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Ketju.fi – AVOIMET YRITTÄJÄPAIKAT NETISSÄ!
Ketju.fi - uusi palvelu, joka auttaa sinut uudelle uralle - ketjuyrittäjäksi.

n

Mietit sitten oman kahvilan, kukkakaupan tai konsulttiyrityksen perustamista,
Ketju.fistä löydät valmiit konseptit joka lähtöön.

n

Oikea tieto on onnistumisen tae - Ketju.fistä löydät kattavan tiedon ketjuista ja niiden
tarjoamista yrittäjyysmahdollisuuksista!

n

Oma yritys kodin lähelle vai haluaisitko kenties tehdä paluun vanhalle kotiseudullesi?
Ketju.fi kertoo sinulle juuri tällä hetkellä eri alueilla avoinna olevat yrittäjäpaikat!

n

Oikeaan aikaan, oikeassa osoitteessa - Ketju.fi välittää tiedon kiinnostuksestasi
nopeasti juuri oikealle, rekrytoinneista vastaavalle henkilölle.

Vieraile osoitteessa www.ketju.fi ja tutustu. Uusi urasi voi olla vain klikkauksen päässä!
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Vastaisku
valitukselle
Heti alkuun tahdon toivottaa kaikille Franchise
Newsin lukijoille menestyksekästä uutta vuotta!
Paino nimenomaan sanalla Menestyksekästä! Valitettavasti sanaa täytyy todellakin erityisesti korostaa näinä valitusten ja vaikerrusten aikoina.
Kun avaa minkä tahansa median, uutiset koskevat
lähinnä lamaspekulaatioita, yritysten irtisanomisia, EU-kriisiä sekä yritysten ja yksilöiden epäonnistumisia. Muistatko heti yhtään positiivista uutista viime päivien tarjonnasta? Minä en.
Me Franchise Newsin toimituksessa haluamme kääntää näkökulmaa ja omistaa tämän lehden onnistumisille, erityisesti menestyville yrittäjille. Haluamme
muistuttaa kaikkien näiden valitusten keskellä, että yhteiskuntaa ylläpitävät
menestyvät yritykset ja yrittäjät, joita siis tuolla markkinoilla vielä on. On sanottu, että me suomalaiset olemme melankolian mestareita, eikä pirtaamme
sovi ”elvistellä” omalla menestyksellä. Ajattelemme, että sehän vain herättää
kateutta ja aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia omassa elämässä. Franchise News
haluaa kyseenalaistaa tämän mielikuvan ja iskeä takaisin. Lopetetaan valitus ja
vaikerrus, arkuus ja ujous - nostetaan rohkeasti menestyneet yritykset ja yrittäjät esille!
Franchisingissa menestys on luonnollinen, jo perusperiaatteisiin kuuluva asia
- franchising on menestyksen kloonausta. Ketjut monistavat menestyvää konseptia, jolla yrittäjät menestyvät markkinoilla, tutkimusten mukaan jopa paremmin kuin muut yritykset keskimäärin. Miksemme tuo tätä selkeämmin esille? Miksemme esittele avoimemmin menestystarinoitamme, tyytyväisiä franchisingyrittäjiä? Vai onko se niin luonnollista meille sektorilla toimiville, että
juuri siksi se välillä unohtuukin? Enpä usko, vaan selitys löytynee ennemminkin em. suomalaisesta mielenlaadusta.  
Englanninkielisissä maissa franchisingyrittäjää kutsutaan termein “franchisee”
tai “business owner who is looking for business opportunity”. Business, liiketoiminta, on vahvasti mukana määrittelyissä. Samoin kuin opportunity, mahdollisuus. Yrittäjällä tulee olla mahdollisuus menestyä - menestyvä yrittäjä tunnistaa mahdollisuudet. Juuri siksi henkilö lähtee franchisingyrittäjäksi. Hän on
tunnistanut menestysmahdollisuudet jonkun ketjun jäsenenä, usein vieläpä
toisten menestyvien yrittäjien innoittamana. Hän uskoo siihen, että hänellä on
paremmat mahdollisuudet menestyä, saavuttaa tavoitteensa, juuri ko. ketjun
jäsenenä kuin jonkun muun ketjun jäsenenä tai yksin yrittäen tai palkkatyössä.
Menestys näkyy mm. siinä, että yritys kehittyy ja säilyy pitkään kilpailukykyisenä markkinoilla. Tässäkin lehdessä tuodaan esille useita yrityksiä ja yrittäjiä, jotka ovat toimineet jo 10, 20 tai 25 vuotta franchisingsektorilla. Lisäksi voitaneen
todeta, että franchising kaiken kaikkiaan täyttää Suomessa 25 vuotta, sillä Suomen Franchising-Yhdistys ry. juhlii tänä vuonna 25-vuotista taivaltaan. Pääjuhla huipentuu maaliskuussa Franny Awards gaalaan, joka on ollut käytännössä
Suomen franchisingpiireissä - ja voisin melkeinpä väittää, että koko Suomen
yritysmaailmassa - ainoita säännöllisiä tilaisuuksia, joissa juhlitaan aidosti menestyviä yrittäjiä.  Parhaimmat onnitteluni sekä Gaalassa palkittaville että kaikille muillekin menestyville yrittäjille!   
Henri Laakso
Toimitusjohtaja
FranCon Franchise Consulting
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Gymi laajenee voimakkaasti
Gymi on suomalainen lasten ja nuorten kuntoklubiketju, jolla on tällä hetkellä neljä toimipistettä pääkaupunkiseudulla. Uusin toimipiste avattiin
Vantaalle syksyllä 2012 ja uusia yksiköitä ollaan avaamassa pääkaupunkiseudulla sekä Tampereella, Turussa, Oulussa ja Lappeenrannassa. Gymi on ottanut myös ensimmäisiä askelia kansainvälistymiseen ja etsii parhaillaan yrittäjiä myös Ruotsissa. Gymin konsepti on
maailmanlaajuisesti ainutlaatuinen, ja konseptin kehittämiseen ja
kansainvälistämiseen onkin saatu tukea mm. innovaatiotyötä tukevalta TEKESiltä.

Villagen yhteistyöverkosto
kasvaa
Ruotsalainen franchisingketju Village, joka myy sisustus- ja lahjatuotteita, ryhtyy laajempaan yhteistyöhön.
Tällä hetkellä ketjulla on 45 myymälää Ruotsissa, Islannissa ja Suomessa, sekä neljä shopin-shop -myyntipistettä Malesiassa. Kuala
Lumpurissa avataan maaliskuussa kaksi itsenäistä franchising-liikettä.
Villagen uudet yhteistyökumppanit Suomessa ovat Aftek,
Broste, Jelly Bean sekä Åren Leipomo kertoo Villagen suomalaisen
MF:n toimitusjohtaja Nina Kjellman. Lisäksi Suomen ketjun laajennus on parhaillaan menossa.

Avis-kioski kauppakeskus Myyrmannissa

Avis Autovuokraamo on avannut Suomen ensimmäisen kuluttajille suunnatun
autonvuokrauskioskin
Kauppakeskus
Myyrmanniin.
Avis-kioskilla asioidaan kuten normaalissa asiakaspalvelutilanteessa, tosin videokuvan välityksellä. Nappia painamalla saa yhteyden Avisin asiakaspalvelijaan. Auton avaimet ja vuokraukseen liittyvät dokumentit saadaan kioskista ja auto noudetaan Myyrmannin
parkkihallista.
– ”Avis-kioskin avulla pystymme tuomaan autonvuokrauksen
lähelle asiakasta. Asiakkaiden on helppo noutaa vuokra-auto tutusta kauppakeskuksessa vaikka kauppareissun yhteydessä”, sanoo
Avisin myynti- ja markkinointipäällikkö Marko Haakanen.
Katso lisää: www.aviskioski.fi

Pannukakkutalo laajentaa
Pannukakkutalo-ketju on Suomessa
uusi ja ainutlaatuinen. Pannukakkutalo on viihtyisä, lämminhenkinen ja kodikas seurusteluravintola,
jossa valmistetaan ja myydään makeita ja suolaisia pannukakkuja ja
munakkaita. Valikoima on runsas,
listalla on lähes 100 erilaista pannukakkua.
Nyt myös Levin matkailijoilla
on mahdollisuus nauttia ainutlaatuisen ihania herkkuja. Pannukakkutalo-ketju avaa uuden yrittäjävetoisen ravintolan Leville Helmikuun 2013 alussa osoitteeseen Skimbaajankuja 7. Ravintolan yrittäjinä aloittavat Petra Virtala ja Rauno Pennanen (kuvassa).
Pannukakkutalo-ketju laajenee seuraavaksi Tampereelle, Turkuun ja Helsinkiin.

Suomen Talousverkon kuulumiset
Vuoden 2012 loppupuoliskolla sekä tammikuun 2013 aikana Suomen Talousverkko on
avannut uudet toimistot Vantaalle, Helsinkiin, Hämeenlinnaan, Lopelle, Akaalle sekä kaksi Espooseen. Tammikuussa 2013 palvelemme asiakkaita 32 yrittäjän
voimin 29 paikkakunnalla. Samalla Suomen Talousverkko on vahvistanut yrittäjiään palvelevaa tiimiä Mikkelissä, jossa HelpDeskissä
sekä myyntipalvelussa työskentelee tällä hetkellä neljä henkilöä.
Myös Helsingin myyntitiimiä on vahvistettu yhdellä henkilöllä. Yrittäjät ovat rekrytoineet yhteensä yhdeksän henkilöä.
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SUBWAY® -ketju oli Suomen paras
pikaruokaketju* myös vuonna 2012
Lokakuussa 2012 Kuopiossa avattiin maamme 100. SUBWAY® -ravintola. Viime vuosi oli muutenkin
ketjulle positiivinen, koska Taloustutkimus Oy:n tekemän tutkimuksen mukaan SUBWAY® -ketju oli
Suomen paras pikaruokaketju vastaajien antamilla kokonaisarvosanoilla mitattuna - jo viidettä kertaa peräkkäin. Kokonaisuudessaan SUBWAY® -ketju on kuluttajien mielestä paras tutkimuksessa
arvioiduista pikaruokaketjuista suolaisten tuotteiden maun ja valikoiman monipuolisuuden sekä palveluhalukkuuden ja palvelun
nopeuden suhteen, sekä myös kokonaisarvosanalla mitattuna.
*Lähde: Taloustutkimus Oy, Pikaruoka- ja kahvilaketjut –tutkimus
2012, yleisarvosanojen 4-10 keskiarvo 21 ketjun joukossa.

Pancho Villa laajenee Turkuun
Pancho Villa –ketju avaa tammikuussa 14. ravintolansa Turkuun. Turku on ollut jo pitkän
aikaa ketjumme yhtenä laajenemiskohteenamme. Konseptin mukaisen liikepaikan löytämisen
jälkeen asiat etenivät todella rivakasti, sanoo ketjun toimitusjohtaja Jari Havusalmi. Uusi Pancho Villa avataan Turussa Kauppiaskatu
12:ssa. Yrittäjänä ravintolassa toimii Ideaparkin Pancho Villasta tuttu Ismo Sopanen.

Ruotsalainen hyvinvoinnin menestyskonsepti laajentaa toimintaansa
Suomessa
Vuonna 2005 perustettu ruotsalainen Puls & Träning -kuntosaliketju (P&T) on yksi Pohjoismaiden nopeimmin kasvavista franchisingperiaatteella toimivista hyvinvointi- ja kuntosaliketjuista.
HOK Elannon kanssa juuri solmitun etupartneriyhteistyösopimuksen myötä asiakasomistajille on nyt tarjolla monipuolisia liikunta- ja hyvinvointipalveluita. Puls & Träning tulee myös avaamaan kuntosalin HOK Elannon Kannelmäen kauppakeskukseen lokakuussa 2013.
Suomen ensimmäinen P&T -sali avattiin Helsingin Myllypuroon
vuoden 2012 tammikuussa, jonka jälkeen ketju on jalkautunut Nurmijärvelle, Tampereen Tampellaan ja Kalevaan sekä Helsingin
Kamppiin ja Jätkäsaareen. Tulevalle keväälle on jo suunnitteilla kolme uutta avausta, joista ensimmäisenä avausvuorossa on P&T Hämeenkyrö helmikuussa.

Seija Suominen on valittu Minimarket Express-ketjun vuoden yrittäjäksi
2012
Vuoden MiniMarket Express –yrittäjäksi on
valittu Seija Suominen Salosta. Seija aloitti MiniMarket Express –franchiseyrittäjyyden keväällä 2006. Seija toimii Teijosta käsin toimittaen yritysasiakkailleen tauko- ja
välipalapalveluita asiakkaiden tiloissa sijaitseviin myyntitelineisiin
Turun, Salon, Raaseporin ja Forssan alueilla. Myös kahvi- ja kioskiautomaatit, virvoitusjuomat sekä valmiit joululahjapakkaukset
kuuluvat MiniMarket Expressin palveluvalikoimaan.
Asiakaslähtöisyys ja myyntihenkisyys ovat Seijan työn keskeisiä
voimavaroja MiniMarket Express –yrittäjänä. Seija on hoitanut asiakkaitaan esimerkillisesti ja pystynyt kasvattamaan liiketoimintaansa määrätietoisesti talouden heilahteluista huolimatta. Myös
yhteistyö ketjun ja muiden yrittäjien kanssa on toiminut mutkattomasti, ja oman työnsä ohella Seija antaa panoksensa ketjun kehittämiseen kuulumalla MiniMarket Expressin yrittäjätoimikuntaan.

River Woods avaa konseptimyymälän
Helsinkiin
Myymälä avautuu 1.3. kauppakeskus
Galleria Esplanadiin. River Woods tulee laajentamaan yrittäjävetoista
myymäläverkostoa Suomen suurimpiin kaupunkeihin. Ketjun maahantuojana ja Suomen toimintojen vetäjänä toimii SLR Line Ky.
River Woods on kansainvälinen lifestyle-brändi koko perheelle,
josta heijastuvat arvot ystävyydestä, perheestä ja silkasta elämänilosta. Menneen aikakauden koillisamerikkalainen elämäntapa on
toiminut innoittajana River Woods brändin luomisessa.Siitä on jalostettu nykyaikainen ja kaupallinen mallisto koko perheen vapaaaikaan ja kaupunkiin. River Woods on saatavilla jo 22 maassa, ja laajentuminen on voimakasta.

Arnolds-yrittäjyyttä 10 vuotta!
Kuopion Arnolds-yrittäjän, Elsie Komulaisen, toinen kahvila aloitti
toimintansa marraskuun alussa. Nyt Kuopion Tori Carlsonin ja Matkuksen kahviloiden yrittäjällä, Elsie Komulaisella, tuli samalla huikeat 10 vuotta Arnolds–yrittäjyyttä täyteen. Yrittäjäkonkari kertoi
suuren haaveensa tulleen aikoinaan toteen ensimmäisen oman Arnoldsin myötä.
Elsielle luovutettiin ketjun
Yrittäjäpäivillä
juhlallisin menoin tunnustukseksi kunnioitettavasta rupeamasta ”hopeinen donitsin
reikä”   kahvilan
seinälle kiinnitettäväksi.
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Laatutakuu-ketju palkitsi ansioituneita yrittäjiään vuotuisessa gaalassaan
seuraavasti:

•
•
•
•
•
•
•
•

Vuoden yrittäjä 2012-palkinnon sai Auli Sippola-Piippo,
Jyväskylästä.
Suurin suhteellinen liikevaihdon kasvu (kiinteistöhuolto),
Kiinteistöpalvelu Helläkoski Oy (Tuomas & Anne Helläkoski)
Suurin suhteellinen liikevaihdon kasvu (siivous)
Raija`n Siivouspalvelut (Raissa Anderson)
Suurin liikevaihdon kasvu
Kiinteistöpalvelut Laine & Nummisto Oy (Ilkka Laine & Tomi
Nummisto)
Ketjun korkein asiakastyytyväisyys (kiinteistöhuolto)
Tmi Pekka S. Siltala (Pekka Siltala)
Ketjun korkein asiakastyytyväisyys (siivous)
Tmi Tarja Suomi (Tarja Suomi)
Paras konseptin hyödyntäjä (kiinteistöhuolto)
RK-kiinteistöpalvelu Tmi (Robert Karlman)
Paras konseptin hyödyntäjä (siivous)
T:mi Ave Kuut (Ave Kuut)

Yrittäjä hoiva-alan huipulta
Kansainvälisen ei-sairaanhoidollisia hoivapalveluita ikäihmisille tuottavan Home
Instead Senior Care: n perustaja ja pääjohtaja Paul Hogan vieraili tammikuun lopussa Suomessa. Hän saapui Suomeen suoraan Davosin Talousfoorumista, jossa hän vaikuttaa neljättä vuotta
Kasvuyritysneuvostossa sekä Ikääntymisneuvostossa. Ensimmäisellä Suomen visiitillään hän tapasi alan vaikuttajia ja tutkijoita sekä
tutustui yrityksen Suomen toimintaan.
Väestön ikääntyminen on tosiasia kautta maailman. Suomessa
on jo lähes miljoona yli 65-vuotiasta. Yli 85- vuotiaiden määrä kolminkertaistuu vuosien 2010 ja 2035 välillä. Alalla siis riittää markkinoita.
Olemme hyvä esimerkki siitä, että väestön ikääntyminen luo

markkinoita hoiva-alalle,
sanoo maailman johtavan
ei-sairaanhoidollisen hoivapalveluketjun
perustaja
Hogan.
Vuonna 2009 Suomessa palvelutoimintansa aloittanut Home Instead Seniorihoiva avasi Suomen emotoimiston Espoon Keilarantaan ja on aloittanut koko
maata kattavat laajennustoimet.
Yritys on saanut hyvän
startin Suomessa ja maan
ensimmäinen palvelutoimisto työllistää jo yli sata
varsinaista työntekijää eli
hoivanantajaa.
– Olemme startanneet Suomessa maltillisesti ja nyt on laajennuksen aika,   kertoo toimitusjohtaja Samuli Suominen.

Fintravel Levi avasi uuden myyntitoimiston Levin ydinkeskustaan
Lokakuusta 2009 Levillä aloittanut Fintravel Levi siirsi toimintansa Levin ydinkeskustaan. Strategisella sijainnilla keskustan asiakasvirtojen  välittömässä läheisyydessä haetaan kasvua walk-in asiakkaista ja parannetaan näkyvyyttä alueella.  
Fintravel Levi on matkailijoita maahan tuovan Fintravel -ketjun
franchising-yritys, jonka vetäjät ovat leviläiset Heidi ja Juha Jokela. Yrityksessä työskentelee lisäksi Venäjältä Kittilään muuttanut
Ksenia Subbotina sekä kausityöntekijöitä eri kielialueilta.
Yrityksen asiakaskunta koostuu 90% ulkomaalaisista elämysmatkailijoista, jotka saapuvat Lappiin kokemaan pohjoisen luonnon eksotiikkaa.

Ehdota vuoden franchising -työhyvinvointiteko
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera jakaa palkinnon vuoden franchising työhyvienvointiteosta
Etera tukee aktiivisesti franchising-asiakasyritystensä työhyvinvointitoimintaa. Työhyvinvointitoimilla pyritään edistämään kokonaisvaltaisesti
työntekijän hyvinvointia ja työkuntoa. Panostukset työhyvinvointitoimintaan voidaan saada yrityksissä moninkertaisesti takaisin.
Etera myöntää 15.3.2013 Franny Awards -gaalassa palkinnon: Vuoden Franchising-työhyvienvointiteko.
Palkinto voidaan myöntää joko franchisingyrittäjälle tai franchisingketjulle. Kilpailuun on mahdollista osallistua 1.3.2013 asti lähettämällä perustelut, miksi juuri kyseinen franchisingketju tai franchisingyrittäjä olisi sopiva palkittavaksi vuoden työhyvinvointiteosta.
Lähetä ehdotuksesi perusteluineen 1.3.2013 mennessä osoitteeseen franchising@etera.fi
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Uudet yrittäjät

Veli Myllylä on aloittanut ketjun uutena yrittäjänä. Hänen asuntomyymälänsä tulee sijaitsemaan Lasipalatsissa Helsingin keskustassa.
Heidi Isohanni on aloittanut ketjun uutena yrittäjänä ja avannut asuntomyymälän Kalajoella. Hänen toiminta-alueensa kuuluvat myös Ylivieska ja Raahe.

Hyvinkäällä kauppakeskus Willassa on Zizzi- yrittäjänä aloittanut
Soili Huttunen. Kuopiossa kauppakeskus Matkuksessa on aloittanut Mervi Martikainen ja Kouvolassa kauppakeskus Veturissa yrittäjänä on aloittanut Beatrice Gustafsson-Itkonen, joka toimii
myös Vantaalla kauppakeskus Jumbon Zizzi-yrittäjänä.

Esprit-yrittäjänä Turussa kauppakeskus Skanssissa on aloittanut
Paula Heikkilä.

Porin kauppakeskus BePOPin franchiseyrittäjänä toimii juurilleen
palannut Heidi Nurmi. Heidi työskenteli aikoinaan Vaasan Rewell
Centerin Arnoldsilla kahvilatyöntekijänä vuoden verran. Todellinen
kipinä yrittäjyyttä kohtaan syttyi kuitenkin hänen toimiessa kahvilapäällikkönä kaksi vuotta.
Mika Aarnio hyppäsi yrittäjän saappaisiin Helsingin Forumin
Arnoldsilla vuoden alussa. Yhdeksän vuoden ajan Arnolds CityCenteriä pyörittänyt syntyperäinen stadilainen touhuaa siis jatkossa kahden vilkkaan kahvilan kanssa.
Vantaalaisten odotus palkittiin ja Arnolds palasi muutaman välivuoden jälkeen takaisin Myyrmanniin Carita Blomqvistin luotsaamana. Uuden liiketilan myötä myyntiin saatiin myös aiemmin
valikoimasta puuttuneet suolaiset Bagelit ja Toastit.
Nokian Viholan CM:n yhteydessä toimivassa Arnolds-kahvilassa tapahtui yrittäjävaihdos. Uutena franchiseyrittäjänä toimii Daniela Hannonen.
Arnolds rantautui herkkuineen myös Kaakkois-Suomen suurimpaan kauppakeskukseen, Kuusankosken Veturiin. Arnolds Veturin yrittäjänä toimii Jyri Paavola.

Uudet yrittäjät R-kioski-ketjussa:
Nina ja Jarmo Kettunen, Alahärmä
Marjo Lehtinen, Urjala
Eeva Huhtimo, Järvelä
Aija Mikkonen, Pyhäsalmi
Suvi Lehtokannel, Pori Yrjönkatu 24
Helena Järviö, Tampere Koivistonkylä
Susanna Mikander, Nastola
Pirjo Kivistö-Rannikko ja Ari Rannikko, Hyllykallio
Juha Kiskola, Ylistaro
Päivi Vesterinen, Kuopio Niiralankatu 11
Sari Ruth, Mikkeli Maaherrankatu 26
Sirpa Tauriainen, Raahe Laivuri
Jorma Säyriö, Noormarkku
Marianne Koskinen, Korpilahti
Marko Helenius, Lahti Ahtiala
Anne Oksman, Lahti Syke
Heikki Partanen, Tuusula Koskenmäenpolku 1
Laura ja Marko Ruohomäki, Rovaniemi
Jarmo Uotila, Veikkola
Aija Mäki, Tampere Sammonkatu 26
Eija Kujala, Espoo Espoontori
Mikko Okkonen, Tampere Amuri
Jenni Pernell, Parainen
Marja Häkkinen, Tampere Hämeenpuisto
Marko Nystedt, Helsinki Runeberginkatu 57
Eveliina Suni, Kerava tori
Tuija Jaako, Oulu Ratakatu 11

Laatutakuu-yrittäjinä ovat pääkaupunkiseudulla aloittaneet  Markku Paunonen, Ebrima Njie, Valeri Mamonov, Vilve Nõmmik, Irina Tyurnina ja Vladimir Tyurnin sekä Jyväskylän seudulla Terttu
Kolehmainen.
Laatutakuu-ketju tarjoaa OmaSiivooja -siivouspalveluja ja
OmaTalonmies -kiinteistöhuoltopalveluja.

Taru Heinonen on aloittanut ensimmäisenä Kotirinki Partneri -yrittäjänä 1.2.2013 alkaen.
Kotirinki Partneri-yrittäjät tekevät kotisiivous- ja kodinhoitotyötä alihankintana Kotirinki Oy:n lukuun.

FRANCHISE NEWS ONNITTELEE:
Suomen Franchising-Yhdistys 25 v., Kotipizza 25 v.,
Faunatar franchising 20v., Robert’s Coffee franchising 20 v.,
Suomen Laatutakuu Palvelut Oy 20v.
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Lähetä ketjunne nimitysuutiset
osoitteeseen
toimitus@franchisenews.fi
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Soile Mustapää
Vesa P. Pollari
Marko Fonsén

Seppo Hämäläinen

Taina Määttä on uusi Danske Bank Oyj:n (ent. Sampo Pankki Oyj)
franchisingasioista vastaava henkilö.
Aiemminkin Taina on työskennellyt pankin yrityspuolella, viimeisimmäksi suuryritysasiakkaiden parissa.

Minna Hukari on nimitetty kenttäpäälliköksi Kotirinki Oy:öön
1.2.2013 alkaen. Minnan vastuualueeseen kuuluu Kotirinki-yrittäjien tuki ja Kotirinki Partnereiden operatiivinen toiminta. Kotirinkiin
Minna tulee Restel konsernista, jossa hän on työskennellyt monipuolisissa esimies- ja myynnin tehtävissä.

Juho Selin on aloittanut Laatutakuu-ketjussa pääkaupunkiseudun
siivousyrittäjien aluepäällikkönä, vastaten osaltaan ko. seudun yrittäjäpalvelusta. Juho toimi aiemmin emoyhtiö ISS Palveluissa palveluesimiehenä.

Village Kokkolan vt. myymäläpäälliköksi on nimetty Pia AnnelinDjupsjö. Pialla on myyntikokemusta mm. Iskun myymäläpäällikön
tehtävistä.

Päivi Lääkkö on nimitetty 1.2.2013 alkaen
Ketju.fi yrittäjärekrytointipalveluun rekrytointikonsultiksi. Päivillä on pitkä kokemus
franchisingtoiminnasta  ja hän siirtyy konsultin tehtäviin FranConin projektikoordinaattorin tehtävistä.

Liisa Vilhunen on valittu FranConin markkinoinnin ja hallinnon tukitehtäviin 5.2.2013 alkaen. Liisa valmistuu HAAGA-HELIASTA tradenomiksi opintosuuntanaan mainonta ja
yritysviestintä.

Päivi Lääkkö

Jörg Widmann on nimitetty ketjun Product
Controlleriksi 1.1.2013 alkaen. Hänellä on vastuullaan erityisesti ketjun yksiköiden laadun
seuranta ja kehittäminen. Jörg on toiminut aiemmin yrittäjänä samassa ketjussa.

Seppo Hämäläinen aloitti Kiinteistömaailma-ketjun uutena toimitusjohtajana marraskuussa 2012. Hänen aiempaan uraansa kuuluvat työt mm. A-katsastuksen maajohtajana
sekä Indoor Groupin toimitusjohtajana.
- Yrityksenä Kiinteistömaailma on toimialansa kiinnostavin edelläkävijä. Yhdessä
yrittäjien kanssa tehtävä kehitystyö on innostavaa, ja tiedän hyvin, kuinka yrittäjävetoisissa myymälöissä tehdään työtä suurella
sydämellä, kertoo Hämäläinen.

Liisa Vilhunen

Teemu Vanharanta on nimitetty ketjun Business Controlleriksi 1.1.2013 alkaen. Hänellä on
vastuullaan erityisesti yrittäjien toiminnan ohjaus, seuranta ja kehittäminen. Teemu on toiminut aiemmin yrittäjänä samassa ketjussa.

Teemu Vanharanta

Kotipizza Oyj Markkinointiosuuskunta
Soile Mustapää on nimitetty Frankis Groupiin
kuuluvan Kotipizza Oyj:n Markkinointiosuuskunnan markkinointiassistentiksi. Hän on
työskennellyt aiemmin mm. Veljekset Keskinen Oy:n ravintolan toimistotyöntekijänä.
Vesa P. Pollari on nimitetty Kotipizza
Oyj:n uuden Business Intelligence –yksikön
kehitysjohtajaksi, ja hän jatkaa yhtiön varatoimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä.  Ennen varatoimitusjohtajan työtään Pollari on
toiminut Kotipizza Oyj:n operatiivisena johtajana.
Marko Fonsén on nimitetty Kotipizza
Oyj:n operatiiviseksi johtajaksi ja johtoryhmän
jäseneksi. Hänen vastuualueenaan on ravintolakentän toiminnot. Hän vastaa myös 55 Burger, Cola, Fries –konseptin kehityksestä ja toiminnasta. Fonsén on toiminut aiemmin  Kotipizza Oyj:n Business Managerina vastuualueenaan 55 Burger, Cola, Fries –konsepti sekä Café
Darwin-konsepti sekä ketjuasiakkaiden avainasiakaspäällikkönä.

Jörg Widmann

Heidi Nieminen on nimitetty Frankis Group
Oy:n johdon assistentiksi ja johtoryhmän sihteeriksi. Hän on toiminut aiemmin johdon assistenttina Divest Group Oy:ssä ja Silent Gliss
Oy Ab:ssä sekä projektimyynnin assistenttina
Abloy Oy:ssä.

Heidi Nieminen

Nimitykset

Ketju.fi

Ketju.fi – avoimet yrittäjäpaikat netissä
Ketju.fi – palvelu on yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden ja uusia yrittäjiä hakevien ketjujen
kohtaamispaikka netissä.
Ketju.fi –sivusto tarjoaa sinulle, yrittäjyydestä kiinnostunut, ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisten ketjujen tarjoamiin yrittäjämahdollisuuksiin. Sivustolta
löydät jo yli 70 erilaista ketjua, jotka etsivät
uusia yrittäjiä. Ketju.fi esittelee myös kansainvälisiä ketjuja, jotka ovat tulossa Suomen markkinoille ja hakevat yrittäjää, masteryrittäjää, maaedustajaa tai muuta yhteistyökumppania. Ketju.fi -palvelun kautta sinun on helppo lähestyä ja pyytää lisätietoa
sinua kiinnostavilta ketjuilta.
Esittelyssä on tällä kertaa neljä erilaista ketjua, jotka kaikki hakevat tällä hetkellä aktiivisesti uusia yrittäjiä.

ROBERT´S COFFEE – coffeeshop
suomalaiseen makuun
Robert´s Coffee
on Robert Pauligin
gourmetpaahtimon tuorepaahdetuista
erikoiskahveista
ja laadukkaasta
teevalikoimasta
rakentuva kotimainen coffeeshop-ketju. Robert Pauligin
suvussa kahviperinne on kulkenut jo seitsemän sukupolven ajan. Vuonna 1987 avattiin
ensimmäinen coffeeshop Suomessa. Robert Paulig on siitä lähtien jatkanut innovatiivisella tiellään muun muassa kehittämällä
vatsalle hellävaraisen Watsa-Kahwi sarjan,
kahvimarjasta valmistettavan virvoitusjuoman Jahwa Cahwan, sekä uusia ympäristöystävällisempiä valmistustapoja ja tuotteita. Robert´s Coffeen kahvi ei koskaan seiso varastossa, vaan toimitetaan aina vastapaahdettuna kahviloihimme. Siksi he voivat
taata, että heidän tarjoilemansa kahvi on aina vastapaahdettuna ja parasta laatua. Juuri tämä erottaa Robert´s Coffeen muista
kahvilaketjuista. Robert´s Coffee tarjoaa uudelle yrittäjälle mielenkiintoisen ja yrittäjäystävällisen coffeeshop-konseptin tuoreen premium-tuotteen parissa. Jos sinä
haluat seuraavaksi Robert´s Coffee – yrittäjäksi, jätä lisätietopyyntö ketju.fi – sivuston
kautta.

ESPRIT – kansainvälistä laatua
muodin ystäville

Esprit on maailmanlaajuisesti toimiva, johtava muotibrändi, joka tarjoaa kestävää ja
laadukasta muotia asiakkailleen. Yritys luo
naisille, miehille ja lapsille inspiroivia tyylejä
laatua unohtamatta. Esprit perustettiin
vuonna 1968 San Fransiscossa ja Kalifornian perinne ja tuon ajan vastuullinen ja luova muoti ovatkin edelleen suuri osa
Esprit´tä. Esprit´n toimipisteitä löytyy maailmanlaajuisesti yli 40:stä eri maasta. Toimipisteisiin lukeutuu yli 1000 yrityksen itse
omistamaa myymälää ja yli 10 800 muuta
myyntipistettä. Esprit tekee myös lisensointisopimuksia joidenkin yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka yltävät yrityksen laatuvaatimuksiin ja sopivat brändin yleiseen
olemukseen. Esprit tarjoaa tulevalle yrittäjälle mm. vahvan osto-organisaation tuen
ja mallistosuunnittelun, kansainvälisen
myymäläkonseptin, visual merchandising
palvelut, kanta-asiakasjärjestelmän sekä
workshoppeja yrittäjälle ja myymälähenkilökunnalle. Jos sinulla on aiempaa kokemusta muodin vähittäiskaupan alalta ja
kiinnostuit Esprit – yrittäjyydestä, katso lisätietoja www.ketju.fi.

TALOASEMA isännöintipalvelut

TALOASEMA on suomalainen, yrittäjävetoisesti toimiva isännöinnin palveluyritys. Taloasema Oy on palkittu Suomen Franchising-yhdistyksen ja Sampo Pankin toimesta
Suomen innovatiivisimpana yrityksenä
vuonna 2012. Taloasema-yrittäjät tarjoavat
paikallisille asiakkaille valmiin, markkinoiden asiakaslähtöisimmän palvelutuotteen.
Räätälöitävä isännöinnin palvelu, kiinteistötekniikan ja -juridiikan erikoisosaaminen
sekä verkossa asiakkaita ajantasaisesti pal-

veleva sähköinen palvelualusta ovat asiakastyytyväisyytemme salaisuus. Taloaseman ainutlaatuisen palvelukonseptin takana on vuosikymmenten kokemus suomalaisesta kiinteistönpidosta. Taloaseman toimintamallissa yrittäjän rooli on olla isännöinnin asiantuntija, jonka oikeana kätenä
toimivat Taloasema-ketjun omat taloushallinnon, kiinteistötekniikan, juridiikan ja IT:n
osaajat. Taloaseman isännöintiyrittäjä on
erikoistunut kiinteistöjen johtamiseen ja
käyttää omaa ammattiverkostoaan erikoispalvelujen tuottamiseen. Mikäli olet suorittanut tai suorittamassa IAT:n eli isännöinnin
ammattitutkinnon ja haluat ryhtyä Taloasema – yrittäjäksi, pyydä ketjulta lisätietoja
osoitteessa www.ketju.fi.

MR CAP - autojen suojaus- ja
puhdistuspalvelut

Mr CAP on aloittanut toimintansa 1990
Ruotsissa. Mr CAP on erikoistunut autojen
puhdistamiseen ja suojaamiseen ja erityisesti autojen ulko- ja sisätilojen huoltamiseen. Mr CAP tarjoaa asiakkailleen ammattitaitoista palvelua ihmisiltä, jotka suhtautuvat intohimoisesti autoihin. Mr CAP hoitaa yli 55 000 autoa vuosittain yli 10 maassa
ja asiakkaina ovat kuluttajat sekä yritykset.
Mr CAPin konsepti perustuu Mr CAPin jatkuvaan tuotesuunnitteluun ja teknologian
kehittämiseen. Mr CAPin palvelua on saatavilla ainoastaan Mr CAPin lisensioiduista
liikkeistä. Mr CAP auttaa uutta yrittäjää liikkeen perustamiseen liittyvien asioiden
kanssa kuten paikan valinnassa. Mr CAP on
apuna mm. liikkeen perustamissuunnitelman laatimisessa, markkinointitoimenpiteissä sekä asiakkaiden hankkimisessa. Mikäli autoala kiinnostaa, täytä Mr CAPin lisätietolomake englanniksi ketju.fi – sivustolla.
Käy katsomassa myös muut ketjuesittelyt osoitteessa www.ketju.fi ja
pyydä rohkeasti lisätietoja ketjuilta.
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Specsavers panostaa koulutukseen:
Yrittäjistä vahvoja myyntijohtajia
Specsaversin liiketoiminta perustuu vahvasti volyymipohjaiseen liiketoimintaan. Juuri volyymipohjaisessa
liiketoiminnassa hyvällä myynninjohtamisella on erittäin tärkeä merkitys. Specsavers panostaakin
vahvasti koulutukseen ja tarjoaa yrittäjilleen useita erilaisia koulutuspaketteja. Yksi suosituimmista ja
tehokkaimmista koulutuksista on Englannissa ja Pohjoismaissa toteutettava dynaaminen yrittäjien
kehitysohjelma nimeltään Retailers in Development eli RiD.   
Teksti ja kuvat Specsavers

-RiDin avulla haluamme kouluttaa rautaisia
vähittäiskaupan ammattilaisia optiselle
alalle partneriksi Specsavers-ketjuun tai/
ja kouluttaa optisen alan myyjästä liikkeen
myynnin vetäjän ja partnerin, kuvailee
Suomen
Specsaversin
liiketoiminnan
kehityspäällikkö Lasse Piira.
Raision kauppakeskus Myllyssä sijaitsevan Specsaversin yrittäjä Katja Hirvikorpi

pakkasi hiljattain laukkunsa ja suuntasi
kohti Englantia tähtäimessään tuhti koulutussessio. Hirvikorpi toteaa, että vaikka päivät venyivätkin usein pitkiksi ja HelsinkiLontoo-Skandinavia väliä tuli sahattua useaan otteeseen, päivääkään hän ei vaihtaisi
pois.
-Koin ohjelman kokonaisuudessaan erittäin opettavaiseksi ja mielenkiintoiseksi.

- Myynnin johtaminen on nyt paremmin hanskassa, ja osaan huomattavasti paremmin ottaa huomioon kuinka paljon
mikäkin osatekijä vaikuttaa tulokseen, toteaa Katja Hirvikorpi RiD -ohjelmasta.
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Vaikka reissunpäällä tulikin oltua 12 viikkoa,
koin tämän mahdollisuuden positiivisena ja
avartavana.
Hirvikorpi tutustui myös koulutuksen aikana yrittäjiin Englannissa ja muissa Pohjoismaissa, joiden kanssa oli mahdollisuus
vaihtaa ajatuksia.

Etsimme uusia yrittäjiä useille eri
paikkakunnille ympäri Suomen.

Arvoisa optikko,

Johtaminen käyttöön omassa
myymälässä
Hirvikorpi on saanut hyvät eväät koulutuksesta, jotka hän on laittanut käytäntöön
omassa myymälässään Raision Myllyssä.
- Myynnin johtaminen on nyt paremmin
hanskassa. Osaan huomattavasti paremmin
ottaa huomioon kuinka paljon mikäkin osatekijä vaikuttaa tulokseen. Samaten sain
varmistuksen, että olen oikeassa firmassa
töissä: Jaamme samat arvot, jotka ovat asiakas ja henkilökunta.
Myös muille kauppiaspartnereiksi haluaville Hirvikorpi lähettää rohkaisevia terveisiä.
- Jos on kaupallista taustaa ja intohimoa
kovaan työntekoon, RiD –ohjelman kautta
pääsee alan ulkopuolinenkin jyvälle siitä
mistä tässä on kysymys. Englannissa on yrittäjiä, joilla on yli 20 vuoden kokemus
Specsavers –yrittäjyydestä. Hirvikorpi hehkuttaa, että juuri näillä kouluttajilla on erinomainen ja ainutlaatuinen osaaminen siihen miten Specsavers –liikkeitä pyöritetään, miten henkilökuntaa koulutetaan sekä miten pidetään yllä kaupankäyntiä, jossa

Laajennamme liiketoimintaamme ja etsimme franchising-yrittäjiä uusiin liikkeisiimme
kaikkialle Suomeen. Saat meiltä vahvan tuen oman optikkoyrityksen johtamiseen:
haluamme sinun menestyvän yhdessä Specsaversin kanssa.

Yhä useampi suomalainen valitsee Specsaversin näönhuoltopalveluihinsa: asiakasmäärämme ova
kasvaneet viime vuoden aikana kaksikymmentä prosenttia. Panostamme asiakaspalveluun ja
kasvuun nyt yhä useammalla liikepaikalla.
TÄMÄ ON SINUN TILAISUUTESI!
Ota yhteyttä ja kysy lisää!

KIINNOSTUITKO?

Jos olet yrittäjähenkinen ja menestystä pelkäämätön huipputason optikko tai vähittäiskaup
keskustelemme mielellämme kanssasi Specsaversin franchising-kumppaneilleen tarjoamist
Lähetä hakumuksesi Business Development Manager Lasse Piiralle osoitteella lasse.piira@
tai ota yhteyttä puhelimitse 0400-878 118. Lisätietoja myös nettisivuiltamme www.specsa
asiakas on ykkönen ja oma tiimi hyvä kakkonen.
Niin tyytyväinen Hirvikorpi oli koulutukseen, että lähtisi mukaan uudestaan vaikka
saman tien.
- Itse asiassa, yritimmekin jo kerran kysyä
koulutusvastaavalta, että emmekö pääsisi
uudelleen... Hän oli sitä mieltä, että Specsa-

versin perustaja ja omistaja Doug Perkins
haluaa varmasti panostaa jo seuraaviin RiD
–kokelaisiin, hän naurahtaa lopuksi.

Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jonka perustivat optikot Mary ja Doug Perkins v
liikkeet avattiin vuonna 2007 ja Specsavers on kasvanut jo maamme kolmanneksi suurimmaksi optikkoliikeketjuksi. Kaiken kai
asiakasta, ja asiakaskuntamme laajenee koko ajan. Myymme Suomessa jo joka viidennet silmälasit. Palvelemme suomalaisten
Kattavien optikkopalveluiden lisäksi silmälääkäripalvelut ovat olennainen osa Specsavers Optikko -liikkeiden palvelukokonaisu

RiD Faktaa:
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•

RiD –ohjelma on kehitetty tuottamaan kauppiaspartnereita uusiin ja nykyisiin liikkeisiimme optikkopartnereiden
rinnalle. Olemme tunnistaneet, että Pohjoismaissa on tällä hetkellä tarve yli 90 Kauppiaspartnerille.

•

Järjestämme vuosittain 3-4 kurssia, joista jokaiseen menee noin 12 kokenutta vähittäiskaupan ammattilaista, myös
optisen alan ulkopuolelta. Kurssi kestää 8-12 viikkoa, jonka jälkeen kurssin käyneistä tulee partnereita joihinkin liikkeistämme.

•

Kurssin opetusta järjestetään seuraavissa kaupungeissa: Kööpenhamina, Manchester, Birmingham, Aalborg, Götebörg, Oslo ja Helsinki. RiD –kurssilaisten odotetaan matkustavan jokaiseen näistä kaupungista ottaakseen osaa kurssin
opetukseen.

•

Avainosa tätä kurssia on Specsavers UK –kokemus, jossa kurssilaiset näkevät millaista silmälasien volyymikauppa
parhaimmillaan on, miten volyymiliikettä johdetaan ja he pääsevät työskentelemään myymälähenkilökunnan kanssa.
Tämä tapahtuu pääasiallisesti Birminghamissa ja Manchesterissa.
Kouluttajina toimivat UK organisaation kouluttajat.
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Teema: Menestyvä yrittäjä

Menestyvä yrittäjä

Teksti Franchise News
Kuvat Yrityksiltä ja PlusProjectori Oy

Yrittäjä hakee luonnostaankin menestystä liiketoiminnassaan. Vai hakeeko? Joissakin tutkimuksissa on
väitetty, ettei asia olisikaan näin, vaan itse asiassa vain vähemmistöllä yrittäjistä on selkeät tuottotavoitteet ja
vielä vähemmän heistä hakee liiketoiminnassaan kasvua. Mutta onko kasvu tai taloudellinen tuottotavoite
ainoa menestyksen mittari? Miten yrittäjän menestys pitäisi määritellä, miten sitä pitäisi mitata? Miten
menestystarinat tehdään? Miten franchisingyrittäjällä ketjun jäsenyys vaikuttaa menestysmahdollisuuksiin?
Haimme kuudelta eri toimialan, eri ikäiseltä ja eri taustaiselta franchisingyrittäjältä vastauksia näihin
kysymyksiin. Huomasimme, että vaikka franchisingmallissa moni asia on vakioitu, yrittäjä on kuitenkin
aina yksilö, jolla on omat arvonsa ja tavoitteensa. Seuraavassa kuusi menestyvää yrittäjää kertoo omat
reseptinsä menestystarinan luomiseen vastaamalla seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitä menestys sinulle tarkoittaa? Miten määrittelet itsellesi
menestymisen yrittäjänä?
2. Miksi itse olet menestynyt ?
Mitä olet tehnyt oikein, kun olet
menestynyt?
3. Miten ketjusi on ollut tukemassa menestystäsi yrittäjänä?

Juha Uponen, Subway-yrittäjä, Helsinki /
Herttoniemi ja Espoo/Leppävaara

Juha Uponen aloitti Subway-yrittäjänä noin
3 vuotta sitten, keväällä 2010. Hän aloitti liiketoimintansa ostamalla kaksi Subway-ravintolaa samanaikaisesti, toisen Helsingin
Herttoniemestä ja toisen Espoon Leppävaarasta, joissa molemmissa hän toimii edelleen
yrittäjänä.
1. Menestys on minulle yrittäjänä tärkeä
asia.  Se nimittäin motivoi minua ja tiimiäni
tekemään enemmän ja kehittämään liiketoimintaprosessejamme jatkuvasti.  Menestymistä mittaamme erilaisilla mittareilla,

jotka olemme meille määrittäneet. Tavoitteiden saavuttaminen palkitsee minua yrittäjänä ja tekee yrittäjyydestä sitä, miksi aikanaan yrittäjäksi ryhdyinkin.
2. Yrittäjän oma panostus ja tavoitteiden
jatkuva seuranta yrityksen operatiiviseen
toimintaan on ehdottaman tärkeää ja uskon, että se on ollut ”polku”, jolla olemme
tavoitteemme saavuttaneet.
3. Subway – konseptilla ja -ketjulla on
merkittävä osuus meidän menestymiseen.
Hyvä toimiva konsepti  ja -ketjumarkkinointi ovat auttaneet minua yrittäjänä saavuttamaan tavoitteemme.

Eija Lempinen, Sp-Koti –yrittäjä,
Kouvola
Eija on toiminut jo pitkään kiinteistövälitysalalla. Hänen luotsaamaansa Kouvolan Kotikeskus Oy täyttää tänä vuonna jo 25 vuotta. Sp-Koti-ketjun jäseneksi Eija liittyi yrityksensä kanssa vuonna 2011. Yrityksellä on
päätoimipaikka Kouvolassa ja sivutoimipaikat Elimäellä, Kausalassa, Myllykoskella ja
Valkealassa. Työntekijöitä yrityksessä on
yrittäjän lisäksi tällä hetkellä 5 henkilöä.
1. Menestys tarkoittaa sitä, että yrityksen toiminta on vakaalla pohjalla ja että se
kestää tulevaisuuden haasteet. Tällä välitysalalla on pystyttävä toimimaan nopeastikin muuttuvilla markkinoilla ja jokaisessa
taloudellisessa tilanteessa. Menestyvän
yrittäjän yrityksen maksuvalmius ja talouden tunnusluvut ovat kunnossa. Yrityksellä on hyvä maine markkinoilla, osaava
henkilökunta ja hyvä työilmapiiri. Lisäksi
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puolisia sekä yhteistyö kaikkien ketjuun
kuuluvien välillä toimii hyvin. Hyvä brandi
tukee liiketoimintaani. Sp-Koti ketjulla on
selkeä, kilpailijoista erottuva yritysilme (ikkunalogo ja väri) sekä säästöpankin tunnettu rahapuu.
Kari Heikkinen, R-kioski –yrittäjä,
Helsinki
Kari Heikkinen on pitkän linjan ärräläinen ja
oikea kauppiasyrittäjä. Ennen R-kauppiasuraansa Kari on toiminut kauppiaana niin
rautakaupan kuin päivittäistavarakaupan
alallakin. R-kauppiaana hän on palvellut asiakkaita eri puolella Suomea, toimien ensin
pitkään Kuopion seudulla ja nyt muutaman
vuoden Helsingin Kruunuhaassa.

yrittäjällä on hyvät välit yhteistyökumppaneihin ja myös kilpailijoihin. Hänellä on tyytyväiset asiakkaat, jotka antavat positiivista
palautetta yrittäjän ja hänen yrityksensä
palvelusta.  
2. Näen eduksi, että ennen välitysalalle
tuloa minulla oli työkokemusta laajasti eri
aloilta mm. pankki- ja tilitoimisto- sekä erilaisista myyntialan töistä sekä koulutusta
talous- ja yrityshallinnon puolelta. Työssä
on keskityttävä olennaiseen ja yrittäjän on
sitouduttava lujasti yrityksen pyörittämiseen ja sen kehittämiseen. Myös jatkuva
kouluttautuminen alalla tapahtuvista muutoksista on elintärkeää. Uskon, että asiakkaiden yksilöllinen, laadukas ja luottamuksellinen palvelu on avainasemassa menestyksen aikaansaamiseksi. Yrittäjä ei tähän
yksin pysty, vaan hän tarvitsee tuekseen
osaavan henkilökunnan. Iso kiitos kuuluukin ammattitaitoiselle, pitkään alalla toimineelle henkilökunnallemme: Tarja Paavolaiselle, Armi Ikoselle, Eija Wahlmanille, Juhani
Lupuselle ja Juha Tapiolalle sekä eläkeelle
jääneelle Kalevi Siltovuorelle.  
3. Olen työskennellyt yksityisenä yrittäjänä vuodesta 1998. Valtakunnallinen Sp-Koti
franchising ketju oli loistava mahdollisuus
laajentaa toimintaa ja saada lisää näkyvyyttä. Ketju on luonut meille yhteydet ja valmiudet toimia yhteistyössä arvostetun Säästöpankkiryhmän kanssa sekä ketjuun kuuluvien yrittäjien kesken. Valtakunnallinen
ketju mahdollistaa asiakkaillemme palvelut
mm. paikkakunnan vaihdosten yhteydessä.
Ketjun järjestämät koulutukset ovat moni-

1. Menestyminen on luova tapahtuma,
joka koostuu useasta muuttuvasta tekijästä. Nämä muuttuvat tekijät ovat usein yrityselämän peruselementtejä: asiakkaat, tavarantoimittajat, yhteistyökumppanit, julkinen sektori jne. Näiden muuttuvien tekijöiden yhteensoveltaminen konkreettisesti
jokaisena työhetkenä on suuri haaste. Sen
haasteen hallitseminen on menestystä ja

luo positiivisen ilmapiirin. Samalla sen onnistunut toteuttaminen luo menestystä
niin henkisesti kuin taloudellisesti.
2. Yritystoiminnan aloittaminen ja sen ylläpito edellyttää hallittua riskinottoa, uskoa
omaan tekemiseen ja kovaa työntekoa.
Menestyäkseni olen saanut tarvittavaa ja
luotettavaa taustatietoa, niin v 1985 aloittaessani v 2000 saakka kestäneen päivittäiskauppias urani, kuin v 2005 aloittaessani Rkauppias urani aikana.  Palava usko tekemiseeni on ollut kantava voimavara menestymiseeni.
3. R-kauppias uran aloittaminen, samoin
kuin kioskin vaihto ovat olleet taustatietojen osalta helppoja.
Luotettavat aikaisemmin toteutuneeseen myyntiin pohjautuvat kannattavuuslaskelmat ovat tehneet aloittamisen helpoksi.
Mm. yhteyshenkilöiden tuki, ongelmatilanteisiin saatava puhelinneuvonta, kirjanpidon yhteyshenkilöt ja kuukausi- ja vuosilaskelmat tekevät helpoksi keskittyä pääasiaan eli kaupalliseen toimintaan ja hyvään
asiakaspalveluun.
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jotka osaavat auttaa.
Tämä on sitä suurta
ketjuyrittäjyyden helmeyttä, mikä kätkeytyy yrittäjän kasvoille nousseen
onnellisen hymyn taakse
aarteena, minkä vain toinen yrittäjä voi ymmärtää ja kokea.

Katja Körkkö, Kotipizza, Ii

Simo Jurvelin, Specsavers, Joensuu

Katja Rönkkö aloitti Kotipizzassa ensin työntekijänä vuonna 2003 ja siirtyi yrittäjäksi
vuonna 2011. Katjan ravintola sijaitsee Iissä
ja se työllistää tällä hetkellä 6 työntekijää. Kotipizza -ketju palkitsi hänet Champions Clubin pronssimerkillä vuonna 2012.

Simo Jurvelin on ollut Specsavers-yrittäjänä
vuodesta 2008 lähtien. Simon toimipiste sijaitsee Joensuun kauppakeskus Iso Myyssä ja
hänet valittiin Suomen Franchising-Yhdistyksen Franny Gaalassa Vuoden Franchisingyrittäjäksi 2012 sekä Vuoden Specsavers-yrittäjäksi 2012.

1. Minulle menestyminen on tulevan
suunnittelua, huolella valmistelua ja onnistumista kampanjan ollessa päällä. Mietteitä, miltä haluan näyttää puolen vuoden
päästä, asiakastyytyväisyyttä, toiveita,
omaa jaksamista, rohkeutta ja niiden täyttymistä.
2. Luja pohjatyö, tarkka siisteys ja hygienia, konseptin toteutus käsikirjan mukaan,
hyvä asiakaspalvelu, tasainen hyvä laatu,
jatkuva kampanjointi ja määrätietoisuus
näiden asioiden kuntoon saattamisessa, olivat evääni yrittäjyyden alkuaskelille.
Myöhemmin, kun työvoimaakin oli riittävästi, aloin bongaamaan parempia tiloja
myymälälleni, siinäkin lopulta onnistuen.
Ruoka-alalla kilpailu on kovaa. Pitää tunnistaa omat vahvuudet ja iskeä niillä.
3. Kotipizza antoi minulle luvan siirtyä Iin
Kärkkäisellä oleviin tiloihin, mikä on ollut
merkittävä muutos myynnin kasvulleni.
Kotipizzan järjestämät yhteiset koulutustilaisuudet ja myynnin ammattitutkinto, mitä suoritan tällä hetkellä Vaasassa, antavat aina uutta potkua. Uusia ideoita syntyy, silmät avautuvat sekä itseä yrittäjänä,
että omaa myymälää kohtaan. Se on tehokasta kasvua ja kehitystä.
Yrittäjänä kuitenkin arjen ja kiireen keskellä iloineen ja suruineen ollaan ”yksin” ja
usein väsyneenä. Lähes päivittäinen yhteistyö ja toistemme tukeminen kollegoina
on sanoin kuvaamatonta ja korvaamatonta. Koskaan ei tarvitse jäädä itsekseen murehtimaan, kun ympärillä on toisia yrittäjiä
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1. On toki hienoa, jos menestyy, parempi
näin kuin että joutuisi taistelemaan olemassaolonsa puolesta. Näinä tiukkoina aikoina
moni optikkoliikekin joutuu miettimään tulevaisuuttaan, kenties tekemään vaikeitakin päätöksiä. Meillä business näyttää yhä
uuden vuoden alkaessa nousujohteiselta.
Tähän hommaan ryhtyessäni minulla oli
oikeastaan tavoitteena vain elannon saaminen perheelle. Meillä on vaimoni kanssa
suurehko perhe, monta pientä lasta ja ajatus ja toive on ollut hoitaa heidät kotona

mieluummin kuin antaa heidät yhteiskunnan kasvatettaviksi jo vauvaiästä lähtien.
Tämä tavoite on toteutunut yli odotusten.
Menestyminen taloudellisessa mielessä on
mahdollistanut tämän.
Menestyminen sinänsä ei ole minulle mikään itseisarvo enkä laita sille kovinkaan
suurta painoarvoa. Kun teen työni rehellisesti parhaani yrittäen niin voin levätä yöni
rauhassa. Jos se tuo mukanaan menestystä
niin toki se palkitsee ja on osoitus siitä, ettei
valittu toimintamalli ole aivan väärä.
2. Vaikea antaa yksiselitteistä ja tyhjentävää vastausta tähän kysymykseen, se on
monen tekijän summa. Ketju kaikkinensa
vaikuttaa yksittäisen yrittäjän menestykseen. Toisaalta olen ollut onnekas kun olen
löytänyt ja saanut hyvät ihmiset ympärilleni, hyvän henkilökunnan merkitys on suuri. Sesonkiaikana he venyvät ja joustavat
hienoihin suorituksiin. Myös olemassaoleva, houkutteleva kannustinjärjestelmä, lähinnä palkan päälle tuleva rahallinen bonus, kannustaa työntekijää yhä parempiin
suorituksiin.
Koen myös perheen tuen välttämättömänä. Yrittäjyys ei ole vain yrittäjän itsensä
asia, vaan koskettaa aina myös koko muuta
perhettä. Se tarkoittaa monesti töiden tuomista kotiin ja pitkiä työpäiviä. Siinä tilanteessa puolisolta kysytään joustamista ja
jaksamista kotitöiden ja lapsista huolehtimisen jäädessä hänen vastuulleen. Minua
on onnistanut siinäkin katsannossa, että
olen saanut hyvän perheen ympärilleni.
3. Yksi tärkeimmistä, ellei peräti tärkein,
kulmakivi koko homman taustalla on toimiva konsepti. Kun tuote on kunnossa, siitä on
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hyvä ponnistaa. Lisäksi ketjun satsaus markkinointiin on merkittävä. Kun markkinointi pelaa ja tuote on kunnossa, yrittäjälle jää jäljelle helpoin vaihe eli ottaa markkinoinnin liikkeelle pistämät asiakkaat vastaan ja palvella heidät tyytyväisiksi. Ketju
tarjoaa tukeaan myös kouluttamalla henkilöstöä jatkuvasti; senkään merkitystä ei voi
väheksyä. Summa summarum, ilman ketjun kokonaisvaltaista tukea emme pärjäisi.
Pauliina Ruotsalainen
Kotirinki Helsinki-Puistola/Vantaa-Korso
Pauliina Ruotsalainen on ollut Kotirinki-yrittäjänä vuodesta 2010. Hän toimii Helsinki
Puistolan ja Vantaa Korson alueella. Pauliina
palkittiin Kotirinki-ketjun vuoden 2012 parhaana asiakastyytyväisyyden parantajana ja
hänen yrityksensä työllistää 3 työntekijää.
Ennen Kotirinki-yrittäjyyttä Pauliina toimi ravintola-alalla.
1. Minulle menestys tarkoittaa sitä, että
omien ratkaisujeni ja tekemisteni ansiosta

voin hyvin henkisesti ja taloudellisesti. Minulla on vapaus käyttää aikani juuri siihen,
mikä itselleni on tärkeää.
Menestyminen yrittäjänä on monen asian summa. Liikevaihdon ei välttämättä tarvitse olla päätä huimaava, saavuttaakseen
menestymisen yrittäjänä. Pitää myös muistaa, että mikään ei tule valmiina tarjottimella, vaan työtä menestymisen eteen on tehtävä.
2. Minusta tuntuu, että oma menestymiseni yrittäjänä pohjautuu siihen, että käytän niin taloudelliset, kuin muutkin resurssit työrintamalla oleelliseen, enkä haihattele, tai kuvittele itsestäni ja yrityksestäni liikoja. Pidän tarkasti mielessäni ne realiteetit,
jonka pohjalta toimintani suunnittelen ja
toteutan.
Vapaa-aikaa pidän myös tärkeänä osana
yrittäjänä menestyäkseen, pitää olla jokin
intohimo työn ulkopuolella, jolloin voi nollata kaiken. Itselläni tuo intohimo on ryhmäliikunta, vähintään kerran päivässä kun
päästelee höyryjä aerobic tunnilla, tai spinning pyörän selässä, jaksaa taas tarttua ai-

van uudella energialla työn haasteisiin.
3. Kotirinki-ketjulla on suuri merkitys menestymiseeni. Ketjuun kuulumattomana
yrittäjänä minulla ei olisi sitä tieto-taitoa, joka yrittäjyyteen tarvitaan, ei olisi internetpohjaisia asiakashallintaohjelmia, tai vaikka
olisikin, tuskin osaisin niitä niin hyvin hyödyntää kuin nyt, kun aina, jos et jotain ymmärrä itse, voit soittaa ketjun helpdeskiin ja
kysyä neuvoa.
Mielestäni on myös hyvä, että ketjun
puolelta pystytään katsomaan alaa isompana kokonaisuutena, ja saamme hyvää vertailupohjaa alan muihin yrityksiin.
Ketjun yrittäjäpäivät ja ketjun eri osa-alueiden parhaiden palkitsemiset auttavat
myös jaksamaan, muutoin aika yksinäistäkin puurtamista yrittäjänä.
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Menestyvä yrittäjä sidosryhmien näkökulmasta
Menestyvien yrittäjien lisäksi haastattelimme myös viittä eri sidosryhmien edustajaa samoista kysymyksistä, heidän näkökulmastaan.
Kaikki edustavat työssään jollain
tavalla yrittäjiä. He ovat päivittäin
tekemisissä yrittäjyyden ja yrittäjien kanssa edistäen ja kehittäen
yrittäjien toimintaa ja menestysedellytyksiä. Kysymykset, joihin
pyysimme heitä vastaamaan olivat:
1. Miten määrittelisit menestymisen yrittäjänä? Mitä menestys tarkoittaa?
2. Missä yrittäjän tulee onnistua
saavuttaakseen menestymisen?
3. Miten mielestäsi franchisingketjun jäsenyys voi tukea yrittäjän
menestystä?
Jussi Järventaus, toimitusjohtaja,
Suomen Yrittäjät

1. Yrittäjä on menestynyt, kun hän on saavuttanut yrittäjyydelleen asettamansa keskeiset tavoitteet. Tavoitteet vaihtelevat
luonnollisesti, mutta yleensä menestys yrittäjänä tarkoittaa yrittämisen mukanaan
tuomaa onnellisuutta elämään sekä henkilökohtaisesti että perheessä. Usein menestys tarkoittaa myös ympäristön arvostusta,
tyytyväisiä asiakkaita ja motivoitunutta
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henkilöstöä. Menestys voi tarkoittaa myös
taloudellista onnistumista, vaurastumista,
mutta se ei ole keskeisin yrittäjyyden käyttövoima.
2. Yrittäjän tulee onnistua löytämään tasapaino eri elämän alueiden välillä, kuten
yritystoiminnan ja perheen välillä. Yrittäjällä tulee olla hyvä liikeidea, jota tulee kehittää ja muuttaa markkinoiden ja ympäristön
muuttuessa.   Yrittäjän tulee onnistua vakuuttamaan asiakkaansa, rahoittajansa ja
muut yhteistyökumppaninsa tuotteidensa
laadusta ja kiinnostavuudesta. On tärkeää
valita oikeat kumppanit ja työllistävän yrityksen osalta hyvät ja motivoituneet työntekijät. Se yrittäjä on voittaja, joka luo yritykseensä innostuneen, tulevaisuuteen katsovan ilmapiirin.
3. Franchisingketju tarjoaa valmiin ja
usein koetellun liiketoimintamallin, franchisingketjun markkinoinnin tuen, tiedot parhaista käytännöistä ja ketjuun kuuluvien
yrittäjien muodostaman vertaisryhmän kokemuksen, eräänlaisen porukkahengen.
Juha Vastamäki, toiminnanjohtaja, Suomen Franchising-Yhdistys ry.

1. Tässä on monta näkökulmaa, mutta yleisesti määrittelisin menestymisen yrittäjänä
yritystoiminnan jatkuvana kehittämisenä
niin, että tulokset ja kehitys ovat pitkällä
tähtäimellä keskimääräistä parempia. Menestyksen mittarit voivat henkilökohtaisesti
vaihdella, mutta lyhyesti menestys mielestäni tarkoittaa onnistumista ja tavoitteiden
täyttymistä/ylittymistä.
2. Menestystekijöitä on paljon ja eri tilanteissa voi eri tekijä olla juuri se ratkaiseva.
Hyvä, erottuva liikeidea, oikea ajoitus, hyvä
liikepaikka, hyvä suunnittelu, oikeat kumppanit ja omien kykyjen hyödyntäminen sekä hyvä asiakaspalvelu voivat olla menestyksen avaimia. Ilman asiakkaita ei voi pär-

jätä, joten asiakkaiden luottamuksen voittaminen ja säilyttäminen on ensiarvoisen
tärkeää - tässä ja sekä riittävän myynnin savuttamisessa tulee onnistua menestyäkseen.
3. Jo lähtökohtaisesti rekrytointivaiheessa ketju valitsee yrittäjän jolla on vaadittavat edellytykset menestyä. Franchisingyrittäjäksi siis valitaan, mikä on yksi franchisetoiminnan menestyksen selitys verrattaessa muuhun yrittämiseen. Yrittäjäksihän voi
ryhtyä kuka tahansa (periaatteessa). Myös
franchisetoiminnan eettisissä säännöissä
edellytetään, että ketju valitsee yrittäjän,
jolla on tehtävään vaadittavat edellytykset.
Testattu franchisekonsepti lisää myös
merkittävästi yrittäjän menestysmahdollisuuksia samoin kuin ketjun tarjoama tuki,
kuten koulutus ja markkinointi.
Franchisingissa yrittäjällä on myös parempi mahdollisuus keskittyä oleelliseen eli
menestyksen rakentamiseen.
Annamarja Paloheimo, liiketoimintajohtaja, Pk- ja kansainvälistymisrahoitus,
Finnvera Oyj

1. Jokainen yrittäjä asettaa omat tavoitteensa ja määrittää itse, milloin on onnistunut niiden saavuttamisessa. Tavoitteita voi
olla laaja kirjo: taloudellinen menestys ja
vaurastuminen ovat aina liiketoiminnan yksi taustamotiivi, onnistuminen oman tuotteen tai palvelun tuottamisessa ja tyytyväiset asiakkaat sekä henkilöstö ovat myös
varmaan monelle yrittäjälle tärkeitä. Lisäksi
oma motivaatio ja hyvä olo siitä, että toimii
yrittäjänä ja tuo siten oman merkittävän
panoksensa yhteiskuntaan on monelle arvokasta. Usea yrittäjä toivoo voivansa jättää
toimivan yrityksen jälkipolville tai seuraajal-
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le ja kokee tämän siirtymän onnistumisen
menestyksenä.
Menestys on hyvin henkilökohtainen käsite ja tila. Yhteiskunta tarvitsee yrittäjiä,
jotka asettavat itselleen tavoitteita.  He ovat
tärkeitä yhteiskunnan hyvinvoinnin rakentajia ja työllistävät itsensä sekä muita. Ulkopuolelta ei voi asettaa menestykselle mittareita.
2. Yrittäjän tulee kyetä suunnittelemaan
ja harjoittamaan liiketoimintaansa siten, että se tuottaa riittävästi, että yritys sekä kykenee selviytymään velvoitteistaan, että
yrittäjä saa riittävän ansion. Yrittäjällä pitää
olla alan osaaminen, hyvä markkinatuntemus sekä kyky muuntaa suunnitelmat menestyväksi liiketoiminnaksi. Meitä, jotka
näitä neuvoja annamme, on aina enemmän
kuin niitä, jotka onnistuvat ja menestyvät
yrittäjinä. Jokainen onnistuminen on juhlan
arvoinen ja varmasti hyvin ansaittu.
3. Franchisingketjun jäsenyys antaa valmiin yritysidean sekä tavan toteuttaa liiketoimintaa. Se mahdollistaa yrittäjyyden
myös silloin, kun aivan suoraa omaa yritysideaa tai syvää erityisosaamista ko. toimialalta ei välttämättä vielä ole. Ketju antaa
yrittäjälle myös tukea ja työkaluja liiketoiminnan pyörittämiseen. Toki niin, että tästä
palvelusta yrittäjä maksaa sopimuksen mukaisen korvauksen ketjulle. Yrittäjän kannalta on välttämätöntä varmistaa, että korvaus on sellainen, että kannattava liiketoiminta on mahdollista.
Henri Häyrinen, Laatutakuu-ketjun toimitusjohtaja, Suomen Franchising-Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja

1. Menestyminen yrittäjänä on henkilökohtainen asia. Jollekin menestyksen mittari on
suuri liikevaihto ja korkea liikevoittoprosentti. Toiselle menestys saattaa olla uuden
työuran löytämistä yrittäjänä ja itsensä työl-

listämistä uudessa motivoivassa työssä.
Menestyksen voisi ajatella tarkoittavan yleisesti sitä, että on itse tyytyväinen omiin saavutuksiinsa. Kyse on siis onnistumisen tunteesta. Varmimmin tämän onnistumisen
tunteen saavuttaa vertaamalla omia saavutuksiaan siihen, mihin uskoo itse parhaimmillaan pystyvän.
2. Yksi tärkeimmistä on tavoitteiden asettaminen. On helpompi päästä perille, kun
tietää minne on menossa. Tämän jälkeen
tarvitaan hyvät suunnitelmat ja työkalut tavoitteiden saavuttamiseksi. Lopulta kuvaan astuu ahkeruus ja rohkeus. Itselle uusien asioiden tekeminen vaatii usein kovaa
työtä, sekä omien pelkojen ja ennakkoluulojen voittamista. Hyvä tukiverkko ja kumppanit ovat myös elintärkeitä yrittäjän kehittymisen ja jaksamisen kannalta.
3. Franchisingketjun jäsenenä yrittäjä saa
käyttöönsä testatun liiketoimintamallin ja
tunnetun liikemerkin. On paljon mielekkäämpää toimia tunnetun brändin avulla ja
suunnata työpanoksensa sellaisiin tekemisiin, jotka tuovat tutkitusti tuloksia. Näin jää
paljon turhia virheitä tekemättä ja saa kokea enemmän onnistumisen tunteita. Franchisingyrittäjä saa myös jatkuvaa tukea,
apua ja sparrausta franchisingantajalta.
Myös ketjun muut yrittäjät ovat usein tärkeä tukiverkko ja voimavara yrittäjälle. Menestys on aina tiimipeliä, eikä kukaan menesty yksin. Franchisingyrittäjillä on tukenaan huipputiimi. Silloin yrittäjän ei itse tarvitse itse olla jokaisen yrittäjyyden osa-alueen moniosaaja.
Henri Laakso, franchisingasiantuntija,
FranCon Franchise Consulting

1. Menestyminen yrittäjänä tarkoittaa kullekin yrittäjälle omaa asiaa. Kukin luo omat
tavoitteensa. Kun toinen haaveilee Bemarista, toiselle riittää Skoda. Kolmas ei edes
mittaa menestystä automerkeillä, vaan kokee menestyneensä, kun nauttii työstään ja
elää tasapainoista elämää. Toimiessani yrit-

täjien valmentajana olen saanut oppia, että
vaikka sopimus ja konsepti ovat kaikille yrittäjille samanlaiset, ketjun sisällä yrittäjillä
on hyvin erilaisia tavoitteita ja tavoitetasoja. Franchisingantajan on tärkeä nämä tunnistaa. Ketjussa myös franchisingantaja
asettaa yrittäjälle menestystavoitteita ja
seuraa yrittäjien suoriutumista ketjun yhtenäisillä mittareilla. Näin yrittäjä voi myös
verrata omaa menestymistään suhteessa
toisiin ketjun yrittäjiin.
2. Vertaisin yrittäjyyttä jääkiekkoon (urheilulajina). Pärjätäkseen pelikentillä pelaajan (=yrittäjän) täytyy tietenkin osata luistella, laukaista, harhautella jne. (=yrittäjän
kompetenssit). Hänen tulee myös hyvin
tuntea säännöt ja pelin idea (= toimialatuntemus ja liiketoimintaosaaminen). Myös
vastustajan (= kilpailijan) pelityyli, heikkoudet ja vahvuudet on syytä tunnistaa, jotta
niihin osaa reagoida. Yhteispeli on kaiken a
ja o. Vaikka olisi kuinka taitava ja osaava yksilö, kukaan ei yksin voi voittaa pelejä (= yhteistyö). Pelikentällä on varmasti aina muitakin yhtä taitavia pelaajia, joiden kanssa
on opittava pelaamaan (= johtaminen). Tiedämme, miten pienet marginaalit huipulla
on. Siellä ei ratkaista pelejä enää pelkällä
ammattitaidolla tai tuurilla – ei myöskään
yrittäjyydessä. Em. tekijöiden lisäksi molemmissa lajeissa suurimmat menestystekijät, jotka erottavat voittajat häviäjistä ovat
henkisellä tasolla: asenteissa, tahdossa voittaa, yhteistyöhalussa ja –kyvyssä, uskalluksessa nähdä mahdollisuuksia ja ottaa riskiä
sekä ennen kaikkea haluna kovan työn tekemiseen. Tähän sopiikin hienosti Vidal Sassoonin viisaat sanat: ”Menestys ennen Työtä tulee vain sanakirjassa”.
3. Lähtökohtaisesti franchisingissahan on
aina kysymys menestymisen tavoittelusta.
Franchisingyrittäjä lähtee ketjuun yrittäjäksi, koska hän uskoo menestyvänsä juuri tämän ketjun yrittäjänä paremmin kuin yksinyrittäjänä tai jonkun muun ketjun yrittäjänä. Tämä tahtotila on tärkeä onnistumisen
edellytys ja tähän ketjun tulee vastata. Hyvä, menestyspotentiaalinen konsepti on
tietysti kaiken lähtökohta franchisingtoiminnassa. Franchisingantajan tarjoama kattava franchisingpaketti koulutuksineen, tukipalveluineen ja ohjauksineen tukevat yrittäjän menestystarinan luomista. Laajan ketjun jäsenyys tuo monenlaisia mittakaava- ja
synergiaetuja, mikä luo kilpailuetuja franchisingyrittäjälle. Lisäksi tiivis yhteistyö
franchisingantajan ja ketjun toisten yrittäjien kanssa auttaa ja jopa pakottaa yrittäjää
kehittämään omaa toimintaansa jatkuvasti.
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Yhteensä lähes 60 vuoden
menestystarina Kotipizzayrittäjinä – ja into vain kasvaa
Suomen vanhimpiin kotimaisiin franchisingketjuihin kuuluva Kotipizza on kasvanut perustamisvuodestaan
1987 lähtien Pohjoismaiden suurimmaksi pizzeriaketjuksi. Ketjun kasvun ja menestyksen moottorina
ovat olleet jatkuvasti kehittyvä ketjukonsepti, parhaista raaka-aineista valmistettu tuotevalikoima sekä
motivoituneet franchisingyrittäjät , kuten yhteensä yli 60 vuotta menestyksekkäinä Kotipizza-yrittäjinä
toimineet Virpi ja Lasse Rusi, Arja Vuorenpää ja Anne Karppinen - Kotipizzan työntekijöitä unohtamatta.
Teksti Marita Larmia Kuvat Kotipizza ja Franchise News

– Yhteistyö on valttia, toteavat menestyksekkäät Jyväskylän seudun Kotipizza-yrittäjät (vas.) Virpi
Rusi, Anne Karppinen ja Arja Vuorenpää.
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Kotipizza-ketjun toiminta
on 25 vuoden aikana
hiottu huippuunsa
tavarantoimituksista aina siihen
hetkeen, jolloin
asiakas saa käteensä juuri uunista
tulleen, kuumana höyryävän pizzan.
Ja pizza maistuu suomalaisille: Kotipizzan
aitoja italialaistyyppisen rapeita ja parhaista raaka-aineista valmistettuja runsastäytteisiä pizzoja on paistettu jo yli 213 miljoonaa. Vuosien varrella on saatu kymmeniä
uusia pizzamakuja, ja ketjun tuotekehitys
loihtii uusia makuja joka vuosi. Kansainvälinen pizzatuomaristokin vakuuttui Kotipizzojen mausta valittuaan Berlusconi-pizzan
maailman parhaaksi pizzaksi. Pizzojen rinnalle ovat tulleet myös niin salaatit kuin
Kotzonet, joten makunautintoja on tarjolla
jokaiseen makuun.

Kaiken takana on Kotipizzayrittäjä

Kotipizza ei olisi Kotipizza ilman ammattitaitoisia ja sitoutuneita franchisingyrittäjiään, joiden johdolla ketju on kasvanut ja
kehittynyt maan toiseksi suurimmaksi franchisingketjuksi. Moni ketjun yli 250 Kotipizza-yrittäjästä on toiminut menestyksekkäästi franchisingyrittäjänä 10 – 20 vuoden
ajan, onpa mukana yrittäjiä ketjun alkuajoista lähtien.
Jyväskylän seudun Kotipizza-yrittäjänelikko, Virpi ja Lasse Rusi, Arja Vuorenpää
ja Anne Karppinen, on nauttinut Kotipizza-yrittäjyydestään – ja menestynyt mainiosti yhteensä lähes 60 vuotta kestäneen
Kotipizza-yrittäjyytensä aikana. Rusit ja
Vuorenmaa on palkittu ketjussa Franny-pal-

kinnolla, ja koko nelikko on saanut tunnustusta muun muassa
ketjun parhaimmistoon kuuluvina myynnin kasvattajina.
-Kotipizzan ketjuyrittäjyys on erinomainen yrittäjyyden muoto, ja omaan ravintolaan tullaan melkein kuin omaan kotiin. Koko ketjun ja muiden yrittäjien tarjoama tuki
antaa tarvittaessa uutta puhtia omaan työhön. Emme pidä toisiamme kilpailijoina,
vaan meillä on täällä hyvä yhteishenki, josta
saa lisävirtaa omaan yrittäjyyteen. On tärkeää, että omista asioista voi keskustella
toisen yrittäjän kanssa, pohtivat Virpi ja Lasse Rusi, Arja Vuorenpää ja Anne Karppinen.
Työnteko ja sitoutuminen ketjuun ja
omiin tavoitteisiin tuo tulosta. – Oma motivaatio ja innostus tuo myös tulosta. Koko
ajan on hyvä olla tarkkana, että perusasiat,
kuten palvelun laatu pysyvät korkealla tasolla. Niin ikään on oltava ”hereillä” ja pyrittävä kehittämään koko ajan omaa myyntiään – myynnin eri vaihtelut huomioiden ja
niihin varautuen, korostavat Seppälän ostoskeskuksen Kotipizza-yrittäjät Virpi ja Lasse Rusi.
Vaajakosken Kotipizza-yrittäjä Arja Vuorenpää arvelee, että yksin olisi aika hankalaa kehittää vaikkapa uusia pizzamakuja tai
tehdä markkinointisuunnitelmia. Kotipizzan tuotekehitysryhmään voi halutessaan
osallistua ideoimaan ja valmistamaan konkreettisesti uusia makunautintoja asiakkaille.

Etukäteen ennakoiden

pitää huolta ja ottaa välillä myös etäisyyttä
työhön vaikkapa lomailemalla, sanoo Voionmaankadun Kotipizza-yrittäjä Anne
Karppinen.
Yrittäjät painottavat yhteistuumin ennakoinnin merkitystä. Kun varautuu jo ennalta
erilaisiin tilanteisiin,löytää keinot myynnin
kasvattamiseen.

Tyytyväinen työntekijä tekee
asiakkaankin tyytyväiseksi

Virpi ja Lasse Rusi nostavat muiden Kotipizza-yrittäjien kanssa esiin myös oman
henkilökunnan hyvinvoinnin.- Itse ei yrittäjänä ehdi yksin tehdä kaikkea omassa ravintolassaan, joten henkilökunnan hyvinvointi
ja työssä viihtyminen on tärkeää. Myymälässä työskentelevät ovat tärkeä lenkki ravintoloissamme ja heille kuuluu myös suuri
kiitos tyytyväisistä asiakkaistamme, miettivät Rusit.
Yli 24 vuotta Kotipizzassa yhteensä neljän eri yrittäjän ravintolassa työskennellyt
Paula Launonen alleviivaa jokaisen sanan
Virpiltä ja Lasselta. Kotipizza-yrittäjän kanssa on ollut mukavaa tehdä työtä ja hän on
saanut aina hyvää palautetta niin yrittäjiltä
kuin asiakkailta. – Pidän pizzan leipomisesta ja asiakastyöstä. Vaihtelua päivittäiseen
työhöni tuovat niin asiakkaat kuin uudistuva valikoimamme. Jokainen työpäivä on aina erilainen, miettii Paula Leinonen. – Voin
kyllä suositella Kotipizzaa työpaikkana kavereillenikin, en kai muuten olisi näin pitkään viihtynyt!

Yrittäjät nauttivat yrittäjyydestään ja työstään. - Välillähän työ voi olla raskastakin,
mutta kyllä tästä nauttii. Maukkaita tuotteitamme on kiva myydä ja asiakkaitamme on
ilo palvella. Omasta jaksamisesta on hyvä

Kotipizza		

perustettu 1987

Kotipizza-ravintolat n. 290
Kotipizza-yrittäjät

n. 250

Myynti v. 2011		

72 miljoonaa euroa
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Suomen
FranchiseFranchising-Yhdistys
Business College ajankohtaista

SFY 25 vuotta – elinkeinoministeri
juhlavuoden suojelijana
Vuosi 2013 on Suomen Franchising-Yhdistyksen 25-vuotisjuhlavuosi. Franchisingin
merkitys ymmärretään myös Suomen ylimpien päättäjien joukossa: elinkeinoministeri
Vapaavuori  on lupautunut yhdistyksen
juhlavuoden suojelijaksi. Kuten ministeri
Franchising Suomessa –kirjassa toteaa.
”Franchisingtoiminnalla on erityinen merkitys uusien työpaikkojen luomisessa siksi, että
ketjumuotoisen tuen tarjoaminen madaltaa
monille kynnystä lähteä yrittäjäksi. ”Tämä on
tärkeä viesti viesti, jota yhdistys haluaa
tuoda paremmin julkiseen tietoisuuteen
juhlavuoden myötä.

”1000 yritystä Suomeen” on juhlavuoden
pääteema
Franchisingin työllistävän vaikutuksen   ja yrittäjämahdollisuuksien lisäksi juhlavuoden teemoja ovat:
•
Franchising vähentää harmaata taloutta: ketjun 	
ja yrittäjien yhteistyö varmistaa vilpittömän 		
toiminnan
•
Franchising auttaa nuoria työllistymään
•
Franchisingketjujen toiminta on laadukasta
Juhlavuonna yhdistys tukee jäsenketjujaan kehittämällä
alan rahoitus- ja yrittäjärekrytointiyhteistyötä. Viestintä ja
kumppanuusyhteistyö ovat myös juhlavuoden painopistealueita.

”Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori: ”Franchisingtoiminnalla on
erityinen merkitys uusien työpaikkojen luomisessa”

Juhlavuoden Franchising Suomessa
-kirja on ilmestynyt
Franchising Suomessa 2013 on ilmestynyt ja juhlistaa osaltaan SFY:n
25-vuotista taivalta franchsingin edistäjänä. Kirjassa on perinteiseen
tapaan ajankohtaista franchisingasiaa, tutkimustietoa sekä tietoa
franchisingyrittäjiksi aikoville tai franchiseketjunrakentajille. Siitä löytyy mm. SFY:n jäsenketjujen esittelyt sekä mielenkiintoisia yrittäjätarinoita. Kirjaa käytetään mm. osana ketjujen yrittäjärekrytointimateriaalia, ELY-keskuksissa, uusyrityskeskuksissa, rahoitus- ja vakuutuslaitoksissa sekä koulutusmateriaalina.
Kirjaa voi tilata SFY:n Internet-sivuilta www.franchising.fi
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SFY:n hallitus vuodelle 2013
Yhdistyksen syyskokous pidettiin 21.11. ja siinä valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2013.
Jäsenistön joukossa oli  runsaasti kiinnostusta hallitustyöskentelyyn ja uudet hallituksen jäsenet kolmen erovuorossa olleen tilalle valittiinkin  äänestämällä.
Uusina jäseninä vuoden 2013 hallitukseen valittiin:
Petteri Lehtimäki, Subway
Teemu Rissanen, R-kioski
Marina Salenius, Kiinteistömaailma
Lisäksi nykyisestä hallituksesta jatkavat:
Henri Häyrinen, Suomen Laatutakuu Palvelut
Vesa Jaatinen, Minimarket Express
Pekka Perttunen, Expense Reduction Analysts

Kuvassa hallituksen
puheenjohtaja Henri
Häyrinen.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Henri Häyrinen ja varapuheenjohtajaksi valittiin Vesa Jaatinen. Hallitus on tärkeä elin kehitettäessä
yhdistyksen toimintaa vastaamaan jäsenistön tarpeita ja se ottaakin mielellään vastaan palautetta ja kehitysajatuksia.

Franny Awards 15.3.2013
– Franny-palkinnoilla näkyvyyttä
ja tunnustusta
Franny Awards on samalla yhdistyksen 25-vuotisjuhla

Yhdistyksen perinteinen palkintojenjakogaala sekä samalla
yhdistyksen 25-juhlavuoden päätapahtuma Franny Awards
järjestetään Katajanokalla Helsingissä perjantai-iltana 15.3.
Franny Awards -gaala nostaa koko ketjun yrittäjineen valokeilaan: jokaisella SFY:n jäsenketjulla on jälleen myös mahdollisuus palkita omat yrittäjänsä legendaarisella Franny-palkinnolla. Franny-palkittavien joukosta valitaan tuttuun tapaan
myös Vuoden Franchisingyrittäjä. Toinen tapahtuman kohokohta on Vuoden Franchisingketjun julkistaminen.
Juhlapaikka on Scandic Marina Congress Centerin Fenniajuhlatila ja tapahtuman pääyhteistyökumppanina toimii Etera. Juhlan tasokkaasta viihteestä vastaa mm. Laura Voutilainen.
Juhlien järjestelyt ovat siis jo täydessä vauhdissa . Kannattaa varata heti päivä kalenteriin, sillä tiedossa on mahtavat
juhlat!

Yrittäminen on tasapainoilua
muuttuvissa olosuhteissa.
Hallitse riskit!

Illalliskorttien myynti on käynnissä –
varaa myös hotellihuoneet
Tapahtuma kokoaa koko franchisesektorin yhteen ja mukaan
ovat tervetulleita niin franchisingyrittäjät, ketjujen edustajat
kuin yhteistyökumppanit. Iltaan odotetaan n. 400 vierasta ja
paikkoja on rajoitetusti. Näyttää siltä, että kahden viime vuoden hyvät kokemukset vauhdittavat myyntiä ja Suomen Franchising Yhdistys kehottaakin tilaamaan illalliskortit ajoissa sekä pohtimaan ketjukokouksien yhdistämistä samaan ajankohtaan. Muistathan, että Franny Awards on avec-tilaisuus.
Illalliskortin ostaneet saavat myös erikoisedun hotellihuoneista.
Ilmoittautumiset ja tarkemmat tiedot löydät tuttuun tapaan
tapahtuman sivuilta www.frannyawards.fi

Työttömyysturvaa
yrittäjille

Maksuton palvelunumero 0800 9 0888
FranchiseNews 1/2013
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Koulutuskalenteri kevät 2013
KETJUN JOHDOLLE JA UUDEN KETJUN
RAKENTAJALLE:

FRANCHISING - YRITYKSEN
KASVUMALLINA 12.2.2013,
Messukeskus, Helsinki
Suosittu koulutuspäivä kaikille franchisingketjujen johdossa työskenteleville,
ketjun rakentamisesta ja kehittämisestä
kiinnostuneille sekä franchisingtoiminnan sidosryhmille. Kaikkien franchisingsektorilla  toimivien MUST-koulutus!
Seminaarissa opit:
• mitä franchisingliiketoiminta on
• mikä on franchisingliiketoiminnan
ydin ja miten hyödynnät sitä
käytännön tasolla
• mitkä ovat franchisingketjun
keskeiset menestystekijät
• miten starttaat
franchisingliiketoiminnan
onnistuneesti
• mitä työvaiheita ja resursseja
tarvitaan franchisingketjun
rakentamiseksi
• miten pystyt objektiivisesti
arvioimaan nykyistä tai tulevaa
franchisingtoimintaa

FRANCHISING - TEHOA
YRITTÄJÄREKRYTOINTIIN
21.3.2013,
Messukeskus, Helsinki
Puolenpäivän franchisingseminaari,
jossa keskitytään yrittäjärekrytoinnin
saloihin. Oikeanlaisten yrittäjien
rekrytointi on kaikkien ketjujohdossa
työskentelevien yhteinen haaste.
Seminaarissa opit mm.
• mitä yrittäjärekrytoinnissa on
suunniteltava ja miten
• miksi yrittäjäprofiili on
menestystekijänä
• miten mallinnetaan
rekrytointiprosessi
• mitkä ovat oikeat kanavat ja välineet
hyvän yrittäjän löytämiseen
• miten myyn konseptin
yrittäjäkandidaatille.
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FRANCHISING - KONSEPTIN
JA KÄSIKIRJAN KEHITYS
23.4.2013,
Messukeskus, Helsinki
Syventävä aamupäivän seminaari
konseptoinnin ja käsikirjan kehittämisen
saloihin. Tarkoitettu erityisesti ketjujohdolle, jolle käsikirjan rakentaminen tai
uudistaminen on ajankohtaista.
Seminaarissa käsitellään mm.
• mitä konseptilla ja konseptoinnilla
tarkoitetaan
• miten konseptin kehittämisessä
edetään
• miksi ja miten konsepti on
dokumentoitava käsikirjaksi/
käsikirjoiksi
• mitä hyvä käsikirja sisältää ja miten
se rakentuu
• miten käsikirjaa käytetään
franchisingketjun johtamisessa
• miten seurataan konseptin
toteutumista käsikirjan avulla

FRANCHISING KETJUJOHDON JURIDISET
HAASTEET 23.4.2013,
Messukeskus, Helsinki
Hyödyllinen iltapäiväseminaari kaikille
franchisingtoiminnan käytännön
juridisten haasteiden kanssa painiville
Seminaarissa opit mm.
• mistä elementeistä ja
yksityiskohdista hyvä
franchisingsopimus koostuu
• miten suojaat konseptinne
tärkeimmät elementit
• miten käsittelet ja solmit sopimuksen
alkavan yrittäjän kanssa
• missä tilanteessa käytät sopimusta
ketjun johtamisvälineenä
• miten hoidat onnistuneesti
sopimuksen irtisanomisen ja
purkamisen eri tilanteissa

DiFM DIPLOMA
IN FRANCHISE
MANAGEMENT 11.4.
-marraskuu 2013

       
Suomen ainoa
ketjujohtamisen
Hintaetu
Suomen
haasteisiin
Franchisingkeskittyvä
Yhdistyksen
valmennusohjeljäsenille
ma Diploma in
Franchise Manage.
ment – DiFM VII
käynnistyy
keväällä 2013.  DiFM:n tavoitteena on
jakaa tieto-taitoa ketjuliiketoiminnan
suunnitteluun ja johtamiseen. Ohjelmassa käydään läpi kaikki franchisingliiketoiminnan oleellisimmat osa-alueet
yrittäjärekrytoinnista ketjunohjaukseen.
Intensiivinen valmennus on suunnattu
ketjun johto- ja kehitystehtävissä
työskenteleville - toimitusjohtajille,
ketjujohtajille, franchisingpäälliköille,
kehityspäälliköille, alue-/kenttäjohtajille
ja muille vastaavissa tehtävissä työskenteleville henkilöille titteliin katsomatta.  

–10%

FRANCHISINGYRITTÄJYYDESTÄ KIINNOSTUNEILLE:

TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI –
INFOTILAISUUDET 12.3. JA
25.4.2013,
Helsingissä
Jos pohdit oman yrityksen perustamista
ja franchisingyrittäjänä aloittamista,
tämä infotilaisuus on juuri sinua varten.
Tie Franchisingyrittäjäksi – infotilaisuudet ovat maksuttomia ja tarkoitettu
kaikille ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneille.

Lisätiedot koulutuksista ja ilmoittautumiset: www.fbc.fi tai info@fbc.fi
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Tilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia
asioita
• Mitä on franchising ja sopiiko se
minulle?
• Miten haen onnistuneesti
franchisingyrittäjäksi?
• Miten rahoitan yritykseni startin?
• Franchisingsopimuksen sisältöYrittäjän eläkevakuuttaminen
• Avoimet yrittäjäpaikat juuri nyt

VUODEN 2013 TIE
FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI –
OPAS ILMESTYY 28.2.2013.
Ensimmäinen Tie Franchisingyrittäjäksi
– opas saavutti valtaisan suosion.
Maksuttomalle, neutraalille tietolähteelle franchisingyrittäjyydestä näyttää
olevan kova kysyntä.
Opas on tarkoitettu kaikille franchisingyrittäjyydestä kiinnostuneille ja sitä
suunnitteleville maksuttomaksi perusoppaaksi franchisingyrittäjyyden tarkasteluun ja aloittamiseen. Ketjut voivat
käyttää tätä yleistä franchisingopasta
apuna omassa yrittäjärekrytoinnissaan.
Oppaan tavoitteena on myös lisätä
yleistä, neutraalia tietoutta franchisingyrittäjyydestä eri sidosryhmien
keskuudessa.
Oppaan painos on 10 000 kpl ja sitä
jaetaan mm. ketjujen, yritysneuvontapisteiden (uusyrityskeskukset, TE-toimistot,
ELY-keskukset, kunnalliset yritysneuvojat
jne.), sidosryhmien (pankit ja muut
rahoitusorganisaatiot, vakuutusyhtiöt,
tilitoimistot jne.), oppilaitosten, Suomen
Franchising-Yhdistyksen, FranCon
Franchise Consultingin, Ketju.fi:n,
Franchise Business Collegen kautta sekä
Tie Franchisingyrittäjäksi–infoissa,
yrittäjyyskoulutuksissa, messuilla ja
muissa tilaisuuksissa

Saavuta unelmasi
muuttaen ihmisten elämää

Maailman johtava ei-sairaanhoidollinen
hoivapalveluketju avaa franchising-toiminnan
Suomessa ja etsii yrittäjiä tarttumaan
erinomaiseen liiketoimintamahdollisuuteen.
Tarjolla on alueita eri puolilla Suomea.
Yhtiö aloitti oman palvelutoimintansa vuonna 2009 ja
on saavuttanut vahvan jalansijan pääkaupunkiseudulla.

Tartu nyt haasteeseen.
Lisätiedot ja tilaukset: www.fbc.fi tai
info@fbc.fi/09 270 70 270

Saavuta unelmasi muuttaen
toisten ihmisten elämää.
Ota yhteyttä!
010 841 7402 tai
franchising@homeinstead.fi

homeinstead.fi
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R-kioski Oy on kannattava valtakunnallinen kioskiketju,
joka tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman
viihdettä, jännitystä ja mielihyvää sekä tärkeitä arjen
tuotteita ja palveluita – nopeasti ja mukavasti aamusta
iltaan. Suomessa on kaikkiaan noin 650 asiakaskeskeistä
R-kioskia, joista noin 250 on kauppiasvetoisia
franchising-periaatteella toimivia kioskeja.

”Ehdottomasti kannattaa ryhtyä
yrittäjäksi. Saat johtaa itseäsi
ja työ on palkitsevaa. On hyvä
tunnistaa itsessään kauppiaan
piirteitä, ennen kuin ryhtyy
tositoimiin.”

Claudia Steiger,
r-kioSki Pukinmäki, HelSinki
”Parasta työssä on se, että jokainen päivä on erilainen.
Tiimin kanssa saa pitää yhdessä kioskista huolta omalla
esimerkillään.”
”On erittäin mukavaa olla tekemisissä
ihmisten kanssa. R-kioskin asiakkaina on koko kansa ja
kanta-asiakkaista tulee helposti hyvän päivän tuttuja. Hyvä
kauppias on sellainen, joka osaa ajatella, että tekee työtä
itselleen ja kun työt hoidetaan, niin tulee myös tulosta. “

Mikäli kiinnostuit R-kioski-kauppiaan urasta,
niin lue lisää: www.r-kioski.fi/kauppiaaksi
Tai ota suoraan yhteyttä rekrytointiin
puh. 09 852 8540 arkisin klo 9-11
sähköposti: rekrytointi@r-kioski.fi

