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FrANcHISINgIN 
HUIPPUVUODET
EILAKAISLA ALOITTI TOImINTANSA LAAJENTAmISEN VALTAKUNNALLISEKSI 
FrANcHISINg-KETJUTOImINNALLA mArrASKUUSSA VUONNA 1997. UUDEN 
KETJUN ENSImmÄINEN TOImIPISTE SIJAITSI OULUSSA JA SEUrAAVAKSI TOImINTA 
LAAJENI TAmPErEELLE, TUrKUUN JA POrIIN. JyVÄSKyLÄÄN EILAKAISLA TULI 
VUONNA 1999 JA VAASAAN VUONNA 2000. FrANcHISINg-TOImINTA ALKOI 
SEINÄJOELLA VUONNA 2005 JA HÄmEENLINNASSA VUONNA 2006.

Timo mattila johti Eilakaislan Turun franchising-toimistoa.
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Eilakaislan  
franchising-aikakausi 
1997–2007
maailma muuttuu ja menes-
tyneet yritykset sen mukana. 
Vaikka franchising-konsepti 
osoittautui onnistuneeksi, se eli 
oman aikakautensa vuodesta 
1997 vuoteen 2007 asti. Vuonna 
2008 yrityksen strategia muuttui 
niin, että Eilakaislalla siirryttiin 
valtakunnalliseen kattavuuteen 
konsernin voimalla. Tämän 
jälkeen uusia franchising-toimi-
pisteitä ei ole enää perustettu.

Eilakaislalle yrittäjyyteen perustuva 
franchising-toimintamalli oli luon-
teva valinta. Perheyrityksenä se suo-

sii yrittämistä ja on aina nähnyt ihmiset ja 
osaamisen voimavaroinaan. Itsenäiset Ei-
lakaisla-yrittäjät jakoivat tietojaan ja osaa-
mistaan keskenään. Vahvan ketjun tukena 
oli myös säännöllinen koulutus, sillä Eila-
kaislan laadun takeena ovat osaamisestaan 
varmat ja ajantasaisin tiedoin ja taidoin 
varustetut työntekijät. Tämä mahdollisti 
ketjun hyvän kehityksen. Suomen Franchi-
sing-Yhdistys ry. valitsi Eilakaislan vuoden 
2000 franchising-ketjuksi Suomessa. Se oli 
tunnustus onnistuneelle koko Suomen kat-
tavalle palvelukonseptille.

TAUSTALLA VAHVA BrÄNDI JA 
KATTAVA mArKKINOINTI 
Franchise-yrittäjä Timo Mattila johti 
Eilakaislan Turun franchising-toimistoa, 
joka aloitti toimintansa vuonna 1998. 
 – Aiemmalla työurallani olen ollut aut-
tamassa muita yrittäjiksi. Kun Eilakaisla 
etsi Turusta henkilöä, joka pystyisi käyn-
nistämään liiketoiminnan Turun alueella, 
tunnetun ketjun osaaminen ja tuki sekä 
liiketoimintasuunnitelma ja -malli vakuut-
tivat minut.
 Franchising-toimintaa vetämään pyrit-
tiin löytämään henkilöitä, jotka tuntevat 
markkina-alueen keskeiset ihmiset ja joilla 
on yhteyksiä alueen elinkeinoelämään. 
Aloittava yrittäjä sai Eilakaislalta vahvan 
brändin ja markkinointituen. 
 Eilakaislan nimi ja yritys olivat tuttuja 
jo entuudestaan kaikilla sen uusillakin 
toimintapaikkakunnilla. Eilakaisla tarjosi 
liiketoimintaosaamisellaan vahvan tuen 
yrittäjilleen. Lisäksi toimipisteiden mark-
kinointiin ja mainontaan panostettiin mer-
kittävästi.  

Mikä franchising?
Franchising-toiminnalla 
tarkoitetaan tyypillisesti sopi-
muksen mukaista yhteistyötä, 
jossa franchise-antaja siirtää 
taloudellista vastiketta vastaan 
franchise-ottajalle oikeuden 
käyttää ohjeiden mukaisesti 
hallitsemaansa liiketoiminta-
konseptia sovitun ajan tietyllä 
alueella tai tietyssä paikassa. 
Franchising-toiminnassa yrittäjä 
saa avukseen ketjun valmiiksi 
mietityt toimintatavat ja kattavan 
markkinoinnin.

ITSENÄISyyTTÄ JA TIIVISTÄ 
yHTEISTyÖTÄ
Timo Mattilan mukaan Turun toimistossa 
työskenteli parhaimmillaan neljä työnteki-
jää ja kentällä eri yrityksissä oli noin 60–70 
ihmistä. Toimeksiannot keskittyivät pääasi-
allisesti henkilöstövuokraukseen.
 – Vaikka Eilakaisla oli aloittaessani toi-
minnan täysin uusi toimija Turussa, oli se 
silti nimensä perusteella tunnettu yritys. 
Yrityksen palveluita oli helppo tarjota, 
koska Eilakaisla toi ihmisille aina myöntei-
siä ajatuksia mieleen. 
 Franchising-yrittäjät ja toimistot piti-
vät tiivistä yhteyttä Helsingin Eilakaislaan. 
Yrittäjät saivat toimia itsenäisesti noudat-
taen heille suunniteltua liiketoimintakon-
septia. Tarvittaessa tukea oli aina saatavilla 
liiketoimintaa varten.

mENESTyKSEN mITTA
Kun franchising-toiminta alkoi Turussa, oli 
kysyntä heti alkuun valtaisa. Kilpailu oli 
kovaa, mutta Eilakaislan maine luotetta-
vana toimijana takasi hyvät asemat markki-
noiden palvelemiseen. Eilakaislan konsepti 
toimi erinomaisesti: töissä olivat parhaat 
ihmiset, joista pidettiin hyvää huolta. 
 Timo Mattila vastaanotti tilauksia alu-
een suurilta yrityksiltä ensi päivistä lähtien.  
 – Ensimmäisen tilaukseni kirjoitin 
pahvilaatikon päädystä repäistyyn pala-
seen, kun olin matkalla autooni. Tilaus 
koski yhden tai kahden henkilön tarvetta 
kahden viikon mittaiseksi ajaksi. Loppujen 
lopuksi tämä tilaus johti siihen, että tuossa 
yrityksessä työskenteli parhaimmillaan 12 
ihmistä, joista pisimpään työskennellyt 
henkilö ehti olla yrityksen palveluksessa 
päivää vaille yhden vuoden tuolla ns. 
”parin viikon keikalla”. 

 Yhtenä menestyksen mittarina Timo 
Mattila näkee sen, että samat ihmiset työl-
listyivät kauttamme vuodesta toiseen. Se 
kertoo toiminnan laadusta suhteessa työn-
tekijöihin ja asiakasyrityksiin. 


