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Jokainen kosmetologiyrittäjä on törmännyt puhelinmarkkinointiin. 
Suuri osa mielipiteitä jakavasta myyntitoiminnasta on täysin

rehellistä, mutta asiallisten toimijoiden ohella yhteyttä voivat ottaa 
myös harhaanjohtavaan markkinointiin syyllistyvät yritykset. 
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VARO 
HARHAANJOHTAVAA 

PUHELINMARKKINOINTIA!

Harhaanjohtavassa puhelinmarkkinoin-
nissa ovat kunnostautuneet ennen kaik-
kea erilaisia yritystietopalveluja ja -re-
kistereitä kauppaavat yritykset. Suomen 
Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö 
Janne Makkulan mukaan ilmiö kosket-
taa vuosittain noin 140 000 suomalai-
syrittäjää. Heiltä tulee yhteydenottoja 
Suomen Yrittäjien lakineuvontaan päi-
vittäin. 
 – Yleisimmin rekistereitä ja hake-
mistoja epärehellisesti kauppaava yri-
tys soittaa "tarkistaakseen osoitetieto-
jen ajantasaisuuden". Usein saatetaan 
myös antaa ymmärtää, että puhelu ei 
tule kaupallista toimintaa harjoitta-
vasta yrityksestä, vaan viranomaisesta, 
Makkula kertoo. 
 – Palvelua ei välttä-
mättä edes yritetä myy-
dä, vaan puhelu päättyy 
hinnan ilmoittamiseen ja 
hyvän päivänjatkon toi-
vottamiseen. Muutaman 
päivän päästä yrittäjän 
postilaatikkoon kolahtaa 
lasku.

Älä maksa perusteetonta laskua
Jotkut yrittäjät säikähtävät mahdollisen 
maksuhäiriömerkinnän uhkaa ja mak-
savat saapuneen laskun mukisematta. 
Näin ei Makkulan mukaan kuitenkaan 
pidä toimia.
 – Oikea tapa on lähestyä laskuttavaa 
yritystä sähköpostilla, jossa ilmoittaa 
laskun olevan perusteeton ja koskevan 
palvelua, jota ei ole tilattu. Viesti ja las-
ku kannattaa säilyttää, mutta sen jäl-
keen koko asian voi unohtaa. Myöskään 
mahdollisiin maksumuistutuksiin ei 
tarvitse reagoida. 
 Mikäli maksamattomasta laskusta 

huomauttaa myöhemmin perintätoimisto, 
riittää alkuperäisen sähköpostin edelleen-
lähetys.
 – Perintälain mukaan perintä on tällöin 
keskeytettävä, Makkula toteaa ykskantaan.
 – Tärkeää on ensimmäisen laskun tulles-
sa silti reagoida, muuten seurauksena voi olla 
tratta eli julkisuusuhkainen maksukehotus.
 Sähköposti on yhteydenpitovälineenä en-
sisijainen, sillä siitä jää mustaa valkoiselle.
 – Törmätty on siihenkin, että palvelu-
numerot ovat maksullisia ja puhelu saattaa 
maksaa pari kymppiä minuutilta, Makkula 
lisää.  

Hyötyä vai ei?
Yleisesti ottaen Makkula pitää rekisteripal-
veluita yrittäjän kannalta hyödyttöminä. 

Joukossa on hänen mukaansa 
todennäköisesti myös täysin 
rehellisiä toimijoita, mutta 
palvelun hyöty on näissäkin 
tapauksissa kyseenalainen.
 – Jos asiakas tarvitsee 
palvelua, hän tuskin etsii sitä 
rekisteristä, vaan avaa netin 

hakukoneen. Olennaista ovatkin hyvät kotisi-
vut, jotka ovat helposti löydettävissä. Lisäksi 
omaa osaamista ja liiketoimintaa voi tuoda 
esille esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. 
  Makkulan mukaan yrittäjän tulee itse tie-
tää, missä hänen yrityksensä näkyy ja missä 
sen kannattaa näkyä. 
 – Oman liiketoiminnan markkinointia 
varten kannattaa tehdä suunnitelma ja olla 
sen mukaan itse yhteydessä niihin toimijoi-
hin, joiden kanssa haluaa tehdä yhteistyötä, 
hän neuvoo. 
 – On aina suhtauduttava kriittisesti, mi-
käli tuntematon soittaja olettaa tietävänsä 
yrittäjää itseään paremmin, mikä tälle on 
hyväksi. Näistä asioista pitää päättää itse, ei 
antaa päätösvaltaa muille. ●
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UUTUUS!

Uudistava seerumi
LUXE  SERUM

Rasvakertymiä 
vähentävä voide

SLIMMING CREAM

Tasoittava vaikutus pieniin kasvojen 
uurteisiin ja silmien ympäryksiin. 

Kiinteyttää, kohottaa ja antaa päivä 
päivältä näkyvästi sileämmän ihon.

Helposti imeytyvä voide, joka 
kiinteyttää ihoa ja stimuloi pinta-
verenkiertoa. Aktiiviset ainesosat 

hajottavat rasvasoluja.


