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taktikat
MIS Tõstavad hüppeliselt 

raamatupidamisbüroo 

efektiivsust

ilma tarkvara abita



Kes meist ei tahaks vähema tööga, 

suuremat kasumit 
teenida?
Oleme vestelnud sadade raamatupidamisbüroodega, kaardistades nende 
tööprotsesse, koostades tööplaane, koos probleemidele lahendusi välja 
mõeldes ja ettevõtte töökorraldust efektiivsemaks muutes.  

Sestap usume, et oleme raamatupidamisbüroode hingeeluga hästi kursis ja 
tunnetame valdkonna probleemseid kohti hästi. Leiame, et ka ilma 
tööhaldustarkvarata on võimalik edukas olla. 

Oma kogemuse baasil toome välja viis erinevat meetodit, kuidas muuta oma 
raamatupidamisbürood edukamaks tarkvara kasutamata.  

Kui aga soovid seda teha tarkvara abil, broneeri demo siin Triinu, Uku ja 
tööde haldamise eksperdiga. Triin teab, kuidas töövoogu automatiseerida ja 
lisatööd tegemata ettevõtte kasumit suurendada. Asume asja kallale!

https://calendly.com/getuku/uku-toote-demo-30min?fbclid=IwAR2kB_XUHrnf_yiaEeXMwXDbHXYWgYnwW4bMe8mT4WoVq-uxT-D0OCGPJVs&month=2023-01


 KLIENDI Liitumisprotsess

 Kavanda kliendi 
liitumisprotsess

Rahulolev ja hästi teenindatud klient ei tõtta soodsama hinnapakkumise 
peale raamatupidamisteenuse pakkujat vahetam. Lisaks soovitab ta suure 
tõenäosusega sinu bürood ka teenusepakkujat otsivatele tuttavatele.  

Just õnnelikud kliendid on sinu ettevõtte jätkusuutlikkuse ja kasvu 
alustalaks.

Milleks kavandada kliendi liitumisprotsessi ehk 
onboardingut?

Hästi kavandatud liitumistprotsess tagab, et tööd alustades on kõik vajalik 
informatsioon kliendi kohta olemas ning raamatupidaja saab ilma 
takistusteta tööd teha.  

Lisaks tunneb uus klient, et temaga tegelevad professionaalid, kelle töö on 
hästi organiseeritud. 



Kliendi liitumisprotsessiga on sageli seotud mitu töötajat ning seetõttu ei ole 
selle käigus tehtavad ülesanded lineaarsed.  

Seda kaardistades saad täpselt teada, milliseid tegevusi on vaja teha ja kes 
töötajatest neid tegema peab. Täpse plaani järgi on lihtne ülesandeid õigel 
ajal õigele inimesele delegeerida.




 KLIENDI Liitumisprotsess

Sellistest sammudest võiks koosneda kliendi 
liitumisprotsess: 

Näide Ukusse sisestatud liitumisprotsessi mallist.

Liitumisprotsessi hulka kuulub ka näiteks sujuv e-kirjade voog.  

Selleks, et klient segadusse ei satuks ja kiirelt oma andmed edastada 
saaks loo struktureeritud kommunikatsioonivoog ehk kirjad, mida kliendile 
saadetakse.  

Kirjades anna selgelt teada andmed ja dokumendid, mida kliendi pardale 
toomiseks vaja on.  

Kiire, mugav ja efektiivne suhtlusviis kindlustab hea esmamulje.



2. Töötaja Liitumisprotsess

2. Loo efektiivne töötaja 
liitumisprotsess
Efektiivse töökeskkonna aluseks on õnnelikud töötajad. Mugav ja lõbus 
töökeskkond on üks olulisemaid tegureid töötaja heaolu juures. 



Tööd alustav raamatupidaja, kelle liitumisprotsess on kaardistamata, võib 
ettevõttes alustades tunda end ebamugavalt. Näiteks jäid töövahendeid 
tellides osad asjad kahe silma vahele ja nüüd ei ole uuel töötajal uksekaarti 
või ei ole tal ühist faili kust kontori eeskirju kontrollida. Selleks on mõistlik 
teha üks dokument või kaust, kus kõik info koos on. 



Alustava töötaja sisseelamisprotsessist tingitud ebaefektiivsus tööpostil on 
paratamatu, kuid töötaja sisseelamise kiirendamisele on võimalik kaasa 
aidata. Selleks on kõige praktilisem luua süsteemne ja sujuv kohanemise 
protsess.

Kuidas seda kõige efektiivsemalt teha?

Küsi olemasolevatelt töötajatelt nende sisseelamisperioodi kohta:

 Kas tundsid end tööd alustades toetatuna?

 Mis on sinu töö jaoks hädavajalikud töövahendid

 Kas said õiged vahendid töö tegemiseks või pidid midagi juurde küsima?

 Kuidas oleks juhatus saanud sinu sisseelamisprotsessi mugavamaks 

muuta

 Mida oleks sinu arvates praegu uuel töötajal teada vaja?



2. Töötaja Liitumisprotsess

Sellistest sammudest võiks koosneda töötaja 
liitumisprotsess: 

Näide Ukusse sisestatud töötaja liitumisprotsessi mallist.

Kui uus töötaja elab kiirelt sisse ja õpib tundma tööülesandeid, tõuseb kiirelt 
ka tema töö kvaliteet.   

Ka teistel töötajatel ja juhatusel on kergem, kui uuele tulijale on kõik oluline 
seoses töökultuuriga kirja pandud ning kogu aeg silme ees. Näiteks 
puhkuste korraldamine ja graafik, kontori reeglid ja muu säärane.





3. klienDI sooviTUS

3. Küsi klientidelt 
soovitusi või tagasisidet
Kui soovid osta uut kodumasinat või otsid koristusteenuse pakkujat oma 
koju, on alati mõistlik küsida esmalt nõu usaldusväärse tuttava käest. Nii ka 
raamatupidamisteenusega. Kui klient on õnnelik ja rahulolev, on väga suur 
tõenäosus, et kui keegi tema käest raamatupidaja kohta uurib, soovitab ta 
sind. Ära karda klienti julgustada, et ta võib kindlasti sinu ettevõtet ka 
teistele soovitada - tema sinust seetõttu ilma ei jää.



Usaldusväärsetelt klientidelt võid ka ise soovitusi küsida. Uuri julgelt maad 
sarnaste väljakutsete või vajadustega ettevõtete kohta. Siin on sulle 
soovituse küsimiseks üks e-kirja mall, et protsess võimalikult lihtsaks teha.

Soovituse küsimise kirja mall

Pealkiri: Kas võiksid meile uut klienti soovitada?  


Tere, [Nimi]! 


Meie missioon on pakkuda teiesugustele ettevõtetele rahalist kindlustunnet 
ja meelerahu. 


Suurendame praegu oma töömahtu ja võime juurde võtta paar klienti. Kas 
tead kedagi, kes meiega hästi sobiks? 


[Vajadusel esita mõned tingimused ettevõtte suuruse, sektori jms kohta] 


Oleme tänulikud kõigi soovituste eest. 


Aitäh veel kord usalduse ja abi eest!

[Sinu nimi, ametinimetus ja ettevõtte nimi]


E-kirja mall



3. klienDI sooviTUS

Positiivne tagasiside internetis, näiteks Googles, Facebookis või teistel 
tagasiside lehekülgedel on samuti hea viis usaldusväärsust demonstreerida. 
Nii saad näidata oma oskusi ilma potentsiaalse kliendiga otseselt ühendust 
võtmata.

Siin on sulle üks e-kirja mall, mida kasutada 
arvustuse küsimiseks:

Pealkiri: Kuidas meil läheb?  


Tere, [Nimi]! 


Aitäh, et usaldasid meile oma raamatupidamise! Teeme iga päev kõvasti 
tööd, et Sinu elu vähemalt natukenegi lihtsamaks muuta. 


Kui meie teenused vastavad Sinu ootustele, võid jätta kiire arvustuse 
[platvormi nimi koos lingiga].  

Klõpsa lihtsalt lingil, logi sisse, kirjuta paar lauset ja klõpsa nuppu Esita.  


Sinu tagasiside ja aeg tähendab meile palju! 
 

Ette tänades!

 

[Sinu nimi, ametinimetus ja ettevõtte nimi]


E-kirja mall



4. E-maili turundus

4. Kasuta e-maili 
turundust efektiivselt
E-mailide kaudu on lihtne edastada infot väga paljudele inimestele korraga 
kontrollitud keskkonnas. Siin on paar head mõtet, mida klientidele e-maili 
kaudu kommunikeerida:

Tuleta kliendile meelde kõiki teenuseid, mida pakud

Kui ettevõte on laienenud ja lisateenuseid pakkuma hakanud, on hea neid 
aega-ajalt olemasolevatele klientidele meelde tuletada ja potentsiaalsetele 
klientidele nendest teada anda. 

Hoia kliente kursis

Kasuta ära uudiskirja struktuuri, et kliente ette informeerida muudatustest, 
mis nende finantsilist olukorda võivad mõjutada. Üheks selliseks on näiteks 
maksumuudatused, mis võivad ettevõtte raamatupidamisprotsessi muuta. 


Boonusena lisa näiteks rubriik toetustest, mida riik või muu asutus pakub 
ning mille saamiseks on just sellel kliendil reaalne võimalus olemas.



4. E-maili turundus

Ära jäta potentsiaalset klienti ehk leadi 
unarusse!

Loo kommunikatsioonivoog ka neile. Potentsiaalsete klientide 
kommunikatsioon peab sisaldama esialgset tervituskirja. Kui temast kohe 
klienti ei saa, saada mõned päevad kuni nädal hiljem meeldetuletuskiri.

Lisa potentsiaalne klient ka uudiskirja saajate hulka

Kuid loo neist eraldi grupp, kellele lisad igas kirjas ahvatleva pakkumise. Kui 
klient pakkumise vastu võtab, saab alustada ka liitumisprotsessi. Korduvalt 
enda meelde tuletamine pontentsiaalsele kliendile on täiesti õigustatud.

Näiteks kasutatakes turunduses printsiipi, et inimene peab infot nägema 6 
korda enne kui see tema peas kinnistub. See tähendab, et läheb palju 
pingutamist, et kliendile kirjad lõpuks ebamugavaks muutuksid. Julge 
pealehakkamine on suur võit!

Tee pakkumisi

Veidi soodsam pakett ei tee pikas perspektiivis sinu ettevõttele, kuid kliendi 
silmis näitab lahkust ja tõstab ettevõtte väärtust.



5. lisatöö eest TASU

5. Küsi lisatöö eest raha

Ära tee lisatööd tasuta

Peamiselt tehakse tasuta lisatööd raamatupidamisbüroos kahel viisil.

 Tööd, mis pole kokku lepitud

Kui klient vajab lisateenuseid, mis ei ole fikseeritud hinnaga paketis kokku 
lepitud. Näiteks soovib klient avada uue pangakonto, võtta liisingusse kolm 
uut töösõidukit ja osta investeeringuks korteri.  

Need tööd mõjutavad väga otseselt igakuisele raamatupidamisele kuluvat 
aega. Ära karda lisateenuste eest lisaraha küsida.

2. Kokkulepitud mahud/pakett ületab piiri 

Juhtum, kus fikseeritud hinnaga pakett läheb lõhki ehk kliendile kulutatakse 
rohkem aega kui fikseeritud paketis kokku lepitud on.  

Selle lahendamiseks identifitseeri kõik tööd, mida kliendi jaoks tehakse ja 
analüüsi, kuidas neid tehakse. Dokumenteeri ka kõige väiksemad ülesanded, 
näiteks korduvalt dokumentide küsimine. Nii näed, palju tööd päriselt 
kliendile tehakse.  

Meie kõigi ajal on hind, seetõttu on eriti kaval kasutada tarkvara, mis 
mõõdab tehtud ülesannetele aega.



5. lisatöö eest TASU

Paku kliendile rohkem väärtust

Lisaraha teenimiseks ja kliendile suurema väärtuse pakkumiseks on hea 
uurida, kas raamatupidaja sooviks lisaks raamatupidamisele ka näiteks 
ärianalüüsi või raamatupidamisalast nõustamist teha.  

Lisateenuse puhul saab klient mitu kärbest ühe hoobiga tabatud ja toob 
rohkem raha sinu ettevõttesse.  

Samuti on võimalik pakkuda näiteks koosolekuruume rendiks.

Need on mõned viisidest, kuidas oma raamatupidamisbüroo kasumeid ilma 
tarkvara abita kasvatada.

Soovid oma bürood veelgi edukamaks 
muuta? 

Võta appi spetsiaalselt sulle loodud tarkvara!


Üks populaarsemaid tarkvarasid selleks on Uku



BOONUS

Kuidas saada veel 
efektiivsemaks?  
Võta appi Uku - Eesti armastatuim 
tööhaldustarkvara raamatupidajatele

 Mugav aja mõõtmine annab selge ülevaate kulunud tööajast klientide, 
projektide ja ülesannete lõikes

 Automatiseeritud kliendipõhised tööplaanid ja sisseehitatud CRM 
tagavad tööde õigeaegse täitmise, tõstes teenuse kvaliteeti

 Põhjalik aruandlus ja tõhususe analüüs viivad Sinu ettevõtte aga täiesti 
uuele tasemele.


Proovi UKU demo kontot

GETUKU.EE

https://www.getuku.ee/
https://www.getuku.ee/

