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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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Syksy on sadonkorjuun aikaa. Liiketoiminnassa
sadonkorjuulla viitataan menestystavoitteiden
saavuttamiseen, panostusten avulla saavutettujen tuottojen aikaansaamiseen. Yritystoiminnan
ideologia perustuu maanviljelyksen ideaan: ensin
kylvetään ja sitten pyritään kasvattamaan siitä
mahdollisimman hyvä sato. Sadon määrä kuvaa
taloudellisen menestyksen määrää, viivan alle
jäävää tulosta yritystoiminnassa. Satoon vaikuttavat säät, yrityksen menestykseen puolestaan
markkinaolosuhteet. Säistä huolimatta syntyy sadoissa tilakohtaisia eroja, niin myös liike-elämässä - toiset menestyvät paremmin kuin toiset samassa markkinatilanteessa.
Franchise Newsin edellisessä numerossa haastattelimme menestyviä yrittäjiä
ja sidosryhmiä menestyksen merkityksestä ja sen saavuttamisen mahdollisuuksista. Pohdimme, miksi toinen yrittäjä pärjää paremmin markkinoilla, ja
jopa samassa ketjussa, kuin toinen. Tämä on täysin normaalia ja sallittua, se on
yrittäjyyden yksi perimmäisiä teesejä. Se ei saisi herättää kateutta, vaan tervettä kilpailuhenkeä: ”kyllä minäkin tuohon pystyn, jos kaverikin!”
Franchisingtoiminnassa kavereita tarvitaan konkreettisesti. Menestyvä franchisingyrittäjä tarvitsee yleensä rinnalleen muita menestyviä yrittäjiä ja parhaimmat menestystarinat syntyvät siitä, että koko ketju menestyy hyvin markkinoilla. Franchisingketjussa toisen menestys tukee aina toisen menestysmahdollisuuksia. Hyvä laitetaan niin sanotusti kiertämään. Menestyvässä ketjussa
yrittäjän menestys ei haittaa, eikä yrittäjä ole toiselle katkera, vaikka toisen hyvästä sadosta valuu myös toisen laariin. Päinvastoin, ketjussa pyritään varmistamaan, että yrittäjät menestyvät ja tukevat toisiaan menestymään.
Tässä lehdessä jatkamme menestys-teemaa, mutta nyt koko ketjun näkökulmasta. Tuomme esiin eri kriteereillä menestyviä ketjuja, kysymme ketjujohtajilta ja yrittäjiltä, mitä vaaditaan menestyvältä ketjulta tai mitä vaaditaan menestyksen aikaansaamiseen ketjuna. Menestystä voidaan tässäkin yhteydessä
tarkastella monin eri mittarein. Yksi ketju menestyy taloudellisesti alan keskivertoa paremmin, toinen kasvaa huomattavaa vauhtia ja kolmannen brändi
on tunnetuin alallaan. Toki nämä kaikki voivat näkyä vieläpä yhdessä ja samassa franchisingketjussa.  
Tällä hetkellä maan hallitus peräänkuuluttaa konsensusta kansaltamme, erityisesti työmarkkinaosapuolilta, jotta yhteinen tahtotila maan taloustilanteen
nostamiseksi saataisiin aikaan. Tämä on vaikeaa, sillä kaikki haluavat pitää kiinni omasta sadostaan ja vieläpä niin, että tänä vuonna pitäisi vähintään saada
sama sato kuin aiempina vuosina. Tämä on tietenkin hankalaa, jos maa ei tuota
samalla tavalla kuin aiempina vuosina. Menestyvän ketjun takana on osaava,
eteenpäin pyrkivä ketjujohto ja tyytyväiset, omaan työhönsä tyytyväiset yrittäjät, joilla on yhteinen ymmärrys nykytilasta, jotka puhaltavat yhteiseen hiileen ja joilla on yhteinen päämäärä. Menestyvässä franchisingketjussa yhteinen tahtotila on sisäänrakennettuna, ikään kuin itsestäänselvyys. Tässä olisi
oppia myös poliittisille päättäjille.
Toivon kaikille franchisingketjuille ja ketjujen yrittäjille hyvää satoa!
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NewsFlash

Suomen Talousverkon uutisia
Vuoden 2013 ensimmäisellä
puoliskolla
Talousverkko
avasi uudet toimistot Jyväskylään, Lahteen, Helsinkiin,
Hyvinkäälle sekä Rovaniemelle. ”Kasvoimme Suomen suurimmaksi
tilitoimistoketjuksi edustamiemme paikkakuntien määrän perusteella. Elokuussa 2013 palvelemme asiakkaitamme 36 yrittäjän voimin”, Suomen Talousverkko-ketjun keskuksesta kerrotaan.

Suomen Yrityskaupat-ketjuun uusia
jäseniä
Tilitoimisto A-Tili Tampereen seudulla on liittynyt Suomen Yrityskaupat -ketjuun, mikä tuo merkittävän lisäyksen Pirkanmaan
omistajanvaihdospalveluihin.
Laajennuksen jälkeen Tampereella asiakkaita palvelee neljä ammattilaista aikaisemman kahden
sijasta. Näin Tampereen palvelupisteestä tulee henkilömäärältään
Suomen Yrityskaupat -ketjun toiseksi suurin alueyksikkö. Uusina
välittäjinä aloittavat Jon Gorschelnik ja Toni Valkila.  Gorschelnikillä on pitkä kokemus taloushallinnosta ja Valkilalla vankka kokemus yrittäjyydestä, yrityskaupoista ja myyntityöstä. Yrityksellä on
myös hyvät kontaktit sijoittajiin, mikä tulee helpottamaan kauppojen rahoitusta alueella.
Suomen Yrityskaupat on avannut Satakunnan palvelupisteen
Porissa. Porin konttorin avaus on vastaus kasvaneeseen kysyntään
alueella.  Satakunnan palvelupisteen vetäjäksi valittu Matti Grönman on tunnettu tietotekniikan ja sähköisen taloushallinnon sovellusten kouluttaja ja pitkän linjan yrittäjä. Hän on ollut vuosia
osakkaana tilitoimistossa vastaten tietojärjestelmien ylläpidosta
sekä sähköisten taloushallintoratkaisujen ja graafisen raportoinnin
kehittämisestä. Yritysvälittäjänä Grönman on toiminut omistamassaan Firmakauppa.fi-palvelussa, joka siirtyi yhteistyösopimuksen
myötä Suomen Yrityskaupoille.

distettiin kokonaan erillinen tila SUBWAY® -ravintolaa varten. SUBWAY® -ketjun franchise-konsepti soveltuu erittäin hyvin Patalahden
kaltaisille liikenneasemille. Muita kevään ja kesän aikana avattuja
ketjun ravintoloita ovat mm. Vuokatin, Sastamalan, Kontulan, Kauniaisten, Palokan ja Rovaniemen Saarenkylän ravintolat. Tällä hetkellä ketjulla on Suomessa 116 ravintolaa. Suunnitelmissa on avata
maassamme vuoteen 2017 mennessä 200. ravintola, luoden samalla maahamme noin 1.000 uutta työpaikkaa.

Opteam osti HRV-palvelujen valtakunnallisen verkoston
Henkilöstöpalveluyritys Opteam
osti 30.5.2013 HRV-palvelujen koko liiketoiminnan. Työ- ja elinkeinoministeriön TE-palveluihin kuuluneen valtakunnallisen henkilöstöpalveluja tuottavan HRV-palvelujen koko toiminta siirtyi Opteamille
1.6.2013 alkaen. Kaupan myötä Opteam nousee yhdeksi suurimmista henkilöstöpalvelualan toimijoista Suomessa. Kaupan jälkeen Opteam-ketjun liikevaihto nousee 75 miljoonaan euroon ja henkilöstön määrä 150:een.
Liiketoimintakaupalla vahvistamme merkittävästi palvelutarjontaamme ja saamme lisäosaamista monella alalla, esimerkiksi uraohjaus- ja rekrytointipalveluissa sekä ammatillisissa kuntoutuspalveluissa, toteaa Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen.
- Ostamamme HRV-palvelut on toiminut osana TE-palveluita yli
kaksikymmentä vuotta. Yritys on arvostettu, ja HRV-palvelujen asiantuntijaverkosto on valtakunnallisesti tunnettu. Kolmellakymmenellä paikkakunnalla sijaitsevien toimistojen yhteistyö tekee mahdolliseksi sen, että tulevaisuudessa koko Suomen kattava asiantuntijaverkostomme, muun muassa toistakymmentä psykologia, voivat
palvella laajaa asiakaskuntaamme entistäkin paremmin, VanhalaHarmanen jatkaa.

Suomen Löytötavarapalvelu
laajentaa
Suomen Löytötavarapalvelu on avannut seitsemännen toimistonsa Tampereelle. Yrittäjänä toimistossa 17.6.2013 aloitti Tuomo Hassinen. Ketjun tarkoituksena on laajeta kaikkiin Suomen suurimpiin kaupunkeihin, mm.: Lahti, Kuopio, Pori, Joensuu, Lappeenranta, Hämeenlinna, Vaasa ja Seinäjoki.

Subwayn uusia ravintoloita
SUBWAY® -ketju vahvisti asemiaan
Keski-Suomessa. Jämsän ensimmäinen SUBWAY® -ravintola avattiin kesäkuussa Patalahden liikenneaseman yhteyteen. Liikenneasemalla tarjotaan näin kaupunkilaisille ja
matkailijoille uusi vaihtoehto ruokatarjontaan. Aseman sisälle uu-
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TEMin ylijohtaja Tuija Oivo, Opteamin toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen ja
TEMin kansiapäällikkö Erkki Virtanen liiketoimintakaupan allekirjoitustilaisuudessa
30.5.2013

Marian Konditoria uusii
myymäläilmeensä
Marian Konditorian 16 leipomomyymälää sijaitsevat pääkaupunkiseudulla. Myymälöistä asiakas voi hakea päivittäin Lähileipää, tuoreita leivonnaisia ja evästä.
Myymälät tarjoavat myös täytekakkuja kodin kaikkiin juhliin.
Ensimmäinen myymälä on avattu vuonna 1994 Itäkeskukseen.
Nyt ketju on uusiutumassa uuden ja raikkaan myymäläilmeen kera.

NewsFlash
Lämmin puu, raikas punainen väritys ja aito leipävarras myymälässä kutsuu asiakasta herkkuostoksille.
Ensimmäinen ketjuilmeen mukainen myymälä avattiin toukokuussa Espooseen, Sellon kirjaston naapuriin. Lisää uuden ilmeen
myymälöitä avataan lähivuosina ja jo toimivat myymälät uusiutuvat myymälä kerrallaan.

Verisure suojaa suomalaisia koteja ja
perheitä!
Avaamme syksyllä 2013 uusia franchising
alueita;   Forssa, Joensuu, Imatra, Kokkola,
Kotka, Hamina, Kouvola, Kuopio, Lappeenranta, Seinäjoki, Vaasa.

LadyLine- ja EasyFit-ketjut laajenevat
LLI Oy on avannut uudet LadyLine
keskukset Vaasaan sekä Rovaniemelle. LadyLine Vaasa Ritz aloitti toimintansa elokuussa 2013 ja LadyLine
Rovaniemi avaa ovensa lokakuussa
2013. LadyLine keskuksia on 31 kpl. EasyFit - keskuksia on nyt 16 kpl
eri puolilla Suomea; vuoden loppuun mennessä avataan vielä kaksi
uutta EF liikuntakeskusta (Vantaa Rekola sekä Sokos Hotel Pasila).

LadyLine ja EasyFit yhteistyöhön
S-Ryhmän ja LähiTapiolan kanssa
Ketjujen taustalla oleva LLI Oy on solminut yksinoikeudella valtakunnallisen Bonus sopimuksen S-ryhmän kanssa. Kaikki EasyFit
keskukset ovat mukana Bonus ohjelmassa 1.9 alkaen ja LadyLine
ketjusta ensimmäiset 10 keskusta per 1.10.
LLI Oy on sopinut yhteistyöstä myös Lähi-Tapiolan kanssa.
EasyFit ja LadyLine liikuntakeskusten asiakkaat voivat ostaa Kuntoilijan vakuutuksen jo asiakassopimusta solmittaessa. Kuntoilijan vakuutus on turva liikkuvan ihmisen tarpeisiin. LLI Oy seuraa läheisesti LähI-Tapiolan Hyvinvointistrategian toteutusta, jonka tavoite on
sairauksien ennaltaehkäisy sekä toipumisaikojen ja sairaslomien lyhentäminen.

Liikejuridiikkaan erikoistuneet Juridia, sen tytäryhtiö Heinonen & Co ja
Bützow yhdistyvät
Franchisingsopimuksiin ja franchisingiin liittyvään juridiikkaan erikoistunut Asianajotoimisto Juridia Oy sekä immateriaalioikeuksien
kuten tavaramerkkien suojaukseen erikoistunut tytäryhtiönsä
Asianajotoimisto Heinonen & Co Oy yhdistyvät liikejuridiikan toimiston Asianajotoimisto Bütsow Oy:n kanssa. Kyseessä on toimialan historian suurin yritysjärjestely Suomessa. Konsernin liikevaihto vuodelle 2013 on arviolta 28 miljoonaa euroa. Syntyvä Juridia
Bützow sijoittuu Suomen kuuden suurimman asianajotoimiston
joukkoon. Juridian franchisingjuristit Marja Tommila ja HannaMaija Elo ovat iloisia yhdistymisestä ja sen tuomasta lisävahvistuksesta – juristivahvuus yhdistymisen jälkeen on peräti 105 juristia.

Fintravel laajentaa Rukalle
Fintravel Tour Operators Oy laajentaa franchising-toimintaansa Rukalle 1.10.2013 alkaen. Laajennuksen tavoitteena on kehittää ja
laajentaa matkailupalvelujen vientiliiketoimintaa Venäjälle ja Kiinaan sekä Keski-Eurooppaan kotimaan ohella. Avattava Fintravelin
toimipiste käyttää matkailumarkkinoinnissaan omaa jakelutietä ja
markkinoi Rukaa asiakkailleen uusien ryhmien lisäksi. Fintravel Ruka käyttää myös omia, tuotteistettuja matkailupalveluja toiminnassaan, jonka ansiosta Rukalle on odotettavissa uusia matkailijoita tavoitelluista kohderyhmistä.
Ruka on Fintravelin viides toimipiste. Fintravelilla on omat toimipisteet Rovaniemellä ja Helsingissä, ja franchising-yritykset Levillä ja Kemijärvellä.
Vuonna 1994 perustettu Fintravel on matkailun maahantuontiyritys, joka kehittää vientikonseptiinsa liittyen franchising-toimintaa ja siihen verkkoliiketoimintajärjestelmiä.

Eläkevakuutusyhtiö Etera ja Laatutakuu sopivat yhteistyöstä
Etera on kehittänyt franchisingketjuille
oman Franchising-työeläkesalkun, jolla
ketjut ja ketjuyrittäjät saavat aikaisemmin vain suuryrityksille tarkoitetuttuja
työeläkeyhtiön palveluita käyttöönsä.
Eterassa vakuutetut Laatutakuun yrittäjät ovat jatkossa oikeutettuja yksilöllisesti Laatutakuu-ketjulle räätälöityihin Eteran työhyvinvointipalveluihin. ”Uskon, että pystymme jatkossa palvelemaan konseptimme
avulla Eterassa vakuutettuja ketjuja ja ketjun yrittäjiä tavalla, joka
on aikaisemmin ollut mahdollista vain suuryrityksille. Nämä palvelut ovat nyt myös Laatutakuun yrittäjien saatavilla”, sanoo myyntikanava vastaava Juuso Aaltonen.

Lilli fuusioituu
Lilli MPY Oy (y-tunnus 2457565-0) sulautuu
30.9.2013 emoyhtiöönsä Mikkelin Puhelimeen (Oyj) (y-tunnus
1570688-2). Fuusio ei aiheuta muutoksia Lilli -liiketoimintaan tai Lilli -yrittäjien arkeen.
FranchiseNews 2/2013
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NewsFlash

Restel tuo hampurilaisjätti Burger
Kingin Suomeen
Restel on tehnyt Burger Kingin kanssa Suomen
markkinat kattavan master franchise -sopimuksen. BURGER KING® -ravintolat ovat alkuun vahvasti Restelin omaa liiketoimintaa, mutta tulevaisuudessa sopimus mahdollistaa ravintolaverkoston laajentamisen itsenäisten yrittäjien
kanssa tehtävillä sub-franchising -sopimuksilla. ”Uskomme Burger
Kingin vetovoimaan brändinä. Tuomme Suomen markkinoille uuden vaihtoehdon, joka palvelee kotimaisten kuluttajien lisäksi matkailijoita. Kysyntää riittää Suomen pikaruokamarkkinoilla, jotka
ovat alan voimakkaimmin kasvava markkinasegmentti”, toteaa Restelin ravintolatoimialan johtaja Leena Turunen. Tavoitteena on
luoda valtakunnan kattava verkosto, jonka ensimmäiset BURGER
KING -ravintolat avataan vuoden vaihteen tienoilla pääkaupunkiseudulla.

Aussie Bar: New bars & going international

Vietävän hyvää pizzaa ja kohta myös
pysähdyttävän hyvää - Pizzataxi kehittänyt shop-in-shop –konseptin
Pizzataxi on vuonna 1985 perustettu
kotimainen pizzaketju ja markkinoi nyt
itseään uudella tavalla. Pizzataxin perustivat yrittäjät Mika Suikkanen ja Sari Keinänen ja ensimmäinen myymälä avattiin Helsinkiin Mechelininkadulle. Vuosien varrella ketju on kasvanut maltillisesti pääkaupunkiseudulla ja tänään kaikissa 26
myymälässä toimii itsenäinen franchisingyrittäjä. Pizzataxin kilpailuvaltPIZZATAXI-mini –pizzakonsepti
tina on alusta alkaen ollut  
Sinun huoltoasemalle?
kotiinkuljetus. ”Nyt PizzaHaemme Vietävän hyviä yrittäjiä
eri paikkakunnille!
taxi laajentaa ja täydentää
konseptiaan ja tarjoaa
myös huoltoasemayrittäPizzataxi on v. 1985 perustettu
suomalainen pizzaketju,
jolla on lähes 30 v. kokemus
jille ns. Pizzataxi-mini -pizmiten hyvää pizzaa tehdään.
Pizzataxi-mini -konseptissa on valittu Pizzataxin listalta
zakonseptin, jossa on
TOP8 suosituinta pizzaa ja konsepti toimii ilman kuljetuspalvelua.
suppeampi tuotevalikoima, TOP8 suosituinta Pizzataxin pizzaa vuosien
varrelta”, kertoo ketjuwww.pizzataxi.fi
päällikkö Juhani Kotro.
Konsepti toimii ilman kuljetuspalvelua ja se on helppo käynnistää pienellä alkupääomalla,
koulutus ja tuki tulevat ketjun puolesta. ”Testattu ja hyväksi havaittu liiketoimintakonsepti, sekä vahva brändi takaavat mieluisan pizzaelämyksen!” Kotro vakuuttaa.

Sinustako myös
yrittäjä?

Lämmin ja vastapaistettu pizza on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi houkutella
asiakkaita ja lisätä muidenkin tuotteiden myyntiä huolto- ja liikenneasemilla.

Tutkimuksetkin osoittavat, että asiakkaat viettävät enemmän aikaa sellaisissa myymälöissä,
joissa heidän maku ja hajuaisteja aktivoidaan.

Pizza ei koskaan ole hyllytuote vaan tarjoaa selvän kilpailuedun.

Aussie Bar started co-operations
with a new Franchisee in the beginning of the year. The new bar, Aussie Bar Jyväskylä, opened their
doors in the center of Jyväskylä in April and we would like to welcome Satu Orava to Aussie Bar- family as the newest member of our
group.   
Aussie Bar is going International. During the summer we have
been meeting with different contacts and partners in Scandinavia
and we are now ready to spread the love in Europe. At the moment
we are also going through the recruitment process with a new
Franchisee and looking for a perfect location in Tampere. We are
hoping to open Aussie Bar Tampere before the beginning of summer 2014.

Alina Hoivatiimi kasvuun yrityskaupalla
Suomen suurimpiin henkilöstöpalvelualan yrityksiin kuuluva VMP Group osti 26.3.2013 ItäSuomessa toimivan kokonaisvaltaista kotihoitopalvelua tarjoavan Alina Hoivatiimin. Tavoitteena on kasvattaa
Alina Hoivatiimistä viidessä vuodessa koti- ja hoivapalvelujen sekä
kotisairaanhoidon valtakunnallinen markkinajohtaja.
VMP laajentaa toimintaansa hoivasektorille ja hankki omistukseensa Suomen vanhimpiin koti- ja hoivapalvelujen sekä kotisairaanhoidon toimijoihin lukeutuvan Alina Hoivatiimin. Franchisingperiaatteella toimivan, kotimaisessa yksityisomistuksessa olevan
Alina Hoivatiimin juuret ulottuvat vuoteen 1993.

Alina Hoivatiimi laajenee Pohjanmaalla, sekä Oulun ja Tampereen
seudulla
Kesän ja alkusyksyn aikana on aloittanut koko joukko uusia yrittäjä
ketjussa. Uudet yrittäjät on esitelty tarkemmin Nimityspalstalla. Alina Hoivatiimi on suomalainen, valtakunnallinen, kokonaisvaltaiseen kotipalvelutyöhön erikoistunut ketju. Alinalla on 20 vuoden
kokemus kotipalvelualasta. Alina on osa VMP Group –konsernia.
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Pizzanpaisto palvelukonsepti on hyvä esimerkki kasvavasta trendistä, joka nähdään huoltoasemilla.
Pizza houkuttaa asiakkaat huoltoasemien myymälöihin. Samalla mukautamme konseptin asiakkaan
vaatimuksiin. Opastamme myymäläpäällikköjä suunnittelemaan ja optimoimaan myyntiä
sekä koulutamme henkilökunnan tekemään hyviä ja maistuvia pizzoja.

Suomen 1. Outlet-kylä Nordlett,
Brand Outlet Village Oulu
tarjoaa liiketilat kymmenille outlet-myymälöille, 5
ravintolalle sekä isolle lasten sisäleikkipaikkatoimijalle. Tilojen varausaste lähentelee jo 60% ja mukaan on tulossa niin koti- kuin ulkomaisiakin huippubrändejä. Nordlett tarjoaa toimijoille kaikki menestyksekkäiden outlet-kylien ominaisuudet: sopiva etäisyys kaupungista, kylämäinen tunnelma, vetävät brändit, yhteismarkkinointikonsepti sekä erinomainen saavutettavuus merkittävän matkailureitin varrella. Nordlett avautuu
2014 loppuvuodesta Oulun eteläpuolelle aivan moottoritien varteen.

NewsFlash

Uudet yrittäjät

NutriCoach –ketjuun on tullut loppukevään ja kesän aikana uusia
ketjuyrittäjiä seuraavasti:
Nina Vallast, NC-valmentaja, Salo
Mona Salama, NC-valmentaja, Helsinki
Arto Tarvainen, NC-valmentaja, Rauma
Sanna Perälä, NC-valmentaja, Helsinki
Anne Rajahalme, NC-valmentaja, Nurmijärvi
Johanna Björklund, NC-valmentaja, Helsinki
Anni Laitinen, NC-valmentaja, Kangasniemi
Satu Suomela, NC-valmentaja, Ihode

RE/MAX-ketjussa on aloittanut uusia yrittäjiä. RE/MAX Asuntoneliöt, KeravaRE/MAX-ketjun kokeneet yrittäjät, Marita Koskiola, Kristina Orela, Matti Orela sekä Jorma Koskiola, avasivat keväällä uuden toimiston, RE/MAX Asuntoneliöt, Keravalle.RE/MAX Pro, Espoo
LeppävaaraRE/MAX Pro aloitti toimintansa toukokuussa Espoon
Leppävaarassa. Yrittäjinä toimistossa toimivat kokeneet kiinteistönvälittäjät, Satu Hormio, Mari Mild, Mika Saavalainen, Jukka
Vuorio sekä Kyösti Juntunen. RE/MAX Elite, Espoo TapiolaRE/
MAX-ketju vahvisti asemiaan Espoossa, kun ketjun kolmas toimisto
Espoossa, RE/MAX Elite, aloitti toimintansa elokuun alussa Tapiolassa. Yrittäjinä toimistossa toimivat Hanna Peltonen sekä Mikko
Koivunoro. RE/MAX Asuntomaailma, JoensuuRE/MAX-ketjun itäisin toimisto, RE/MAX Asuntomaailma, käynnisti toimintansa juuri
Joensuussa. Toimiston yrittäjinä toimivat paikalliset kokeneet kiinteistönvälittäjät, Jyrki Makkonen ja Timo Ikonen sekä Hanna Peltonen ja Mikko Koivunoro.

Jyrki Palomäki

Home Instead Seniorihoiva on
avannut kaksi uutta toimipistettä.
Ttm ja geriatriseen kuntoutukseen erikoistunut fysioterapeutti
Elina Salonen on aloittanut Tampereella ja prosessitekniikan ja tuotantotalouden diplomi-insinööri Jyrki Palomäki Vantaalla. Home Instead Seniorihoiva tuottaa ei-sairaanhoidollisia hoivapalveluita kuten seuranpitoa, ruoanvalmistusta, kodinhoitoa, lääkemuistutuksia
ja Alzheimer-hoivaa ikäihmisille kotiin.
Elina Salonen yrittäjäksi lähtemisestä:
”Kunnat painiskelevat haastavassa tilanteessa ja samalla taloudellinen tilanne on
tiukka. Näen palvelumme kuntien palveluita täydentävänä resurssina. Jyrki Palomäki: ”Home Instead Seniorihoiva vaikutti ammattimaiselta, hyvin hoidetulta ja
johdetulta ketjulta. Työt eivät lopu, kasvuala kyseessä.”

Elina Salonen

Home Instead Seniorihoivan uudet
toimipisteet

Uudet yrittäjät R-kioski-ketjussa:
Eija Yläoja, Kaisametro, Helsinki
Kirsi Ali-Yrkkö, Plaza, Salo
Teija Kauranen, Tori, Salo
Erja Mursunen, Fredrikinkatu 42, Helsinki
Veli Kojo, Forum, Helsinki
Mikael Berndtson, Puotila, Helsinki
Riikka Saarinen, Jokioinen
Merja Halmetoja, Haapavesi
Taisto Lännenmäki, Länsimäki, Vantaa
Elina Tuominen, Tori ja Tommola, Heinola
Lea Rinne, Tori ja Tommola, Heinola
Mirja Natunen, Puumala
Monica Remmelkoor, Linjuri, Salo
Markku Ranne, Linjuri, Salo
Anna-Maria Almarsund, Humalisto, Turku
Anne Lindblad-Kaasalainen, Humalisto, Turku
Marju Pitkänen, Tammela
Merja Nissinen, Tori, Varkaus
Tiina Rauhala, Viiskulma, Helsinki
Rea Toivo, Keskuskatu, Mäntsälä
Helena Oral, Pyynikintori, Tampere
Annele Jauhiainen, Pielavesi
Marjaana Lemström, Keskuskatu, Kotka
Mirja Turunen, Petonen, Kuopio
Kirsi Turkki, Porrassalmenkatu, Mikkeli
Tuula Korhonen, Nilsiä
Eija Marttila, Mikkeli
Maila Turunen, Koululahti, Savonlinna
Mervi Vaurio, Monna, Rauma
Arja Koivula, Kaarina
Pirjo Salo, Lieto
Ann-Mari Keskitalo, Uusikaupunki
Ulla Helasjoki, Kalevanpuisto, Pori

Kuopiossa avautuu uusi Pancho Villa -ravintola Matkuksen uudella,
lokakuussa 2013 avattavalla liikenneasemalla. Yrittäjänä toimii Kari
Vepsäläinen.
Ketjussamme Donegroup-yhtiöt, on aloittanut keväällä 2013
franchising-yrittäjinä:
1.3.2013 REOL OY, alueena Seinäjoen talousalue
21.3.2013 Elite Investments Oy, alueena Tallinnan ja Helsingin talousalue
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Uusia kauppiaita  Marian Konditorian ketjuun
Tikkurilan Marian Konditorian leipomomyymälän kauppiaana on
helmikuussa aloittanut Paula Kontusalmi.
Ketjun uutta paikkaa, Espoon Sellon kirjastokahvilaa, vetävät
toukokuusta alkaen kauppiaat Seija Saario ja Maria Tcheng.
Louhelan jo toimivaan myymälään on valittu heinäkuusta alkaen uudeksi kauppiaaksi Tarja Rautio.

Lilli MPY Oy:n liiketoiminta on voimakkaassa kasvussa ja joukossamme on aloittanut tänä vuonna jo 3 uutta franchising  -yrittäjänä
toimivaa Lilli Digitalkkaria. Imatra - Lappeenranta alueella on aloittanut Veijo Strandén, Tampereella Heikki Paatero ja pääkaupunkiseudulla Jyrki Toivanen.
Heikki Paatero, 54 v, Tampere, on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja datanomi. Hän on työskennellyt jo 30 -vuotta IT-alalla, sovelluskehitys, projekti sekä myyntitehtävissä, muun muassa Nokialla. Vapaa-aikana tämä leipova Digitalkkari tekee Spelt-leipää, kokkaa ja soittaa pianoa.
Veijo Strandén, 55 v, Lappeenranta-Imatra, Veijo on työskennellyt tietoliikenteen parissa vuodesta 1989. Tämä ”lentävä” Digitalkkari harrastaa päälajinaan mäkihyppyä MM-tasolla ja Veijo on
toiminut myös Matti -elokuvassa stunt-hyppääjänä.
Jyrki Toivanen, 49 v, pääkaupunkiseutu, koulutukseltaan MKT
ja Yo-merkonomi. Jyrkillä on yli kymmenen vuoden kokemus yrittäjyydestä ja kodin viihde-elektroniikan myynnistä, viimeksi hän on
toiminut konsulttina.

Osakeyhtiö lamit.fi - franchise-ketjumme uudet yrittäjät ja pätevöityneet energiatodistuksen laatijat
Jarmo Korhonen / Kuopio, Iisalmi / rakennusinsinööri
Reino Salmela / Muhos, Oulu / rakennusinsinööri
Eeva-Kaisa Vilmi / Kuhmo / rakennusteknikko
Jari Pullinen / Salo / rakennusinsinööri
Jarkko Ojala / Kokkola / koneinsinööri
Sakari Bergman / Kalajoki
Tuomas Ikonen / Jyväskylä/ insinööri (AMK)
Kauko Tiirola / Jääli, Oulu / LVI-Insinööri
Ilkka Heinonen / Espoo / rakennusinsinööri

OmaSiivooja-yrittäjinä ovat pääkaupunkiseudulla aloittaneet
Heili Leesmaa
Jimi Metaliaj
Ljubomir Karaica
Richard Ijenna
Jan Latif
sekä Tampereen seudulla Eeva Pernitz
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Kotiringissä on aloittanut uusina Partneri-yrittäjinä Susanna Sormunen Klaukkalassa, Mia Salonen Nurmijärvellä, Anita Kuki ja
Karina Pozdniakova Tuusulassa sekä Päivi Vastela Hyvinkäällä.
Kotirinki on kotisiivous ja kodin puhtaanapitopalveluita tarjoava
ketju. Kotiringin Partneri-konsepti on tarkoitettu ensisijaisesti itsensä työllistäville yrittäjille, jotka haluavat tarjota palveluita pienemmälle asiakasmäärälle joko täysiaikaisesti tai lisäansiona.

Kodin Helga -kotipalveluyrittäjänä Joensuun eteläisellä kaupunkialueella sekä Niittylahden ja Hammaslahden taajamissa toimii Eeva-Leena Lappalainen.

Antti Rotko aloitti Opteam-yrittäjänä 1.8. toimialueenaan Lapin
Lääni, lukuun ottamatta Rovaniemen ja Sodankylän alueita, ja Ruka-Kuusamo eli ns. matkailu-Lapin alue. Antti Rotko tarjoaa kaikkia
Opteamin henkilöstöpalveluita palvelualan asiakkaille. Opteam Yhtiöt vastaa alueella kaivos-, rakennus- ja teollisuusalan asiakkuuksista.
Antti Rotkolla on 25 vuoden kokemus hospitality- ja palvelusektorilla esimies- ja johdon tehtävissä. Yrittäjänä sekä strategia- ja
organisaatiokonsulttina Antti on toiminut vuodesta 2009.

Alina Hoivatiimin toiminta laajenee, kun Sureeluk Hepomäki aloittaa Alina-yrittäjänä Vaasan keskustassa. Toiminta pyörähtää käyntiin syksyn aikana tarjoten kattavasti kotipalveluita hoivasta kotisiivoukseen.
Alina Hoivatiimi laajenee jälleen, kun Leena Korva solmi yrittäjäsopimuksen ja aloittaa Alinan toiminnan syksyllä Oulussa.
Alina Hoivatiimi laajenee jälleen, kun yrittäjät Heli Hämäläinen ja Tiina Hietanen solmivat viisivuotisen yrittäjäsopimuksen ja
aloittavat Alinan toiminnan syksyllä Tampereella, Kangasalalla, Orivedellä ja Jämsässä.
Lisäksi Alina Hoivatiimi laajentaa Vaasaan ja ruotsinkieliselle
Pohjanmaalle Vaasan eteläpuolelle. Yrittäjänä tulee toimimaan
Katja Hellman.

P&T Kunto- ja hyvinvointisalit yrittäjät 2013; Pia Lassila, Tom Lassila,
Rami Talme, P&T Kaari (avaus 10/13); Henri Elvilä, P&T Kamppi; Jorma Löfgren, P&T Latokartano; Sami Kangasperko, P&T Hämeenkyrö

Nimitykset

Mikko Nummenmaa
Salla Orrela

Salla Orrela on nimitetty Huoneistohotelli Kotimaailma -ketjun Franchise Manageriksi 1.9.2013 alkaen. Sallan vastuualueina ovat mm. uusien yrittäjien rekrytointi
ja koulutus sekä franchisingtoiminnan kehittäminen.

Nimitykset RE/MAX Finlandin ketjuorganisaatiossa.
Nelma Kemppainen, Toimistoassistentti / vastuualueena RE/MAXketjun hallinnolliset tehtävät / Helsinki
Leena Rotko, KTM, LKV / Kouluttaja / vastuualueena RE/MAX-ketjun franchisingyrittäjien ja välittäjäyrittäjien koulutus /Helsinki
Tom Gammals, Franchising-konsultti / vastuualueena RE/MAXketjun laajeneminen ja uusien franchisingyrittäjien rekrytointi /
Helsinki

Heidi Ruippo

Rikhard Sjöberg, verkkomarkkinointipäällikkö
Sjöberg vastaa mm. ketjun digitaalisten
palveluiden kehittämisestä. Ennen Kiinteistömaailmaan tuloaan hän on työskennellyt mm.markkinointipäällikkönä QPR
Softwarella sekä konseptipäällikkönä
Webropolilla.
Heidi Ruippo, aluepäällikkö
Ruippo toimii aluepäällikkönä Espoon,
Vantaan, Uudenmaan kehyskuntien sekä
Lahden seudun alueilla. Aiemmin hän on
työskennellyt ketjujohtamisen sekä markkinoinnin ja myynnin tehtävissä mm. The
Body Shop -ketjussa sekä Stockmannkonsernissa ja hän käynyt Kiinteistömaailman oman Yrittäjä Trainee -koulutusohjelman.
Miisu Koskela, kouluttaja
Koskela vastaa ketjun koulutuksista koko
maan tasolla. Hän on ennen Kiinteistömaailmaa ollut mm. yrittäjänä päivittäistavarakaupan puolella, sekä yksityisyrittäjänä että kouluttajana ja konsulttina.

Miisu Koskela

Anne Jurvelin

Anne Jurvelin on nimitetty 2.4.2013 alkaen Opteam Yhtiöiden henkilöstöjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

Rikhard Sjöberg

Kiinteistömaailma Oy:n ketjuohjaus
kasvaa
Kiinteistömaailma Oy:ssä on aloittanut
kolme uutta työntekijää elokuussa 2013.

Tiina Kuokkanen

Rambollin franchise-yhdyshenkilöksi on
nimitetty KTM Tiina Kuokkanen. Hän on
kauppapaikkojen ja liikepaikkasuunnittelun ammattilainen, joka hallitsee niin ketjun koko verkoston kehittämisen kuin yksit-täisen kauppapaikan löytämisen. Aiemmin hän on toiminut muun muassa
Ruokakeskon verkostokehityspäällikkönä.
Tiinaan voi olla yhteydessä myös muihin
Rambollin palveluihin liittyen. Ramboll
Finland Oy on osa kansainvälistä Ramboll Groupia. Suomessa toimimme maanlaajuisesti noin 1400 asiantuntijan voimin ja tarjoamme infrastruktuurin, ympäristön ja rakennusten suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon sekä johdon konsultointiin liittyviä
asiantuntijapalveluita.

Otto Laine

Leif Sager, toimitusjohtaja / P&T Finland
Otto-Tuomas Laine, talousjohtaja / rahoitus ja taloushallinto / P&T Finland, Helsinki
Mikko Nummenmaa, maajohtaja / yrittäjärekryrointi ja liiketilat / P&T Finland, Helsinki

Scandia Rent - ketjun liiketoimintapäälliköksi on kutsuttu Timo Raimovaara 32, Kangasalta. Timo siirtyy ketjumme palvelukseen Fonecta Oy:n
palveluksesta, jossa hän toimi 7 v. ajan
avainasiakaspäällikkönä. Valintakriteereinä olivat mm. englanninkielinen
markkinointikoulutus, hyvä menestys
myyntityössä, energisyys, hyvä osaaminen yritystoiminnan eri osaalueilla, joka antaa oivat kehitysmahdollisuudet liiketoimintapäällikön tehtävien hoitamisessa.
Timo aloitti uudessa tehtävässä 2.5.2013 kustannuspaikkanaan
Tampereen Rantaperkiönkadun keskustoimisto. Heikki Laurila jatkaa ketjun toimitusjohtajana sekä Scredo Oy hallituksen puheenjohtajana vastaten mm. ketjun lisenssisopimuksista. Heli Tuomela
vastaa ketjun kansainvälisistä laskutuksista ja Hansel sopimustoimituksien raportoinnista.
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MiniMarket Express Oy:n ketjupäälliköksi on
nimitetty Clas Nyström 1.6.2013 alkaen. Tehtävässään hän vastaa yrityksen liiketoiminnan
kehittämisestä sekä franchise-organisaation
johtamisesta. Clasilla on pitkä kokemus johtotehtävistä sekä vartiointiliiketoiminnasta että
pysäköintialalta.

Fintravel panostaa johtoon
Pekka Immonen toimitusjohtajaksi
Fintravel Tour Operators Oy:n toimitusjohta-

Kevään aikana on Donegroup Oy:n varatoimitusjohtajaksi nimitetty Petri Rajala, Kokkolasta, vastuualue Keski-Pohjanmaa  

Alina Hoivatiimi-ketjussa aloitti 22.4.2013 Terhi Castrén aluepäällikkönä. Terhin vastuualueena on erityisesti yrittäjärekrytointi.

FRANCHISINGVÄITÖS
KTL Jenni Torikan väitöskirjan “Choosing One’s Way: A Co-star or a Lonestar? Longitudinal Study on the Entrepreneurial Processes of Franchisees and Self-employed Persons in Stand-alone Businesses” tarkastustilaisuus järjestetään 19.9.2013 Aalto-yliopiston Pienyrityskeskuksessa
Helsingissä. Jenni tarkasteli ajankohtaisessa tutkimuksessaan franchiseyrittäjäksi ryhtymistä. Franchisingaiheiset väitöskirjat ovat harvinaisia
maailmanlaajuisesti, sillä viimeisten 15 vuoden aikana niitä on julkaistu
vain muutamia.
Jenni Torikka on kansainvälisesti tunnettu franchisingtutkija ja Suomen
Franchising-Yhdistys ry:n ensimmäinen toiminnanjohtaja. Jenni perusti
franchiseyritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan erikoistuneen yrityksensä vuonna 2007.
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Petri Oksanen on siirtynyt ketjun palvelujohtajan paikalta ketjujohtajaksi ja ketjun osakkaaksi.

Anneli Soppi toimii
Lahden aluekonttorissa apulaisaluejohtajana ja tämän toimen ohessa hän
aloitti huhtikuussa
2013
Finnverassa
Franchising-koordinaattorina. Annelin
tehtävänä on tässä
roolissa
kehittää
Finnveran toimintamallia franchising-yritysten rahoituksessa yhteistyössä franchising-antajayritysten kanssa.

Lähetä ketjunne nimitysuutiset
osoitteeseen
toimitus@franchisenews.fi

Anneli Soppi

Burger King – ketjun ketjunjohtajaksi on nimitetty Mikko Mollberg. Mikko aloitti Restelin
palveluksessa maanantaina 29.7.2013.
Mikko siirtyy Restelin palvelukseen Atria
Suomen ”Sibylla & Fast Food” – liiketoiminnan
maajohtajan paikalta. Mikolla on vahva kokemus ketju- ja konseptiravintolaliiketoiminnasta sekä toiminnan kehityksestä ja valtakunnallisesta jalkautuksesta Coffee House - ja
Wayne’s Coffee -  ketjuista.

jaksi on kutsuttu Pekka Immonen lokakuun
alusta alkaen. Toimitusjohtaja Rauno Riekkinen siirtyy Fintravel ketjujohtajaksi, ja Immonen on jatkossa pääyrityksen, Fintravel Tour
Operators Oy:n toimitusjohtaja.
Immonen on toiminut aiemmin Finnairin
kansainvälisissä myynti- ja johtotehtävissä
mm. Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Immosella
on lisäksi kokemusta idän liiketoiminnasta sekä it- ja vientisektorilta. Hän tulee vahvistamaan sekä Fintravelin franchising-osaamista
että päämarkkina- ja muille kasvaville alueille
suuntautuvaa matkailun vientitoimintaa.
Pääyritys Fintravel Tour Operators Oy on
franchising-antajayritys, jonka toiminnan johtamisesta Immonen vastaa.

Ketju.fi

Ketju.fi – avoimet yrittäjäpaikat netissä
www.ketju.fi – sivusto on yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden ja uusia
yrittäjiä hakevien ketjujen kohtaamispaikka netissä.
Teksti Päivi Lääkkö
Ketju.fi – sivusto tarjoaa sinulle, yrittäjyydestä
kiinnostunut, ainutlaatuisen mahdollisuuden tutustua erilaisten ketjujen tarjoamiin yrittäjämahdollisuuksiin. Sivustolta löydät jo yli 80 erilaista
ketjua, jotka etsivät uusia yrittäjiä ketjuunsa. Ketju.fi -palvelun kautta sinun on helppo lähestyä ja
pyytää lisätietoa sinua kiinnostavilta ketjuilta.
Sivustolta löytyy ketjuja monilta eri toimialoilta
ja mm. nämä ketjut hakevat tällä hetkellä aktiivisesti uusia yrittäjiä.

CONSTI TALOTEKNIIKKA tarjoaa
yrittäjälle modernit menetelmät
nykyaikaisiin viemärisaneerauksiin
Consti Talotekniikka
Oy Sujutuspalvelut
on putkisaneerausten edelläkävijä ja
markkinajohtaja. Nykyaikainen viemäriremontti voi todellakin olla viikossa valmis. Consti Talotekniikalla on sopiva menetelmä jokaiseen
kohteeseen, niin isoon kuin pieneen. Viemärit
uudistetaan rakenteita rikkomatta, nopeasti,
taidokkaasti ja kustannustehokkaasti, asiakkaan ehdoilla. Asiakkaita ovat suunnittelijat,
isännöitsijät ja taloyhtiöiden hallitukset, kiinteistöyhtiöt ja viimekädessä asukkaat. Modernit
ja vakuutetut saneerausmenetelmät ovat putkitus, sukitus ja pinnoitus. Ennen menetelmän
valitsemista ja työn aloittamista, kartoitetaan
perusteellisesti kohteen putkiston kunto videolaitteistolla. Ennakkokartoituksen perusteella
suunnitellaan remontin kustannukset ja sopiva
aikataulu. Tarvittaessa yhdistetään eri menetelmiä, jotta taataan paras mahdollinen lopputulos. Menestyvät Consti-yrittäjät ovat palvelu- ja
laatuorientuneita. He vastaavat käytännön toiminnasta sekä tekniikasta. Helpommin pääset
alkuun, mikäli sinulla on alueellasi kontaktiverkostoa jo valmiina. Mikäli tunnistit itsesi, saat
lisätietoja jättämällä lisätietopyynnön www.
ketju.fi – sivuston kautta.

KAIVOKUKKA-kauppiaana pääsee
aloittamaan oman liiketoiminnan
valmiissa liikepaikassa
Kaivokukka
on suomalainen, hyvään palveluun keskittyvä kukkakauppaketju. Ketju on Suomen ensimmäinen franchising periaatteella toimiva
kukkakauppaketju. Yli 45 vuoden kokemus alalta
takaa kukkien korkean laadun sekä suuren tuotevalikoiman. Menestyksen takana ovat hyvät liikepaikat, osaava palveluhenkilökunta ja oman
maahantuonnin takaava laatu myytävissä tuotteissa. Kaivokukka-kauppias palvelee henkilökuntansa kanssa asiakkaitaan omassa myymälässään, joka sijaitsee kauppakeskuksessa, liikenneasemalla tai muulla vilkkaalla liikepaikalla. Kaivokukka-kauppias voi keskittyä luovaan sidontatyöhön ja asiakkaittensa palvelemiseen, sillä hän
saa kukkatoimitukset suoraan myymälään 3 krt/
vko. Jos sinulla on kokemusta ja/tai koulutusta
kukka-alalta ja olet työtä pelkäämätön iloinen
asiakaspalvelija, pyydä lisätietoja ketjulta täyttämällä lisätietolomake osoitteessa www.ketju.fi

KOTIMAAILMA–huoneistohotelli
tarjoaa yrittäjälle liiketoimintamahdollisuuden kasvualalla

Kotimaailma on vuonna 2007 perustettu valtakunnallinen huoneistohotelli-ketju. Kotimaailma
on panostanut alusta saakka erinomaiseen asiakaspalveluun, luotettaviin yhteistyökumppaneihin sekä asuntojen keskeiseen sijaintiin kussakin
kaupungissa. Kotimaailma tarjoaa yritys- ja yksityisasiakkailleen kodinomaisen vaihtoehdon hotellille tällä hetkellä jo Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Oulussa. Kotimaailma on laajentunut
alusta saakka noin 50 %:n vuosivauhtia ja nyt
ketju haluaa laajentua Suomen suurimpiin kaupunkeihin uusien franchisingyrittäjien voimalla.
Kotimaailma-yrittäjä vastaa kotikaupungissaan
huoneistomajoitukseen tarkoitettujen asuntojen vuokraamisesta, kalustamisesta ja sisustamisesta. Menestyvällä Kotimaailma-yrittäjällä on
hyvä paikallistuntemus ja hän huolehtii asiakas-

palvelusta ja asiakashankinnasta alueellaan. Hyvä suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, myös englannin kielellä, auttaa häntä tehtävässään. Hän
tekee mielellään yhteistyötä valtakunnallisten ja
paikallisten yhteistyökumppaneiden ja sidosryhmien sekä toisten Kotimaailma-yrittäjien kanssa.
Jos tunnistit itsesi, käy jättämässä lisätietopyyntö www.ketju.fi.

WAYNE´S COFFEE – yrittäjä saa
käyttöönsä ainutlaatuisen kahvilakonseptin
Wayne´s Coffee haluaa
tarjota kiireisille kaupunkilaisille mahdollisuuden rytmittää arkeaan spontaaneilla tauoilla, joiden aikana he voivat rentoutua, seurustella ja nauttia. Kahviloissa
tarjoillaan omaa kahvia, leivonnaisia omasta leipomosta sekä ruokaa, joka on valmistettu korkealaatuisista luonnon raaka-aineista. Ensimmäinen Wayne´s Coffee-kahvila avattiin Tukholmassa vuonna 1994. Ainutlaatuinen design- ja musiikkikonseptin ansiosta Wayne´s Coffee on ollut
suunnannäyttäjänä modernille eurooppalaiselle
kahvilakonseptille. Wayne´s Coffee kasvaa nopealla tahdilla. Visiona on, että brändin alla toimisi yhteensä tuhat eri maissa sijaitsevaa kahvilaa. Ketju on alusta asti mukana yrittäjän liiketoiminnan ja talouden suunnittelussa sekä auttaa
yrittäjää liikepaikan löytämisessä. Jos sinulla on
aiempaa esimieskokemusta ja jaat intohimon
kahviin ja kahviloihin sekä olet valmis työskentelemään tinkimättä pääkonttorin vankkumattomalla tuella, voit olla seuraava Wayne´s Coffee
yrittäjä. Ota seuraava askel ja käy täyttämässä lisätietolomake: www.ketju.fi.

Käy katsomassa myös muut avoimet
yrittäjäpaikat osoitteessa www.ketju.fi
ja pyydä rohkeasti lisätietoja.
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Suomalaisomisteisessa Pancho Villa
–ketjussa tiedetään, että

Menestyksen monistaminen
vaatii kehitystyötä
Texmex-herkkuja rennossa tunnelmassa tarjoava ravintolaketju lanseerasi uuden franchisingohjelmansa ja
tähtää nyt vahvaan valtakunnalliseen kasvuun.
Teksti Anne Enckelman kuvat Pancho Villa

Monelle tulee yllätyksenä, että Pancho Villa on täysin suomalaislähtöinen ketju. Toiminta alkoi 12 vuotta sitten Pirkanmaalla,
jossa se on saavuttanut vahvan brändin
aseman. Tänä syksynä ketjun viidestoista
ravintola avataan Kuopioon. Työn alla ovat
myös pääkaupunkiseutu ja Oulun seutu,
joissa aktiivinen liikepaikka- ja yrittäjähaku
ovat käynnissä.

Kahdeksatta vuottaan Pancho Villa –ketjussa työskentelevä Vanharanta eteni alkuvuosinaan tarjoilijasta ravintolapäälliköksi.
Seuraavat viisi vuotta kuluivat franchisingyrittäjänä ja vuoden 2013 alusta alkaen
hän on vastannut koko ketjun yrittäjien
seurannasta niin talouden kuin konseptin
toteutumisen muodossa.
Eväät valtakunnalliseen kasvuun

- Ketjumme menestys on aina perustunut vahvaan mallintamiseen ja tuotteiden
pitkäaikaiseen testaamiseen. Nyt, kun haemme valtakunnallista kasvua, keskeisinä
työkaluinamme ovat edelleen toiminnan
mallintaminen sekä laatu, josta ei tingitä,
kertoo Pancho Villa –ketjun business controller Teemu Vanharanta.
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Ketjun työkalut ovat Vanharannan mukaan nyt kunnossa. Kasvun edellytysten
vahvistamiseksi on paiskittu hartiavoimin
hommia viimeiset pari vuotta. Tuloksena
on uusi franchisingohjelma, jolla esimerkiksi pyritään helpottamaan yrittäjien työtä liiketoimintansa johtamisessa.

- Valtakunnalliselle kasvulle on selkeä
tavoite: Kasvattaa ketjun toimipaikkojen
määrä viiden vuoden aikana lähelle kolmeakymmentä. Isoimmat odotukset kohdistuvat pääkaupunkiseudulle, jossa halutaan ensin ottaa haltuun ravintolatoiminta
paikoissa, missä on isot asiakasvirrat. Kun
portti on saatu auki, voidaan levittäytyä
hiukan sivummallekin, valottaa Vanharanta.
Viime keväänä Pancho Villassa tehtiin
yrittäjärekrytointi ensimmäisen kerran yhteistyössä Ketju.fi:n kanssa. Tulokset olivat
hyvät ja hakemusten määrä lisääntyi selvästi.

Ketjun vahva tuki yrittäjille
Keväällä 2013 lanseerattu franchisingohjelma tarjoaa nykyisten ja uusien yrittäjien
käytännön työtä helpottavia työkaluja.
Uusien tukitoimintojen vastaanotto on
yrittäjien keskuudessa ollut hyvä.
- Prosessin toimivimmat käytänteet on
nyt koottu yhteen ja ne ovat kaikkien hyödynnettävissä samansisältöisenä muun
muassa kolmiosaisen Pancho Villa -käsikirjan muodossa. Olemme myös keskittäneet
ketjun taloushallinnon omaan tilitoimistoon. Tämä helpottaa kunkin ravintolan
liiketoiminnan kehityksen seurantaa ja nyt
myös yrittäjät saavat luotettavaa tietoa
omasta onnistumisestaan keskenään vertailukelpoisessa muodossa.

8 faktaa Pancho
Villasta
•

Pancho Villa: Meksikon
vallankumouksen
kuuluisin kenraali
(1878–1923)

•

Ketjun omistaja: Jari
Havusalmi

•

Ensimmäinen toimipaikka: Tampere Tammela
2001

•

Ravintoloita: 15

•

Työntekijöitä: noin 60

•

Asiakaspaikkoja:
yhteensä yli 1000

•

Kaikki reseptit: suomalaista käsialaa

•

Suosituin ruoka-annos:
Juustohampurilainen
Panchon remukastikkeella

- Luotan sataprosenttisesti ketjuumme
sekä suomalaisiin yrittäjiin, joilla on halu
menestyä franchisingyrittäjänä toimivalla

konseptilla. Siitä syntyy kasvua, joka hyödyttää kaikkia osapuolia, toteaa uudistamisprosessia luotsannut Vanharanta.

Kun tuote ja palvelu ovat kunnossa

Ketjun kaikki ravintolat ovat mainosta toisilleen
Kahden Pancho Villa –ravintolan yrittäjä on tyytyväinen alan vaihtoon kauppiaasta ravintoloitsijaksi.
– Minulla ei ollut kokemusta ravintola-alalta, mutta
seitsemän vuoden ura market-kauppiaana madalsi kynnystä aloittaa uudella alalla. Ja onhan tässä
paljon tuttuakin, nyt vain myymme tuotteen vähän
eri muodossa asiakkaalle, kertoo reilut kaksi vuotta
Tampereen Pancho Villa -yrittäjänä toiminut Miisa
Heikkinen. Viime joulukuussa hän laajensi liiketoimintaansa Kangasalalle.
UUDELLE YRITTÄJÄLLE on Heikkisen mukaan eduksi joko kokemus yrittäjyydestä tai muuten alan töistä. Ilman jompaa kumpaa alku voi käydä hankalaksi,
sillä uusia asioita tulee paljon yhdellä kertaa opeteteltavaksi.
– HAASTEELLISINTA tällä alalla on löytää hyvät ja hommaan sitoutuneet työntekijät. Oma kokemukseni on, että osaavat tekijät paikkaavat jopa silloin, jos
yrittäjän oma työpanos ei vielä alussa ole kummoinenkaan. Nyt, omistaessani
kaksi ravintolaa, olen iloinen voidessani tarjota osaaville tekijöillemme tunteja kahdesta paikasta.
TYÖVUOROSUUNNITTELULLA on Heikkisen kokemuksen mukaan suora
vaikutus myynnin kasvuun. Kauppa käy, kun kovimpina ruuhkahetkinä on
enemmän käsipareja palvelemassa asiakkaita.
– OLEMME YLPEITÄ hyvästä ruuasta ja rennosta meiningistä. Pancho Villassa ei tarvitse pingottaa, mutta emme myöskään ole pikaruokaravintola, vaan
juuri sopivasti siltä väliltä.

Oletko kiinnostunut oman Pancho Villa texmex-ravintolasi perustamisesta?
Ota yhteyttä: Ketju.fi, Päivi Lääkkö, p. 050 374 1001 tai paivi.laakko@ketju.fi.
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Teema: Menestyvät ketjut TOP 10

Menestyvät ketjut Franchising Suomessa TOP 10
Franchising on vakiinnuttanut liiketoiminnan sektorina paikkansa Suomessa. Meillä toimii jo noin 250300 franchisingketjua, niissä noin 5.000 yrittäjää ja 50.000 työntekijää. Vanhimmat ketjut ovat toimineet
jo yli 20 vuotta franchisingmallilla Suomessakin, mutta useita (jopa kymmeniä) uusia ketjuja ja satoja
franchisingyrittäjiä aloittaa vuosittain maassamme. Suurin osa uusista ketjuista on kotimaistaustaisia,
mutta yhä edelleen myös ulkomailta rantautuu uusia ketjuja Suomeen joka vuosi. Kaikki kansainväliset
ketjut eivät kylläkään levittäydy maamme sisällä franchisingmallilla, vaan saattavat perustaa itse omat
toimipaikkansa tai myydä maaoikeudet yhdelle yritykselle Suomessa tai Skandinaviassa.

Teksti Franchise News
Kuvat Yrityksiltä ja PlusProjectori Oy
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Seuraavassa on luetteloitu Suomessa toimivia franchisingketjuja eri näkökulmista.
Luetteloinnin tarkoituksena ei ole asettaa
ketjuja minkäänlaiseen paremmuusjärjestykseen vaan tarkastella Suomen franchisingsektoria erilaisista näkökulmista.
Seuraavassa esiteltyjä listauksia ei siis ole
tehty keskinäistä vertailua varten, vaan ne
on tehty pelkästään antamaan kuva franchisingsektorin monipuolisuudesta. Ketjuja on vaikea - osin jopa mahdotonta - vertailla, sillä esimerkiksi toimialalla on suuri
vaikutus mm. yksiköiden lukumäärään,
alkuinvestointeihin ja liikevaihdon tasoon
per yksikkö. Siitä huolimatta voidaan sanoa, että listalle päätyneet ketjut ovat siinä
kategoriassa hyvin menestyneitä.
Luetteloinnin perusteena käytetyt tiedot ovat ketjujen itsensä antamia ja ne
on otettu pääosin Suomen FranchisingYhdistyksen jäsenesittelystä, FranConin
ylläpitämästä ketjutietokannasta, Ketju.fisivustolta sekä ketjujen kotisivuilta. Aivan
kaikki Suomessa toimivat ketjut eivät ole
ko. tietolähteissä ja mukana olevista ketjuistakin osa ei ole antanut siihen kaikkia
tietojaan. Tämän vuoksi luetteloista puuttuu niihin muutoin kuuluvia ketjuja.

”Kehitämme R-Kioskin
konseptia jatkuvasti vastaamaan kuluttajien tarpeita ja
ostotottumuksia.”
taamaan kuluttajien tarpeita ja ostotottumuksia (mm. take away kahvi ja mukaanotettava syötävä), jotka muuttuvat jatkuvasti. Siksi voimme palvella kuluttajia ympäri Suomea lähes 650 myymälällä. Näistä
hieman alle puolet on franchisingyrittäjän
operoimia ja määrä kasvaa koko ajan. Tärkeänä tekijänä ketjumme onnistumisessa
ovat menestyvät R-kauppiaat, joilla on
ärräkokemusta muutamasta viikosta 26
vuoteen.”
Ketjujohtaja Teemu Rissanen, R-kioski

Yrittäjävetoisten toimipisteiden lukumäärä ei
ole välttämättä sama kuin yrittäjien lukumäärä ketjussa. Joissakin ketjuista yhdellä yrittäjällä voi olla
hallinnassaan useita ketjun toimipisteitä. Toisaalta
taas joissakin toimipisteissä voi toimia samanaikaisesti useampi kuin yksi yrittäjä.

Yrittäjävetoisten yksiköiden määrällä
mitattuna Kotipizza on Suomen suurin
franchisingketju tällä hetkellä. ”Meillä on
vahva kasvustrategia, joka perustuu edelleenkin nimenomaan franchisingyksiköitten lisäämiseen. Olemme huomanneet jo
yli kahdenkymmenen toimintavuotemme
ajan, mitä etuja yrittäjävetoisuus toimintaamme tuo. Yrittäjän motivaatio tehdä
tulosta itselleen tarkoittaa luonnollisesti
pyrkimystä tehdä erinomaista laatua, palvella asiakkaat hyvin ja pitää kulut kurissa.”   
Toimitusjohtaja Tommi Tervanen, Kotipizza

Toimipisteiden lukumäärä
Suomessa – Top10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R-kioski 			
Kotipizza 		
LähiTapiola 		
Hesburger 		
Laatutakuu 		
Kiinteistömaailma
Subway			
Musti ja Mirri		
Life			
Rolls			

  

646
321
300
277
170
130
112
103
102
86

Huom! Yksiköiden lukumäärä vaihtelee lähes päivittäin. Näin ollen seuraavassa esitetyt luvut eivät
välttämättä ole täsmälleen oikeita tällä hetkellä.
Em. luvut kertovat ketjussa olevien kaikkien yksiköiden / toimipaikkojen lukumäärän. Ketjuissa
on yleensä sekä franchisingantajan että franchisingyrittäjien omistamia ja operoimia yksiköitä.

Eipä taida maassamme olla kovinkaan
montaa paikkakuntaa, josta ei R-kioskia
löytyisi. Tutkimusten mukaan 98% suomalaisista tuntee R-kioski -brändin. ”R-kioski
–konsepti tarjoaa asiakkailleen monipuolisen valikoiman perustuotteita ja palveluja sekä viihdettä, jännitystä ja mielihyvää
– nopeasti ja mukavasti, aamusta iltaan.
Kehitämme konseptiamme jatkuvasti vas-

Yrittäjävetoisten toimipisteiden
lukumäärä Suomessa – Top10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kotipizza 		
R-kioski 			
Laatutakuu 		
Hesburger 		
Kiinteistömaailma
Subway			
Life			
Rolls 			
McDonald’s 		
Huomenta		

309
250
165
143
130
112
97
86
71
65

”Kotipizza-ketjussa
yrittäjän motivaatio
tehdä tulosta itselleen tarkoittaa luonnollisesti pyrkimystä
tehdä erinomaista
laatua, palvella asiakkaat hyvin ja pitää kulut kurissa.”

Huom! Yksiköiden lukumäärä vaihtelee lähes päivittäin. Näin ollen seuraavassa esitetyt luvut eivät
välttämättä ole täsmälleen oikeita tällä hetkellä.
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Yrittäjien lukumäärä
Suomessa – Top10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R-kioski 			
Kotipizza 		
Laatutakuu 		
Kiinteistömaailma
Rolls 			
Huomenta		
Hesburger 		
Specsavers		
LähiTapiola		
Life			

Ketjut työllistäjinä
Suomessa – Top 10
300
250
175
160
82
75
73
68
60
57

Yrittäjien lukumäärässä Laatutakuu –ketju
on Suomen kolmanneksi suurin franchisingketju. ”Laatutakuu –konseptin ydin on
yrittäjyys. Yrittäjä palvelee asiakkaitaan paremmin. Ja kun palvelee asiakkaitaan hyvin, siitä myös yleensä palkitaan hyvin. Siivous- ja kiinteistöhuoltotyössä tämä näkyy
konkreettisesti myös yrittäjälle parempina
ansaintamahdollisuuksina. Siksi Laatutakuu-yrittäjyys kiinnostaa yhä useampia
eri toimialoilla työskenteleviä suomalaisia.
Olemmekin tällä hetkellä rekrytoimassa
aktiivisesti uusia yrittäjiä.”
Toimitusjohtaja Henri Häyrinen, Laatutakuu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hesburger		
LähiTapiola		
McDonald’s		
R-kioski			
Kotipizza		
Subway			
Gigantti 		
Kiinteistömaailma
Robert’s Coffee		
Musti & Mirri		

5000
4000
3400
3000
1400
1100
900
700
500
400

Huom! Luvut ovat noin arvioita ja pyöritettyjä lähimpään tasalukuun. Kahvila- ja ravintola-alan
ketjuissa on   tyypillisesti lukumäärällisesti eniten
henkilökuntaa. Tämä johtuu mm. siitä, että alalla
käytetään runsaasti osa-aikaisia työsuhteita. Tilastossa on huomioitu kaikki ketjujen omissa ja yrittäjävetoisissa yksiköissä työskentelevät henkilöt.
Kaikkiaan franchisingketjut työllistävät n. 50.000
työntekijää Suomessa.

”Hesburgerin yksi menestyksen avaimista on toimiva asiakaspalvelu. Asiakaspalvelussa onnistuminen vaatii osaavia ja
sitoutuneita työntekijöitä. Haluamme olla
vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa hyvän urakehityspaikan niin nuorille kuin jo
kokeneemmillekin henkilöille. Kannamme
myös yhteiskunnallista vastuuta ja palkkaamme myös sosiaalisesti heikompiosaisia sosiaaliseen yritykseemme ravintoloittemme työntekijöiksi.”   
Varatoimitusjohtaja Jari Vuoti, Hesburger

”Hesburger haluaa
olla vastuullinen työnantaja, joka tarjoaa
hyvän urakehityspaikan niin nuorille
kuin jo kokeneemmillekin henkilöille.”
Ketjun yhteenlaskettu liikevaihto (€) – Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

”Kun palvelee
asiakkaitaan hyvin,
siitä myös yleensä
palkitaan hyvin.”

Gigantti			 441 milj.
Vianor			 320 milj.
R-kioski			 320 milj.
Hesburger			 186 milj.
McDonald’s			 160 milj.
Sotka			 105 milj.
VMP Group			 100 milj.
Kiinteistömaailma
75 milj.
Kotipizza
72 milj.
Opteam
		67,5 milj.

Huom! Tiedot ovat pyöristettyjä ja perustuvat ketjujen antamiin lukuihin vuoden 2012 kokonaisliikevaihdosta ketjussa (ketjun kaikkien yksiköiden
yhteenlaskettu liikevaihto). Listasta puuttuu ketjuja, jotka eivät ole antaneet tietojaan käytettyihin
tietolähteisiin.

Gigantti on ottanut kärkipaikan Suomessa kodintekniikkakaupassa. Samoin se
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on tehnyt franchisingsektorilla, kun käytetään mittarina ketjun kokonaisliikevaihtoa.
”Gigantin toimintaperiaatteena on tarjota
asiakkailleen laajoja valikoimia tunnettuja merkkejä mahdollisimman edulliseen
hintaan. Toimme konseptimme Suomeen
vuonna 1999, ja reilussa kymmenessä vuodessa olemme ottaneet paikkamme markkinajohtajana alallamme. Franchising on
mahdollistanut meille nopean laajentumisen aidosti valtakunnalliseksi ketjuksi.”
Operating Manager Janne Henriksson,
Gigantti

”Franchising on mahdollistanut Gigantille
nopean laajentumisen aidosti valtakunnalliseksi ketjuksi.”

”Franchising on mahdollistanut Sp-Kodille
ketjuna paitsi nopean
kasvun, myös
erinomaisen palvelutason paikallisesti.”
Mukaan otettu vain ketjut, joissa vuonna 2012 oli
vähintään 20 yksikköä, jottei yhden yksikön lisäysvaikutus ole liian suuri. Tilastoon ei ole otettu mukaan shop-in-shop-konsepteja.

Suurten kiinteistövälitysketjujen takaa on viime vuosina kasvanut nopeasti
muutamia todellisia haastajia alalle. Suurinta kasvuvauhtia niistä on pitänyt SpKoti –ketju, joka on kasvanut muutamassa
vuodessa franchisingsektorillakin jo suurimpien ketjujen joukkoon. ”Tarjoamme
aidon vaihtoehdon asiakkaalle kiinteistövälityspalveluissa. Franchising on mahdollistanut meille ketjuna paitsi nopean
kasvun, myös erinomaisen palvelutason
paikallisesti. Maanlaajuinen Säästöpankki-verkosto ketjumme kiinteänä yhteistyökumppanina on luonut kasvullemme
pohjan. Pidämme vauhtia yllä jatkossakin,
sillä tähtäimenämme on olla alan kärkikolmikossa jo lähivuosina.”        
Toimitusjohtaja Antti Toivanen, Sp-Koti

Suurimmat kasvajat – toimipaikkojen lukumäärän
mukaan (kehitys kesien 2012
ja 2013 välisenä aikana)
Prosentuaalisesti:
1.
Subway		
2.
Sp-Koti		
3.
Re/Max		
4.
Suomen Talousverkko
5.
Akson			
6.
Huomenta 		
7.
Vianor		
8.
LadyLine		
9.
Opteam		
10.
Kotipizza		
Arnolds		

+67%
+41%
+26%
+22%
+15%
+13%
+13%
+11%
+11%
+10%
+10%

Suurimmat kasvajat –
toimipaikkojen lukumäärän
mukaan (kehitys kesien 2012
ja 2013 välisenä aikana)
Määrällisesti:
1.
Subway			
2.
Kotipizza		
3.
Sp-Koti			
4.
Hesburger 		
5.
Huom!			
6.
Vianor			
7.
Suomen Talousverkko
8.
Huomenta 		
9.
Re/Max			
10.
LadyLine		

45
30
15
12
11
9
8
8
6
5

Tilastoon ei ole otettu mukaan shop-in-shop-konsepteja.

Voidaan sanoa, että Subway on ollut
kiistatta pikaruoka-alan voittaja tällä vuosituhannella, myös Suomessa. Reilussa
kymmenessä vuodessa se on kasvanut yli
110 ravintolan ketjuksi ja opettanut suomalaisille uuden ruokalajin, subin, nauttimisen. Vuonna 2012 Subway valittiin
Suomen Franchisingketjuksi. ”Subway ei
ole menestystarina vain Suomessa, vaan
koko maailmassa. Englannissa avattiin
juuri maailman 40.000:s Subway. Samoihin aikoihin avattiin myös ketjun 4.000:s
ravintola Euroopassa. Subwayn menestyksen takana on paitsi erinomainen brändi,
ennen kaikkea franchisingyrittäjyys. Ilman ahkeria ja motivoituneita yrittäjiä ei
ketjumme kehittyisi tätä vauhtia. Kovasta
vauhdista huolimatta sitoutuneet yrittäjät
pitävät laadun kunnossa, mikä takaa brändimme vahvan kehityksen. Vahva brändi
luo puolestaan menestyksen eväät ketjumme yrittäjille.”   
Maajohtaja Petteri Lehtimäki, Subway

”Ilman ahkeria ja
motivoituneita
yrittäjiä ei
Subway kehittyisi
tätä vauhtia.”
FranchiseNews 2/2013
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Siivousala ei ole aina ykköstilalla kun listataan halutuimpia
aloja työmarkkinoilla. Jo muutamankin konkreettisen faktan
avulla on kuitenkin helppo huomata kiinteistöpalvelualan
franchisingyrittäjyyden olevan varsin hyvä ja riskitön tapa
ryhtyä kannattavaksi ja kasvavaksi yrittäjäksi.
TekST i Tuija Holttinen ku va Laatutakuu

Menestyneet yrittäjät
ja tyytyväiset asiakkaat
-

-

20 vuotta franchisingkonseptilla toimineen Laatutakuu-ketjun tuoreessa yrittäjyystutkimuksessa yli 86 prosenttia kyselyyn
vastanneista Laatutakuu-yrittäjistä kertoo
olevansa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen
työhönsä. 83 prosenttia suosittelisi franchisingyrittäjyyttä myös muille.

Laatutakuu

vuotta

Laatutakuu-ketju perustettiin vuonna 1993. Laatutakuu-ammattilaisten
toimesta on jo 20 vuotta siivottu toimistoja, asunto-osakeyhtiöiden
tiloja ja myymälöitä sekä pidetty piha-alueita kunnossa. Laatutakuuyrittäjien lukumäärä ja liikevaihdot ovat jatkuvasti hyvässä kasvussa.
Koulutusta, hyvää konseptia ja tunnettua liikemerkkiä sekä ketjun tukea
arvostetaan. Hyvistä tekijöistä koostuu onnistunut lopputulos: Palkittua
työtä – ammattiylpeydellä tehtynä.
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Hyvä liikevaihto
lisää tyytyväisyyttä
Tulokset eivät yllättäneet Laatutakuun toimitusjohtaja Henri Häyristä, joka kertoo
Laatutakuu-yrittäjien liikevaihdon kasvaneen viime vuoden aikana keskimäärin 9,5
prosenttia. Luku on varsin kiitettävä näinä
aikoina, jolloin monella alalla vähennetään henkilökuntaa ja siirretään tuotantoa
edullisempiin valmistusmaihin maapallon
toiselle puolelle.
Sekä siivous- että kiinteistöhuoltoalalla
bisnes sujuu hyvin.
”Taloudellisesti suhdanteet eivät hetkauta tätä alaa, sillä tiloista on pidettävä huolta
aina, eikä näitä palveluja voi ulkoistaa ulkomaille”, Häyrinen muistuttaa.

Motivaatio
korkealla
Laatutakuu-yrittäjät ovat koko Laatutakuun
historian ajan olleet tasaisen tyytyväisiä konseptiin ja ketjun toimintaan. 1–5-arvoasteikolla mitattuna yrittäjätyytyväisyys on aina
pysytellyt reilusti neljän yläpuolella, mikä on
siivousalalla merkittävä tulos.
Tyytyväiset yrittäjät tarkoittavat tyytyväisiä asiakkaita. Kun yrittäjän motivaatio
on korkealla, myös työt sujuvat, asiakkaat
kiittävät – ja työ on entistä mukavampaa.

Laatutakuu-yrittäjä
Pekka Siltala palkittiin vuoden 2013
Franchisingyrittäjänä.

Mitä tyytyväisyyden takana on? Mikä
Laatutakuun toiminnassa saa yrittäjät osallistumaan vuosi toisensa jälkeen aktiivisesti
ja innovatiivisesti oman ja ketjun toiminnan
jatkuvaan kehittämiseen?
Yrittäjyystutkimuksen perusteella Laatutakuu-ketjun tukeen luotetaan monella saralla; oli kyse sitten koulutuksista, tilitoimistosta tai franchisingkeskuksen henkilökunnasta.
Erityisesti kiitosta saavat tukihenkilöiden
ammattitaito, palveluhalukkuus ja ystävällisyys. Laatutakuun aktiivisen ketjutoiminnan tavoitteena onkin yhteistyön voiman
hyödyntäminen. Jokainen ketjun yrittäjä saa
tarvitessaan aina helposti apua ja tukea sekä
ketjulta että yrittäjäkollegoilta.

Uusia tekijöitä
tarvitaan
Franchisingtoiminta on kasvanut nopeasti
Suomessa ja kasvaa edelleen. Myös Laatutakuu-ketju hakee juuri nyt yrittäjiä usealle
paikkakunnalle. Katso heti avoimet paikat:
www.laatutakuu.fi. Työtä tehdään oman päämäärän eteen, eikä kasvulle ole rajoituksia.

Aktiivisuus
palkitaan
Pekka Siltala on elävä esimerkki uskalluksesta ja
aktiivisuudesta, joka on vienyt Laatutakuu-yrittäjän upeaan
menestykseen kiinteistöhoitoalalla. Siltala työskenteli aiemmin
pankki- ja vakuutusalalla. Tällä hetkellä hänen vastuullaan on
kymmenen kiinteistön 390 huoneiston ja tuhannen asukkaan
korttelin kiinteistöhuolto.
”Franchisingmalli oli minulle selkeästi oikea tie
yrittäjyyteen. Sain ketjulta valmiin paketin, jonka kanssa oli
hyvä ponnistaa uudelle uralle.”
Menestynyt ura on jatkunut jo yhdeksän vuoden ajan. Tänä
vuonna Suomen Franchising-Yhdistys valitsi Pekka Siltalan
vuoden 2013 Franchisingyrittäjäksi erinomaisen laadun ja
asiakaspalvelun sekä aktiivisen toimintansa ansiosta.
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Franny Awardsissa palkittiin
juhlavuoden 2013
franchisingketju ja -yrittäjä
Suomen Franchising-Yhdistys on tukenut ja edistänyt franchisingyrittäjyyttä
Suomessa tänä vuonna jo 25 vuoden ajan. Yhdistyksen sekä koko franchisingsektorin juhlavuoden kohokohdassa Franny Awards –gaalassa 15.3. oli
paikalla yli 300 franchisingsektorin ammattilaista. Juhlassa palkittiin Vuoden
2013 Franchisingketjuna Kiinteistömaailma ja Vuoden 2013 Franchisingyrittäjänä Laatutakuu-ketjun Pekka Siltala. Ketjuista 18 kpl jakoi ansioituneille yrittäjilleen Franny-palkinnot. Juhlavuoden kunniaksi jaettiin lisäksi
kolme kappaletta erikoispalkintoja; palkitut olivat VMP Group, Kiinteistömaailma sekä Gymi. Tilaisuuden pääyhteistyökumppani Etera jakoi franchising-työhyvinvointipalkinnon, jonka saivat VMP:n franchisingyrittäjät. Valtiovallan tervehdyksen tilaisuuteen toi ministeri Jari Koskinen, joka korosti
puheessaan mm. franchisingin tarjoamia työllistymismahdollisuuksia.
Illan juonsi ammattitaidolla Oskari Palomäki ja ilta päättyi Laura Voutilaisen kiiteltyyn esiintymiseen. Lue tilaisuudesta ja palkituista tarkemmin:
www.frannyawards.fi
Yhdistys kiittää onnistuneista juhlista kaikkia osallistujia sekä yhteistyökumppaneita Eteraa ja Nooa-Säästöpankkia!

Verkostoitumista ja toisilta oppimista
SFY:n Round Table –tilaisuuksissa
SFY:n jäsenistön mielestä tärkeä lisäarvo yhdistyksen kuulumiselle
ovat erilaiset tilaisuudet, joissa voi tavata kollegoita ja vaihtaa ajatuksia sekä verkostoitua. Tähän tarpeeseen on kehitetty yhdistyksen 25-vuotis -juhlavuoden hengessä SFY:n Round Table – ajatustenvaihtotilaisuus. Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 28.5 Sanoma-talolla, jolloin aiheena oli yrittäjärekrytointi. Onnistuneessa tilaisuudessa oli yli 20 franchisingammattilaista vaihtamassa kokemuksia ja etsimässä parhaita käytäntöjä yrittäjärekrytointiin. Tilaisuudessa oli alustajana Kotipizzan Tommi Tervanen ja Sanoman
Nina Rantala.
Toinen, rahoitusaiheinen, Round Table järjestettiin Finnveran
tiloissa 12.9. Tilaisuudessa haettiin parhaita käytäntöjä rahoituskysymyksiin noin 20 osallistujan voimin. Alustajana toimivat Finnvera sekä Danske Bank. Seuraavan tilaisuuden ajankohta on vielä
avoin, mutta jatkoa siis seuraa. Tilaisuudet ovat tarkoitettu SFY:n
jäsenille ja ovat maksuttomia. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta.

Franny Awards 2014 on perjantaina 4.4. –
kannattaa varata päivä kalenteriin jo nyt!

Franchising Golfista tuli extreme-kokemus
Historiallisen sateisessa säässä pelatusta Franchising Golf-kisasta tuli osallistujille melkoinen extreme-kokemus. Tämä kisa muistetaan, kuten Linna
golfin tj. Petri ”Elmo” Keskitalokin kilpailun saatesanoissaan kertoi. Nyt seitsemännen kerran järjestetty Franchising Golf – tapahtuma sujui sateesta
huolimatta hienosti. Osallistujat osoittivat ihailtavaa tsemppihenkeä ja kaikki näyttivät palavaan kierrokselta hyvissä tunnelmissa. Tilaisuuden seminaariosiossa kuultiin Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mielenkiintoinen ja ajankohtainen katsaus maailman ja Suomen talousnäkymistä.
Pääyhteistyökumppanina tämän vuoden Franchising Golfissa oli Talousverkko, joka on sekä SFY:n ketjujäsen että yhteistyökumppani. Talousverkon
ketjujohtaja Petri Kortelainen kertoi ketjun kehitystarinan ja valotti Talousverkon tämän hetken tarjoamia palveluja mm. muille franchisingketjuille.
Itse golf-kilpailun ykköspalkinnon vei Kotipizzan Pasi Kaski tehden samalla
myös parhaan lyöntipelituloksen. Pisin draivi -kilpailun voitti Miika Nyman
Ifiltä ja Rollsin Arto Virtakari vei lähimmäksi lippua kisan. Naisista paras oli
edellisvuoden tapaan Pretaxin Helena Laakso. SFY haluaa kiittää kaikkia
osallistujia ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta tapahtumasta.
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SFY kasvaa franchisingin mukana
Uunituoreen kasvuselvityksen mukaan franchisingilla on edelleen
positiiviset kasvuodotukset: Myös yhdistyksen jäsenmäärä on kasvussa ja yhdistys hakee koko ajan aktiivisesti uusia kriteerit täyttäviä ja laadukkaita franchisingketjujäseniä.
Jäsenhankintakampanja on käynnissä koko syksyn ja siinä tuodaan esiin jäsenyyden etuja, jotka korostuvat erityisesti nykyisessä haastavassa taloustilanteessa. Jäsenasioista, kuten esimerkiksi
uusien jäsenketjujen ja yhteistyökumppanien esittelyt, löytyy
tietoa yhdistyksen www.franchising.fi –sivuilta. Nyt jos koskaan
kannattaa liittyä SFY:n jäseneksi.

”Ketjumuotoisen tuen tarjoaminen madaltaa
monille kynnystä lähteä yrittäjäksi.”
-elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, SFY:n juhlavuoden suojelija

JÄSENYYS
TUO VOIMAA...
KETJUJOHTAJIEN TOP 5 -SYYT SFY:N JÄSENYYDELLE:
1) Luotettavuus franchisingantajana
SFY:n jäsenenä ketjunne on uskottava rekrytoija ja laatuimagonne paranee entisestään.
Jäsenet täyttävät SFY:n laatukriteerit ja sitoutuvat noudattamaan Franchisingin Eettisiä
Sääntöjä.
2) Näkyvyys
Franchising Suomessa -vuosikirjalla ja franchising.fi -sivustolla saa näkyvyyttä, joka auttaa
mm. yrittäjärekrytoinnissa. Co-branding tunnettujen ketjujen kesken - yhteistyö on voimaa.
3) Mahdollisuus palkita yrittäjiä Frannylla ja samalla tuoda yrittäjiä gaalaan
Franny Awards -gaalassa palkitaan Vuoden Franchisingyrittäjä ja Vuoden Franchisingketju.
Mahdollisuus motivoida ja palkita ketjun yrittäjiä ja luoda positiivista me-henkeä sekä
hyödyntää tilaisuuden julkisuusarvoa. Franny on franchisingin “Oscar-palkinto”!
4) Verkottuminen
Jäsenyys tuo lisäarvoa oman toiminnan kehittämiseen:
• Kollegojen tuki, vuorovaikutus
• Toisilta oppiminen
• Koulutukset
5) Pääsy mukaan kehittämään koko franchisingsektoria ja aina ajan hermolla
oleminen
Jäsenenä voit vaikuttaa koko franchisingsektorin kehitykseen ja yhdistyksen tilaisuudet ja
viestintä auttavat pysymään ajan tasalla franchisingin ajankohtaisista asioista.

Ellei ketjunne ole vielä jäsen - toimi heti!
www.franchising.fi/liity-jaseneksi
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Koulutuskalenteri syksy 2013
KETJUN JOHDOLLE JA UUDEN KETJUN
RAKENTAJALLE:

FRANCHISING - YRITYKSEN
KASVUMALLINA 29.10.2013,
Messukeskus, Helsinki

•

•

mitkä ovat oikeat
kanavat ja välineet
hyvän yrittäjän
löytämiseen
miten myyn konseptin
yrittäjäkandidaatille.

Suosittu koulutuspäivä kaikille franchisingketjujen johdossa työskenteleville,
ketjun rakentamisesta ja kehittämisestä
kiinnostuneille sekä franchisingtoiminnan sidosryhmille. Kaikkien franchisingsektorilla  toimivien MUST-koulutus!

Seminaarin hinta on 380
euroa + alv. Ennakkoilmoittautujan etu: Ilmoittautumalla
30.10.2013
mennessä säästät 50 euroa
ja maksat vain 330 euroa + alv.

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

Koulutuksista hintaetu Suomen Franchising-Yhdistyksen jäsenille -10%.

Seminaarin hinta on 580 euroa + alv

FRANCHISING - TEHOA
YRITTÄJÄREKRYTOINTIIN
20.11.2013,
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

•
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Lisätiedot koulutuksista ja ilmoittautumiset: www.fbc.fi tai info@fbc.fi.

FRANCHISINGYRITTÄJYYDESTÄ KIINNOSTUNEILLE:
TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI
– INFOTILAISUUS 18.11.2013,
Helsingissä

VIELÄ EHDIT TILATA VUODEN
2013 TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI – OPASTA!
Opas on maksuton, neutraali tietolähde
franchisingyrittäjyydestä ja se on tarkoitettu kaikille franchisingyrittäjyydestä
kiinnostuneille. Ketjut voivat käyttää
tätä yleistä franchisingopasta apuna
omassa yrittäjärekrytoinnissaan. Oppaan tavoitteena on myös lisätä yleistä,
neutraalia tietoutta franchisingyrittäjyydestä eri sidosryhmien keskuudessa.

Jos pohdit oman yrityksen perustamista ja franchisingyrittäjänä aloittamista,
tämä infotilaisuus on juuri sinua varten!
Suomessa on jo noin 250 franchisingketjua, joista suurin osa etsii aktiivisesti
uusia yrittäjiä juuri tälläkin hetkellä.
Tie Franchisingyrittäjäksi -infotilaisuudet ovat maksuttomia ja tarkoitettu
kaikille niille, jotka miettivät yrittäjäksi
ryhtymistä franchisingketjuun.
Infotilaisuudessa käsitellään mm. seuraavia aiheita
• Mitä on franchising ja onko se
minulle sopiva yrittäjyyden muoto?
• Miten haen onnistuneesti
franchisingyrittäjäksi?
• Avoimet yrittäjäpaikat juuri nyt
• Mukana myös puheenvuoroja
ketjujen edustajilta eri toimialoilta

Franchise Business Collegella on erä
vuoden 2013 jäljellä ja nopeimmat voivat tilata oppaita pelkän postimaksun
hinnalla.

Lisätietoja infotilaisuudesta ja ilmoittautumiset: www.fbc.fi tai info@fbc.fi.

Lisätiedot ja tilaukset: www.fbc.fi tai
info@fbc.fi/

Tilitoimisto ketjuyrittäjän kumppanina
”Ketjun vahvin lenkki” - tavoitetta Francount on pitänyt johtoajatuksenaan koko kaksikymmentävuotisen toimintansa ajan. Tämän vaasalaisen tilitoimiston - Francount Oy:n asiakaskunnasta suurimman
osan muodostavat Franchising-yritykset. Asiakaskunta tulee monelta toimialalta, mutta eniten asiakkaita on hotelli- ja ravintola-alalta. Francount on ollut mm. Kotipizza -ketjun kumppanuustilitoimisto
koko toimintakautensa ajan.
Franchisingtoiminnan tuntemus on tilitoimistovalinnassa plussaa
Franchising-yrityksen toiminta poikkeaa monelta osin oman brändin alla toimivasta yrityksestä. Tilitoimisto Francountin toimitusjohtaja Sirkka Monnin mielestä on tärkeää, että tilitoimistovalintaa
tehtäessä otetaan huomioon myös ketjutoiminnan tuntemus, sillä siitä on hyötyä jatkossa.
Tilitoimistomme on luonut toimivat käytännöt yrittäjän ja Franchising-antajan välille ja niitä tarkistetaan aina tarvittaessa, kertoo Monni. Monella ketjulla on tänä päivänä kumppanitilitoimisto tai
oma kirjanpitopalvelu. Kumppanitilitoimisto pystyy tekemään vertailuja ketjuyrittäjien välillä ja antamaan arvokasta tietoa niin yrittäjälle kuin ketjujohdollekin. Näemme, että toimintamme hyödyttää molempia osapuolia tasapuolisesti asiakkaan luottamuksen silti rikkoutumatta, painottaa Monni.
Sähköiset ratkaisut tuovat helpotusta ketjuyrittäjän arkeen ja reaaliaikaisuuden kirjanpitoon
Tilitoimisto Francountin asiakkaista yli 80 prosenttia on Franchisingyrityksiä , jotka toimivat muualla kuin tilitoimiston lähikunnissa. Tiedon jakamisen
nopeuttamiseksi ja asioinnin helpottamiseksi Francount uudisti taloushallinnon ohjelmistopalettinsa ja siirtyi käyttämään täysin integroitua sähköistä
Lemonsoft -järjestelmää.
Asiakkaat voivat käyttää sähköisiä palvelujamme aina ajasta ja paikasta riippumattomasti ja paperittomuus säästää paitsi aikaa myös luontoa, kehuu
Monni. Hyödyntämällä esimerkiksi verkkolaskutusta ja sähköistä ostolaskukierrätystä, yrittäjä voi saada jopa yhden työpäivän aikasäästön kuukaudessa, mikä on takuuvarmasti yrittäjälle tärkeää, arvioi Monni. Toimitusjohtaja Monni painottaa vielä, että sähköinen taloushallinto mahdollistaa nopeamman ja reaaliaikaisen kirjanpidon.
Francount Oy:n yhteystiedot: Francount Oy, www.francount.fi, Satamaterminaali , 65170 Vaasa, puh. 0207 716 800.

Yrittäminen on tasapainoilua
muuttuvissa olosuhteissa.
Hallitse riskit!

Työttömyysturvaa
yrittäjille

Maksuton palvelunumero 0800 9 0888
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OLE
VALMIINA!
Specsavers Optikko rekrytoi
lähiaikoina uusia yrittäjiä
merkittäville liikepaikoille.

Mikäli kiinnostuit, ota yhteyttä!
Mikko Nieminen
Head of Business Development
puh. 0400 878118 tai mikko.nieminen@specsavers.com
www.specsavers.fi
Specsavers Optical Group on maailman suurin yksityinen optisen alan yhtymä, jolla on yli 1 400 optikkoliikettä Iso-Britanniassa, Irlannissa, Alankomaissa, Espanjassa, Australiassa,
Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Suomessa ja Uudessa-Seelannissa. Yhtymän kokonaisliikevaihto oli vuonna 2011 1,7 miljardia euroa. Optikot Doug ja Mary Perkins perustivat
Specsaversin vuonna 1984, ja se on edelleen perheyritys. Suomessa Specsavers aloitti heinäkuussa 2007, ja ketjun liikeverkosto kattaa koko maan.
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