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Tukka takana, katse 
tulevaisuudessa!

S iitä on 20 vuotta aikaa, kun allekirjoittaneen henkilökohtainen kiin-
nostus  ja  harrastus  riistäytyi  käsistä  ja  johti  franchisingkonsultoin-
tiyrityksen  perustamiseen.  Maailma,  Suomi  ja  franchisingsektorim-
me oli kovasti toisennäköinen kuin tänään. Sinä vuonna Estonia up-

posi, Berlusconi valittiin pääministeriksi ja Justin Bieber syntyi. Ei ollut siis ko-
vin lupaava vuosi yritystoiminnan aloittamiseen. 

Franchising oli tuolloin vielä aika pienen piirin toimintaa. Suomen Franchising-
Yhdistyksen mukaan ko. vuonna tilastoitiin 46 franchisingketjua, joissa oli noin 
1.000 yrittäjää.  Tänä päivänä samaisen tahon mukaan ketjuja on jo 250-300 ja 
niissä yrittäjiä noin 5.000. Sektori on kasvanut 20 vuodessa siis viisinkertaiseksi. 
Tämä näkyy myös markkinoilla. Ihmiset tuntevat jo aika hyvin franchisingtoi-
minnan periaatteet, toisin kuin vielä 20 vuotta sitten. Myös sidosryhmien kiin-
nostus sektoria kohtaan on herännyt ja onpa meillä jo viranomaisetkin notee-
ranneet franchisingtoiminnan merkityksen.  Uusin osoitus tästä on mm. se, et-
tä viime vuonna Opetushallitus päivitti Yrittäjän Ammattitutkinnon vaatimuk-
sia siten, että nyt osaamisnäytön voi antaa myös franchisingyrittäjyydestä.  

Kun yrittäjä osaa ja hallitsee yrittäjyyden, hänen yrityksensä kasvaa ja kehittyy. 
Kun yritys kasvaa, se kehittää myös yrittäjää. Tämä on positiivinen kierre, jota 
jokaisen yrittäjän on syytä tavoitella. Yrittäjä pystyy tietoisesti kehittämään it-
seään  yrittäjyydessä  mm.  kouluttautumalla.  Viime  aikoina  franchisingketjut 
ovat  huomanneet  osaavien  yrittäjien  arvon  ja  lähteneet  ahkerasti  rakenta-
maan  yrittäjyysvalmennusohjelmia  yrittäjilleen.  Olemme  saaneet  olla  niiden 
toteutuksissa mukana  ja voin sanoa, että on palkitsevaa nähdä, kun osaavat 
yrittäjät menestyvät. Tässä lehdessä on esitelty heistä muutama.   

Tänä vuonna vietetään siis jo FranConin 20. toimintavuotta. Vaikka vauhtia on 
piisannut niin, että tukka on jo takana ja vuosi vuodelta yhä harvempana, on 
katseemme  edelleen  kirkas  ja  suunta  eteenpäin.  Olemme  saaneet  kehittää 
franchisingsektoria, erityisesti siellä toimivia yrityksiä ja kehittyä itse siinä mu-
kana.    Kiitos  kaikille  asiakkaillemme  ja  yhteistyökumppaneillemme,  joiden 
kanssa  olemme  saaneet  olla  mielenkiintoisissa  projekteissa.  Kiitos  kaikille 
osaajille, jotka ovat vuosien varrella työskennelleet meillä.  Kiitos myös tuleville 
asiakkaillemme, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme jo tässä vai-
heessa.  Katsomme  luottavaisin  mielin  tulevaisuuteen  ja  odotamme  mielen-
kiinnolla, miltä maailma, ja erityisesti franchisingsektori näyttää 20 vuoden ku-
luttua, vuonna 2034. 
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FranCon juhlii 20-vuotista taivaltaan 
Maan  johtavalla  franchisingasian-
tuntijayritys FranCon Franchise Con-
sultingilla on juhlavuosi, kun sen pe-

rustamisesta tulee tänä vuonna kuluneeksi tasan 20 vuotta. Toimi-
tusjohtaja  Henri  Laakso  ihmettelee  ajan  kulumista:  ”Tuntuu,  että 
aika on mennyt kuin siivillä. Toki, kun palauttaa mieleen, mitä kaik-
kea tässä on tullut nähtyä ja koettua, ymmärtää, että vuosia on to-
siaan kulunut jo noin monta. Onhan meidän toimintamme – ja ko-
ko franchisingsektorikin – nykyisin aivan toista kuin silloin 20 vuot-
ta  sitten”.  FranCon  juhlii  tasavuosia  erilaisin  tapahtumin  ja  julkai-
suin.  Päätapahtuma,  20  –vuotisjuhlaseminaari,  järjestetään  12.6. 
Helsingissä.

Imatran Sp-Koti palkittiin 
Imatralainen Kiinteistönvälitys Mer-
vi  Honkanen  Oy  on  valittu  Sp-Koti 
-ketjun  vuoden  franchising-yrityk-
seksi. Viime vuoden parhaan yrityk-

sen valinnan kriteereinä olivat liikevaihdon ja tuloksen kehitys sekä 
markkinaosuus Imatran seutukunnalla. Lisäksi  Imatran Sp-Koti on 
ehdolla  valtakunnalliseksi  vuoden  franchisingyritykseksi.  Kiinteis-
tönvälitys Mervi Honkanen Oy on toiminut Imatralla yli 20 vuotta. 
Säästöpankkitaustaiseen  Sp-koti  -ketjuun  yritys  liittyi  2011. Yritys 
työllistää neljä henkilöä. Yrittäjänä toimii Mervi Lehtimäki.

DIM – konseptimyymälät Suomeen 
Ranskalaisen DBA Group tuo DIM – alu-
sasu-  ja  sukkatuotteiden  erikoismyy-
mälät  Suomeen.  DBA  Groupilla  on  13 
erilaista alusasu- ja sukkatuote brändiä, 

mm.  kansainvälisesti  tunnetut  DIM,  Playtex,  Lovable,  Nur  Die, 
Abanderado,  Shock  Absorber  ja  Wonderbra.  Ranskassa  DIM  on 
markkinajohtaja sukkatuotteissa sekä naisten ja miesten alusvaat-
teissa. DIM tuotteita myydään jo 1,2 miljoonaa kappaletta yli 25 eri 
maassa. Työntekijöitä yrityksellä on 1.700.
  Suomessa  DIM-tuotteita  myyvät  Sokokset,  Anttilat  ja  Stock-
mannin  tavaratalot,  mutta  nyt  DBA  haluaa  perustaa  Suomeen 
myös DIM – konseptimyymälöitä. DIM tulee Suomeen Master Fran-
chising – mallilla ja aloittaa maaliskuussa Master Franchisee -yrittä-
jän haun.

Touring Cars avaa yrittäjähaun myös 
Isoon-Britanniaan

Pohjoismaissa toimiva matkailuautovuokraamo 
vahvistaa markkina-asemaansa Pohjoismaissa ja 
rekrytoi uusia yrittäjiä Suomessa, Ruotsissa, 
Norjassa ja Islannissa. Touring Cars on avannut 
yrittäjähaun myös Isoon-Britanniaan. Omatoimi-
sen kiertomatkailun suosio on jatkuvassa 
kasvussa ja houkuttelee asiakkaita ympäri 
maailmaa tutustumaan Euroopan luontokohtei-
siin.  Touring Cars tarjoaa asiakkailleen tasokkaat 

ja täysin varustellut matkailuautot, 24/7 -tiepalvelun sekä 
ystävällisen ja osaavan asiakaspalvelun loman alusta loppuun. 
Auto ei ole itsetarkoitus vaan väline upeiden elämysten äärelle. 

Faunatar-ketjulla vauhdikas puoli-
vuotinen

Lemmikkieläinliike-ketju  Fauna-
tar avasi syksyllä neljä myymälää 
ja alkuvuodesta 2014 kaksi. 
Kauppakeskus  Skanssin  sekä 

Kauppakeskus Arabian myymälät avattiin remontin jälkeen uusilla 
raikkailla ilmeillä. Täysin uusina liikkeinä avautuivat Turkuun, Län-
sikeskukseen sekä Helsinkiin, Kauppakeskus Kaareen modernit ja 
monipuoliset Faunatar-myymälät. 
  Alkuvuonna  2014  avajaisia  juhlittiin  Faunatar  Kotkassa,  sekä 
helmikuun puolella aukeavassa Faunatar Kouvolassa,  joiden ole-
massa oleva asiakaskunta jo innolla odottikin remonttien päätty-
mistä. 

Autovuokraamo FiRENT
Kotimainen  autovuokraamoketju  Fi-
RENT  laajentaa  edelleen  toimipiste-
verkostoaan.  Uusimmat  FiRENT-toi-
mistot  löytyvät  nyt  myös  Savonlin-

nasta, Helsinki Herttoniemestä, Rovaniemeltä sekä Kittilästä. Laa-
jentumisen myötä palvelupisteitä on jo lähes 30.
  Helsingin ydinkeskustaan avataan niin  ikään uusi toimipiste. 
Mannerheimintien ja Erottajan risteyksessä olevassa Q-Park pysä-
köintihallista saavat asiakkaat aina lämpimän auton käyttöönsä.

LähiTapiola ja Scandia Rent sopi-
mukseen sijaisautopalvelusta
LähiTapiola  on  solminut  Scandia  Rentin  kanssa  sopimuksen  si-
jaisautopalvelusta. Yhteistyön  myötä  LähiTapiola  ohjaa  liikenne-
vahingon  vuoksi  sijaisautoa  tarvitsevat asiakkaansa ensisijaisesti 
Scandia Rentiin. Scandia Rentin palvelu on avoinna läpi vuorokau-
den ja palveluverkosto kattaa koko manner-Suomen. 
  ”ScandiaRentin ja LähiTapiolan arvopohja on yhteinen. Olem-
me molemmat kotimaisia avainlippuyrityksiä,  tarjoamme paikal-
lista palvelua lähellä asiakkaita ja otamme asiakkaat mukaan pal-
velujemme kehittämiseen. Myös Scandia Rentin tarjous oli meille 
sopivin”, LähiTapiolan kehittämispäällikkö Lauri Juurijoki perus-
telee valintaa. 
  LähiTapiolan  asiakas  saa  käyttöönsä  sijaisauton,  kun  vakuu-
tuksena on Loistokasko ja matka keskeytyy teknisen vian tai kola-
rin vuoksi. Tekniset viat aiheuttavat yhä suuremman osan sijaisau-
totilanteista.  Asiakkaalle  tarjotaan  oman  auton  teknistä  varuste-
lua vastaava auto. Esimerkiksi automaattivaihteisto  ja muut vas-
taavat toiveet pyritään aina ottamaan huomioon.
  Scandia  Rentin  yhtenä  vahvuutena  on  asiakasviestintä.  ”Si-
jaisautoon  johtanut  tilanne  ei  ole  asiakkaalle  mukava.  Pidämme 
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asiakkaat ajan tasalla aikatauluista ja lähetämme sijaisauton käytön 
loppumisesta  muistutuksen”,  Scandia  Rentin  liiketoimintajohtaja 
Timo Raimovaara kertoo. 
  ”Scandia Rentin sijaisauton käytössä myös omavastuu on koh-
tuullinen ja lähellä henkilön oman autovakuutuksen omavastuuta, 
toisin kuin monilla muilla palveluntarjoajilla”, Juurijoki mainitsee.

Subway® -ketju oli Suomen paras 
pikaruokaketju* myös vuonna 2013

Elokuussa 2013 avattiin maailman-
laajuisesti  40.000.  Subway®  -ravin-
tola. Viime vuonna myös Suomessa 
avattiin  uusia  ketjun  ravintoloita 

yhteensä 15 kpl. Uusina paikkoina mm. Helsingin Pasila ja Kontula, 
Vuokatti  sekä  Espoon  Barona  Areena. Viime  vuosi  oli  muutenkin 
ketjulle  positiivinen,  koska  Taloustutkimus  Oy:n  tekemän  tutki-
muksen mukaan Subway® -ketju oli Suomen paras pikaruokaketju 
vastaajien antamilla kokonaisarvosanoilla mitattuna - jo kuudetta 
kertaa peräkkäin. Kokonaisuudessaan Subway® -ketju on kuluttaji-
en  mielestä  paras  tutkimuksessa  arvioiduista  pikaruokaketjuista 
suolaisten tuotteiden maun ja valikoiman monipuolisuuden sekä 
palveluhalukkuuden  ja  palvelun  nopeuden  suhteen,  sekä  myös 
kokonaisarvosanalla mitattuna.
*Lähde: Taloustutkimus Oy, Pikaruoka- ja kahvilaketjut –tutkimus 2013, yleisar-

vosanojen 4-10 keskiarvo 22 ketjun joukossa.

Kasvuvalmennus 
vauhdittaa kasvuun
Kasvuvalmennus tarjoaa räätälöityä tukea yritysten liiketoiminnan 
kehittämiseen  ja  kasvattamiseen.  Palvelu  yhdistää  helsinkiläiset 
yritykset parhaisiin asiantuntijoihin.
  Kasvuvalmennuksen  seuraava  kierros  on  käynnissä  2.3.2014 
saakka. Tulevat kierrokset sulkeutuvat 30.3, 4.5. ja 24.8.
  Vuodesta  2006  alkaen  järjestettyyn  Kasvuvalmennukseen  on 
osallistunut jo yhteensä reilut 200 yritystä. Valmennusta on annet-
tu  mm.  kasvustrategioihin,  liiketoimintasuunnitelmiin  ja  tuotteis-
tukseen.  Valmennus  sopii  myös  hyvin  franchising-liiketoiminnan 
kehittämiseen, esimerkiksi konseptien dokumentointiin ja kehittä-
miseen.
  Kasvuvalmennuksen tuottaa Forum Virium Helsinki, rahoittaja 
on Helsingin Uusyrityskeskus ry.

IFCN vuosikokous Suomessa 
International Franchise Consultants Net-
work on maailman laajin franchisingkon-
sulttien verkosto, joka toimii jo 30 maas-
sa.  Suomen  edustajana  verkostossa  on 
FranCon Franchise Consulting. Tällä het-

kellä  IFCN-verkoston  puheenjohtajana  toimii  FranConin  toimitus-
johtaja, franchisingasiantuntija Henri Laakso. Tästä johtuen seuraa-
va verkoston vuosikokous pidetään Suomessa, 13.6.2014. Tilaisuu-
teen on odotettavissa osallistujia 10-15 eri maasta, kaukaisimmat 
Brasiliasta ja Meksikosta. Kokouksen aikana ja sen ympärillä Fran-
Con  järjestää  kansainvälistyville  suomalaisille  ketjuille  tapaamis-
mahdollisuuksia osallistujien kanssa, jotka ovat oman maansa joh-
tavia  franchisingasiantuntijoita.  He  osallistuvat  myös  FranConin 
20-vuotisjuhlaseminaariin 12.6.

Zizzi laajenee pääkaupunkiseudulla 
ja Turussa 

Zizzi  on  kansainvälinen  vaatealan  me-
nestysbrändi. Zizzin myymälöitä löytyy jo 
seitsemästä  maasta  yhteensä  pitkälti 

toistasataa kappaletta. Zizzi-konseptin  ideana on myydä ajanmu-
kaista muotia kurvikkaille naisille kokoa 42-56. 
  Suomessa Zizzin konseptimyymälöitä on 11 kpl, minkä lisäksi 5 
shop-in-shopia sijaitsee Sokos-tavarataloissa. Viimeisin Zizzin kon-
septimyymälä  on  avattu  Lempäälän  Ideaparkissa  helmikuussa 
2014. 
  Seuraavaksi Zizzin tavoitteena on laajentaa myymäläverkosto-
aan  Etelä-Suomessa,  erityisesti  pääkaupunkiseudulla  ja  perustaa 
myös  Turkuun  Zizzi-konseptimyymälä.  Myymälät  tulevat  sijaitse-
maan  merkittävimmissä  kauppakeskuksissa,  hyvillä  liikepaikoilla. 
Kokonaistavoitteena on saavuttaa 20-25 myymälän verkosto Suo-
messa lähivuosina.

RUSTHOLLI-ketju aloitti vauhdilla
Pastelli  Oy  liittyy  Rustholli-ketjuun  ja 
toimii  jatkossa  Rusthollin  franchisin-
gyrityksenä.  Rustholli-ketju  toimii  nyt 
seitsemällä  paikkakunnalla,  Espoon, 

Helsingin ja Vantaan lisäksi myös Hyvinkäällä, Lohjalla, Porvoossa ja 
Tuusulassa. Rustholli on aloittanut uusien yrittäjien rekrytoinnin ja 
laajentaa  toimintaansa  valtakunnalliseksi  4-6  toimipisteen  vuosi-
vauhdilla.   Rustholli-ketju tekee kodin sisäpuolisia remontteja; kyl-
pyhuoneet,  keittiöt,  sisäpinnat  ja  saunat.  Remontit  toteutetaan 
avaimet käteen -periaatteella,  jolloin asiakas saa yhdellä sopimuk-
sella kaikki remonttiin liittyvät palvelut sekä materiaalit. Rustholli-
remontti on aina samanlainen; helppo,  laadukas  ja  luotettava. Li-
säksi  remonttisopimus  sisältää  aina  aikatakuun  -  takaamme,  että 
remontti valmistuu sovitussa ajassa.

Pizzataxi avaa kaksi uutta liikettä 
maalis-huhtikuussa 2014

Pizzataxi  Porvoo  tulee  Lundinkadulle 
torin laitaan ja Pizzataxi Kivenlahti Es-
pooseen.  Molemmat  uudet  Pizzataxit 

avautuvat  uudella  raikkaalla  ketjukonseptilla,  joissa  avainsanoja 
ovat nuorekas, urbaani ja hauska. Pizzataxi-ketju on toiminut alalla 
lähes 30 vuotta ja hakee koko ajan hyvillä sijainnilla sopivia kohtei-
ta. 

Bremo konserni Suomen Franchising-
Yhdistyksen kumppaniksi
PEO  (Professional  Employer  Organisation)  on  palvelu  yritykselle 
työsuhteen  ammattimaiseen  hoitamiseen,  joka  on  maailmalla 
yleistynyt voimakkaasti. PEO-palvelun tuottaa konsernin tytäryhtiö 
Celectus  Oy.  Celectus  on  tuonut  palvelut  nyt  myös  suomalaisille 
yrityksille ja palvelu kiinnostaa myös suomalaisia franchisingketju-
ja. Tästä syystä konserni on solminut yhteistyösopimuksen Suomen 
Franchising-Yhdistyksen kanssa. ”On ollut mukava havaita, että ket-
juissa ollaan aidosti huolissaan mm. maineen hallinnan  ja tuotta-
vuuden kannalta siitä, että jokaisessa yksikössä osataan huolehtia 
työsuhdeasioista  oikein,  tasapuolisesti  ja  tehokkaasti.”,  toteaa  Ce-
lectus Oy:n liiketoimintajohtaja Juha Haaksluoto.
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Uudet yrittäjät

 
Uusi yrittäjä 
Svetlana Nikulina 
Aluejohtaja Lappeenranta - Pietari 
Aloitti 15.01.2014 

Raisioon  avattiin  joulukuussa  upea  EasyFit-liikuntakeskus,  jonka 
yrittäjänä toimii Kirsi Taittonen. Keskus sijaitsee Raision keskustas-
sa S-marketin yläkerrassa ja se on saanut innostuneen vastaanoton 
niin Raisiossa kuin sen kehyskunnissa!
  Tammikuussa  Helsingin  Pasila  sai  EasyFit-keskuksen  Original 
Sokos Hotel Pasilan yhteyteen, ja keskus palvelee niin alueen asuk-
kaita,  yrityksiä  kuin  hotellin  vieraitakin.  Keskuksen  avausprosessi 
on hoidettu ketjun omasta toimesta, mutta nyt ruoriin astuvat Suo-
men  ensimmäisen  EasyFit-keskuksen  Vaasan  menestyksekkäästi 
avanneet yrittäjät Anna Kallio ja Kati Rapo. 
  Talvella  (maaliskuun  alussa)  avataan  Kokkolaan  Heinolankaa-
reen  EasyFit-keskus,  jota  luotsaavat  yrittäjäpariskunta  Kirsi ja 
Markku Palosaari.

Kiinteistömaailma Bulevardi 
Mikko Vartia
Eeva Kyläkoski

Kiinteistömaailma Kauniainen
Heidi Malmström
Malmströmistä tuli Vesa Sandbergin yhtiökumppani

Kiinteistömaailma Varkaus
Antero Immonen
Tiina Leivo-Pöntinen

Kai Mäkinen on aloittanut OmaTalonmies-yrittäjänä pääkaupunki-
seudulla. 

Marjo Hankala  on  aloittanut  OmaSiivooja-yrittäjänä  Oulun  seu-
dulla ja Imed Mezzi Tampereen seudulla. 

OmaSiivooja-yrittäjinä pääkaupunkiseudulla ovat aloittaneet Egon 
Lissov, Riina Kuusemäe, Mourad Aouinet, Kwakye Oppong, 
Dau Huynh Minh ja Tuan Anh Tran. 

Esprit-yrittäjänä Helsingissä Kauppakeskus Kaaressa on aloittanut 
Kati Vänskä. 

Loimaan  Kivi  Oy:n  kivimyymäläketju  tuo 
kivituotteet  kuluttajan  lähelle  eteläisen 
Suomen  alueella  oman  kivimyymäläver-
koston kautta.
  Ketjussa  on  tällä  hetkellä  13  myymä-
lää,  joiden  valikoimiin  kuuluvat  kaikki  ki-
venjalostustuotteet 

Helsingissä Mechelininkadun (Mechelinin-
katu  2)  kauppiaana  aloitti  1.10.2013  KTM 
Sari Tollet 

Kai Naski aloitti  samaan  aikaan   Vantaan 
kivimyymälän  kauppiaana  osoitteessa 
Krouvinpolku 3.

Anu Tikka, Kerava tori
Tanja Rantsi, Lahti Syke
Kirsi Skyttä, Kouvola Kauppalankatu 2
Anne Kallio, Vääksy
Soile Hiisiö-Malik, Teuva
Pirjo Korpilahti, Kristiinankaupunki
Heidi Jaakkola, Närpiö
Mervi Vaurio, Rauma Monna
Juha Palamaa, Helsinki Laivalahdenportti 3
Jarmo Koho, Järvenpää Jamppa
Matti Muikku, Helsinki Tehtaankatu 11
Kyösti Koivuniemi, Jurva
Airi Reinikka, Lahti Metsäkangas
Pia Reinikka, Lahti Metsäkangas
Tarja Hirvimäki-Ylinen, Kurikka
Rea Toivo, Mäntsälä Kukkasmäki
Markku Airaksinen, Kuopio la-asema
Ulla Huotari, Ilomantsi
Helka Sivonen, Ilomantsi
Kaarina Viita, Vaasa Palosaari
Minna Ritola, Hyvinkää Munckinkulma
Marja Leena Vainionpää, Helsinki Porvoonkatu 21
Irmeli Karhapää, Lappeenranta Hakali
Eija-Maarit Virtanen, Pori Pihlava
Riitta Estilä, Orimattila Erkontie 
Sari Anttonen, Orimattila Erkontie
Juha Åberg, Helsinki Hakaniemen metro
Mona Tallberg, Loviisa
Elina Vuorinen, Helsinki Tukholmankatu 11
Maaret Rosberg, Sysmä
Mirva Mäkinen, Tampere Hervanta
Eeva Hirsimaa, Vaasa Kauppapuistikko
Sini Hirsimaa, Vaasa Kauppapuistikko
Linda Kregere, Mäntyharju
Juha Kiskola, Ilmajoki
Eija-Leena Tammisto, Forssa Viksberg

NewsFlash
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Virpi Vilponen, Vantaa Simonseutu
Natalia Lehtinen, Kangasala Keskus
Kirsi-Marja Käldström, Pietarsaari Prisma-Center
Minna Utriainen, Parikkala
Pertti Kiviniemi, Turku Antintalo
Anneli Kukkonen, Turku Antintalo
Niina Leppäniemi, Tampere Janka
Teemu Siltanen, Eura
Päivi Hoikkaniemi, Oulu Merikoskenkatu 6
Marja Laakkonen, Kitee
Anu Käyhkö, Kitee
Aino Mäki-Jaakkola, Harjavalta Kultakulma
Sari Bruun, Lappeenranta Keskuskioski
Santeri Lehti, Helsinki Kaisaniemenkatu 5 Kaisametro
Sari Solla, Nokia Välikatu
Tuula Hartikainen, Vantaa Martinlaakson ostoskeskus
Sari Vallinen, Kokemäki 

RE/MAX Tila, Helsinki, Keskusta

RE/MAX Tila aloitti toimintansa tammikuussa Helsingin keskustas-

sa. Yrittäjänä toimistossa toimii kokenut kiinteistönvälittäjä ja yrit-

täjä, Satu Hormio.

RE/MAX Extra Kodit, Helsinki, Malmi

RE/MAX Extra Kotien uusina yrittäjinä aloittivat tammikuussa Harri 

Sallankivi sekä Mika Kokkala. 

RE/MAX Pro, Espoo, Leppävaara

RE/MAX  Pron  uudeksi  osakkaaksi  on  valittu  Tuomas Paajonen. 

Muina yrittäjinä jatkavat Mari Mild, Mika Saavalainen sekä Kyösti 

Juntunen.

Aussie Bar has recruited a new Franchisee. The new bar, Aussie Bar 

Tampere, will open their doors in the center of Tampere, Hämeen-

katu 26,  in March and we would like to welcome Jade Zaicew to 

Aussie Bar- family as the newest member of our group.  

Kappelin Grilli Kaustinen

Kaustintie 4

69600 Kaustinen

TeePee Hämeenkyrö

Kärrykuja 7

39100 Hämeenkyrö

NewsFlash

Kourulan Liikekeskus

Karankokatu 1

53810 Lappeenranta

ST1 Nokia

Yrittäjäkatu 1

37100 Nokia

Scandia Rent ketju on saanut  joukkoonsa kaksi uutta yrittäjää,  jotka 

täydentävät Scandia Rent Super Service palveluverkostoa.

  Christoffer Österlund on aloittanut 1.12.2013 Scandia Rent Han-

gon  yrittäjänä.  Christoffer  tunnetaan  varsin  puuhakkaana  yrittäjänä 

omalla  alueellaan  ja  hän  myös  toimii  autokorjaus-  sekä  autopesu-

layrittäjänä. Toivotamme Christofferin lämpimästi tervetulleeksi jouk-

koomme. Christoffer toimii Hangon sekä lähikuntien alueella.

  Scandia Rent on saanut tärkeän vahvistuksen Satakunnan alueel-

le, kun Scandia Rent Pori aloitti toimintansa marraskuussa 2013. Scan-

dia Rent Pori toimii Automaalamo ja Korjaamo Selivaara Oy:n tiloissa, 

jossa  vastuullisena  yrittäjänä  toimii  Antti Selivaara.  Vastuullisena 

vuokraamonhoitajana  Scandia  Rent  Porin  osalta  toimii  Jussi Pelto-

nen. Tekemisen meininki sekä hyvä energisyys yhdistävät Anttia sekä 

Jussia,  joten  toivotamme  heidätkin  lämpimästi  tervetulleeksi  jouk-

koomme. Scandia Rent Pori palvelee Porin, Rauman sekä lähikuntien 

alueella.

Katja Lindqvist alueella eteläinen Itä-Suomi, Kirsi Väänänen Keski-

Suomen alueella ja Raisa Nissinen Savon ja Kainuun alueilla.

Akson – ketjussa, joka tuottaa kotihoito- ja kotiapupalveluita noin sa-

dalla paikkakunnalla ympäri Suomea, on aloittanut useita uusia Akson 

hoivapalvelut - yrittäjiä syksyn 2013 ja alkuvuoden 2014 aikana: 

Heidi Syysmäki pääalueinaan Janakkala-Riihimäki, Minna Ulán pää-

alueenaan Espoo, Ulla Jukka alueenaan Hämeenlinna, Helena Räsä-

Teboil Kittilä (aloittaa myynnin 4.2.)

Valtatie 57 

99100 Kittilä

Rieskapaikka Koivu (aloittaa 

myynnin 28.2. mennessä)

Nelostie

95355 Koivu

Hoiskonportti Oy (aloittaa 

myynnin 28.2. mennessä)

Kyyjärventie 402

62940 Hoisko
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nen pääalueenaan  Outokumpu,  Heli Pihlajamäki  alueenaan  Kan-

kaanpää, Salla Alanen pääalueenaan Tampereen seutu ja Esa-Mikko 

Mainela alueenaan Lieksa. 

Eija ja Eerika Savilahti, Hämeenkatu 3, Tampere /aloittivat syyskuus-

sa 2013

Ekaterina ja Alexey Savolainen, Kauppakeskus Willa Hyvinkää/ aloit-

tivat lokakuussa 2013

Marica ja Dimitris Skaraki, Kauppakeskus Forum Helsinki/ aloittivat 

joulukuussa 2013

Hyvinkään seudulla aloitti 1.10.2013 Kari Jalonen, Kotikuvio Oy.

Pohjois-Espoossa aloittivat 1.10.2013 Sampsa Seppänen ja Janne 

Simolin, Tiger Security Oy 

Nimitykset

Akson - ketjun ketjukeskuksessa on tapahtunut muutoksia. Ketjujoh-

tajan  paikalta  ketjun  toimitusjohtajaksi  on  valittu  1.12.2013  alkaen 

Petri Oksanen  ja  uutena  asiakasvastaavana  1.12.2013  on  aloittanut 

Jaana Vainio. 

Hanna Erkamaa  on  valittu  Mustin  ja  Mirrin 

franchise-päälliköksi ja läntisen myyntialueen 

aluemyyntipäälliköksi.

  Viimeiset 6 vuotta Hanna on työskennel-

lyt  Tiimarissa  aluepäällikkönä.  Siellä  hänen 

vastuualueeseen  on  kuulunut  operatiivinen 

liiketoimintavastuu n. 25 myymälästä. Hän on 

vastannut myyntialueella ketjukonseptin mu-

kaisesta toiminnasta, myynnistä, henkilöstöhallinnosta  ja tuloksesta. 

Ennen Mustiin ja Mirriin siirtymistä Hanna ehti työskennellä myös Kes-

kon tavaratalopäällikkökoulutusohjelmassa.

  Franchise-päällikön tehtävässä Hanna koordinoi ja kehittää Mus-

tin ja Mirrin franchise-toimintaa sekä varmistaa ketjukonseptin toteu-

tumisen myymälöissä yhdessä muiden aluemyyntipäälliköiden kans-

sa.

NewsFlash

Aluejohtajana on aloittanut 1.1.2014

Marko Lahtinen

Alueena Lappeenranta - Imatra

Donegroup Oy / Franchise ketju

Tiit Kivisaar 
Johtaja Helsinki 

Aloittaa 1.2.2014

Sari Bobb  on  nimitetty  16.12.2013  alkaen  Pohjois-Suomen  FiRENT-

vuokraamoiden aluejohtajaksi. Hänen alueeseen kuuluu Oulu, Rova-

niemi ja Kittilä. Sari on aiemmin toiminut Rentalcars.com (Traveljigsaw 

ltd)  Suomen  markkinoiden  myynnin  ja  asiakaspalvelun  vastaavana 

Manchesterissä, Iso-Britanniassa. Sari on koulutukseltaan medianomi.

Frankis Group Oyj 
Kaisa Peltola on nimitetty Frankis Group Oyj:n markkinointipäällikök-

si ja johtoryhmän jäseneksi 16.10.2013. Hän on toiminut aikaisemmin 

mm. Kiinteistömaailman markkinointipäällikkönä.

KTM Olli Väätäinen on nimitetty 28.10.2013 Frankis Group Oyj:n CM-

TO johtajaksi (Chief Marketing Technology Officer) ja johtoryhmän jä-

seneksi. Hän on toiminut yli 20 vuotta  IT-°©‐teknologian ja digitaali-

sen median alueella eri yritysten toimitusjohtajana ja hallituksissa.

Tomi Kaihlaniemi  on  nimitetty  Frankis  Group  Oyj:n  IT  Manageriksi 

13.12.2013.  Hän  on  toiminut  aikaisemmin  mm.  digitaalisen  mainos-

toimisto  Luxuksen  tietohallintojohtajana  sekä  järjestelmä-/ohjelmis-

toarkkitehtinä.

Helkama Rent Oy

Organisaatiomuutoksen myötä seuraavat henkilöt on nimitetty uusiin 

tehtäviin. Tehtävänkuvat käsittävät sekä Avis että Budget Autovuok-

raamojen toiminnot.

Marko Haakanen  on  nimitetty  Country 

Sales  Manageriksi  vastaten  yritysmyynnin 

ohjauksesta,  suurasiakkuuksista  ja  part-

nereista.

Jari Koivulahti  on  nimitetty  Account  Ma-

nageriksi  vastuualueinaan  sijaisautoasiak-

kuudet ja yritysmyynti.
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Jari Koivisto on nimitetty Account Manage-

riksi vastuualueinaan hyötyajoneuvo- ja yri-

tysmyynti.

Petri Jääsola on nimitetty Direct Sales Ma-

nageriksi  vastuualueenaan  kuluttajapuolen 

markkinointi ja hinnoittelu.

Mikko Ahonen  on  nimitetty  Sales  Perfor-

mance  Mangeriksi,  vastuualueinaan  asia-

kaspalvelun  ja  vuokrauspisteiden  myynnin 

kehittäminen.

Sami Sipilä on nimitetty Fleet Manageriksi 

vastuualueinaan  kalustosuunnittelu,  -han-

kinta ja -myynti.

Ketjuohjaus, Kiinteistömaailma Oy

Minna Lähteenmaa

Markkinointisuunnittelija

Vastaa  ketjun  paikallismarkkinoinnista  ja 

sen  kehittämisestä  sekä  myymäläkonsep-

teista. 

Hanna Lantto

Viestintäsuunnittelija

Vastaa ketjun sisäisestä ja ulkoisesta viestin-

nästä sekä tiedottamisesta.

Kiinteistömaailma-ketjuun  nimitettiin  kaksi 

uutta aluepäällikköä. Aluepäällikön tehtävä 

ketjussa on tukea Yrittäjän menestystä.

Kirsi Tenhunen

Itä- ja Pohjois-Suomi

Minna Eriksson

Sisä- ja Länsi-Suomi

Heidi Weiste-Palvanen  on  nimitetty  markkinointipäälliköksi  Home 

Instead Seniorihoivalla Helsingissä elokuussa 2013.

Kotipizza Oyj vahvistaa operatiivista organi-

saatiotaan  ja  on  tehnyt  seuraavat  nimityk-

set:

1.–13.1.2014 aloittaa:

Atte Koljonen, Hämeen alueen myyntipääl-

likkönä

Pekka Kolivuori,  pohjoisen  myyntipäällik-

könä

Markus Kaatranen,  pääkaupunkialueen 

myyntipäällikkönä

Tor-Björn Löfberg, Lounais-Suomen myyn-

tipäällikkönä

Hannele Knaapila, Kotipizza Oyj:n Financial 

Controller’ina
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NewsFlash

Rustholli-ketjun ketjupäälliköksi on pyydetty 

Maisa Koivisto.  Maisa  siirtyi  ketjumme  pal-

velukseen Kotipizza Oyj:n palveluksesta, jossa 

hän toimi franchisingpäällikkönä. Hänellä on 

vankka  kokemus  franchisingliiketoiminnasta 

mm.  Laatutakuu-ketjusta,  jossa  Maisa  toimi 

ketjupäällikkönä  kahdeksan  vuoden  ajan. 

Maisa täydentää tiimimme franchising- ja rek-

rytointiosaamista.  Lisäksi  hän  on  johtoryh-

män jäsen ja vastaa mm. yrittäjärekrytoinnista. 

Timo Raimovaara on nimitetty Scredo Oy:n/ Autovuokraamo Scan-

dia  Rentin  liiketoimintajohtajaksi  1.1.2014  alkaen. Timo  Raimovaara 

vastaa ketjun myynti- ja markkinointitehtävistä, liiketoiminnan kehit-

tämisestä  sekä  yhteistyöstä  sidosryhmiin. Timo  Raimovaaran  erityis-

vastuulla on myös yhteistyö vakuutusyhtiöiden suuntaan koskien si-

jaisautotoimintaa.

Vuoden 2013 loppupuoliskolla Suomen Talousverkko on vahvista-
nut ketjua useilla henkilöillä. Haluamme palvella yrittäjiämme en-
tistä  paremmin.  Olemmekin  lisänneet  yrittäjillemme  tarjottavia 
palveluita ja panostamme nykyisten yrittäjien kasvuun.
  Ville Suvisuo on aloittanut Suomen Talousverkon myynnissä 
marraskuussa  2013.  Villen  työpiste  sijaitsee  Helsingin  Pasilassa, 
mutta  aktiivisena  myyntimiehenä  Villen  tavoittaa  usein  matkalla 
asiakaskäynnille.
  Aino Viitanen on aloittanut Suomen Talousverkon ketjukoor-
dinaattorina joulukuussa 2013. Aino osallistuu muun muassa ket-
jun jäsenpalveluiden kehittämiseen ja jäsenrekrytointiin.
  Riikka Hirsimäki on nimitetty vastaamaan ketjun viestinnästä 
ja markkinoinnista. 

Muuta franchisingsektorilta

Jo seitsemäs DiFM –ryhmä valmistui!

DiFM  on  franchisingketjujen  johdossa  työskenteleville  henkilöille 
tarkoitettu avoin liikkeenjohdollinen valmennusohjelma. Ohjelma 
on ainutlaatuinen koko maailmassa  ja siitä on muodostunut erit-
täin  suosittu  suomalaisten  ketjujohtajien  keskuudessa.  Noin  100 
ketjujohtajaa on läpikäynyt valmennusohjelman nyt, kun jo seitse-
mäs ryhmä valmistui marraskuussa. 
  Toteutukseltaan  seitsemäs  kurssi  noudatteli  hyväksi  koettua 
kaavaa.  Ohjelmaan  kuului  neljä  kahden  päivän  lähiopetusjaksoa 
Haikossa ja yksi kahden päivän kansainvälinen jakso, joka pidettiin 
tällä kertaa Milanossa. Lisäksi valmennusohjelmaan kuului henkilö-
kohtaista ohjausta oman työnsä ja ketjunsa kehittämiseen sekä it-
seopiskelua. Olennainen osa valmennusta on myös yhteisten asioi-
den sparraus kollegoiden kanssa toisista ketjuista. Tällä kertaa laa-
dukkaassa ryhmässä oli kaikkiaan 14 osallistujaa. 

DiFM VII –valmennusohjelman suorittivat:

Forsström Lars, Suomen Talousverkko 
Heikkonen Jarkko, Kodin Sähkömestarit 
Kokko Juuso, Aussie Bar
Lavikainen Marko, Kodin Helga  
Lóven Sinikka, Sp-Koti
Nummenmaa Mikko, Puls &  Träning
Oksanen Petri, Akson
Pekkala Saku, Taloasema
Pelander Arto, Spice Ice
Sammallahti Sanna, Aussie Bar
Selin Juho, Laatutakuu
Toivanen Antti, Sp-Koti
Vanharanta Teemu, Pancho Villa
Österberg Maria, Kaivokukka

Onneksi olkoon kaikille valmennusohjelman suorittaneille! 

Petri Oksanen, Akson: ”DiFM valmennusohjelma oli todella monipuo-
linen ja hyödyllinen, joka antoi paljon tietotaitoa ketjun franchisinglii-
ketoiminnan suunnitteluun, johtamiseen ja kehittämiseen. Oli myös 
todella antoisaa tutustua kollegoihin, ja kuulla miten samoja asioita 
tehdään muissa ketjuissa. Meillä oli loistava porukka monipuolisesti 
eri ketjuista ja huippukouluttajat. Voin lämpimästi suositella ohjel-
maa kaikille ketjujohtajille!”
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Seuraavaa  DiFM-ryhmää  ollaan  taas  kasaamassa  ja  tarkoitus  on 
käynnistää ohjelma syksyllä 2014. Jos olet kiinnostunut, ole yhtey-
dessä ja varaa paikkasi: www.fbc.fi tai info@fbc.fi tai 
09-270 70 270.

Mikä DiFM?
Diploma  in  Franchise  Management  (DiFM)  on  monipuolinen  val-
mennusohjelma, joka keskittyy kattavasti franchisingketjun johta-
miseen liittyviin kysymyksiin. Se on suunnattu ketjun johto- ja kehi-
tystehtävissä  työskenteleville  -  toimitusjohtajille,  ketjujohtajille, 
franchisingpäälliköille, kehityspäälliköile, alue-/kenttäpäälliköille ja 
muille  vastaavissa  tehtävissä  työskenteleville  henkilöille  titteliin 
katsomatta. DiFM on tehokas ja intensiivinen, mutta samalla pitkä-
kestoinen ja kokonaisvaltainen ohjelma, joka tarjoaa ketjujohtajal-
le keinoja sekä itsensä että koko ketjun kehittämiseen. Lisäksi DiFM 
tarjoaa myös ainutlaatuisen mahdollisuuden verkostoitua muiden 
ketjujohtajien kanssa.

DiFM:n tavoitteena on jakaa tietotaitoa ketjuliiketoiminnan suun-
nitteluun  ja  johtamiseen. Ohjelmassa käydään  läpi kaikki  franchi-
singliiketoiminnan  oleellisimmat  osa-alueet  yrittäjärekrytoinnista 
ketjunohjaukseen ja yrittäjien johtamiseen. Sen aikana keskitytään 
ennen kaikkea oman ketjun ajankohtaisten kehittämishaasteiden 
ratkomiseen, johon saa myös henkilökohtaisen ohjauksen. Valmen-
tajina  toimivat  franchisingtoiminnan  ja  ketjujohtamisen  parhaat 
asiantuntijat – franchisingkonsultit, kokeneet ketjujohtajat, yrittä-
jät ja sidosryhmien edustajat.

Lisätietoa ohjelmasta: www.fbc.fi ja info@fbc.fi.

International news

London’s British & International 
Franchise Exhibition opens door for 
franchises across the globe

The British & International Franchise Exhibition will offer more exci-
ting international business opportunities than ever before when it 
returns to London’s Olympia on 14 & 15 March 2014. 

With the US Department of Commerce granting Trade Fair Certifi-
cation to The British & International Franchise Exhibition, the event 
is expected to showcase many well known US brands, offering an 
exciting new dimension to the event.
  Franchising in the UK is a large and buoyant sector, with reve-
nues growing 20 percent since 2008 despite the recession and now 
totalling £13.7 billion a year.
  The UK’s leading international franchise event will play host to 
well known franchises not only from the USA, but across the world 
including brands from Canada, Latin America, Australia and Euro-
pe. It is an exclusive opportunity for business owners who are con-
sidering expanding their UK business overseas through franchising 
to discuss their plans with experts. It also offers the chance for ot-
her international franchisors hoping to break into the UK market to 
seek advice. 
  The  British  &  International  Franchise  Exhibition  will  feature  a 
hundred  franchise  businesses  from  sectors  including  food  and 
drink,  finance,  property  and  travel.  Some  of  the  leading  brands 
who will be at the exhibition include: McDonald’s, Kare Plus, Anyti-
me Fitness, Agency Express, Cloud Bookkeeping, Expense Reducti-
on  Analysts,  Snack-in-the-Box,  Tutor  Doctor,  Yo  Yo  Noodle,  Sa-
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NewsFlash

feclean. Overseas based exhibitors include Crestcom International, 
Llao Llao, Mobalpa Kitchens, Shawarma Xpress, Fibrenew, Sanoserv 
and Theobroma.
  Visitors can plan ahead by booking appointments to meet with 
the exhibitors that  interest them most at specific times via www.
franchiseinfo.co.uk.
  The important International Franchise Conference will also ta-
ke place within the exhibition on both days, with delegates from all 
around  the  world.  It  will  feature  sessions  on  a  breadth  of  topics 
highly valuable to both potential franchisees and current franchi-
sors. 
  Seminars  will  include  ‘The  world  is  your  oyster,  but  which 
countries are ripe for international expansion?’, ‘Selecting the right 
master partner to represent your brand,’ and ‘A masterclass in selec-
ting the right franchise.’ 
  Adrian Goodsell, head of franchise sales at Venture Marketing 
Group, commented ‘The British & International Franchise Exhibiti-
on  provides  the  perfect  opportunity  to  strengthen  international 
trade  links  and  learn  more  about  developments  in  franchising 
worldwide.
  “This is great for aspiring franchisees. With the support of the 
US Commercial Service, we expect to bring many powerful interna-
tional franchise brands to the exhibition for the first time offering 
inspiring fresh opportunities, and this relationship will add an exci-
ting new dimension and energy to this already superb event.”
  To register for FREE tickets please visit www.franchiseinfo.co.uk 
using promotional code BFEFIN, saving up to €13 on the door.

The  British  &  International  Franchise  Exhibition  is  open  10am  – 
5pm Friday and 10am – 4pm Saturday. 

For the latest news and updates about The British & International 
Franchise  Exhibition,  follow  @UKFranchising  on  Twitter,  join  The 
Franchise Exhibitions Group on LinkedIn and like the FranchiseInfo 
page on Facebook.

TunTuuko ajaTus omasTa R-kioskisTa kiinnosTavalTa?  
menesTyvä kauppiasmalli käyTTöön kaikissa R-kioskeissa! 
Kauppiastoiminta on ollut vahva osa R-kioskin liiketoimintaa jo vuodesta 1987. Vuoden 2013 aikana 
R-kioski on kehittänyt ja testannut uudenlaista kauppiastoimintamallia ja siihen liittyviä uusia 
tukipalveluja. Uudistettu kauppiasmalli on ollut menestys. Mukana olleet kauppiaat ovat kiitelleet 
työnjaon selkeyttä, minkä ansiosta kauppias pystyy entistä paremmin keskittymään myyntiin ja 
asiakaspalveluun. Tästä syystä R-kioski jatkaa aiemmin itse hallinnoimiensa kioskien siirtämistä 
kauppiasvetoisiksi kioskeiksi. Tavoitteena on, että kaikki R-kioskit ovat kauppiasvetoisia  
vuoden 2014 loppuun mennessä.  
 
Katso avoimet kauppiaspaikat ja tartu tilaisuuteen  
www.r-kioski.fi/kauppiaaksi. 

www.r-kioski.fi/kauppiaaksi

R-kioski on osa Reitan Convenience -yhtiötä, johon kuuluvat Narvesen Norjassa ja Latviassa, Pressbyrån Ruotsissa, 7-Eleven ja  
Shell/7-Eleven Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa, R-kiosk Virossa sekä Lietuvos Spauda Liettuassa. Reitan Convenience on markkinajohtaja 

jokaisessa toimintamaassaan. Vuonna 2012 Reitan Conveniencen liikevaihto oli EUR 1,8 miljardia  
ja myymälöitä sillä oli 2 500 ja työntekijöitä 18 000.

Liity jäseneksi, jäsenmaksusi voi maksaa 
itsensä takaisin jo muutamassa päivässä!*

ayt.fi    maksuton palvelunumero 0800 9 0888
*12 000 euron työtulotasolla saat vuotuisen jäsenmaksun takaisin 
noin neljän korvattavan työttömyyspäivän aikana.

Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa – 
taloutesi turvaverkko

www.ketju.fi - Avoimet yrittäjäpaikat netissä.
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Suomen vahvimmat franchisingketjut ovat SFY:n jäseniä. 

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

1

FRANCHISING 

2014SUOMESSA ODOTETTU FRANCHISINGTIETOPAKETTI
Franchising Suomessa 2014 -kirja on ilmestynyt ja tilattavissa 
laatikoittain. Laatikossa 30 kpl kirjoja, hinta 300 euroa/ltk + alv. 
(hintaan lisätään toimituskulut 25e/ltk). 
Tilaa heti sähköpostitse: office@franchising.fi 

Yksittäiskappaleet 21e/kpl – tilaus www.franchising.fi

JÄSENYYS 
TUO VOIMAA...
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Rustholli haluaa kasvaa Suomen tunnetuimmaksi remonttibrändiksi

Ketju tarjoaa valmiin 
kokonaispaketin 

remonttiyrityksen 
perustamiseksi

Kuluttajaremontteihin erikoistunut Rustholli laajentaa toimintaansa valtakunnalliseksi ja 
aloittaa maaliskuussa uusien yrittäjien rekrytoinnin. Tavoitteena on 30 yrittäjän verkosto 

vuoteen 2020 mennessä. 
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Remonttimyynti perustuu luottamukseen
Menestys syntyy sitoutuneista henkilöistä, jotka tietävät, mitä tekevät
Rusthollin Lohjan toimipisteen yrittäjä Simo Långström nauttii itsenäisyydestä ja ketjun tuesta. 

”Aloitin Lohjalla apumiehenä mutta nälkä kasvoi nopeasti töitä tehdessä, heinäkuusta 2012 lähtien olen toiminut yrittäjänä”. 

UUDELTA YRITTÄJÄLTÄ vaaditaan asiakaspalveluhenkistä otetta sekä vankkaa remonttikokemusta  joko teettäjänä tai tekijänä. 
Yrittäjän viikosta noin 30 % kuluu myyntiin, 20 % työnjohtoon, 30 % asennukseen ja 20 % hallintoon. 

”Kyllä tässä moniosaaja pitää olla, sellainen asiakaspalveluhenkinen pro-
jektijohtaja, jolla riittää energiaa”, vahvistaa Långström. 

Yrittäjyydessä kiehtoo vapaus ja itsenäisyys sekä tietysti sitkeän tekemi-
sen kautta syntyvä taloudellinen hyöty. Kun ketjussa on toimintamallit 
valmiiksi tarkkaan mietitty ja koulutus on jatkuvaa, yrittäjä voi keskittyä 
itse tekemiseen. 

HAASTEELLISINTA  on  löytää  ammattiosaajia,  jotka  ovat  sitoutuneita 
työhönsä ja osaavat kohdata asiakkaan tämän kotona. Remonttimyynti 
perustuu  luottamukseen,  ilman  sitä  asiakas  ei  uskalla  tehdä  päätöstä. 
Rusthollin arvot ovat rehellisyys ja luotettavuus, jotka näkyvät kaikessa 

toiminnassa. Asiakkaan täytyy olla 100 % tyytyväinen. Suurin osa asiakkaista tulee suositusten kautta. 

KETJUN TUKI  myynnissä  ja  työnjohdossa  on  konkreettista.  Esimerkiksi  Lohjan  yksikköön  lainattiin  ensimmäisten  kuukausien 
ajaksi myyntimies, jonka kanssa tehtiin paljon yhteiskäyntejä. 

Rustholli-brändin  valtakunnallinen  laajen-
tumisstrategia  syntyi  jo  2011  kun  Pastelli 
Oy  osti  tunnetun  Rustholli-brändin.  Kau-
pan myötä Pastellilla oli hallussaan toimiva 
konsepti  sekä  laadukas  brändi.  Lohjan  ja 
pääkaupunkiseudun  onnistuneen  alue-
valtauksen  jälkeen oli selvää, että markki-
nointi- ja myyntiprosessi toimii, mutta toi-
minnan  laajentaminen  suurissa  yksiköissä 
ei tuntunut järkevältä. Ratkaisu löytyi fran-
chisingkasvumallista. 

”Kokemus opetti, että paras tulos saavu-
tetaan kun toimipisteet ovat paikallisia, alle 
10 hengen yksiköitä ja vetäjä omistaa sen ja 
osallistuu itse toimintaan. Itsenäiset yrittäjät 
toimivat omalla alueellaan joustavasti ja lä-
hellä asiakasta. Ketjun yhteiset mallinnetut 
toimintatavat tuovat toimintaan tehokkuut-
ta”,  valottaa  päätöksen  taustoja  Rustholli 
Remontit Oy:n toimitusjohtaja Jarmo Sas-
sali.  

Tavoitteena  on  rakentaa  vahva  remont-

tiketju  Rustholli-konseptin  ympärille.  Laa-
jentuminen  aloitetaan  Etelä-Suomesta  ja 
siirrytään  vaiheittain  muualle  Suomeen. 
Hallitusta  kasvustrategiasta  on  hyötyä 
myös  yrittäjälle.  Yhä  laajemmin  tunnettu 
brändi luo tukevan perustan yrittäjän liike-
toiminnalle  ja  myynnille.  Lisäksi  yrittäjien 
välinen yhteistyö mahdollistaa esimerkiksi 
työntekijöiden lainaamisen toimipisteiden 
välillä  tai mahdollisuuden  järjestää myyn-
nintukea aloittavalle yrittäjälle lähimmästä 
toimipisteestä. 

Ketjujohdon tuki monin- 
kertaistaa onnistumis- 
mahdollisuudet
Rustholli  tarjoaa  valmiin  paketin  ryhtyä 
remonttialan  yrittäjäksi.  Konseptin  jokai-
nen  prosessi  on  tarkkaan  suunniteltu  ja 
perustuu  testattuihin  käytöntöihin.  Ketju-

markkinointi ja mallinnetut myyntiproses-
sit ovat avainasemassa yrittäjän myydessä 
uusia  remonttikohteita.  Säännöllisessä 
koulutuksessa painottuvat myynnin lisäksi 
työnjohdon koulutus sekä koulutus asiak-
kaan kohtaamiseen. Rustholli on paitsi re-
montti-, myös palvelubrändi. 

”Ketjun tehtävänä on varmistaa, että yrit-
täjällä on kaikki saatavilla oleva tieto sekä 
kokemus käytettävissään. Tuen piiriin kuulu-
vat mm. keskitetyt materiaalikilpailutukset, 
markkinointimateriaalien suunnittelu, it-
ympäristön ylläpito, työasut, valmiit kump-
panuusverkostot, taloushallintopalvelut 
sekä valmiit rahoitussopimukset. Menesty-
misen kannalta on tärkeää, että toimintaa 
kehitetään jatkuvasti, uutta tietoa kerätään 
ja jaetaan ketjussa. Yrittäjä kokee, että itse-
näisenä toimijana monet isot parannukset 
jäisivät huomaamatta”, kertoo Sassali.  

Rustholli-yrittäjältä vaaditaan: 
• Aito kiinnostus remontteihin 
• Asiakaspalveluhenkisyyttä
• Myyntihalukkuutta
• Pitkäjänteisyyttä
• Vähintään 2. asteen tutkinto
• Puhdas velka- ja konkurssihistoria

Kiinnostaako oma remontti-
yritys Rustholli-ketjussa? Ota 
yhteyttä yrittäjärekrytoinnis-

ta vastaavaan ketjupäällik-
köömme Maisa Koivistoon 
maisa.koivisto@rustholli.fi

puh. 044 7600 401.
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Yrittäjän kasvu ja 
kehittyminen 

Kun yritystoiminnassa puhutaan kasvusta, puhutaanko silloin yrityksen kasvusta vai yrittäjän kasvusta 

vai sekä että? Franchisingyrittäjyydessä nämä ainakin kulkevat käsi kädessä. Yleensä yrityksen 

kasvu kasvattaa myös yrittäjää mutta yritys ei voi kasvaa, ellei yrittäjä pysty kasvamaan sen mukana. 

Franchisingissa ketju on tukemassa yrittäjän kasvua ja kehittymistä mm. järjestämällä liikkeenjohdollista 

valmennusta yrittäjilleen. 

Teema: Yrittäjän kasvu ja kehittyminen

Teksti Franchise News
Kuvat Yrityksiltä ja PlusProjectori Oy

– Yrittäjän osaamisen kehittäminen yrityksen menestystekijänä
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Yrityksen kasvussa puhutaan yleensä liike-
toiminnan  laajentamisesta  jostakin  näkö-
kulmasta.  Asiakkuuksien  määrää  kasvate-
taan, toimitilaa voidaan laajentaa tai uusia 
yksiköitä voidaan perustaa toisille alueille. 
Tuote-  tai  palveluvalikoimaa  voidaan  laa-
jentaa tai yrityksen toimintoja voidaan lisä-
tä  ja samalla yleensä myös yrityksen hen-
kilökuntaa ja muita resursseja tulee lisätä. 
Viime  kädessä  eri  kasvutoimenpiteillä, 
lyhyellä tai pitkällä aikavälillä, tavoitellaan 
aina  taloudellista  kasvua:  liikevaihdon  ja/
tai tuloksen kasvattamista. 

Matkalla  on  monenlaisia  haasteita  eikä 
ole  olemassa  yhtä  ”turbo  boost  -nappia”, 
jolla  saisi  lisättyä  yrityksen  taloudellista 
tulosta.  Yritystoiminnassa  kaikki  liittyy 
kaikkeen.  Pelkkä  markkinoinnin,  tuoteva-
likoiman tai  liiketilan  lisääminen ei välttä-
mättä riitä asiakasmäärän kasvattamiseen 
eikä asiakasmäärän kasvu välttämättä lisää 
tulosta eikä edes liikevaihtoa. Lisäksi puit-
teiden ja toimenpiteitten lisääminen vaatii 
lisää  resursseja,  jolloin  on  usein  lisättävä 
investointeja.  Mitä  paremmin  yrittäjä  hal-
litsee eri osa-alueet ja mitä paremmin hän 
osaa  suunnitella  liiketoimintaansa  koko-
naisvaltaisesti,  sen  varmemmin  kasvutoi-
menpiteet tuottavat tulosta. 

Yrittäjän kasvussa on kyse yleensä yrittä-
jänä – yrittäjän osaamisen - kehittymises-
tä. Sitä toki tapahtuu jatkuvasti, joka päivä, 
tahtomattaankin, mutta yrittäjä voi ja yrit-
täjän tulee kehittää itseään, omia yrittäjä-
taitojaan myös suunnitelmallisesti. Itsensä 
kouluttaminen  on  tähän  oiva  keino. Yhtä 
lailla  kuin  yrittäjä  miettii  henkilökuntansa 
asiakaspalvelun  tai  myyntitaitojen  kehit-
tämistä koulutuksen keinoin, hänen tulee 
pohtia myös omaa osaamistaan ja sen ke-
hittämistä yrityksensä johtajana. Se on hä-
nen tehtävänsä ja vastuunsa. Ja kukapa ei 
haluaisi oppia hoitamaan tehtäväänsä yhä 
paremmin. 

Ketjussa yrittäjän kehittyminen 
on kaikkien intressissä

Franchisingketjussa  yritysten  kasvun  ja 
yrittäjän  yrittäjyystaitojen  kehittäminen 
on  molempien  osapuolten  yhteinen  int-
ressi. Mitä paremmin yrittäjä hallitsee liike-
toimintansa  ja  siten  pystyy  kasvattamaan 
liiketoimintaansa,  sitä  helpompaa  myös 
ketjujohdon työ on ja sitä paremmin koko 
ketju kehittyy markkinoilla. Siksi ketjujoh-
to  haluaa  tukea  yrittäjyystaitojen  kehit-
tymistä,  vaikkei  juridisesti  sillä  olisi  tähän 

velvoitettakaan. Lähtökohtanahan on, että 
franchisingsopimuksella  franchisingyrit-
täjä  saa  käyttönsä  franchisingantajan  ke-
hittämän konseptin,  ja  franchisingantajan 
ohjaus  ja  tukitoimet  tulisi  keskittyä  kon-
septin  maksimaaliseen  hyödyntämiseen. 
Käytännössä  konseptia  ei  voida  kuiten-
kaan  irroittaa  liiketoiminnallisista  asioista 
vaan se sisältää niin operatiivisia, yritysku-
vallisia  kuin  taloudellisiakin  toimintamal-
leja. Lisäksi  jo  lain mukaan  franchisingan-
tajan tulee antaa yrittäjälle myös taloudel-
lista  ohjausta.  Tämä  ei  poista  kuitenkaan 
suurinta  vastuuta  yrittäjältä  itseltään 
liikkeenjohdolliseen  osaamiseen  ja  sen 
kehittämiseen.  Yrittäjän  on  omattava  pe-
rustaidot, jotta hän saa kaiken hyödyn irti 
franchisingantajan  ohjauksesta.  Toisaalta, 
franchisingantajan vastuulla on valita ket-
juun vain sellaisia yrittäjiä, joilla on riittävä 
perusosaaminen ja kyky omaksua konsep-
tin mukainen liiketoiminta ja kehittyä sen 
mukana.  Molemmilla  osapuolilla  on  siis 
yhteinen  intressi,  mutta  myös  vastuunsa 
yrittäjän yrittäjyystaitojen kehittämisessä.

Ketjut rakentavat yrittäjä-
valmennusohjelmia

Liiketoiminnan  käynnistysvaiheessa  fran-
chisingantaja  tarjoaa  kaikille  yrittäjille 
yhdenmukaisen,  sopimukseen  kuuluvan 
alkukoulutuksen.  Lisäksi  se  järjestää  kai-
kille  yrittäjille  pakollista  jatkokoulutusta, 
joissa yrittäjät pääsevät vaihtamaan myös 
kokemuksiaan  (osaamista)  toisten  ketjun 
yrittäjien kanssa.  Nämä sisältyvät yleensä 
franchisingmaksuihin.  Nämä,  ns.  kaikille 
pakolliset  koulutukset  keskittyvät  pitkälti 
konseptin operatiivisten asioiden haltuun-
ottoon.  Lisäksi  useissa  ketjuissa  on  huo-
mattu,  että  nykyajan  voimakkaasti  kehit-
tyvillä markkinoilla tämä ei enää riitä, vaan 
niiden on panostettava entistä enemmän 
yrittäjän  liiketoiminnallisten  taitojen  ke-
hittämiseen.  Franchisingantajat  ovatkin 
lähteneet  rakentamaan  omia  yrittäjäval-
mennusohjelmiaan,  joita  ne  suosittelevat 
yrittäjilleen.  Yhä  useammat  edellyttävät 
(jopa  franchisingsopimuksessa)  yrittäjän 
osallistumista näihin valmennusohjelmiin. 

Ketjukohtaisten  ohjelmien  laajuudet  ja 
sisällöt  vaihtelevat  ketjuittain.  Useimmi-
ten  ne  ovat  kuitenkin  kokonaisvaltaisia 
yrittäjyyden  valmennusohjelmia,  joissa 
opetetaan yrittäjää suunnittelemaan,  joh-
tamaan  ja  kehittämään  omaa  yritystään 
ketjun  jäsenenä.  Tämä  onkin  erityisen 

tärkeää,  jotta  valmennusohjelman  sisältö 
tukee  ketjun  strategiaa  täydellisesti  eikä 
siinä  valmenneta  asioita,  jotka  voivat  olla 
tärkeitä,  mutteivat  olennaisia  yrittäjänä 
menestymiselle  juuri  ko.  ketjun  jäsenenä. 
Siksi valmennusohjelmat kannattaa kehit-
tää  aina  franchisingasiantuntijan  kanssa 
ennen  kuin  lähtee  niihin  etsimään  esim. 
kouluttajia  tai  koulutuspartnereita,  joita 
ketjut yleensä tarvitsevat, sillä harvalla ket-
julla on itsellä valmiina resursseja ohjelmi-
en toteuttamiseen. 

Yrittäjän Ammattitutkinto 
antaa valmennusohjelmalle 
uskottavuutta ja taloudellista 
tukea 

Viime  aikoina  on  tullut  suosituksi  myös 
yrittäjän osaamisen ”virallistaminen”. Tässä 
yleisin tapa on rakentaa ketjun oma yrittä-
jävalmennusohjelma siten, että se valmen-
taa  samalla  yrittäjän  myös  suorittamaan 
virallisen,  Opetushallituksen  hyväksymän 
Yrittäjän  Ammattitutkinnon.  Tämä  antaa 
valmennusohjelmalle  uskottavuutta  ja 
tarjoaa  usein  myös  mahdollisuuden  tun-
tuvan  taloudellisen  tuen  saamiseen  val-
mennusohjelman  toteuttamiseen.  Tämä 
puolestaan  mahdollistaa  pienemmilläkin 
resursseilla  toimiville  ketjuille  ja  yrittäjille 
laadukkaan valmennusohjelman toteutta-
misen. Samalla myös ketjun valmennusoh-
jelman arvostus nousee yrittäjien ja sidos-
ryhmien silmissä. 

Seuraavilla  sivuilla  on  haastateltu  kol-
mea yrittäjää,  jotka ovat aktiivisesti kehit-
täneet  itseään  yrittäjinä.  He  ovat  saaneet 
siten  valmiuksia  kehittää  ja  kasvattaa 
yritystoimintaansa.  Ja  tulosta  on  synty-
nyt. Nyt kuulemme, mitä heillä on näiden 
päätösten  takana,  mikä  on  saanut  heidät 
kehittämään itseään ja yritystään, mikä on 
tuonut heille tuloksia ja mitä he ovat koke-
neet matkallansa. Yrittäjät on valittu taus-
toiltaan,  toimialoiltaan  ja  markkinatilan-
teeltaan erilaisista ketjuista. He ovat myös 
yrittäjinä kovin erilaisia, kokemukseltaan ja 
kasvutarinoiltaan. 

Kunkin  haastattelun  jälkeen  on  vielä 
pyydetty  ketjujohdon  kommentit,  miten 
he  näkevät  yrittäjän  kasvun  tukemisen  ja 
yrittäjän  itsensä kehittämisen. Ja miksi he 
ovat  lähteneet  rakentamaan  valmennus-
ohjelmaa  yrittäjien  liiketoimintaosaami-
sen kehittämiseksi.
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Teppo Lindroos, Subway, Hämeenlinna 

Olet toiminut jo vuodesta 2006 Sub-
way-yrittäjänä. Kerro taustastasi, mitä 
teit sitä ennen ja mikä sait sinut lähte-
mään ketjun yrittäjäksi?
Olin  töissä  teknologia-alan  yrityksessä 
myyntitehtävissä.  Yritys  sulautui  toiseen 
yhtiöön, joten työpaikka lakkasi olemasta. 
Olin  käynyt  Subwayssa  syömässä  ja  kiin-
nostuin  konseptista,  tuotteista  ja  ketjun 
kansainvälisestä taustasta. Elokuussa 2006 
aloitin Subway-yrittäjänä.

Montako ravintolaa sinulla tällä hetkel-
lä on? Paljonko niissä on henkilökuntaa 
ja miten liikevaihto on kehittynyt? 
Tällä  hetkellä  kaksi  ja  kolmannen  avaan 
ensi kesänä. Henkilökuntaa on nyt kaikki-
aan  19,  ja  uuden  paikan  jälkeen  noin  30. 
Liikevaihdon kehittyminen oli alussa - ku-
ten aina - hankalaa, mutta vuosina 2009 – 
2012 tuli kasvua paljon. Vuonna 2011, kun 
toinen  ravintolamme  avattiin,  liikevaihto 
lähes tuplaantui.

Miten markkina-asemanne on kehitty-
nyt alueellasi?
Kun aloitimme vuonna 2006, asiakkaat ky-
syivät, saako meiltä lihapiirakoita. Olimme 
vasta 35. ravintola Suomessa, kun nyt niitä 
on 121 koko Suomessa. Tämä luonnollises-
ti on vaikuttanut tunnettuuden kehittymi-
seen ja markkina-asemaan myös Hämees-
sä.

Millaisia vaiheita yrityksesi kasvu-ural-
la on ollut?
Aloitin yhdessä kaverin kanssa ensimmäi-
sen  ravintolan  vuonna  2006.  Kokoaikai-
seksi  yrittäjäksi  ryhdyin  vuonna  2009  ja 
lunastin yrityksen kokonaan itselleni 2013. 

Alku oli hankalaa, kun brändin tunnettuus 
oli  vielä  heikohkoa.  Lisäksi  vuonna  2008 
iski taantuma ja markkina vaikeutui. 2009 
käänsimme  suuntaa,  siivosimme  ja  kehi-
timme  toimintamalleja  sekä  vaihdoimme 
ja  koulutimme  porukkaamme.  Keskityin 
vain  Subwayhin  ja  homma  lähti  kasvuun. 
Rupesimme  toimimaan  konseptin  ja  ”jär-
jen”  mukaisesti,  jolloin  homma  lähti  rok-
kaamaan. Pari vuotta sen  jälkeen makset-
tiin viimeiset erääntyneet laskut pois. 

Millaisia onnistumisen elämyksiä olet 
matkan varrella kokenut?
Se tuntuu hienolta, kun näkee henkilökun-
nan alkavan kantaa vastuuta ja sitä kautta 
huomaa  homman  toimivan.  Työntekijät 
ovat tehneet duunin ja ylittäneet asiakkai-
den  ja  omatkin  odotukset!  Luonnollisesti 
asiakkaiden  spontaani  palaute  on  aina 
hienoa  ja  kannustaa  minuakin  eteenpäin. 
Lisäksi  ketjulta  tuleva  palaute  on  tärkeää. 
Vuonna  2011  ketju  palkitsi  Hallituskadun 
ravintolani  Pohjois-Euroopan  parhaana 
”single  unit”  Subway-ravintolana.  Minut 
palkittiin  samana  vuonna  myös  vuoden 
Subway-franchisingyrittäjänä Suomessa.

Miten ketju on tukenut kasvuasi?
Ketjun  tuki  on  erityisen  tärkeää  alussa, 
mm. vuokraneuvotteluissa ja liikkeen ava-
uksessa.  Ketjulta  saa  aina  tukea  ja  apua 
kysymyksiin, mutta lopulta vastuu on kui-
tenkin  itsellä.  Mutta  yksikään  ravintola  ei 
avaudu  ilman  ketjun  tukea.  Toimintavai-
heessa konsepti, evaluoinnit eli toiminnan 
arvioinnit  ja  koulutukset  ovat  erityisen 
tärkeitä  ja auttavat kasvussa  ja toiminnan 
kehittämisessä.

Olet siis avaamassa jo kolmatta ravinto-
laasi. Haetko tietoisesti kasvua vai onko 
se tullut ”vahingossa”?  

Kyllä,  haen  tietoisesti  kasvua,  olen  ns. 
kasvuhaluinen  yrittäjä.  Kasvu  ei  tule  va-
hingossa, vaan uusiin pisteisiin  tulee aina 
investoida lisää.

Mitä mielestäsi kasvu vaatii yrittäjältä?
Peruspalikat pitää olla kunnossa ja ymmär-
rys  omasta  bisneksestä,  jotta  voi  suunni-
tella kasvua. Siitä kaikki  lähtee. Tietynlais-
ta  ”tyhmyyttä”  vaaditaan,  jotta  uskaltaa 
hakea  kasvua  ja  tajuaa  sen,  että  välillä 
tehdään  hirveästi  duunia  ja  välillä  hom-
ma  taas  toimii  ihan  itsestään.  Liian  kauas 
ei kannata katsoa, muuten ei ikinä uskalla 
tehdä mitään. Pitää luottaa itseensä ja us-
koa tulevaisuuteen. 

Olet kehittänyt osaamistasi koulutta-

malla itseäsi ja osallistumalla mm. ket-
junne, Franchise Business Collegen ja 
AEL:n yhteistyössä järjestämään Sub-
way Business Planning & Development 
Program-valmennusohjelmaan. Miksi 
lähdit ko. valmennusohjelmaan mu-
kaan? 
Yrittäjänä on vähän yksin,  joten on pakko 
kehittää  itseään  hakemalla  uusia  ajatuk-
sia ja näkökulmia. Tähän mm. kollegoiden 
sparrausapu koulutuksessa on tärkeää. Li-
säksi oman työssä viihtyvyydenkin kannal-
ta arkiduuniin on hyvä saada välillä vähän 
etäisyyttä.  

Mitä olet oppinut valmennusohjelman 
aikana?
Joka  kerta  jotakin,  esim.  taloushallinto-
osio  oli  tosi  hyvä  ja  toi  aivan  uudenlaisia 
näkökulmia  oman  yrityksen  taloushallin-
non  kehittämiseen.  Oppiminen  on  oival-
tamista, ko. koulutusohjelmassa saa pieniä 
juttuja  omaan  työhön  koko  ajan.  Koulut-
tajat ovat olleet hyviä  ja saaneet porukan 
keskustelemaan ja oivaltamaan asioita. 

Vinkkisi vastaavaan valmennusohjel-
maan osallistuville?
Koulutukseen käytetty aika on uhraamisen 
arvoista. Se kyllä maksaa itsensä takaisin. 

Aina kannattaa  lähteä katsomaan uusia 
näkökulmia! 

 
Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelma-
si tästä eteenpäin? 
Uuden toimipisteen avaaminen kesällä on 
päällimmäisenä  mielessä.  Omien  avain-
henkilöiden  kehittäminen  esimiestyössä 
on  myös  keskeinen  tavoitteeni.  Se  auttaa 
kasvussa  ja  kehittymisessä.  Tähän  liittyy 
oleellisesti oma kehittymiseni esimiestyös-
sä mm. managerien kanssa. Oma työni on 
mahdollistaa toisten onnistuminen.

Ketjujohdon kommentti: 
Maajohtaja Petteri Lehtimäki, 
Subway 

Teema: Yrittäjän kasvu ja kehittyminen
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1. Miten ketjunne tukee yrittäjän kas-
vua ja kehitystä? 
Ketjumme toimipisteiden lukumäärä kasvaa 
kahdella tavalla, nykyisten yrittäjien laajen-
taessa toimintaa sekä ketjuun liittyvien uu-
sien yrittäjien kautta. Ketju tukee ja toisaalta 
edellyttää useamman ravintolan yrittäjäksi 
haluavalta kehitystä omassa organisaati-
ossa ja yrittäjänä toimimisessa. Ketju auttaa 
yrittäjän organisaation kouluttamista eri-
asteisilla sisäisillä koulutusohjelmilla, kuten 
Subway -ravintolapäällikkökoulutuksella. 
Lisäksi kehitystä autetaan useilla erilaisilla 
työkaluilla, joilla seurataan toiminnan ja-
myynnin tehokkuutta ja tuottavuutta sekä 
parannetaan operatiivista valmiutta. Tiet-
tyjen koulutusohjelmien ja ketjun työkalujen 
täysmääräinen käyttäminen on toki myös 
ketjun vaatimuksena kasvulle.

2. Miksi olette rakentaneet yhdessä 
Franchise Business Collegen kanssa ko. 
valmennusohjelman? 
Ketjun nykyiset valmennusohjelmat keskit-
tyvät suoraan ravintolan toiminnan kehit-
tämiseen omien sisäisten työkalujen kautta. 
Franchise Business Collegen valmennusoh-
jelman avulla pyritään entisestään paran-
tamaan yrittäjien osaamista omaan yri-
tystoimintaan liittyen. Ketjun ulkopuolelta 
tulevat kouluttajat antavat laajan asiantun-
temuksen yritystoiminnan parantamiseen, 
joka tuo erinomaisen lisän ketjun nykyisten 
sisäisten koulutusohjelmien tueksi.

Mervi Lehtimäki, Sp-Koti, Imatra

Aloitit ketjunne yhtenä ensimmäisistä 
yrittäjistä keväällä 2011. Mitä teit sitä 

ennen ja mikä sait sinut lähtemään ket-
jun yrittäjäksi?

Olin  toiminut  yksityisenä  yrittäjänä  alalla 
jo  lähes  20  vuotta  ja  halusin  yrittäjyytee-
ni jotain uutta eli suomeksi sanottuna tuli 
tarve  muutokselle.  Kaikki  energia  yksityi-
senä meni mm. mainosten suunnitteluun, 
yrityksen  ilmeen  ja  imagon  miettimiseen 
- yksin. Kaipasin joukon tukea. Lisäksi Sääs-
töpankki oli entuudestaan tuttu ja ihmiset 
olivat tuttuja,  joten oli helppo ajatella yh-
teistyön syventämistä heidän kanssaan.

Miten sinulla on mennyt ja miten menee 
tällä hetkellä? Montako yksikköä sinul-
la on ja paljonko niissä on henkilökun-
taa? Ja miten liikevaihto on kehittynyt?  
Ketjuun liittyminen oli todella hyvä ratkai-
su, olen tyytyväinen. Minulla on yksi  liike, 
ja  olen  yrittäjä  24  h,    mutta  minun  ei  tar-
vitse itse tehdä kaikkea vaan voin keskittyä 
olennaiseen.  Ketju  auttaa  mm.  markki-
nointiasioissa ja brändi itsessään lisää tun-
nettuutta. Lisäksi minulla on ahkera henki-
lökunta, johon kuuluu kolme henkilöä tällä 
hetkellä.

Liikevaihto on kasvanut Sp-Kodin kans-
sa  vuosi  vuodelta  ja  kasvu  on  ollut  voi-
makasta. Yksityisenä  pystyi  kasvattamaan 
liiketoiminnan tiettyyn pisteeseen saakka, 
mutta sitten raja tuli vastaan. Sp-Koti -ket-
jun avulla kasvuun tuli selkeästi uusi hyp-
päys.

Miten markkina-asemanne on kehitty-
nyt alueellasi? 

Nyt ketjun jäsenenä markkina-asema on 
parempi  ja  markkinaosuus  on  koko  ajan 
noussut. Ketjun bränditunnettuus puree. 

Mitä/millaisia vaiheita yrityksesi kasvu-
uralla on ollut? 
Yksityisenä  minulla  oli  itseni  lisäksi  kaksi 
työntekijää.  Nyt  minulla  on  kolme  työn-
tekijää. Sopimuksen mukaan liikepaikkani 
vaihtui pankin viereen. Pankin ja toimisto-
ni väliseinä avattiin ja nyt meiltä on suora 
yhteys  pankin  puolelle.  Nyt  voi  palvella 
molempien asiakkaita.

Millaisia onnistumisen elämyksiä olet 
matkan varrella kokenut? 
Olemme  saaneet  asiakkailta  hyvää  palau-
tetta. Meillä on hyvä henkilökunta ja hyvä 
työilmapiiri. On kiva tulla toimistolle. Ketju 
on kannustanut ja palkinnut.

Jos, niin millaisia kasvua hidastavia 
haasteita olet kokenut? 
Kilpailu  on  kovaa  meidän  alalla.  Lisäksi 

Imatra  on  muuttotappiokaupunki  ja  kau-
pan  tekeminen  on  paljon  haasteellisem-
paa verrattuna kasvukeskuksiin.
Miten ketju on ollut tukena kasvussasi? 
Ketjumarkkinointi  on  voimakasta  ja  ket-
julta  saa  paljon  erilaisia  tukipalveluja.  On 
myös  yhteishankintaetuja,  jotka  hyödyt-
tävät  kaikkia  yrittäjiä.  Ketjumarkkinointi 
auttaa näkyvyydessä ja ketjun tuki säästää 
selkeästi  yrittäjän  omaa  aikaa.  Olemme 
Kouvolan ja Kotkan yrittäjien kanssa usein 
tekemisissä  ja  yrittäjätutkinnossa  oli  mu-
kava nähdä toisia yrittäjiä ympäri Suomen. 
Siellä kuuli, miten muilla yrittäjillä menee. 
On  tärkeää  olla  tekemisissä  toisten  yrittä-
jien kanssa.

Sinulla on liiketoiminta kehittynyt po-
sitiivisesti haastavasta markkinatilan-
teesta huolimatta. Haetko tietoisesti 
kasvua vai onko se tullut “vahingossa”?
Haen  tietoisesti  kasvua,  sitä  tavoitellaan 
aktiivisesti ja uskon, että sitä toteutuu jat-
kossakin. Sen vuoksi ketjuun liityin.

Mitä kasvu mielestäsi edellyttää yrittä-
jältä? 
Kasvu vaatii yrittäjältä täysillä mukana ole-
mista,  ei  ole  varaa  löysäillä.  Kasvu  vaatii 
myös jatkuvaa itsensä kehittämistä, henki-
lökunnan kuuntelemista ja kannustamista. 
Täytyy myös olla sitkeä ja olla valmis otta-
maan riskejä.

Olet kehittänyt osaamistasi koulut-
tamalla itseäsi ja osallistumalla mm. 
ketjusi, Franchise Business Collegen ja 
AEL:n yhteistyönä järjestämään Sp-Koti 
Yrittäjätutkintoon. Miksi lähdit mukaan 
valmennusohjelmaan?
Henri  Laakso  kävi  meillä  kauppiaspäivillä 
puhumassa  asiasta  ja  innostuin  siitä.  Kun 
on ollut pitkään yrittäjänä, tekee jotkut asi-
at niin rutiinilla ajattelematta, voisiko asiat 
tehdä toisella tavalla. Halusin uusia eväitä 
asioiden tekemiseen uudella tavalla.

Mitä olet oppinut valmennusohjelman 
aikana?
Olen  oppinut  tekemään  asioita  suunni-
telmallisesti  ja  kirjaamaan  ne  ylös. Vaikka 
monia  asioita  on  tehty  ennenkin,  tieto 
on  ollut  vain  omassa  selkärangassa,  eikä 
niiden  paperille  kirjaaminen  ole  koskaan 
ollut helppoa. Nyt olen oppinut tekemään 
konkreettisia työkaluja yritykseni johtami-
seen,  kuten  työhyvinvointisuunnitelman 
ja  perehdyttämissuunnitelman.  Valmen-
nus syvensi ajatusmaailmaani ja antoi uu-
sia ideoita. 
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Oletko saanut valmennusohjelmasta 
tukea yrityksesi kasvuun ja kehittämi-
seen?
Olen saanut valmennuksesta paljon apua. 
Asioita  on  käsitelty  hyvin  monipuolisesti. 
Alussa  jopa mietin, mitä  tällä valmennuk-
sella  haetaan,  mutta  sitten  oivalsin,  että 
asioita  käydään  todella  monesta  näkö-
kulmasta.  Valmennus  on  monipuolista  ja 
tuonut varmuutta omaan tekemiseen. Val-
mennuksen  aikana  tehtiin  tehtäviä  myös 
oman  henkilökunnan  kanssa  yhdessä. 
Esim.  viikkopalavereissa  käytiin  läpi  val-
mennuksen  sen  hetkisiä  aiheita.  Oli  mu-
kava  saada  asioihin  myös  henkilökunnan 
näkemystä.

Vinkkisi vastaavaan valmennusohjel-
maan osallistuville?
Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan, ilman 
ennakkoluuloja. Itsekin mietin, onko tällai-
selle valmennukselle aikaa, sillä aina  työn 
ohella tehtävä tutkinto, valmennuksen lä-
hiopetuspäivät ja etätehtävät vievät aikaa. 
Mutta on se ollut sen arvoista. Kyllä se niin 
on, että jos jotain haluaa, sille löytyy aikaa. 
Ja tätä valmennusta kannattaa haluta. Val-
mennuksessa on mukana uusia yrittäjiä ja 
kokeneita  yrittäjiä  ja  kaikki  oppivat  toisil-
taan.   

Mitkä ovat tulevaisuuden 
suunnitelmasi?
Nyt haetaan vielä kasvua ja tavoitteena on 
jossain  vaiheessa  vielä  palkata  yksi  hen-
kilö  lisää.  Eli  kasvu-uralla  ollaan  ja  odote-
taan  liikevaihdon  nousua  ja  positiivista 
tuloskehitystä.  Sen  jälkeen  keskitytään 
markkinaosuuden  pitämiseen.    Liiketoi-
mintasuunnitelmaan  tuli  montakin  kehit-
tämissuunnitelmaa  kirjattua,  joten  niiden 
työstäminen  ja  toteuttaminen  on  työn 
alla. Jatkossa pyrin pitämään taloudellisen 
tilanteen  vakaana.  Henkilökunnasta  tulee 
myös  pitää  hyvää  huolta  ja  tarjota  koulu-
tusta  myös  heille.  Ja  totta  kai  tavoitteena 
on tarjota asiakkaille osaavaa ja laadukasta 
kiinteistönvälityspalvelua Sp-Koti -brändin 
alla, josta olen erityisen ylpeä.

Ketjujohdon kommentti:
Toimitusjohtaja Antti Toivanen, 
Sp-Koti 

1. Miten ketjunne tukee yrittäjän kas-
vua ja kehitystä?
Sp-Koti -ketjussa arvostetaan ammattitai-
toista liikkeenjohtoa sekä kiinteistönvälitys-
osaamista. Pyrimme aktiivisesti tukemaan 
yrittäjiä monipuolisilla yrittäjyyttä tukevil-
la koulutuksilla sekä tutkintoperusteisilla 

opinnoilla. Uskomme, että tätä kautta yrit-
täjillämme on alan parhaat taidot tehdä 
oikeita liiketoiminnallisia ratkaisuita kus-
sakin markkinatilanteessa. Näin olemme 
pystyneet reagoimaan ajoissa muuttuviin 
markkinoihin; esim. kun asuntomarkkinat 
putosivat viime vuonna – 15%, ketjumme 
liikevaihto kuitenkin kasvoi n. 20 %. Tarjo-
amme myös laajan koulutuspolun amma-
tillisissa ja juridisissa asioissa, jotka tukevat 
kaikkia välitystyötä kentällä tekeviä henki-
löitä. Näin ammatillinen osaaminen on aina 
ajan tasalla esimerkiksi verouudistusten tai 
lakimuutoksien tapahtuessa.

2. Miksi olette rakentaneet yhdessä 
Franchise Business Collegen kanssa ko. 
valmennusohjelman? 
FBC:n kanssa yhdessä rakennettu yrittäjien 
koulutusohjelma tukee hyvin ketjun kasvu-
tavoitteita ja lisää liiketoimintaosaamista 
yrittäjäkentässämme. Lisäksi joustavat ai-
kataulut ja Sp-Kodin painottamien asioiden 
huomioiminen ovat olleet erittäin tärkeitä 
argumentteja koulutusohjelmaa rakennet-
taessa. 

Maarit Karhu-Teiskonen, Musti ja Mirri, 
Mikkeli 
Olet toiminut jo vuodesta 2006 Musti ja 
Mirri-yrittäjänä. Kerro taustastasi, mitä 
teit sitä ennen ja mikä sait sinut lähte-
mään ketjun yrittäjäksi?
Musti  ja  Mirri  oli  minulle  tuttu  jo  entuu-
destaan. Vuonna 2000 pääsin onnekkaana 
työnhakijana  myyjäksi  Mikkeliin  avatta-
vaan  Musti  ja  Mirri-liikkeeseen.  Vuonna 
2005 jäin äitiyslomalle ja loman loppumai-
ningeissa ketju alkoi aktiivisemmin edistä-
mään franchisingyrittäjyyttä. Tartuin haas-
teeseen  ja  ostin  työpaikkani  eli  ryhdyin 
yrittäjäksi.

Montako liikettä sinulla tällä hetkellä 
on? Paljonko niissä on henkilökuntaa ja 
miten liikevaihto on kehittynyt? 
Tällä hetkellä liikkeitä on kaksi, toinen Mik-
kelissä  ja  toinen  Pieksämäellä.  Työnteki-
jöitä niissä on itseni lisäksi kuusi henkilöä. 
Liikevaihto  on  moninkertaistunut  aloituk-
sesta ja jatkaa edelleen tasaista kasvuaan.

Miten markkina-asemanne on kehitty-
nyt alueellasi? 
Se  on  kehittynyt  mukavasti.  Pienestä  kul-
makaupan  puuhastelijasta  on  kasvanut 
todellinen alueen moniosaaja ja markkina-
johtaja.

Millaisia vaiheita yrityksesi kasvu-ural-
la on ollut?
Alussa  myymälä  toimi  100m2  tiloissa  ja 
minulla  oli  yksi  ulkopuolinen  työntekijä. 
Liikevaihdon  kasvun  huippuvuosia  olivat 
2006-2009.  2006  vuoden  alussa  muutin 
liikkeen  isompiin  tiloihin  ja  vuotta  myö-
hemmin  saimme  tilaisuuden  laajentaa 
tilaa  entisestään  nykyisiin  mittoihinsa  (n. 
270m2).  Onnekkaana  yrittäjän  työntekijät 
lisääntyivät  uusilla  hyvillä  persoonilla  ja 
tuli olo, että yrittäminen on pelkkää nou-
sua. Kesällä 2010 pitkän harkinnan jälkeen 
päätin avata toisen myymälän Pieksämäel-
le. “Siinähän  se  toinen  menisi  samalla”  oli 
optimistinen  ajatukseni.  Mikkelissä  olim-
me  etsineet  pitkään  isompia  tiloja,  sillä 
vaikka myymälän sijainti oli hyvä, tilamme 
alkoi käydä pieneksi tarpeeseemme. 2010 
ajatus eteni toisen myymälän avaamiseen 
myös  Mikkelissä.  Uuden,  400m2  myymä-
län avajaisia juhlittiin marraskuussa 2010. 

Tahti  oli  kova  ja  todellisuus  työn  mää-
rästä  ja  sen  luonteen  muuttumisesta  lä-
sähti kyllä aika  raa`sti päin  naamaa. Yritin 
ehtiä joka paikkaan, olla hyvä tyyppi töissä 
ja  kotona,  myydä,  markkinoida,  kehittyä 
ja  epätoivoisesti  johtaakin  siinä  sivussa. 
Alkuperäinen  unelmani  yrittäjäksi  ryhty-

Teema: Yrittäjän kasvu ja kehittyminen
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essä  oli  säilyttää  unelmieni  työpaikka.  En 
ehkä  ollut  sitten  kuitenkaan  ajatellut  niin 
kovasti,  mitä  kaikkea  muuta  yrittäminen 
tuo tullessaan. Totuus siitä, että kaikkea ei 
enää pystynytkään tekemään itse, oli aika 
raadollinen. En halunnut olla pelkkä orga-
nisaattori, vaan myös nauttia hetkistä asi-
akkaidemme kanssa.

Oli päätöksenteon aika ja nöyrryin otta-
maan taka-askeleita valinnoissani. Onnelli-
set tähdet olivat edelleen kanssamme, sillä 
yksi  työntekijöistäni  innostui  ajatuksesta 
ostaa  Pieksämäen  myymälä  itselleen  syk-
syllä 2011. Se oli suuri helpotus niin henki-
sesti kuin ajankäytön kannalta. Oli  ihanaa 
huomata,  miten  paljon  aikaa  ja  energi-
aa  vapautui  todelliseen  tekemiseen  kun 
stressi väheni. Hetki meni happea vetäen, 
mutta  nyt  tuntuu  taas  että  olen  löytänyt 
yrittämisen  riemun.  Ja  oikeastaan  olen 
taas  innostunut  myös  siitä  yrittämisen  si-
sällöstä. Aikaisemmin olin pieni puuhaste-
lija kaupassa, mutta nyt olen oppinut naut-
timaan myös yrityksen johtamisesta, suun-
nittelusta ja organisoinnista. Tällä hetkellä 

yrityksessä  puuhastelee  kuusi  mahtavaa 
työntekijää,  myymälöitä  on  kaksi  (Mikkeli 
keskusta ja Mikkeli Graani)  ja todella nau-
tin  työstäni.  Saan  tehdä  unelmatyötä  ja 
nautin yrittämisen haasteista, mutta osaan 
pitää myös vapaata.

Millaisia onnistumisen elämyksiä olet 
matkan varrella kokenut?
On  ollut  mahtavaa  jakaa  tarjontaamme 
mahdollisimman  monelle,  tehdä  asiat 
omasta  mielestäni  hienosti  ja  mahdolli-
simman  laajalti.  Samalla  olen  saanut  tar-
jota  mahtavalle  henkilökunnalle  hienon 
työpaikan, unelmien duunin niin kuin itse 
aikanaan  ketjulla  työskennellessä  ajatte-
lin.  Ehkä  olen  optimistinen  hölmö,  mutta 
pidän  isona  onnistumisen  mittarina  jo-
kaista työpaikkaan tyytyväistä työntekijää 
ja ovesta tyytyväisenä uloskävelevää asia-
kasta. 

Jos, niin millaisia kasvua hidastavia 
haasteita olet kohdannut? 
Aina ei ole tullut perehdyttyä asioihin kyl-

lin tarkasti. On vain optimistina luottanut, 
että kyllä kaikki hoituu, rahat ja voimat riit-
tää, aikaa on yllin kyllin. Olisi syytä enem-
män tehdä konkreettisia  laskelmia  ja seu-
rantaa,  ei  vain  luottaa  mutu-tuntumaan. 
Olen  kauhean  huono  myöntämään,  että 
joku ponnistus ei onnistunut tai oli huono 
veto. Keksin asioista aina hyviä puolia vii-
meiseen saakka.

 
Miten ketju on tukenut kasvuasi?
Ketju on tärkeä tuki ja kumppani yrittäjälle. 
Sieltä  olen  saanut  taloudellista  ohjausta, 
laskelmia ja raportteja sekä ammatillista ja 
teknistä apua aina, kun sitä olen tarvinnut. 
Lisäksi kommentoimalla ja aktiivisella osal-
listumisella voi  itse myös vaikuttaa ketjun 
ja konseptin (esim. valikoiman) kehittämi-
seen.

Haetko tietoisesti kasvua vai onko se 
tullut “vahingossa”?
 En tiedä onko motiivina koskaan ollut pel-
kästään kasvu (myymälöiden määrä, liike-
vaihto). Vaikka  tottahan  jokaisen  yrittäjän 

Musti ja Mirri -yrittäjät lähiopetusjaksolla.
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tavoitteena  on  tehdä  rahallisestikin  mah-
dollisimman kannattavaa yritystoimintaa.

Jotenkin  vain  olen  nauttinut  työstäni 
niin  paljon,  että  olen  halunnut  tehdä  sitä 
mahdollisimman  tehokkaasti  ja  laaja-alai-
sesti. 

Mitä mielestäsi kasvu vaatii yrittäjältä?
Se  vaatii  erityisesti  muuntautumiskykyä, 
suunnittelutaitoa  ja  rohkeutta.  Tämä  tar-
koittaa  myös  kanttia  tarvittaessa  tunnus-
taa,  ettei  kaikki  ole  onnistunutkaan  aivan 
niin kuin suunnitteli.

Olet kehittänyt osaamistasi koulutta-
malla itseäsi ja osallistumalla mm. ket-
junne, Franchise Business Collegen ja 
AEL:n yhteistyössä järjestämään Musti 
ja Mirri Yrittäjätutkintoon. Miksi lähdit 
ko. valmennusohjelmaan mukaan ja 
mitä olet oppinut sen aikana?
Vaikka  en  tähtää  viralliseen  tutkintoon, 
on ollut ihan mahtavaa olla mukana. Ihan 
huippua miettiä aina välillä vain omia yri-
tyksen asioita ajan kanssa ja saada vertais-
tukea  ja  ammattilaisten  kommentteja  ky-
symyksiinsä.  Aika  monta  kehityskelpoista 
ideaa lähipäivien aikana onkin jo nyt syn-
tynyt  ja  moni  ajatus  omassa  pääkopassa 
on  loksahtanut  paikoilleen.  Ehkä  suurin 
oivallus oli juurikin tuo, että johtajuusteh-
tävien  kautta  huomasin  nauttivani  henki-
löstön  johtamisesta,  kunhan  vain  annan 
itselleni mahdollisuuden ja aikaa siihen.

Vinkkisi vastaavaan valmennusohjel-
maan osallistuville?
Suosittelen  koulutusta  kaikille  yrittäjille! 
Vaikka ajan ”haaskaaminen” koulutukseen 
tuntuu  ensin  turhalta,  saa  todellisesta 
valmennusohjelmasta  hirveästi  irti,  kun 

siihen  vain  asennoituu  oikein. Tai  ainakin 
tältä minusta on tuntunut. Itse päätin heti 
alusta alkaen tehdä valmennuksessa asioi-
ta yritykseni kannalta ja omaa toimintaani 
varten  (en  mitään  ylimääräistä  jutun  kir-
joittelua) ja aikalailla olen tainnut onnistua 
tekemään  niitä  koulutuksen  kannaltakin 
“oikein”. Ota aikaa tehtävien miettimiseen 
ja  älä  vain  vastaa  kysymyksiin  vaan  mieti, 
miten  ne  hyödyttävät  sinua  oman  arjen 
kannalta.

Mitkä ovat tulevaisuuden suunnitelma-
si (liiketoiminnassasi) tästä eteenpäin?
Yksi unelmani on aina ollut olla monipuo-
linen palvelukeskus. Olemme olleet aktiivi-
sia tapahtumajärjestäjiä ja muutamina tal-
vina pyöritimme yhteistyöyrittäjien kanssa 
mm. kurssitoimintaa koiraihmisille.

Tiloissamme  on  toiminut  myös  trim-
maaja  ja  tämä  sektori  on  nyt  kehitystyön 
alla  parhaillaan.  Olisi  mahtavaa,  jos  jos-
kus meillä olisi  lemmikkien palvelukeskus 
trimmaajineen,  koirakouluineen,  eläinlää-
käreineen,  hierojineen  jne.  Henkilöstön 
kannustaminen  ja  kouluttaminen  ovat 
tällä hetkellä myös tärkeitä kohteita. Myy-
mälämäärä lienee hyvä näin - ainakin tois-
taiseksi .

Ketjujohdon kommentti: 
Ketjujohtaja Juhana Lamberg, 
Musti ja Mirri

1. Miten ketjunne tukee yrittäjän kas-
vua ja kehitystä?
Aluemyyntipäällikkömme kiertävät jatku-
vasti myymälöitä ja käyvät läpi yrittäjien 
kanssa ketjulle ja yrittäjille tärkeitä asioita. 

Koulutustilaisuuksissa ja kehityspalavereis-
sa jaetaan parhaita käytäntöjä. Niissä pys-
tyy pureutumaan hyvin kasvua tuottaviin 
aiheisiin, esim. esimiestyöhön, myynnin joh-
tamiseen ja laajemmin toiminnan suunnit-
teluun.

2. Miksi olette rakentaneet yhdessä 
Franchise Business Collegen kanssa 
Yrittäjätutkinnon? 
Meillä on useita eri koulutusohjelmia käyn-
nissä ketjussamme: esimerkiksi kaksi ryh-
mää opiskelee liiketalouden perustutkintoon 
tähtäävässä koulutuksessa ja ensimmäinen 
myymäläpäällikköryhmä aloittaa kaupan 
esimiehen erikoisammattitutkintoon johta-
van koulutuksen. Yrittäjien osaamista halu-
simme syventää yrittäjävalmennuksen avul-
la. Kaikilla näillä koulutuksilla parannamme 
ketjumme ammattitaitoa ja kilpailukykyä. 
Keskeistä on toteuttaa kehittyminen kolle-
goiden kanssa samassa ryhmässä, mikä tuo 
jo itsessään lisäarvoa, koska parhaita käy-
täntöjä tulee jaettua lähes itsestään. 

Teema: Yrittäjän kasvu ja kehittyminen

FRANCHISE BUSINESS COLLEGE TOTEUTTAA YRITTÄJÄVALMENNUSOHJELMAT KETJUILLE 

Jo ketjussa toimiville yrittäjille toteutetut ketjukohtaiset valmennusohjelmat vaihtelevat lyhyistä ketjuyrittäjyyden koulutussessioista pitkä-
kestoisiin yrittäjätutkintoihin, joissa yrittäjät voivat samalla suorittaa Opetushallituksen hyväksymän Yrittäjän Ammattitutkinnon eli YAT:n. 
 Franchise Business College suunnittelee valmennusohjelmat yhdessä ketjujohdon kanssa, jotta ne saadaan sisällöltään tukemaan ketjun 
strategiaa ja tavoitteeltaan istumaan täydellisesti juuri ko. ketjun yrittäjille. Valmennusohjelmat toteutetaan ”Avaimet käteen”-periaatteella 
ketjulle. Franchise Business College vastaa valmennusohjelmien koulutusosioista, materiaaleista, yrittäjien henkilökohtaisesta ohjauksesta, 
mahdollisesta yhteistyöstä oppilaitoksiin (viralliset tutkinnot) ja jopa rahoituksen järjestämisestä valmennusohjelman toteuttamiseksi.     
 Olemme toteuttaneet yrittäjävalmennusohjelmat jo kymmenissä franchisingketjuissa, esimerkkeinä mainittakoon: Akson, Filmtown, 
Kiinteistömaailma, Kotirinki, Musti ja Mirri, R-kioski, Sp-Koti, Subway ja Tapiola.   
 Mikäli ketjunne yrittäjät tarvitsevat laadukkaan valmennusohjelman ketjuyrittäjyystaitojen lisäämiseksi , ota yhteyttä, niin suunnitte-
lemme teille parhaan mahdollisen ohjelman tavoitteittenne mukaisesti. 

HUOM! Tutkintoon tähtäävät yrittäjävalmennusohjelmat on mahdollista toteuttaa ketjulle jopa maksutta
      

      
      Lue valmennusohjelmistamme tarkemmin: www.fbc.fi  
            ja kysy lisää: info@fbc.fi tai 09-270 70 270.
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Franchise Business College ajankohtaistaSuomen Franchising-Yhdistys

työkumppanina toimii Elisa ja Videra. Yhteistyössä mukana ovat 
myös Nooa Säästöpankki  ja Talousverkko. Vauhdikkaasta viih-
teestä vastaa Käsityöläiset.

Ainekset mitä parhaimpiin juhliin ovat siis hyvässä mallissa - kan-
nattaa varata oma paikka tapahtumasta saman tien! 
  
Illalliskorttien myynti on käynnissä – varaa myös hotellihuo-
neet

Ilmoittautumiset  ja  tarkemmat  tiedot  löydät  tuttuun  tapaan  ta-
pahtuman sivuilta www.frannyawards.fi

SFY:n hallitus vuodelle 2014
Yhdistyksen marraskuussa pidetyssä sääntömääräisessä syyskoko-
uksessa valittiin yhdistyksen hallitus vuodelle 2014. Jäsenistön jou-
kossa oli jälleen mukavasti kiinnostusta hallitustyöskentelyyn ja uu-
det  hallituksen  jäsenet  erovuorossa  olleiden  tilalle  valittiinkin  ää-
nestämällä.
 
Uusina jäseninä vuoden 2014 hallitukseen valittiin:
 Tommi Tervanen, Kotipizza
 Mikko Nummenmaa, Puls och Träning

Lisäksi nykyisestä hallituksesta jatkavat:
 Henri Häyrinen, Suomen Laatutakuu Palvelut
 Petteri Lehtimäki, Subway
 Teemu Rissanen, R-kioski
 Marina Salenius, Kiinteistömaailma 

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Henri Häyrinen ja varapuheen-
johtajaksi valittiin Tommi Tervanen. SFY:n hallitus edustaa yhdistyk-
sen jäsenkuntaa ja se kokoontuu vähintään kuusi kertaa vuodessa. 
Kokouksissaan ja mm. maaliskuussa järjestettävillä hallituksen stra-
tegiapäivillä  paneudutaan  yhdistyksen  toiminnan  kehittämiseen, 
niin että se vastaisi mahdollisimman hyvin jäsentensä tarpeita. 

Franchising Suomessa -kirja on ilmestynyt
Franchising Suomessa 2014 
on ilmestynyt vuoden vaih-
teessa.  Kirjassa  on  ajan-
kohtaista  franchisingasiaa, 
tutkimustietoa  sekä  tietoa 
franchisingyrittäjiksi  aiko-
ville  tai  franchisingketjun-
rakentajille. Siitä löytyy mm. 
SFY:n jäsenketjujen esittelyt 
sekä mielenkiintoisia yrittä-
jätarinoita.  Kirjaa  käytetään 
mm.  osana  ketjujen  yrit-
täjärekrytointimateriaalia, 
ELY-keskuksissa,  uusyritys-
keskuksissa, rahoitus-  ja va-

kuutuslaitoksissa sekä koulutusmateriaalina.

Kirjaa voi tilata SFY:n Internet sivuilta www.franchising.fi  

SFY:n juhlavuoden 2013 teema on siis ajankohtainen myös vuonna 
2014 ja franchising työllistää ja tarjoaa yrittäjämahdollisuuksia talouden 
taantumasta huolimatta. Lähes 1000 franchisingyrittäjällä on mahdollisuus 
työllistää itsenä ja samalla yhteensä n. 3000 henkeä vuositasolla. Muita 
edelleen ajankohtaisia franchisingteemoja, joista löytyy aineksia nostaa 
Suomi nousuun, ovat mm:

•  Franchising vähentää harmaata taloutta: ketjun ja yrittäjien 
  yhteistyö varmistaa vilpittömän toiminnan 
•  Franchising auttaa nuoria työllistymään
•  Franchisingketjujen toiminta on laadukasta, mikä tuo 
  turvallisuutta asiakkaille

SFY:n  tehtävänä  on  tuoda  franchisingyrittäjyyttä  esiin  varsinkin  tällaisina 
aikoina,  kun  monella  alalla  työpaikat  vähenevät  ja  ihmiset  pohtivat  uutta 
tulevaisuutta. Yhdistyksen jäsenketjut ovat sitoutuneet toimimaan franchi-
singin eettisten sääntöjen periaatteiden mukaisesti, mikä lisää turvallisuutta 
ketjujen ja niiden yrittäjien välisessä toiminnassa. SFY:n jäsenketjujen kasva-
va joukko tarjoaakin laajan skaalan eri toimialoja ja hyviä konsepteja, mistä 
voi valita itselleen sopivimman vaihtoehdon. 

” SFY:n juhlavuoden suojeli-
ja elinkeinoministeri Jan 

Vapaavuori: ”Franchising-
toiminnalla on erityinen 

merkitys uusien työpaikko-
jen luomisessa”

”1000 yritystä Suomeen” 
-teema on edelleen 
ajankohtainen

Franny Awards 2014 on perjantaina 4.4. – varaa 
illalliskorttisi nyt vuoden parhaisiin franchisingjuhliin!

Franny Awards 4.4.2014 
– ohjelmassa myös Jari Sarasvuo 
 Yhdistyksen perinteinen palkintojenjakogaala ja franchisingsektorin suurin 
vuosittainen tapahtuma Franny Awards järjestetään Paasitornissa Helsingis-
sä perjantai-iltana 4.4. Tapahtumassa palkitaan Franny-palkinnoin SFY:n jä-
senketjujen menestyneimmät yrittäjät ja palkittavien joukosta valitaan tut-
tuun  tapaan  myös  Vuoden  Franchisingyrittäjä.  Toinen  tapahtuman  koho-
kohta on Vuoden Franchisingketjun julkistaminen. 

Erikoisohjelmanumerona  on  Jari  Saras-
vuo. Kallion kirkossa marraskuussa oli  Ja-
ria kuulemassa 1400 henkeä – mielenkiin-
toista  nähdä  tuleeko  yhtä  paljon  Franny 
Awardsiin...

Juhlapaikkana  on  mahtava  Paasitornin 
Juhlasali  ja  viihteestä  vastaa  Centerin 
Fennia-juhlatila ja tapahtuman pääyhteis-

1

FRANCHISING 

2014SUOMESSA
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Ketju.fi

OLETKO ETSIMÄSSÄ UUTTA MUOTI-
KAUPAN KETJUA TUOTAVAKSI 

SUOMEEN?

Miksi DIM? 
DIM tarjoaa Master Franchisee – yrittäjälle 
maaoikeudet  koko  Suomen  markkinaan. 
Voit  perustaa  joko  omia  konseptimyymä-
löitä  tai  hakea  franchisingyrittäjiä  myy-
mälöiden  vetäjiksi.  Franchisingpakettiin 
kuuluu  kansainvälinen,  menestyksekäs 
myymäläkonsepti,  josta  löytyy  oivaltavia 
yksityiskohtia  ja  pariisilaista  tunnelmaa. 

Ranskalainen DBA Group tuo DIM – alusasu- ja sukkatuotteiden erikoismyymälät Suomeen. DBA 
Groupilla on 13 erilaista alusasu- ja sukkatuote brändiä, mm. kansainvälisesti tunnetut DIM, Playtex, 
Lovable, Nur Die, Abanderado, Shock Absorber ja Wonderbra. DIM brändi on saanut alkunsa jo vuonna 
1953.

Suomessakin brändi on jo tuttu, sillä DIM-tuotteita myyvät Sokokset, Anttilat ja Stockmannin tavaratalot, 
mutta kasvaneen suosion myötä DBA haluaa perustaa Suomeen nyt myös DIM – konseptimyymälöitään. 
DIM tulee Suomeen Master Franchising – mallilla ja aloittaa maaliskuussa Master Franchisee -yrittäjän 
haun. 

Jos olet kiinnostunut uuden, mutta jo tunnetun, kansainvälisen muotibrändiketjun tuomisesta maahan, tässä 
voi olla sinulle mahdollisuus!

Ketju  tarjoaa  yrittäjälle  hankintakanavat 
myymälöiden  sisustamiseen  ja  tavaroitta-
miseen sekä hyvät ostoehdot myymälöissä 
myytäviin  tuotteisiin.  Lisäksi  ketju  tarjoaa 
tukea  Master  Franchisee  -yrittäjälle  myy-
mäläketjun rakentamiseen.  
HUOM! Optiona maaoikeudet myös 
Skandinaviaan ja Baltian maihin.

Ketä haetaan?

Master  Franchisee-yrittäjänä  voi  toimia 
henkilö tai ryhmä, jolla on jo toimiva muo-

tialan yritys tai joka tulee uutena yritykse-
nä alalle. 

Yrittäjällä  tulee  olla  vahva,  aikaisempi 
kokemus  vähittäiskaupan  ja  muodin  alal-
ta.  Hänellä  tulee  olla  tietoa  ja  näkemystä 
Suomen markkinoista, jotta hän voi ketjun 
tuella  lähteä  rakentamaan  DIM-myymä-
läketjua  Suomen  suuriin  kaupunkeihin. 
Yrittäjän  tulee  kyetä  myös  hankkimaan 
itselleen  riittävä  rahoitus  liiketoiminnan 
käynnistämiseksi.  Ketjussa  toimitaan  kan-
sainvälisessä  ympäristössä,  joten  luonnol-
lisesti hyvä englannin kielen taito on vält-

tämättömyys.

Ketju.fi hakee Master 
Franchisee-yrittäjää 
DIM:lle
Suomen  Master  Franchisee-
yrittäjän  rekrytoinnista  vastaa 
Ketju.fi.  Jos  olet  kiinnostunut 
tästä  mahdollisuudesta,  saat 
lisätietoja  rekrytointikonsultti 
Päivi  Lääköltä,  paivi.laakko@
ketju.fi,  050  374  1001.  Voit 
myös käydä täyttämässä DIM:n 
l isätietopyyntölomakkeen 
osoitteessa www.ketju.fi.
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Ketju.fi tukemassa Zizzin menestys-
tarinaa Suomessa

Teksti Päivi Lääkkö

Ketju.fi on ollut alusta asti vahvasti muka-
na  Zizzin  menestystarinassa  Suomessa. 
Ensin  tehtiin  entry  plan  ja  fiilattiin  ketjun 
franchisingpaketti kuntoon, jossa FranCon 
oli  vahvasti  mukana.  Sen  jälkeen  tehtiin 
rekrytointisopimus  Ketju.fin  kanssa.  Toi-
menpiteet  sisälsivät  mm.  seuraavia  toi-
menpiteitä: 

1. PR, sidosryhmätyö ja media-
 tiedottaminen 

2. Ketju.fi portaalin maksimaalinen  
 hyödyntäminen

•    bannerimainonta
•    Kuumat Paikat-palstalla    

    kulloinkin haussa olevat    
    paikkakunnat

3. Suorahakutoimenpiteet 
•    mm. suoramarkkinointi    

    Ketju.fi:n rekisterissä    
    olevalle yli 2.300:lle ketju-

    yrittäjyydestä kiinnos-   
    tuneelle henkilölle  

4. Tukimarkkinointi (alueelliset pää- 
  sanomalehdet, radio ja TV)

Toimenpiteet  onnistuivat  erinomaisesti  ja 
reilussa  vuodessa  oli  startattu  jo  7  myy-
mälää.  Ottaen  huomioon,  että  kyseessä 
oli  täysin  aiemmin  tuntematon  brändi 
Suomessa, tämä oli kova saavutus. Alkuun 
strategiana  oli  rekrytoida  franchisingyrit-
täjiä erityisesti maakuntakeskuksiin, missä 
onnistuttiinkin suhteellisen hyvin. 
        Tällä  hetkellä  Zizzin  konseptimyymä-
löitä  on  Suomessa  11  kpl  ja  seuraavaksi 
Zizzin  tavoitteena  on  laajentaa  myymä-
läverkostoaan  Etelä-Suomeen,  erityisesti 
pääkaupunkiseudulla  ja  Turkuun.  Zizzi 
hakee  aktiivisesti  Ketju.fi:n  avulla  muotia-
lasta  kiinnostuneita  yrittäjäkandidaatteja, 
jotka omaavat kokemusta vähittäiskaupan 
alalta  ja  ovat  valmiita  sijoittamaan  sekä 
rahaa että omaa aikaansa Zizzi-myymälän 
perustamiseen,  pyörittämiseen  ja  kehittä-
miseen.
 

KETJU.FI YRITTÄJÄ-
REKRYTOINTIPALVELUT

Ketju.fi yrittäjärekrytointipalvelut tarjoavat 

ketjuyrityksille  palveluja  ketjun  kulloisen-
kin rekrytointitarpeen mukaisesti. Kaikkiin 
palvelumuotoihimme  sisältyy  maksuton 
ketjuesittely www.ketju.fi – sivustolla. Si-
vustolta  löytyykin  tällä  hetkellä  yli  90  eri 
ketjun esittely.

1. Kontaktien välityspalvelut
•  Ketju.fi – sivustolla voivat hakijat 

voivat jättää kiinnostaville ketjuille  lisätie-
topyyntöjä. Tieto hakijoista ohjautuu auto-
maattisesti ketjun rekrytointivastaavalle. 

2. Kontaktien käsittelypalvelut
•  Ketju.fi:n  rekrytointikonsultti  kä-

sittelee kaikki ketjulle tulevat kontaktit, te-
kee  sopiville  puhelinhaastattelun  ja  välit-
tää  sovittujen  tekijöiden  mukaiset  hakijat 
ketjun rekrytointivastaavalle.

3. Suorahakupalvelut
•  Ketju.fi:n  rekrytointikonsultti  ha-

kee  aktiivisesti  profiilin  mukaisia  yrittäjiä, 
antaa lisätietoja ketjusta, kontaktoi hakijat, 
suorittaa  haastattelut  ja  tekee  alustavan 
taloudellisen  selvityksen.  Tämän  jälkeen 
ketjun yrittäjäprofiilin mukaiset hakijat oh-
jataan  ketjun  omaan  rekrytointiprosessiin 
päätöksiä varten.  

4. Yrittäjärekrytoinnin lisäpalvelut
•  Rekrytoinnin konsultointi
•  Koulutuspalvelut
•  Haastattelupalvelut

Zizzi on kansainvälinen vaatealan menestysbrändi, joka on toiminut Suomessa vuodesta 2010. Zizzi 
on tanskalaisen Ball Group AS – muotitalon omistama ketju. Zizzi-myymälöitä löytyy jo seitsemästä 
maasta ja niitä on yhteensä pitkälti toistasataa. Zizzi-konseptin ideana on myydä ajanmukaista muotia 
kurvikkaille naisille kokoa 42-56. Zizzi on Pohjoismaiden menestynein brändi tässä segmentissä!

Lisätietoja  eri  palvelumuodoista  ja 
lisänäkyvyydestä  Ketju.fi-sivustolla 
antaa rekrytointikonsultti Päivi 
Lääkkö, paivi.laakko@ketju.fi, 
050 374 1001.
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Ketju.fi – avoimet yrittäjäpaikat netissä
Ketju.fi

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 90 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.

PANCHO VILLA – mexican food 
restaurant

Pancho  Villan,  meksikolaisen  vapaustais-
telijan mukaan nimetty ravintolaketju tar-
joaa  herkullisia  makuelämyksiä  Meksikon 
ainutlaatuisen  ruokakulttuurin  hengessä 
ja  viihtyisän  tunnelmallisessa  ympäristös-
sä.  Näyttävät  ja  reilut  annokset  maistuvat 
kaikille  hyvän  ruoan  ystäville  ja  janoisia 
palvellaan  A-oikeuksin.  Paikkakunnasta 
riippuen  Pancho  Villalla  on  valmis  liike-
paikka/ravintola  tai  ketju  avustaa  uutta 
yrittäjää liikepaikan etsinnässä ja valinnas-
sa.  Pancho  Villa  –  yrittäjä  luo  ravintolaan 
ketjun tyylin mukaisen hengen ja palvelu-
kulttuurin.  Hyvänä  lähtökohtana  Pancho 
Villa-yrittäjyydelle  on  ravintolapäällikön 
koulutus  ja/tai  ravintola-alan  kokemus 
sekä  ymmärrys  yrittäjyyden  realiteeteista. 
Jos  olet  tuloshakuinen  ja  pitkäjänteinen 
asiakaspalvelun  ammattilainen  ja  halu-
at  menestystä,  voit  olla  seuraava  Pancho 
Villa-yrittäjä.

RE/MAX – ketjussa välittäjä on 
kuningas!

RE/MAX on kansainvälinen kiinteistönväli-
tysketju, joka toimii maailmanlaajuisesti jo 
90 maassa. Suomessa RE/MAX on toiminut 
vuodesta 2006 ja ketjussa on 30 toimistoa 
ja jo yli 250 välittäjää (1/2014). RE/MAX on 
franchisingketju,  jonka  vahvuutena  ovat 
itsenäiset  yrittäjät.  RE/MAX  tarjoaa  ainut-
laatuisen  liiketoimintakonseptin,  joka  on 
yrittäjälle  poikkeuksellisen  edullinen.  RE/
MAXilla  on  Suomessa  ainutlaatuinen  an-
saintamalli  eikä  välittäjän  tarvitse  maksaa 
koko  organisaation  kuluja,  vaan  hän  voi 
tienata  valtaosan  välityspalkkiosta  omal-
le  tilillensä.  Suuren  kansainvälisen  ketjun 
jäsenenä välittäjä näkyy paremmin  ja  laa-
jemmin ja ketju kouluttaa uuden yrittäjän 
menestymään. Jos haluat liittyä RE/MAXin 
joukkoon,  sinun  tulee  olla  yrittäjähenki-
nen,  esimiestaitoinen,  menestyshaluinen 
ja  valmis  oppimaan  uusi,  tehokas  liiketoi-
mintamalli.

Teksti Päivi Lääkkö

TOURING CARS - matkailuauto-
lomien tuottaja

Touring  Cars  on  Poh-
jois-Euroopan  johtava 
matkailuautolomien 
tuottaja  sekä  suurin 
toimija  Skandinavi-
assa.  Liiketoiminta 
perustuu  matkailu-
autojen  lomamyyntiin 
sekä uniikkiin autojen-

hallintajärjestelmän symbioosiin. Konsepti 
tarjoaa  kolme  erilaista  sesonkia  vuoden 
aikana,  jonka  johdosta  liiketoiminta  on 
kannattavaa ja monipuolista ja työ tarjoaa 
yrittäjälle vaihtelua. Yrittäjä voi myös valita 
asteittaisen  palvelusopimuksen,  joka  vä-
hentää  alkuinvestoinnin  määrää.  Touring 
Cars tarjoaa yrittäjälle valmiin asiakaskun-
nan ja kansainvälisen jälleenmyyntiverkos-
ton.  Yrittäjänä  toimit  kansainvälisen  asia-
kaskunnan kanssa varmistaen niin autojen 
huollon,  asiakaspalvelun  kuin  varustelun-
kin  Mikäli  omaat  jo  entuudestaan  koke-
musta  matkailuautoista,  -liiketoiminnasta 
tai muusta myyntialasta, ota yhteyttä.

Käy  katsomassa  myös  muut  ketjuesittelyt 
osoitteessa  www.ketju.fi  ja  pyydä  roh-
keasti lisätietoja.

AVOIMIA YRITTÄJÄPAIKKOJA JUURI NYT:

Lisää avoimia yrittäjäpaikkoja netissä osoitteessa www.ketju.fi. 
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Franchise  Business  College  (FBC)  on  ai-
noa,  yksinomaan  franchisingkoulutuk-
seen  keskittynyt  koulutuspalveluiden 
tarjoaja  maassamme.  Tarjoamme  kou-
lutuspalveluja  ketjujohdolle,  ketjuyrit-
täjille, franchisingketjua suunnitteleville 
yrityksille ja franchisingyrittäjyyttä poh-
tiville sekä franchisingsektorin sidosryh-
mille. 

Koulutustarjontamme  sisältää  tehok-
kaita  päivän  tai  puolen  päivän  franchi-
singseminaareja sekä pitkäkestoisia val-
mennuksia ketjujohdolle (DiFM - Diplo-
ma in Franchise Management). Ketjuissa 
toimiville  yrittäjille  suunnittelemme  ja 
toteutamme  ketjukohtaisia  Yrittäjäval-
mennusohjelmia,  joista  tässäkin  Fran-
chise Newsissa on laajalti kerrottu. Fran-
chisingyrittäjyyttä  suunniteleville  on 
tarjolla Tie Franchisingyrittäjäksi –infoti-
laisuuksia.  Tutustu  koulutustarjontaam-
me tarkemmin osoitteessa www.fbc.fi.

KETJUJOHDOLLE SEKÄ KAS-
VUYRITYSTEN JOHDOLLE, 
JOKA SUUNNITTELEE UUDEN 
KETJUN RAKENTAMISTA:
FRANCHISING - YRITYKSEN 
KASVUMALLINA 11.3.2014, 
Messukeskus, Helsinki
Suosittu  koulutuspäivä  kaikille  franchi-
singketjujen  johdossa  työskenteleville 
sekä  ketjun  rakentamisesta  ja  kehit-
tämisestä  kiinnostuneille.  Sopii  myös 
erinomaisesti  ketjuja  palveleville  sidos-
ryhmille.  Kaikkien  franchisingsektorilla  
toimivien MUST-koulutus!

Seminaarissa opit:
• mitä franchisingliiketoiminta on
• mikä on franchisingliiketoiminnan 

ydin ja miten hyödynnät sitä 
käytännön tasolla

• mitkä ovat franchisingketjun 
keskeiset menestystekijät

• miten starttaat 
franchisingliiketoiminnan 
onnistuneesti

• mitä työvaiheita ja resursseja 
tarvitaan franchisingketjun 
rakentamiseksi

• miten pystyt objektiivisesti 
arvioimaan nykyistä tai tulevaa 
franchisingtoimintaa

Seminaarin  hinta  on  580  euroa  +  alv. 
Hyödynnä ennakkovaraajan etu (-100 €)!

FRANCHISING - TEHOA YRIT-
TÄJÄREKRYTOINTIIN 9.4.2014, 
Messukeskus, Helsinki
Puolenpäivän franchisingseminaari, jos-
sa keskitytään yrittäjärekrytoinnin saloi-
hin!  Oikeanlaisten  yrittäjien  rekrytointi 
on  kaikkien  ketjujohdossa  työskentele-
vien yhteinen haaste. 

Seminaarissa opit mm.
• mitä yrittäjärekrytoinnissa on 

suunniteltava ja miten
• miksi yrittäjäprofiili on 

menestystekijänä
• miten mallinnetaan 

rekrytointiprosessi
• mitkä ovat oikeat kanavat ja välineet 

hyvän yrittäjän löytämiseen
• miten myyn konseptin 

yrittäjäkandidaatille. 

Seminaarin  hinta  on  380  euroa  +  alv. 
Hyödynnä ennakkovaraajan etu ( -50€)! 

Seminaareista hintaetu Suomen 
Franchising-Yhdistyksen 
jäsenille -10%.

FRANCHISINGYRITTÄJYYDES-
TÄ KIINNOSTUNEILLE:
TIE FRANCHISINGYRITTÄJÄKSI 
–  INFOTILAISUUS 23.4.2014, 
Helsingissä
Jos  pohdit  oman  yrityksen  perustamis-
ta  ja  franchisingyrittäjänä  aloittamista, 
tämä infotilaisuus on juuri sinua varten! 
Suomessa  on  jo  noin  250  franchising-
ketjua,  joista suurin osa etsii aktiivisesti 
uusia yrittäjiä juuri tälläkin hetkellä.

Tie  Franchisingyrittäjäksi  -infotilaisuu-
det  on  tarkoitettu  kaikille  niille,  jotka 
miettivät  yrittäjyyttä  franchisingketjus-
sa.

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 

Tilaisuus  on  maksuton,  mutta  paikkoja 
on rajoitetusti. 

Koulutuskalenteri kevät 2014

Franchise Business College ajankohtaista

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