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• Ketju on v. 2002 perustettu täysin kotimainen ketju
• Ketjussa on yli 60 tyytyväistä yrittäjää, jotka 

palvelevat kuukausittain lähes 1000:ta asiakasta
• Tällä hetkellä toimimme Uudenmaa, Kanta-

Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan ja Pohjois-
Pohjanmaan alueilla

• Pienyrittäjän tukena on vahva ketjun osaaminen yli 
400 000 kotisiivouksen kokemuksella

• Keskitetyt hankintakanavat ja pienyrittäjän 
tukipalvelut luovat vahvan pohjan onnistuneelle 
yrittäjyydelle

• Kotiringin palvelukeskus hoitaa asiakashankinnan 
ja markkinoinnin, yrittäjä saa keskittyä palvelun 
tuottamiseen

• Palvelukeskus koostuu 8:sta henkilöstä
• Haemme palvelualan yrittäjiä
• Avaamme myös uusia paikkakuntia!

Meistä



Kotirinki–ketjun yrittäjät tarjoavat laadukkaita kodin 
puhtauspalveluita yksityisille kotitalouksille

• Kotiringin säännölliset Puhtausohjelmat ovat 
asiantuntijoiden kehitystyön tulos.

• Ne ovat suunniteltu helpottamaan asiakkaidemme arkea ja 
ylläpitämään kodin säännöllistä hygienia- ja siisteystasoa.

• Kotiringin säännöllinen siivouspalvelu alkaa 
tuntiveloitteisella ensisiivouksella, jonka jälkeen asunnon 
puhtaustasoa ylläpidetään valitun Puhtausohjelman avulla.

• Arvonlisäverottoman Kotiapupalvelun tarkoituksena on 
tuottaa asiakkaille palveluita, jotka tukevat kotona 
asumista mahdollisimman pitkään.

• Tukipalveluita ovat mm. kauppa- ja asiointipalvelut, siivous 
ja puhtaanapito, vaatehuolto, ateriapalvelut sekä sosiaalista 
kanssakäymistä edistävät palvelut.

Kotisiivous & Kotiapu

Kotirinki-yrittäjämme tuottavat asumisen tukipalveluita arvonlisäverottomasti.

https://kotirinki.fi/siivouspalvelut
https://kotirinki.fi/kotiapu


Kotirinki-yrittäjä

Kotiringin arvot

✓ On ystävällinen ja miellyttävä sekä asiakaspalveluhenkinen
✓ Vastaa asiakastyytyväisyydestä
✓ Ottaa palautteen vastaan ja korjaa mahdolliset virheet
✓ Tekee työt sovitun konseptin mukaan
✓ Suunnittelee omat aikataulunsa ja vaikuttaa ansaintaansa
✓ Tarjoaa aktiivisesti palveluitaan nykyisille asiakkaille ja 

edistää omaa kasvuaan
✓ Hänellä on auto ja auton käyttömahdollisuus sekä 

kunnossa olevat luottotiedot ja nuhteeton tausta
✓ On halu työllistää itsensä ja kyky johtaa omaa ajankäyttöä
✓ Ymmärtää ja puhuu Suomea

www.kotirinki.fi/yrittajaksi

Puhtaasti
Yhdessä

Kasvu

Eli mitkä asiat ovat tärkeitä myös Kotirinki-yrittäjälle.
Odotamme sinulta hyvää asennetta:

✓ Toimia vastuullisesti
✓ Yhteistyöhön asiakkaiden, 

verkostojen ja Kotiringin kanssa
✓ Yrittämiseen, eli haluun onnistua 

ja kehittyä omassa toiminnassa

Puhtaasti
Yhdessä

Kasvu

http://www.kotirinki.fi/yrittajaksi


Aloitus Kotirinki-rahoituksella alk. 0 €. Valmiilla 
asiakaspohjalla ansainta alkaa heti
✓ Aloitushankinnat ovat työvaatteet, välineet ja puhdistusaineet n. 

500-600€/ alv 0%
✓ Oma yritys ja y-tunnus
✓ Yrityksen perustamiskulut
✓ Yrityksen hallinnon kulut ja tehtävät (mm. vakuutukset, kirjanpito)
✓ Ketjuyrittäjyys perustuu yhteistyöhön: yrittäjä on täysin 

itsenäinen, mutta osa laajempaa yrittäjien ketjua ja verkostoa
✓ Kotirinki yrittäjäohjaus seuraa, ohjaa ja 

opastaa yrittäjää kehittymään työssään
✓ Keskilaskutus n. 26€/h* alv 0%, josta vähennetään oman 

yrityksen kulut
✓ Jokaisella yrittäjällämme mahdollisuus vaikuttaa omaan 

ansioonsa ja siihen tienaako yli vai ali esitetyn keskiarvon

Pääset kehittämään omia
✓ Asiakaspalvelutaitoja
✓ Lisämyyntitaitoja
✓ Taloustaitoja
✓ Mahdollisesti tulevaisuudessa toimimaan työnantajana

Kotirinki-yrittäjän oman 
menestyksen eväät

*Perustuu v. 2021 Kotirinki-
yrittäjien keskituntiansioon.

Yrittäjä vastaa oman yrityksensä kuluista.

Esim. kuukaudessa
140 siivoustyötuntia 

laskutus
3600 €/kk alv0%



Me hoidetaan myynti & markkinointi ja 
sinä palvelet asiakkaita

✓ Kattavat tukipalvelut ja yrittäjyyden vapaus
✓ Konseptoitu palvelu, jolla on kysyntää
✓ Konseptin käyttöoikeus ja eKäsikirja
✓ Veloitukseton monimuotokoulutus ja perehdytys 

työhön
✓ Jatkokoulutusta ja jatkuvaa tukea
✓ Edulliset ja keskitetyt hankintakanavat sekä 

yhteistyö- ja yrittäjäverkosto
✓ Yritystoiminnan voit startata välittömästi
✓ Säännöllinen kuukausiansio
✓ valmis asiakaspohja alkuun
✓ Edullinen aloitus ja pienempi taloudellinen riski
✓ Hyvinvointivalmennuksia
✓ Mahdollisuus hyödyntää 20-vuotta kehitettyä 

palvelualan konseptia ja digitaalista palvelualustaa
✓ Mahdollisuus kokea merkityksellisyyttä, vapautta 

ja vastuuta
✓ Yrityksen hallittu kasvu on mahdollista ja 

Kotirinki hankkii asiakkaat

Helppo startti yrittäjyyteen



Kotiringin arvoihin kuuluu avoimuus ja läpinäkyvyys. Me haluamme, että tulevat Kotirinki-yrittäjät 
saavat kaiken mahdollisen tiedon rekrytointiprosessin aikana. Hakijalla on koko prosessin ajan 
mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä yrittäjyyteen, yhteistyöhön ja Kotirinkiin liittyen.

TERVETULOA KOTIRINKIIN!

Ennen varsinaiset yrittäjyyden aloitusta käyt yhdessä meidän kanssa läpi aloituskoulutuksen.
Olemme koko yrittäjyyden ajan tukenasi ja apunasi arjessa.

Rekrytointiprosessi

Hakemus
• Täytä hakemus

Hakemuksen jälkeen 
haastattelemme sinut
puhelimitse ja sovimme 
seuraavan tapaamisen.
Vastaamme kysymyksiisi 
haastattelussa sekä
tapaamisten välissä.

2. Tapaaminen
• Käymme sopimusluonnoksen 

läpi yhdessä ja keskitymme 
avoimiin asioihin

• Käymme läpi aloittamiseen 
liittyvät ennakkotoimenpiteet

• Varmistamme, että kaikki 
oleelliset asiat on käyty läpi

Sopimuksen allekirjoitus
• Sinulla on mahdollisuus edelleen 

kysyä tarkentavia kysymyksiä 
• Annamme riittävän ajan 

tutustua yhteistyösuhdetta 
koskeviin materiaaleihin ennen 
sopimuksen allekirjoittamista

1. Tapaaminen
• Käydään läpi rekryprosessi
• Kuvataan Kotiringin konsepti

Aiesopimus
• Saat mm. esimerkkilaskelmia 

ansainnastasi
• Saat tunnukset käsikirjaan, 

jossa pääset syventymään 
tulevan yhteistyön 
toimintatapoihin

https://kotirinki.info/TestWizardResults.asp


Onnistutaan yhdessä!
Kiinnostuitko? Täytä hakemus nyt!

TÄYTÄ HAKEMUS

Soitamme sinulle saatuamme hakemuksesi ja sovimme
tarkemmin ensimmäisen tapaamisen ajankohdasta.
Kannustamme sinua kysymään kaikkia sinua 
mietityttäviä asioita heti ensimmäisestä 
puhelustamme lähtien.

Kotirinki Tampere-Pirkkala Anun 
kokemuksia Kotirinki-yrittäjän arjesta

Kotiringin yrittäjyydestä tuli 
menestystarina

https://kotirinki.info/TestWizardResults.asp

