valla kuin vapaana yrittäjänä. Mutta itse koen, että minulla on kaikki mahdollisuudet menes-

tyä ja rakentaa toimivaa liiketoimintaa. 
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Voisi väittää, että franchising-yrittäjyyden edut ja haitat vaihtelevat toimialoittain. Itse koen, 

että siivousalan yrittäjyydessä isomman ketjun brändistä ja tunnettavuudesta on paljon etua 

oman franchising-yrittäjyyden toiminnan kasvattamisessa. Tuttu ketjun nimi ja maine voi he-

rättää luottamusta ja helpottaa asiakashankintaa, siinä missä omillaan toimiminen voi olla 

haastavampaa asiakkaiden vakuuttamisessa. 

 

3.5 Viikko 5 

Maanantai 

Tänään illalla kävin asiakaskohteessani tekemässä suursiivousta, josta sovittiin pari viikkoa 

sitten. Tänään tämän kohteen suursiivouksen aikaa meni 3,5 tuntia. Aloitin työni 18:00 ja lo-

petin klo 21:30. Aloitin ensin ikkunoidenpesusta. Kohteessa oli vähemmän ikkunoita, joten sii-

hen aikaa meni noin kaksi tuntia. Ikkunoiden pesujen jälkeen pesin kaksi vessaa. Vessojen 

suursiivouksessa pesen lattiat, oven, tahrat, seinät, saniteettitarvikkeet ja imuroin. Lopussa 

siivosin myös jääkaapin. Tarjoan suursiivouksesta tarjoushintana vessojen ja ikkunoiden pe-

susta 30€/h + alv. Odotan aina suursiivouksen jälkeen seuraavan päivään asti, jotta näen asi-

akkaani tyytyväisenä työstä ja sitten vasta lähetän heille laskun tehdystä työstä.  

Tiistai 

Tänään luin sähköposteja päivän aikana. Sain asiakkaalta edellisen päivän suursiivouksesta hy-

vää palautetta ja tämä palaute piristi päivääni. Päivän aikana käytin Netvisoria, lähetin asiak-

kaalle laskun ja muistutin muutamista erääntyneistä laskuista asiakkailleni. Tilasin Pamarkilta 

yhteen asiakaskohteeseeni saniteettitarvikkeet ja itselleni käsineitä.  

Illalla kävin siivoustyössä toimistokohteessani. Toimistossa näytti siltä, että työntekijät olivat 

pikkuhiljaa palaamassa töihin, sillä toimisto oli jo aika sotkuinen viime viikon siivouksen jäl-

jiltä. Aloitin työni keittiöstä ja laitoin kaikki likaiset astiat astianpesukoneeseen pesua varten. 

Neuvotteluhuoneissa oli paljon astioita ja hedelmiä. Keräsin kaikki astiat ja hedelmät sieltä 

pois ja siivosin siististi huoneet. Roskia ja pahvia oli aika paljon toimistossa, keräsin ne kaikki 

pois ja pyyhin kaikkien pöytien pölyt. Siivosin tänään kunnolla toimistokohteeni ja siihen ai-

kaa meni noin 2 tuntia. Sen jälkeen kävin kiinteistökohteessani ja siivosin portaat, hissit, pu-

kuhuoneet ja ala-aulan.  

Keskiviikko 

Tänään en ollut saanut työhön liittyviä viestejä. Päivän lopussa soitin aluepäällikölleni ja kes-

kustelimme uuden asiakaskohteen työajoista. Viime viikolla siivotessani erästä kohdetta sii-

vousaika ylitti 2 tuntia, joten aluepäällikköni neuvoi minua siivousaikojen pituudesta. Hän 
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neuvoi minua ja kehotti, että jatkan samalla työrytmillä kaksi kuukautta ja jos yhä työaika 

ylittää yhdessä arvioidun ajan, voin neuvotella asiasta asiakkaan kanssa. Hän neuvoi myös 

kohteen lattianpesusta sen, että voin muutaman kuukauden jälkeen kertoa asiakkaalle, että 

voidaan pestä yläkerran toimiston lattiat vain joka toinen viikko, koska yläkerrassa lattiat py-

syvät yleensä siistinä eivätkä kaipaa lisäpesua, vaan ne voi esim. mopata hyvin. Alakerrassa 

lattiat kaipaavat kerran viikossa lattian pesua. Siivousaika on hyvin tärkeää minulle, sillä jos 

sovittu aika ylittyy, se tarkoittaa, että minä yrittäjänä joudun tekemään ilmaista työtä ja 

tämä laskee liiketoiminnan kannattavuutta.  

Torstai 

Tänään minulla oli työhaastattelu Kiinteistöpalvelut Räsänen Oy:ssä assistentin työtehtävästä, 

johon olin hakenut viime viikolla. Haastattelussa työnantaja kertoi minulle, että he kiinnos-

tuivat minusta, koska toimin siivousyrittäjänä. Sain kuulla, että heillä itselläkin on siivous-

työntekijöitä ja heidän mielestään voin ohjata heidän siivoustyöntekijöittensä. Voisin tehdä 

tämän esim. käymällä heidän kanssaan asiakaskohteissa näyttämässä heille uusia asiakaskoh-

teita ja perehdyttämällä heitä siivousaineiden ja välineiden käytöstä sekä myös ottamalla vas-

taan asiakaspalautteita ja reklamaatioita. Kerroin heille, että vastuualueet kuulostavat tu-

tuilta minulle, koska teen samat työt omassa siivousyrityksessäni.  

Haastattelu meni hyvin ja uskon, että tämä rooli voisi avata minulle oven uudenlaiselle urapo-

lulle. Odotan innokkaasti saada tietää, saanko työpaikan vaiko en. Illalla kävin vain yhdessä 

kohteessa siivoamassa porrashuoneeseen. Siivosin ala-aulat, hissit, varastot ja pesin ulko-

ovet. Kiinteistön ulko-ovet täytyy pestä kerran kuussa. 

Perjantai 

Tänään illalla kävimme isäni kanssa ensin toimistokohteessa siivoamassa ja siivouksen jälkeen 

pesimme kohteen lattiat. Tämän kohteen siivouksen jälkeen ajoin keskustaan toiseen siivous-

kohteeseen ja siivosimme yhdessä muutaman toimistokohteen. Lopetimme työt noin klo 

21:30. Siivoamatta jäi vielä muutama toimistokohde ja rappusiivouskohde. Yleensä isäni sii-

voaa toisen rappusiivouskohteeni yksin lauantaiaamulla ja myös yhden toimistokohteeni sa-

malla. Koska perjantai on pitkä työpäivä, emme ehdi siivoamaan kaikkia kohteita saman illan 

aikana. Tästä johtuen olen siirtänyt muutaman siivoustyön viikonlopulle. 
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Viikkoanalyysi 5 

Tällä viikolla olin saanut hyvää palautetta asiakkaaltani ja se merkitsi minulle paljon yrittä-

jänä. Ilman tyytyväisiä asiakkaita en voi toivoa yritykselleni menestystä. Keskityin tällä vii-

kolla eniten asiakastyytyväisyyden kasvattamiseen ja asiakaspalautteiden käsittelemiseen, 

sillä molemmilla ovat tärkeät roolit yrityksessäni.  

Mielestäni asiakastyytyväisyyttä edeltää asiakaskeskeinen toimiminen yrityksessä. Asiakaskes-

keinen toiminta voi tarkoittaa sitä, että toimintaa kehittää asiakaslähtöisesti. Tämän voi to-

teuttaa esimerkiksi keräämällä asiakaspalautteita. Palautteista saatua tietoa voi käyttää poh-

jana toiminnan kehittämiselle sekä tiedonlähteenä kehitysideoille. Asiakaskeskeisyyttä voi 

olla hankalaa mitata, mutta yksi tapa tarkastella asiakaskeskeisyyttä on seurata yrityksen pa-

nostuksia saada asiakkailtaan palautetta ja halukkuutta analysoida palautteita. Mitä katta-

vampi ja hiotumpi palauteprosessi on, sitä asiakaskeskeisemmäksi yritystä voi kutsua (Hen-

rietta, A 2005, 31.) 

Palautetta asiakkailta voi saada asiakastyytyväisyystutkimuksien avulla. Tutkimuksen tuloksia 

tulisi hyödyntää systemaattisella tasolla ja tehdä johtopäätöksiä tuloksista. Kyselyt eivät ole 

kuitenkaan ainoa tapa edetä tiedonkeruun kanssa. Jo itse asiakaskohtaamisista voidaan am-

mentaa sellaista tietoa, mitä käyttää hyväksi toiminnankehittämisessä. (Henrietta, A 2005, 

37-38). Olen samaa mieltä siitä, että asiakastyytyväisyystutkimus merkitsee paljon jokaiselle 

yritykselle. Mitä enemmän saan palautetta omilta asiakkailtani, sitä enemmän miten hyvin he 

kokevat saavansa palvelua. Näin voin myös tietää paremmin, kuinka palvella asiakkaitani. 

Asiakastyytyväisyyslomakkeella saan tietää kuinka asiakkaat arvostavat palveluani ja kuinka 

tyytyväisiä he ovat. 

Olen varma, että asiakastyytyväisyyttä parantamalla voi saada asiakkaista kanta-asiakkaita. 

Asiakkaasta tulee kanta-asiakas, kun suhde asiakkaaseen kasvaa ja kehittyy ajan mittaan vuo-

rovaikutuksen jatkuessa. Asiakaskeskeinen toiminta voi johtaa myös oman tuotteen tai palve-

lun kasvuun ja kehittymiseen, kun seurataan asiakkailta tulevan informaation valossa tarpei-

den täyttymistä. Asiakaspalautteita tulee analysoida ja hyödyntää omaa liiketoimintaa ajatel-

len, minkä pohjalta voi kehittää omaa ydinpalvelua ja lisäpalveluita (Henrietta, A 2005, 43). 

Tuen itse näitä väitöksiä. Asiakassuhteella on tärkeä rooli yrittäjälle, sillä vain niiden kautta 

voidaan paremmin ymmärtää eri tarpeita ja toiveita. Yrittäjänä olen oppinut tarjoamaan asi-

akkaille sekä hyvää palvelua, tuotteita että myös hyvää asiakaspalvelua ja yhteydenpitoa. 

Menestyvät yritykset usein näkevät asiakaspalautteen arvokkaana mahdollisuutena kehittyä ja 

toimia asiakaslähtöisellä tavalla. Kyselyitä on hyvä tehdä monessa eri kanavassa järjestelmäl-

lisellä tavalla. Järjestelmällinen asiakaspalautteen kerääminen vaatii myös säännöllisyyttä. 

Yksi tehokas tapa kehittyä ja parantaa asiakastyytyväisyyttä on ylittää asiakkaan odotukset. 

Tällainen toimintatapa herättää asiakastyytyväisyyden lisäksi asiakkaan luottamusta, etenkin 



  35 

 

 

kun asiakas kohdataan kunnioittavasti, ystävällisesti ja empatiaa osoittaen (Henrietta, A 

2005, 67, 82.) 

Asiakkaiden kuunteleminen ja suoran palautteen käsitteleminen ovat olennaisia osia asiakas-

tyytyväisyyden tutkimisessa. Näitä osa-alueita varten voi käyttää omaa järjestelmää, jota 

kutsutaan myös asiakastyytyväisyyden kuuntelujärjestelmäksi (Rope & Pöllönen 1994, 56). 

Muun muassa kuuntelujärjestelmän avulla voi saada selville, että asiakkailla on erilaisia odo-

tuksia yrityksen palveluista. Asiakasodotukset saavat alkunsa markkinoinnista, artikkeleista, 

aiemmista kokemuksista ja tuttavien kokemuksista. Tässä mielessä mielikuvat ja odotukset 

ovat yksilöllisiä (Rope & Pöllönen 1994, 58-59.) 

Asiakkaan kokemukset, mielikuvat ja odotukset siis vaikuttavat asiakastyytyväisyyteen. Koska 

nämä kolme mainittua asiaa ovat melko aikasidonnaisia ja nykyhetkelle painoarvoa antavia, 

voi asiakastyytyväisyyttä parantaa tarjoamalla parempia kohtaamisia asiakkaan kanssa. Jokai-

sen kanssakäymisen antaa yritykselle mahdollisuuden saada asiakkaalta joko kiitosta, ideoita, 

valituksia tai ylipäätään palautetta. Tärkeää on, että näistä kohtaamisista saadaan kaikki tar-

vittava tieto yhteen paikkaan, että osataan paremmin selvittää mihin asioihin ollaan tyytyväi-

siä ja mihin ei (Rope & Pöllönen 1994, 59, 78.) 

Tärkeää on, että palautteen antaminen on helppoa. On olemassa monia tapoja mahdollistaa 

asiakkaalle palautteen antaminen, esim. kyselyt, oma puhelinlinja asiakaspalveluun tai muu 

selkeästi osoitettu paikka asiakaspalvelulle. Kynnyksien poistaminen asiakaspalautteessa pa-

rantaa mahdollisuuksia hyvään ja laadukkaaseen asiakaspalautteeseen (Rope & Pöllönen 1994, 

78-79.) 

Aiemmin totesimme asiakastyytyväisyyden ja luottamuksen liittyvän toisiinsa. Asiakkaan luot-

tamus kasvaa, kun hän huomaa saavansa vastauksen yrityksen lupauksille. Jos siis asiakkaalle 

annetaan lupaus jonkinlaisesta palvelusta, tulisi se myös lunastaa. Palvelun laatua tarkastel-

lessa luottamus nousee vahvaan rooliin kriteerinä, joten on tärkeää, että palveluntarjoaja 

ymmärtää täysin, mitä asiakas odottaa sovitun perusteella (Rope & Pöllönen 1994, 81.) 

Asiakastyytyväisyyttä voi siis seurata monella tavalla ja monien eri tilanteiden kautta. Suu-

reen rooliin nousee asiakaspalautteen oikeanlainen ja nopea käsittely. Asiakastyytyväisyyden 

tutkiminen tulisi johtaa siihen, että asiakkuuksia ei menettäisi. Asiakkaille tulisi mahdollistaa 

spontaani palaute, suosittelu ja tyytyväisyystutkimuksiin osallistuminen. On kuitenkin hyvä 

muistaa, että asiakaspalautetta voi saada myös yrityksen oman henkilökunnan, jälleenmyy-

jien, kotisivujen tai blogien välityksellä (Bergström & Leppänen 2015.) 
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3.6 Viikko 6 

Maanantai 

Tänään sain viesti yhdeltä asiakkaaltani, että en ollut laittanut hälytystä päälle viime perjan-

taina lähtiessäni. Hän muistutti, kuinka he pitävät tärkeänä hälyttimen päällä pitoa. Pahoitte-

lin asiakkaalle tapahtunutta ja kerroin hänelle, että olin laittanut laitteeseen hälytyksen nu-

meron, mutta unohdin katsoa piippaako kone vaiko ei. Pidän tämän mielessä jatkossa ja en 

lähde ennen kuin varmistan hälyttimen päällä olosta.  

Illalla kävin siivoustyössäni rappukohteissani ja siivoisin ala-aulat, pukuhuoneet, kahdeksan 

kerroksen raput, ja hissit. Onneksi tässä kiinteistössä on hissi, mikä helpottaa minua rappujen 

siivoamisessa. Minulla on myös toinen rappusiivouskohde, joka sijaitsee toisella puolella kes-

kustassa rannalla ja siellä ei ole hissiä. Siivous menee niin, että täytyy siivota talosta A-F ra-

put ilman hissiä ja se on rankkaa työtä minulle. Tässä kohteessa siivouskerta on kerran vii-

kossa perjantaisin, jonka käyn aina lauantaiaamulla siivoamassa. 

Tiistai 

Aamulla aluepäällikköni oli lähettänyt minulle kiinteistökohteestani uudenvuokraajan viestin, 

jossa he olivat pyytäneet siivoustarjousta. Uudella vuokraajalla ei ollut minun yhteystietojani, 

joten he lähettivät Laatutakuulle viestin, että kuka toimii kiinteistössä siivoajana ja he ker-

toivat kaipaavansa siivoustarjousta. Lähetin hänelle viestin ja kyselin tarjousta varten heidän 

tilansa kokoa ja kuinka usein he haluavat siivousta ja että onko tiloissa esim. kokolattiamat-

toa. Sitten voin laskea heille kohtuullisen ja sopivan hinnan. Illalla kävin toimistosiivoustöissä. 

Keskiviikko 

Tänään soitin edellisen päivän uudelle vuokraajalle tarjoushinnan pyynnöstä ja hän kertoi, 

että ottaa minuun yhteyttä ensi viikon alusta, kun tämän viikon aikana heillä on kiire. Illalla 

kävin siivoustyössäni ja siivosin kaksi kohdetta.  

Torstai 

Sain asiakkaalta viestin aamulla avaimen palautuksesta, koska asiakas oli lopettanut toimin-

nan kesäkuussa. Tässä asiakaskohteessa on kaksi toimistoa, jotka ovat tavallaan kiinni toisis-

saan ja pääsen sinne sisään yhdellä avaimella. Kun nyt toinen on lopettanut toiminnan ja jat-

kan toisen asiakkaan kanssa yhteistyötä ja minulla on vain yksi avain käytössä. Kyselin asiak-

kailta, että voinko pitää avaimen ja koodata sen toiselle asiakkaalle sopivaksi, jonka kanssa 

jatkan yhteistyötä.  
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Sain aluepäälliköltäni sähköpostiviestin, kutsun, peruspesu ja vahaus -koulutukseen, joka pi-

detään 22.8.2020, klo 10-15. Koulutuksessa käydään läpi tekstiililattian hoitoa teoriassa (imu-

rointi, tahrojen poisto, maton peruspesu ja eri aineiden käyttö.) Viimeinen ilmoittautumis-

päivä on 14.8 ja koulutukseen mahtuu vain 10 yrittäjää. Olen aiemmin käynyt tässä koulutuk-

sessa, joten en aio osallistua tällä kertaa. Illalla klo 17:00 jälkeen kävin siivoustyössäni por-

raskohteissa. 

Perjantai 

Tänään sain kirjanpitäjältäni tiivistelmän, jonka kirjanpitäjäni lähettää sähköpostitse joka 

kuussa minulle. Tässä dashboardissa esitetään kirjanpidon asioita, kuten yrityksen liikevaih-

toa, muutoksia, voitot (tappiot), hinnankorotukset ja verot. Päivän aikana käytin Netvisoria ja 

hoidin avoimia laskuja ja sen jälkeen tilasin jätepusseja uuteen asiakaskohteeseeni. Illalla kä-

vin siivoustyössäni kolmessa kohteessa ja seuraavana päivänä lauantaina käyn tekemässä. 

suursiivouksen, jonka olin sopinut aiemmin asiakkaan kanssa.  

 

Viikkoanalyysi 6 

Tällä viikolla sain uuden asiakkaan. Asiakas oli laittanut tarjouspyynnön ja kun sain sen, soitin 

asiakkaalle. Keskustelun teemana oli saada tarkempaa tietoa tarvitusta palvelusta ja neuvo-

tella palvelun hinnasta. Keskustelumme jälkeen laitoin tälle uudelle asiakkaalle tarjouksen. 

Minun asiakkaani arvostavat laatua. Laadukkaalla palvelulla on myös hintansa. Sopimusneu-

votteluissa selitän tarkasti minun asiakkaalleni, mistä palvelun hinta koostuu. Näin asiakas 

ymmärtää paremmin hinta-laatusuhdetta. Pidän huolta siitä, että sopimus allekirjoitettaessa 

sekä asiakas että minä yrittäjänä olemme samalla viivalla ja tyytyväisiä sopimuksen sisältöön. 

Hinta on yksi kilpailukeinoista, myös siksi koska se vaikuttaa vahvasti yritystoiminnan kannat-

tavuuteen. Oikeasta hinnasta puhutaan silloin, kun asiakas on valmis sen maksamiseen. Edulli-

set tuotteet ja palvelut ovat houkuttelevia asiakkaille, mutta tällöin kustannuksille ja työ-

ajalle saadaan vähemmän vastinetta. Vaatii taitoa myydä hinnoilla, jotka ovat kannattavia ja 

tekevät tuloa yritykselle, vaikka asiakas ei tiedäkään mistä hinnat koostuvat. Korkeat hinnat 

voivat viestiä korkeaa laatua, mutta saattavat toisaalta karkottaa asiakkaita. Hinnoittelu ei 

siis vain ole päätös siitä, kuinka paljon halutaan tuottaa rahaa yritykselle vaan myös siitä, 

minkälaisia mielikuvia haluaa asiakkaalle herättää (Pakkanen ym. 2009, 130.) 

Hinnoitellun lisäksi palvelun ja tuotteen mielikuviin liittyvät esim. brändi ja tuotteen/ palve-

lun luonne. Jotkin tuotteet saavuttavat sellaisen maineen, että niistä ollaan halukkaita mak-

samaan korkeita summia. Hinnoittelua voikin siis lähestyä kahdesta eri näkökulmasta, joko 
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kustannusten näkökulmasta tai markkinatilanteen näkökulmasta. Kustannusperusteinen hin-

noittelu tarkastelee katetta, ja pyrkii siihen, että tuotteen myyntitulot kattavat valmistuk-

sen, hankintakustannukset ja kiinteät kustannukset. Markkinahinnoittelu puolestaan keskittyy 

siihen, kuinka paljon tuotteesta tai palvelusta ollaan valmiita maksamaan, ja pyrkii siihen, 

että voidaan maksimoida saatava kate kysynnän ja tarjonnan, kilpailutilanteen ja asiakkaiden 

mielikuvien perusteella (Pakkanen ym. 2009, 132-134.) 

Hinnat ovat ratkaisevia yritysten kannattavuudessa. Tämän takia hinnoittelutapoja tulee 

miettiä tarkkaan, ja sitä tehdessä on hyvä muistaa, että asiakashankintaan on olemassa lukui-

sia erilaisia ratkaisuja (Pakkanen ym. 2009, 137.). Olen samaa mieltä siitä, että palvelun tai 

tuotteen hintaa täytyy miettiä tarkkaan ennen niiden myymistä asiakkaalle. Hyvällä palvelu-

laadulla voidaan myydä palvelua hyvään hintaan.  

Yrittäjänä olen oppinut tarjoamaan asiakkailleni sopivaa ja kohtuullista hintaa palveluistani. 

Tarjoamani palveluiden hinnat vastaavat yleistä siivousalalla vallitsevaa hintaluokkaa. Panos-

tan tarjoamani palveluiden laatuun kunnolla, koska sillä saan vakituisia asiakkaita ja lisä-

myyntiä. Asiakkaat yleensä alussa tilaavat suppean paketin palveluista ja hyvän palvelukoke-

muksen perusteella laajentavat tilauksensa. Uskon, että tyytyväiset asiakkaat saan ensinnäkin 

pysymään ja sen lisäksi tilaamaan lisäpalveluita. Tämä tuo toivottua pysyvyyttä ja kannatta-

vuutta omalle yritykselleni. Usein kanta-asiakkaani, jotka ovat tyytyväisiä palveluni tasosta, 

toimivat myös suosittelijoina. Jokaisesta onnistuneesta suosituksesta haluan myös palkita van-

hoja asiakkaitani alennuksella lisäpalveluista. 

Hinnoittelussa on ennen kaikkea tärkeää oivaltaa se, että asioita ei osteta vain halvan hinnan 

vuoksi. Toki asiakkaat pyrkivät saamaan haluamansa tuotteen tai palvelun mahdollisimman 

edullisesti, mutta loppujen lopuksi tuotevalinta perustuu ostohaluun ja omiin mieltymyksiin 

(Rope, T 2011, 75.). Tämä puolestaan on tärkeää ymmärtää asiakkaiden houkuttelemisessa. 

Asiakkaat tavoittelevat helppoutta ja palveluita tarjotessa ostohalukkuutta voi kasvattaa te-

kemällä palveluun tutustumisen tai ensimmäisen tason hyödyntämisen mahdollisimman hel-

poksi. Tämän voi saavuttaa joko yksinkertaistamalla hintoja tai tarjottavien vaihtoehtojen 

määrää. (Luotonen & Setälä 2019, 23.) 
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  Hintataso  22    2.Hinnoittelu- tekniikka 
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Kuva 6. Hintapäätökseen vaikuttavat tekijät (Rope, T 2011, 79) 

Yllä olevasta kuvasta (Kuva 6) huomaa, että tuotteen hintaan vaikuttavat, hinnoittelupoli-

tiikka, kokonaiskustannukset, markkinatilanne ja kilpailijat sekä tuotteet ja asiakkaat.  

Kuvion vasemmanpuolinen laatikko (markkinat tai kilpailijat) antavat perustan hintatasolle. 

Joskus joku kuitenkin väittää hinnan tulevan markkinoilta. Tämä ei pidä paikkaansa. Jos se 

tulisi, niin markkinoilla olisi joku näkymätön jumalallinen käsi, joka määrittää hintoja. Näin-

hän asia ei ole. Markkinat muodostuvat kilpailijoista, jotka käyttävät itsenäisesti hinta-apa-

raattia pärjätäkseen mahdollisimman hyvin markkinoilla (Rope, T 2011, 79-80.) 

Oleellista on, että yleensä markkinoilla ei ole yhtä hintajärjestelmää, vaan jokainen hinnoit-

telee kunkin alan yleisen hintatason mukaan tuotteensa (Rope, T 2011, 80.) 

Hinnoittelupolitiikkaa kutsutaan myös nimellä laatuasemointi. Nimi tulee siitä, että hinnoitte-

lupolitiikassa määritetään oma tuote suhteessa yleiseen hintatasoon oma imago huomioon ot-

taen. Hinta-asteikko voidaan jakaa viiteen osaan: 

1. kallis 

2. hintava 

3. keskihintainen 

4. halpa 

5. hyvin halpa (Rope, T 2011, 81.) 

Tavoitteet 

Hinta € Markkinat/kil-

pailijat 
Tuote/asiakkaat 

Kustannukset 
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Hinnoittelutekniikka on toinen markkinoinnillisen hinnoittelun peruspäätös. Tässä lähestymis-

tavassa lähdetään kahdesta asiasta liikkeelle: 

1. Varmistetaan, että asiakas ei pääse vertailemaan yritystä kilpailijoihin hinnan suhteen 

2. Löydetään ratkaisu, jolla asiakas suosiolla maksaa suurimman hinnan ostamastaan 

tuotteesta ollen myös hintaan niin tyytyväinen, että on valmis ostamaan tuotteen toi-

senkin kerran (Rope, T 2011, 84.) 

Termillä oletusvaihtoehto tarkoitetaan tilannetta, jossa päätöksentekoa varten on annettu 

yksi vaihtoehto valmiiksi oletuksena. Tässä tilanteessa asiakkaalla ei siis ole periaatteessa 

päätöstä, vaan vaihtoehto on jo annettu valmiiksi (Luotonen & Setälä 2019, 47.). Pyrin itse 

yrittäjänä ottamaan mahdollisimman hyvin selvää asiakkaan tarpeista ja toiveista. Kysyn sii-

voustarpeiden säännöllisyydestä viikkotasolla ja pyrin hahmottamaan työn ajallisia vaatimuk-

sia ottamalla selvää asiakkaan tilojen koosta. Näiden pohjilta hinnoittelen asiakkaalle sopivan 

tarjouksen. Pidän yksinkertaisuudesta, joten usein tarjoan asiakkaalle vain yhtä hintaa, mihin 

olen laskelmissani päätynyt.  

Tarjousta tehdessä otetaan huomioon asiakkaan tarjouspyyntö. Tarjouspyyntö ei kuitenkaan 

sido asiakasta vielä tekemään kauppaa, vaan se kuvailee minkälaista palvelua, asiakas on ha-

kemassa. Tarjouspyynnössä voi olla määrittelyjä, ehtoja, toivomuksia, jne. Kun yritys vastaa 

asiakkaan tarjouspyyntöön, on sen hyvä olla selkeä siitä, miten tarjous vastaa pyydettyjä asi-

oita, ja mitkä asiat mahdollisesti poikkeavat pyydetystä (Saastamoinen, A 2017, 47.)  

Niin tarjouksen työstämisen kuin yhteistyön aikana on hyvä muistaa sopia lisätöistä. Lisätyöt 

voivat vaikuttaa hinnoitteluun ja oletettuihin kokonaiskustannuksiin; lisäksi, lisätöiden teke-

misestä on aina hyvä keskustella etukäteen asiakkaan kanssa (Saastamoinen, A 2017, 48.) 

Tarjous koostuu asiakkaan ja tarjouksenlähettäjän yrityksen yhteystiedoista sekä tarjoushin-

nasta. Siinä tulisi selkeästi merkitä arvonlisäverot, tarjouksen kohde, sopimusehdot, tarjouk-

sen voimassaoloaika, maksuehdot ja yhteystiedot. Tarjouksen ulkoasu tulisi olla selkeä ja 

helppolukuinen. Tarjouksessa tulisi olla esillä vähintäänkin yrityksen nimi, logo ja yhteystie-

dot. (Saastamoinen, A 2017, 52–53.) 

Laatutakuun yrittäjänä minulla on käytössä valmis tarjouspohja, johon lisätään asiakkaan yh-

teystiedot, tarjoushinta ja tarjouksen voimassaoloaika, sekä siihen mukaan liitettävät sopi-

musehdot. Valmis tarjouspohja nopeuttaa tarjoukseni tekemistä.  

 

 



  41 

 

 

3.7 Viikko 7 

Maanantai 

Tänään en saanut työaiheisia sähköposteja. Päivän aikana kävin Netvisorissa tarkistamassa 

laskuja ja tilasin samalla toiselle asiakaskohteelleni saniteettitarvikkeita. Illalla kävin rappu-

kohteessani ja siivosin maanantain tyypilliseen tapaan.  

Tiistai 

Tänään sain viestin edellisen viikon uudesta asiakaskohteesta. Asiakas oli pyytänyt hintatar-

jouksen kolmesta erilaisesta palvelukuvauksesta: kerran viikossa tehtävästä siivouksesta, 

kaksi kertaa viikossa tehtävästä siivouksesta vähemmillä työtunneilla, sekä kaksi kertaa vii-

kossa tehtävästä siivouksesta täysillä työtunneilla. Keskustelin aluepäällikköni kanssa sopivista 

hinnoittelumalleista ja lähetin asiakkaalle kolmesta palvelunkuvaksesta hintatarjouksen ja so-

pimusehdot. Lisäksi asiakas toivoi lisäsiivousta 31.8.2020 iltapäivälle ennen kuin he aloittavat 

työnsä syyskuun alussa. Lähetin hänelle myös lisäsiivouksista tarjouksen tuntihinnoitteluun 

pohjautuen. Illalla kävin siivoustyössäni kahdessa kohteessa.  

Keskiviikko 

Edellisen päivän aikana työskennellessäni huomasin, että asiakaskohteessani olivat saniteetti-

tarvikkeet loppumassa, joten tilasin tänään niitä lisää. Saan aina Pamarkilta viestin, kun tar-

vikkeita on lähetetty toimituksen. Illalla klo 17:00 jälkeen kävin siivoamassa toimistokohdet-

tani parin tunnin ajan ja sen jälkeen kävin siivoamassa kiinteistökohteeni.   

Torstai 

Aamulla sain viestin uudesta asiakaskohteestani, että he käsittelevät tarjoukseni kesäloman 

jälkeen ja palaavat asiaan elokuun alussa. Sain myös Pamarkilta viestin tarvikkeiden saapumi-

sesta. Illalla kävin siivoustyössä rappukohteessani ja siivosin maanantain työn mukaisesti.  

Perjantai 

Tänään illalla kävin siivoustyössäni kolmessa toimistokohteessa ja suunnittelin käyväni seuraa-

vana päivänä lauantaina tekemässä suursiivouksen, eli ikkunoiden pesun ja vessojen suursii-

vouksen asiakaskohteessani, josta olimme sopineet asiakkaan kanssa kesäkuussa.  

Viikkoanalyysi 7 

Täällä viikolla käsittelin useita laskuja viikon aikana, ja samalla pohdiskelin osto- ja myynti-

laskuihin liittyviä kokonaisuuksia. Keskityn analyysissani osto ja myyntilaskuihin.  
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Lasku on joko paperisessa tai sähköisessä muodossa oleva dokumentti, joka vaatii siinä ilme-

nevää taloudellista korvausta dokumentissa mainitusta palvelusta tai tuotteesta, jonka asia-

kas on hankkinut. Laskun tulee tositteena ja ilmoituksena täyttää myös arvonlisäverovelvolli-

set vähimmäisvaatimukset. Lain näkökulmasta, kun puhutaan laskusta, käsitetään sillä itse 

laskun lisäksi myös laskuina toimivat tositteet, eli lasku voi olla useamman dokumentin 

kooste. Laskussa voi olla viittauksia asiakirjoihin, jotka ovat jo asiakkaalla (Lahti & Salminen 

2008, 48.)  

Ostolasku on yritykselle lasku, joka tulee jonkin tuotteen tai palvelun ostosta. On hyvin tyy-

pillistä, että yrityksillä on toiminnassaan sekä osto- että myyntilaskuja. Näitä laskuja käsitte-

lee useimmiten yrityksen taloushallinto. Yrityksen taloushallinnon silmin ostolaskuihin liitty-

vät prosessit lähtevät liikkeelle silloin, kun ostolasku otetaan vastaan yritykseen. Prosessit 

voivat vaihdella yrityksittäin, mutta ne loppuvat normaalisti laskujen maksusuoritusten, kir-

janpitokirjausten ja arkistointien jälkeen. Toki, mikäli tarkastellaan yrityksen toimintaa laa-

jemmin, liittyy laskujen käsittelyyn prosesseja, jotka alkavat jo aiemmin, kuten itse ostami-

nen ja tilaaminen (Lahti & Salminen 2008, 48.)  

Ostolaskuprosessi pitää sisällään ainakin seuraavat vaiheet: 

1. tilaus- ja toimitusprosessi  

2. ostolaskun vastaanotto 

3. ostolaskun tiliöinti ja kierrätys  

4. ostolaskun tarkoitus, hyväksyntä ja päivitys ostoreskontraan 

5. maksatus 

6. täsmäykset ja jaksotukset  

7. arkistointi (Lahti & Salminen 2008, 49.) 

Ostolaskuja otetaan vastaan sähköiseen ostolaskuja käsittelevään järjestelmään. Tämä teh-

dään joko skannaamalla paperisia laskuja, vastaanottamalla verkkolaskuja tai ns. EDI-liitty-

män avuin. B2B-puolella (Business-to-business) laskujen vastaanottamista varten on kehitetty 

erilaisia ohjelmistoja ja sovelluksia, kuten esim. ERP (Enterprise Resource Planning) -sovelluk-

set, joihin sisältyy ostolaskujen sähköinen käsittely. Yleensä pienemmän toimijat käyttävät 

tilitoimistoja, ja näiden käytössä olevia sovelluksia. Vaihtoehtona tälle lähestymistavalla on 

itsenäinen verkkopankkityöskentely (Lahti & Salminen. 2008 56). 

Suomessa lähetetään laskuja perinteisesti postitse, mutta myös jo paljon sähköisesti verkko-

laskuina. Organisaatioissa käsitellään yleisesti paljon laskuja, ja monet suuret yritykset ja or-

ganisaatiot vastaanottavat EDI-muodossa saapuvia ostolaskuja. On myös yleistä, että paperi-

set laskut otetaan skannattavaksi, jotta ne saataisiin sähköisessä muodossa järjestelmiin 

(Lahti & Salminen 2008, 48). 



  43 

 

 

Yrittäjät Suomessa voivat myös käyttää maksutonta Postin verkostopalvelua, mikä on suunni-

teltu nimenomaan pienyrittäjien käyttöön asiointikanavaksi, myös laskujen lähettämistä var-

ten sähköisesti. Palveluun on mahdollista kirjautua verkkopankkitunnuksella tai mobiilivar-

menteella (Valtiokonttori 2020). 

Mitä tulee sähköiseen laskutukseen (verkkolaskutukseen), niin voidaan sanoa, että Suomi on 

edelläkävijä. Sähköinen laskutus on yleistynyt etenkin yritysten laskuttaessa toisiaan (B2B) ja 

julkishallinnon taloushallinnossa. Valtiolle saapuvista laskuista 94 % ovatkin jo verkkolaskuja. 

Suomessa on myös otettu käyttöön vuonna 2020 laki, jonka mukaan ostajalla on oikeus edel-

lyttää verkkolaskuja toimittajiltaan, mikäli se ei pidä sisällään EU direktiivin 2014/55/EU mu-

kaista tietosisältöä. Tämän säädännön pääasiallinen tavoite on parantaa julkisia hankintoja ja 

edesauttaa verkkolaskujen käyttöä sekä käyttöönottoa. Tämän lain mukaan kaikkien julkishal-

linnon hankinnasta vastaavien yksiköiden ja yksityisen puolen elinkeinonharjoittajien on pyy-

dettäessä varmistettava, että ne voivat lähettää standardien mukaisia verkkolaskuja (Basware 

2020.) 

Käytän Netvisor-nimistä järjestelmää hoitaakseni taloushallinnon rutiinitehtäviä, kuten kirjan-

pidon tiliöintejä, laskujen lähettämisiä, saatavien seurantaa ja ostolaskujen tarkistamisia. 

Netvisor sisältää kaikki tarvitsemani taloushallinnon ominaisuudet. Netvisor laskutusohjelman 

avulla lähetän ja luon laskuja lyhyessä ajassa. Kirjanpito muodostuu laskutustositteista ja pal-

kanmaksuani varten saan tiedot Netvisorista sinne, minne tarvitsen. Netvisor on Visman omis-

tava ohjelmisto, jolla on noin 20 000 yrityskäyttäjää (Visma 2020). Arvostan sitä, että yrittä-

jälle on olemassa sähköisiä tietojärjestelmiä myös taloushallinnon tehtäviä varten. Laskujen 

käsittely vaatii tarkkuutta ja monien asioiden huomioimista, joten sen tukena ohjelmistorat-

kaisut ovat erittäin hyödyllisiä. Ilman erilaistan ratkaisujen hyödyntämistä osto- ja myyntilas-

kut sekä kirjanpito olisi hyvin aikaa vievää työtä.   

Laskuja ja kirjanpitoa voi tehdä Suomessa monella tavalla. Itse koen että sähköiset järjestel-

mät, kuten Laatutakuu Palvelut Oy:n käyttämä Netvisor, on tehokas väline hoitaa taloushal-

linnon asioita. Sen avulla yrittäjän kaikki taloushallinnon materiaalit ovat samassa paikassa ja 

tarvittavat tiedostot menevät suoraan kirjanpitäjälle kirjanpitoa varten. Paperilaskun lähettä-

minen maksaisi enemmän ja niiden tekeminen ja postittaminen olisi hidasta. Suosittelen sekä 

pienille, että isoille yrityksille taloushallinon sähköistämistä.  

Yrityksillä on käytössään erilaisia tapoja käsitellä ostolaskuja. Mitä suuremmasta yrityksestä 

on kyse, sitä enemmän byrokratiaa on usein löydettävissä sen sisältä. Tähän vaikuttanee sisäi-

set seurannat ja hyväksyttämiset useamman henkilön kanssa. Voi myös olla, että laskuille on 

annettu erilaisia käsittelyvaatimuksia, ja myös puutteellisesti tehdyt laskut hidastavat niiden 
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käsittelyä. Ostolaskujen käsittelyaikaan vaikuttaa sitä mukaa usea tekijä pelkän lähetysmuo-

don lisäksi. Sähköinen käsittelytapa nopeuttaa prosessia kuitenkin huomattavasti (Lahti & Sal-

minen 2008, 58.) 

Ostolaskut maksetaan joko tiettyyn eräpäivään mennessä tai muulla tavalla, josta on ostoa tai 

tilausta tehdessä sovittu omin ehdoin. Maksuehdoissa on hyvä olla tarkkana, ettei maksusuori-

tuksia tee joko liian myöhään tai aikaisin. Mahdollisista virheistä laskuissa on hyvä huomaut-

taa ajoissa. Mahdolliset muutokset maksuehdoista on hyvä päivittää omaan rekisteriin heti, 

kun sellaisista on sovittu (Lahti & Salminen 2008, 55). 

Myyntilasku on yrityksen luoma asiakirja, kun se myy tuotteita tai palveluita asiakkaalleen ja 

haluaa laskuttaa näistä. Myyntilaskutuksessa prosessi lähtee liikkeelle siitä, kun lasku laadi-

taan. Prosessi päättyy asiakkaan maksamiseen ja sen yhteydessä tehtäviin kirjauksiin ja arkis-

tointeihin myyntireskontrassa ja kirjanpidossa. Kun myyntilaskuprosessi on sähköinen, voidaan 

nimetä 4 päävaihetta: laskun laatiminen, laskun lähettäminen, sen arkistointi ja myyntires-

kontra. Myyntilaskujen ja ostolaskujen sähköinen käsitteleminen voi olla hankalaa, ellei mo-

lempia tee sähköisesti (Lahti & Salminen 2008, 73, 74.) 

Myyntilasku saadaan aikaiseksi hakemalla siihen asiakkaan ostamat tuotteet tai palvelut. 

Tuotteiden valintaan voidaan käyttää tuoterekisteriä, jossa yritys voi pitää sisällään tuot-

teidensa hintoja ja tietoja – tämä voi huomattavasti nopeuttaa laskun laatimista (Lahti & Sal-

minen 2008, 77). Käytän omassa liiketoiminnassani ja myyntilaskuja tehdessäni tämänkal-

taista prosessia. Uutta myyntilaskua laatiessani valitsen asiakkaani nimen, sitten tuotteet ja 

tarvikkeet tai palvelun, merkitsen hinnat ja määrät. Lopuksi lisätään arvonlisävero automaat-

tisesti laskulle, jonka jälkeen voin lähettää laskun eteenpäin. 

Myyntilaskujen kohdalla voidaankin siis aina syöttää arvonlisävero joko manuaalisesti tai auto-

maattisesti järjestelmän avulla laskutustietojen perusteella (Lahti & Salminen 2008, 77). Net-

visor-sovellusta käyttäessäni arvonlisävero lisätään laskuun aina automaattisesti. 

Asiakkuudenhallinta on olennainen osa myyntilaskuprosessia. Myyntilaskuja varten tarvitaan 

aina asiakastietoja, ja luonnollisesti myös itse asiakas. Asiakkuuksiin liittyviä tietoja pitää yl-

läpitää ja hallinnoida, jotta ne ovat oikeassa paikassa oikeaan aikaan ja ajankohtaisia. Järjes-

telmät tukevat tällaista hallinnointia, ja ratkaisuja on monenlaisia (Lahti & Salminen 2008, 

79.) 
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3.8 Viikko 8 

Maanantai 

Aamulla luin työsähköpostejani ja päivän aikana kävin Netvisorissa. Laskutin yhtä asiakasta 

tehdystä suursiivouksesta ja lähetin myös tarvikemyynnin laskuja asiakkaille. Illalla kävin rap-

pukohteessani ja suoritin siivoustöitäni joka maanantaiseen tapaani.  

Tiistai 

Tänään en ollut saanut työaiheisia sähköposteja. Illalla tein siivoustöitäni ja siivosin kolme 

kohdetta. Aloitin toimistosiivouksista ja niiden jälkeen kävin siivoamassa rappukohteeni. Edel-

lisestä siivouspäivästä ei jäänyt paljoa siivottavaa rappukohteessani, joten imuroin vain ala-

aulan ja pyyhin hissien pinnat. 

Keskiviikko 

Aamulla sain reklamaation asiakkaaltani edellisestä siivouskerrasta, että en ole laittanut asti-

anpesukonetta päälle. Asiakas painotti kuinka he arvostavat puhtaita astioita tullessaan töi-

hin. Vastasin hänelle ja pahoittelin unohdustani – normaalisti huolehdin astioiden pesusta 

aina, mutta tällä kertaa olin unohtanut. Päivän aikana käytin Netvisoria maksaakseni muuta-

mia laskuja. Illalla kävin taas siivoustyössä toimistokohteessani. 

Torstai 

Minulla ei ole tästä torstaista erityistä kerrottavaa. Illalla kävin jälleen rappukohteessani ja 

siivosin tuttuun tapaan.  

Perjantai 

Aamulla kävin läpi työsähköpostini. Illalla kävin siivoamassa kolme toimistokohdetta ja niiden 

jälkeen kävin tarkastamassa rappukohteeni. Se näytti siistiltä edellisestä siivouspäivästä, jo-

ten en siivonnut rappuja, imuroin vain ala-aulan.  

Viikkoanalyysi 8 

Mennyt työviikkoni oli melko rauhallinen, eikä mitään suurluontoista tapahtunut. Viikon ai-

kana olin kuitenkin saanut eräältä asiakkaaltani reklamaation, mikä sai minut pohdiskelemaan 

sitä hieman lisää. 

Reklamaatiolla tarkoitetaan sopimuskumppanille tai toimittajalle tehtävää ilmoitusta sopi-

muksen (tilauksen) vastaisesta suorituksesta tai toiminnasta. Reklamaatioita on kutsutta myös 
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asiakasvalituksiksi. Näitä valituksia tehdään yleensä tuotteista tai palveluista, jotka eivät vas-

taa sitä laatua tai sisältöä, mistä on sovittu tai mitä on selvästi viestitty. Reklamaatio voi yk-

sinkertaisen valituksen lisäksi sisältää myös erilaisia vaateita, esim. maksetun maksun palaut-

tamisesta tai muunlaisesta korvauksesta, kuten kunnossa olevan tuotteen lähettämisestä ve-

loituksetta. Aina ei ole kuitenkaan kyse huonosta palvelusta tai tuotteesta. Reklamaatio voi 

myös pohjautua myöhästyneisiin maksuaikoihin tai kilpailukiellon rikkomiseen (Easycredit 

2020). 

Reklamaatiota tehdessä on hyvä muistaa asiallinen lähestymistapa asiaan. Omat pettymykset 

tuotteeseen tai palveluun on hyvä tuoda kohteliaasti esille, vaikka usein nämä pettymykset 

johtavat mahdollisesti vahvoihin turhautuneisuuden tunteisiin. Reklamaatiota tehdessä on 

hyvä muistaa seuraavat asiat: takuun ja virhevastuun voimassaolo, reklamaation muoto, ajan-

tasaisuus, selkeys ja vaatimukset. Reklamaatiot onnistuvat nykyaikana hyvin sähköisesti, 

esim. sähköpostitse myyjälle (Easycredit 2020.) 

Yleensä virheistä tai puutteista reklamoidaan nopeasti asian vanhenemisen välttämiseksi. 

Reklamaatiotilanteissa myyjällä on ensisijainen oikeus korjata virheet, joista yksi tapa vastata 

reklamaatioon on purkaa kauppa (Easycredit 2020). Olen samaa mieltä siitä, että reklamaa-

tiot on hyvä hoitaa nopeasti, jotta asia voidaan korjata heti. Omassa liiketoiminnassani asiak-

kaani reklamoivat usein heti seuraavana päivänä, mikäli virheitä on huomattu. Vastaan heidän 

reklamaatioihinsa ystävällisesti ja korjaan virheeni mahdollisimman pian, jotta asiakkaani voi-

sivat olla turvallisen tyytyväisiä tarjoamiini palveluihin. 

Reklamaation voi tehdä vapaamuotoisesti, mutta saadakseen viestin perille ja asian käsitel-

tyä, seuraavat asiat on hyvä sisältää reklamaatioon: 

- Asioiden taustat – mitä asia koskee? 

- Sopimus ja osapuolet – mistä on sovittu ja kenen kesken? 

- Reklamaation syy – mikä meni vikaan? 

- Seuraukset reklamoijalle – mitä virheestä on koitunut kuluttajalle? 

- Vaatimukset – miten asian voi korjata? 

- Päiväys ja allekirjoitus (Easycredit 2020). 

Reklamaatioita on suotavaa käsitellä hyvin ja tehokkaasti. Käsittelyiden tavoite on saada ai-

kaan tyytyväinen asiakas ja palauttaa tämän luottamus takaisin. Valion mukaan 55-70 pro-

senttia valituksen tekevistä asiakkaista säilyvät ostajina tai palvelunkäyttäjinä kaikesta huoli-

matta, jos he vain saavat nopean vastauksen lähettämäänsä reklamaatioon. Mutta mikäli vas-

taus on sekä nopea että tyydyttävä, niin jopa 95 prosenttia valituksen tehneistä ostajista py-

syvät asiakkaina. Ei siis ole yhdentekevää, miten reklamaatioihin suhtaudutaan (Valio, T 2010, 

148.) 
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Asiakkaat arvostavat, kun yhteydenottoihin vastataan nopeasti ja toimeen tartutaan rivakasti. 

Reklamaatioiden käsittelyajat vaikuttavat myös osaltaan siihen mielipiteeseen, joka kullakin 

asiakkaalla muodostuu organisaatiosta, hyvitettiin palvelua tai tuotetta asiakkaalle sitten tai 

ei. Siinä mielessä itse asioiden hoitaminen on osa reklamaatioiden käsittelyä – nopea käsitte-

lyaika on niin ikään osa ostajalle tehtyä hyvitystä (Valio, T 2010, 150.) 

Minun mielestäni on ensiarvoisen tärkeää, että pidetään kiinni lupauksista. Jos asiakkaalle lu-

vataan yhteydenottoa tietylle päivälle, niin tuona päivänä pitää ottaa yhteyttä. Itse otan aina 

heti yhteyttä asiakkaisiini, kun saan reklamaatioita, tulivat ne sitten suoraan asiakkailta säh-

köpostitse tai Laatunetin kautta. Vastaan asiakkaille, että otan heihin yhteyttä mahdollisim-

man pian, ja teenkin sen aina luvatessani. 

Reklamaatioita käsitellään monesti myös suullisesti. Suulliset valitukset voivat olla helpompia 

käsitellä, sillä näiden yhteydessä näkee asiakkaan eleet ja kuulee heidän äänensävynsä. Kun 

reklamaatio tulee kirjallisesti, voi viesti vaikuttaa ilkeältä, vaikka se ei sitä ehkä olisikaan 

(Valio, T 2010, 155.) 

Suulliset reklamaatiot on hyvä ottaa heti käsittelyyn. Suositus sähköpostitse saapuviin rekla-

maatioihin on reagoida niihin yhden vuorokauden sisällä. Jo pelkkä vastaaminen tässä ajassa 

on jo hyväksi, vaikka asiaa ei olisi ehdittykään vielä käsitellä, sillä asiakas saa tiedon, että hä-

nen pyytämänsä asia on vireillä. Toki vastauksen jälkeen tulee edelleen myös toimia (Valio, T 

2010, 156). Olen täysin samaa mieltä tästä, sillä itsekin vastaan asiakkailleni saman tien, 

vaikka en asiaa olisi päässytkään vielä selvittämään kyseisenä päivänä. Palaan asiaan sitten 

myöhemmin, kun asia on selvitetty. 

3.9 Viikko 9 

Maanantai 

Tänään sain asiakkaalta viestin, jossa pyydettiin selvittämään siivoustarvikelasku, koska las-

kussa ei näkynyt toimituspäivämäärää. Tarkistin laskun Netvisorista ja laitoin asiakkaalle oi-

kean toimituspäivämäärän. Maksoin samalla avoimia laskuja Netvisorissa. Illalla kävin siivoa-

massa rappukohteeni maanantain työrytmin mukaisesti.  

Tiistai 

Tänään kuuntelin YouTubesta erästä ohjelmaa omalla äidinkielelläni (farsi) kirjasta (Kiyosaki, 

R 2018), jossa puhuttiin myyntitaidoista. Ohjelma oli mielenkiintoinen ja herätti minussa aja-

tuksia. Ohjelmassa kerrottiin, että kuinka voi hyvin myydä omia tuotteita/palvelujaan. Ohjel-

massa painotettiin, että pelkästään itse tuotteen tai palvelun myynti ei ole se pääasia, vaan 

hyvä myynnin yhdistäminen asiakkaan tarpeisiin. Illalla kävin siivoustyössäni ensin toimisto-

kohteessani ja sitten rappukohteessani. Imuroin ala-aulan ja pesin lasiovet. 
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Keskiviikko 

Päivän aikana kirjanpitäjäni soitti minulle ja selvittelimme heinäkuun veroasioita. Hän myös 

ilmoitti jäävänsä lomalle seuraavan kolmen viikon ajaksi ja kertoi että voin olla yhteydessä 

hänen tuuraajaansa tänä aikana. Illalla kävin taas siivoamassa kaksi kohdetta (toimistokohde 

ja rappukohde).  

Torstai 

Päivän aikana tarkistin laskuja Netvisorissa ja illalla kävin vain rappukohteessani ja siivosin 

kellarit, pukuhuoneet ja ala-aulan. Käytän joka päivä töiden aikana Laatutakuun työvaatteita, 

jossa vasemmalla paidassa näkyy Laatutakuun logo. Minulla on myös aina henkilökortti mu-

kana. Kun kuljen rapuissa ja kohteissani yleisesti niin muut kävijät voivat huomata, että toi-

min siivousyrittäjänä rakennuksessa. 

Perjantai 

Aamulla katsoin sähköpostiviestejä ja illalla kävin siivoustyössäni kolmessa kohteessa. Aloitin 

siivoamaan kahta toimistokohdetta ja lopuksi kävin rappukohteessani. 

Viikkoanalyysi 9 

Tällä viikolla olin kuunnellut hyviä puheita ja ohjelmia myynnistä YouTubesta omalla äidinkie-

lelläni, eli persian (farsi) kielellä. Kuuntelin farsin kielelle käännettyä kirjaa (Kiyosaki, R 

2018. Rich dad, poor dad), mikä kertoo myyntityöstä. Olin hyvin kiinnostunut tästä aiheesta 

ja se herätti ajatuksia. Opin paljon ja aion jatkossa käyttää erilaisia keinoja omien palvelu-

jeni myynnissä. Perehdyin tällä viikolla myyjänä toimimiseen ja myyntityöhön. 

Myyjän tehtävä on tehdä kauppaa ja ratkaista asiakastarpeita myymällä sopivaa palvelua tai 

tuotetta. Tärkeintä myyjälle kuitenkin on tuottaa arvoa toiminnallaan ostajalle siten, että 

asiakas tekee päätöksen ostaa ja parhaimmassa tapauksessa tulee pitkän ajan asiakkaaksi. On 

monta tapaa, kuinka asiakas voi hyötyä siitä, mitä myyjä tekee. Tässä esimerkkejä: 

• myyjä kartoittaa asiakkaan tilanteen ja tarpeet niin, että pystyy tarjoamaan sopivinta 

vaihtoehtoa asiakkaalle tarpeiden tyydytykseen 

• myyjä osaa esitellä tuotteen hyödyt asiakkaalle niin, että asiakas ymmärtää niiden 

merkityksen ja kokee saavansa todellista arvoa tuotteesta 

• myyjä antaa asiakkaalle lisätietoja ja opastusta niin, että asiakkaan on helpompi 

käyttää tuotetta tai toimia ongelmatilanteissa 

• myyjä toimii siten, että asiakas säästää aikaa, vaivaa ja rahaa (Bergström & Leppänen 

2015, 373.)  
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Myyjän vastuulla on tietää kattavasti niistä tuotteista ja palveluista, joita hän myy. Tämän 

lisäksi myyjän tulee tuntea se organisaatio, mitä hän edustaa. Mikä tämän lisäksi lisää myyjän 

uskottavuutta ja vakuuttavuutta, on perehtyneisyys oman organisaation toimialaan, kilpaili-

joihin ja näiden tuotteiden/palveluiden yksityiskohtiin. Kaikki nämä asiat vaikuttavat osaltaan 

myyjän asiantuntijuuteen ja ammattimaisuuteen asiakaskohtaamisissa. Tällainen perehtynei-

syys myös auttaa paremmin ymmärtämään asiakkaan tilanteita ja tarpeita (Bergström & Lep-

pänen 2015, 373). Itsekin uskon, että asiakkaalle tulee myydä se tuote/palvelu, jonka he tar-

vitsevat. Olenkin oppinut tarjoamaan esim. lisäpalveluita asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Esi-

merkiksi, jos asiakkaan kohteessa on kokolattiamatto, niin tiedän, milloin on tarpeellista eh-

dottaa näille omaa pesuansa. Ilmoitan tällaisista tarpeista asiakkaalle ja tarjota omaa palve-

luani hoitaa siivous heidän puolestaan. 

Jokainen myyjä toimii ja käyttäytyy eri tavoin. Tätä henkilökohtaista tapaa voidaan nimetä 

myyntityyliksi. Yhtä ja oikeaa myyntityyliä ei ole. Myyntityyli on kuitenkin hyvä sovittaa ja 

tarpeen mukaan mukauttaa myyjän ja asiakaspersoonaan sopivaksi, mukaillen myytävää tuo-

tetta ja myyntitilannetta. Oleellista on, että myynnissä otetaan huomioon se millaisia asiak-

kaat yleensä ovat, millaisia tarpeita heillä on ratkaistavana ja se millaisia asiakassuhteita ha-

lutaan rakentaa (Bergström & Leppänen 2015, 377.) 

On myös muitakin asioita, joita myyjien tulisi osata kuin myydä. Myynnissäkin tulee siis ottaa 

huomioon esim. valitusten käsittely, sillä usein myyjä on ainoa henkilö, johon asiakas on ollut 

yhteydessä. Valitusten käsitteleminen on yksi myyjän tärkeistä taidoista, sillä tyytyväisille 

asiakkaille on helpompaa tehdä lisämyyntiä kuin aina houkutella uusia asiakkaita, etenkin 

B2B-maailmassa. Huonosti käsitellyt valitukset johtavat pahimmassa tapauksessa siihen, että 

negatiivisia puheita lähtee leviämään yrityksestä; toisaalta hyvin käsitellyillä valituksilla voi 

olla päinvastainen reaktio. 

On todettu, että kun asiakkaat eivät ole tyytyväisiä, usein lakkaavat olematta asiakkaita. 

Tässä mielessä voi olla erittäin kallisarvoista saada palautetta, vaikkakin negatiivista, asiak-

kailta jotta heitä voitaisiin ymmärtää paremmin. Saatua palautetta voi hyödyntää tuottei-

den/palveluiden ja toiminnan kehittämisessä. Samalla voidaan vähentää epätyytyväisten asi-

akkaiden määrää ja riskiä menettää asiakkaita, etenkin jos valituksia käsitellään hyvin. Näin 

voidaankin sanoa, että myyjän taito tulee hankalissa asiakastilanteissa esille (Bergström & 

Leppänen 2015, 392-293.) 

Loppujen lopuksi myyjän ja myynnin tarkoitus on auttaa yrtistä tekemään sen omistajilleen 

voittoa liiketoiminnasta. Tämä voi onnistua vain sopivien ja oikeanlaisten työntekijöiden, 

myös myyjien, kanssa. Yritykselle oikea myyjä koostuu mm. organisaatioon sopivista taidoista, 

asenteesta ja ammattitaidosta (Nieminen & Tomperi 2008, 20). 
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Kuva 7. Huippumyyjän anatomia (Nieminen & Tomperi 2008, 20). 

 

Kaikilla meillä on kokemuksia, joissa olemme huomanneet, että saamamme palvelu on muut-

tunut ja laatu on heikentynyt. On luonnollista huomata, että jotain puuttuu kuin tiedostaa, 

että asiat ovat kunnossa. Ostajille on olemassa paljon laadukkaita palveluntarjoajia, ja yh-

dessä nämä muodostavat tietynlaisen hyvän palvelun laatutason. Jokapäiväiset kokemukset 

muodostavat henkilökohtaisia odotuksia ja asenteita asiakaspalvelulle asiakkaille. Jos tämä 

ns. odotusarvo täyttyy, niin asiakas on silloin neutraali saamaansa palvelua kohtaan. Vasta 

kun palvelun laatu on huomattavasti korkeammalla tai matalammalla, tämä huomataan. Erin-

omainen palvelu ja laatutaso tulee siitä, kun osaaminen on korkeatasoista, siinä missä halu 

palvelulla, asenne ja motivaatio ovat myös kohdallaan (Nieminen & Tomperi 2008, 91). 

Myyntityö on yksinkertaistettuna ihmisten kohtaamista. Myyjän ja asiakkaan keskustelu lähtee 

monesti liikkeelle siitä, että myyjä haluaa vakuuttaa asiakkaan tarjoamastaan tuotteesta tai 

palvelusta. Oletuksena voidaan myös sanoa, että asiakas ei välittömästi luota uutta myynti-

henkilöä, jota ei ole vielä tuntenut (Nieminen & Tomperi 2008, 93). Mielestäni on siis hyvä 

pohtia sitä, kuinka ensin rakentaa luottamusta asiakkaaseen ja kohdata tämä ihmisenä eikä 

vain ostajana. Tästä syystä uskonkin, että on hyvä rakentaa myyntityö arvon rakentamisen 

päälle, kuten tämän viikkoanalyysin alussa myyjän työstä tuli todettua. 
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3.10 Viikko 10 

Maanantai 

Kävin tänään läpi sähköpostini, ei mainitsemisen arvoisia työviestejä. Illalla kävin rappukoh-

teessani ja olin saanut kiinteistön isännöitsijältä viestin eli lapun siivouskomeroon. Isännöit-

sijä oli pyytänyt, että siivoaisin kiinteistön postialueen. Siivosin raput maanantain tapaan ja 

siivosin myös pyydetyn postialueen. Kun saavuin kotiin, laitoin isännöitsijälle viestin ja kiitin 

häntä jätetystä viestistä sekä ilmoitin siivoaneeni postialueen. Pidän asiakkaitani ajan tasalla 

ja kiitän heidän viesteistänsä ja palautteesta, jotta he huomaavat, että välitän heistä.  

Tiistai 

Tänään olin pyytänyt eräältä työkumppaniltani eli toiselta Laatutakuu-ketjun siivousyrittä-

jältä tuurausapua minulle elokuun lopuksi viikon ajaksi. Pyysin tätä, jotta voisin pitää lomaa. 

Hän hyväksyi ja lupasin hänelle, että palaan asiaan tarkemmin viikkoa ennen lomaani. Kysei-

sen yrittäjän kanssa meillä on aina toiminut hyvin yhteistyö, koska hän on tuurannut minua 

aiemminkin ja hän tuntee hyvin minun asiakkaani kohteet, ja näin minun ei tarvitse perehdyt-

tää häntä uudestaan. Illalla kävin siivoustöissä toimistokohteessani.  

Keskiviikko 

Päivän aikana kävin Netvisorin tarkastamassa laskuja ja huomasin, että eräältä asiakkaalta oli 

päässyt lasku erääntymään, joten laitoin asiakkaalle muistutusviestin. Samassa yhteydessä 

laskutin toista asiakasta tarvikkeiden myynnistä. Illalla kävin siivoustöissäni toimistokohteessa 

ja sen jälkeen rappukohteessa. 

Torstai 

Päivän aikana minulla ei ollut erityisiä työtehtäviä. Illalla kävin siivoamassa kiinteistökohteeni 

ja pesin myös ala-aulan lasiovet.  

Perjantai 

Tänään en ollut saanut vieläkään erääntyneestä laskusta maksua taikka asiakkaaltani vastaus-

viestiä, joten lähetin Netvisorin kautta muistutuslaskun. Odotan vielä viikon ajan ja jos en 

edelleenkään saa laskuun maksua, niin lähetän toisen muistutuslaskun ja viimeisenä toimenpi-

teenä lähetän perintämaksun. Illalla kävin siivoustyössäni toimistokohteissa ja sen jälkeen 

rappukohteessa.  
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Viikkoanalyysi 10 

Viikon aikana olin hoitanut erääntyneitä laskuja ja lähettänyt maksumuistutuksen. Haluan kä-

sitellä erääntyneiden laskujen käsittelyjä hieman tarkemmin.  

Asiakkaiden maksamattomat laskut, eli erääntyneet laskut, johtavat yleensä perintään ja sen 

toimenpiteisiin. Perintää on sekä vapaaehtoista että oikeudellista. Vapaaehtoisessa perin-

nässä pyritään käsittelemään asia myyjän ja ostajan kesken. Tämä tapahtuu erinäisin toimen-

pitein, joissa tavoitteena on, että myyjä saa maksusuorituksen asiakkaalta ja täten voi välttää 

asian viemisestä oikeudelliseen perintään. Näin vältetään myös maksuhäiriömerkinnät (Osaa-

vayrittaja 2020). 

Erääntyneiden laskujen eli velan vapaaehtoista perintää säätelee laki saatavien perinnästä. 

Lain mukaan on asetettu linjauksia perintätavoista ja esitetty, mikä perinnässä on kiellettyä, 

kuten esimerkiksi velallisen yksityisyydensuojan loukkaaminen. Perintälain kieltojen ulkopuo-

lella tyyli on vapaa, ja perintää voidaan tehdä niin sähköpostitse, puhelimitse tai kirjeen 

muodossa (Osaavayrittaja 2020). 

Mikäli lasku jää maksamatta eräpäivään mennessä, niin käytäntö on lähettää asiakkaalle heti 

maksumuistutus ja ottaa yhteyttä asiakkaaseen eri kanavia pitkin (Osaavayrittaja 2020). Toi-

min itse samalla tavalla. Jos lasku on erääntynyt yli 2 viikon ajan, lähetän asiakkaalle viestin 

ja kysyn, onko hän saanut jo laskun. Mikäli maksua ei ole saapunut vielä seuraavallakaan vii-

kolla, niin lähetän asiakkaalle maksumuistutuksen korkeintaan kaksi kertaa ennen asian viemi-

sestä perintään. 

Yksi tapa toteuttaa perintää on puhelimitse, jossa velalliseen voi olla suorassa yhteydessä. 

Kun perintä on yritysten välistä, niin maksuaikaa ei tarvitse antaa, koska laskusaatava on jo 

erääntynyt. Maksumuistutusten määrä on hyvä pitää 1-2 kappaleessa, koska useampi muistu-

tus saattaa vain hidastaa perintätoimenpiteitä ja voi kasvattaa luottotappioriskiä (Osaavayrit-

taja 2020). 

Lisäksi maksumuistutuksiin käytetty aika vain aiheuttaa lisäkustannuksia ja tarpeetonta työtä. 

Tästä johtuen perivällä taholla on oikeus myös periä kuluja maksumuistutuksista. Kun tode-

taan, että vapaaehtoinen perintä ei tuota tuloksia, on tässä tilanteessa oikeus siirtyä oikeu-

delliseen perintään. Oikeudellisen perinnän voi halutessa valtuuttaa perintätoimiston tai laki-

asiantoimiston vastuulle. Oikeudellinen perintä tähtää siihen, että saatavan maksun määrälle 

hankitaan oikeudellinen päätös, joka on ulosottokelpoinen (Osaavayrittaja 2020). 

Oikeudelliseen perintään siirrytään haastehakemuksella, mikä viedään toimialueen mukaiselle 

käräjäoikeudelle. Haastehakemus on mahdollista toimittaa sähköisessä muodossa oikeushallin-
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nolle. Oikeudellisessa perinnässä tärkeää on määrittää, onko kyseessä riidaton vaiko riidalli-

nen kanne. Oikeudellisessa perinnässä velallisen vastuulle jää maksaa saatavien, korkojen ja 

perimiskulujen lisäksi myös oikeudenkäyntikulut, joten oikeudellinen perintä voi tulla velalli-

selle kalliiksi. Oikeus pyrkii myös selvittämään pääsevätkö osapuolet sovintoon käsittelyn ai-

kana vai pitääkö käräjäoikeuden itse ratkaista asia (Osaavayrittaja 2020). 

Vaikka perinnän voi kuka tahansa yrittäjä ottaa itselle hoidettavakseen, on perintätoimisto 

palveluntarjoajana hyvä vaihtoehto. Perintätoimistot ovat ammattitaitoisia asian tehokkaassa 

läpiviennissä, ja erikoistuvat nimenomaan perinnän käsittelyyn – oli kyse sitten vapaaehtoi-

sesta tai oikeudellisesta perinnästä. Mikäli asia menee käräjäoikeuteen ja tuomio maksami-

sesta julistetaan, niin ulosottoviranomaiset huolehtivat velkojen perimisestä pakottavin toi-

min (Osaavayrittaja 2020). Laatutakuu Palvelut Oy:llä on sopimus perintätoimiston kanssa. 

Ketjuyrittäjänä maksan itse perintätoimiston tarjoamista palveluista.  

4 Pohdinta  

Tämän opinnäytetyön tavoitteena on antaa selkeä kuva franchising-ketjuyrittäjyydestä, oppia 

uutta omasta yritystoiminnasta, ja esittää Laatutakuun Palvelut Oy:n toimintaa muille fran-

chising-ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneille. Opinnäytetyössäni jokaisen viikkoraportin päät-

teeksi tarkastelin tarkemmin sillä viikolla ilmennyttyä aihetta käyttämällä erilaisia lähteitä. 

Tässä opinnäytteisessä niitä kutsutaan viikkoanalyyseiksi. 

Viikkoanalyysien aiheiksi päätyivät sähköposti, asiakashankinta, asiakaspalvelu, franchising, 

asiakastyytyväisyyden kasvattaminen ja asiakaspalautteiden käsitteleminen, tarjoushinta, 

osto- ja myyntilasku, reklamaatio, myyjänä toimiminen ja myyntityö, sekä erääntyneiden las-

kujen käsittely. Perehtymällä näihin aiheisiin tarkemmin opin itse konkreettisia asioita, joita 

tulen hyödyntämään omassa yritystoiminnassani. Olen oppinut lisää mm. myyntityöstä ja 

siitä, kuinka voin soveltaa myyntiin liittyvää tietämystä tulevaisuudessa kasvattaakseni omaa 

liiketoimintaani myynnillisillä aktiviteeteilla. Lisäksi olen oppinut asiakastyytyväisyydestä ja 

siitä, kuinka voin saada ja pitää asiakkaitani tyytyväisinä. Muutoin käsittelin analyyseissani 

myös itselleni tuttuja aiheita, joiden kanssa olen jo työskennellyt yritystoimintani aikana. 

Olen kuitenkin voinut laajentaa tietämystäni myös tuttujen aiheiden kohdalla. 

Mielestäni käsittelin franchise-yrittäjyyttä ja toimimista ketjuyrittäjänä Laatutakuu Palvelut 

Oy:n franchise-ottajana tarpeeksi kattavasti omien kokemuksieni ja teorian kautta. Ne asiat, 

joista olen itse pystynyt kertomaan, olen voinut onnistuneesti tuoda esille. Uskon, että fran-

chising-ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneet voivat löytää mielenkiintoisia ja käytännönläheisiä 

ajatuksia opinnäytetyöstäni. 
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Opinnäytetyön työstämisellä on ollut myös liiketoiminnalleni positiivinen vaikutus: onnistuin 

saamaan kaksi uutta asiakasta yritystoiminnassani opinnäytetyön tekemisen aikana. Lisäksi 

viikkoanalyysien tekemisen yhteydessä tutustuin erilaisiin lähteisiin, joista sain uusia ajatuk-

sia ja opin uusia tapoja hoitaa yritykseeni liittyviä työtehtäviä. Olen löytänyt kiinnostavia ja 

hyödyllisiä menetelmiä, josta esimerkkinä nostan viikolla 9 kuuntelemani ohjelman myyn-

nistä, mikä herätti ajatuksia ja opetti minua myös paljon myyntityöstä siten, että voin parem-

min huomioida kuinka lähestyn asiakkaita ja mitä otan huomioon heille kommunikoidessani. 

Omassa liiketoiminnassani olin tavoitellut saavani uusia asiakkaita, koska epidemian aikana 

olin menettänyt monta asiakastani ja liikevaihtoni oli sitä mukaa laskenut. Onneksi sainkin 

kaksi uutta asiakasta. Olen oppinut myyntityöstä, ja haluan jatkossakin kehittyä tällä saralla. 

Toivon voivani olevan parempi markkinoimaan palvelujani laajemmin kuin olen tähän men-

nessä tehnyt. Tähän mennessä olen mainostanut palvelujani vain nykyisten asiakkaitteni naa-

pureille, eli työkohteitteni vieressä sijaitsevien tilojen vuokraajille. Jatkossa haluan mainos-

taa palvelujani Helsingin keskustassa oleville toimistokohteissa siten, että varmistan Laatuta-

kuulta missä kaikissa alueissa ketjumme yrittäjiä on jo aktiivisina välttäen näin kilpailun mui-

den ketjuyrittäjien asiakkaista. Haluan hyödyntää myynnillisissä pyrkimyksissäni yhteydenot-

toja puhelimitse ja henkilökohtaisia kohdevierailuja, antaen vähintään käyntikorttini ja lähet-

tämällä sähköpostiviestejä muistuttamaan tapaamisesta. 

Päiväkirjamuotoisen opinnäytetyön laatimisen ansiosta opin kirjoittamaan työpäivistäni ja ym-

märsin, että kirjoittaminen auttaa minua itsereflektoinnissa. Työpäivistä kirjoittaessani kir-

joittamistaitoni kehittyi ja opin raportoimaan työstäni tarkasti. Viikkoanalyysien kirjoittami-

sessa opin uusia näkökulmia yrittäjyyteen liittyvistä asioista, joita voin hyödyntää tulevaisuu-

dessa yrityksessäni.  

Minun kehitysideani Laatutakuu Palvelut Oy:lle on, että Laatutakuu voisi tulevaisuudessa pe-

rustaa rahaston, jonka avulla se voi tukea ketjuyrittäjiään hankalassa taloudellisessa tilan-

teessa. Koronapandemian aikana monet ketjuyrittäjät menettivät asiakkaansa ja heidän liike-

vaihtonsa laskivat paljon. Pienet ketjuyrittäjät löysivät itsensä ahdingosta, ja jotkin yritykset 

menivät konkurssiin. Taloudellinen tuki, esimerkiksi ketjun sisäiset lainat, voisi tulevaisuu-

dessa auttaa vastaavanlaisessa tilanteessa yrittäjiä selviytymään. Laatutakuu voisi myös olla 

aktiivisempi uusasiakashankinnan tukemisessa pienyrittäjiä ajatellen. Se voisi järjestää koulu-

tuksia ja tapahtumia uusien asiakkaiden hankkimiseen liittyen. Laatutakuu voi näihin tapahtu-

miin kutsua ketjuyrittäjien lisäksi potentiaalisia asiakkaita ja sidosryhmiä. Näin ketjuyrittäjät 

voivat laajentaa verkostoansa ja mainostaa toimintaansa.  

Käytännössä Laatutakuu on järjestänyt tähän mennessä asiakashankintaan liittyviä koulutuksia 

vain ketjuyrittäjilleen. Näiden lisäksi mielestäni voitaisiin hyödyntää erilaisia tapahtumia, joi-
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hin voitaisiin sijoittaa myynnillisiä elementtejä. Yksinkertainen esimerkki järjestettävästä ta-

pahtumasta olisi kiinteistöhuoltoalan seminaari, johon kutsutaan mielenkiintoisia alan puhu-

jia. Samaan tapahtumaan voidaan järjestää mm. verkostoitumismahdollisuuksia, lounas/päi-

vällinen, yhteisiä työpajoja tai muuta missä osallistujat pääsevät keskustelemaan keskenään. 

Tapahtuman voisi tehdä Laatutakuun yrittäjille maksuttomaksi, jolloin heillä olisi mahdolli-

suus verkostoitua ja keskustella potentiaalisten uusien asiakkaiden kanssa. Samalla voidaan 

kasvattaa Laatutakuu-ketjun tunnettavuutta. Ideaalissa tilanteessa tapahtumaan saadaan mu-

kaan asiakkaita, jotka kaipaavat parannusta kiinteistöhuoltoonsa ja voisivat tätä kautta olla 

kiinnostuneita siivousyrittäjien tarjonnasta. 

Haluan vielä sanoa, että voin suositella franchising-yrittäjyyttä yhtenä vaihtoehtona oman lii-

ketoiminnan aloittamiselle. Mielestäni Laatutakuu on myös oiva paikka harjoittaa liiketoimin-

taa franchise-ottajana. 

 

4.1 Kehitysideoiden vastaanotto 

Kävin kehitysideoitani läpi toimeksiantajan kanssa. Toimeksiantajalla oli mahdollisuus tutus-

tua kehitysideoihini ja kommentoida niitä. Palautetta sain Laatutakuu Palvelut Oy:n toimitus-

johtajalta, Henri Häyriseltä. 

Ensiksi sain Häyriseltä kommentteja koronaepidemian taloudellisista vaikutuksista Laatuta-

kuu-ketjussa: Häyrinen sanoi, että koronaepidemian aikana ketjun liikevaihto laski jonkin ver-

ran ja sillä oli vaihtelevasti vaikutusta yrittäjien liiketoimintaan. Hän myös sanoi, että hänen 

tietojensa mukaan, yksikään yrittäjä ei kuitenkaan ajautunut konkurssiin koronan johdosta. 

Koronaepidemian aikana Laatutakuu mietti franchising-keskuksessa paljon sitä, miten he voi-

sivat tukea ketjuyrittäjiä kriisitilanteissa. 

Sain myös kommentin, että koronaepidemian aikana Laatutakuu on tukennut yrittäjiä monella 

tavalla. Suurimpana tukimuotona oli luonnollisesti aluepäälliköiden lähituki, niin että kukaan 

ei jäänyt yksin. Sen lisäksi Laatutakuu on järjestänyt mm. webinaareja ja avustivat yrittäjiä 

tukien hakemisessa. He uudistivat Koronakriisin aikana myös siivouskonseptin, muuttuneeseen 

maailmantilanteeseen, sopivaksi. Tämä oli merkittävä investointi, joka on tehty laskevasta 

liikevaihdosta huolimatta. Uudistuneen konseptin lanseeraus tapahtuu syyskuun puolivälissä ja 

Laatutakuu on todella innostuneet siitä. 

Toimeksiantajan mielestä Laatutakuun franchising-konseptissa ei ole kiinteitä maksuja yrittä-

jille, joten mahdollinen yrittäjän liikevaihdon lasku pienentää yrittäjän maksamia ketjumak-

suja. Näin ollen jousto tapahtuu franchising-antajan kustannuksella, joka tukee yrittäjiä. Näi-

den kokemusten pohjalta Häyrinen ei näe tarvetta rahaston perustamiselle. Eikä myöskään 
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näe, että tällainen taloudellisen tuki-instrumentin luominen ja ylläpito olisi franchising-anta-

jan rooliin sopivaa toimintaa. Häyrinen mielestä mikään ei tietenkään estäisi yrittäjiä perus-

tamasta ja hallinnoimasta yhdessä tällaista rahastoa osuuskuntamallilla. Tässä Laatutakuu 

voisi tietenkin pyrkiä auttamaan/neuvomaan. 

Myynnin kehittämisestä ja sen tukemisesta keskusteleminen herätti myös ajatuksia. Häyrinen 

kommentoi kehitysideaa näin, että asiakashankinnan tuki yrittäjille - tämä on mielenkiitoinen 

osa-alue, jossa Laatutakuu pyrkii koko ajan kehittämään toimintatapansa. Häyrinen sanoi, 

että tällä hetkellä olemme keskittyneet konseptin kehittämiseen, markkinointiin, koulutuk-

seen, myynnin tukeen (mitoitus, tarjouksen laadinta, yms.) ja kumppanien valintaan (esim. 

bookkauspalvelu). 

Keskustelun päätteeksi Häyrinen totesi, että jos minulla syntyy uusia ideoita jollekin asiakas-

hankinnan tuen osa-alueelle, niin hän kuulee niistä mielellään. 
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