
7 kysymystä joita kysyä ammatilaisilta 
ennen heidän palkkaamistaan häihin

Juuri omiin häihin sopivan tiimin palkkaaminen on erityisen tärkeää,
jotta häistäsi tulee juuri sellaiset kuin olet haaveillut... Kaikkien 
erilaisten mahdollisuuksien keskellä ammattilaisten palkkaaminen 
saattaa tuntua hyvinkin stressaavalta.

Miten löydät sen juuri Sinulle sopivan ammattilaisen? Mistä tietää 
kehen voit luottaa? Keneltä voit kysyä neuvoja?

Ensiksikin, häiden järjestäminen ei ole helppo tehtävä ja on aivan 
normaalia, että hääparit tuntevat olevansa aivan mahdottoman 
tehtävän edessä, välillä turhautuneita. Ja joskus jopa aivan 
ymmällään. Ethän suunnittele häitä joka päivä, joten kaikki on 
mahdollisesti täysin uutta sinulle – ole vain kärsivällinen ja anna 
itsellesi aikaa tehdä asiat omaan tahtiisi.

Muutama vinkki löytääksesi juuri sinulle sopivan 
tiimin...

 Tee kotiläksysi.   Saat paljon enemmän irti tapaamisesta tai 
keskustelusta häiden ammattilaisten kanssa, jos olet ensiksi 
hieman tehnyt taustatyötä.

Vietä aikaa Internetissä tai keskustellen ystäviesi kanssa, 
jotka ovat lähiaikoina menneet naimisiin. Tutki lähialueesi 
hintatasoa ja mitä palveluita on saatavilla. Yritä miettiä asioita
joista pidät ja joista et pidä. Hääsivustot, chatit ja 
hääfoorumit voivat olla erityisen hyviä tietolähteitä. Näin 
toimien tavatessasi häiden ammattilaisiasi sinulla on jo 
valmiina parempia kysymyksiä ja lisäksi sinulla on käsitys 
siitä, mitä olet hakemassa.
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 Tapaa heidät.   Kasvokkain tapaaminen on paras tapa 
haastatella mahdollisia häätiimisi ammattilaisia. Tapaamisessa
voit varmistua hääammattilaisen persoonallisuudesta, tyylistä 
ja kokonaisvaltaisesta osaamisestaan. Jos tapaaminen 
kasvotusten ei ole mahdollista, soita puhelimitse ja keskustele
asioista samalla tavalla kuin kasvokkain tekisit.

 Kysy kysymyksiä.   Ei ole olemassa tyhmiä kysymyksiä! 
Varmista, että saat selkeitä, tarkkoja vastauksia kysymyksiisi.
Jos et ole aivan varma, mitä jokin asia tarkoittaa, pyydä että 
hääammattilaisesi selventää asian sinulle. Kysy kysymyksiä 
niin kauan, että ymmärrät asian kristallinkirkkaasti.

Jos hääammattilaisella on vaikeuksia kysyä kysymyksiä 
sinulta, niin he eivät todennäköisesti ole juuri sinulle sopivia 
hääammattilaisia. Parhaat hääammattilaiset ovat kärsivällisiä,
ymmärtäväisiä ja käyttävät kursailematta aikaansa 
auttaakseen sinua tekemään parhaat valinnat häihisi.

 Kuuntele.   Älä vain kuuntele sanoja, joita he sanovat, vaan 
todella kuuntele. Katso hääammattilaisen kehonkieltä. Ovatko
he varman oloisia ja vastaavatko he kysymyksiin luontevasti? 
Näyttävätkö tai kuulostavatko he hermostuneilta? Tuntuvatko 
he sinusta “erikoisilta” tai jääkö sinulle heistä “hassu” fiilis? 
Ota kaikki näkemyksesi, kuulemasi ja tuntemuksesi 
huomioon; jos vaistosi sanoo että jotain on pielessä, niin 
silloin jokin todennäköisesti on pielessä. 

 Tarkista referenssit.   Portfoliot ovat käsin valittuja, jotta ne
näyttäisivät vain parhaat työt, mutta ne eivät välttämättä 
kerro “keskimääräistä” hääammattilaisen tasoa. Videotkin on 
editoitu jotta nekin näyttäisivät parhaat puolet. Mutta aidot 
suositukset muilta tyytyväisiltä asiakkailta ovat todella 
vaikeita väärentää.  

Soita tai ota yhteyttä vahoihin asiakkaisiin tai ammattilais-
referensseihin. Kysy kysymyksiä ja käytä kuuntelemisen 
taitoasi. Vaikka he antaisivat erittäin hyvän arvion 
hääammattilaisesta, pystyt hyvin usein lukemaan “rivien 
välistä”, jos vastauksissa oli joitain erikoisuuksia tai ongelmia.

Kysy kaikkialta ja hae Internetistä arvosteluja. Voit 
halutessasi myös tarkistaa kuluttajaviranomaisilta, onko 
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toimijaa vasten vireillä valituksia. Punnitse tarkoin kaikki 
saamasi informaatio tehdessä valintojasi.

Tässä on ne 7 kysymystä, joita kysyä KAIKILTA mahdollisilta 
hääammatilaisilta ennen heidän palkkaamistaan häihisi

1. Kuinka monissa häissä olet vuoden aikana? Paljonko 
sinulla on kokemusta?

Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ideaalitapauksessa 
hääammattilaisesi on nimenomaan häiden ammattilainen, 
ei vain oman alansa. Tälloin hän on rutinoitunut häiden 
erikoisominaisuuksiin ja on tärkeä tietolähde; hän häiden 
ammattilaisena pystyy varmistamaan, että ainutlaatuinen 
juhlasi sujuu mahdollisimman mutkattomasti.

2. Paljonko maksat?

Hinta on yleensä suhteellinen käsite, varsinkin, kun sidot 
hintaan kokemuksen, maineen ja erikoistaidot. Yleisesti 
ottaen kaikkein parhaat hääammattilaiset ovat kalliimpia, 
koska he ovat hintansa arvoisia.

3. Paljonko on varausmaksu?

4. Mitä kaikkea kuuluu hintaan?

Koska paketit usein vaihtelevat, on hyvin todennäköistä, 
että et pysty vertailemaan suoraan yhtä toimijaa toiseen 
toimijaan ennen kuin olet tehnyt ensiksi hieman 
laskutoimituksia. Halvin hinta ei välttämättä ole paras 
tarjous; jotkut korkeammat tarjoukset saattavat sisältää 
sellaisia palveluita, joista joudut maksamaan extraa 
toisissa paketeissa. Varmista, että otat tämän huomioon 
valitessasi tarjousta. 
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5. Mitä tapahtuu, jos peruutan? Mitä tapahtuu, jos sinä 
peruutat? 

Tarkasta, onko varausmaksullasi palautusoikeutettua 
missään olosuhteissa. Onko hääammattilaisillasi 
varasuunnitelma, jos heille tapahtuu jotain? 

6. Käytätkö allekirjoitettua sopimusta?

Jos vastaus on että EN, niin JUOKSE! Allekirjoitettu 
sopimus on tarkoitettu suojelemaan molempia, sekä sinua 
että hääammattilaistasi. Älä tyydy suulliseen 
sopimukseen, sillä siitä ei ole sinulle iloa, jos tulee 
ongelmia ja joudut puolustamaan oikeuksiasi.

7. Onko joitain muita kuluja?

Verot, palvelumaksut ja matkustuskulut saattavat nopeasti
lisätä kustannuksia huomattavasti. Varmista, että olet 
ymmärtänyt, mitä on sisällytetty tarjoukseen ja onko 
joitain muita kuluja, joita sinun täytyy maksaa. Tämä 
kaikki pitäisi olla selvästi merkitty sopimukseesi. 

Jos valitset viisaasti, niin oikeilta häätoimijoilta saat ammatilaisapua
ja -neuvoja... kaikenlisäksi neuvot ovat ilmaisia!
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