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Tämän tutkielman tarkoituksena on perehtyä franchisingtoimintaan ja sen kehittämiseen 

franchisingyrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksella tarjotaan tietoa franchisingtoiminnasta 

keskittymällä hyötyihin ja haasteisiin, joita franchisingottajat kohtaavat harjoittaessaan tiivistä 

yhteistyötä franchisingantajan ja ketjun muiden jäsenten kanssa. Tutkimuksella pyritään 

ymmärtämään syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin hyötyjä ja haasteita, joita 

franchisingottajat kohtaavat, sekä kartoittamaan niihin liittyviä kehittämistarpeita. 

Kehittämistarpeiden avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, miten franchisingtoimintaa 

voidaan kehittää franchisingyrittäjän näkökulmasta.  

 

Tutkielma toteutettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkimuksen 

tiedonkeruumenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta, koska tutkielmalla halutaan ymmärtää 

tutkittavaa ilmiötä syvällisemmin. Tutkimusaineisto kerättiin puolistrukturoitujen 

haastattelujen avulla ja tutkimuksessa haastateltiin neljää suomalaista franchisingyrittäjää. 

Tutkimuksessa saadut tulokset perustuvat teoriaosuudessa esiintyviin aikaisempiin 

tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, sekä haastattelujen avulla kerättyyn materiaaliin.  

 

Tämä tutkimus osoitti, että franchisingtoimintaan liittyy erilaisia hyötyjä ja haasteita 

franchisingyrittäjän näkökulmasta. Tässä tutkimuksessa merkittävimpinä hyötyinä nousivat 

esille valmis liiketoimintamalli, tunnettavuus, koulutus, yhteistyöverkoston tarjoamat hyödyt ja 

franchisingantajan tuki. Franchisingyrittäjät voivat kohdata haasteita yhteisen yrityskuvan, 

sopimukseen liittyvien ongelmien tai työmäärään suuruuden takia. Tutkimuksen mukaan 

franchisingtoimintaa voidaan kehittää franchisingyrittäjän näkökulmasta pyrkimällä lisäämään 

franchisingtoiminnasta aiheutuvia hyötyjä entisestään ja pienentämään franchisingtoiminnan 

aiheuttamia haasteita. Kehityksen kannalta tärkeimmiksi osoittautuivat yhteistyön lisääminen 

osapuolten välillä, sekä franchisingantajan tuen ja tiedonkulun parantaminen. 
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The purpose of this thesis is to get acquainted with franchising and how it can be developed 

from the franchisee’s point of view. It also aims to provide information about franchising by 

focusing on the benefits and challenges faced by the franchisees when they work closely 

together with the franchisor, and other members of the chain. The study seeks to understand 

more deeply and comprehensively about the benefits and challenges that franchisees face and 

to identify the development needs associated to them, which are used to form an overall picture 

of how franchising can be developed from the franchisee’s point of view. 

  

The study was conducted by using qualitative research methods. The data collection method 

that was used in this thesis was a case study, as the thesis was to explore to understand the 

phenomenon more deeply. The data was collected through semi-structured interviews. Four 

Finnish franchisees were interviewed. The results of this study are based on previous studies 

and literature that occur in the theory part of this thesis, as well as material collected from 

interviews. 

  

This study showed that franchising has different advantages and disadvantages from the 

franchisee’s perspective. The most significant benefits were finished business model, 

awareness, education, the benefits of the co-operation of the network and the support of the 

franchisor. Franchisees may face challenges of franchising because of the common company 

image, the problems related to the agreement, or the size of the workload. According to the 

study franchising can be developed from the franchisee's point of view, by seeking to further 

increase the benefits of franchising activities and to reduce the challenges posed by franchise 

operations. The most important ways of developing franchising proved to be increased 

cooperation between the two parties, as well as improving franchisors support and the 

information flow. 
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1. JOHDANTO 

 

Franchising on saavuttanut suosiota ja franchising-periaatteella toimivien yritysten määrä 

maailmassa on kasvanut huomattavasti viime vuosikymmeninä (Combs & Ketchen 2003; Fulop 

and Forward 1997). Franchisingin kasvuprosentit antavat suuntaa sille, että mallin merkitys 

tulee kasvamaan tulevaisuudessa entisestään, mikä tekee franchisingtoiminnasta ajankohtaisen 

tutkimusaiheen. Sen lisäksi, että franchising on suosittu liiketoiminnan muoto, siitä tekee 

mielenkiintoisen tutkimusaiheen myös se, että franchisingin globaalista kasvusta huolimatta 

monet perustavaa laatua olevat kysymykset ovat edelleen lähes tutkimattomia ja suuri osa 

teoreettisesta kehityksestä franchising-kirjallisuudessa on keskittynyt pelkästään 

franchisingantajan näkökulmaan (Stanworth & Kaufmann 1996). Lisäksi franchisingin yksi 

houkutteleva piirre tutkimusten kannalta on se, että franchising synnyttää monia erilaisia ja 

mielenkiintoisia kysymyksiä (Combs, Ketchen, Shook & Short 2011).  

 

Vuosikymmeniä monet franchising-tutkimukset ovat keskittyneet tietyn rajatun aihealueen 

kysymyksiin. Franchising merkitsee pitkäaikaista sopimukseen perustuvaa yhteistyötä kahden 

juridisen yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan välillä, jossa franchisingantaja 

luovuttaa sovittua korvausta vastaan franchisingottajalle oikeuden harjoittaa liiketoimintaa 

määrätyllä tavalla, tietyn ajan ja määrätyssä paikassa (Laakso 2005, 42; Rubin 1978; Vaughn 

1979, 12). Kun yritys kasvattaa liiketoimintamalliaan franchisingin kautta, franchisingantaja 

luopuu paljosta tavaramerkkiään käyttävien myyntipisteiden kontrollista, saaden vastineeksi 

suhteellisen pienen osan tuloista, joten kysymykset siitä, miksi ja millä ehdoilla (Combs & 

Ketchen 2003), jotkut yritykset käyttävät franchisingia, ovat neljän vuosikymmenen ajan olleet 

keskeisiä franchising tutkimuksissa (Combs, Ketchen & Short 2011). Franchisingottajan 

näkökulmasta on tarjolla vähemmän tutkimuksia ja tehdyt tutkimukset ovat usein keskittyneet 

tarkastelemaan franchisingyrittäjyyttä vastakkainasettelussa muuhun yrittäjyyteen (Williams 

1999; Knight 1984). 

 

Aikaisemmista franchisingottajan näkökulmasta tehdyistä tutkimuksista on selvinnyt, että 

franchising voi tarjota franchisingottajalle vähemmän riskiä (Withane 1991) ja helpomman 

aloituksen omaan yritykseen (Stanworth & Curran 1999). Franchising tarjoaa uusia 

mahdollisuuksia uran vaihtajille ja kasvavasta toimialavalikoimasta löytyy kymmeniä 

vaihtoehtoja uudesta elämästä yrittäjänä haaveileville (Kaufmann 1999). Franchisingottajan 

käytössä on käytännössä testattu, valmiiksi kehitetty liiketoimintamalli eli konsepti (Withane 
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1991), sekä markkinoilla jo valmiiksi tunnettu brändi (Williams 1991). Ketju tarjoaa jäsenilleen 

koulutusta ja jatkuvaa tukea (Sen 1998). Lisäksi jäsenet saavat käyttöönsä ketjun jäsenyyden 

mukana tuomat yhteistyöedut ja hyötyvät suureen ketjuun kuulumisesta (Hunt 1977). 

Aikaisemmat tutkimukset ovat tuoneet esille myös sen, että toimintaan liittyy erilaisia riskejä 

ja haasteita franchisingyrittäjän kannalta (Knight 1984; Hunt 1977).  

 

Monet aikaisemmat franchisingottajan hyötyjä ja haasteita tarkastelevat tutkimukset on tehty 

kvantitatiivisilla tutkimusmetodeilla, eivätkä ne pyri ymmärtämään syvällisemmin 

franchisingottajan kokemia hyötyjä ja haasteita. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset eivät 

tarkastele franchisingtoiminnan hyötyjä ja haasteita franchisingtoiminnan kehittämisen 

kannalta. Tällä tutkimuksella pyritään osaltaan täyttämään tätä tutkimusaukkoa. 

 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 

 

Tutkimuksen tavoitteena on perehtyä franchisingtoimintaan franchisingottajan näkökulmasta ja 

tarjota kattavasti tietoa franchisingyrittäjyydestä keskittymällä franchisingsuhteesta koituviin 

hyötyihin ja haasteisiin, joita franchisingottajat kohtaavat harjoittaessaan tiivistä yhteistyötä 

franchisingantajan ja muiden ketjun jäsenten kanssa. Tutkimuksen avulla pyritään 

ymmärtämään syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin haasteita ja hyötyjä, joita 

franchisingottajat toiminnassaan kohtaavat. Tutkielmalla pyritään kartoittamaan mitä 

kehittämistarpeita franchisingyrittäjät nostavat esille hyötyihin ja haasteisiin liittyen, ja miten 

franchisingtoimintaa voidaan tätä kautta kehittää. Tutkimuksen tavoitteena on herättää 

mielenkiinto tutkittavaa aihetta kohtaan ja laajentaa lukijan ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä, 

koska franchising on edelleen vähän tunnettu ja huonosti ymmärretty liiketoiminnan ja 

yrittäjyyden muoto, josta kaivataan tietoa väärinkäsitysten ja ennakkoluulojen poistamiseksi.  

Tutkimuksen avulla halutaan tarjota kattava vastaus asetettuun päätutkimuskysymykseen ja 

päätutkimuskysymystä tukeviin alatutkimuskysymyksiin.  

 

1.2 Ongelmanasettelu 

 

Franchising on Suomessa vielä monille jokseenkin vieras yrittäjyyden malli. Franchisingista ja 

franchising-alasta kaivataan lisää tietoa, joka mahdollistaa franchisingin tunnettuuden 

kasvattamisen ja alan merkityksen tuomisen paremmin esille Suomen kansantaloudelle. 

Jokaiselle ketjulle, yrittäjille sekä muille alan toimijoille voidaan tuottaa yhä paremmat 
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toimintaedellytykset franchisingin tunnettuuden positiivisella kehittämisellä. (Franchise News 

2016) Lisäksi franchisingsektori kaipaa vuosi yhä enemmän uusia franchisingyrittäjiä. 

Franchisingyrittäjyyttä harkitsevan olisi kuitenkin hyvä ymmärtää ja tuntea 

franchisingtoiminta, sekä sen hyödyt ja haasteet ennen päätöksen tekemistä lähteä 

franchisingyrittäjäksi. Franchisingtoiminnan hyödyistä ja haitoista franchisingottajalle ei ole 

tehty Suomessa runsaasti tutkimuksia, eikä tehdyt tutkimukset tarjoa tietoa siitä, miten 

franchisingtoimintaa voidaan franchisingottajan näkökulmasta kehittää. Tästä muodostuu 

tutkimuksen pääongelma, johon lähdetään hakemaan vastausta pääkysymyksen ja sitä tukevien 

alatutkimuskysymysten avulla. Alla esitetään tutkimuksen päätutkimuskysymys ja 

sivututkimuskysymykset. 

 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on:  

 

”Miten franchisingtoimintaa voidaan kehittää franchisingottajan näkökulmasta?” 

 

Tutkimuksen alatutkimuskysymykset ovat:  

 

”Mitä hyötyjä franchisingtoimintaan liittyy franchisingottajan kannalta?” 

”Mitä haasteita franchisingtoimintaan liittyy franchisingottajan kannalta?” 

”Mitä kehittämistarpeita franchisingottajat nostavat esille?” 

 

1.3 Tutkimuksen rajaukset 

 

Tässä tutkimuksessa franchisingtoiminnan hyötyjä ja haasteita tullaan tarkastelemaan 

franchisingottajan eli franchisingyrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksen ulkopuolelle rajataan 

franchisingantajan näkökulma franchisingtoiminnan hyödyistä ja haasteista, jota ei tulla 

tarkastelemaan tutkimuksessa. Franchisingottajan näkökulma on valittu tarkasteltavaksi, sillä 

monet aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet pelkästään franchisingantajan näkökulmaan. 

Tutkielman ulkopuolelle rajataan franchisingantajan näkökulma myös siksi, että tutkielma 

halutaan toteuttaa perusteellisesti keskittyen hyvin rajattuun aiheeseen. Tutkielma on rajattu 

maantieteellisesti koskemaan Suomea ja vain Suomessa toimivia franchisingyrittäjiä. 

Tutkielmassa haastateltaviksi franchisingyrittäjiksi ovat valittu franchisingottajia, jotka ovat 

franchisingyrittäjinä sellaisissa ketjuissa, jotka kuuluvat Suomen Franchising Yhdistyksen 

jäseniksi. Tutkimuksessa keskitytään tarkastelemaan Business Format Franchising 
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toimintamallia. Tutkielman ulkopuolelle rajaan Trade Name Franchising ja Product 

Distribution Franchising, sillä Suomessa vain Business Format Franchising lasketaan 

viralliseksi franchisingtoiminnaksi. Tutkielma ei sisällä toimiala tai ketju kohtaisia rajauksia, 

sillä tutkimuksella halutaan saada mahdollisimman monipuolinen kuvaus 

franchisingtoiminnasta franchisingottajan kannalta.  

 

1.4 Tutkimusmenetelmä ja -aineisto 

 

Tutkielma toteutetaan laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. Tutkielma 

suoritetaan kirjallisuuteen, aikaisempiin tutkimuksiin ja haastatteluihin perustuvalla aineistolla.  

Alasuutarin (2011, 39-47) mukaan laadullinen analyysi muodostuu havaintojen 

pelkistämisvaiheesta ja arvoituksen ratkaisemisvaiheesta. Havaintojen pelkistämisvaiheessa 

aineistoa tarkastellaan ensin monista eri näkökulmista, jonka jälkeen havaintojen määrää 

karsitaan niitä yhdistämällä. Arvoituksen ratkaisemisella viitataan siihen, että 

havaintokokonaisuuden avulla on mahdollista tulkita merkityksiä ja luoda 

rakennekokonaisuuksia. (Alasuutari 2011, 39-47) Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä 

tullaan käyttämään tapaustutkimusta, koska tapaustutkimuksen avulla voidaan ymmärtää 

syvällisemmin tutkittavaa ilmiötä (Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1994, 11-12). 

Tutkimuksen empiirinen aineisto tullaan keräämään haastatteluiden avulla. Hirsjärvi ja Hurme 

(1985, 27) ovat esittäneet, että haastattelu on tutkimuksen osana oleva vuorovaikutustilanne, 

jolle on tunnusomaista muun muassa suunnittelu ja se, että haastattelu on haastattelijan alulle 

panema sekä ohjaama. Lisäksi haastateltavan on voitava luottaa siihen, että tietoja, joita 

haastateltava antaa käsitellään luottamuksellisesti (Hirsjärvi & Hurme 1985, 27). Haastattelu 

tullaan suorittamaan puolistrukturoituna. Puolistrukturoidusta haastattelusta käytätetään myös 

nimitystä teemahaastattelu ja se sopii käytettäväksi hyvin tilanteeseen, jossa on intiimit tai arat 

aiheet kohteena tai jos halutaan selvittää esimerkiksi perusteluita (Metsämuuronen 2005, 226).  

 

1.5 Teoreettinen viitekehys  

 

Tutkimuksen teoreettinen viitekehys ohjaa tutkimusongelman muotoilua ja rajaamista 

auttamalla löytämään tutkimusasetelman, jonka avulla saadaan asetettuihin kysymyksiin 

vastaukset (Tilastokeskus 2016). Alla esitetyssä kuvassa 1 on kuvattu tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys on rakennettu päätutkimuskysymyksen ja 

alatutkimuskysymysten ympärille. Tutkimuksessa lähdetään liikkeelle franchisingtoiminnan 
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määrittelemisestä ja sen eri muodoista.  Franchising on kahden yrityksen yhteistyömalli, jossa 

suurimpia rooleja esittävät franchisingtoiminnan osapuolet franchisingantaja ja 

franchisingottajat, jotka on kuvattu teoreettisessa viitekehyksessä. Tutkimuksessa perehdytään 

tarkastelemaan franchisingtoimintaa franchisingottajan näkökulmasta. Franchisingtoiminnassa 

franchisingottaja on sopimussuhteessa ja toimii yhteistyössä franchisingantajan kanssa, sekä 

kuuluu ketjun jäseneksi ja harjoittaa yhteistyötä ketjun muiden jäsenten kanssa. Tutkimuksessa 

paneudutaan franchisingottajan näkökulmaan tutkimalla franchisingtoiminnan hyötyjä ja 

haasteita franchisingyrittäjälle. Hyötyjen ja haasteiden avulla nostetaan esille toimintaan 

liittyviä kehitystarpeita ja tarjotaan näkökulma franchisingtoiminnan kehittämiseen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Teoreettinen viitekehys 

 

1.6 Kirjallisuuskatsaus 

 

Kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on tuoda esille aiheesta aikaisemmin kirjoitettua 

kirjallisuutta ja tehtyjä tutkimuksia. Franchisingia on tutkittu maailmalla ja sitä koskevaa 

kirjallisuutta ja tutkimuksia on tarjolla runsaasti. Vuosikymmeniä useimmat franchising 

tutkimukset ovat keskittyneet kolmeen teoreettiseen virstapylvääseen, jotka ovat resurssien 

niukkuus (engl. resource scarcity), agentti teoria (engl. agency theory) ja monikko symbioosi 

(engl. plural form symbiosis) vastaamaan kysymyksiin siitä, miksi, missä ja kuinka usein 

yritykset käyttävät franchisingia (Combs, Ketchen & Short 2011). Franchisingin viimeaikaiset 

tutkimukset ovat sen sijaan rakennettu pohjautuen tekijänoikeuksien teoriaan (engl. property 

rights theory), signalointi teoriaan (engl. signaling theory), kontingenssiteoriaan (engl. 

Kehitys Franchisingtoiminta Franchisingottaja 

Franchisingantaja 

Haasteet 

Hyödyt 
Sopimussuhde 

Ketjun jäsenet 

Yhteistyö 
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contingency theory), organisaation oppimisteoriaan (engl. organizational learning) ja muihin 

teorioihin, jotta voidaan selittämään franchisingin eri osia. (Combs, Ketchen, Short ja Shook 

2011).  

 

Tässä tutkimuksessa tullaan tarkastelemaan Business Format Franchising toimintamallia, joka 

on yleisimmin tutkittu franchisingin muoto ja joka on herättänyt huomattavaa akateemista 

kiinnostusta (Stanworth & Curran 1999; Nijmeijer, Fabbricotti & Huijsman 2014). Stanworthin 

ja Curranin (1999) mukaan suurin osa kiinnostuksesta on keskittynyt kapeasti määriteltyihin 

asioihin, kuten franchisingsopimuksiin (Rubin 1978; Mathewson & Winter 1994), 

franchisingottajan ja -antajan suhteisiin (Baucus, Baucus & Human 1993; Sen 1993) tai 

esimerkiksi kansainvälistymisen ongelmiin (Preble & Hoffman 1995; Eroglu 1992). Hallitseva 

syy tähän on ehkä se, että franchising ei sovi täsmällisesti mihinkään yksittäiseen koulutusalaan 

vaan se ulottuu lakiin, markkinointiin, talouteen, yrittäjyyteen, henkilöstöjohtamiseen, 

sosiologiaan, psykologiaan ja organisaatioteoriaan (Stanworth & Curran 1999). Suurimmassa 

osassa tutkimuksia franchisingia on kuitenkin lähestytty lähinnä neljän eri tieteenalan 

näkökulmasta, jotka ovat taloustieteen, yrittäjyyden, markkinoinnin ja strategisen johdon 

näkökulmat (Combs, Michael, Castrogiovanni 2004). 

 

Aikaisemmissa franchisingtoimintaa koskevissa tutkimuksessa franchisingantajan näkökulma 

on saanut enemmän huomiota kuin franchisingottajan näkökulma, jota tullaan tarkastelemaan 

tässä tutkimuksessa. Williams (1999) on vertaillut franchisingottajan näkökulmasta tehdyssä 

tutkimuksessaan franchisingyrittäjyyttä muuhun yrittäjyyteen käyttäen tutkimuksessaan 

valtakunnallista otosta yrityksistä ja analysoinut yrittäjien valintaa kahdesta vaihtoehtoisesta 

organisaatiomuodosta, franchisingyrittäjyydestä ja perinteisestä yrittäjyydestä. Myös Knight 

(1984) on tehnyt vertailevaa tutkimusta franchisingyrittäjistä ja muista yrittäjistä, jossa 

vastakkainasettelussa ovat olleet muun muassa henkilökohtaiset ominaisuudet, johtamistaidot, 

vaadittava rahoitus ja tukipalvelut.  

 

Franchisingtoiminnan edut franchisingottajalle ovat herättäneet kiinnostusta ja niitä ovat 

tutkineet vuosien saatossa eri tutkijat (Kaufmann & Stanworth 1995; Withane 1991; Knight 

1986; Hunt 1977). Suomessa Mika Tuunasen ja Kimmo Hyrskyn (2001) tekemä tutkimus 

tarjoaa uutta tietoa franchisingottajan kokemuksista tutkimalla franchisingottajan 

yrittäjyydellisiä ominaisuuksia, sekä etuja ja haittoja, joita franchisingottajat kohtaavat 

liiketoiminnassa. Tutkimuksia franchisingtoiminnan haitoista on tehty paljon vähemmän kuin 
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franchisingin hyödyistä. Franchising haittoja ovat tutkineet muun muassa Vaughn (1979) ja 

Hunt (1977). Tuunasen ja Hyrskyn (2001) mukaan epäselvyys ja suhteessa esiintyvät 

ristiriitaisuudet eivät ole saaneet asianmukaista huomiota aikaisemmissa tutkimuksissa. 

Franchisingtoiminnan haasteet ovat kuitenkin osa franchisingtoimintaa ja haasteisiin 

perehtyminen ja niiden hahmottaminen ovat tärkeässä asemassa, jotta voidaan lähteä 

tarkastelemaan, miten toimintaa voidaan kehittää.  

 

Suomessa ei ole tehty vastaavanlaista tutkimusta franchisingtoiminnan kehittämisestä 

franchisingottajan näkökulmasta, jonka takia tutkimus pohjautuu kehittämisen osalta 

haastatteluaineistosta saatavaan tietoon, jonka tukena tullaan käyttämään aikaisempia 

tutkimuksia ja kirjallisuutta franchisingtoiminnan hyödyistä ja haasteista franchisingottajalle.  

 

1.7 Tutkimuksen rakenne 

 

Tutkielma rakentuu kuudesta kappaleesta. Tutkielman ensimmäinen kappale on 

johdantokappale, jota seuraa teoriaosuus. Ensimmäisessä teoriakappaleessa tutustutaan 

franchisingtoiminnan määritelmään ja franchisingtoiminnan eri muotoihin, sekä 

franchisingsuhteen osapuoliin. Lisäksi kappaleessa perehdytään franchisingsopimukseen ja sen 

sisältöön. Tutkimuksen kolmannessa kappaleessa paneudutaan kirjallisuudessa ja 

aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nouseviin franchisingtoiminnan hyötyihin ja haasteisiin 

franchisingottajan kannalta. Seuraavassa kappaleessa neljä perehdytään tutkimuksen 

tutkimusmenetelmiin, esitellään tutkimuksen haastateltavat, esitetään aineiston keruu ja 

käsittely ja tarkastellaan tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimuksen viides kappale koostuu 

empiriaosuudesta. Kappaleessa raportoidaan haastatteluaineiston pohjalta saadut 

tutkimustulokset franchisingtoiminnan hyödyistä, haasteista ja toiminnan kehittämisestä 

franchisingottajan näkökulmasta peilaamalla saatuja vastauksia tutkimuksen teoriaosuudessa 

esitettyyn materiaaliin. Tutkimus päättyy kappaleeseen kuusi, mikä pitää sisällään tutkimuksen 

yhteenvedon ja johtopäätökset. Viimeisessä kappaleessa analysoidaan ja tulkitaan saatuja 

tuloksia, sekä esitetään vastaukset asetettuun päätutkimuskysymykseen ja asetettuihin 

sivututkimuskysymyksiin. Lisäksi viimeisessä kappaleessa tehdään vertailua aiempien 

tutkimusten tuloksiin ja pohditaan jatkotutkimusaiheita sekä -kysymyksiä. 
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1.8 Määritelmät ja käsitteet 

 

Franchising – Pitkäaikaista yhteistyötä franchisingantajan ja franchisingottajan välillä, joka 

pohjautuu sopimukseen ja missä molemmat osapuolet ovat itsenäisiä yrityksiä. 

Franchisingantaja antaa franchisingottajalle oikeuden käyttää kehittämäänsä yrityksen koko 

liiketoimintamallia tietyllä alueella sovittua korvausta vastaan. (Laakso 2005, 42; Mattila, 

Wathén, Tommila & Rinkinen) 

 

Konsepti – Konsepti eli liiketoimintamalli on käytännössä testattu liiketoiminnan 

menestyspotentiaalinen harjoittamistapa. Konseptilla tarkoitetaan mallia, jonka käyttöoikeudet 

luovutetaan franchisingottajalle. Konsepti on franchisingantajan kehittämä ja se sisältää kaikki 

yrityskuvat ja työvälineet. Mallinnettu konsepti dokumentoidaan käsikirjaksi, joka luovutetaan 

franchisingottajalle käyttöön yhteistyösopimuksen ajaksi. Konsepti tuntuu ja näkyy asiakkaille 

samanlaisena toimintatapana ketjun kaikissa toimipaikoissa. (Laakso 2005, 32; Rissanen 2004, 

605) 

 

Franchisingantaja – Franchisingantaja on konseptin kehittäjä, joka on oikeuksien omistaja ja 

luovuttaja. Franchisingantaja on ketjun perustaja ja verkoston johtaja, sekä koko järjestelmän 

hallinnoija. Franchisingantaja myy oikeuden markkinoida tavaroita tai palveluja 

toiminimellään ja käyttää toimintatapojaan, toiselle yritykselle eli franchisingottajalle. (Combs 

et al. 2004; Laakso 2005, 32; Rissanen 2004, 605) 

 

Franchisingottaja / franchisingyrittäjä – Franchisingottaja / franchisingyrittäjä on 

franchisingantajan kehittämän konseptin hyödyntäjä, joka pyrkii harjoittamaan sen varassa 

tuottoisaa yritystoimea itsenäisenä yrityksenä noudattamalla samalla tarkoin vuokraamaansa 

liiketoimintakonseptia. Franchisingottaja maksaa franchisingantajalle maksun, jonka 

vastikkeeksi hän saa oikeuden käyttää franchisingantajan liiketoiminnanmallia. (Justis & Judd 

1998; Rissanan 2004, 605).  

 

Franchisingketju – Franchisingantaja ja franchisingottajat muodostavat yhdessä 

franchisingketjun. Franchisingketju on konseptin omistavan ja sen käyttöoikeudet saaneiden 

yritysten toimintayksiköiden muodostama yhteistyöverkosto (Laakso 2005, 32).  
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2. FRANCHISINGTOIMINTA 

 

Franchisingtoimintaa ei voida määritellä yksiselitteisesti, sillä ei ole olemassa yhtä 

vakiintunutta tapaa määritellä franchisingtoimintaa. Määrittely vaihtelee jonkin verran eri 

maissa. Sen merkitys tulkitaan eri tavalla riippuen esittäjästä ja asiayhteydestä (Crawford 

Spencer 2013). Monet eri tutkijat ovat aikojen saatossa yrittäneet määritellä 

franchisingtoimintaa erilaisin tavoin. Esimerkiksi Rubin (1978) tarjosi laajalti mainitun 

määritelmän franchisingtoiminnasta, jonka mukaan franchising on sopimus kahden juridisen 

yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan välillä, missä franchisingantaja on emoyhtiö, 

joka on kehittänyt tuotteen tai palvelun myyntiin, ja franchisingottaja on yritys, joka on 

perustettu markkinoimaan tuotetta tai palvelua tietyssä paikassa. Franchisingottaja maksaa 

franchisingottajalle tietyn summan rahaa, jota vastaan hän saa oikeuden markkinoida kyseistä 

tuotetta tai palvelua (Rubin 1978). 

 

Vaughn (1979, 12) määritteli franchisingin olevan eräänlaista markkinointia tai jakelua, jossa 

emoyhtiö tavallisesti sallii yksityishenkilölle tai suhteellisen pienelle yritykselle oikeuden 

harjoittaa liiketoimintaa määrätyllä tavalla yli tietyn ajan määrätyssä paikassa. Emoyhtiötä 

kutsutaan franchisingantajaksi ja oikeuden vastaanottajaa franchisingottajaksi (Vaughn 

1979,12). Curran ja Stanworth (1983) määrittelivät franchisingtoiminnan olevan yritysmuoto, 

joka koostuu franchisingantajasta, jolla on markkinatestattu liiketoiminnan paketti, mikä 

keskittyy tuotteeseen tai palveluun. Franchisingottaja solmii sopimussuhteen 

franchisingantajan kanssa, joka on tyypillisesti omarahoitteinen ja itsenäinen omistajajohtoinen 

pieni yritys, joka toimii franchisingantajan nimellä ja tuottaa tai markkinoi tavaroita tai 

palveluita franchisingantajan määrittelemällä tavalla (Curran & Stanworth 1983). 

 

Suomen Franchising-Yhdistyksen määritelmä on yhteneväinen eurooppalaisten 

franchisingyhdistysten katto-organisaation Euroopan Franchising Liiton kanssa. Suomen 

Franchising-Yhdistys määrittelee franchisingtoiminnan tarkoittavan tavaroiden, palveluiden tai 

teknologian markkinointijärjestelmää. Järjestelmä perustuu franchisingantajan ja yksittäisten 

franchisingottajien väliseen jatkuvaan yhteistyöhön, jossa franchisingantaja ja -ottaja ovat 

taloudellisesti ja oikeudellisesti erillisiä itsenäisiä yrityksiä. Franchisingottajalla on oikeus ja 

velvollisuus suorittaa liiketoimintaa franchisingantajan kehittämän konseptin mukaisesti, jonka 

käyttöoikeus pitää sisällään oikeuden ja velvollisuuden käyttää franchisingantajan 

tavaramerkkejä, toiminimeä, liiketoimintatekniikoita ja menetelmiä, työskentelytapoja, know-
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how'ta sekä muita aineettomia oikeuksia. Oikeus franchisingantajan konseptin käyttämiseen 

edellyttää taloudellista vastiketta. Määritelmän mukaan franchisingottajalla on oikeus 

franchisingantajan tarjoamaan jatkuvaan kaupalliseen ja tekniseen ohjaukseen sopimuksen 

voimassaolon aikana ja kirjallisen yhteistyösopimuksen puitteissa, jonka molemmat osapuolet 

ovat allekirjoittaneet. (Laakso 2005, 271-272) 

 

2.1 Franchisingtoiminnan muodot 

 

Franchising-sanaa käytetään kuvaamaan hyvin erilaisia toimintomalleja maailmalla ja tämä 

aiheuttaa sekavuutta esimerkiksi silloin, kun vertaillaan erilaisten franchisingjärjestelmien 

muotoja. Franchisingtoimintaa onkin pyritty luokittelemaan ja jakamaan eri tavoilla. (Laakso 

2005, 34) Kansainvälinen franchising-yhdistys (engl. International Franchise Association) IFA 

jakaa franchisingtoiminnan kolmeen erilaiseen muotoon, jotka ovat Business Format 

franchising, Trade Name Franchising ja Product Distribution Franchising (IFA 2016). 

Suomessa, kuten muissa EU-maissa, vain Business Format Franchising lasketaan 

franchisingiksi, kun taas esimerkiksi USA:ssa myös Product Distribution Franchising ja Trade 

Name Franchising lasketaan franchisingin muodoiksi (Tuunanen & Torikka 2002). 

 

Product Distribution Franchisingilla tarkoitetaan jakelutieratkaisua, jossa verkon jäsenet saavat 

franchisingantajalta oikeuden myydä tämän kehittämää ja yleensä myös valmistamaa tuotetta 

suunnitelman mukaisella liiketoimintamallilla. Tavarantoimittaja rakentaa tällä tavalla 

jakelutien tuotteilleen, missä asiakkaat ovat sitoutuneempia kuin yleensä. Ketjun jäsenten 

keskinäinen yhteistyö on vähäistä, rajoittuen välillisiin menetelmiin markkinoinnissa, eikä 

franchisingantaja harjoita ketjun jäsenten kanssa laajaa yhteistyötä. (Laakso 2005, 35; Rissanen 

2004, 604) IFA:n (2016) mukaan Product Distribution Franchising muodossa on kysymys siitä, 

että franchisingottaja pelkästään myy franchisingantajan tuotteita ilman, että franchisingottaja 

hyödyntää franchisingantajan tapaa harjoittaa liiketoimintaa. Product Distribution 

Franchisingilla toimintatavalla hallitaan paljon muun muassa virvoitusjuoma, 

ohjelmistojakelua ja vaatekauppaa (Rissanen 2004, 604). 

 

Trade Name Franchisingilla tarkoitetaan franchisingtoiminnan muotoa, jossa franchisingottaja 

hankkii maksua vastaan franchisingantajalta oikeuden tulla tunnistetuksi franchisingantajan 

tavaramerkillä, toiminimellä tai liiketunnuksella (Zimmerer & Scarborough 1994, 168; 

Rissanen 2004, 604). Trade Name Franchising muodossa franchisingantaja jättää enemmän 
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valtaa franchisingottajalle (Litz & Stewart 1998). Trade Name Franchising toimintamallin 

taustalla on usein joku valtakunnallinen tai maailmanlaajuinen palvelutuottaja, joka pyrkii 

luomaan palveluverkoston markkinoille voidakseen hyödyntää verkoston laajuutta tarjoamalla 

franchisingottajalle oikeuden käyttää omassa liiketoiminnassaan omistamaansa tavaramerkkiä, 

liiketunnusta tai toiminimeä, vaikka muutoin yritysten toimintamallit voivat olla hyvinkin 

erilaiset (Laakso 2005,34). Kuvasta 2 voidaan havaita, että Product Distribution Franchisingin 

ja Trade Name Franchising muodoissa yhteistyön intensiivisyys ja konseptin 

liiketoiminnallinen laajuus ovat matalia, toisin kuin Business Format franchising muodossa. 

 

 
Kuva 2. Franchisingtoiminnan eri muodot suhteessa toisiinsa (Laakso 2005, 37)  

 

Business Format Franchisingin, toisin kuin kaksi muuta franchisingin muotoa, sisältää 

sopimukseen perustuvaa ja pitkän aikavälin tiivistä yhteistyötä kahden riippumattoman 

yrityksen, franchisingantajan ja franchisingottajan välillä (Tuunanen & Torikka 2002).  

Business Format Franchising muodossa franchisingantaja myöntää maksua vastaan 

franchisingottajalle oikeuden hyödyntää franchisingantajan koko liiketoimintamallia ennalta 

kuvatulla tavalla ja ohjatusti, tietyn ajan, tietyssä paikassa tai alueella, ja samalla osapuolet 

sitoutuvat syvään ja jatkuvaan yhteistyöhön (Tuunanen & Torikka 2002; Risaanen 2004, 604). 

Senin (1998) mukaan business Format Franchisingissa ei siis vain myydä franchisingantajan 

tuotteita tai palveluita hänen tavaramerkillään, vaan suoritetaan myös liiketoimintaa 

franchisingantajan tarjoaman liiketoimintamallin mukaan ja noudatetaan franchisingantajan 

toimintanormeja. Franchisingottaja saa käyttöönsä järjestelmän ja tuen, mukaan lukien 

koulutusta ja mentorointia franchisingantajalta (Sen 1998). 
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2.2 Franchisingsuhteen osapuolet 

 

Franchisingsuhteessa on kaksi osapuolta, franchisingottaja ja franchisingantaja. 

Franchisingottaja eli franchisingyrittäjä on suhteen toinen osapuoli. Franchisingottaja maksaa 

franchisingantajalle maksun, jonka vastikkeeksi franchisingantaja myöntää hänelle oikeuden 

käyttää franchisingantajan liiketoiminnanmallia (Justis & Judd 1998). Franchisingyrittäjä 

suorittaa liiketoimintaa franchisingantajan tarjoaman liiketoimintamallin mukaan ja noudattaa 

franchisingantajan toimintanormeja (Sen 1998). Laakso (2005, 33) mukaan franchisingottaja 

on oman alueellisen liiketoiminnan vetäjä ja hyödyntää franchisingantajan menestyvää 

liiketoimintamallia koko sopimuksen ajan omassa liiketoiminnassaan sellaisenaan. 

Franchisingottaja voi olla tyypiltään joko yksittäinen, kooltaan franchisingantajan yksiköitä 

pienempi (1) tai suurempi (2) yritys, jolla on yksi konseptin mukainen liiketoimintayksikkö 

ainoana liiketoimintana. Franchisingottaja voi olla myös monialayhtiö, jolla on yksi (3) tai 

useampia (4) konseptin mukaisia liiketoimintayksiköitä. Lisäksi franchisingottaja voi olla 

tyypiltään sellainen, että samalla franchisingottajalla on hallussaan useita (5) konseptin 

mukaisia liiketoimintayksiköitä ainoana liiketoimintana. (Laakso 2005, 104) Alla olevassa 

kuvassa 3 esitetään erilaiset franchisingottajatyypit havainnollistavan kuvan muodossa.  

 

 
 
Kuva 3. Erilaiset franchisingottajatyypit (Laakso 2005, 104) 

 

Suhteen toinen osapuoli on franchisingantaja. Franchisingantaja on konseptin eli 

liiketoimintamallin kehittäjä, joka myy oikeuden markkinoida tavaroita tai palveluja 

toiminimellään ja käyttää toimintatapojaan, toiselle yritykselle eli franchisingottajalle (Combs, 

Michael & Castrogiovanni 2004). Franchisingantaja tyypillisesti ohjeistaa suhteen toista 
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osapuolta eli franchisingottajaa. Franchisingantaja voi tarjota johto- ja taloudellista apua, sekä 

apua markkinoinnissa ja työntekijöiden koulutuksessa. (Williams 1999) Franchisingantajan 

tehtävänä on konseptin omistajana ja ketjun perustajana, franchisingketjun ja koko toiminnan 

jatkuva kehittäminen (Laakso 2005, 33). Lisäksi franchisingantajan tehtävänä on 

suorituskykyvaatimusten asettaminen, sekä tuotekuvan että taloudellisen tehokkuuden 

hallinnointi (Baucus et al. 1993). 

 

2.3 Franchisingsopimus 

 

Franchisingtoiminnan puitteet ja sisältö määritellään yhteisesti solmitussa ja yleisesti 

määräaikaisessa kirjallisessa sopimuksessa (Laakso 2005, 62). Rissasen (2004, 607) mukaan 

franchisingsopimukset ovat suhteellisen pitkiä, vaikka ne ovat määräaikaisia. Sopimukset ovat 

kestoltaan keskimäärin 5 - 10 vuotta, ja pisimmät sopimukset kestävät jopa 20 vuotta (Rissanen 

2004, 607). Franchising-konseptin on perustuttava kokonaisuudessaan testattuun ja 

dokumentoituun toimintatapaan (Mattila et al. 139). Sopimuksen avulla franchisingantaja antaa 

franchisingottajalle oikeuden käyttää koko liiketoimintamalliaan (Laakso 2005, 62). 

Franchisingsopimuksessa määrätään, millä edellytyksillä franchising myyntipistettä aiotaan 

käyttää (Blair & Lafontaine 2005, 54). Laakson (2005, 63) mukaan luovutettavien oikeuksien 

sisältö ja konseptin eri elementtien painoarvo vaihtelee toimialojen ja myös saman toimialan 

yritysten välillä paljon. Franchisingottaja sitoutuu sopimuksessa toimimaan liiketoimintamallin 

mukaisesti ja noudattamaan franchisingantajan laatimia toimintaohjeita toiminnassaan 

yhteistyösopimuksella franchisingyrittäjänä (Laakso 2005, 63).  

 

Jokaisen sopimuksen sisältö määräytyy aina konseptin, ketjujärjestelmän, liiketoiminta-alueen, 

sekä franchisingsuhteen elementtien ja luonteen mukaisesti (Laakso 2005, 67). Rissasen (2004, 

607-609) mukaan yhteistoimintasopimuksen tärkeät kohdat ovat muun muassa sopimuksen 

osapuolet, sopimuksen tarkoitus, franchisingmaksut, sopimuksen voimassaoloaika, 

kilpailukielto sopimuksen aikana ja sen jälkeen, salassapito, sekä sopimukseen tai sen liitteisiin 

kohdistuvien ristiriitojen ratkaisu. Lisäksi sopimuksessa määritellään yhteistyön pelisäännöt, 

sekä oikeudet ja velvollisuudet molemmille osapuolille (Mattila et al. 1998, 32). Myös 

osapuolten väliset suhteet kirjataan yleensä ylös yhteistyösopimukseen (Laakso 2005, 63). 

Yhteistyösopimuksessa on sovittu lisäksi myös yhteistyön päättymisestä ja sen seurauksista 

(Mattila et al. 1998, 32). Sopimuksen eettisten näkökohtien tulkinnassa voidaan nojata Suomen 

franchisingyhdistyksen laatimiin eettisiin ohjeisiin (Rissanen 2004, 609). 
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3. FRANCHISINGTOIMINNAN HYÖDYT JA HAASTEET 

 

Franchisingottaja toimii alusta alkaen osana ketjua, tiiviin ja yhtenäisen yhteistyöverkon 

jäsenenä, sillä franchisingtoiminta perustuu toisen kehittämälle liiketoimintamallille eli 

konseptille.  Tästä syystä voidaan löytää aivan erityisiä yleisesti franchisingsuhteessa toimivalle 

yrittäjälle koituvia hyötyjä ja haasteita, jotka vaikuttavat franchisingyrittäjän jokapäiväiseen 

liiketoimintaan. (Laakso 2005, 107) Tässä kappaleessa tullaan kuvaamaan kirjallisuudesta ja 

tutkimuksista esille nousevia franchisingsuhteesta koituvia hyötyjä ja haasteita, joita 

franchisingottajat kohtaavat harjoittaessaan liiketoimintaa. Franchisingtoiminnan aiheuttamia 

hyötyjä franchisingyrittäjälle on listattu liitteessä 1. Liitteeseen 2 on listattu haasteita, joita 

franchisingyrittäjä voi kohdata harjoittaessaan liiketoimintaa. 

 

3.1 Hyödyt franchisingottajan kannalta 

 

Franchisingottaja hyötyy franchisingsuhteessa franchisingantajan tarjoamasta valmiiksi 

luodusta liiketoimintamallista eli konseptista (Withane 1991; Knight 1986). Franchisingottajan, 

toisin kuin monen tavanomaisen itsenäisen pienen yrityksen omistajan, ei tarvitse aluksi 

kehittää liikeideaa vaan franchisingantaja tarjoaa sen franchisingottajalle kattavassa muodossa 

(Stanworth & Curran 1999). Laakson (2005, 111) mukaan tehokas konsepti pitää sisällään 

ainoastaan liiketoiminnan menestyksen kannalta oleelliset palaset, joiden avulla franchising voi 

luoda menestyvää liiketoimintaa ja saada tehokkuutta toimintaansa. Franchisingantajan 

tehtävänä on pitää konsepti ja ketju kilpailukykyisinä kehittämällä liiketoimintamallia ja ketjua 

niin, että franchisingottajan ei tarvitse huolehtia konseptin kehityksestä vaan hän voi keskittyä 

täysin omaan käytännön liiketoimintaansa (Laakso 2005, 111). 

 

Tutkimusten mukaan yksi keskeisimmistä eduista franchisingottajalle on se, että 

franchisingantaja tarjoaa franchisingottajalle mahdollisuuden hyödyntää vakiintunutta ja 

tunnettua nimeä (Tuunanen & Hyrsky 2001; Peterson & Dant 1990; Hing 1995; Litz & 

Stanwarth 1999). Franchisingtoiminnassa kaikki ketjun yksiköt toimivat yhteisellä 

yrityskuvalla eli brändilllä, mikä konkretisoituu yhteisiin tunnuksiin, kuten yhteiseen nimeen, 

jota kaikki ketjun jäsenet käyttävät harjoittaessaan liiketoimintaa (Laakso 2005, 55) 

Franchisingottaja hyötyy vakiintuneesta nimestä, sillä kaikki toiminimeen liittyvät liikearvot 

voidaan siirtää nimen kautta franchisingottajan liiketoimintaan (Hunt 1977). 
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Yhtenä franchisingin etuna pidetään franchisingottajan itsenäisyyttä, kun 

franchisingyrittäjyyttä verrataan työntekijänä olemiseen (Vaughn 1979; Knight 1986; Peterson 

& Dant 1990; Hing 1995; Stanworth & Kaufmann 1996).  Knight (1986), sekä Peterson ja Dant 

(1990) raportoivat, että franchisingottajat kokevat franchisingin yhdeksi keskeisimmistä 

eduista henkilökohtaisen riippumattomuuden ja autonomian. Franchisingottaja nauttii 

yrittäjävapaudesta ja itsenäisyydestä kuin kuka tahansa yrittäjä (Laakso 2005, 106). Kaufmann 

(1999) on esittänyt, että franchisingottaja pääsee nauttimaan itsenäisyydestä, saaden kuitenkin 

samalla franchisingantajalta tukea ja koulutuksen. Koulutus ja tuki ovat arvostettuja etuja, 

koska ne mahdollistavat franchisingottajille franchisingjärjestelmän yhteisen tiedon jakamisen 

ja siten välttymisen kalliilta virheiltä, ja lisäksi ne tarjoavat franchisingottajille mahdollisuuden 

harkita laajemmin eri aloja, missä he haluavat työskennellä (Kaufmann 1999). 

 

Franchisingottaja hyötyy franchisingantajan tarjoamasta tuesta, jota franchisingottaja tarjoaa 

franchisingottajalle suhteen alussa ja jatkuvasti koko sopimussuhteen ajan (Withane 1991; 

Pilling 1991; Stanworth and Kaufmann 1996; Hough 1986). Huntin (1977) mukaan 

franchisingantaja voi tarjota franchisingottajalle apua ennen toiminnan aloittamista esimerkiksi 

toimintaohjeilla, sekä apua sijoituspaikan valinnassa että rakennussuunnitelmissa. 

Franchisingantaja tarjoaa arvokasta apua myös toimivalle yrittäjälle, näistä ovat esimerkkeinä 

mainonta, kirjanpito, tarvikkeet, kenttävalvonta ja neuvominen (Hunt 1977). Lisäksi 

franchisingantaja tarjoaa franchisingottajalle kattavan liikkeenjohdollisen ja teknisen tuen 

(Laakso 2005, 107). 

 

Franchisingtoiminnan etuna franchisingottajalle on aloittamisen helppous.  Siirtyminen 

työntekijästä yrittäjäksi ei useimmiten ole helppoa vaan itse asiassa siirtyminen nähdään 

yleensä suurena riskinä. (Stanworth & Curran 1999) Yrittäjäksi aikovat usein hyödyntävät 

aikaisempia työkokemuksiaan ja -taitojaan, joita he tarvitsevat uudessa liiketoiminnassaan 

(Cooper 1981). Franchising tarjoaa keinon, jolla mahdollinen pienyrittäjä voi irrottautua 

rajoituksistaan koskien työkokemuksiaan sekä aiempia taitoja, ja harjoittaa muita alan 

vaihtoehtoja (Kaufmann 1999). Tämä johtuu siitä, että franchisingottajat tarvitsevat tyypillisesti 

vain vähän suoraa kokemusta liiketoiminnan tyypistä, jota heidän franchising edustaa, sen 

sijaan he voivat luottaa, että franchisingantaja kouluttaa heidät ja antaa heille kaiken tarvittavan 

tiedon, jotta he voivat toimia onnistuneesti (Kufmann 1999; Perry 1994; Hough 1986).  
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Näin ollen franchisingantajan tarjoama koulutus franchisingottajalle nähdäänkin yhtenä 

keskeisenä franchisingtoiminnan hyötynä (Vaughn 1979; Peterson & Dant 1990; Stanworth & 

Curran 1999; Kaufmann 1999). Franchisingantaja on vastuussa perus- ja täydennyskouluksen 

järjestämisestä franchisingottajille. Kyseessä on ainutlaatuinen koulutus, joka annetaan 

mahdollisille franchisingottajille kolmannen osapuolen taholta. Ohjelman tavoitteena antaa 

tärkeitä taitoja ja tietämystä, joita franchisingyrittäjä tarvitsee. Koulutusohjelma mahdollistaa 

franchisingottajien keskittymisen järjestelmän erityiskoulutukseen, ja samalla se pyrkii 

tarjoamaan osallistujille realistisen käsityksen franchising-omistuksen taloudellisista ja 

osaamisen vaatimuksista sekä itsensä työllistämistä. Siksi ohjelmasta hyötyy sekä 

franchisingantaja ja mahdolliset franchisingottajat. (Tuunanen & Torikka 2002) 

 

Franchisingottaja hyötyy suureen ketjuun kuulumisen eduista (Hunt1977). Franchisingottaja 

kuuluu osaksi franchisingketjua, ja jakaa tällä tavalla kansallisesti tai jopa kansainvälisesti 

tunnetun tavaramerkin vahvuudet ja maineen, sekä franchisingantajan kokemuksen ja 

ostovoiman. Ketjun jäsenillä on käytössään laaja kontaktipinta, ja he saavat toisiltaan 

palautetietoa asiakkaiden kokemuksista, tuotteista, niiden laatutasosta, järjestelmän palveluista, 

sekä muista tekijöistä, jotka vaikuttavat menestymiseen. Varsinkin aloittavalle 

franchisingyrittäjälle on hyötyä kokeneempien ketjun jäsenten kokemuksista, neuvoista ja 

muusta informaatiosta, jota hän saa kuuluessaan franchisingketjuun. (Stanworth & Curran 

1999; Laakso 2005, 112). 

 

Toimiessaan osana suurempaa kokonaisuutta franchisingyrittäjä pystyy saavuttamaan joitakin 

suurtuotantoon liittyviä etuja (Mattila et al. 1998, 69). Laakson (2005, 112) mukaan samalla 

konseptilla toimivien yrittäjien verkosto tarjoaa loistavat mahdollisuudet yhteistyön 

harjoittamiseen ja tästä saataviin etuihin, kuten yhteishankintoihin ja yhteismarkkinointiin, 

jotka tuovat kustannussäästöjä ketjun jäsenille ja tarjoavat samalla myös selviä synergisiä 

hyötyjä. Myös pääoman puute on usein helpompi torjua, koska franchisingantaja voi tarjota 

franchisingottajalle rahoitusapua tai varmistaa edullisemman kohtelun (Williams 1999). 

Monissa ketjuissa on sovittu franchisingottajille valmiiksi rahoitusratkaisut rahoittajien ja 

vakuutuspaketit vakuutusyhtiöiden kanssa. Näillä esisopimuksilla ja yhteyksillä on merkittävä 

arvo franchisingottajalle neuvoteltaessa yrityskohtaisesta rahoituksesta (Laakso 2005, 107; 

Mattila et al. 1998, 130).  
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Franchisingtoiminta tarjoaa myös alueellista hyötyä (Hing 1995; Kaufmann 1999). Yhteistyö 

on suunniteltu useimmiten rakenteeltaan sellaiseksi, että oman ketjun yritykset eivät kilpaile 

keskenään samalla alueella olevista asiakkaista, eikä tällä tavalla voi syntyä 

yhteistyönharjoittamiselle esteitä. Aluehyöty on varsinkin alkavalla yritykselle merkittävä 

turvallisuusetu, sillä yrityksellä ei ole vielä suuria resursseja kovaan kilpailuun. (Laakso 

2005,112) Lisäksi yrittäjät kohtaavat sijaintikohtaisia kysynnän epävarmuuden riskejä, joita 

franchisingilla voidaan vähentää. On olemassa kaksi syytä olettaa miksi franchising voi 

vähentää sijaintikohtaista kysynnän epävarmuutta. Ensinnäkin nykyisten myyntipisteiden 

myyntihistoria toimii luotettavana osoituksena odotetusta kysynnästä uusissa paikoissa, joilla 

on samanlaiset markkinoiden ominaispiirteet. Toiseksi franchisingantajat tekevät kysynnän 

ennustamista joka kerta kun uusi myymälä avataan. (Williams 1999) 

 

Franchisingtoiminnan hyötynä franchisingottajalle pidetään pienempää ja jaettua riskiä 

(Mendelsohn 1985; Knight 1986; Withane 1991; Stanworth & Kaufmann 1996, Stanworth & 

Curran 1999, Kaufmann 1999). Izraelin mukaan (1972) franchisingtoiminnasta saatavat edut 

kuten alemmat kehityskustannukset, vakiintunut nimi, pienemmät käyttökustannukset, 

parantavat kaikki franchisingottajan asemaa ja vähentävät tätä kautta epäonnistumisen riskiä ja 

lisäävät siten tuottopotentiaalia. Testatun konseptin ansiosta franchisingottajan riskit 

epäonnistua liiketoiminnassaan ovat tutkitusti pienemmät kuin yleensä yrittäjillä (Laakso 2005, 

109). Lisäksi riski epäonnistua on pienempi, johtuen tuesta, jota franchisingottaja tarjoaa 

franchisingottajalle läpi koko toiminnan (Stanworth & Curran 1999). Yhdysvalloissa United 

States Department of Commercen ja Englannissa NatWest Bankin tekemät tutkimukset tuovat 

ilmi, että franchisingyrittäjistä jopa 95% on viiden vuoden jälkeen perustamisestaan edelleen 

toiminnassa, kun vastaavasti täysin itsenäisistä yrittäjistä on toiminnassa enää vain 39% 

(Mattila et al. 1998, 67).  

 

Franchising voi olla vähemmän riskialtista kuin tavallinen yritystoiminta myös siksi, että 

franchising voi vähentää kysynnän epävarmuuden riskejä, joita yrittäjät kohtaavat. Esimerkiksi 

tuodessaan uuden tuotteen markkinoille, yrittäjät kohtaavat tuotekohtaista epävarmuutta. 

Valmiiksi brändätty tuote kohtaa vähemmän tuotekohtaista epävarmuutta kuin merkitön tuote. 

(Williams 1999) Laakson (2005, 61) mukaan laajasti hyödynnetty brändi on yleensä laajasti 

tunnettu markkinoilla, mikä tarjoaa huomattavan kilpailuedun ketjun jäsenille. Tunnetulla 

brändillä aloittaminen auttaa ohjaamaan asiakkaita suoraan franchisingottajille, jopa ilman 

markkinointitoimenpiteitä (Laakso 2005,109).  
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3.2 Haasteet franchisingottajan kannalta 

 

Haasteita voivat aiheuttaa muun muassa ketjuyhteistyön ja konseptin mukana tuomat 

toiminnalliset rajoitteet. Franchisingtoimintamallissa jokaisen franchisingyrittäjän on 

sitouduttava toimimaan ketjun toimintaperiaatteiden mukaisesti. Konsepti luo yrittäjän 

operatiiviselle toiminnalle tarkat raamit ja ketjun jäsenen tulee sitoutua konseptin valikoimaan 

ja yhteiseen laatustandardiin. Lisäksi franchisingyrittäjän on toimittava yhtenäisen yrityskuvan 

puitteissa ja sitouduttava markkinointikampanjoiden välineisiin sekä yhteisaikatauluun. 

Franchisingtoimintaan pitää sisällään erilaisia ulkoisia ja sisäisiä toiminnan elementtejä, jotka 

franchisingottajan täytyy ottaa annettuina. (Laakso 2005, 113) Mattila et al. esittävät, että 

vaikka franchisingottaja omistaa yrityksensä, ei hänellä ole mahdollisuutta päättää kaikista 

yritystoimintaan liittyvistä asioista itsenäisesi. Franchisingyrittäjä ei saa kokeilla vapaasti ja 

toteuttaa omia ideoitaan, sillä hänen on toimittava määritellyn toimintamallin mukaan (Mattila 

et al. 1998, 71). Franchisingottajan tuleekin käyttää omassa liiketoiminnassaan 

franchisingantajan luomaa ja omistamaa konseptia sellaisenaan, ilman soveltamista (Laakso 

2005, 113). 

 

Ongelmia franchisingottajan ja antajan välille voi syntyä esimerkiksi maksuista. Tuunasen ja 

Hyrskyn (2001) tekemän tutkimuksen mukaan yhdeksi useimmin mainituksi 

franchisingliiketoiminnan haasteeksi osoittautuivat maksut. Edellä mainitussa tutkimuksessa 

ongelmia aiheuttivat liian kallis franchisingantajan tuki ja liian kalliit säännölliset 

franchisingmaksut (Tuunanen & Hyrsky 2001). Yleensä ongelmia aiheuttavat maksuihin 

liittyvät periaatteet ja tulkinnat. Ongelmien välttämiseksi on tärkeää, että osapuolilla on 

molemminpuolinen syvällinen ymmärrys siitä mitä maksetaan ja kuinka paljon. Muita 

tyypillisiä ongelmatilanteita syntyy silloin, kun maksut ovat epätasapainoiset tai epäsuhtaiset. 

Epätasapainoisuus tulee esille siten, että toiminnan alussa ja jatkossa suoritettavien maksujen 

keskinäinen suhde on väärä. Epäsuhtaisuudella tarkoitetaan sitä, että maksujen suuruuden ei 

koeta olevan oikeassa suhteessa franchisingottajan liiketoiminnan katerakenteeseen. (Laakso 

2005,115) Hoyn (1994) mukaan häikäilemättömät franchisingantajat voivat kerätä maksuja 

franchisingottajilta ja tarjota vastineeksi vain vähän tukea.   

 

Franchisingottajan kannalta franchisingtoimintaan voi liittyä haasteita myös sopimukseen 

liittyvissä asioissa. Muutostilanteet ja –tarpeet aiheuttavat yleensä tulkinta- ja muita ongelmia. 

(Laakso 2005, 116) Toiminnan lopettamiseen ja yritystoiminnan myymiseen on koettu liittyvän 
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haasteita franchisingottajan kannalta (Price 1997). Rissasen (2004, 611) mukaan yrittäjän 

näkökulmasta ongelmakohdaksi on noussut se, että sopimukset ovat usein pitkiä, kokeilu ei ole 

mahdollista, ja myöskin lopettaminen on vaikeaa kesken sopimuskauden. Yritystoiminnasta 

luopuminen voi haasteellisempaa franchisingketjuun kuuluvalle kuin muista yrityksistä 

riippumattomalle yritykselle. Lisäksi yrityksen tai yritystoiminnan myyminen voi aiheuttaa 

haasteita, sillä franchisingsopimukseen liittyviä oikeuksia ja itse sopimusta ei ole mahdollista 

siirtää kenelle tahansa. (Laakso 2005, 116) Franchisingyrityksen ostajan on täytettävä ketjun 

franchisingottajille asetetut vaatimukset, mikä rajoittaa yrityksen myymistä (Mattila et al. 1998, 

72). Huntin (1977) mukaan franchisingottajat voivat kokea haasteita sopimukseen liittyen myös 

siinä, että franchisingantaja voi halutessaan päättää olla uusimatta sopimusta. 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet yhdeksi haasteeksi myös sen, ettei Suomessa ole 

franchisinglainsäädäntöä (Tuunanen & Hyrsky 2001).  Erityisen lainasäädännön puuttuessa 

sovelletaan franchisingsuhteisiin yleistä sopimusoikeutta. Franchisingsuhteen kannalta 

olennaisia ovat eräät immateriaalioikeudelliset säädökset, joista tärkeimpänä on 

tavaramerkkilaki. Myös Kilpailunrajoituslaki sekä EY:n kilpailuoikeus asettavat omia 

rajoitteitaan franchisingsopimuksessa sallituille ehdoille. (Laakso 2005, 64)   

 

Yhteinen yrityskuva voi myös koitua franchisingottajan haasteeksi tietyissä tilanteissa. 

Franchisingketjussa jokainen jäsen käyttää samaa yrityskuvaa. Leslie ja McNeill (2010) 

toteavat, että aiemmasta kirjallisuudesta nousee esille se, miten kyvyttömyys hallita muiden 

franchisingyrittäjien toimia on yksi merkittävä haitta franchisingtoiminnassa. Toisen 

franchisingyrittäjän epäammattimainen tapa harjoittaa liiketoimintaa alentaa brändin mainetta 

ja vaikuttaa suoraan kaikkiin ketjun jäseniin. Yksittäinen franchisingketjun jäsen saattaa siis 

toiminnallaan vaikuttaa negatiivisesti ketjun muiden jäsenten liiketoimintaan. Asiakas ei voi 

tietää, että toimipaikka, joka on tuottanut asiakkaalle negatiivisen palveluksen, on ainoastaan 

yksi yrittäjä, jonka laatutaso ei välttämättä vastaa ketjun laatustandardeja. (Leslie & McNeill 

2010; Laakso 2005, 116) Negatiiviset muutokset tuotemerkin imagossa tuottavat haittaa 

franchisingottajalle, ja franchisingottajalla ei usein ole mahdollisuuksia kontrolloida 

tuotemerkin imagoon vaikuttavia tekijöitä (Mattila et al. 1998, 73). 

 

Monet edut, jotka franchisingottajat saavat franchisingantajan asiantuntemuksesta eivät ole 

pysyviä (Oxenfeldt & Kelly 1968, 69). Aluksi franchisingottajat voivat kokea 

franchisingantajan avun tervetulleeksi ja tarvita franchisingantajan tarjoamaa tarkkaa valvontaa 
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ja koulutusta, mutta saadessaan omia johtamistaitoja, he saavat asiantuntemusta ja luottamusta 

vähemmän riippumattomaan toimintaan (Tikoo 2002). Ei ole tavatonta, että pätevä ja 

toiminnassaan onnistunut franchisingottaja, varsinkin kun hän on saanut kokemuksia 

tulkitsemalla paikallisia suuntauksia ja mahdollisuuksia, kehittää itsenäisyyden tunnetta ja 

ihmettelee, mihin franchisingantajaa edes tarvitaan (Mendelsohn 1992). Kokemuksen 

lisääntyessä franchisingottaja voi kokea, että yhteistyö vain rajoittaa hänen mahdollisuuksiaan 

ansaita yritystoiminnassaan (Mattila et al. 1998, 72). Kansainvälinen franchisingyhdistyksen 

mukaan (2016) joillekin franchisingottajille suurin haaste franchisingtoiminnassa onkin se, että 

toiminta ei ole täysin itsenäistä, vaan franchisingottajan on toimittava tarkasti 

franchisingantajan sopimuksessa asettamien menettelytapojen ja rajoituksien mukaisesti.  

 

Franchisingottajalle saattaa aiheutua haasteita myös silloin, kun franchisingtoiminnan hyödyt 

ja edut eivät vastaa annettuja lupauksia ja odotuksia. Huntin (1977) mukaan moni 

franchisingottaja on joutunut pettymään, kun he eivät ole saaneet kaikkia luvattuja etuja. 

Tunnetun toiminimen sijasta, jonka pitäisi houkutella asiakkaita luokseen, monet 

franchisingottajat ovat löytäneet itsensä työskentelemästä voimattoman toiminimen kanssa. 

Ongelmia on tuottanut myös franchisingantajan taholta luvatun avun olemattomuus. (Hunt 

1977) Myös Vaughn (1979) mainitsee franchisingtoiminnan ongelmaksi tilanteet, joissa 

franchisingantaja ei toimi alkuperäisten lupausten mukaisesti.  

 

Franchisingtoiminta voi aiheuttaa franchisingottajalle haasteita myös kovan työtaakan 

muodossa. Ongelmaksi voi koitua se, että todellinen työmäärä onkin odotettua suurempi. 

Tuunasen ja Hyrskyn (2001), sekä Huntin (1977) tutkimuksista nousi esille 

franchisingtoiminnan haittapuolena liiallinen työaika ja työmäärän suuruus. Franchisingottajan 

on työskenneltävä ahkerasti menestyksensä eteen, usein enemmän kuin koskaan aikaisemmin 

ollessaan työsuhteessa (Mattila et al. 1998, 74). Rissasen (2004, 611) mukaan yhdeksi 

kokemusperäisesti tärkeimmäksi ongelmaksi onkin noussut se, että sopimuksen täyttäminen 

vaatii pitkät työpäivät.  

 

Franchisingyrittäjän on otettava myös huomioon, että vaikka franchisingyhteistyö pienentää 

yritystoimintaan liittyvää riskiä, liittyy kaikkeen liiketoimintaan riski, niin kuin myös 

franchisingliiketoimintaan, sillä riskin minimointi ei ole sama asia kuin riskin välttäminen 

(Mattila et al. 1998, 74). Franchisingyrittäjä on taloudellisesti sekä juridisesti itsenäinen ja 

kantaa tästä syystä toimintaan liittyvät riskit itse (Laakso 2005, 113).  
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4. TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Tutkielma toteutettiin laadullista eli kvalitatiivista tutkimusmenetelmää käyttäen. 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa ei ole tarkoituksena tehdä tilastollisia yleistyksiä vaan 

laadullisen tutkimuksen tarkoituksena on pikemminkin ymmärtää tietynlaista toimintaa, antaa 

teoreettinen tulkinta jostain ilmiöstä tai kuvata jotakin tapahtumaa (Eskola & Suoranta 2008, 

65). Tutkittava aihe ja aineiston luonne määrittelivät tutkimusmenetelmäksi laadullisen 

tutkimuksen. Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmänä käytettiin tapaustutkimusta. Syrjälä et al. 

(1994, 11-12) ovat esittäneet, että tapaustutkimus voidaan ymmärtää keskeiseksi laadullisen 

metodologian strategiaksi, jonka pyrkimyksenä on ymmärtää tutkittavaa ilmiötä yhä 

syvällisemmin. Valittu tiedonkeruumenetelmä soveltuu tutkielmaan, sillä tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on ymmärtää syvällisemmin ja kokonaisvaltaisemmin franchisingtoiminnan 

hyötyjä ja haasteita, sekä tuoda esille valittujen franchisingyrittäjien mielipiteet siitä, mitkä 

asiat he näkevät toiminnan kehittämistarpeina ja miten toimintaa voidaan kehittää. Tästä syystä 

tapaustutkimus oli tämä luonteva valinta tutkimuksen aineistonkeruumenetelmäksi.  

Tutkimuksen empiirinen aineisto kerättiin haastatteluiden avulla. Haastattelut sopivat 

metodiksi hyvin esimerkiksi silloin, kun tarkoituksena on kysymyksien tulkitseminen, 

vastausten tarkentaminen tai kuvaavien esimerkkien saaminen (Hirsjärvi & Hurme 1985, 15). 

Haastattelu soveltuu tämän tutkimuksen tutkimusmetodiksi, koska tällä tutkimuksella halutaan 

nimenomaan täsmentää vastauksia ja saada franchisingyrittäjiltä kuvaavia esimerkkejä 

tutkittavasta aiheesta. Haastattelu on laadullisessa tutkimuksessa enemmän tai vähemmän 

avointen kysymysten esittämistä valituille yksilöille tai ryhmälle (Metsämuuronen 2005, 203). 

Haastattelu suoritettiin puolistrukturoituna. Puolistrukturoitu haastattelu kohdistui valittuihin 

teemoihin, mutta siinä ei oltu määritelty tarkasti kysymysten esitysjärjestystä tai muotoa 

(Hirsjärvi & Hurme 1985, 36). Puolistrukturoidut haastattelut soveltuvat tutkimukseen, sillä 

niiden avulla mahdollistetaan, että haastateltavien näkökulmat ja mielipiteet tulevat parhaalla 

mahdollisella tavalla esille, jolloin saadaan kattava vastaus tutkimuksen tutkimuskysymyksiin. 

 

4.1 Tutkimuksen haastateltavat 

 

Tutkimuksessa haastateltiin neljää franchisingyrittäjää. Ensimmäinen haastateltava on yrittäjä-

optikko Specsaversilla, ja toiminut franchisingyrittäjänä kolme vuotta. Specsavers-yrittäjällä 

on yksi konseptin mukainen liiketoimintayksikkö. Suomen Specsavers Optikko liikeverkosto 

koostuu 47:stä franchisingyrittäjien yksiköstä ja 100:sta franchisingyrittäjästä (Specsavers 
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2016). Tutkimuksen toinen haastateltava on Puls & Träning -yrittäjä ja toiminut 

franchisingyrittäjänä alun perin ruotsalaisella Puls & Träning -kuntosaliketjulla puolitoista 

vuotta. Myös Puls & Träning -yrittäjällä on yksi konseptin mukainen liiketoimintayksikkö. 

Ketju on aloittanut franchisingtoiminnan vuonna 2009 ja tällä hetkellä franchisingyrittäjien 

yksiköitä on Suomessa 11 kappaletta ja franchisingyrittäjiä 10 kappaletta (Puls & Träning 

2016). Kolmas haastateltava on Faunatar-yrittäjä, joka on toiminut franchisingyrittäjänä noin 

neljä vuotta suomalaisessa Faunatar akvaario- ja lemmikkieläinliikkeessä. Faunatar-yrittäjällä 

on kolme konseptin mukaista liiketoimintayksikköä. Faunatar-ketjussa on franchisingyrittäjien 

yksiköitä 20 kappaletta ja franchisingottajia 16 kappaletta (Faunatar 2016). Neljäs haastateltava 

on R-kioski kauppias, joka on toiminut kauppiaana lähes kolme vuotta suomalaisella 

kauppiasvetoisella ja keskitetysti toimivalla R-kioski ketjulla. Ketju on aloittanut 

franchisingtoiminnan vuonna 1987 ja tällä hetkellä R-kioski kauppiaiden määrä on Suomessa 

597 kappaletta, ja franchisingyrittäjien yksiköitä on yhteensä 610 kappaletta (R-kioski 2016). 

Osa tutkimuksen haastateltavista halusi pysyä nimettöminä, mistä johtuen haastateltavien nimiä 

ei mainita tutkimuksessa henkilöllisyyden suojaamiseksi. Tutkimustuloksia esitellessä 

haastatelluista franchisingyrittäjistä käytetään yhteneväisyyden vuoksi nimityksiä Specsavers-

yrittäjä, Puls & Träning -yrittäjä, Faunatar-yrittäjä ja R-kioski kauppias. 

 

4.2 Aineiston keruu ja käsittely 

 

Haastatteluiden tekeminen alkoi yhteydenotoilla valittuihin yrittäjiin. Tarkoituksena oli löytää 

eri ketjuissa toimivia franchisingyrittäjiä. Yhteydenottojen avulla sovittiin haastattelun 

järjestämiselle aika ja paikka. Kolme haastatteluista järjestettiin kasvotusten ja yksi 

puhelimitse. Kasvotusten käydyt haastattelut järjestettiin Helsingin kauppakeskus Kaaren 

kahvilassa, Suutarilan Puls & Träning -kuntosalin tiloissa, ja Faunatar-liikkeen tiloissa. Neljäs 

haastattelu tapahtui puhelimitse aikataulujen, sekä haastattelijan ja haastateltavan välimatkan 

vuoksi. Puhelinhaastattelu tapahtui Lappeenrannasta käsin ja haastateltava oli haastattelun 

aikana Turussa. Ennen haastattelujen suorittamista haastateltaville oli ilmoitettu haastattelua 

koskevat teemat. Haastattelutilanteessa jokaiselle haastateltavalle esitettiin ennalta laaditut 

kysymykset, jotka on esitetty liitteessä 3. Haastattelussa esitetyt kysymykset ja kysymyksien 

järjestys noudattavat tutkimuksen teoriaosuuden rakennetta. Jokaisessa haastattelussa toistuivat 

samat teemat, jotka kuvaavat franchisingtoiminnan hyötyjä, haasteita, ja toiminnan kehittämistä 

franchisingyrittäjän kannalta. Kysymyksien järjestyksessä ja muotoilussa oli pieniä 

haastattelukohtaisia eroja. Haastateltavat vastasivat esitettyihin kysymyksiin omin sanoin ja 
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täydensivät kysymyksiä tarvittaessa omien tulkintojensa mukaan. Haastattelut nauhoitettiin 

nauhurin avulla. Haastatteluiden jälkeen nauhoitetut vastaukset litteroitiin, mikä mahdollisti 

saatujen vastausten analysoinnin. 

 

4.3 Luotettavuus 

 

Tutkimuksen luotettavuuden arvioinnin apuna voidaan käyttää reliabiliteetin ja validiteetin 

tarkastelua. Reliabiliteetti viittaa tutkimuksen toistettavuuteen. Tällä tarkoitetaan sitä kuinka 

erilaisia tai samanlaisia tutkimustuloksia saataisiin, mikäli samaa mittaria käytettäisiin 

uudestaan. Validiteetilla tarkoitetaan luetettavuutta siinä mielessä, että tutkitaanko todella sitä, 

mitä on tarkoituskin tutkia. Usein validiteetti jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen validiteettiin. 

Ulkoinen validiteetti viittaa tutkimuksen yleistettävyyteen ja siihen mihin ryhmään tutkimus on 

yleistettävissä. Sisäinen validiteetti kertoo tutkimuksen omasta luotettavuudesta. 

(Metsämuuronen 2003, 86) Reliabiliteetti ja validiteetti käsitteet sopivat luonteeltaan kuitenkin 

paremmin kvantitatiiviseen tutkimukseen, mutta niiden sisältö on hyvä tuntea ja ottaa 

huomioon tutkimusta tehdessä, koska niillä on vahva asema tutkimuksen luotettavuuden 

arvioinnissa (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005, 255–259). Eskolan ja Suorannan (2008, 

208-212) mukaan luotettavuuden tärkein kriteeri laadullisessa tutkimuksessa on itse tutkija, 

mistä johtuen luotettavuuden arvioinnin on katettava tutkimusprosessi kokonaisuudessaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta lisäävät tutkimusmenetelmien ja -prosessin 

huolellinen kuvaaminen, vuoropuhelun onnistuneisuus teorian kanssa sekä tutkijan omien 

lähtökohtien reflektointi (Eskola & Suoranta 2008, 208-212). Tässä tutkimuksessa on esitelty 

ja kuvattu tutkimusprosessi sekä valitut tutkimusmenetelmät tarkasti. Tutkija on suorittanut 

kaikki haastattelut itse, litteroinut nauhoitetut haastattelut heti ja tehnyt tulkinnat 

haastattelumateriaalien perusteella. Näiden avulla on pyritty lisäämään tutkimuksen 

luotettavuutta. Haastatteluissa esitetyt kysymykset on laadittu vastaamaan asetettuihin 

tutkimuskysymyksiin. Tutkija ei tuntenut entuudestaan haastateltavia henkilöitä, mikä 

mahdollisti asioiden objektiivisen tarkastelun. Lisäksi tutkittava aihe ei ollut entuudestaan tuttu 

tutkijalle, mikä mahdollisti sen, että tutkijan omat kokemukset ja mielipiteet voitiin jättää 

sivuun tarkasteltavasta asiasta. Myös aineiston keruusta ja haastatteluiden sisällöstä on annettu 

tietoa lukijalle. Tutkimuksen empiirisessä osiossa esitettävillä suorilla lainauksilla pyritään 

tuomaan tutkimukseen konkreettisuutta ja lisäämään tutkimuksen luotettavuutta. Luottavuutta 

lisää myös se, että haastattelut ovat toistettavissa tutkimuksessa esitettyjen tietojen pohjalta.  
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5. FRANCHISINGTOIMINNAN KEHITTÄMINEN 

 

Tämä kappale sisältää tutkimuksen tulokset ja analyysin. Tutkimuksen empiirisestä osiosta 

saatujen tulosten perusteella tutustutaan franchisingtoimintaan franchisingyrittäjän 

näkökulmasta ja tuodaan esille mitä hyötyjä ja haasteita suomalaisten haastateltavien 

franchisingyrittäjien mukaan franchisingtoimintaan liittyy. Lisäksi kappaleessa nostetaan esille 

mitä kehittämistarpeita franchisingtoimintaan haastateltavien mukaan liittyy. Kehitystarpeiden 

avulla luodaan näkökulma siitä, miten toimintaa voidaan franchisingyrittäjän näkökulmasta 

kehittää. Tutkimuksesta saatuja vastauksia peilataan teoriaosuudessa esitettyyn aineistoon. 

Saatujen vastausten avulla muodostetaan kokonaiskuva siitä, mitkä ovat franchisingtoiminnan 

hyödyt, haasteet ja kehittämistarpeet, sekä miten toimintaa voidaan kehittää. 

 

5.1 Franchisingtoiminnan hyödyt 

 

Haastatteluista nousi esille franchisingyrittäjien kokemina hyötyinä tutkielman 

teoriaosuudessakin esitettyjä hyötyjä. Franchisingtoiminnan merkittävimmissä eduissa on 

havaittavissa mielipide ja kokemuskohtaisia eroja. Koska haastateltavat franchisingyrittäjät on 

valittu eri ketjuista, saaduissa vastauksissa on havaittavissa myös ketjukohtaisia eroja. Osaan 

tutkimuksessa haastateltavien esiin nostamiin hyötyihin liittyi kehittämistarpeita ja -ideoita 

siitä, miten franchisingtoiminnan koettuja hyötyjä voidaan franchisingyrittäjän näkökulmasta 

kasvattaa. Kehittämistarpeiden tuominen esille on tärkeää, jotta franchisingyrittäjille voidaan 

luoda yhä paremmat toimintaedellytykset ja kehittää toimintaa. 

 

Konsepti 

 

Tutkimuksen haastattelussa jokaisen haastateltavan kohdalla tuli ilmi, että he näkevät 

huomattavaa hyötyä valmiissa liiketoimintamallissa, kuten Withane (1991) ja Knight (1986), 

joiden mukaan franchisingottaja hyötyy franchisingantajan tarjoamasta valmiiksi luodusta 

liiketoimintamallista. Specsavers-yrittäjä nosti haastattelussa esille merkittävämpänä hyötynä 

franchisingtoiminnassa sen, että franchisingyrittäjät voivat hyödyntää jo kokeiltua ja toimivaa 

toimintamallia. Haastatellun mukaan merkittävin hyöty on siinä, että toimintamallia ei tarvitse 

lähteä itse tekemään, vaan yrittäjä pystyy ottamaan kaiken hyödyn irti jo olemassa olevasta 

toimintamallista. Saman asian nosti esille myös tutkimuksessa haastateltu Faunatar-yrittäjät. 

Molemmat haastateltavat käyttivät asian toteamiseen samalaista vertauskuvaa. 
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”Turha sitä on pyörää keksiä uudelleen, kun joku tekee sen hyvin niin miksei sitä 
voisi seuraten noudattaa.” (Specsavers-yrittäjä) 

 
”Näen hyötynä juurikin sen, että pyörää ei tarvitse keksiä uudestaan.” (Faunatar-
yrittäjä) 

 

Sama on noussut esille Stanworthin ja Curranin (1999) tutkimuksessa, jonka mukaan 

franchisingottajan ei tarvitse aluksi kehittää liikeideaa vaan franchisingantaja tarjoaa sen 

franchisingottajalle kattavassa muodossa. Puls & Träning –yrittäjä listasi franchisingtoiminnan 

hyödyiksi jo olemassa olevat puitesopimukset, laitetoimittajasopimukset ja toisaalta koko 

asiakashallintajärjestelmän, jotka tulevat franchisingantajan tarjoaman konseptin mukana. 

Specsavers-yrittäjä nosti esille tuotteet, sisäänostohinnat, asiakaspalvelureitin ja kaikki 

toimintamallit, jotka franchisingantaja voi tarjota valmiina franchisingyrittäjän käytettäväksi. 

 

Tunnettu nimi ja brändi 

 

Haastateltavat näkivät huomattavaa hyötyä myös vakiintuneessa ja tunnetussa nimessä, mikä 

on noussut esille keskeisenä franchisingottajan etuna myös monissa alan tutkimuksissa 

(Peterson & Dant 1990; Hing 1995; Litz & Stanwarth 1999). Secsavers-yrittäjän mukaan nimi 

kertoo asiakkaalle paljon silloin kun se on vakiintunut ja tunnettu. Haastateltavan mukaan 

tunnettu nimi antaa asiakkaalle luottamusta siitä tuotteesta tai palvelusta, mitä hän tulee 

hakemaan, sillä asiakas voi luottaa siihen, että konsepti toimii ja se monistetaan monessa 

paikassa samalla tavalla. Myös R-kioski kauppias näki tunnetun nimen hyötynä sen, että 

kuluttajat tietävät mitä ketjun liikkeellä on valikoimassa ja miten ketju voi auttaa asiakkaita. R-

kioski kauppiaan mukaan vakiintuneen nimen ansiosta asiakkaat voivat luottaa siihen, että he 

saavat ammattitaitoista apua riippumatta siitä, missä ketjun liikkeessä he asioivat. Haastateltava 

lisäsi, että tästä syystä asiakkaiden on helppo tulla sisälle liikkeeseen. Myös Faunatar-yrittäjä 

nosti esille tunnettavuuden nimestä saatavana hyötynä. Haastateltavan mukaan se, että ketju 

tunnetaan, ja sitä kautta yritys tunnetaan, onkin yksi franchisingtoiminnan merkittävin hyöty. 

 
”Tottakai siitä on hyötyä sillä tavalla, että ihmiset kun harkitsee esimerkiksi 
lemmikkieläimen muun kuin kissan tai koiran hankkimista, niin kyllähän se 
monille tulee ensimmäisenä Faunatar mieleen.” (Faunatar-yrittäjä) 

 

Puls & Träning -yrittäjän mukaan se, että franchisingantaja tarjoaa franchisingottajalle 

mahdollisuuden hyödyntää vakiintunutta ja tunnettua nimeä (Tuunanen & Hyrsky 2001), ei ole 
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kuitenkaan automaattinen etu heti jokaiselle franchisingottajalle. Esimerkiksi silloin kun 

kyseessä on ketju, joka on nuori toimija ja mihin ei vielä kuulu suurta määrää yksiköitä, ei 

franchisingyrittäjä saa välttämättä niin suurta hyötyä nimestä, koska nimi ei ole ehtinyt vielä 

saavuttaa vakiintunutta ja tunnettua asemaa asiakkaiden mielessä. Tästä syystä voidaankin 

havaita, että ketjun tunnettavuuden kasvattaminen ja ketjun laajentaminen ovat avain asemassa 

nimestä saatavien hyötyjen kasvattamisessa. 

 

”Puls & Träning ketju on niin nuori toimija Suomessa, että se nimi ei oo niin 
merkittävä lisäarvo ja siitä ei oo niin isoa hyötyä ehkä kuin esimerkiksi sanotaan 
nyt joku, vaikka Kotipizza, mikä brändinä tunnetaan huomattavasti vahvemmin, 
tai joku R-kioski. (Puls & Träning -yrittäjä) 

 

Puls & Träning –yrittäjä toi kuitenkin ilmi, että vaikka hän on uusi toimija eikä näe, että olisi 

saavuttanut vielä suurta hyötyä nimen avulla, on kuntosaliyrittäjä kokenut jo joitakin tunnetun 

brändin mukanaan tuomia etuja. Haastateltavan mukaan ne, jotka ovat olleet aikaisemmin 

ketjun asiakkaita jossakin toisessa Suomen kaupungissa, ovat tulleet pääkaupunkiseudulle 

muutettuaan heidän salin jäseniksi, koska ketju on ollut heille entuudestaan tuttu toisesta 

kaupungista. R-kioski kauppias sen sijaan oli kokenut jo paljon hyötyä bränditunnettavuudesta. 

Haastatteluissa nousi esille, että tunnetulla brändillä aloittaminen auttaa ohjaamaan asiakkaita 

yrityksen luo, jopa ilman markkinointitoimenpiteitä, minkä on tuonut esille myös Laakso 

(2005, 109).  

”Jokainen melkeinpä tietää brändinä meidät ja meidän ketjun. Niin sitä kautta 
kuitenkin tietää, että jos ovesta tulee sisään, että mitä täällä on tarjolla, ja mitä 
täältä pitäis periaatteessa saada. Niin olen itse kokenut, että on ihan huomattava 
helpotus siitä, ettei tarvitse niinkun hakea sitä omaa markkinointia mistään.” (R-
kioski kauppias) 

 

Laakso (2005, 61) on esittänyt, että laajasti tunnettu brändi tarjoaa huomattavan kilpailuedun 

ketjun jäsenille. Tämä nousi esille myös haastatteluissa. R-kioski kauppiaan mukaan heidän 

ketjun bränditunnettavuus on tutkimusten perusteella todettu olevan lähes sata prosenttia, mikä 

tuo kilpailuetua yrittäjille ja mahdollistaa tunnetusta brändistä hyötymisen. 

 

Koulutus 

 

Myös franchisingyrittäjille tarjottava koulutus nousee monista alan tutkimuksista esille yhtenä 

keskeisenä franchisingtoiminnan hyötynä (Vaughn 1979; Peterson & Dant 1990; Stanworth & 
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Curran 1999; Kaufmann 1999). Haastattelussa ilmeni, että jokaiselle haastateltavalle oli tarjottu 

alkukoulutusta jossain muodossa, esimerkiksi Faunatar-yrittäjille tarjottiin alkukoulutusta 

kolmannen osapuolen taholta (Tuunanen & Torikka 2002), TE-keskuksen järjestämillä 

yrittäjäkursseilla, sekä muilla alaan liittyvillä kursseilla. Haastateltavat kokivat, että koulutus 

on erittäin tärkeässä roolissa, ja se nähdään hyödyllisenä, koska sen avulla mahdollistetaan, että 

toiminta on sujuvaa, ja että yhteistyöstä saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti alusta alkaen.  

 
”Tarjottiin koulutus siis tietysti meille yrittäjille laajaltikin ja kaikilta osa-
alueilta. Sitten me saatiin vielä kuukauden verran semmoista ylimääräistä apua 
siihen, että päästiin alkuun kunnolla.” (Specsavers-yrittäjä) 

 
”Siinä perehdytään ihan täysin, et mitä ketju tarjoaa, ja mitä ne odottavat, ja 
miten saadaan paras hyöty irti sitten tästä yhteistyöstä.” (R-kioski kauppias) 

 

Haastattelussa Faunatar-yrittäjä toi esille, että aloittavalle franchisingyrittäjälle on huomattavaa 

etua kokeneempien ketjun jäsenten kokemuksista ja neuvoista. Myös Kaufmann (1999) on 

tuonut esille koulutuksen arvostettuna etuina, sillä se mahdollistaa franchisingottajille 

franchisingjärjestelmän yhteisen tiedon jakamisen ja näin voidaan välttyä turhilta virheiltä. 

Faunatar-yrittäjän mukaan uusi yrittäjä käy tyypillisesti monessa eri myymälässä poimimassa 

parhaimpia käytäntöjä itselleen jo kokeneemmilta yrittäjiltä. Haastateltavan mukaan uusi 

yrittäjä vierailee eri myymälöissä, sillä kussakin myymälässä on eri toimintatapoja ja tiedetään 

erilaisia asioita. Myymälöissä vierailemisien ansiosta yrittäjä voi muodostaa itselleen 

sopivimmat toimintatavat, kerätä tietoa kokeneemmilta yrittäjiltä ja vastaanottaa yhteistä tietoa, 

mikä nähtiin haastatteluissa huomattavana hyötynä aloittavalle yrittäjälle.  

 

R-kioski kauppias totesi, että franchisingantajan tarjoamaa koulutusta ja sitä kautta myös koko 

franchisingtoiminnan sujuvuutta voisi franchisingyrittäjän näkökulmasta kehittää. 

Haastateltava sanoi tietävänsä, että etenkin se, että heillä on paljon monimuotoista 

verkkotoimintaa ja toimintaa missä tarvitaan hyviä IT-taitoja, ovat ketjussa toimiville 

vanhemmille ihmisille erittäin haastavia asioita. Haastateltavan mukaan ongelmana voi olla 

verkkomaailmaan sopeutuminen. Kauppiaan mukaan heillä on omat tukiorganisaation jäsenet, 

jotka voivat auttaa verkkomaailmaan sopeutumisessa, mutta näitä henkilöitä ei haastateltavan 

mukaan ole tarpeeksi, jotta kaikki saisivat sellaista tukea, että he pääsisivät sinuiksi 

verkkomaailman ja erilaisiin laitteistoihin.  
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”Mä tiedän, että etenkin se, että kun meillä on kaiken maailman verkkotoimintaa 
ja näitä olemassa, niin ne on vanhemmille ihmisille erittäin haastavia yrittää 
sopeutua.” (R-kioski kauppias) 

 

Digitaaliset teknologiat ovat nykypäivänä todella yleisiä ja ne yleistyvät digitalisaation vuoksi 

yhä enemmän, mistä syystä verkkotoiminnan hallitseminen voidaan nähdä olevan tärkeässä 

osassa myös yrittäjien kannalta. Kattavan koulutuksen antamiseksi ja tilanteen kehittämiseksi 

ketjujen tulisi ottaa huomioon, että heillä on tarpeeksi henkilöstä tukemaan franchisingyrittäjien 

osaamista tällä osa-alueella ja kasvattaa tukihenkilöiden määrää, mikäli tilanne vaatii.  

 

Yhteishankinnat ja –markkinointi 

 

Franchisingantajan ja –yrittäjien muodostama verkosto tarjoaa loistavat mahdollisuudet 

yhteistyön harjoittamiseen ja etuihin, jotka tuovat kustannussäästöjä ketjun jäsenille ja tarjoavat 

samalla myös selviä synergisiä hyötyjä (Laakso 2005, 112). Tämä nousi esille myös 

haastatteluissa. Specsavers-yrittäjä ja Faunatar-yrittäjä toivat esille yhteishankinnat, jotka 

tuovat ketjun jäsenille kustannussäästöjä, kun tuotteita saadaan ostettua isosti ja keskitetysti, 

kuten myös Mattila et al. (1998, 69), sekä Laakso (2005, 112) ovat esittäneet. Puls & Träning 

–yrittäjä nosti esille, että toisin kuin muut haastateltavat, he eivät saa volyymiostoja tehtyä, 

mikä johtuu siitä, että Puls & träning -ketju on kooltaan vielä aika pieni.  Näiden etujen 

saavuttamiseksi ketjua tulee kasvattaa ja saada lisää toimijoita mukaan, jotta franchisingyrittäjät 

pääsevät hyödyntämään ison ketjun ostoetuja. Laakson (2005, 112) mainitsema etu myös siitä, 

että franchisingyrittäjän on mahdollista hyötyä yhteismarkkinoinnista, tuli esille haastatteluissa. 

Puls & Träning -yrittäjä on nähnyt ja kokenut juuri markkinoinnin yhtenä keskeisimpänä etuna 

yhteistyöverkoston jäsenenä toimimisesta saatavana hyötynä.  

 

”Se on tietysti yks iso lisäarvo ketjussa toimimisesta, et ketju kumminkin jalostaa 
sitä olemassa olevaa markkinatietoa kuluttajakäyttäytymisestä. Ja sen tiedon 
hyödyntäminen, se olis valtavan työn takana ite kerätä se informaatio jostain.” 
(Puls & Träning –yrittäjä) 
 
”No tietysti se markkinointi ja tietysti ne tuotteet, isosti ja keskitetysti saadaan 
ostettua tuotteita tuhanteen viiteensataan liikkeeseen niin totta kai keskittäminen 
aina kannattaa. Sitten se profitti on ehkä vähän helpompaa tehdä, vaikka siinä 
onkin franchisingmaksu välissä.” (Specsavers-yrittäjä) 
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”Ketjulla on oma tukku, jota käytetään hyvin paljon. Se on, voi sanoa, meidän 
tärkein yksittäinen tavaran toimittaja.” (Faunatar-yrittäjä) 

 

Specsavers-yrittäjä toi kehittämisestä puhuttaessa esille markkinoinnin. Markkinoinnin 

päävastuu on franchisingantajalla ja haastateltava toi esille, että he pyytävätkin aina, että ketjun 

osapuolet kävisivät heillä usein ja näkisivät, minkälaista toiminta on. Haastateltavan mukaan, 

sillä on suuri merkitys, että ei pääse käymään niin, että kuilu kasvaa liian isoksi. Yrittäjän 

mukaan heillä on markkinoinnissa tutkimuksia, joiden perusteella mietitään seuraavan vuoden 

markkinointistrategiaa, mutta se miten nämä asiat käytännössä näyttäytyvät liikkeen sisällä ja 

miten kaikki esimerkiksi vanhat kampanjat, jotka aiheuttavat enemmän tai vähemmän stressiä, 

voidaan ymmärtää paremmin, on tärkeässä asemassa. Haastateltavan mukaan tämän 

huomioimiseen voisi ja tulisi kiinnittää enemmän huomiota. 

 

Yhteistyö ketjun jäsenten välillä 

 

Tutkimuksessa haastateltavat franchisingyrittäjät toivat esille franchisingtoiminnan hyötynä 

yhteistyön ja vuoropuhelun ketjun muiden jäsenten kanssa. Puls & Träning -yrittäjä painotti 

sitä, että jos hän toimisi yksin kuntosaliyrittäjänä häneltä puuttuisi vahvasti pallottelupinta 

kollegojen kesken. Haastateltava sanoi näkevänsä itsensä pitkälti tiimitekijänä, minkä takia 

tietty sidosryhmäverkosto keskeisessä asemassa työn kehittämisen kannalta. Kuntosaliyrittäjän 

mukaan, vaikka toimialalla on muitakin sidosryhmiä, tulee ongelmaksi se, että heidän kanssaan 

ei voi lähteä käymään samanlaista dialogia kuin ketjun muiden jäsenten kanssa. Haastateltavan 

mukaan silloin mennään nopeasti liiketoiminnan rajapintaan, joka ei ole välttämättä sellaista 

yleistä know-how'ta, jota yrittäjä haluaa jakaa kaiken kaikkiaan kilpailevan ketjun toimijoille.  

 
”Ja toisaalta niinkun myös kollegoiden näkökulmasta oon tilanteen nähnyt, et 
mitä palautetta ne on antanut, et sitä pidetään niinkun hirveen tärkeänä alustana, 
että sulla on niinkun aina joku kollega, jolle voi soittaa ja kysyä.” (Puls & Träning 
-yrittäjä) 
 
”Meillä on tällä alueella monta R-kioskia tossa vierekkäin melkeinpä, että kun 
tietää ja tuntee sen yrittäjän, niin kyl sitä helposti saa jonkinnäköistä tukea ja 
semmoista.” (R-kioski kauppias) 

 

Haastatteluissa nousi esille, että myös muut haastateltavat ovat kokeneet hyötyä 

franchisingyrittäjän ja ketjun muiden jäsenten välisestä yhteistyöstä. Yhteistyön hyödyt ovat 
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tuoneet esille myös Stanworth ja Curran (1999) sekä Laakso (2005, 112), joiden mukaan ketjun 

jäsenet voivat hyötyä laajasta kontaktipinnasta ja saada ketjun muilta jäseniltä palautetietoa 

asiakkaiden kokemuksista, tuotteista, niiden laatutasosta, järjestelmän palveluista, sekä muista 

tekijöistä. Haastattelun mukaan yhteistyötä ja siitä saatavia hyötyjä voidaan kuitenkin kasvattaa 

vielä edelleen. Haastateltavat toivat esille, että tämän hetkistä tilannetta voidaan kehittää niin, 

että franchisingyrittäjillä olisi enemmän aikaa jakaa kollegoiden kanssa tietoa ja ottaa kaikki 

hyöty irti laajasta kontaktipinnasta.  

 
”Diskuteeramiskulttuuriin pitäis olla enemmän aikaa.” (Puls & 
Träning -yrittäjä) 

 

R-kioski kauppiaan mukaan heillä tulisi olla enemmän yhteisiä päiviä, jolloin ketjun jäsenet 

olisivat yhdessä ja sitä kautta he voisivat luoda ”pyöreän pöydän keskusteluja”, missä heillä 

olisi mahdollisuus jakaa kollegojen kesken hyviä ja huonoja puolia, sekä ideoita siitä, miten 

toimintaa voisi mahdollisesti kehittää. Haastateltavan mukaan tiedon jakamisella voidaan 

saavuttaa huomattavia hyötyjä jakamalla tietoa esimerkiksi asiakasryhmistä, ja siitä mitä 

kullekin asiakasryhmälle voi tarjota vielä paremmin ja millä tavalla. Myös Faunatar-yrittäjä 

koki tarvetta runsaammalle yhteistyölle ketjun muiden jäsenten kanssa. Haastateltavan mukaan 

yhteistyötä voidaan parantaa olemalla enemmän tekemisissä ketjun muiden jäsenten kanssa. 

 

”Enemmän vierailua myymälöissä, et käydä kattelemassa vähän, että toisaalta 
me ollaan kilpailijoita, mutta me ollaan myös yhteistyökumppaneita.” (Faunatar-
yrittäjä) 
 
”Kun ei meillä oo tommosia päiviä, kun onks meillä kolmet vuodessa, kun ollaan 
poppoolla kasassa, ja yleensä se on seitsemänkymmentä ihmistä samassa 
paikkaan, niin et sä kaikkien kanssa pysty vaihtamaan sanoja. (R-kioski 
kauppias)  

 

Haastatteluissa nousi esille, että yhteistyötä ja siitä saatavia hyötyjä voidaan lisätä myös 

parantamalla jäsenten välistä tiedonkulkua. Faunatar-yrittäjä totesi, että tiedonkulkuun liittyy 

tällä hetkellä ongelmia. Haastateltava nosti esille, että heillä on ketjun sisäinen Intranet 

käytössä, eli tietyn ryhmän käyttöön tarkoitettu lähiverkko, mutta haastateltavan mielestä 

kyseinen järjestelmä on teknisesti huono ja jäsentelyltään sellainen, että sieltä saa etsimällä etsiä 

kaipaamaansa tietoa. Haastateltava toi esille, että tiedonkulkua voi parantaa järjestämällä 

käytössä olevan intranetin kokonaan uudelleen. Myös R-kioski kauppias toivoi saavansa 
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franchisingantajalta parempaa ohjausta tiedon löytämiseen. Haastateltavan mukaan tällä 

hetkellä tilanne on se, että jos he tarvitsevat jotain tietoa, he joutuvat kaivamaan sitä kaukaa. 

Kauppias toivoi ratkaisua, jonka avulla tiedon saisi heille hyvin yksinkertaisesti ja nopeasti.  

 
”Meillä yrittäjillä kuitenkin tää ajankäyttö on sellainen, että kun se pitää olla 
hyvin aikataulutettua niin sitten, jos ei joku homma luistakkaan niin se on aina 
jostain muualta pois.” (R-kioski kauppias) 
 

Haastattelussa tuli esille, että R-kioski ketjussa on kauppiaiden väliseen viestimiseen ja 

tiedonkulkuun käytetty ratkaisuna sosiaalisen median kanavia, joiden kautta he ovat saaneet 

jaettua tietoa ja voineet turvautua siihen silloin kun heille on tullut jonkinlainen pulma, mihin 

he ovat halunneet helposti vastauksen. Franchisingyrittäjän näkökulmasta tiedonkulkua voisi 

kehittää hyödyntämällä tätä ideaa myös muissa ketjuissa, ja esimerkiksi WhatsApp 

yhteydenpitopalvelu voi tarjota ilmaisen ja yksinkertaisen ratkaisun tiedonkulun parantamiseen 

jäsenten välillä, sen lisäksi, että huonosti toimiva järjestelmä järjestetään uudestaan. 

 

Franchisingantajan tuki 

 

Lukuisista tutkimuksista (Withane 1991; Pilling 1991; Stanworth & Kaufmann 1996; Hough 

1986) on tullut esille, että franchisingottaja hyötyy franchisingantajan tarjoamasta tuesta, jota 

franchisingantaja tarjoaa franchisingyrittäjälle koko suhteen aikana. Myös jokaisen 

tutkimuksessa haastateltavan kohdalla tuli ilmi, että he ovat kokeneet hyötyneensä 

franchisingantajan tarjoamasta tuesta.  

 
”Moniin kysymyksiin saa vastauksen” (Faunatar-yrittäjä) 

 
”Ehkä olen yllättynyt siitä, kuinka paljon apua sieltä itseasiassa saakaan 
tarvittaessa, ja kaikennäköistä tukea, koulutustukea tai muuta tukea.” 
(Specsavers-yrittäjä) 
 
”Mä en oo koskaan kokenut sitä, että ettenkö mä saisi sitä apua ja tukea aina kun 
sitä tarvii.” (Puls & Träning -yrittäjä) 
 

R-kioski kauppias näki franchisingtoiminnassa yhtenä merkittävimpänä hyötynä juurikin sen, 

että franchisingantaja on tarvittaessa todella helposti kiinni saatavissa ja sitä kautta tukea on 

saatavissa, mikäli franchisingyrittäjä kokee tarvitsevansa sitä. Specsavers-yrittäjä toi 

franchisingantajan tarjoaman tuen esille myös riskejä pienentävänä tekijänä. Haastateltavan 
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mukaan franchisingantajan tarjoaman avun hyötynä on se, että yrittäjäksi tahtova pääsee 

turvallisemmin ja helpommin yrittäjäksi ja samalla yrittäjällä on olemassa tukihenkilöstö 

ympärillä, jolta hän saa apua tarvittaessa. Aloittamisen helppouden ovat tuoneet esille myös 

Stanworth ja Curran (1999). Haastateltavan mukaan franchisingtoiminta onkin oikein hyvä 

vaihtoehto, jos yrittäjä ei halua kasvattaa riskiä liian isoksi itselleen. Jaettu ja pienempi riski on 

tullut esille myös monissa alan tutkimuksissa (Knight 1986; Withane 1991; Stanworth & 

Kaufmann 1996; Kaufmann 1999).  

  

”Se on kyllä kaiken a ja o, että pääsee yrittämään helpommalla.” (Specsavers-
yrittäjä) 

 

Haastattelussa nousi esille erilaisia kehittämistarpeita franchisingantajan tukeen liittyen. 

Haastateltavat toivat esille erilaisia kehitystarpeita ja keinoja, millä franchisingantaja voisi 

tukea franchisingyrittäjiä vieläkin paremmin yritystoiminnan aloittamisessa ja toimivana 

yrittäjinä. Tukeen liittyviä hyötyjä franchisingottajalle voisi tällä tavalla kasvattaa entisestään. 

Faunatar-yrittäjä toi esille, että franchisingantaja voisi tukea yritystoiminnan aloittamisessa ja 

toimivana yrittäjänä vieläkin paremmin franchisingottajia tarjoamalla heille enemmän 

markkinointitukea ja parantamalla markkinointia. Williams (1999) on tuonut esille, että 

franchisingantajan tehtävänä on auttaa franchisingottajaa ja tarjota apua markkinoinnissa. 

Haastateltavan mukaan tällaiset toimet ovat erityisen tärkeässä asemassa varsinkin tällä 

hetkellä, sillä haastateltavan mukaan ala on Suomessa, niin kuin moni muukin ala, lähestulkoon 

ulkomaalaisten toimijoiden käsissä. Faunatar-yrittäjä koki tärkeäksi sen tuomisen esille, että 

kyseessä on edelleen kotimainen ketju. 

 

”Markkinointitukea, markkinointia parantaa, eli ketjun näkyvyyttä ja ketjun 
mainetta pönkittää.” (Faunatar-yrittäjä) 

 

R-kioski kauppiaan mukaan tuesta saatavia hyötyjä voidaan lisätä entisestään järjestämällä 

enemmän aikaa franchisingyrittäjien ja franchisingantajan välisille kehityskeskusteluille. R-

kioski kauppias painotti franchisingantajan tarjoaman yhteisen ajan tärkeyttä 

franchisingyrittäjän liiketoimintaan vaikuttavana tekijänä. Kauppiaan mukaan tilanne on 

ketjussa tällä hetkellä sellainen, että puolen vuoden työrupeaman läpikäyntiin on varattu aikaa 

vain viidestätoista kahteenkymmeneen minuuttiin franchisingottajan ja franchisingyrittäjän 

välillä, kun he kohtaavat. Haastateltavan mukaan tämä ei riitä ja hän toivoo saavansa enemmän 

aikaa franchisingantajalta rakentavalle osapuolien väliselle vuoropuhelulle. 
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”Se ei mun mielestä oo kaikista fiksuin ratkaisu siinä, että ei siinä oikeastaan ehdi 
käydä hirveesti läpi mitään.” (R-kioski kauppias) 
 

Myös Specsavers-yrittäjä toi haastattelussa esille, että franchisingantaja voi tukea 

yritystoiminnan aloittamisessa ja toimivana yrittäjänä vieläkin paremmin franchisingottajia 

antamalla heille aikaa. Haastateltavan mukaan on tärkeää, että franchisingantajalla on aikaa 

kuunnella, aikaa käydä ja aikaa miettiä yhdessä asioita franchisingyrittäjien kanssa. 

Haastateltava sanoi, että hänestä tuntuu tänä päivänä, että joka paikassa on kiire ja minimillä 

mennään. Specsavers-yrittäjä totesi, että ketjulta tulee heille paljon tietoa ja he eivät aina ehdi 

ja pysy mukana toiminnassa. Haastateltava mainitsi, että on paljon ihmisiä, jotka tekevät koko 

ajan työtä heille. Haastateltavan mukaan tästä syystä yrittäjien päälle tulee helposti vuori, minkä 

vuoksi he eivät ole ehkä aina aivan ajan tasalla. Yrittäjä toivoi maltillisuutta ja rauhallisuutta 

tähän asiaan, mikäli se on mahdollista. 

 
”En tiedä pystyykö siihen. Onko se huono asia. Onko se sama asia kuin ampuisi 
itseään jalkaan, että ehkä sen pitää olla tällaista sykkivää, mutta välillä tulee aika 
paljon asiaa, joka pitäisi ehtiä sisäistää, mutta ei aina ehdi.” (Specsavers yrittäjä) 

 

R-kioski kauppiaan mukaan franchisingyrittäjä voisi tukea franchisingottajia yritystoiminnan 

aloittamisessa ja toimivana yrittäjänä vieläkin paremmin myös tarjoamalla apua ja 

keskittymällä kunnolla sellaisiin franchisingyrittäjiin, joilla ilmenee muita enemmän ongelmia. 

Kauppias sanoi ymmärtävänsä, että franchisingantaja ei pysty tukemaan ihan jokaista yksikköä 

samalla tavalla, mutta toivoi, että silloin kun nähdään, että jollain yksiköllä on ongelmia, niin 

siinä tapauksessa franchisingantaja voisi tarjota perusteellisempaa tukea sitä tarvitsevalle. 

 

”Sanotaan, että kolmella neljästä aloittajasta lähtee ihan hyvin menemään saman 
tien, ja sit on se yks neljäsosa, jotka jotain haasteita kokee siinä pyörittämisessä.” 
(R-kioski kauppias) 

 

Haastateltava esitti kehitysideana ratkaisun, jossa haasteita kohtaaville tarjottaisiin esimerkiksi 

tukihenkilö ensimmäisen kuukauden ajaksi katsomaan, että miten toiminta lähtee pyörimään. 

Haastateltava painotti, että tästä olisi varmasti hyötyä, sillä ketjun koulutusjakso on niin 

intensiivinen, että siellä ei pysty sisäistämään aivan kaikkea tietoa yhden viikon aikana. 

Specsavers-yrittäjä toi aiemmin esille, että ketju tarjoaa Specsavers-yrittäjille ensimmäisen 

kuukauden ajaksi lisäapua, mistä haastateltava koki, että oli ollut hänelle hyötyä.  Voimmekin 
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nähdä, että kyseistä ratkaisusta voisi olla hyötyä ja sitä voisi hyödyntää myös muissa ketjuissa, 

jotta kaikille franchisingyrittäjille ja ketjuille voitaisiin luoda paremmat toimintaedellytykset. 

 

5.2 Franchisingtoiminnan haasteet 

 

Haastateltavat franchisingyrittäjät toivat haastattelussa esille franchisingtoiminnan haasteina 

sellaisia haasteita, jotka ilmenivät franchisingtoiminnan haasteina myös tutkimuksen 

teoriaosuudessa. Lisäksi haastattelussa ilmeni, että franchisingyrittäjät eivät kokeneet osaa 

sellaisista haasteista merkittäviksi haasteiksi liiketoiminnassaan, jotka oli esitetty aikaisempien 

tutkimuksien mukaan franchisingtoiminnan merkittävinä haasteina. Suurin osa tutkimuksessa 

esiin nousseista franchisingtoiminnan haasteista ovat luonteeltaan sellaisia, joihin 

haastateltavat franchisingyrittäjät kokevat, että he eivät voi vaikuttaa. 

  

Yhteiseen yrityskuvaan liittyvät haasteet 

 

Aiemmasta kirjallisuudesta on noussut esille se, että franchisingyrittäjän kyvyttömyys hallita 

muiden franchisingyrittäjien toimia on yksi merkittävä haitta franchisingtoiminnassa (Leslie & 

McNeill 2010). Myös haastateltavat näkivät franchisingtoiminnan yhtenä huonona puolena sen, 

että jonkun ketjun jäsenen epäammattimainen tapa harjoittaa liiketoimintaa voi alentaa koko 

ketjun mainetta, ja vaikuttaa ketjun muihin jäseniin. Specsavers-yrittäjän mukaan on todella 

tärkeää toimia ketjun toimintamallin mukaan. Haastateltavan mukaan se on jopa sopimuksessa, 

että siihen on lupauduttu, mikä tarkoittaa, että se on ehdotonta. Myös Faunatar-yrittäjä näki, 

että ketjun jonkun jäsenen epäammattimainen tapa harjoittaa liiketoimintaa voi ehdottomasti 

vaikuttaa negatiivisesti ketjun muihin jäseniin. Haastateltavan mukaan tällaisella käytöksellä 

voi olla suuret seuraukset varsinkin heidän tapauksessaan, sillä he toimivat elävien eläinten 

kanssa ja ihmiset ovat todella tiedostavia ja tarkkoja tänä päivänä eläimiin liittyvissä asioissa. 

 

”Jos joku hoitaa asiat huonosti niin siitä se paha sana lähtee kyllä leviämään 
hyvin nopeasti, ja sitten se helposti samaistetaan koko ketjuun.” (Faunatar-
yrittäjä) 
 
”Kyllähän se heikentää sitten sitä ketjun mainetta. Ketjun brändiä täytyy suojella 
jokaisen, joka on siinä mukana.” (Specsavers-yrittäjä) 
 
”Suomi on pieni maa ja jos täällä tapahtuis jotain yrittäjän huolimattomuudesta 
tai välinpitämättömyydestä, tai jostain syystä jotain tosi vakavaa, niin kyllähän 
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se leimais omalla tavallaan vahvasti koko ketjua. Ja sen tyyppisissä asioissa voi 
vaan kuvitella, että mitä media saa aikaiseksi pahimmassa tapauksessa.” (Puls & 
Träning -yrittäjä) 
 
”Meitäkin on se yli kuussataa ympäri Suomen maata, niin siis tottakai jos 
mediaan lähetään laukomaan jotain sanoja, ja ketjun nimellä, niin kyl se mun 
mielestä niinkun tottakai vaikuttaa.” (R-kioski kauppias) 

 

Faunatar-yrittäjä totesi olevansa tietoinen, että kyseessä on paha skenaario siitä, että jos joku 

alkaa hoitaa asioita huonosti, jolloin helposti leimautuu koko ketju. Kuten Leslie ja MCNeill 

(2010), sekä Laakso (2005, 116) ovat todenneet, asiakas ei voi tietää, että negatiivisen 

toiminnan takana on vain yksi yrittäjä, vaan helposti toiminta samaistetaan koko ketjuun. Myös 

R-kioski kauppias uskoi, että asiakkaat valitsevat jonkun toisen ketjun siinä tapauksessa, jos 

ketjusta on tullut negatiivista palautetta median kautta. Haastateltavat kokivat, että heillä ei ole 

mahdollisuutta vaikuttaa muiden toimijoiden tekemisiin. R-kioski kauppias toi esille, että 

tekemällä asiat kuitenkin itse oikein, on toimijoilla mahdollisuus säilyttää ainakin kanta-

asiakkaat, sillä haastateltavan mukaan jokainen franchisingyrittäjä tekee oman toimipisteensä 

maineen itse.  

 

Riskit 

 

Faunatar-yrittäjä toi haastattelussa esille, että heillä ei ole omaa vuokrasopimusta liikepaikkaan, 

vaan ketju vuokraa liikepaikat franchisingyrittäjille. Haastateltavan mukaan tässä asiassa piilee 

riski jatkuvuuden kannalta siinä mielessä, jos franchisingantaja ei jonain päivänä pidäkään 

franchisingottajasta eikä halua jatkaa sopimusta. Faunatar-yrittäjän mukaan franchisingyrittäjä 

joutuu silloin pakkaamaan laukkunsa ja lähtemään. Tämän asian on tuonut esille myös Hunt 

(1977), jonka mukaan franchisingottajat voivat kokea turvattomuuden tunnetta, koska 

franchisingantaja voi päättää olla uusimatta sopimusta. Haastateltava myös kertoi, että 

tällaisessa tilanteessa yrittäjiä sitoo tietysti myös kilpailukieltosopimukset, joka on myös 

rajoite, joka franchisingyrittäjänä toimimisesta tulee. Rissasen (2004, 607-609) mukaan 

kilpailukiellon keston määrittely sopimuksen aikana ja sen jälkeen onkin tärkeä osa 

yhteistoimintasopimusta. Haastattelussa ilmeni, että yrittäjän näkökulmasta näihin riskeihin ja 

haittapuoliin ei oikein pysty vaikuttamaan. Haastateltavien mukaan tällä hetkellä heillä ei 

onneksi ole pelkoa, että sopimusta ei jatkettaisi, mutta teoriassa se olisi mahdollista.  
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”Eikä oikeastaan ole keinoa, millä tätä riskiä voisi pienentää.” (Faunatar-
yrittäjä) 

 

Myös Plus & Träning –yrittäjä toi esille, että franchisingottajan kannalta franchisingtoimintaan 

voi liittyä haasteita sopimukseen liittyvissä asioissa, kuten myös Laakso (2005, 116) on 

todennut. Haastateltavan mukaan ”kaikki bisnes on tykkäämis-bisnesta”, millä kuntosaliyrittäjä 

viittaa siihen, että tilanne voi ääritilanteessa johtaa siihen, että jos franchisingyrittäjä ei tule 

ketjun kanssa toimeen niin hänet voidaan jyrätä ketjun toimesta. Myös R-kioski kauppias totesi, 

että ristiriitaisuuksissa franchisingantajan kanssa franchisingottaja jää usein altavastaajaksi. 

Voimme nähdä, että hyvin välien säilyttäminen franchisingantajan kanssa onkin avainasemassa 

sopimuksen uusimisen näkökulmasta. 

 

”Sieltä jos halutaan lähteä hankalaksi, niin kyllä aina löydetään helposti 
franchisingsopimuksen osalta joku semmoinen, että sä teet asioita väärin. Niin 
sut ja sun liiketoiminta voidaan vetää alta, että ketju käyttää ”etuosto-oikeutta” 
tai muuta sellaista, että sulta viedään yritys alta omalla tavallaan.” (Puls & 
Träning yrittäjä) 
 
”Se on kuitenkin se, että jos menee sukset ristiin, niin kyl siinä sitten ollaan 
ongelmissa.” (R-kioski kauppias) 

 

Pricen (1997) mukaan toiminnan lopettamiseen on koettu liittyvän haasteita franchisingottajan 

kannalta. Haastattelussa R-kioski kauppias nosti esille, että jos franchisingyrittäjä jostain syystä 

kokee, että toiminta ei olekaan häntä varten, on siinä vaiheessa haastateltavan mukaan hyvin 

vaikea perääntyä ja lähteä pois, sillä franchisingantajat ovat tiukkoja sopimusten kanssa. Saman 

asian on tuonut esille myös Rissanen (2004, 611), jonka mukaan yrittäjän näkökulmasta 

yhdeksi franchisingtoiminnan ongelmakohdaksi on noussut se, että franchisingtoiminnan 

kokeilu ei ole mahdollista ja lisäksi lopettaminen on vaikeaa kesken sopimuskauden. 

Haastateltavan mukaan sopimukset ovat usein määräaikaisia, kuten myös Laakso (2005, 62) on 

tuonut esille, mikä tarkoittaa sitä, että sopimusta ei saa purettua kuin ylipääsemättömästä 

esteestä. Specsavers-yrittäjä painotti, että jos ei ole ollut tietyistä asioista varma alussa, ja mikäli 

franchisingottajalta puuttuu usko ja luottamus, tai on olemassa jokin pieni asia, joka häiritsee 

jo alussa, niin silloin haastateltavan mukaan kannattaa jättää sopimus kokonaan tekemättä. 

 

”Koska musta tuntuu, että se ei edes auta siihen onnistumiseen sitten vaan se 
estää sitä omaa onnistumista siinä.” (Specsavers-yrittäjä) 
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Specsavers-yrittäjä toi kuitenkin esille myös sen, että jos ei ole ihan varma jostain konseptista 

voi riskiä tietyiltä osin pienentää myös harrastamalla avoimuutta. Haastateltavan mukaan 

franchisingyrittäjien tulee olla erittäin avoimia ja avomielisiä, jotta pystytään ottamaan vastaan 

uusia toimintamalleja ja ottamaan kaiken irti siitä. Haastateltava totesi näkevänsä avoimuuden 

todella tärkeänä asiana. 

 

”Me suomalaiset ollaan ehkä vähän varovaisia ja sisäänpäin sulkeutuneita, 
varsinkin jos on ulkomaalainen konsepti, joka ei ehkä oo ihan semmoinen meille 
luonnollinen tai luontevin tapa toimia tällä alalla.” (Specsavers-yrittäjä) 

 

Puls & Träning –yrittäjän mukaan yksi yrittäjän näkökulmasta isoin katastrofaalinen riski piilee 

myös siinä, jos liiketoiminta ei lähde lentoon ollenkaan. Haastateltavan mukaan yrittäjä kantaa 

loppupeleissä vastuun henkilökohtaisesti siitä mitä tapahtuu, mitä hän pitää isona asiana. 

Franchisingyrittäjän on toimintaan lähtiessään kannettava vastuu siitä, että hän on 

taloudellisesti sekä juridisesti itsenäinen ja kantaa tästä syystä toimintaan liittyvät riskit itse 

(Laakso 2005, 113). Kuntosaliyrittäjän mukaan toinen riski on myös siinä, jos ketju ei lähde 

kasvamaan. Haastateltavan mukaan omalla tavallaan, kun ketjuyrittäjyyteen lähdetään, on 

oletuksena se, että ketju kasvaa, siitä saadaan synergiaa ja ketju tulee bränditunnetummaksi. 

Voimme nähdä, että tätä riskiä voidaan osaltaan pienentää tunnettavuuden kasvattamisella, 

markkinointitoimenpiteillä ja ketjun aktiivisella rekrytoinnilla. 

 

Työaika 

 

Aikaisemmista tutkimuksista on noussut esille yhtenä franchisingtoiminnan haasteena liiallinen 

työaika ja työmäärän suuruus (Tuunanen & Hyrsky 2001; Hunt 1977). R-kioski kauppiaan 

mukaan franchisingtoiminnassa on yrittäjän kannalta haasteena se, että yrittäjän tulisi tehdä yli-

inhimillisesti töitä sen suhteen, että hän saa pidettyä koko paketin kasassa. Haastateltavan 

mukaan tästä syystä franchisingottajan oma aika jää usein hyvin pieneksi, mitä haastateltavan 

mukaan kukaan ei pysty millään tavalla korvaamaan. Myös Mattila et al. (1998, 74) ovat 

tuoneet esille, että franchisingottajan on työskenneltävä ahkerasti menestyksensä eteen, ja usein 

enemmän kuin ollessaan työsuhteessa. Haastateltavista kuitenkin huokui se, että he ovat 

toiminnassa mukana täysin, ja se mitä he saavat irti toiminnasta, on kovan työn arvoista. 
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”Työrupeama ja määrä on isompi mitä mä aloittaessa kuvittelin, että mitä tää on, 
että yhdenihmisten tulis tehdä sen kahden ja puolen ihmisen työt” (R-kioski 
kauppias) 
 
”Enemmän tietysti kuin palkkatyössä.” (Specsavers-yrittäjä) 
 
”Työpäiväthän tuppaa venähtämään, mutta kyllähän se nyt oli tiedossa, että näin 
tulee käymään. Tässä välillä vaikea erottaa työtä ja vapaa aikaa, tää on vähän 
niinkun elämäntapa.” (Faunatar-yrittäjä) 

 

R-kioski kauppias nosti esille, että mikäli franchisingyrittäjä kokee haasteellisena liiallisen 

työajan ja määrän on haastateltavan mukaan franchisingyrittäjän jaettava vastuuta. Kauppiaan 

mukaan hyvä keino työmäärästä saatujen haittojen pienentämiseksi on vastuun jakaminen, 

jolloin franchisingyrittäjä saa itse aikaa keskittyä joihinkin tiettyihin asioihin, jotka hän kokee, 

että hänen on parempi tehdä itse, ja jakaa niitä vastuualueita, joissa kokee, että ei ole niin hyvä. 

Kauppias myös painotti, että kun asennoituu asiaan oikein, niin sitä kautta pystyy keskittymään 

työhönsä hyvin ja nauttia siitä, vaikka paljon asioita laitetaankin yrittäjän harteille. 

 

Toiminnanvapaus 

 

Aikaisemmassa kirjallisuudessa on esitetty franchisingtoiminnan yhtenä haasteena rajoitettu 

toiminnan vapaus. Mattilan et al. (1998, 71), sekä Laakson (2005, 113) mukaan 

franchisingyrittäjän on käytettävä omassa liiketoiminnassaan franchisingantajan luomaa ja 

omistamaa konseptia sellaisenaan, ilman soveltamista, ja vaikka franchisingottaja omistaa 

yrityksensä, ei hänellä ole mahdollisuutta päättää kaikista yritystoimintaan liittyvistä asioista 

itsenäisesi. Haastatteluissa ilmeni, että tutkimuksessa haastateltavat franchisingyrittäjät eivät 

kokeneet toiminnallisten rajoituksien häiritsevän heidän liiketoimintaansa. Haastatteluissa 

nousi esille, että haastateltavilla on ollut vapautta liiketoiminnan harjoittamisessa ja he eivät 

kokeneet, että heidän toiminnanvapautta olisi rajoitettu merkittävästi. 

 

”En mä tiedä onko sitä rajotettu muilla. Mul ei oo tullu sellaista vastaan et jos 
olisin halunnu jotain asiaa lähtee kehittää, niin oltais sanottu, että ei sovi.” (Puls 
& Träning -yrittäjä) 
 
”Ei oikeestaan hirveesti koske meitä. Tää on todella vapaa ketju verrattuna 
moniin muihin franchisingketjuihin mitkä tiedän, tai siis mistä oon lähinnä kuullut 



39 
 

juttua, et minkälaista se on. Niin täällä on hyvin paljon omaa tilaa tehdä asioita.” 
(Faunatar-yrittäjä) 
 
”Meidän franchisingantaja on ihan joustava näissä asioissa, että jos on joku asia 
tai juttu mikä sun mielestä on vähän pielessä, ja sä haluaisit korjata tai tehdä sen 
omalla tavallaan, niin aika helposti sieltä tulee kuitenkin myöntävä vastaus siihen 
asiaan sitten, kuhan se ei nyt ihan täysin riko konseptin sääntöjä.” (R-kioski 
kauppias) 

 

Mattila et al. (1998, 71) ovat esittäneet, että konsepti luo yrittäjän operatiiviselle toiminnalle 

tarkat raamit ja ketjun jäsenen tulee sitoutua konseptin valikoimaan. Haastatteluissa kuitenkin 

ilmeni, että haastateltavilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa myös konseptin valikoimaan ja sen 

kehittämiseen. Haastateltavien mukaan tällaisissa tilanteissa on kuitenkin tärkeää käydä 

keskustelua asiasta ketjun kanssa. R-kioski kauppias toi esille, että jos kauppias haluaa ottaa 

jonkun testituotteen kokeiluun, tulee se käyttää ketjun kautta, koska ketju tekee sopimuksen. 

Myös Faunatar-yrittäjä totesi, että isoimmat asiat pitää hyväksyttää ketjulla. Haastateltavan 

mukaan myymälän ilmeeseen, tuotevalikoimaan ja tuotteiden tilukseen liittyvät asiat 

hyväksytetään ketjulla. R-kioski kauppias koki tämän turhan pitkitetyksi kaavaksi, mutta totesi 

heti perään kokevansa, että ketju luottaa häneen, ja kertoi, että onkin usein saanut läpi ideat, 

joita hän on ketjulle tarjonnut. Haastateltavan R-kioski kauppiaan mukaan tärkeässä asemassa 

on se, että perustelee ideansa ja on tarpeeksi ajoissa liikkeellä. 

 
”Tarpeeksi perustelee valmiiksi eikä vaan yhtäkkiä soita puhelua sinne, että mä 
haluun tän tuotteen nyt heti tänne näin. Niin jos sä jossain asiassa tuut vastaan 
ja oot tarpeeks ajoissa liikenteessä niin yleensä näistä asioista päästään 
yhteisymmärrykseen.” (R-kioski kauppias) 

 

Myös Specsavers-yrittäjä toi esille, että franchisingyrittäjällä on mahdollisuus olla mukana 

vaikuttamassa ja saada sanansa kuuluviin. Haastateltavan mukaan ketju tarjoaa kehitysryhmiä 

ja markkinointiryhmiä mihin yrittäjät voivat osallistua ja päästä työryhmän välityksellä 

vaikuttamaan. Specsavers-yrittäjä kuitenkin painotti, että työryhmien kautta on mahdollisuus 

vaikuttaa, mutta silloin täytyy myös uskoa siihen, että sillä on merkitystä.  Puls & Träning –

yrittäjä kertoi olevansa mukana markkinointiryhmässä, joka miettii aktiivisesti ketjun isoa 

markkinointikehystä. Faunatar-yrittäjä toi esille, että ketjulla on erilaisia työryhmiä, joissa on 

mukana yksittäisten liikkeiden ja ketjun jäseniä, ja työryhmissä on mahdollista vaikuttaa ketjun 

kehittämiseen. 
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6. YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

Franchising on Suomessa vielä hieman vieras yrittäjyyden malli, josta kaivataan tietoa, mikä 

mahdollistaa franchisingtoiminnan tunnettuuden kasvattamisen ja alan merkityksen esille 

tuomisen, jotta jokaiselle franchisingtoimijalle sekä ketjulle voidaan tuottaa yhä paremmat 

toimintamahdollisuudet. Tämän tutkimuksen avulla haluttiin tarjota tietoa 

franchisingtoiminnasta ja sen kehittämisestä hyötyjen ja haasteiden syvällisemmän 

ymmärtämisen kautta, sillä Suomessa ei ole tehty runsaasti tutkimuksia kyseisestä aiheesta, eikä 

tehdyt tutkimukset tarjoa tietoa siitä, miten franchisingtoimintaa voidaan franchisingottajan 

näkökulmasta kehittää. Tutkimuksesta saadut tulokset perustuvat aikaisempaan kirjallisuuteen 

ja tutkimuksiin, sekä empiriaosuudessa haastattelujen avulla kerättyyn materiaaliin.  

Tutkimuksen alatutkimuskysymysten avulla pyritään tarjoamaan kattava vastaus tutkimuksessa 

asetettuun päätutkimuskysymykseen. 

 

Tutkielman ensimmäinen alakysymys liittyi franchisingtoiminnan hyötyihin 

franchisingyrittäjän näkökulmasta: ”Mitä hyötyjä franchisingtoimintaan liittyy 

franchisingottajan kannalta?”. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että 

franchisingtoiminnan hyötyjä ovat ainakin valmis liiketoimintamalli, tunnettavuus, 

franchisingantajan tarjoama koulutus, pienempi riski, yhteistyöverkoston tarjoamat hyödyt sekä 

franchisingantajan tarjoama tuki, jotka voitiin kaikki osoittaa hyödyiksi niin teoria- kuin 

empiriaosuudessakin. Tutkimus osoitti, että yksi toimintaan liittyvä merkittävin hyöty on 

valmiissa liiketoimintamallissa ja siinä, että franchisingyrittäjät voivat hyödyntää jo kokeiltua 

ja toimivaa konseptia. Valmiin konseptin merkittävin hyöty on juurikin se, että 

franchisingyrittäjän ei tarvitse lähteä itse tekemään ja rakentamaan toimintamallia, vaan hän 

voi ottaa kaiken hyödyn irti jo olemassa olevasta toimintamallista. Withanen (1991), Knightin 

(1986), sekä Stanworthin ja Curranin (1999) löydökset tukevat tutkimusten tuloksia. Toinen 

franchisingtoimintaan liittyvä merkittävä hyöty on tunnettavuus, jonka franchisingyrittäjät 

saavat ketjuun kuulumisen johdosta. Haastattelun mukaan yksi huomattava nimestä saatava 

hyöty on se, että nimi kertoo asiakkaalle paljon silloin kun se on vakiintunut ja tunnettu, ja 

lisäksi sen avulla voidaan herättää luottamusta asiakkaassa. Tutkimus myös osoitti, että tunnettu 

nimi ja brändi ohjaavat asiakkaita yrityksen luokse ilman erillisiä markkinointitoimenpiteitä. 

Tuunasen ja Hyrskyn (2001), Petersonin ja Dantin (1990), Hingin (1995), sekä Litzin ja 

Stanwarthin (1999) löydökset tukevat tutkimuksien löydöksiä. Tutkimuksessa 

franchisingtoiminnassa merkittävimpänä hyötynä nähtiin myös franchisingantajan tarjoaman 
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tuki ja apu. Franchisingtoiminnassa franchisingyrittäjä hyötyy siitä, että franchisingantaja on 

tarvittaessa todella helposti tavoitettavissa ja yrittäjä saa tukea, mikäli tämä kokee tarvitsevansa 

apua jonkun tilanteen tai asian kanssa. Vastaavia tuloksia ovat saaneet myös Withane (1991), 

Pilling (1991), Stanworth ja Kaufmann (1996), Hough (1986) sekä Hunt (1977).  Tutkimus 

osoitti myös yhdeksi merkittäväksi hyödyksi franchisingantajan tarjoaman koulutuksen, jonka 

avulla mahdollistetaan, että toiminta on mahdollisimman sujuvaa ja yhteistyöstä saadaan 

franchisingtoiminnasta kaikki mahdollinen hyöty alusta alkaen, mikä vastaa Vaughnin (1979), 

Petersonin ja Dantin (1990), Stanworthin ja Curranin (1999), sekä Kaufmannin (1999) 

tutkimuksissa saatuja tuloksia. 

 

Tutkielman toinen alakysymys liittyi franchisingtoiminnan haasteisiin franchisingyrittäjän 

näkökulmasta: ”Mitä haasteita franchisingtoimintaan liittyy franchisingottajan kannalta?” 

Tutkimusten perusteella franchisingyrittäjät voivat kohdata franchisingtoiminnassa haasteita 

yhteisen yrityskuvan, riskien ja etenkin sopimukseen liittyvien riskien ja haasteiden, tai 

työmäärään suuruuden takia. Lähes kaikki esille tulleet haasteet olivat yhteneväisiä 

teoriaosuudessa esitettyjen haasteiden kanssa. Ainostaan toiminnan vapaus, mikä ilmenee 

monissa aikaisemmissa tutkimuksissa yhtenä merkittävänä haasteena, ei osoittautunut tässä 

tutkimuksessa merkittäväksi haasteeksi, sillä haastateltavat kokivat, että heillä oli 

toiminnanvapautta liiketoiminnan harjoittamisessa ja mahdollisuuksia vaikuttamiseen. 

Tutkimus osoitti, että franchisingyrittäjän kyvyttömyys hallita muiden franchisingyrittäjien 

toimintaa nähdään franchisingtoiminnan haasteena. Tutkimuksessa haastateltujen 

franchisingyrittäjien mukaan ketjun jäsenen epäammattimainen tapa harjoittaa liiketoimintaa 

voi alentaa koko ketjun mainetta, ja vaikuttaa ketjun muihin jäseniin, mikä osoitti 

yhteneväisyyttä myös aikaisempaan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin (Leslie & McNeill 2010; 

Laakso 2005, 116; Mattila et al. 1998, 73). Haastatteluiden perusteella yhtenä haasteena voi 

franchisingyrittäjän kannalta olla myös työn määrä, minkä ovat tuoneet esille myös Tuunanen 

ja Hyrsky (2001), Hunt (1977), Mattila et al. (1998, 74) sekä Rissanen (2004, 611). 

Tutkimuksen perusteella franchisingyrittäjä voi joutua tekemään yli-inhimillisesti töitä, mistä 

syystä franchisingottajan oma aika voi jäädä hyvin pieneksi. Franchisingyrittäjä voi kohdata 

haasteita myös sopimukseen liittyvissä asioissa, mikä on osoitettu haasteeksi myös tutkimuksen 

teoriaosuudessa. Tutkimus osoitti, että toiminnan lopettamiseen voi liittyvä haasteita, sillä jos 

franchisingyrittäjä jostain syystä kokee, että toiminta ei olekaan häntä varten, on siinä vaiheessa 

vaikea perääntyä ja lähteä pois. Tämä johtuu siitä, että franchisingantajat ovat tiukkoja 

määräaikaisten sopimusten kanssa. Myös toiminnan jatkamiseen voi liittyä oma riskinsä, sillä 
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kaikilla franchisingyrittäjillä ei ole omaa vuokrasopimusta liikepaikkaan, vaan ketju vuokraa 

liikepaikat franchisingyrittäjille. Tutkimuksen perusteella riski piilee jatkuvuuden kannalta 

siinä, jos franchisingantaja ei jonain päivänä pidäkään franchisingottajasta eikä hän halua uusia 

sopimusta. 

 

Tutkimuksen kolmas alaongelma koski franchisingtoiminnan kehittämistarpeita 

franchisingyrittäjän näkökulmasta: ”Mitä kehittämistarpeita franchisingottajat nostavat 

esille?” Tutkimuksen haastattelussa franchisingyrittäjät nostivat esille mitä kehittämistarpeita 

heillä oli franchisingtoimintaan liittyen, jotta franchisingtoiminnasta voidaan saada parhaat 

mahdolliset hyödyt franchisingyrittäjän kannalta ja että toiminta voi olla sujuvaa niin 

franchisingottajan ja franchisingantajan välillä, kuin franchisingyrittäjän ja ketjun jäsenten 

välillä. Tutkimuksessa nousi merkittävimmin esille kehittämisen tarve osapuolten välisessä 

yhteistyössä, koska franchisingtoiminnassa franchisingyrittäjä toimii tiiviissä yhteistyössä 

franchisingantajan ja ketjun muiden jäsenten kanssa, minkä ansiosta franchisingyrittäjä voi 

saavuttaa erilaisia edellä mainittuja hyötyä ja kohdata erilaisia haasteita. Franchisingantajan ja 

franchisingyrittäjän välillä kehittämistarpeita nähtiin franchisingantajan tarjoamassa 

koulutuksessa ja avussa. Franchisingyrittäjän ja ketjun muiden jäsenten välillä merkittävimpiä 

kehittämistarpeita nähtiin sen sijaan tiedonkulussa, tiedon jakamisessa sekä yhteisessä ajassa.  

 

Tutkielman alatutkimuskysymyksiin perehtymisen kautta voidaan tarjota vastaus tutkimuksen 

päätutkimuskysymykseen: ”Miten franchisingtoimintaa voidaan kehittää franchisingottajan 

näkökulmasta?”. Tämä tutkimus osoitti, että pyrkimällä kasvattamaan toiminnasta saatavia 

hyötyjä entisestään ja pienentämään franchisingtoiminnasta aiheutuvia haasteita voidaan 

franchisingtoimintaa kehittää franchisingyrittäjän näkökulmasta. Tutkimuksen perusteella 

nimestä ja brändistä saatavaa hyötyä voidaan kasvattaa parantamalla ketjun tunnettavuutta, sillä 

franchisingyrittäjä hyötyy nimestä ja brändistä sitä enemmän mitä enemmän ketju saavuttaa 

vakiintuneen ja positiivisesti tunnetun aseman kuluttajien mielissä. Tutkimuksessa voitiin 

havaita nimestä saatavien hyötyjen ero ison bränditunnetun ja pienen uuden ketjun välillä. Tästä 

voidaan päätellä, että nimestä ja brändistä saatavia hyötyjä voidaan kasvattaa myös 

kasvattamalla ketjun kokoa. Tutkimus osoitti, että digitaaliset teknologiat ovat osa myös 

ketjuliiketoimintaa ja koulutuksesta saatavaa hyötyä voidaan kasvattaa parantamalla koulutusta 

verkkotoiminnan osalta ja hankkimalla tarvittaessa enemmän tukiorganisaation jäseniä. 

Yhteishankinnasta saatavia hyötyjä voidaan lisätä myös kasvattamalla ketjua ja saamalla 
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mukaan lisää uusia jäseniä, jolloin ketjut pääsevät hyödyntämään ison ketjun ostoetuja ja 

saavuttamaan kustannussäästöjä. Tutkimus osoitti, että markkinointia suunnitellessa tulee ottaa 

huomioon se, miten vahvat kampanjat näyttäytyvät toimipisteissä, sillä ne voivat ilmetä joskus 

hyvin raskaina. Tätä voidaan estää sillä, että ketjun osapuolet vierailevat usein toimipisteissä 

eikä kuilu pääse kasvamaan liian suureksi. Tutkimuksen mukaan tämän asian ymmärtäminen 

on tärkeässä asemassa markkinoinnin kehityksen ja siitä saatavien hyötyjen kannalta. 

 

Tutkimus osoitti franchisingtoiminnan hyötynä yhteistyön ketjun muiden jäsenten kanssa, 

mistä saatavia hyötyjä voidaan kasvattaa järjestämällä franchisingyrittäjille enemmän aikaa 

jakaa kollegoidensa kanssa tietoa ja ottaa kaikki hyöty irti laajasta kontaktipinnasta. 

Tutkimuksen perusteella yhteistyöstä saatavia hyötyjä voidaan lisätä järjestämällä lisää yhteisiä 

päiviä, jolloin ketjun jäsenet ovat yhdessä ja pystyvät luomaan yhteisiä vuorovaikutuksellisia 

keskusteluja. Lisäksi tutkimus osoitti, että yhteistä aikaa voidaan kasvattaa vierailemalla 

enemmän ketjun muiden jäsenten toimipisteissä. Tutkimuksen perusteella yhteistyötä ja siitä 

saatavia hyötyjä voidaan lisätä myös parantamalla jäsenten välistä tiedonkulkua, sillä 

tutkimuksessa ilmeni, että nykyiseen tiedonkulkuun ja sen löytämiseen liittyy jossain ketjuissa 

järjestelmien kankeuden ja monimutkaisuuden takia haasteita. Tutkimuksen perusteella 

tiedonkulkua voidaan parantaa järjestämällä huonosti toimivat järjestelmät uudelleen tai 

turvautumalla viestimisessä sosiaalisen median kanaviin. Tutkimuksessa tuli esille, miten 

franchisingantaja voi tukea franchisingyrittäjiä vieläkin paremmin yritystoiminnan 

aloittamisessa ja toimivana yrittäjinä, minkä johdosta tukeen liittyviä hyötyä 

franchisingottajalle voidaan kasvattaa entisestään. Tutkimus osoitti, että franchisingantaja voi 

tukea vieläkin paremmin franchisingottajia tarjoamalla heille enemmän markkinointitukea, ja 

keskittymällä kunnolla sellaisiin franchisingyrittäjiin, joilla ilmenee muita enemmän ongelmia. 

Tutkimuksen perusteella haasteita kohtaaville voidaan tarjota esimerkiksi tukihenkilö 

ensimmäisen kuukauden ajaksi. Tämä oli todettu tutkimuksessa hyväksi ratkaisuksi jo yhden 

tutkimukseen osallistuneen ketjun kohdalla. Franchisingantajan tuesta saatavia hyötyjä voidaan 

lisätä myös antamalla franchisingyrittäjille enemmän aikaa kuunnella, käydä ja miettiä yhdessä 

asioita. Tutkimus osoitti, että myös kehityskeskustelujen lisäämiselle koettiin tarvetta. 

 

Haastattelussa ilmeni, että jotkut asiat, mitkä nähdään franchisingtoiminnan haasteina ovat 

sellaisia, joihin franchisingottaja ei voi vaikuttaa, kuten yrittäjäriski tai ketjun muiden jäsenten 

epäammattimainen toimintaan. Erään haastateltavan mukaan, tekemällä asiat itse oikein voi 

vastata omasta puolestaan yhteisestä yrityskuvasta. Toimimalla oikein on toimijoilla 
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mahdollisuus säilyttää ainakin kanta-asiakkaat, koska jokainen franchisingyrittäjä luo 

tutkimuksen mukaan oman toimipisteensä maineen itse. Yhtenä haastatteluissa ilmenneenä 

franchisingtoiminnan mahdollisena riskinä nähdään sopimuksen jatkuminen, josta 

franchisingantaja voi päättää. Tätä riskiä voidaan tietyiltä osin pienentää säilyttämällä hyvät 

välit franchisingantajan kanssa. Tutkimuksen perusteella franchisingtoimintaan saattaa liittyä 

riski myös sen suhteen, jos franchisingyrittäjä ei ole varma konseptista, varsinkin jos kyseessä 

on ulkomaalainen konsepti. Tähän liittyvää riskiä voidaan osaltaan pienentää harrastamalla 

avoimuutta ja avomielisyyttä, jotta pystytään ottamaan vastaan uusia toimintamalleja ja 

saamaan niistä kaikki hyöty irti. Tutkimuksesta nousi esille yhtenä mahdollisena 

franchisingtoiminnan haasteena liiallinen työaika ja työmäärän suuruus, jota voidaan 

tutkimuksen mukaan joltain osilta pienentää vastuun jakamisella. Tutkimuksen perusteella 

jakamalla vastuuta myös muille franchisingyrittäjä saa enemmän aikaa keskittyä asioihin. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että myös oikealla asennoitumisella voidaan nähdä olevan vaikutusta 

siihen, koetaanko työmäärä liian suurena vai sopivana. Aikaisemmassa kirjallisuudessa on 

tuotu esille toiminnalliset rajoitteet yhtenä franchisingtoiminnan haasteena, mitä tutkimuksessa 

haastateltavat henkilöt eivät kuitenkaan kokeneet merkittävänä toiminnan haasteena. 

Tutkimuksen perusteella voidaankin nähdä, että mikäli franchisingyrittäjillä esiintyy ongelmia 

esimerkiksi sen kanssa, että he kokevat, etteivät he voi vaikuttaa esimerkiksi konseptin 

valikoimaan tai ketjun kehitykseen on haasteita mahdollista pienentää osallistumalla erilaisiin 

kehitysryhmiin, missä mukana olemalla on mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa. 

 

6.1 Jatkotutkimustarpeet 

 

Tutkimus herätti tutkijassa tutkimusprosessin aikana jatkotutkimuskysymyksiä. Tutkielmassa 

käsiteltävää aihetta voidaan tutkia vielä laajemmin tutkimalla franchisingtoiminnan hyötyjä, 

haasteita ja kehittämistä myös franchisingantajan näkökulmasta. Laajempi näkökulma 

tutkittavasta ilmiöstä voidaan saada vertailemalla franchisingottajan sekä franchisingantajan 

näkökulmasta tehtyjen tutkimuksen tuloksia ja löydöksiä. Jotta franchisingyrittäjyyttä voitaisiin 

ymmärtää vieläkin paremmin franchisingottajan näkökulmasta olisi tärkeää tehdä laajaa 

tutkimusta aiheesta ja perehtyä franchisingtoiminnan erityispiirteisiin franchisingottajan 

näkökulmasta.   
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LIITTEET 

 

Liite 1. Franchisingtoiminnan hyödyt  

 

Hyödyt Lähteet 

Valmis liiketoimintamalli 

 

(Withane 1991; Knight 1986; Stanworth & 

Curran 1999) 

Vakiintunut ja tunnettu nimi (Tuunanen & Hyrsky 2001; Peterson & Dant 

1990; Hing 1995; Litz & Stanwarth 1998) 

Franchisingantajan tuki 

 

(Withane 1991; Pilling 1991; Stanworth and 

Kaufmann 1996; Hough 1986, Hunt 1977) 

Aloittamisen helppous 

 

(Kaufmann 1999; Perry 1994; Hough 1986, 

Stanworth & Curran 1999) 

Koulutus  

 

(Vaughn 1979; Peterson & Dant 1990; 

Stanworth & Curran 1999; Kaufmann 1999) 

Suureen ketjuun kuulumisen hyödyt  

 

(Hunt1977; Stanworth & Curran 1999; 

Laakso 2005, 112) 

Pääoma hyödyt  

 

(Williams 1999, Laakso 2005, 107; Mattila et 

al. 1998, 130) 

Alueellinen hyöty (Hing 1995; Kaufmann 1999, Williams 

1999) 

Pienempi ja jaettu riski  (Mendelsohn 1985; Knight 1986; Withane 

1991; Stanworth & Kaufmann 1996, 

Stanwprth & Curran 1999, Mattila et al. 

1998, 67; Kaufmann 1999; Izrael 1972) 
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Liite 2. Franchisingtoiminnan haasteet 

 

Haasteet Lähteet 

Toiminnalliset rajoitteet 

 

(Laakso 2005, 113; Mattila et al. 1998, 71) 

Erimielisyydet maksuista 

 

(Tuunanen & Hyrsky 2001; Laakso 

2005,115) 

Sopimukseen liittyvät ongelmat 

 

(Laakso 2005, 116; Price 1997; Rissanen 

2004, 611; Mattila et al. 72) 

Yhteiseen yrityskuvaan liittyvät haasteet 

 

(Leslie & McNeill 2010; Laakso 2005, 116; 

Mattila et al. 1998, 73) 

Franchisingottajan kokemuksen lisääntyessä 

koettu franchisingantajan tarpeettomuus 

 

(Oxenfeldt & Kelly 1968, 69; Tikoo 2002; 

Mendelsohn 1992) 

Odotuksien ja lupauksien 

paikkansapitämättömyys 

 

(Hunt 1977; Vaughn 1979) 

Työmäärään suuruus (Tuunanen ja Hyrsky 2001; Hunt 1977; 

Mattila et al. 1998, 74; Rissanen 2004, 611) 
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Liite 3. Haastattelukysymykset 

 

Taustaa: 

• Millä toimialalla toimitte franchisingyrittäjänä? 

• Kuinka kauan olette toimineet franchisingyrittäjänä? 

• Oliko teillä aikaisempaa kokemusta alalta, jolla nyt toimitte? 

• Onko franchisingyrittäjänä toimiminen vastannut odotuksianne? 

• Onko teillä yksi vai useita konseptin mukaisia liiketoimintayksiköitä? 

• Miten franchisingyrittäjänä toimiminen on vastannut odotuksianne?  

 

Hyödyt: 

• Minkälaisia hyötyjä olette saaneet valmiista liiketoimintamallista? 

• Minkälaisia hyötyjä olette saanut siitä, että toimitte osana ketjua yhteistyöverkoston 

jäsenenä? 

• Miten näkisitte, että vakiintuneesta ja tunnetusta nimestä on hyötyä liiketoiminnassa? 

• Miten franchisingantaja tukenut teitä? Jos on, niin minkälaista hyötyä olette saaneet 

tuesta/avusta? 

• Minkälaisia hyötyjä olette saaneet franchisingantajan tarjoaman koulutuksen ansiosta? 

• Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät hyödyt franchisingtoiminnassa? 

 

Haasteet: 

• Minkälaisia ongelmia olette itse kohdanneet toimiessanne franchisingyrittäjänä? 

• Minkälaisia riskejä mielestänne liittyy franchisingtoimintaan franchisingyrittäjän 

näkökulmasta? 

• Miten riskejä voisi pienentää mielestänne? 

• Miten koette sen, että jonkun ketjun jäsenen epäammattimainen tapa harjoittaa 

liiketoimintaa voi alentaa koko ketjun mainetta ja vaikuttaa ketjun muihin jäseniin? 

• Miten koette franchisingottajan rajoitetun toiminnanvapauden koskien esimerkiksi 

tuotekehitystä ja muuta innovaatiotoimintaa? 

• Mitkä ovat mielestänne merkittävimmät haasteet franchisingtoiminnassa? 
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Kehittäminen: 

• Miten ketjun jäsenten välistä yhteistyötä voisi parantaa? 

• Miten yhteistyötä franchisingantajan kanssa voisi parantaa? 

• Miten franchisingantaja voisi tukea yritystoiminnan aloittamisessa tai toimivana 

yrittäjänä teitä vieläkin paremmin? 

• Miten franchisingantajan tarjoamaa koulutusta voisi parantaa? 

• Missä asioissa kaipaisitte erityisesti franchisingantajalta vielä parempaa ohjausta? 

• Onko yrittäjällä mahdollista vaikuttaa konseptin kehittämiseen? Jos on, niin miten se 

tapahtuu käytännössä? 

• Oletteko tarjonneet franchisingantajalle kehitysehdoituksia toimintaan liittyen? 

Millaisia? Entä miten ne on otettu vastaan?  

• Minkä asioiden koet olevan esteenä franchisingtoiminnan kehittämiselle?  

 

Lopuksi, tuuleeko mieleenne vielä jotain, mitä haluisitte mainita tai lisätä aiheeseen 

liittyen? 

 


