
SELKEÄÄ MYYNNIN JA  
ASIAKASTYYTYVÄISYYDEN KASVUA

”Tekemisen taso on parantunut. Joh-
tajuusvalmennukset ovat olleet tässä 
keskeisessä asemassa. Kiinteistönvä-
littäjien kappalemääräinen myynti on 
kasvanut selkeästi edellisvuodesta. 
Ketjuyritysten taloudellinen kannatta-
vuus on noussut  2016-2017 aikana. Asia-
kastyytyväisyys on meille äärimmäisen 
tärkeä mittari ja tämäkin on parantunut 
merkittävästi. Mittaamme tyytyväisyyttä 
asteikolla 0-5 ja muutamassa vuodessa 
asiakastyytyväisyys on parantunut 4,3:sta 
jopa 4,7:ään”, Kiinteistömaailman toi-
mitusjohtaja Erkki Heikkinen kertoo. 

STRATEGIAN VAHVISTAMISTA JA  
TUNNUSLUKUJEN VOIMAKASTA KASVUA

Trainers’ Housen ja Kiinteistömaailman 
yhteistyön tavoitteena oli vauhdittaa ja 
vahvistaa Kiinteistömaailman strategian 
toteutumista ja saada tämän kautta kes-
keiset tunnusluvut voimakkaaseen kas-
vuun. 

”Muun muassa digitalisaatio, hintapaine 
sekä itsemyynti ovat tuoneet uusia haas-
teita ja mahdollisuuksia kiinteistönväli-
tysalalle. Keskeisistä tunnusluvuista seu-
rasimme yhteistyön aikana muun muassa 
välittäjien kuukausittaisten kauppojen 
kappalemääriä. Silloin on onnistuttu, 
kun tekeminen on asiakaskeskeistä ja 
asiakkaiden suuntaan aktiivista”, Heik-
kinen kommentoi. 

FOKUS TEKEMISEN JOHTAMISEEN 

Ketjuohjauksen johtoa ja franchising-yrit-
täjiä valmennettiin omilla teemoillaan. 
Ketjuohjauksen johtajuusvalmennuksis-
sa kirkastettiin strategiaa ja tärkeimmät 
tekemiset purettiin auki Trainers’ Housen 
Vaikutuskartan avulla. 

Franchising-yrittäjien valmennuksissa 
keskityttiin välittävään johtamiseen. Näis-
sä tilaisuuksissa yrittäjät saivat välineitä 
ja sparrausta kiinteistönvälittäjien aktiivi-
seen johtamiseen. Yrittäjiä on tuettu val-
mennusten jälkeen myös henkilökohtaisil-
la puhelinsparrauksilla. 

”Valmennukset ovat olleet onnistunei-
ta. Yrittäjät ovat halunneet oma-aloittei-
sesti tilata jatkovalmennuksia eli tahtoa 
valmentautua on”, Heikkinen jatkaa. 

”Halusin valmennusten avulla tunnistaa 
omia vahvuuksiani ja kehityskohtiani ja olin 
valmis tekemään töitä kehittyäkseni. Il-
man valmennusta olisin tuskin päässyt 
johtajan polullani näin pitkälle. Parasta 
valmennuksissa oli tarinoiden ja kokemus-
ten jakaminen ja niistä oppiminen. Koin 
näiden hetkien aikana monenlaisia tun-
teita, päällimmäisenä on jäänyt mieleen 
ilon ja liikutuksen hetket. Koen kasvaneeni 
sekä johtajana että ihmisenä”, Kiinteis-
tömaailman yrittäjä Carita Piippo 
kertoo. 

MUUTOSTA IHMISTEN TEKEMISESSÄ 
JA AJATTELUSSA

Tekemisen muutoksen varmistamiseksi 
ketjuohjaus ja yrittäjät ottivat käyttöönsä 
Pulssi-muutosjohtamisen alustan.

KIINTEISTÖMAAILMA
 ALAN PARHAITA KOHTAAMISIA JA 
VÄLITTÄVÄÄ JOHTAMISTA
Kiinteistömaailma on vuonna 1990 
perustettu vahva ja valtakunnallinen 
kiinteistönvälitysketju, jossa työskentelee 
vajaa 700 asuntokaupan ammattilaista 

reilussa sadassa asuntomyymälässä ym-
päri Suomen. Brändin omistaa Danske 
Bank ja asuntomyymälät ovat itsenäis-
ten franchising-yrittäjien omistamia 

osakeyhtiöitä. Kiinteistömaailma haluaa 
tehdä asiakkaidensa asunnonvaihdosta 
mahdollisimman helppoa ja turvallista. 

”Pulssi toimii viikoittaisten kysymysten li-
säksi valmennuksen aiheita vahvistavana 
työkaluna ja apuna asioiden kertaamises-
sa. Pulssiin on lisätty muun muassa videoi-
ta valmennusten teemoista. Koen tämän 
erittäin hyvänä muutoksen työkaluna 
ja tukena”, Heikkinen kertoo. 

Muutosta on tapahtunut myös ihmisten 
ajattelussa. 

”Pakottavan systematiikan ajattelumalli 
on ollut monille merkittävä herätys; emme 
voi johtaa tulosta, voimme ainoastaan 
johtaa tekemistä. Meillä on aktiivisessa 
käytössä myös ”Hallinnan ympyrä”, jonka 
olemme nimenneet ”Menestyksen ympy-
räksi”, Heikkinen päättää.
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”Kiinteistönvälittäjien kappalemääräinen 
myynti on kasvanut selkeästi 

edellisvuodesta”.
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