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Uusi palvelu franchisingsektorille –
www.Franchisenews.fi avataan!
Jo 10 vuoden ajan on Franchise News -lehti kertonut franchisingmaailman ajankohtaisista
asioista. Lehti on ilmestynyt ja tulee jatkossakin ilmestymään 2 kertaa vuodessa, keväällä ja
syksyllä.
Uutistarjonta tarvitsee kuitenkin nykyään yhä enemmän ajankohtaisuutta ja ajan hermolla pysymistä. Pystyäkseen palvelemaan lukijoitaan entistä paremmin myös Franchise News lisää
uutistarjontaansa ja alkaa tästä hetkestä eteenpäin julkaisemaan franchisingalan ajankohtaisia
asioita omilla nettisivuillaan.
Uusilta sivuiltamme löydät tietysti syvemmältä luotaavat artikkelit aivan kuten painetustakin
versiosta, mutta sen lisäksi pystymme näin päivittämään huomattavasti entistä nopeammin
alan uusimpia ja kuumimpia uutisia. Nimitykset, uudet toimipaikat, muutokset esimerkiksi lainsäädännössä - jatkossa löydät nämä asiat entistä nopeammin sivuiltamme.
Uudet sivut tarjoavat myös lisää näkyvyyttä ketjuille, koska niillä vierailevat ketjujen lisäksi
myös uudet yrittäjät, jotka etsivät tietoa sekä eri sidosryhmät, jotka ovat aktiivisesti mukana
tukemassa franchisingtoimintaa Suomessa.
Jos haluat viestisi menevän entistä
nopeammin perille asiakkaillesi tai
sidosryhmillesi, tarjoamme sinulle
tähän ainutlaatuisen mahdollisuuden Suomen ainoilla franchisingin
ajankohtaisiin uutisiin keskittyneillä sivuilla. Etsitkö aktiivisella kampanjoinnilla uusia yrittäjiä ketjuusi?
Oletko toteuttamassa konseptin uudistusta, josta haluat kertoa sinulle
tärkeille kohderyhmille? Haluatko
ohjata franchisingista kiinnostuneita
omille kotisivuillesi? Vai onko sinulla muuta kerrottavaa, jonka haluat
välittää eteenpäin kustannustehokkaasti? Nyt sinulla on siihen tilaisuus!
Ota yhteyttä niin kerromme lisää.
Infoa osoitteesta:
toimitus@franchisenews.fi
Bannerivaraukset:
myynti@franchisenews.fi
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H

arvinaisen lämpimän, joidenkin mielestä jopa kuuman, kesän jälkeen on
hiljalleen palattu arkeen ja arkisiin
lämpötiloihin. Luonto elää vuosittaista rytmiään, jossa syksyllä aletaan ”himmailemaan”
ja valmistautumaan talven hiljaiseloon. Kun päivä alkaa taas pidentyä talven
kääntyessä kevääseen, luontokin alkaa heräilemään ja valmistautumaan kovalla tohinalla kesäsesonkiin, jolloin pitäisi vuoden tulos (sato) tehdä. Suomi
on pohjoinen maa, jossa luonto, kasvit ja eläimet ovat kovilla. Eikä vain talvella
vaan myös kesällä, jolloin poikueet ja sato tulee saada aikaan paljon kiireemmällä aikataululla kuin eteläisimmissä maissa.
Sama tapahtuu talouselämässäkin. Talous kehittyy aaltoliikkeenä lamasta
nousukauteen ja korkeasuhdanteeseen, joskus jopa ylikuumentuen. Silloin
jokainen ymmärtää, että laskusuhdanne koittaa jossain vaiheessa ja voidaan
alkaa varautua jo hiljaisempiin aikoihin. Matalasuhdanteen jälkeen koittaa aina nousukausi. Suhdanteiden pituudet ja voimakkuudet sekä niiden aikaansaamat vaikutukset vaihtelevat toki kerroittain, mutta myös maittain ja toimialoittain. Suomi pienenä, muista riippuvaisena maana kokee taloudessakin
suhdannevaihtelut yleensä voimakkaammin kuin esim. Euroopan veturimaat.
Elämme tällä hetkellä taloudessa kuitenkin vastakkaista aikaa kuin luonto pitkän talven jälkeen odottelemme kevään tuloa. Pieniä merkkejä on ilmassa,
mutta mm. lähialueilla riehuvat ääri-ilmiöt uhkaavat pitkittää kylmiä kelejä.
Tässä markkinatilanteessa on erityisen mielenkiintoista tarkastella, miten
franchisingketjut ovat selvinneet talvesta ja millaiset odotukset siellä on kevään tulosta. Onko talvi jättänyt jälkensä vai onko jo aurinkoa näkyvissä? Mikä
on ketjujen tilanne tällä hetkellä ja millaisia ovat ketjujen kasvuodotukset lähitulevaisuudessa?
Tämän lehden teemana on ”Franchisingketjut Suomessa – Top 10”. Teemajutussa listataan Suomessa toimivia ketjuja eri näkökulmista, mm. koon ja kehitysvauhdin mukaan. Listauksissa käytetyt tiedot ketjujen tilanteista perustuvat pääosin suureen Franchisingsektorin kasvuselvitykseen, jonka olemme
tehneet kesän aikana yhdessä yhteistyökumppaniemme Suomen Franchising-Yhdistyksen, Eteran ja Celectus Oy:n kanssa.
Tulokset ovat mielenkiintoisia. Ne osoittavat, että vaikka talouden talvikausi
on koitellut myös franchisingyrityksiä, ne ovat selvinneet siitä paremmin kuin
yritykset keskimäärin. Lisäksi erityisen mukavaa on huomata, että huonot ajat
eivät ole tappaneet ketjujen kasvuintoa. Tutkimuksessa mukana olleissa, reilussa 200 ketjussa aiotaan rakentaa satoja uusia yksiköitä, joihin tarvitaan yrittäjiä. Selvityksen mukaan ketjuissa haetaan tälläkin hetkellä yli 700 uutta yrittäjää. Tämä tarkoittaa tuhansia uusia työpaikkoja ja runsaasti uusia veroeuroja
yhteiskuntaan, joka niitä kipeästi kaipaa.
Kevättä kohden,
Henri Laakso
Toimitusjohtaja
FranCon Franchise Consulting
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NewsFlash

Pizzataxi-Truck tuo kuumat pizzat
kesäkansan ulottuville

Heinäkuussa Suomeen saapui Suomen
ensimmäinen Pizzataxi-truck. Oikealla
pizzakeittiöllä ja kahdella paistouunilla
varustetussa Pizzataxi-truckissa paistuvat pizzat, jotka tarjoillaan
höyryävän kuumina.
Pizzataxi-truckin valikoimaan kuuluvat Pizzataxin suosituimmat pizzat, kevyitä salaattiannoksia, virvokkeita ja pientä makeaa
kahvin kera. Pizzat valmistetaan käsin paikan päällä korkealaatuisista raaka-aineista. Kahden paistouunin ja yrittäjäpariskunnan voimin valmistuu lähes 300 pizzasliceä tunnissa, tuoreena ja höyryävän
kuumana.
Pizzataxi-truck
yrittäjinä toimivat
Leena Hinkkanen ja Jouko
Rauvola.

Suomen ensimmäinen Subway®
-ketjun autokaista avattiin
elokuussa

Subway® -ketjun ensimmäinen autokaista on avattu Helsingin Suutarilassa elokuun alussa. Autokaista toimii samaan tapaan, kuin asiointi tavallisestikin Subway® -ketjun ravintolassa. Ainoastaan suora katsekontakti Subi® -leivän tekijän, eli
Sandwich Artistin kanssa tekohetkellä puuttuu. Avajaispäivän ensimmäisenä asiakkaana nähtiin vauhdikkaasti F1-auto. Muita kevään ja kesän aikana avattuja ketjun ravintoloita ovat mm. Tuurin,
Maunulan, Vantaan Jumbon ja Nokian ravintolat. Tällä hetkellä ketjulla on Suomessa 139 ravintolaa.

Fafa´s tarjoaa uuden pikaruokavaihtoehdon markkinoille

Pikaruokala Fafa’s on valittu kahtena
vuotena Helsingin parhaaksi pikaruokaravintolaksi. Valinnan teki Helsingin Sanomat. Erikoiseksi asian tekee se, että yritys on vain reilut
kaksi vuotta vanha. Fafa’s on pikaruokaravintola, mutta samalla
myös hauska ja rento elämys. Fafa’s tuotteiden pääraaka-aine on
friteerattu kikhernepallero eli falafel, joka tarjotaan pitaleivässä.
Yritys on juuri avaamassa neljättä ravintolaansa pääkaupunkiseudulle ja viidettä Kööpenhaminaan. Jatkossa kasvua haetaan
myös muualta Suomesta.

InHunt avaa ensimmäisen aluetoimiston Kuopioon

InHunt Group uutisoi keväällä
Franchisingketjun perustamisesta
ja nyt asiassa on edetty siihen vaiheeseen, että ensimmäinen aluetoimisto on auennut Kuopioon ja
vielä tämän syksyn aikana se tulee saamaan jatkoa, kun toimistot
aukeavat ainakin Ouluun ja Tampereelle.
”Kuopio on kaupunki, jossa tapahtuu työmarkkinoilla. InHuntin palveluita tarvitaan siellä kipeästi. Mika Herlin on loistava paikallisjohtaja yhdessä InHuntin henkilöstön kanssa auttamaan Kuopion ja Jyväskylän alueen yrityksiä. Seuraavana on sitten vuorossa
Oulu ja Tampere!”, toteaa InHunt Groupin toimitusjohtaja Hannu
Mänty.

IFAn kevätkokous helmikuussa 2015

Kansainvälinen franchisingyhdistys IFA
(International Franchise Association) järjestää vuotuisen kokouksensa ensi vuonna 15.-18.2.2015 Las Vegasissa, USA:ssa.
Suomesta on säännöllisesti ollut osanottajia tutustumassa franchisingmaailman uusiin tuuliin, ja tälläkin
kertaa Suomen Franchising-Yhdistys yhteistyössä FranConin ja
US Embassyn kanssa on keräämässä tapahtumaan osallistujia.
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”Totta kai tällaista erikoispäivää pitää huomioida tavallista vauhdikkaammalla
lähdöllä”, yrittäjä Teppo Lindroos kommentoi.

R-kioskista vuoden franchisingketju

Suomen Franchising-Yhdistys palkitsi
R-kioskin Vuoden Franchisingketjuna
Franny Awardsissa huhtikuussa. Rkioski on palkittu myös aiemmin Vuoden Franchisingketjuna vuosina 1998 ja 2010.
”Olemme sekä ylpeitä, iloisia että kiitollisia tästä palkinnosta.
Se on hieno tunnustus R-kioskin tekemälle mittavalle kehitystyölle,
johon kuuluu muun muassa kauppiasmallin uudistaminen. Selkeä
ja yksinkertainen franchising-konseptimme tarjoaa laajan tuen
kauppiaittemme menestyksen varmistamiseksi.”
R-kioskeista jo kaksi kolmasosaa toimii tällä hetkellä kauppiasvetoisesti, ja franchisingyrittäjiä ketjussa on yli 400. R-kioski on
franchisingtoiminnan edelläkävijä Suomessa, sillä R-kioskilla on ollut franchisingtoimintaa jo vuodesta 1987.

Hertz Autovuokraamo vuokraa nyt
sähköautoja sekä hybridejä

Mielenkiinto sähköautoihin ja niiden
johdannaisiin lisääntyy markkinoilla.
Johtavana kansainvälisenä autovuokraamona haluamme olla mukana tässä
kehityksessä. Hertzin asiakkaat Suomessa voivat halutessaan tutustua uuteen autoteknologiaan vuokraamalla joko 100% sähköauton
(Nissan LEAF) tai hybridin (Volvo V60 Plug-in Hybrid). Volvo V60
Plug-in Hybrid on maailman ensimmäinen diesel –pistokehybridi,
jolla voit lisäksi ajaa puhtaasti sähköllä. Molemmat autot kuuluvat
Hertzin ns. Green Collection -mallistoon. Hertz Green Collection –
malliston autot ovat automarkkinoiden vähäpäästöisimpiä, CO2
päästöt ovat alle 110g/km.

Pancho Villalle kolme uutta ravintolaa

Pancho Villa on avannut kesäkuussa 2014 ensimmäisen ravintolansa Ouluun. Meksikolainen
ravintolakonsepti Oulun keskustassa sai heti hyvän jalansijan oululaisten sydämissä ja niinpä yrittäjäpariskunta Maarit ja Pekka Louhela avaavat syksyllä Oulussa jo
toisen Pancho Villa – ravintolansa. Ravintola avautuu Ritaharjun uuteen Kauppakeskus Ideaparkiin 31.10.2014.
Samaan aikaan avautuu myös Porin uudessa Kauppakeskus
Puuvillassa Pancho Villa-ravintola, joten porilaisetkin pääsevät
nauttimaan Panchon runsaista annoksista.

Pizzakiosk tulossa Suomeen

Eestiläinen franchisingketju PIZZAKIOSK OÜ
on perustanut tytäryhtiön, PIZZAKIOSKI
OY:n, Suomen markkinoita ajatellen. Ketju
on Eestissä kehittänyt menestyvän Panpizza
TakeAway konseptin viimeisen kymmenen
vuoden aikana. Myyntipisteitä on nyt 14 ja
syksyllä 2014 on Eestiin tulossa kuusi uutta toimipistettä.
Syksyllä tehdään myös esityöt Suomen ja Latvian toimintojen
aloittamiselle ja alueelta haetaan toimittajia, yhteistyökumppaneita ja franchisingyrittäjiä. Pizzakiosk:n nimi tulee olemaan ‘Pizzakioski’ Suomessa ja ‘Pizzakiosks’ Latviassa.

Scanburgerin herkkuja tarjolla kautta
maan

Scanburger on suomalainen pikaruokaketju,
joka laajentui kesällä Hangosta Nuorgamiin.
Matkalla uusissa toimipisteissä voi käydä nauttimassa herkullisia annoksia myös Myllykoskella, Hämeenkoskella, Jyväskylässä, Viitasaarella, Kalajoella, Pattijoella, Sinetässä ja Rovaniemellä.

Oma Yritys-Suomi palvelu säästää
aikaa liiketoiminnalle ja tukee
franchisingyrittäjää

Yritys-Suomi yhdistää julkiset yrityspalvelut monikanavaiseksi kokonaisuudeksi, jossa palveluiden löytäminen on tehty yrityksen perustajille ja yritysasiakkaille mahdollisimman helpoksi. Osana Yrityssuomi.fi -verkkopalvelua on Oma Yritys-Suomi -palvelu. Maksuton Oma Yritys-Suomi-palvelu on yrittäjän sähköinen työtila, joka
rakentuu käyttäjän profiilitietojen mukaan ja mahdollistaa monien
yrityksen perustamiseen ja yritystoimintaan liittyvien asioiden hoitamisen joustavasti ja tietoturvallisesti. Oma Yritys-Suomi -työtilassa käyttäjä voi esimerkiksi testata soveltuvuutensa yrittäjäksi yrittäjätestillä, tehdä liiketoimintasuunnitelman ja pyytää siihen sähköisesti kommentteja sekä hakea tietoa yrityksen toimialalla vaadittavista luvista ja ilmoituksista.

Yrittäjän työttömyysturva kehittyy

Alinta vakuutustasoa korotetaan 1.1.2015
lukien tasosta 8520 € / vuosi noin tasolle
12 500 € / vuosi. Yrittäjä voi vakuuttaa itsensä AYT-kassassa työttömyyden varalta
1.1.2015 lukien vähintään noin 12 500 €:n
vuosityötulotasosta. Vakuutustaso voi olla enintään YEL-vakuutuksen suuruisella tasolla. Tarkka minimivakuutustaso selviää ns. palkkakertoimen vahvistuttua marras-joulukuussa. Samalla yrittäjän
työssäoloehtoedellytys laskee 18 kuukaudesta 15 kuukauteen. Lisäksi vuodesta 2015 alkaen on mahdollista laskea yhteen kaikki vakuutetut työtulot eri yritystoimista. Näin yrittäjiä tuodaan tasa-arvoisempaan asemaan palkansaajien kanssa. AYT-kassa on voittoa
tavoittelematon itsenäinen työttömyyskassa yrittäjille. Kassa maksaa etuuksia noin 6 M€ vuodessa työttömäksi jääneille yrittäjille.
Yrittäjä ei voi vakuuttaa itseään palkansaajakassassa.

Rustholli-ketju laajenee Tampereelle

Kun Ketju.fi-sivusto avattiin muutama vuosi sitten, tavoitteena oli Kodin sisäpuolisiin remontteihin erikoistunut Rustholli-ketju kasvaa. Keväällä käynnistyneen uusien
franchisingyrittäjien rekrytoinnin tuloksena kaksi yksikköä avataan
Tampereella kahden uuden Rustholli-yrittäjän voimin.
”Kevään yrittäjärekrytointi poiki paljon hyviä hakemuksia. Olemme tyytyväisiä, että pääsimme valitsemaan suuresta joukosta kaksi
parasta yrittäjää, jotka aloittavat Tampereen talousalueella”, iloitsee
Rustholli Remontit Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Sassali.
Tampereen Rustholli-yrittäjinä aloittavat Kari Kukkoaho ja Timo Raivio.
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NewsFlash

Picnic avaa uusia ravintoloita

Picnic -ketju avaa vuoden 2014 syksyllä neljä uutta ravintolaa:
- Porin Puuvilla
- Hämeenlinnan Goodman
- Helsingin Forumin pohjakerros
- Tikkurilan Dixi

Habita aloittaa franchisingtoiminnan
Suomessa

Suomen suurin itsenäinen kiinteistövälitysyritys Habita tarjoaa yrittäjyydestä
kiinnostuneille välittäjilleen mahdollisuuden aloittaa franchisingtoiminnan. Syyskuun alusta lähtien paikalliset välittäjät voivat toimia Habita-yrittäjinä, joilla on tukenaan yrityksen liiketoimintamalli ja vahva brändi sekä Suomessa että ulkomailla.
Habitan noin 50 toimipisteen ketju on tähän saakka ollut Habita Invest Oy:n ja avainhenkilöiden omistuksessa, mutta nyt toimintamallia laajennetaan paikalliseen yrittäjyyteen perustuvilla franchising-sopimuksilla. Uudet Habita-yrittäjät saavat käyttöönsä
muun muassa yrityksen brändin, palvelukonseptin sekä asiakaskontaktit. - Franchisingtoimipisteitä tulee arviomme mukaan noin
kolmisenkymmentä, sanoo Habitan toimialajohtaja Thomas Olin.

Burger King jatkaa kasvua Suomessa

Pikaravintolaketju Burger King jatkaa Suomenvalloitustaan. Ketjun kuudes ravintola avataan
syyskuun lopussa kauppakeskus Myyrmanniin
Vantaalle. Myyrmannin ravintola on ensimmäinen Suomen Burger King, joka avataan kauppakeskukseen. Ketjun viides ravintola avataan
syyskuussa Turkuun ja loppuvuonna vuorossa on Tampereen ravintola. Laajentamista aiotaan jatkaa sen jälkeenkin.
Suomen ensimmäinen Restelin pyörittämä Burger King avattiin viime joulukuussa Helsingin keskustaan Mannerheimintielle.

Burger King ostaa Tim Horton´s
–ketjun

Burger King Worldwide suunnittelee hanketta, jossa 3G Capitalin
enemmistöomistama hampurilaisketju ostaisi kanadalaisen kahvila- ja donitsiketjun Tim Hortons Inc:n ja muuttaisi pääkonttorinsa
Kanadaan, jossa on Yhdysvaltoja alempi yritysverotus. Hankkeen
rahoituksessa on mukana myös sijoittaja Warren Buffett.

P&T-ketju investoi ketjuyrittäjien liiketoiminnan kasvattamiseen

P&T Finland investoi ketjuyrittäjien liiketoiminnan kasvattamiseen uusimalla ketjuja kuntosalien liiketoiminnan ohjauksessa käytettävän toiminnanohjausjärjestelmän. Kuluvan vuoden ja alkavan vuoden aikana se
investoi myös ketjuyrittäjien liiketoimintaa suoraan tukeviin kaupallisiin palveluihin. Investointien tavoitteena on tukea ketjuyrittäjien liiketoiminnan tavoitteiden mukaista kehittymistä.
-Ensimmäiset P&T-kunto- ja hyvinvointisalit perustettiin Suo-
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meen runsaat 3 vuotta sitten, ja nyt on oikea aika investoida tulevaisuuden kasvuun, P&T Finlandin toimitusjohtaja Marko Lavikainen sanoo. - Tavoitteemme on saavuttaa samanlainen markkinaasema Suomessa kuin konseptilla on Ruotsissa. P&T-saleja löytyy
Ruotsista nyt vajaat 60 kappaletta.

P&T-kuntosalit allekirjoittivat
Puhtaan liikunnan puolesta
-sitoumuksen

Puhtaan liikunnan puolesta -sitoumus on toimintamalli, jonka allekirjoittamalla kuntokeskus kehittää kuntokeskusliikuntaa ja ottaa
kantaa puhtaan liikunnan puolesta. Sitoumuksen ovat luoneet yhteistyössä Kuntoliikuntaliitto ja Dopinglinkki, joka on Opetus- ja
kulttuuriministeriön tukema ja A-Klinikkasäätiön yhteydessä toimiva valtakunnallinen neuvontapalvelu.
Sitoutumalla Puhtaan liikunnan puolesta -toimintamalliin paikalliset P&T-kunto- ja hyvinvointisalit edistävät puhdasta ja terveellistä liikuntaa ja mahdollistavat asiakkailleen turvallisen kuntoilu- ja
harjoitteluympäristön. Sertifikaatin lisäksi P&T-salit saavat Tervettä
liikuntaa ja Tervettä tietoa –tunnukset merkkinä tervettä liikuntaa
tukevasta yrittäjästä, kertoo PT SALIT Finland Oy:n toimitusjohtaja
Marko Lavikainen.

Hoivapalveluita entistä kattavammin
– Alina Hoivatiimi laajenee
ensimmäistä kertaa yritysostolla
Hoiva- ja kotihoitopalveluita tarjoava
Alina Hoivatiimi on avannut kaksi uutta toimipistettä Tampereen seudulla.
Pirkkalassa toimiva Heljän Kotipalvelu
Oy siirtyi osaksi Alinaa 18.8. alkaen.
Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Alina Hoivatiimi laajenee liiketoimintakaupalla.
Palveluita tarjotaan nyt myös kaupunkikeskustan alueella, sillä
uusi Alina-toimipiste avattiin Sammonkadulle elokuun alussa. Yrittäjänä toimii sairaanhoitaja Virpi Salminen.

Yrittäjyystutkimus: Laatutakuu
-yrittäjät tyytyväisiä

Laatutakuu-ketju teettää vuosittain
yrittäjätyytyväisyystutkimuksen ulkopuolisella, ketjusta riippumattomalla
asiantuntijayritys FranConilla. Uusimman, kesällä tehdyn, tutkimuksen vastausprosentti oli jälleen korkea (86%) ja tulosten mukaan Laatutakuu-yrittäjät ovat hyvin tyytyväisiä tilanteeseensa ketjun yrittäjinä.
Kokonaistyytyväisyys oli 4,05 (asteikolla 1-5). Yrittäjien tyytyväisyys oman työnsä sisältöön pysyi samana kuin viime vuonna eli 4,3.
Tyytyväisiä sekä erittäin tyytyväisiä oli vastaajista peräti 89 %, jossa
nousua 3 prosenttiyksikköä edellisvuoteen. Myös suositteluhalukkuus nousi 5 prosenttiyksikköä eli 88 % suosittelisi Laatutakuu-yrittäjyyttä muillekin.

NewsFlash

Bestsellerille uusia konsepteja

HISC laajenee Itä-Helsinkiin

Bestsellerin uutena retail-ketjuna
aloitti alkukeväästä Object.
Liikkeessä myydään useita Bestsellerin merkkejä, ja ensimmäinen liike avattiin Aleksanterinkadulle
Helsinkiin.
Jack&Jonesin uuden konseptin voi nähdä Itäkeskuksen liikkeessä, se avattiin lokakuussa 2013.
Elokuun viimeisellä viikolla avattiin uudelleen täysin remontoitu yli 1000m2:n Vero Moda ja Jack&Jones liike Kampin kauppakeskuksessa Helsingissä.
Huolimatta vaikeasta markkinatilanteesta on Bestseller avaamassa useampia liikkeitä seuraavan vuoden sisällä.
Syksyn aikana Poriin valmistuu kauppakeskus Puuvilla johon
aukeaa Vero Moda ja Jack&Jones. Samoihin aikoihin Hämeenlinnaan on tulossa Goodman kauppakeskus, jossa Bestseller avaa Vero Moda, Jack&Jones, Vila sekä Name it-liikkeet.

Home Instead Seniorihoiva on
avannut uuden toimiston Itä-Helsinkiin. Yrittäjänä on jo aiemmin
alalla sekä yrittäjänäkin toiminut
Minna Levo: ”Olen ollut töissä vanhustenhoitoalalla jo vuosia, halu
parantaa ikäihmisten elämää on vienyt mukanaan ja nyt se on vienyt takaisin yrittäjyyteen”.
Home Instead Seniorihoivan franchiseyrittäjä, pienten lasten
äiti Elina Salonen toivottaa menestystä ketjun uusimmalle yrittäjälle: ”Oma ensivuoteni yrittäjänä ylitti odotukseni. Yritys saavutti
kannattavuuden 8 kk ja työllistän 30 hoivanantajaa. Ketju antaa
brändin lisäksi tukea ja apua. Olen voinut pyhittää illat ja viikonloput perhe-elämälle. Luota ketjun käytäntöihin. Usko oman toimintasi onnistumiseen, sillä ahkeralla työllä se on erittäin todennäköistä”, summaa Salonen.

Scandia Rent vahvassa nosteessa

FiRENT jatkaa laajentumistaan

Autovuokraamo Scandia Rent
on ollut vahvassa nosteessa
vuoden 2014 aikana ja joukkoon
on saatu paljon uusia yrittäjiä. Scandia Rent Forssan ja Urjalan yrittäjänä aloitti Ari Lampinen, jolla on toistakymmentä vuotta kokemusta autovuokrausalalta. Myös Uusimaa saa puuttuvan palasensa, kun Scandia Rent Lohja avaa ovensa syyskuussa 2014. Tommi
Toropainen tulee toimimaan vastuullisena yrittäjänä Lohja, Vihti ja
Nummela alueella tarjoten parasta paikallista palvelua.
Scandia Rent ja Delta- Auto ovat solmineet kaksivuotisen yhteistyösopimuksen koskien Delta- Auton sijaisautopalveluiden
tuottamista. Scandia Rent palvelee kaikkia Delta- Auton huollon sijaisautoasiakkaita.

Suomen Talousverkolle uusia
toimipisteitä

Vuoden 2014 aikana Suomen Talousverkko on laajentunut kahdelle uudelle paikkakunnalle.
Seinäjoella aloitti uusi Talousverkko-yrittäjä Sami Puro, häneltä
löytyy kokemusta kirjanpidosta ja tilinpäätöksistä yli kahdeksan
vuoden ajalta.
Toinen uusi Talousverkko-yrittäjämme Eija Kosonen Kouvolasta. Eijalla on kokemusta metsäteollisuuden palveluksessa 25-vuoden ajalta ja hän on toiminut yrittäjänä vuodesta 2006 lähtien.

M Room –parturiketju kasvaa

Kansainvälistyminen käynnistyi Tekesiltä saadun
NIY –rahoituksen vauhdittamana joulukuussa 2013,
kun ensimmäinen M Room avattiin Suomen ulkopuolelle Saksan Berliiniin, ja sittemmin liike on avattu myös Viron Tallinnaan.
Syksyn 2014 aikana Suomessa avataan 41. M Room -liike. M
Room jatkaa kansainvälistymistään, ja tarkoitus on avata liike vielä
vuoden 2014 aikana Seattleen, myös lukuisista muista maista on
tehty esisopimuksia. Suomesta ostetut Gold- ja Platinum -jäsenyydet oikeuttavat veloituksettomiin hiustenleikkauksiin myös ulkomaiden M Roomeissa.

Suomalainen FiRENT-ketju jatkaa laajentumistaan. Uusia kaupunkeja josta
voi löytää FiRENT-vuokraamon ovat:
Kuopio, Kemi-Tornio, Tampere, Mäntyharju, Savonlinna sekä Turku.

Raja meni rikki - Ketju.fissa jo yli 100
ketjua!

Kun Ketju.fi-sivusto avattiin
muutama vuosi sitten, tavoitteena oli luoda Suomen markkinoille paikka, jossa yrittäjiä rekrytoivat ketjut sekä yrittäjyydestä kiinnostuneet henkilöt voivat kohdata helposti ja nopeasti. Nyt voidaan sanoa, että tämä tavoite on toteutunut. Yrittäjiä
rekrytoivien ketjujen lukumäärä on sivustolla noussut vuosi vuodelta ja nyt siellä on jo yli sadan ketjun esittelyt laajalla toimialakirjolla. Ketjuyrittäjyydestä kiinnostuneiden kävijämäärä sivustolla on
myös noussut tasaisesti ja tällä hetkellä siellä vierailee viikoittain jo
1.000–1.200 eri kävijää. Sivuston kautta välitetään kymmeniä yrittäjäkandidaatteja ketjuille kuukausittain. ”Moni on löytänyt palvelumme avulla uuden suunnan elämäänsä ketjuyrittäjänä, esim. rakkaan harrastuksen innoittamana tai toteuttamalla elinikäinen haave yrittäjyydestä”, toteaa rekrytointikonsultti Päivi Lääkkö Ketju.fi
– palvelusta.

Kahdeksas DiFM –ryhmä aloittaa!

DiFM (Diploma in Franchise Management) on
franchisingketjujen johdossa työskenteleville
henkilöille tarkoitettu avoin liikkeenjohdollinen
valmennusohjelma. ”Tässä johtamisvalmennusten luvatussa maassa DiFM on ainutlaatuinen,
sillä se on ainoa valmennusohjelma, jossa keskitytään nimenomaan franchisingketjun johtamisen haasteisiin”, toteaa franchisingasiantuntija, kurssin kapellimestari Henri Laakso FranConista.
Kautta aikain jo kahdeksas ryhmä ketjujohtajia aloittaa urakkansa
syyskuussa Haikon kartanossa. Ohjelma päättyy huhtikuun lopussa. Siihen osallistuu tällä kertaa 17 ketjujohtajaa 12 eri ketjusta.
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Sp-Koti Rauma
Välitystalo Oy
Mikko Okkonen
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Sp-Koti Itis
Omat Kadut LKV Oy
Jukka Kaski

Eero Seppänen

Hannu Hietala

Joonas Hallman

Jonne Juusela

Sp-Koti Itis
Omat Kadut LKV Oy
Taru Vaino-Kaski

Juha Kormi

Taru Vaino-Kaski

Sp-Koti Kuopio
Kallaveden
Kiinteistöasiantuntijat Oy
Joonas Hallman

Sp-Koti Itis
Omat Kadut LKV Oy
Juha Kormi

Timo Raivio

Sp-Koti Mäntsälä
Sp-Koti Orimattila
Kodin Maailma Oy
Tommi Rovio

Sp-Koti Espoo
Leppävaara
Polar Asuntovälitys Oy
Jonne Juusela

Jukka Kaski

Tommi Rovio

Sp-Koti Rovaniemi
Kiinteistönvälitys
Rovaniemen Tähelliset Oy
Sari Myllykoski

Sp-Koti Oulu
Kiinteistönvälitysliike
Oulu Oy
Eero Seppänen

Sp-Koti Oulu
Kiinteistönvälitysliike
Oulu Oy
Hannu Hietala

Kari Kukkoaho

Mikko Okkonen

Sp-Koti Kuopio
Kallaveden
Kiinteistöasiantuntijat Oy
Markus Itkonen

Aija Harainen

Mikko Salo

Sp-Koti Rovaniemi
Kiinteistönvälitys
Rovaniemen Tähelliset Oy
Mikko Salo

Markus Itkonen

Sp-Koti Raasepori
Raseborgs Bostadsapotek
Ab
Sebastian “Basti”
Karjalainen

Sp-Koti Hämeenlinna
KiinteistöApaja Oy
Aija Harainen

Sari Myllykoski

Sp-Koti Forssa
LKV Omassa Kotona Oy
Ulla Saarenmaa

Sebastian Karjalainen

Sp-Koti Espoo Tapiola
Sp-Koti Kirkkonummi
CMH-Koti Oy
Carl Michael ”Micki”
Hatanmaa

Ulla Saarenmaa

Carl Michael Hatanmaa

Uudet yrittäjät

Tampereen Rustholli-yrittäjinä aloittavat Kari Kukkoaho ja Timo Raivio.

Suomen ensimmäisenä Pizzataxi-truckin yrittäjinä
ovat aloittaneet Leena Hinkkanen ja Jouko Rauvola.

Maarit ja Pekka Louhela ovat aloittaneet Pancho
Villa -yrittäjinä Oulussa 13.6.2014.

Huoneistomedia LKV:n uusimmassa toimipisteessä työskentelevät pitkäaikaiset
kiinteistönvälitysalan
ammattilaiset
Markku Mäenpää (LKV) ja Henry Lönnholm.

Uudet yrittäjät R-kioski-ketjussa:

Aaro Simell on aloittanut Kotimaailma-yrittäjänä
Turussa 15.2.2014
Eija Weckström on aloittanut Kotimaailma
-yrittäjänä Lappeenrannassa 5.5.2014
Pia Kokko on aloittanut Kotimaailma-yrittäjänä
Helsingissä 1.6.2014
Pasi Käkelä on aloittanut Kotimaailma-yrittäjänä
Tampereella 1.9.2014
Jonny Hyvönen aloittaa Kotimaailma-yrittäjänä
Rovaniemellä lokakuussa 2014

Matti Ihme on aloittanut uutena franchisingyrittäjänä ja Lilli Digitalkkarina Oulussa
Marko Kaarnajoki on aloittanut Digitalkkarina
Mikkelissä.

Oulun Alina-yrittäjä vaihtuu 1.8.2014 alkaen. Uusi
yrittäjä on sairaanhoitaja Maarit Ollila.

Anne Peltola, Klaukkala
Nina Akhtar-Pynnönen, Jyväskylä
Petri Pynnönen, Jyväskylä
Mari Hinkkanen, Lohja
Sari Rämö, Hämeenlinna
Reetta Hulkkonen, Tampere
Valentina Rajajärvi, Helsinki
Kati Mäki, Nakkila
Maarit Seppi, Vantaa
Anne Ikäläinen, Hyvinkää
Toni Jalola, Turku
Heidi Hämäläinen, Vantaa
Tuomo Hämäläinen, Vantaa
Jaana Hannola, Kemijärvi
Maarit Käpyaho, Alajärvi ja Vimpeli
Miia Käpyaho, Alajärvi ja Vimpeli
Jaana Välinen, Alajärvi ja Vimpeli
Pertti Matero, Oulu
Merja Heikkinen, Lahti
Ismo Peltola, Lahti
Terhi Järvelä, Vantaa
Merja Heikkinen, Helsinki
Anne-Mari Kurki, Joensuu
Sanna-Reetta Miinalainen, Joensuu
Piia Lompolo, Rovaniemi
Marko Lompolo, Rovaniemi
Matti Viitala, Nurmo
Mikko Westerholm, Vantaa
Piia Pulkkanen, Tampere
Tarja Kokkonen, Joensuu
Susanna Therner, Riihimäki
Eija Weckroth, Helsinki
Satu Lahtoniemi, Siilinjärvi
Jenna Hellman, Tampere
Leobardo Aguilar Raya, Helsinki
Sari Nieminen, Jämsä
Aimo Korkalainen, Lahti
Sari Männikkö, Hollola
Hanna Sopanen, Jyväskylä
Vesa Sven, Turku
Tanja Åhlfors, Espoo
Ritva Korpela, Seinäjoki
Johanna Korpela, Seinäjoki
Piia Laurikainen, Lappeenranta
Vuokko Kangas, Paimio
Susanna Muukka, Helsinki

Sonja Hallikainen, Outokumpu
Korhonen Jarmo, Helsinki
Matikainen Ulla, Helsinki
Annika Känsäkangas, Kaustinen
Maarit Määttä, Tornio
Reine Ruusunen-Grön, Kotka
Jari Kaperi, Juva
Pirjo Kivistö-Rannikko, Hyllykallio
Ari Rannikko, Hyllykallio
Mira Lintunen, Helsinki
Lasse Eklund, Helsinki
Leila Rantanen, Jyväskylä
Arja Tolvanen, Lohja
Heli Bäckman-Pitkänen, Vantaa
Marjo Lehtinen, Akaa ja Urjala
Maija Kentala, Oulu
Minna Pyrhönen, Riihimäki
Tarja Keränen, Seinäjoki
Liisa Koivula, Seinäjoki
Sampo Siikanen, Helsinki
Raili Koskinen, Kuopio
Anne Sippola-Punkari, Isokyrö
Riia Toivola, Halikko
Satu Borgelin, Lohja
Tiia Salmi, Jyväskylä
Tuula Peltonen, Virrat
Kevin Vesala, Helsinki
Tarek Aouni, Helsinki
Silpa Sundberg, Turku
Erja-Liisa Suominen, Turku
Jaana Jokinen, Tampere
Tero Siekkinen, Helsinki
Linda Frostdahl, Uusikaarlepyy
Pontus Nordman, Vantaa
Johanna Mack, Helsinki
Andrè Brink, Tervajoki
Anneli Rehn, Tervajoki
Ira Purhonen, Helsinki
Monica Remmelkoor, Salo
Markku Ranne, Salo
Jaana Tuomisaari, Pori
Jaana Haikka, Hamina
Reija Laapio, Hamina
Gökhan Aziz, Rauma
Tommi Honkonen, Hyvinkää
Riikka Salmela, Kalajoki
Kirsikka Saalas, Helsinki
Janne Kantero, Espoo
Tiina Heiskanen, Lahti ja Hollola
Tarmo Leppänen, Porvoo
Jenna Metsola, Helsinki
Jenni Kanerva, Kotka
Miia Piitulainen, Äänekoski
Sari Rämö-Hammoud, Tampere
Henri Leksis, Espoo
Sari Vahlsten, Turku
Hanna Laakkonen, Vantaa
Arja Narikka, Kuhmoinen
Virpi Pollari, Kauhajoki
Sanna Pollari, Kauhajoki
Jani Virtanen, Vantaa
Petri Leppänen, Suolahti
Marko Rantala, Espoo
Janne Haapamäki, Hämeenkyrö
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NewsFlash
Nimitykset

Marianne Kivelä on nimitetty Helsinki Foodstock Oy:n Financial Manageriksi 23.6.2014. Hän on toiminut aikaisemmin talouden ja rahoituksen tehtävissä Microsoftilla,
KPMG:llä ja kasvuyrityksissä.

Antti Sirola, 35, on nimitetty Frankis Group Oyj:n AD-/markkinointiassistentiksi 23.4.2014 alkaen.

SP-Kodin kenttäjohtajaksi on valittu Timo Voutilainen, joka aloitti
uudessa työssään helmikuussa
2014. Aiemmin hän on toiminut
mm. Huoneistokeskuksen pääkaupunkiseudun aluejohtajana.
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Esa Huotari

Esa Huotari on aloittanut Pancho
Villa -ketjussa Product Controllerina 1.3.2014. Hänen vastuualueinaan ovat tuotekehitys, uusien yrittäjien koulutus sekä yrittäjien ohjaaminen ja seuranta. Esa on toiminut aiemmin Jyväskylän Pancho
Villan keittiömestarina.

Marianne Kivelä

Alina Hoivatiimin uusi viestintäkoordinaattori on tradenomi Timo
Tolonen. Myös freelancer-toimittajana työskentelevä Timo aloitti tehtävässään kesäkuun alussa.

Timo Tolonen

Suomen Talousverkkoon on nimitetty markkinointiassistentiksi 19.5.2014 alkaen ekonomi Hilla Lamminpää. Hillan
työtehtävät koostuvat pääasiallisesti markkinoinnista ja
viestinnästä.
Helmikuussa 2014 Suomen Talousverkon myynnissä
aloitti Antti Aro. Antin työnkuvaan kuuluu uusasiakashankinta ja myyntityö.

Antti Sirola

Jarmo Vaarala, Ivalo
Martta Ylitörmänen-Vaarala, Ivalo
Hanna Halonen, Hanko
Anni Taavela, Helsinki
Ritu Mononen, Uimaharju
Maryam Mirza, Turku
Ilpo Salokivi, Saarijärvi
Päivikki Hirvonen, Lahti
Tarja Aihos, Kajaani
Sonja Perttula, Porvoo
Sari Laine, Helsinki
Mira Nummila, Karkkila
Teemu Jaakkola, Raisio
Teresa Kärki, Viiala
Tuija Peltonen, Tampere
Anneli Huovinen, Loppi
Teija Kailavuo, Lahti
Terhi Nyman, Iittala
Anne Hjerppe, Helsinki
Anne Kallio, Padasjoki
Anita Joki, Tampere
Riitta Kortelainen, Vantaa
Mia Romppanen, Porvoo
Jutta Peltonen, Palokka
Milla Anttonen, Mikkeli
Markku Nykänen, Helsinki
Laura Koskela, Nivala
Ilkka Salmi, Ulvila
Jari Nurminen, Seinäjoki
Janica Sieppi, Saarenkylä
Jaana Sieppi, Saarenkylä
Heli Kärkkäinen, Lapinlahti
Anu Tummavuori Liemann, Helsinki
Marika Tuominen, Riihimäki
Tiia Maijala, Vantaa
Susanne Schroderus, Uusikaupunki
Niina Junkala, Kokkola
Maria Munukka, Turku
Helena Järviö, Tampere
Tuija Jaako, Oulu
Janne Jaako, Oulu
Asta Hämäläinen, Oulu
Marita Säävuori-Aaltonen, Pori
Eeva Patjas-Rontu, Kausala
Mervi Hiltunen, Kuopio
Arja Tärkki, Helsinki
Wahid Kadiri, Helsinki
Sirkka Nuorala, Raahe
Hanne-Mari Tanner, Rauma
Anne Henriksson, Rajamäki
Riikka Patjas, Kuusankoski

Jari-Pekka Tamminen, Turku
Kristiina Tamminen, Turku
Mika Multala, Nummela
Eija Kykkänen, Jalasjärvi
Paula Kivimaa, Sastamala
Arja Säiniö, Vilppula
Anne Juujärvi, Rovaniemi
Pia-Liisa Meriranta, Espoo
Sonja Hallikainen, Polvijärvi
Anne-Mari Lääperi, Salla
Mervi Haahti, Oulunsalo
Limor Hörkkö, Turku
Tuula Hartikainen, Vantaa
Juha Åberg, Helsinki
Kati Nauha, Turku
Päivi Korpeinen, Karstula
Sirpa Tauriainen, Kuusamo
Marja Romo, Pieksämäki
Anne Andersson, Porvoo
Christian Andersson, Porvoo
Anne-Mari Vanberg, Lempäälä
Pirkko Montonen, Pihtipudas
Tarja Huttunen, Kuopio
Marjatta Roikonen, Kuopio
Nina Nurisalo, Tampere
Anne Hagelberg, Valkeala
Pia Ahonen, Turku
Susanna Kalliokoski, Kokkola
Ulpu Turunen, Helsinki
Kristina Niilola, Espoo
Anne Leinonen, Oulu
Taneli Toiviainen, Helsinki
Saila Häkli-Manninen, Orivesi
Satu Leiponen, Hämeenlinna
Arja Nieminen, Pori
Pekka Nieminen, Pori
Nina Isosalmi, Pori
Ritva Sinkkonen, Vantaa
Timo Sinkkonen, Vantaa
Leena Anttalainen, Kouvola
Mikko Nygren, Helsinki
Pasi Lunki, Ii
Irina Burtovaja, lahti
Tiina Jokinen, Tampere
Terhi Sotka, Laitila
Serkan Kiyancicek, Helsinki
Sari Hyyrynen, Naantali
Tiina Friman, Ylöjärvi
Sanna Hakanen, Harjavalta
Susanna Nikulainen, Harjavalta
Johanna Kivimäki, Eurajoki
Anne Ilola, Säkylä
Sari Saukkonen, Savonlinna

Timo TVoutilainen

R-kioskin uudet yrittäjät jatkuu

Juha Pesola, myyntijohtaja
Anu Syväluoma-Kettunen, kehitysjohtaja
Ville Lahti, aluejohtaja, Tampere
Marko Perander, aluejohtaja, Oulu
Johannes Setänen, markkinointipäällikkö

Kaisa Rautiainen

Juuso Aaltonen

Juuso Aaltonen on aloittanut Eterassa
asiakaspäällikkönä, vastuualueenaan
mm. franchisingketjuille konseptoitu
työeläkevakuuttaminen.

Henkilöstöpalveluratkaisuja tarjoava
suomalainen yritysKetju Go On Yhtiöt
on uudistanut johtamisrakennettaan ja
nimittänyt 13.6.2014 Kaisa Rautiaisen
Go On Yhtiöiden uudeksi toimitusjohtajaksi. Muutos on osa ketjun kehitysohjelmaa, jolla haetaan toiminnan tehokkuutta ja tuloksekasta kasvua franchisingliiketoimintamallin mukaisesti.

MITTAKAAVAETU

Saavuta unelmasi
muuttaen ihmisten elämää

Eteran Franchising
-työeläkesalkku
Ratkaisut sujuvampaan
vakuutuksenhoitoon
Räätälöityjä työhyvinvoinnin
ratkaisuja
Yksilöllisin ja aktiivisin
palvelumalli
Katso tarkemmin ja ota yhteyttä:

etera.ﬁ/franchising

Home Instead Seniorihoiva®, maailman johtava
ei-sairaanhoidollinen hoivapalveluketju
etsii itsenäisiä 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.
Saavuta unelmasi muuttaen
toisten ihmisten elämää.
Ota yhteyttä!
010 841 7402 tai
Franchising@HomeInstead.fi

HomeInstead.fi
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NewsFlash

Tapahtumia franchisingsektorilla

ENSIMMÄINEN SUBWAYN BUSINESS PLANNING
& DEVELOPMENT PROGRAM PÄÄTTYI

Subway-ketjun, Franchise Business Collegen
ja AEL:n yhteistyössä toteuttama yrittäjyysvalmennus kantaa hienoa nimeä: Subway Business Planning & Development Program. Nimensä mukaisesti sen tavoitteena on kehittää Subway-yrittäjien liikkeenjohdollisia taitoja
oman yrityksensä johtamiseen ja kehittämiseen. Ensimmäinen ryhmä
on nyt läpiviety onnistuneesti syksy 2013 ja loppukevään 2014 aikana. Valmennusohjelmaan osallistui 14 pioneeriyrittäjää. Seuraava ryhmä starttaa vuoden vaihteessa.

LILLI AKATEMIA KÄYNNISTYY!

MPY Oyj:n omistama Lilli –ketju tarjoaa Digitalkkari-palveluita kuluttajille ja pk-yrityksille valtakunnallisesti. Ketjussa on tällä hetkellä kova kasvuvauhti päällä, kun palvelutarpeet kasvavat markkinoilla jatkuvasti.
Paitsi tekniset osaamishaasteet, myös yrittäjien liiketoiminnalliset
haasteet lisääntyvät, kun toiminta ammattimaistuu ja peli kovenee.
Yrittäjät tarvitsevat apua mm. kasvunsa hallintaan, joka onkin keskeinen teema ketjun uudessa yrittäjävalmennusohjelmassa: Lilli Akatemiassa. Se on yhteistyössä FranConin kanssa suunniteltu valmennusohjelma, joka startataan lokakuussa Franchise Business Collegen ja
AEL:n toimesta. Ohjelma sisältää neljä kahden päivän lähiopetusjaksoa sekä jatkuvan henkilökohtaisen ohjauksen noin kahdeksan kuukauden aikana. Ohjelmassa osallistujat suorittavat myös virallisen
Yrittäjän Ammattitutkinnon.

Yrittäjän Ammattitutkinnon suorittaneita Musti ja Mirri-yrittäjiä.
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Subway-yrittäjien ryhmää Business Planning & Development Programissa.

MUSTI & MIRRI-YRITTÄJÄT SUORITTIVAT YRITTÄJÄN AMMATTITUTKINNON

Musti ja Mirri Yrittäjätutkinto on ketjun yrittäjille suunniteltu valmennusohjelma, jonka tarkoituksena on kehittää osallistujien yrittäjyystaitoja virallisestikin. Siinä osallistujat nimittäin suorittavat virallisen Yrittäjän Ammattitutkinnon, vaikka
ohjelma onkin täysin suunniteltu ketjun konsepti ja yrittäjien kehittymistarpeet huomioiden. Ohjelman toteutuksesta vastasi Franchise Business College yhteistyössä AEL:n ja ketjujohdon kanssa. Ensimmäinen ryhmä päätti ”koulunsa” sopivasti juuri kesän kynnyksellä, toukokuun lopulla. Onnittelut kaikille tutkinnon suorittaneille!

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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Franchisingketjut Suomessa – Top 10

Teksti Franchise News
Kuvat Yrityksiltä ja Dreamstime

FRANCHISINGKETJUT
SUOMESSA - TOP 10
Suomessa toimii kaikkiaan jo noin 250-300 franchisingketjua. Vanhimmat ketjut ovat toimineet
markkinoillamme jo yli 30 vuotta franchisingmallilla. Useita kymmeniä uusia ketjuja ja satoja uusia
franchisingyrittäjiä aloittaa toimintansa vuosittain. Maailmalta rantautuu yhä uusia ketjuja ja suurimmat
suomalaiset franchisingketjut ovat jo Euroopankin mittakaavassa kasvaneet erittäin laajoiksi. Esimerkiksi
kotimaiset Hesburger, Kotipizza, Laatutakuu ja R-kioski ovat omilla aloillaan Euroopan franchisingsektorin
kärkikastia. Samoin monet kansainväliset ketjut (esim. Subway tai Expense Reduction Analysts)
ovat kasvaneet Suomessa nopeammin ja laajemmaksi kuin naapurimaissamme. Ottaen huomioon
maamme pienen asukasmäärän, nämä ja monet muut ketjut maassamme ovat todella kasvaneet
menestyksekkäästi. Ilahduttavaa on myös havaita uusien kotimaisten ketjujen nopea laajentuminen.
Tästä hyvinä esimerkkeinä ovat esimerkiksi hoiva-alalla toimivat Alina Hoivatiimi ja Akson. Tässä jutussa
on listattu eri näkökulmista viime aikoina menestyneimpiä ketjuja Suomessa.
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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 yksiköiden lukumäärään,
alkuinvestointeihin ja liikevaihdon tasoon
per yksikkö. Siitä huolimatta voidaan sanoa, että listalle päätyneet ketjut ovat siinä
kategoriassa hyvin menestyneitä.
Listausten perusteena käytetyt tiedot
ovat ketjujen itsensä antamia ja ne on pääosin saatu Franchisingsektorin kasvuselvityksestä, joka on tehty kesän 2014 aikana.
Lisäksi tietolähteinä on käytetty Suomen
Franchising-Yhdistyksen jäsenesittelyitä,
Ketju.fi-sivustoa sekä ketjujen kotisivuja.
Aivan kaikki Suomessa toimivat ketjut eivät ole ko. tietolähteissä ja mukana olevista ketjuistakin osa ei ole antanut niihin
kaikkia tietojaan. Tämän vuoksi luetteloista puuttuu niihin muutoin kuuluvia ketjuja. Lisäksi mukaan otettavissa ketjuissa on
tehty rajauksia. Vertailuun ei esimerkiksi
ole otettu mukaan ketjuja, joilla on pelkästään shop-in-shop- tai pop up-konsepteja.
Toimipisteiden lukumäärä
Suomessa – Top10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

R-kioski 			
Hesburger 		
Kotipizza 		
Laatutakuu 		
Subway			
Scanburger		
Kiinteistömaailma
Musti ja Mirri		
Rolls/Rolls Express
McDonald’s		

620
281
265
160
139
120
117
103
87
84

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

Toimipisteiden ja yrittäjien lukumäärässä yksi on ylitse muiden: R-kioski toimii ympäri Suomen myös pienillä paikkakunnilla
ja työllistää tuhansia. Viimeisimmän bränditutkimuksen mukaan 98% suomalaisista
tunnistaa brändin. ”Olemme uudistaneet

kauppiasmalliamme. Mallissamme työnjako on selkeä ja kynnystä lähteä kauppiasuralle on madallettu. Esim. sopimuskausi on 3v. Pelkästään viimeisen vuoden
aikana uusia kauppiaita on aloittanut ketjussa yli 200. Olemme myös laajentaneet
valikoimaamme niin mukaan otettavaan
syötävään, kuten Hot Dogeihin ja välipalatuotteisiin, sekä elintarvikkeisiin, kuten
valmisruokiin. Lisäksi vahvistamme jatkuvasti palvelutarjontaamme, kuten teimme
keväällä 2014, kun aloitimme VR:n junalippujen myynnin. Näin pystymme entistä paremmin tarjoamaan asiakkaillemme
monipuolisen valikoiman perustuotteita ja
palveluja sekä viihdettä, jännitystä ja mielihyvää – nopeasti ja mukavasti, aamusta iltaan. Nyt jo kaksi kolmasosaa kioskeista eli
yli 400 on franchisingyrittäjän operoimia
ja määrä kasvaa koko ajan. Jatkossa kaikki
kioskit ovat yrittäjien vetämiä.”
Teemu Rissanen, ketjujohtaja, R-kioski

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

”Yrittäjät ovat meillä ketjun tärkein voimavara.”

Yrittäjävetoisten toimipisteiden
lukumäärä Suomessa – Top10
R-kioski 			
Kotipizza 		
Hesburger 		
Laatutakuu 		
Subway			
Scanburger		
Kiinteistömaailma
Rolls/Rolls Express
McDonald’s 		
Huomenta		

400
260
156
155
134
120
117
87
74
59

Huom! Yksiköiden lukumäärä vaihtelee lähes päivittäin. Näin ollen seuraavassa esitetyt luvut eivät
välttämättä ole täsmälleen oikeita juuri tällä hetkellä. Yrittäjävetoisten toimipisteiden lukumäärä ei
ole välttämättä sama kuin yrittäjien lukumäärä ketjussa. Joissakin ketjuissa yhdellä yrittäjällä voi olla
hallinnassaan useita toimipisteitä. Toisaalta taas
joissakin toimipisteissä voi toimia samanaikaisesti
useampi kuin yksi yrittäjä.

400
245
170
150
120
85
82
75
72
51

”Yrittäjät ovat meillä ketjun tärkein voimavara, ja haluamme monin eri tavoin tukea
heitä toiminnassaan, koska vain menestyvät yrittäjät voivat luoda edellytykset menestyvälle ketjulle. Uskomme olevamme
oikealla polulla, mitä vastikään julkaistut
yrittäjätyytyväisyystutkimuksen tuloksetkin osoittavat”, toteaa toimitusjohtaja Henri
Häyrinen Laatutakuusta.

”Mallissamme työnjako on
selkeä ja kynnystä lähteä kauppiasuralle on madallettu.”

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

R-kioski 			
Kotipizza 		
Laatutakuu 		
Kiinteistömaailma
Scanburger		
Hesburger 		
Rolls/Rolls Express
Huomenta		
Specsavers		
Re/Max		

Ketjut työllistäjinä Suomessa
– Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hesburger		
McDonald’s		
R-kioski			
Subway			
Kotipizza		
Gigantti
Isku		
Lady Line
Kiinteistömaailma
Musti & Mirri

5000
3200
2000
1500
1400
950
700
650
630
500

Huom! Luvut ovat noin arvioita ja pyöritettyjä lähimpään tasalukuun. Toimialat vaikuttavat suuresti henkilökunnan määrään. Esimerkiksi kahvila- ja
ravintola-alan ketjuissa on tyypillisesti lukumäärällisesti eniten henkilökuntaa. Tämä johtuu mm.
siitä, että alalla käytetään runsaasti osa-aikaisia
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Franchisingketjut Suomessa – Top 10
työsuhteita. Tilastossa on huomioitu kaikki ketjujen omissa ja yrittäjävetoisissa yksiköissä työskentelevät henkilöt, mutta ei esim. henkilöstöpalveluyritysten välittämää henkilökuntaa. Kaikkiaan
franchisingketjut työllistävät n. 50.000 työntekijää
Suomessa.

”Loistava ja laadukas asiakaspalvelu on
meille ensiarvoisen tärkeä perusta menestyksekkäälle toiminnalle. Edellytämme kaikilta työntekijöiltämme innostusta
ja sitoutumista työhönsä, koska se näkyy
myös asiakkaalle. Haluamme myös antaa
tasa-arvoiset mahdollisuudet työelämään
kaikille, joten palkkaamme myös sosiaalisesti heikompiosaisia ravintoloihimme
työntekijöiksi”, toteaa Hesburgerin varatoimitusjohtaja Jari Vuoti.

”Loistava ja laadukas asiakaspalvelu on meille ensiarvoisen tärkeä perusta.”
Ketjun yhteenlaskettu liikevaihto
– Top 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gigantti
R-kioski
Hesburger
McDonald’s
Isku
Vianor
Sotka
Asko
Musti ja Mirri
VMP Group

460 milj
320 milj.
180 milj.
162 milj.
142 milj
125 milj.
103 milj.
90 milj
79 milj.
76 milj

Huom! Tiedot ovat pyöristettyjä ja perustuvat ketjujen antamiin lukuihin vuoden 2013 koko ketjun
yhteenlasketusta liikevaihdosta. Listasta puuttuu
ketjuja, jotka eivät ole antaneet tietojaan käytettyihin tietolähteisiin. Gigantin liikevaihtotieto perustuu viimeiseen tilinpäätökseen kaudelta 05/201304/2014.

Gigantti jatkaa edelleen liikevaihdossa
selkeänä ykkösenä franchisingketjutilastoissa. ”Toimintaperiaatteemme on tarjota
asiakkaillemme laajat valikoimat tunnettuja merkkejä, mutta aina mahdollisimman
edulliseen hintaan.
Tällä konseptilla
olemme nousseet
markkinajohtajaksi
Suomessa”, toteaa
Gigantin operatiivinen päällikkö Janne Henriksson.
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”Toimintaperiaatteemme on
tarjota asiakkaillemme laajat
valikoimat tunnettuja merkkejä, mutta aina mahdollisimman edulliseen hintaan.”
Suurimmat kasvajat – uusien
yrittäjien lukumäärän mukaan
(tilanne kesällä 2013 vs. 2014)
Uusia yrittäjiä / kpl
1.
R-kioski			
2.
Punnitse ja Säästä
3.
Subway			
4.
Vianor 			
5.
Sp-Koti			
6.
Hesburger		
7.
Akson 			
8.
Scanburger		
9.
Alina Hoivatiimi 		
10.
Taloasema		

100
24
21
19
14
12
10
10
9
7

Mukaan otettu vain ketjut, joissa vuonna 2014 oli
vähintään 10 yksikköä, jottei yhden yksikön lisäysvaikutus ole liian suuri. Tilastoon ei ole otettu mukaan shop-in-shop-konsepteja.

Subway-ketjun vauhdikas kasvu jatkuu
edelleen Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Se on opettanut suomalaisetkin uuden
ruokalajin, subin, nauttimiseen. Subway
on myös valittu jo kahdesti Vuoden Franchisingketjuksi Suomessa. Jatkossa kasvu
näyttää edelleen ripeältä, toteaa ketjun
maajohtaja Petteri Lehtimäki. Uutena kehityssuuntana ovat autokaistat, joista ensimmäinen on avattu Helsingin Suutarilaan.
”Subwayn konsepti on joustava ja tarvittaessa hyvin kompakti, joten liiketilat voivat
sijoittua moneen sellaiseen paikkaan, joihin perinteiset pikaruokapaikat eivät sovellu. Tärkein menestystekijämme on kuitenkin motivoituneet yrittäjät, jotka sitoutuvat laatuun ja brändin ylläpitämiseen:”

”Subwayn konsepti on
joustava ja tarvittaessa hyvin kompakti.”

Suurimmat kasvajat – toimipaikkojen
lukumäärän mukaan (tilanne kesällä
2013 vs. kesällä 2014) – mukana vain
ketjut, joilla vähintään 10 toimipaikkaa
Toimipaikkojen lisäys %
1.
Alina Hoivatiimi 		
2.
Punnitse ja Säästä
3.
Taloasema		
4.
ParkkiPate		
5.
Kotirinki			
6.
M Room			
7.
Consti Talotekniikka
8.
Puls&Träning		
9.
Senior Shop		
10.
Subway			

225%
200%
80%
61%
44%
42%
30%
25%
25%
24%

Alina Hoivatiimi on lähtenyt todelliseen
lentoon viime aikoina. ”Puolitoista vuotta sitten yhdistymisemme VMP Groupin
kanssa on tuonut yhteen toisaalta Alinan
20 vuoden kokemuksen asiakaslähtöisestä, laatusertifioidusta palvelusta sekä
toisaalta VMP:n 20 vuoden kokemuksen
ketjuhallinnosta, ja tästä laajasta kokemuksesta hyötyvät ennen kaikkea Alinayrittäjät”, toteaa ketjujohtaja Satu Jäntti
tyytyväisenä. ”Olemme juuri avanneet neljännentoista toimipaikkamme Pirkkalaan
ja tämän vuoden aikana tavoitteenamme
on vielä saada 4-5 uutta yrittäjää, joten
kasvu jatkuu tästäkin eteenpäin.”

”Tavoitteenamme on vielä
tänä vuonna saada 4-5 uutta
yrittäjää, joten kasvu jatkuu tästäkin eteenpäin.”

FRANCHISINGSEKTORIN KASVUSELVITYS 2014
Tässä artikkelissa käytetyt tunnusluvut on pääosin saatu suuresta Franchisingsektorin Kasvuselvityksestä, joka toteutettiin kesän
2014 aikana. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää franchisingsektorin nykytilaa, laajuutta, kasvutrendejä ja tulevaisuudennäkymiä.
Selvityksen toteutti alan riippumaton asiantuntijayritys FranCon
Franchise Consulting yhteistyössä Suomen Franchising-Yhdistyksen, Eteran ja Celectus Oy:n kanssa.
Selvityksen kohderyhmään valittiin ketjuja/yrityksiä, jotka olivat
jossakin vaiheessa maininneet harjoittavansa tai suunnittelevansa franchisingliiketoimintaa, tai jotka oli muuten mainittu franchisingtoiminnan yhteydessä (esim. uutisoinnissa). Kohderyhmän
kartoituksessa lähteinä toimivat FranConin ja SFY:n rekisterit, uutispalvelut sekä internet. Edellä mainituista lähteistä kartoituslistalle löytyi lähes 700 Suomessa toimivaa ketjua/yritystä, joista tutkimukseen karsittiin mukaan vain ne ketjut, jotka täyttivät kaikki
tutkimuksessa etukäteen asetetut franchisingin tunnusmerkit.
Selvitys toteutettiin haastattelututkimuksena kesä-elokuun 2014
aikana lähestymällä ensisijaisesti puhelimitse kohderyhmään
kuuluvien ketjujen johtoa, jota pyydettiin kertomaan eri mittarein
ketjunsa tilanne tällä hetkellä ja kasvunäkymät vuoden 2015 loppuun mennessä. Tiedot kerättiin yli 200 ketjulta ja tulokset julkaistaan syyskuun aikana.
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Keskitettyä
tehokkuutta ja oikeaa
tietoa ketjun tilasta

Kuvat Jukka Åman

Siivous- ja kiinteistöpalveluita tarjoava Suomen Laatutakuu Palvelut Oy valitsi keväällä kilpailuttamisen
kautta taloushallinnon kumppanikseen Starian. Päätöksessä painoivat Starian näytöt franchisingyritysten taloudenhallinnassa, mahdollisuus saada helposti ajantasaista tietoa ketjun tilanteesta sekä
ketjuyrittäjille tarjottavat monipuoliset neuvontapalvelut.
Siivous- ja kiinteistöpalveluita tarjoava
Suomen Laatutakuu Palvelut Oy valitsi
muutama kuukausi sitten Starian taloushallintakumppanikseen. Yhteistyö kattaa
koko ketjun taloushallinnon, laskujen ja
palkkojen maksun sekä raportoinnin.
Yhteistyössä on kuitenkin kyse paljon
muusta kuin pelkistä tilitoimistopalveluista.
- Kartoitimme eri vaihtoehtoja ja päädyimme Stariaan, koska halusimme uutta
lähestymistä yrittäjien taloudenhallintaan.
Yrittäjät harvoin ovat talousalan ammattilaisia – heidän kovin osaamisensa on muualla, kommentoi Suomen Laatutakuu Palveluiden toimitusjohtaja Henri Häyrinen
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valintaa.
Häyrinen tuntee yrittäjien arjen, sillä hän
on myös Suomen Franchising-Yhdistyksen
puheenjohtaja.

Eroon exceleistä
Starian ja Laatutakuun yhteistyö noudattaa Starian Aito kumppanuus -mallia, jossa
toiminnan tehostukset hyödyntävät aina
molempia osapuolia. Palvelukeskuksen
myötä Laatutakuulle on rakennettu myös
koko ketjun talouden seurantaa parantava
QlikView-raportointi.
Yrittäjä toivoo talousrutiinien hoitamisen lisäksi neuvontaa jokapäiväisissä ja

maaläheisissä asioissa.
- Pitää puhua, niin kuin asiat ovat. Kirjanpitäjälle taseessa on vastaavaa ja vastattavaa, yrittäjälle kyse on omaisuudesta
ja rahoituksesta, havainnollistaa Starian
toimitusjohtaja Juha Tommila.
Ketjujohto puolestaan toivoo ajantasaista taloustietoa, jolla ongelmiin voidaan
puuttua ajoissa. Oman haasteensa luo se,
että ketjussa on noin 170 yrittää ja lähes
150 yritystäkin.
- Tarvittaisiin varmaan viisi metriä vaakatasossa tilaa, jos kaikkien näiden yritysten
tiedot yhdistettäisiin perinteisesti excelhäkkyrässä, puuskahtaa Tommila.
Lisäksi tällaisten tietojen manuaalinen ja

ajantasainen kokoaminen yhteen on käytännössä mahdotonta. Starian ketjukonseptin mukaisella palvelulla ja yrityksen liiketoimintaan räätälöidyllä QlikView-ohjelmalla ketjujohtaja saa yhdellä klikkauksella näkymän haluamistaan ketjuyhtiöiden
tiedoista. Hän voi tutkia lukuja esimerkiksi
alueittain, asiakkaittain tai tuotteittain.

Ketjujohdolle tärkeintä
läpinäkyvyys ja ajantasaisuus
QlikView’lla voi myös vertailla lukuja vaikkapa budjettiin tai viime vuoteen helposti
klikkaamalla. Ohjelmalla saadaan liiketoiminnan tunnuslukuja perinteisen tuloslaskelman ja taseen lisäksi.
- Ketjujohtajalle on tärkeintä läpinäkyvyys. Pitää tietää, mitä ketjussa de facto
tapahtuu, jotta mahdollisiin ongelmiin
voidaan reagoida nopeasti: onko vaikkapa osakeyhtiön oma pääoma riittävä tai
tarvitseeko yrittäjä tukitoimia, jos on kannattavuushaasteita, pohtii Suomen Laatutakuu Palveluiden toimitusjohtaja Henri
Häyrinen.
- Ketjulle myös maine on tärkeää. Palkat
tulee maksaa asianmukaisesti ja veroasioiden pitää olla kunnossa.

Käyttöönotossa ratkaisee
toimialatuntemus
Kuten kaikissa isoissa muutoksissa, myös

palvelujen siirron ja uudenlaisen taloushallinnan käyttöönotto voi olla painajainen. Suomen Laatutakuun kohdalla startti
on kuitenkin ollut onnistunut. Starialla
on kokemusta vastaavista räätälöidyistä
palvelukeskuksista esim. ravintolaketju
Restamaxin kanssa sekä toisen suuren
franchising-ketjun, Kiinteistömaailman
kanssa. Palaute on Tommilan mukaan ollut
positiivista sekä ketjujohdolta että yrittäjiltä.
- Suurin sudenkuoppa on asiakasyrityksen ja toimialan ymmärtäminen, toteaa
Juha Tommila. – Tiimillä pitää olla toimialatuntemusta. Tiiminvetäjän rooli on tärkeä.
Dedikoidulla tiimillä osaaminen myös kokemustemme mukaan kumuloituu nopeasti.
Starialla ja Suomen Laatutakuu Palveluilla oli ennen käyttöönottoa useita
workshoppeja, joissa määriteltiin yhdessä
oman palvelutiimin oikea tapa toimia sekä
mitä asioita pitää huomioida liittyen Laatutakuun ketjukonseptiin.
- Starian ote vakuutti meidät. Valitsimme
Starian palvelukumppaniksemme, koska
heillä oli valmis palvelukonsepti franchiseyrityksille, Häyrinen kertoo. Starian kanssa
saamme ketjulle yhtenäiset ja juuri ketjun
tarpeiden mukaiset talouskäytännöt. Uskon, että paremman taloushallinnon palveluiden lisäksi saamme sekä aika- että
kustannussäästöjä, niin yrittäjälle kuin ketjuohjaukselle, summaa Häyrinen.

			

Yritysfaktat:

–
		
–
		
		
–
		
		
		
		
		

Suomen Laatutakuu Palvelut Oy
on 1993 perustettu yritys.
Laatutakuu ketjussa toimii tällä
hetkellä 170 yrittäjää yli 50
paikkakunnalla.
Suomen Laatutakuu Palvelut on
osa ISS Palvelut Oy:tä ja sitä
kautta kansainvälistä 1901
perustettua ISS-konsernia.
Suomessa konsernin liikevaihto
on 555 miljoonaa euroa.

–
		
–
		
		
–
		
		

Suomalainen 11 vuotta vanha
talouspalveluyhtiö
Erikoistunut franchiseketjujen
talouspalveluihin ketjukohtaisin
palvelukonseptein
Liikevaihto 7+M€, yli 100
asiantuntijaa, palvelukeskukset
5 kaupungissa

Yrittäjä kaipaa neuvontaa
talousasioissa
Laatutakuu-yrittäjä Hiski Al-Ahrash on Starian kanssa alkaneeseen yhteistyöhön tyytyväinen.
Yhteistyökumppani vaihtui vastikään ja hyvää palveluamme olemme saaneet, hän toteaa. – Kirjanpidon ajantasaisuus on tärkeää. Pitää tietää, missä mennään.
Hiski Al-Ahrash on myös tyytyväinen saamaansa neuvontaan talousasioissa. Yhteyttä Starian tiimiin hän pitää jatkuvasti.
- Kirjanpidon maailma on erittäin monimutkainen. On
hyvä saada neuvoa siitä, miten on fiksuinta toimia ja miten
veroasiat hoidetaan niin, ettei tule hämminkiä, Hiski miettii.
– Kyllä näitä asioita tulee pohdittua useampi tunti kuukaudessa.
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FranConin
20-vuotisjuhlaseminaari
12.6.2014 – Future of
Franchising
Teksti Arto Pelander
Kuvat Mika Liikari

Monipuolinen ohjelma tarjosi näkökulmia franchisingtoiminnan tulevaisuuteen

Helsingin Musiikkitalossa on tuskin koskaan ollut kerralla yhtä paljon franchisingalan vaikuttajia kuin kesäkuun 12. päivänä.
Tuolloin FranCon Franchise Consulting
järjesti siellä 20-vuotisen olemassa olonsa
kunniaksi juhlaseminaarin, jossa käsiteltiin
hyvin erilaisista näkökulmista franchisingtoiminnan trendejä ja tulevaisuuden näkymiä. Tilaisuudessa oli sekä kotimainen
että myös vahva kansainvälinen panos,
kun mm. franchisingasiantuntijat eri puolilta maailmaa loivat katsausta franchisingtoiminnan tilanteesta ja tulevaisuudesta
omilla talousalueillaan. Paikalla oli FranConin IFCN-kollegoita (International Franchise Consulting Network) useista eri maista
ja noin 70 osallistujaa Suomessa toimivista
franchisingketjuista ja ketjuja palvelevista
yrityksistä.
Tilaisuuden aloitti FranConin toimitus-
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johtaja, yrityksen perustaja Henri Laakso,
joka toivotti vieraat tervetulleiksi muistelemalla lyhyesti yrityksensä perustamisaikoja ja franchisingsektorin tilaa 20 vuotta
sitten. Laakso kertoi myös juhlaseminaarin
ideasta ja johdatteli katseen tulevaisuuteen. Ensimmäisenä sitä pääsi valottamaan Suomen Franchising-Yhdistyksen
hallituksen puheenjohtaja ja Laatutakuuketjun toimitusjohtaja, Henri Häyrinen.
Hän nosti esille viimeaikaisia ilmiöitä
franchisingmarkkinoilla, jotka on otettava
huomioon ketjunjohtamisessa ja ketjujen
toimintamalleissa lähitulevaisuudessa entistä enemmän. Hän oli ansiokkaasti koonnut kahdentoista kohdan listan näistä tulevaisuuteen vaikuttavista tekijöistä (kts.
laatikko seuraavalla sivulla). Seuraavana
alustusvuorossa oli SOK:n liiketoimintajohtaja Jorma Vehviläinen, joka edusti

paikalla franchisingottajatyyppiä, joka on
tulevaisuudessa kumppanivaihtoehto yhä
useammalle ketjulle: markkinoilla jo toimiva monialayritys. S-ryhmä toimiikin Suomessa useille ketjuille franchisingottajana
ja on ansioitunut mm. ulkomaisten konseptien maahantuonnissa. Tilaisuudessa
kuultiin tästä case ja kokemuksia Marks &
Spencer-konseptin markkinalanseerauksesta. Kolmannen, hyvin erilaisen näkökulman kotimaiseen franchisingtoimintaan
toi vielä Rovio Entertainment Oy:n New
Business Ventures -liiketoiminnan johtaja
Sanna Korppoo. Hän kuvasi hienolla multimediashowllaan Rovion menestystarinaa
erityisesti lisensiointiliiketoiminnassa, valotti heidän tulevaisuudensuunnitelmiaan
ja lopuksi tiivisti Rovion menestysreseptin terveisenä kaikille franchisingketjuille:
”Brand, Entertainment and New Attractions”.

FRANCHISINGBUUMI NÄKYY
MAAILMALLA

Kotimaisten puheenvuorojen jälkeen
suunnattiin katse kansainvälisille franchisingmarkkinoille. Tätä näkökulmaa toivat
kaksi franchisingasiantuntijaa maamme
rajojen ulkopuolelta. Albert Koelewijn,
Koelewijn & Partnersin toimitusjohtaja, puhui 25 vuoden kokemuksellaan sektorin
kasvualoista tällä hetkellä Keski-Euroopassa erityisesti hollantilaisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa etenkin terveydenhoito ja vanhuksille suunnatut palvelut
ovat tällä hetkellä buumissa ja sieltä on
odotettavissa uusia innovatiivisia megaketjuja. Fernando Campora, franchising-

asiantuntija Brasiliasta ja Cherto Consulting -nimisestä konsulttiyhtiöstä, puolestaan kertoi Etelä-Amerikan voimakkaasti
kasvavasta markkina-alueesta, jossa eri
maat ovat hyvinkin erilaisissa tilanteissa
franchisingsektorilla. Pääpaino esityksessä
oli luonnollisesti hänen omassa kotimaassaan, jossa sektorin kasvu sekä liikevaihdossa että toimijoiden määrässä mitattuna
on ollut viime vuosina hurjaa. Franchisingyrittäjyyden suosio on jopa niin kova, että
Cherto Consulting joutunut kehittämään
aivan uudenlaisia palvelumuotoja yrittäjärekrytointiin. Campora esitteli seminaarissa kehittämänsä Franchise Store-myymälän, joita he ovat perustaneet kauppakeskuksiin. Myymälän ideana on myydä konsepteja siellä, missä potentiaaliset yrittäjätkin päivittäin liikkuvat. Idea on osoittautunut menestyväksi.

Franchisingtoiminnan
kehityssuuntia
(Henri Häyrinen, FranConin 20-v
juhlaseminaarissa)
1. 		
2. 		
3.
4. 		

5. 		

Omia yksiköitä muutetaan 		
yrittäjävetoisiksi
Yhdellä Franchisingyrittäjällä 		
useampia toimipisteitä
Yhdellä Franchisingantajalla 		
useampia brändejä
Uusia palvelualoja 			
franchisingsektorille (mm. 		
hoitoalat)
Naiset ja maahanmuuttajat 		
yrittäjiksi

6.

7. 		
8. 		
9. 		
10.
11.
12.

Väestön ikääntyminen luo 		
mahdollisuuksia myös 		
yrittäjärekrytointiin
Franchisingantajat ja 			
Franchisingyrittäjät lähentyvät
Rahoituksen järjestäminen 		
yrittäjille avainasemassa
Franchisingsopimukset 		
helpommiksi
Mobiiliteknologia kehittyy ja tulee
mukaan ketjujärjestelmiin
Äänekkäät yrittäjät ja ex-yrittäjät
mediassa
Lisää leadershipia ketjun 		
johtamiseen

JUHLATUNNELMAA

Seminaarilla juhlistettiin siis FranConin
20-vuotista taivalta, minkä vuoksi tilaisuuteen oli katettu puheenvuorojen lomaan
myös viihteellisempää ohjelmaa musiikin
muodossa. Ennen ja jälkeen seminaariosuuden yleisöä viihdytti kitaristitaituri
Lester Peabodyn Duo. Puheosuuden välissä Pakilan Musiikkiopiston Kamariorkesteri johtajanaan Mika Seppänen esitti hienon kattauksen elokuva- ja viihdemusiikkia jousisovituksina. Vierailevana solistina
parissa kappaleessa kuultiin Vesa Haajaa,
joka paremmin tunnetaan suositun Agents
-yhtyeen nykyisenä laulusolistina. Vesa astui tilaisuutta varten ulos omalta mukavuusalueeltaan, ja se kannatti: Four Aces
and a Joker –esitys oli yksi päivän ehdottomia kohokohtia.
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Ketju.fi

Ketju.fi – avoimet yrittäjäpaikat netissä
Teksti Päivi Lääkkö

HUSSE – lemmikkieläinruoat
kotiinkuljetettuna

AKSON - kotihoiva- ja kotiapupalvelut

joukko alan ammattilaisia, jotka toteuttavat asiakkaan kanssa sovittuja palveluita.
Akson-yrittäjä on organisointikykyinen ja
hallitsee monia asioita yhtä aikaa. Aksonyrittäjä on kiinnostunut sosiaali- ja terveysalasta, hän haluaa menestyä ja kasvattaa
liiketoimintaansa ja ennen kaikkea olla asiakkaidensa luottamuksen arvoinen!

KOTIPIZZA – kotimaista pizzaa
jo vuodesta 1987

Husse on maailman johtava korkealaatuisen koiran-ja kissanruoan ilmaiseksi kotiinkuljettava ketju. Husse toimii tänä päivänä
noin 50 maassa, 750 franchisekauppiaan
/jälleenmyyjän voimin. Husse-yrittäjän
tehtävänä on myydä ja markkinoida laadukkaita Husse koiran- ja kissanruokia ja
tarvikkeita omalla yksinoikeusalueellaan ja
toimittaa tuotteet veloituksetta asiakkaan
kotiovelle. Yrittäjä voi myös rekrytoida
avukseen itsenäisiä jälleenmyyjiä kasvattaakseen verkostoaan vielä tehokkaammin. Yrittäjä voi työskennellä kotoa käsin
ja suunnitella itse joustavasti työaikansa. Ketju antaa jatkuvaa koulutusta mm.
markkinoinnissa ja ravinto-opissa. Husseyrittäjältä toivotaan myyntihenkisyyttä,
aktiivisuutta ja oma-aloitteisuutta. Aiempi
kokemus myyntityöstä ja asiakaspalvelusta katsotaan eduksi.
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Akson on täysin kotimainen sosiaali- ja terveysalan ketju, joka tarjoaa monipuolisia,
täysin räätälöityjä palveluja, mm. kotisairaanhoito, kotihoito- ja hoivapalvelut, kotiapu- ja asiointipalvelut sekä talonmies- ja
kiinteistönhuoltopalvelut. Aksonin palveluita saa tällä hetkellä jo lähes sadalla
paikkakunnalla ympäri Suomen. Aksonyrittäjät tarjoavat asiakkaillensa ilmaisen
tutustumis- ja palvelukartoituskäynnin
ja yrittäjän tehtävänä on koota tiimiinsä

Kotipizza Oyj on suomalainen pizzaketju,
jolla on tällä hetkellä vajaa 300 myymälää
yli 150 paikkakunnalla Suomessa. Franchisingyrittäjä saa käyttöönsä testatun ja kannattavan liikeidean sekä valmiin tuotteen
ja tuotemerkin, ketjun tietotaidon ja muut
yhteistyön edut. Kotipizzat sijoittuvat
aina keskeisille liikepaikoille, josta yrittäjä
henkilökuntineen palvelee lähialueensa
asiakkaita. Konseptin mukaiseen toimintaan kuuluu pizzojen valmistus tarkkojen
reseptien mukaisesti, tarjoilu asiakkaille
myymälässä tai kuljetus asiakkaan koti/
työpaikalle. Menestyvä Kotipizza-yrittäjä
on asiakaspalveluhenkinen ja haluaa tuottaa asiakkailleen elämyksiä, hallitsee koko-

Ketju.fi
naisuuksia ja ymmärtää oman tekemisen
vaikutuksen liiketoimintaan. Lisäksi hyvän
yrittäjän tulee osata organisoida, delegoida ja priorisoida - positiivisella asenteella
tietenkin.

Sp-Koti – palvelevaa kiinteistönvälitystä
Sp-Koti-verkostoon kuuluvat itsenäiset yritykset tarjoavat kiinteistönvälitysalan palveluita tiiviissä yhteistyössä Nooa
Säästöpankin kanssa. Keskusyhtiö Sp-Koti
Oy tuottaa mm. liikkeenjohdollisia ja koulutuspalveluita omille yrittäjilleen sekä
tarjoaa yrittäjälle valmiin toimintakonseptin, hankintakanavat, verkostoliiketoiminnan hyödyt, Säästöpankin vahvan
tuen ja arvostetun rahapuu-liikemerkin.
Sp-Koti-yrittäjällä tulee olla vahva paikallistuntemus, vakaa taloudellinen tilanne
ja luja tahto menestyä. Sp-Koti-yrittäjäksi
haetaan hyvämaineista henkilöä, jolla on
vuosien kokemus kiinteistönvälitysalalta ja
joka on suorittanut LKV-tutkinnon.

DIM- alusasut ja sukkatuotteet,
Master Franchisee
Ranskalainen DBA Group tuo DIM alusasu- ja sukkatuotteiden konseptimyymälät Suomeen. Tällä hetkellä DIM-tuotteita
myydään 1,2 milj. kpl yli 25 eri maassa. DIM
on Suomessakin jo hyvin tunnettu brändi
jälleenmyyjiensä ansiosta. DIM hakee nyt
Suomeen Master Franchisee –yrittäjää,
jonka tehtävänä on rakentaa DIM-konseptimyymäläverkosto Suomeen. DIM tarjoaa yrittäjälle kansainvälisen, menestyvän
myymäläkonseptin, josta löytyy oivaltavia
yksityiskohtia ja pariisilaista tunnelmaa.
DBApparel tarjoaa yrittäjälle hankintakanavat myymälöiden sisustamiseen ja tavaroittamiseen sekä hyvät ostoehdot myytäviin tuotteisiin. Master Franchisee -yrittäjänä voi toimia henkilö tai ryhmä, jolla on
jo toimiva muotialan yritys tai joka tulee
uutena yrityksenä alalle. Yrittäjällä tulee
olla vahva, aikaisempi kokemus vähittäiskaupan ja muodin alalta. Hänellä tulee olla
tietoa ja näkemystä Suomen markkinoista,
jotta hän voi ketjun tuella lähteä rakenta-

maan DIM-myymäläketjua Suomen suuriin
kaupunkeihin. Yrittäjän tulee kyetä myös
hankkimaan riittävä rahoitus (n. 100 000
euroa) liiketoiminnan käynnistämiseksi.
Ketjussa toimitaan kansainvälisessä ympäristössä ja yrittäjä on säännöllisesti yhteydessä Ranskan keskusorganisaatioon,
joten luonnollisesti hyvä englannin kielen
taito on välttämättömyys

Käy katsomassa myös muut
ketjuesittelyt osoitteessa
www.ketju.fi ja jätä
lisätietopyyntö sinua
kiinnostavalle ketjulle. Uusi
tulevaisuuden urasi voi olla
vain klikkauksen päässä!

Syyskuussa 2014 Nooan Säästöpankin tiloihin avattu
Sp-Koti Itis (yrittäjät Juha Kormi, Taru Vainio-Kaski, Jukka
Kaski).

www.ketju.fi – sivusto on yrittäjyydestä kiinnostuneiden henkilöiden ja uusia yrittäjiä hakevien
ketjujen kohtaamispaikka netissä.
Ketju.fi – sivusto tarjoaa sinulle, yrittäjyydestä kiinnostunut, ainutlaatuisen mahdollisuuden
tutustua jo yli 100 ketjun tarjoamiin yrittäjämahdollisuuksiin. Sivustolla voit mm.
•
•
•

Jättää sinua kiinnostavalle ketjulle lisätietopyynnön,
Tilata Ketju.fi Uutiskirjeen, jos haluat tiedotteita yrittämisen mahdollisuuksista ja
Jättää tietosi paikkavahtiin, jolloin saat tietoa ketjujen avoimista yrittäjäpaikoista.
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Franchise Business College ajankohtaista

Tsekkaa uudistetut nettisivumme: www.fbc.fi

FRANCHISE BUSINESS COLLEGE
VALMENTAA SYKSYLLÄ 2014
Franchise Business College (FBC) on
ainoa Suomessa toimiva, yksinomaan
franchisingketjuille ja –yrittäjille valmennusta tarjoava koulutustalo. Avoimia ja yrityskohtaisesti räätälöityjä koulutuspalveluita on tarjolla niin ketjujohdolle, ketjuyrittäjille, franchisingketjua
suunnitteleville yrityksille ja franchisingyrittäjyyttä pohtiville kuin myös franchisingsektorin sidosryhmillekin. Tällä
sivulla on esitelty tänä syksynä starttaavia avoimia valmennusohjelmia kohderyhmittäin eriteltynä.

KETJUJOHDOLLE, SIDOSRYHMIEN EDUSTAJILLE JA UUDEN
KETJUN RAKENTAJALLE:

FRANCHISING - YRITYKSEN
KASVUMALLINA 21.10.2014,
Messukeskus, Helsinki

Kaikkien franchisingsektorilla toimivien
MUST-koulutus!
Seminaarissa opit:
• mitä franchisingliiketoiminta on
• mikä on franchisingliiketoiminnan
ydin ja miten hyödynnät
franchisingia yrityksen kasvumallina
käytännössä
• mitkä ovat franchisingketjun
keskeiset menestystekijät
• miten starttaat
franchisingliiketoiminnan
onnistuneesti
• mitä työvaiheita ja resursseja
tarvitaan franchisingketjun
rakentamiseksi
• miten pystyt objektiivisesti
arvioimaan nykyistä tai tulevaa
franchisingtoimintaa
Seminaarin hinta on 580 euroa + alv.
Ilmoittautumalla 30.9.2014 mennessä
säästät 100 euroa ja maksat vain 480 euroa + alv.
Hintaetu Suomen FranchisingYhdistyksen jäsenille -10%.
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KETJUJOHDOLLE:
DIFM - DIPLOMA IN
FRANCHISE MANAGEMENT
Ketjujohtamisen haasteisiin vastaa Diploma in Franchise Management – DiFM
- joka on erityisesti franchisingketjujen
johtajille suunniteltu valmennusohjelma. Järjestyksessään kahdeksas ohjelma eli DiFM VIII käynnistyy 18.9.2014.
DiFM on ketjujohtamisen korkeakoulu!

FRANCHISINGYRITTÄJÄLLE:
FRANCHISINGYRITTÄJÄN
AMMATTITUTKINTO
Kaikkien aikojen ensimmäinen, kaikille franchisingyrittäjille avoin Franchisingyrittäjän Ammattitutkinto -ryhmä
starttaa lokakuussa ja se koostuu yhteensä viidestä 2 päivän lähiopetusjaksosta sekä henkilökohtaisesta ohjauksesta koko valmennuksen ajan. Henkilökohtaisen ohjauksen avulla rakennat
valmennuksen aikana yrityksellesi toimivan liiketoimintasuunnitelman, jonka
avulla johdat yrityksesi menestykseen.
Koko ohjelma kestää noin 9 kk.
Valmennusohjelman pääteemoina ovat:
• opi johtamaan yritystäsi ja
suunnittelemaan liiketoimintaasi
• kehitä myyntiäsi ja tee lisää
liikevaihtoa
• sitouta ja johda henkilöstösi
yrityksesi voimavaraksi
• tee itsellesi yrityksesi talous- ja
tunnusluvut tutuksi
• ota täysi hyöty irti ketjun
jäsenyydestäsi
• kehitä itseäsi yrittäjänä – ajankäyttö
ja asiat hallintaan
Ohjelma valmistaa sinut suorittamaan samalla virallisen,
Opetushallituksen hyväksymän Yrittäjän
Ammattitutkinnon (YAT), joka on hieno
lisä ansioluettelossasi.

Valmennuksen toteutuksesta vastaa
Franchise Business College (FBC) yhteistyössä AEL:n kanssa.

HUOM! Ohjaa yrityksesi menestyksen uralle ja kehitä itseäsi
franchisingyrittäjänä! Ohjelmaan
on vielä pari paikkaa jäljellä,
joten toimi nopeasti ja ilmoittaudu nettisivuilla www.fbc.fi

FRANCHISINGYRITTÄJYYDESTÄ KIINNOSTUNEELLE:
TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI –
INFOTILAISUUDET
Jos pohdit oman yrityksen perustamista
ja franchisingyrittäjänä aloittamista, infotilaisuudet ovat juuri sinua varten! Tie
Franchisingyrittäjäksi -infotilaisuudet
ovat maksuttomia ja tarkoitettu kaikille
niille, jotka miettivät yrittäjyyttä franchisingketjussa.
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
Infotilaisuuksia järjestetään pk-seudulla
muutaman kerran vuodessa. Katso seuraavan ajankohta sivuilta: www.fbc.fi

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

Suomen
FranchiseFranchising-Yhdistys
Business College ajankohtaista

Franny Awards 2015 on perjantaina 20.3. – kannattaa
varata päivä kalenteriin jo nyt!

Franny Awardsissa palkittiin
menestyjiä – R-kioskista
vuoden franchisingketju
Franny Awardsin suosio kasvaa vuosi vuodelta ja tänä vuonna oli jo YLE:kin
paikan päällä kuvaamassa tapahtumaa.
Helsingin Paasitornissa 4.4 järjestetyssä Franny Awardsissa palkittiin
R-kioski Vuoden 2014 Franchisingketjuna. Palkinnon luovuttivat tapahtuman pääyhteistyökumppanit Elisa ja Videra. R-kioski on kasvattanut
ennätyksellisesti yrittäjämääräänsä: viime vuonna ketjussa aloitti 81 uutta
R-kioski-kauppiasta ja tänä vuonna uransa ketjun franchisingyrittäjinä käynnistää suunnitelmien mukaan yli 350 kauppiasta. Kakkossijan vei Suomen
Talousverkko ja kolmannen palkinnon sai Suomen Laatutakuu Palvelut.
Helsinkiläisen, Suomen Talousverkko -franchisingketjuun kuuluvan tilitoimisto iCount Partnersin yrittäjät Suvi Rantala ja Sami Svärd valittiin Vuoden 2014 Franchisingyrittäjiksi.
Jaetulle kakkossijalle ylsivät Laihian Kotipizza-yrittäjät Jarmo ja Reija
Valtari sekä Pirkanmaan, Satakunnan ja Pohjanmaan Opteam-yrittäjät Melina ja Jarkko Niemi.
Vuoden Start-Up -palkinnon jakoi yksi tilaisuuden yhteistyökumppaneista Talousverkko Rustholli-ketjulle.
Yksi illan kohokohdista oli perinteisesti ketjujen omien menestyjien palkitseminen ja tällä kertaa 18 ketjua palkitsi juhlassa yrittäjänsä.
Franny Awards kokosi yhteen tänä vuonna yli 300 franchisingsektorin
ammattilaista ja erinomaisen hienot puitteet tarjosi Paasitornin juhlasali.
Tällä kertaa tilaisuuden alkuun kuultiin Jari Sarasvuon keskustelua herättänyt puheenvuoro, jossa tuli hyvin esiin franchisingmallin vahvuudet yrittäjyys yhdistettynä vahvaan konseptiin. Sarasvuo oli selvästi innoissaan tilaisuudesta ja maalailikin visiota lähitulevaisuuden Franny Awardsista, jossa
osallistujamäärä lasketaan tuhansissa – kannustava tavoite tapahtuman
järjestäjille! Onnistuneeseen iltaan kuuluivat kehuttu ruoka sekä viihdyttävä
musiikki Käsityöläiset -yhtyeen toimesta.
Kiitos kaikille mukana olleille!

teistyömahdollisuuksia ja tapahtuman
pääyhteistyökumppani Elisan puheenvuorossa Janne Ouni toi esiin mitä mm. Elisan yhteiskuntavastuu
ja vastuullinen toiminta tarkoittavat heidän toiminnassaan. Franchising Golf-kilpailun voittajaksi pelasi Kiinteistömaailman Seppo
Hämäläinen ja Naisten paras oli Kotipizza-yrittäjä Tarja Rusanen
Lahdesta. Pisin draivi -kilpailun voitti Kotipizzan Tuure Löfberg
joka teki myös kisan parhaan scratch-tuloksen. Miika Nyman Ifiltä
vei tänä vuonna vaihteeksi lähimmäksi lippua kisan. SFY haluaa
kiittää kaikkia osallistujia ja yhteistyökumppaneita onnistuneesta
tapahtumasta.

Talouden turbulensseissa verkostojen ja
edunvalvonnan merkitys korostuu
SFY on franchisingsektorin edunvalvoja Suomessa ja samoin osa
tärkeää yhteistyöverkostoa, johon kuuluu jäsenketjujen ja niiden
yrittäjien lisäksi yhteistyökumppaneita ja eri yhteistyötahoja. Tämän järjestäytymisen merkityksen ovat franchisingketjutkin hyvin sisäistäneet. Tästä hyvä osoitus on, että Suomessa toimivista
franchisingyrittäjistä kuuluu SFY:n jäsenketjuihin lähes 70 %. Yhdistyksen jäsenmäärä on edelleen kasvussa ja lisää laadukkaasti
toimivia franchisingketjuja hyväksytään mielellään mukaan. Viimeisimpiä uusia jäseniä ovat mm: Punnitse ja Säästä, Kattocenter,
CAP-Autokoulu, Sibylla, Vegemesta, Sisältöä Elämään ja Juhlapesu
-ketjut sekä SOT. Uusimmat yhteistyökumppanit ovat AYT-kassa ja
Foodstock Oy. Yhdistyksen jäsenet ja yhteistyökumppanit löytyvät myös SFY:n sivuilta www.franchising.fi
Eikö ketjunne ole vielä SFY:n jäsen - täytä hakemus
verkossa: www.franchising.fi/liity-jaseneksi tai ota
yhteyttä yhdistyksen toimistoon: office@franchising.fi

SFY:n Round Table –tilaisuudet tuovat lisäarvoa yhdistyksen jäsenyydelle
Franchising Golf seminaari- ja golf -tapahtuma
keräsi franchisingväen syyskauden
avaustapahtumaan
Franchising Golf on mukavahenkinen tapahtuma, joka tuo yhteen eri tehtävissä franchisingin parissa toimivia golf-harrastajia. Tapahtumaan oli ilmoittautunut vajaa viisikymmentä golffaria ja tänä vuonna päästiin pelaamaan
hyvissä olosuhteissa Master Golfissa Espoossa elokuun alussa. Tilaisuuden
seminaariosiossa Lilli-ketjun Mari Tuovinen kertoi franchisingketjujen yh-

SFY:n jäsenistölle tärkeä lisäarvo yhdistyksen kuulumiselle ovat
erilaiset tilaisuudet, joissa voi tavata kollegoita ja vaihtaa ajatuksia
sekä verkostoitua. Tähän tarpeeseen on kehitetty viime vuonna
lanseerattu Round Table –konsepti, joita on järjestetty jo kolme
tämänkin vuoden puolella mikä tarkoittaa, että yhteensä Round
Table osallistujia on ollut jo toista sataa. Konseptiin kuuluu aamiainen, kiinnostava franchisingaihe, josta on alustus sekä Round
Table –keskustelut. Tilaisuudet ovat tarkoitettu SFY:n jäsenketjujen ketjujohdolle ja ovat maksuttomia. Lisätietoja yhdistyksen toimistolta ja SFY:n tapahtumakalenterista.
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Ajanvietettä

FRANCHISINGRISTIKKO
Tässä lehdessä julkaistaan ensimmäistä kertaa lukijoille myös hiukan viihteellisempää sisältöä eli franchisingaiheinen ristikko. Ei ehkä
ihan helpoimmasta päästä, mutta kärsivällisyys palkitaan. Kuvista tulevat pääsanat viittaavat erääseen jokakeväiseen tapahtumaan,
joka ketjuille on tärkeä paikka näkymiseen ja yhdessä oloon.

VAAKASUORAAN
1.
Gardner + kaimat
4.
Luovuttaa
9.
...ja fauna
14. Alpo
15. Kuuma paikka
16. Polttamaton kaski
17. Linna?
18. Saavutus
19. Miehiä
20. Aate
21. Pahoin voiva
22. Lyömäase
24. Vanhoja naisia
25. Pieni luola
29. Mistä on puhe
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31.
35.
36.
37.
38.
41.
42.
45.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Omaa intelligenssiä
Vanha nainen
Sanoa töksähtäen
Grels
Esim. nopat
Itsepäinen
Nooalla tai paperi
Arat
Vaarallisia vedessä
Eineet
Lähiomaiset
Kahva
-aika
Naisen nimi
Sukkahousumerkki

PYSTYSUORAAN
1.
Ma-Pe
2.
Celsius tai Fahrenheit
3.
Louste
4.
Sama kuin 3 pystyyn
5.
Jauhelihan aines
6.
Uusi ryhmässä
7.
Pyytelevä
8.
Muinaisia jumalia
10. Tehdään lumeen
11. Miehen nimi
12. Espanjan viinialue
13. Mohammed
23. Intelligenssi
25. Roolit
26. Kellossa joskus

27.
28.
30.
32.
34.
36.
39.
37.
40.
43.
44.
45.
46.
47.

Altti
Puussa
Antaa suojaa vauvoille
Kasataan metsäpuista
Vuode
Tasoittava omaisuudenjako
Ei elä enää
Löytyy Siperiasta tai Intiasta
Raakkuu
Sama kuin 48 vaakaan
Ihmisillä tai pulloilla
Moni
Maaväri
Aamulla tai vaatekaapissa

Etsimme eri puolille Suomea uusia siivousyrittäjiä
Laatutakuu-ketjuun. Tule mukaan menestymään!
Laatutakuu tarjoaa helpon ja nopean tien itsenäiseksi siivousalan
franchising-yrittäjäksi. Pääset aloittamaan valmiilla asiakaskunnalla
ilman myymisen taakkaa. Voit määritellä yrityksesi koon, asiakasmäärän ja oman ansiotasosi. Avuksesi saat koko Laatutakuu-ketjun
kokemuksen ja tuen.
Tutustu menestystarinoihin osoitteessa
www.laatutakuu.fi ja anna Hannan kertoa lisää:
Hanna Kanto, rekrytointipäällikkö
050 466 8828, hanna.kanto@laatutakuu.fi

FranchiseNews 2/2014

27

Tilitoimistopalvelut yrittäjältä yrittäjälle tyytyväisyystakuulla!
Suomen vahvin franchise-alan taloushallinnon osaaminen!

Meillä on vankka kokemus franchising-toimintamallista, ja siksi pystymme tarjoamaan
ketjuasiakkaillemme laadukkaat ja monipuoliset tilitoimistopalvelut sekä apua
taloushallinnon ulkoistuskysymyksissä.
Tunnemme ketjuliiketoiminnan erityispiirteet; toimimme itsekin franchise-mallilla ja
palvelemme tälläkin hetkellä toistakymmentä ketjua ja heidän yrittäjiään.
Taloushallinnon toimintatavat kehitetään yhdessä ketjun kanssa paremmin yrittäjiä
palveleviksi. Toimimme täysin sähköisillä työvälineillä, mikä mahdollistaa realiaikaisen ja
vertailukelpoisen seurannan koko ketjun laajuisesti.

Talousverkko lyhyesti:

Suomen Talousverkko on valtakunnallinen franchising-tilitoimistoketju. Ketjumme
koostuu tilitoimistoyrittäjistä, joilla on vahva halu ja kyky palvella asiakkaitamme
henkilökohtaisesti ammattitaidolla. Käytämme sähköisiä työvälineitä ja panostamme
erinomaiseen asiakaspalveluun. Talousverkko toimii 28 paikkakunnalla 34 franchisingyrittäjän voimin. Talousverkko on edustettujen paikkakuntien lukumäärällä mitattuna
Suomen suurin tilitoimistoketju.

Huomenta-ketju ulkoisti
taloushallinnon Talousverkolle:
Huomenta-ketju ulkoisti ketjuyrittäjiensä
taloushallintapalvelut Talousverkolle alkaen
1.9.2014, jotta ketjun talousrutiinit helpottuisivat.
“Ketjuyrittäjämme saavat Talousverkolta tukea
talousasioiden hoitamisessa sekä päivittäisissä
talousrutiineissa. Näin ollen yrittäjämme voivat
panostaa entistä paremmin omaan osaamiseensa
ja samalla talousasiat tehostuvat.”
Liisa Juusti, ketjupäällikkö Huomenta-ketju

