CAP-SOPIMUSYRITTÄJYYS
Uudella vaihteella tulevaisuuteen

TOIMI ITSENÄISENÄ YRITTÄJÄNÄ

POHJOISMAIDEN SUURIMMAN AUTOKOULUKETJUN EDUISTA NAUTTIEN

CAP-GROUP ARVOT
Tutustu CAP-Groupiin
CAP-Group Oy tuottaa Suomessa korkealaatuista
kuljettajakoulutusta yrityksille ja Puolustusvoimille
sekä ajokortti- ja ammattipätevyyskoulutusta
kuluttajille. CAP-Group Oy:n palveluksessa on
noin 330 henkilöä sekä useita sopimuskouluttajia. Liikevaihtoarvio vuodelle 2018 on 30 M€.
Yrityksemme tavoitteita ovat jatkuva kasvu,
markkinajohtajuus kuljettajakouluttajana sekä
kuljettajakoulutuspalvelujen kokonaisvaltainen
kehittäminen. Asiakkaidemme kanssa meillä on
tavoitteena mahdollisimman pitkä ja mutkaton
yhteinen tie. CAP-Groupiin kuuluva CAP-Autokoulu on Suomen suurin n. 100 toimipisteen valtakunnallinen autokouluketju, jonka edistykselliset
opetusjärjestelmät seuraavat aikaansa ja katsovat
tulevaisuuteen.

Pohjoismaiden suurin autokouluketju
CAP on Pohjoismaiden suurin valtakunnallinen
ja vahvasti kasvava kuljettajakoulutusyritys, joka
luo asiakkailleen merkittävää lisäarvoa vaikuttaen
samalla aktiivisesti koko alan kehitykseen.
CAP sai alkunsa vuonna 2005, kun Pekka Kari aloitti
taloudellisen ajon koulutukset kuljetusyrityksille. Tähän
aikaan hän oli toiminut jo muutaman vuoden isossa
suomalaisessa kuljetusliikkeessä liikenneopettajana/
ajotapakouluttajana. Yritystä perustaessaan Pekalla oli jo
hyvä meriitti takataskussa, sillä hän voitti taloudellisen
ajon maailmanmestaruuden Kroatiassa 2004. Tämän
jälkeen yritys on laajentanut liiketoimintaa kuljettajien
ammattipätevyyskoulutuksiin, Puolustusvoimien kuljettajakoulutuksiin sekä työvoimapoliittisiin koulutuksiin.
Vuonna 2009 CAP päätti laajentaa autokoululiiketoimintaan, joka muodostaa valtaosan kuljettajakoulutustoimialasta. Pekka sai kumppanikseen CAP-Autokoulun
toisen perustajajäsenen, Pasi Paakkarin. Pasi oli toiminut
menestyvänä autokouluyrittäjänä ja työnantajana yli
20 vuotta ja siinä ajassa kerinnyt kartuttaa kokemusta

kymmenistä onnistuneista yritysjärjestelyistä toimialalta.
Kaksikko päätti tehdä kuljettajakoulutuksessa jotain
uutta, erilaista ja suurta. Alusta asti tarkoituksena oli
tehdä asioita eri tavalla kuin muut: avoimemmin ja
asiakkaalle hyötyjä tuottaen. Sanalla sanoen oikein.
CAP kiihdytti reippaaseen ja kannattavaan kasvuun.
Tästä tunnustuksena CAP-Group Oy:n yrittäjä Pekka
Kari palkittiin vuonna 2011 Suomen valtakunnallisena
uusyrittäjänä.
Vuonna 2019 CAP-Group Oy:llä on yhteensä noin 330
tyytyväistä työntekijää ja useita sopimuskouluttajia sekä
vielä paljon enemmän tyytyväisiä asiakkaita. Henkilöstöja asiakastyytyväisyys kulkevat aina käsi kädessä. Varsinkin palvelubisneksessä henkilöstö on erittäin tärkeä.
Millaiset ihmiset, sellainen yritys. Jos henkilöstö ei ole
tyytyväinen, ei sitä kohta ole asiakaskaan. Toimipisteitä
konsernillamme on tällä hetkellä lähes 100 ja lisää on
tulossa. CAP jatkaa menestymistään ja kasvuaan, koska
paljon on vielä tekemättä ja alalle annettavaa.

”92% asiakkaistamme suosittelee palvelujamme”

Modernit työkalut käyttöösi
Sähköinen oppimisympäristö webauto
Webauto on monipuolinen kuljettajaopetuksen hallinnointiin tarkoitettu ohjelmisto. Webauto-käyttäjinä
on autokouluja, ammatti- ja aikuisopistoja sekä logistiikan koulutuskeskuksia. Myös useat isot kouluttajien
asiakasyritykset ovat tänä päivänä Webauto-käyttäjiä.
Webauto on alunperin rakennettu palvelemaan kuljettajaopetusta lähtien mopokortillisesta, ja päättyen tieliikenteen raskassarjalaisiin. Webauto tuo hyötyjä myös
muiden ammattikorttikouluttajienkin käyttöön.
Ohjelmasta löytyy osiot seuraaviin opetuksiin:
• Kurssien ja koulutettavien hallinta eri opetusvaiheissa
(perustiedot, opetus, tutkinnot, laskutus, tulosteet,
ilmoitukset, tilastot)
• Yhteydenpito koulutettaviin ja viranomaisiin
(sähköiset rajapinnat, sähköposti, tekstiviesti,
ohjelman sisäiset viestit)

•
•
•
•

Täydellinen ajanhallinta autokoululle
Ajanvarausjärjestelmä, yhteys tietokantaan vaikka autosta
Käyttäjätunnukset opettajille omin näkymin ja toiminnoin
Käyttäjätunnukset myös oppilaille omin näkymin ja
toiminnoin, edistyksellinen oppimisympäristö, jossa
sähköiset oppimateriaalit
• Laskutus ja myyntireskontra tilastoineen, verkkomaksu- ja
yritykselle elasku-mahdollisuus
• Web Services -rajapinta pankkeihin, jolla maksusuoritusten
automaattipäivitykset
• Lomakkeiden tulostus asiakkaille ja viranomaisille, omien
tulosteiden integrointimahdollisuus
• Trafin E704 ja E703 lomakkeiden sähköinen lähetys
• Lukuoikeus-lisenssi sopimusasiakkaille sisältäen työntekijärekisterin, koulutustiedot, hälytykset vanhenevista korteista ja
ammattipätevyyksistä, perehdytyskoulutus, avainrekisteri,

Ekologinen simulaattoriopetus
Käytämme ja olemme mukana kehittämässä simulaattorin
käyttöä kuljettajaopetuksessa. Simulaattoreillamme on
tähän mennessä suoritettu yhteensä noin 4 400 000 km
liikenneajoa on vähentynyt n. 350 000 litraa ja sitä kautta
hiilidioksidipäästöt noin n. 823 000 kg! Simulaattoriopetus

on vihreä valinta! Opetuksen kaikissa vaiheissa korostamme taloudellista ja ekologista auton käyttöä haemme
jatkuvasti keinoja, joilla voimme yrityksenä vähentää ympäristön kuormitusta ja parantaa liikenteen turvallisuutta

Valtakunnallinen asiakaspalvelu
Valtakunnallinen CAP-Asiakaspalvelu toimii chatissa ja puhelimitse ma-pe 10.00-18.00

cap.fi/sopimusyrittajyys

Miksi lähteä CAP-Sopimusyrittäjäksi?
Lue nykyisen CAP-Sopimusyrittäjän, entisen Autokoulu Mukavan Veini Rejströmin,
haastattelu
Millaisena näet autokoulujen tulevaisuuden?
"Ajamaan pitää varmasti opetella vielä tulevaisuudessakin, mutta näen suurena mahdollisuutena ajokortin suorittamistapojen monipuolistumisen sekä
vaihtoehtojen lisääntymisen. Alan sisällä näen suuria
muutoksia mm. tuotteistamisen ja markkinoinnin suhteen. Niiden osaamisen merkitys tulee korostumaan.
Tulevaisuudessa liikenneopettajat tulevat kasvavassa
kilpailussa mukana pysyäkseen tarvitsemaan entistä
parempia asiakaspalvelu- ja myyntitaitoja. Sääntelyn
vähentymisen myötä autokouluyrittäjän toimintakenttä on muuttunut monessa suhteessa. Toiminta
on asiakaskeskeisempää ja kyky reagoida asiakkaan
yksilöllisiinkin tarpeisiin tulee korostumaan. Tämä
tulee varmasti olemaan monelle yrittäjälle haaste."
Miksi lähdit CAP-Sopimusyrittäjäksi?
"Pienenä yrittäjänä näen tulevaisuuden muutoksissa
paljon mahdollisuuksia – mutta myös uhkia. Kasvaako
työtaakkani kohtuuttomaksi? Pysynkö tarvittavan
muutoksen vauhdissa? Pärjäänkö yksin? Vaihtoehtoja
punnittuani totesin CAP-Sopimusyrittäjyyden ehdottomasti parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Päätökseni sinetöityi tutustuttuani CAPin ihmisiin ja toimintamalleihin.
Minulle syntyi vahva tunne välittämisestä. Sain kuvan
hyvin suunnitellusta ihmislähtöisestä toiminnasta,
jonka ytimessä on vahva palo auttaa yrittäjiä liiketoiminnassaan. Uskon löytäneeni kumppanin, jolle
tulevaisuus ei ole uhka vaan pelkkä mahdollisuus."
Mitä odotuksia sinulla on CAP-Sopimusyrittäjyydestä?
"Odotan innokasta tekemisen meininkiä hyvillä toimintamalleilla mukavien ammattilaisten kanssa. Odotan
saavani sen avun ja työkalut, joita alalla pysyäkseen
ja menestymiseen tarvitaan."

Mitä haluaisit sanoa CAP-Sopimusyrittäjyyttä
pohtivalle autokouluyrittäjälle?
"Toistaiseksi tämä on ollut parempaa kuin uskalsin
odottaa! CAPin toimintamalli on selkeydestään
huolimatta – tai sen ansiosta - vahva ja luottamusta
herättävä. Lisäksi CAPin toimintakulttuuri ja ihmiset
vaikuttavat mahtavilta.
Voin jo tässä vaiheessa suositella CAP-Sopimusyrittäjyyttä kaikille, jotka haluavat edelleen pitää
ja kehittää liiketoimintaansa alalla myllertävistä
muutoksista huolimatta."

Toimipiste jo lähes sadalla paikkakunnalla

Katso video sopimusyrittäjyydestä
Video kertoo CAP-Sopimusyrittäjän, Jarmo Veijan, kokemuksista
Mitä haluaisit sanoa CAP-Sopimusyrittäjyyttä pohtivalle autokouluyrittäjälle?
”Tuntuu hyvältä kun on edelläkävijä, joka pystyy
tarjoamaan koulutuspalveluita hyödyntämällä
viimeisintä verkko- ja simulaatiotekniikkaa”
”Jos pitäisi palata vanhaan ja luopua
vaikkapa simulaattorista,pistäisin hanskat
naulaan ja luopuisin koko hommasta.”
Linkki videoon: cap.fi/fi/sopimusyrittajyys

KLIKKAA JA KATSO VIDEO

cap.fi/fi/sopimusyrittajyys

CAP-Sopimusyrittäjyys

Tarjoamme seuraavat edut

Brändin käyttöoikeus

Valtakunnallinen markkinointi

Pääset osaksi tunnettua ja arvokasta CAP-brändiä

Nauti CAP-brändin tunnettuuden hedelmistä. Toteuta

ja -perhettä. Saat neuvoja ja tukea yrityksen

paikallisia markkinointitoimenpiteitä yhdessä

perustamiseen ja toiminnan ylläpitämiseen

CAP:n markkinoinnin ammattilaisten kanssa

Toiminnanohjausjärjestelmä

Valtakunnalliset ostoedut

Pyöritä liiketoimintaasi alan edistyksellisimmillä pal-

Älä maksa ylihintaa yksityisenä toimijana vaan

veluilla ja järjestelmillä sis. mm. kätevät järjestelmät

säästä keskitettyjen investointien avulla

työtuntien hyväksymiseen ja työtehojen laskemiseen

Muut ohjelmistot

Verkkoteoriapalvelu tuntihinnalla

Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto sekä kirjanpito

Tehosta toimintaasi ja säästä aikaa virtuaalisilla

ja palkat. Ei enää rahaa, aikaa ja vaivaa haaskaavia

teoriatunneilla

paperitöitä

Valmis konsepti
Samalla sapluunalla rakennetut yhtenäiset, tyylikkäät ja

Simulaattoripalvelu tuntihinnalla
Monipuolista ja tehosta ajo-opetusta simulaattorilla

modernit toimitilat. Yhtenäiset kehittyvät käytänteet

Omaa aikaa kalenteriin

Valtakunnallinen autokoululupa

Mahdollisuus vaikuttaa omaan vapaa-aikaan

Pohjoismaiden suurin n. 100 toimipisteen

ja elämänlaatuun. ”Ulkoista paineitasi” ja

valtakunnallinen autokouluketju

turvaa yrityksesi menestyminen myös
tulevaisuudessa

Kotisivut

Valtakunnallinen asiakaspalvelu

Valmiiksi optimoidut kotisivut ja google näkyvyys.

Valtakunnallinen ja osaava asiakaspalvelu, chatissä ja puhelimitse

Ole mukana kehityksessä

Kiireapulaiset - lisähenkilöstöapu

CAP jatkaa menestymistään ja kasvuaan, koska

Mahdollisuus kiireapuun ja yhteistyöhön

paljon on vielä tekemättä ja alalle annettavaa.

Työyhteisön tuki - Suuren talon edut
Pohjoismaiden suurin n. 100 toimipisteen valtakunnallinen autokouluketju, jonka
edistykselliset opetusjärjestelmät seuraavat aikaansa ja katsovat tulevaisuuteen

Taloushallinnon ja IT:n apu ja tuki - järjestelmät
Sähköinen taloushallinto-ohjelmisto sekä kirjanpito ja palkat.

Mukana valtakunnallisesssa koulutusjärjestelmässä
92% asiakkaistamme suosittelee palvelujamme

ia

tu

slu pala

is

P

ope

ATEORIA

E

V E L E MM
L
A

Ota yhteyttä
CAP-Group Oy
Tapio Paasimaa
050 302 0595
tapio.paasimaa@cap.fi

