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The purpose of this thesis was to help to improve the lunch time sales of restaurant X 
and also to find out the reason why the sales have dropped during the last few years. 
The assignment was given by the restaurant manager. The first theoretical section 
explores theories of competitive environments and product development. Current trends 
and development of quality standards are also discussed.  The second part consists of 
strategies of growth and viability while the last part focuses on customer relationship 
management. A quantitative questionnaire was conducted and the data were collected 
from 42 current customers and 24 potential corporate customers. The aim of the 
research was to find out what the customers value in lunch, how they review the lunch 
of restaurant X and where they usually enjoy their lunch. 
 
The research results indicate that a majority of current customers are happy with the 
lunch restaurant X serves. Customer service received the most acknowledgements 
whereas prices got the most criticism. Many of the potential customers mentioned that 
they have no kind of conception of the lunch restaurant X is serving and hence they find 
it difficult to review.  The results suggest that especially for women the healthiness of 
food and the price are important factors when they choose their lunch restaurant. 
 
As a conclusion it is obvious that more active marketing would be a great benefit to 
restaurant X and it could help inviting new customers to the restaurant more effectively. 
Small improvements in the lunch product considering current trends could easily boost 
up the lunch sales. Generally it is important to take the different groups of customers 
into account and tailor the lunch service to meet their needs individually. 

Key words: improvement of lunch sales, marketing strategy, product development, cus-
tomer relationship management 
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1 JOHDANTO 

 

 

Opinnäytetyö tehdään ravintola X:ään, joka sijaitsee aivan Tampereen keskustassa. 

Ravintola X tarjoaa lounasta joka arkipäivä klo 11–14. Lounaslista sisältää kolmen 

ruokalajin menun eli liikemieslounaan hintaan 21 euroa. Asiakas saa valita alkuruoaksi 

joko keiton tai vaihtoehtoisen alkuruoan, joka on yleensä salaatti tai esimerkiksi 

alkuruokalautanen. Myös pääruoissa on kaksi vaihtoehtoa, jotka ovat kala tai liha. 

Jälkiruoka on kaikille sama. Liikemieslounaan lisäksi on saatavilla 13 euron 

pikalounasta, jossa asiakas saa pienen vihersalaatin alkuun ja pääruoan, joka on usein 

jonkinlainen leike tai broileria. Myös ravintolan normaalin ruokalistan annokset ovat 

tilattavissa lounasaikaan. 

 

Molemmat opinnäytetyöntekijät ovat töissä tarjoilijoina ravintola X:ssä ja työn aihe 

valittiin yhdessä ravintolapäällikön kanssa. Hän on huolissaan siitä, että ravintolan 

lounas ei enää vedä asiakkaita samalla tavalla kuin muutamia vuosia aikaisemmin ja ne 

asiakkaat, jotka tulevat, ovat valmiita käyttämään vähemmän rahaa. Myyntiraporttien 

mukaan ravintola X:n lounaan kappalemyynti on tippunut 24 % vuodesta 2010 vuoteen 

2014, ja eri lounasvaihtoehdoista varsinkin pikalounaan myyntimäärä on laskenut jopa 

60 % samalla aikavälillä. Rahallisesti mitattuna vuoden 2014 lounasmyynti on laskenut 

16,6 % vuodesta 2011. Ravintolapäällikön mukaan juuri pikalounasta täytyisi kehittää 

jollakin tavalla ja myös nuorempi asiakaskunta olisi tervetullutta. Tämän työn 

tavoitteena on selvittää miksi lounaan myynti on laskenut, miten se saataisiin nousuun 

ja miten saadaan uusia asiakkaita lounaalle samalla kun pidetään jo olemassa olevat 

asiakkaat tyytyväisinä. Tämä aihe kiinnostaa meitä luonnollisestikin siksi, että se 

vaikuttaa konkreettisesti työpaikkamme markkinamenestykseen ja työpaikkoihimme.  

 

Tutkimme miten nykyinen taloudellinen tilanne, trendit ja kilpailu vaikuttavat 

ravintolakäyttäytymiseen ja ravintola X:n tilanteeseen. Yrityksellä on luonnollisesti 

useita kilpailijoita keskusta-alueella, joista osa kilpailee samankaltaisella 

lounastuotteella ja osa tarjoaa edullisempaa lounasruokaa samalle asiakaskunnalle. 

Teoriaosuudessa perehdytään tarkemmin myös markkinointitutkimuksen muihin 

keinoihin, asiakkuudenhallinnan eri osa-alueisiin sekä erilaisiin 

markkinointistrategioihin, joiden avulla asiakkaat saadaan houkutelluiksi lounastamaan 

ravintoloihin. Tutkimusosuudessa toteutetaan asiakastyytyväisyyskysely, jonka avulla 
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pyritään saamaan selville miten ravintolan nykyiset ja potentiaaliset asiakkaat kokevat 

ravintolan lounastuotteen tason ja mitä parannettavaa siinä mahdollisesti on. Lopuksi 

johtopäätöksissä esitellään erilaisia ratkaisuja ja parannusehdotuksia näihin ongelmiin. 
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2 LIIKETOIMINNAN KEHITTÄMISEN APUVÄLINEET 

 

 

Markkinointitutkimuksen keinoja käytetään hyväksi markkinoinnin suunnittelussa, to-

teutuksessa ja seurannassa. Niiden avulla hankitaan, käsitellään ja analysoidaan onnis-

tuneessa markkinoinnissa tarvittavia tietoja. Markkinointitutkimuksella saadaan tärkeää 

materiaalia päätöksenteon avuksi ja pienennetään mahdollisia riskitekijöitä. Tutkimuk-

sen kohteena on markkinoinnin ulkoinen toimintaympäristö kuten kysyntä-, kilpailu- ja 

tuotantoympäristö, kilpailukeinot ja markkinoinnin tulokset. (Lahtinen & Isoviita 

1998a, 20.) Markkinointitutkimus tarjoaa myös tärkeää materiaalia jatkuvan tuotekehi-

tyksen tueksi, joka onkin ensiarvoisen tärkeää markkinoilla pysymisen kannalta. Tuote-

kehitys voi olla joko täysin uusien tuotteiden suunnittelua tai jo markkinoilla olevien 

tuotteiden parantelua. (Raatikainen 2008, 59.) Kehittämistyössä tarvitaan myös tulevai-

suuden ennakointia. Kehitystrendejä seurataan erilaisten kehityshankkeiden ohessa ja 

niitä hyödynnetään muiden menetelmien tukena ja rinnalla. Muihin menetelmiin verrat-

tuna trendien seuraaminen ei ole kovin selkeästi kuvattavissa oleva yksittäinen mene-

telmä, vaan se koostuu monenlaisista tavoista seurata maailman tapahtumia, muutoksia 

yritysten liiketoimintamalleissa, ihmisten käyttäytymistä, tekniikan kehitystä tai ympä-

ristökysymyksiä. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2009, 45.) 

 

 

2.1 Yritys- ja kilpailija-analyysi  

 

Yritysanalyysin, joka tunnetaan myös voimavara-analyysinä, tavoitteena on selvittää 

yrityksen sisäinen toimivuus. Näin saadaan päättäjien tietoon mikä toimii ja mitä pitää 

muuttaa. Tärkeää on analysoida sekä vahvuudet että heikkoudet. Tällainen analyysi 

pitäisi tehdä muutaman vuoden välein. Yritysanalyysissa tarkastelukohteena ovat 

perustoiminnot kuten markkinointi, tuotekehitys, tuotanto, logistiikka, henkilöstö, 

johtaminen ja talous. Ajatuksena on kartoittaa yrityksen liikeidean nykytilanne. Apuna 

tässä käytetään ulkoisilla analyyseillä saavutettua tietämystä sekä yrityksen 

taloushallinnon tuottamia tunnuslukuja liittyen esimerkiksi hinnoitteluun, myynnin 

kehitykseen, alennuspolitiikkaan, ostojen määrään ja valmistuksen kustannuksiin. 

(Lahtinen & Isoviita 1998b, 81–83; Raatikainen 2005, 67–68.) 
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Yritysanalyysin tavoitteena on selvittää missä tuloskunnossa yritys milloinkin on ja 

mistä syystä. Yritysanalyysi ei itsessään ratko ongelmia, vaan yritysanalyysin avulla 

kehitellään ratkaisumalleja esiintyviin ongelmiin. Tämän lisäksi on myös valvottava ja 

analysoitava kehitystä, joka muutoksista aiheutuu. Viisi tärkeintä vaihetta tässä 

prosessissa on talouden tunnuslukuanalyysi, markkinoinnin toimintojen analyysi, 

yrityksen profiilin laatiminen, markkinoinnin tavoitteiden asettaminen ja 

markkinointiohjelman laatiminen. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 81–83.) 

 

Yritysanalyysia voidaan jatkaa tekemällä nelikenttäanalyysi eli SWOT -analyysi. 

SWOT -analyysin avulla yritys voi yhdistää ympäristön ja yrityksen analysoinnin. Siinä 

arvioidaan yrityksen vahvuuksia ja heikkouksia verrattuna kilpailijoihin ja myös 

mahdollisuuksia ja uhkia joita tulevaisuudessa saatetaan kohdata. Parhaimmillaan 

SWOT -analyysi on antamaan ideoita miten toimintaa voitaisiin kehittää. Vahvuuksien 

eli ylivoimatekijöiden tunnistaminen auttaa muokkaamaan näistä ominaisuuksista 

kilpailuedun. Heikkouksien eli yrityksen sisäisten ongelmien tunnistaminen auttaa 

yritystä tunnistamaan ne tekijät, jotka estävät pysyvien kilpailuetujen luomista. Näistä 

tekijöistä on päästävä eroon. Mahdollisuuksien tunnistaminen auttaa jäsentämään sen, 

mihin kannattaa keskittyä ja panostaa. Uhkia puolestaan kannattaa tarkastella siltä 

kannalta, miten ne voi kääntää mahdollisuuksiksi. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 82–83; 

Raatikainen 2005, 67–68.) 

 

Ostajilla ei ole käytössään rajattomia määriä rahaa tai aikaa ja näistä kilpailevat 

muunkin alan yritykset kuin yhden toimialan yritykset. Yksinkertaisinta ja tärkeintä on 

kuitenkin analysoida yhden toimialan sisällä. Tärkeää on tarkastella sitä, kuinka paljon 

yrityksiä kyseisellä toimialalla on ja mikä on niiden koko ja sijainti. On myös 

selvitettävä niiden tarjoamien tuotteiden samankaltaisuus ja erilaisuus ja se, millaisia 

kilpailukeinoja ne käyttävät. Nykyisten kilpailijoiden ohella on myös tärkeää ottaa 

huomioon se, mihin ala on kehittymässä ja onko tulossa uusia yrittäjiä. (Raatikainen 

2005, 63; Bergström & Leppänen 2009, 40–41.) 

 

Se, kuinka hyvin yritys pärjää markkinoilla, riippuu paljolti yrityksen kilpailuedusta. 

Tällaiset edut voivat olla esimerkiksi rahallisia eli esimerkiksi edulliset 

tuotantokustannukset, toiminnallisia eli esimerkiksi hyvä laatu ja ominaisuudet, tai 

mielikuvaetuja kuten esimerkiksi tunnettu merkki. Bergström ja Leppänen (2009, 42) 

jakavat yritykset erilaisiin kilpailurooleihin, jotka ovat markkinajohtaja, haastaja, 
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jäljittelijä ja erikoistuja. Markkinajohtajalla on tunnetut tuotteet ja hyvä imago, jotka 

ovat ansainneet yritykselle suurimman markkinaosuuden. Haastaja on sellainen yritys 

joka käyttää hyökkäävää ja muutenkin näkyvää markkinointia hyväkseen. Jäljittelijä 

harvoin pystyy vastaamaan kilpailuun, sillä siltä puuttuu omaleimaisuus. Erikoistuja 

keskittyy markkinoilla vain kapeaan segmenttiin, jolle se markkinoi omaleimaisia 

tuotteitaan. 

 

Yrityksen tulee säännöllisesti analysoida kilpailuasetelmaa, sillä menestyäkseen on 

oltava parempi kuin kilpailijansa. Professori Michael E. Porterin mukaan toimialan 

kilpailun luonteeseen vaikuttaa viisi tekijää. Nämä ovat uudet kilpailijat, hankkijat, 

asiakkaat, korvaavat tuotteet ja vakiintuneet yritykset. Hänen mukaansa nämä tekijät 

täytyy analysoida, jotta kilpailun dynamiikka selviää. Yrityksen kilpailuasema muuttuu 

jatkuvasti ja siihen vaikuttaa yrityksen omat strategiset päätökset, minkä takia jatkuva 

kilpailuanalyysi on tarpeen. Sitä varten kilpailijat voidaan myös jakaa 4 luokkaan, jotka 

ovat ydin-, marginaali-, tarve- ja potentiaaliset kilpailijat. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 

58–59) 

 

Ydinkilpailijat toimivat samoilla markkinoilla kuin itse yritys. Tämä ryhmä on tärkein 

analysoitava ryhmä näistä neljästä. Ydinkilpailijoita analysoidessa tulisi selvittää niiden 

vahvuudet ainakin markkinoinnissa, tuotannossa, liikkeenjohdossa ja taloudessa. 

Marginaalikilpailijat toimivat samoilla markkinoilla kuin yritys itse, mutta ne eivät ole 

ydinkilpailijoiden tapaan yhtä suuri uhka yritykselle. Tarvekilpailijat puolestaan 

toimivat eri toimialalla kuin yritys itse, mutta heidän tuotteensa tyydyttävät samaa 

tarvetta. On tärkeää tuntea tämä ryhmä, sillä he vievät osan markkinoista. Potentiaaliset 

kilpailijat ovat niitä, jotka saattavat tulevaisuudessa kiinnostua samasta toimialasta kuin 

yritys itse harjoittaa. Tähän saattaa olla syynä esimerkiksi toimialan hyvä kannattavuus. 

(Lahtinen & Isoviita 1998b, 58–60.) 

 

 

2.2 Markkina- ja asiakasanalyysi 

 

 Markkina-asiakasanalyysin tavoitteena on selvittää yrityksen menneisyyden, nykyisyy-

den ja tulevaisuuden menestystekijöitä. Portfolioanalyysi mahdollistaa sen, että voidaan 

arvioida mihin tuotteisiin tai toimialoihin yrityksen kannattaa panostaa. Bostonin neliö 

on yksi tunnettu portfoliomatriisi. Siinä tuotteet jaetaan neljään eri ryhmään.  Tähtituot-
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teet ovat niitä tuotteita, joilla on jo suuri markkinaosuus. Nämä tuotteet kuitenkin vaati-

vat merkittäviä markkinaponnistuksia. Lypsylehmät eli volyymituotteet ovat niitä, jotka 

kannattaa pitää markkinoilla niin kauan kuin se on taloudellisesti kannattavaa. Niillä on 

yleensä suuri markkinaosuus mutta pieni kasvu. Nämä tuotteet eivät vaadi suuria mark-

kinaponnistuksia.  Rakkikoirat ovat tuotteita joista kannattaa luopua sillä ne vaativat 

liikaa voimavaroja. Niillä on pieni kasvu ja markkinaosuus.  Kysymysmerkkituotteet 

ovat puolestaan niitä, jotka luodaan rakkikoirien tilalle. Osasta niistä tulee tähtituotteita 

ja osan elinkaari jää lyhyeksi. Nämä tuotteet vaativat suurta pääomaa, joten on osattava 

valita oikeat tuotteet joihin panostetaan. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 84; Raatikainen 

2005, 67.) 

 

Asiakasanalyysillä kartoitetaan, ketkä ovat yrityksen asiakkaita, kuinka iso tämä ryhmä 

on ja paljonko asiakkailla on rahaa käytettävissään. Täytyy myös selvittää, mihin 

suuntaan asiakasmäärät ovat kehittymässä. Tämän lisäksi on analysoitava asiakkaiden 

ostokäyttäytymistä eli miten asiakas tavoitetaan, minkä tarpeen yrityksen tuote 

tyydyttää, missä ja milloin asiakas ostaa tuotteita ja kuinka usein. On myös tärkeää 

selvittää, onko olemassa ostouskollisuutta. Näiden asioiden lisäksi on myös 

analysoitava oman yrityksen markkinaosuutta ja sitä mihin suuntaan ostovoima ja 

markkinat ovat kehittymässä. Tehokas tapa seurata asiakkaan ostokäyttäytymistä ovat 

erilaiset tietokannat. Oletettavaa on, että asiakkaan aikaisempi ostokäyttäytyminen 

ennustaa myös tulevaa käyttäytymistä. Jos aikaisempaa ostohistoriaa ei vielä ole, 

sovelletaan asiakkaaseen mahdollisimman samanlaisen toisen asiakkaan ostohistoriaa. 

(Raatikainen 2005, 65; Mäntyneva 2001, 92.) 

 

 

2.3 Makroympäristöanalyysi 

 

Yritysympäristön arviointi on markkinoinnissa erittäin tärkeää ja se vaikuttaa taustalla 

yrityksen päätöksentekoon luoden mahdollisuuksia ja haasteita.  Makroympäristöön 

kuuluvat yhteiskunnallinen, taloudellinen, teknologinen, ekologinen, demografinen, 

sosiokulttuurinen ja kansainvälinen ympäristö. Nämä tekijät ovat niitä asioita, joihin 

yrityksellä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa. Kirjallisuudessa markkinointiympäristön 

tekijöistä käytetään nimitystä PESTEC (political, economical, social, technological, 

ecological, cultural). Organisaatiot voivat tehdä Pestec-analyysin arvioidessaan 
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toimintaympäristöään ja sen mahdollisia muutoksia tulevaisuudessa. (Bergström & 

Leppänen 2009, 48–49.) 

 

Poliittisia makroympäristön tekijöitä voivat olla esimerkiksi lainsäädännön rajoitukset 

tai esimerkiksi matkailupolitiikka. On tärkeää jatkuvasti analysoida mitä muutoksia 

poliittisessa ilmapiirissä on tapahtumassa, sillä ne tuovat väistämättä omat rajoitteensa 

yritystoimintaan. Ekonomisia tekijöitä ovat talouskehitys, talouskriisit ja lamat, 

kilpailurajoitukset ja ostovoima. Esimerkiksi kun korkotasot ovat alhaalla, uskaltavat 

ihmiset ottaa enemmän kulutusluottoja. Tämä parantaa ostovoimaa ja tarkoittaa sitä, että 

yrityksen pitäisi entistä enemmän tarjota tuotteitaan asiakkaille. (Laihonen 2005; 

Lahtinen & Isoviita 1998b, 61; Raatikainen 2005, 62.) Ravintola-ala on ajautunut muun 

talouden kanssa taantumaan. Esimerkiksi alkoholikulutuksesta enää alle kymmenen 

prosenttia tapahtuu ravintoloissa. Ihmiset myös viettävät vapaa-aikansa eri tavalla kuin 

ennen, eli ravintoloiden kanssa kilpailevat paljon muutkin vapaa-

ajanviettomahdollisuudet kuin vain toiset ravintolat. Myös turismin hiipuminen ja 

verotuksen kiristyminen vaikeuttaa ravintola-alan toimintaa. Suomessa myös raaka-

aineiden hinnat nousevat muuta Eurooppaa nopeammin. Ravintolan annosten hintoja ei 

kuitenkaan voida nostaa samaa tahtia, joka puolestaan tarkoittaa katteista tinkimistä. 

(Piirainen 2014; Tenkanen 2014.) 

 

Sosiaalisina tekijöinä nähdään muun muassa ihmisten arvot, kulutuskäyttäytyminen, 

uskonto ja ikärakenne. On aina eduksi jos markkinoija itse arvostaa samoja tekijöitä ja 

arvoja, joille hän tuotteita ja palveluja markkinoi. On kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, 

että tutustutaan asiakkaiden kulttuurinkeskeisiin piirteisiin. Teknologisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi informaatio- ja tietoliikenne, energiateknologiat ja verkkokauppa. Tuotteita 

ja palveluita on kehitettävä niin, että ne ovat teknisesti kilpailukykyisiä 

toimintaympäristössään. Myös markkinointia on kehitettävä sen mukaan, miten 

teknologinen kehitys antaa myöden. Ilmastonmuutos ja jäteongelmat ovat tyypillisiä 

ekologisia tekijöitä. Yritysten on tärkeää ottaa huomioon ympäristökysymykset ja 

kestävän kehityksen periaate. (Laihonen 2005; Lahtinen & Isoviita 1998b, 61–72; 

Raatikainen 2005, 63.)  

 

Makromuuttujien määrä on lähes rajaton. Käytännössä Pestec-analyysia tehdessään 

organisaation tulee priorisoida ja seurata niitä muuttujia, joilla on vaikutusta sen 

toiminnan kannalta. Kullekin tunnistetulle ilmiölle määritellään trendi, jonka jälkeen 
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ilmiöt luokitellaan uhiksi tai mahdollisuuksiksi. Kun kunkin mahdollisuuden ja uhan 

merkitys yritykselle on arvioitu, voidaan määritellä niiden mukaiset strategiset 

tavoitteet. Tulevaisuuden ennakointi riittävällä tarkkuudella voi silti olla hyvin vaikeaa 

ja yritys voi joutua käyttämään useampia vaihtoehtoisia skenaarioita analyysin 

tekemiseen. (Laihonen 2005.) 

 

 

2.4 Trenditutkimus 

 

Tuotteiden kysyntä vaihtelee, laskee tai kasvaa aina pitkällä ajanjaksolla, ja nämä joko 

pitkä- tai lyhytaikaiset muutokset ovat kysynnän vaihteluita. Lyhytaikaisia vaihteluita 

ovat esimerkiksi muotitrendit sekä kausivaihtelut, kun taas pitkäaikaisia vaihteluita ovat 

suhdannevaihtelut ja pitkäaikaiset trendit. Trendillä tarkoitetaan kysynnän 

kehityssuuntaa. Lyhytaikaiset muotitrendit syntyvät nopeista muutoksista tuotteisiin 

kohdistuvissa vaatimuksissa, kuten laatu- tai ulkonäkövaatimuksista. Joskus 

lyhytaikaiset trendit muodostavat pitkäaikaisempia muutoksia jopa vuosikymmenen 

ajaksi, mutta myös vain hetken kestävät vaihtelut eli villitykset ovat normaaleja. Nopeat 

trendit syntyvät usein ajan ilmiöiden, edelläkävijöiden tai tapahtumien innoittamina, ja 

näitä asioita eri yritysten markkinoijien tulisi seurata aktiivisesti. Toisaalta markkinoijat 

saattavat luoda itse jotain uutta suunnitellessaan tuotteita markkinoille. (Bergström & 

Leppänen 2009, 72–75.) 

 

Pitkäaikaisesta trendistä voidaan puhua, kun lyhytaikaiset vaihtelut ovat karsiutuneet 

trendistä pois. Trendien avulla voidaan yrittää seurata ja ennustaa alan tulevaa kehitystä, 

mutta nykyään kuitenkin kysynnässä tapahtuvat muutokset ovat niin ripeitä, ettei 

trendejä voida aina hyödyntää kehityksen ennustamisessa. Trendiä käsitteenä käytetään 

myös yhä enemmän puhuttaessa yksilöiden ja ryhmien ajattelutavoista ja niiden 

muutoksista. Esimerkiksi nykyihmisen kiireisen ja saavutuskeskeisen elämän 

yhdistelmä kasvavaan eettisyyden ja ympäristöystävällisyyden tavoitteluun voidaan jo 

nähdä vaikuttavan tulevaisuuden trendeihin, kasvavaan hyvinvoinnin ja terveyden 

tavoittelemiseen. Myös slow-ajattelu, ts. ”leppoistaminen” on yhä suositumpi 

vaihtoehto kiireelle ja slow-ajattelun mukaista yritystoimintaa on löydettävissä jopa 

ravintola-alan markkinoilta. (Bergström & Leppänen 2009, 74.) 
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Trendejä ja ideoita löytyy tietenkin julkaistuista trendiraporteista, mutta myös mediaa, 

tapahtumia, messuja, matkailua ja mainontaa seuraamalla voi löytää hyödyllistä tietoa 

esimerkiksi elämäntyyleihin ja arvostuksiin liittyvistä trendeistä. Näistä lähteistä on 

helppo löytää uusia liiketoimintaideoita ja saada uusia ideoita omaan kehittämistyöhön. 

(Ojasalo ym. 2009, 45.) 

 

Tänä päivänä terveellisyyteen ja hyvinvointiin on alettu kiinnittää yhä enemmän 

huomiota elämän eri osa-alueilla ja sen myötä myös ruoan terveellisyys on noussut 

trendimäisesti esiin. The Daily Mealin haastatteleman Terry Waltersin (2014) mukaan 

puhdas ruoka on nyt huudossa, mikä tarkoittaa lautasen täyttämistä runsaasti tarpeellisia 

ravintoaineita sisältävillä raaka-aineilla. Leivonnassa gluteenittomuus ja maidon tai 

munien korvaaminen on yhä yleisempää ja ravintoloiltakin odotetaan runsaammin 

gluteenittomia vaihtoehtoja. Terveysruoista kuivatut marjat ja hedelmät, chiasiemenet ja 

sydänystävälliset kaura sekä valkosipuli ovat muodissa. (Makuja.fi 2014.) 

 

Myös lähiruoan suosio on ollut viimevuosina noussut nousemistaan. National 

Restaurant Association selvitti laajassa amerikkalaiskokeille suunnatussa vuosittaisessa 

kyselyssään (2014), että lähiruoka, kestävä kehitys ja terveellinen lastenruoka ovat 

vuoden 2015 oleellisimpia ruokatrendejä. Myös etninen ruoka ja ravitsemus yleisesti 

ovat nousussa. Esiin nousee luonnollinen ruoka eli mahdollisimman vähäinen 

prosessointi, ruokajätteen minimointi ja maatilakohtaisesti brändätyt tuotteet. 

Lähiruokaa tullaan arvostamaan tulevaisuudessakin, joten sen hyödyntäminen 

ravintolan ruoanvalmistuksessa olisi hyödyllistä. (National Restaurant Association 

2014.) Lähiruuan hitaaseen mutta varmaan yleistymiseen on vaikuttanut se, että 

kysyntää ja tarjontaa on ollut vaikea saada kohtaamaan. Elintarvikemarkkinoita 

hallitsevat kauppaketjut pyrkivät tasaiseen saatavuuteen ja isoihin eriin, joita yksittäiset 

pientuottajat eivät pysty takaamaan. Lähiruokasysteemin ongelma ei ole ollut tuotanto 

tai kuljetus, vaan jakelu. (Ruokatieto 2012.) 
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2.5 Tuotekehitys 

 

Yksi yrityksen tärkeimmistä toiminnoista on tuotekehitys, sillä se mahdollistaa 

markkinoilla pysymisen. Uusien tuotteiden menestys ei ole kuitenkaan taattua ja niiden 

suunnittelu on kallista. Tästä syystä tuotteen elinkaaren pidentäminen erilaisin keinoin 

on usein kannattavampaa. Tuotteelle voidaan esimerkiksi suunnitella uusi pakkaus, 

nimi, käyttökohde, käyttöominaisuuksia tai mallityyppi. (Raatikainen 2008, 59–60.) 

Tuotteen elinkaarella tarkoitetaan sitä aikaa, jonka tuote on markkinoilla ja sitä 

kuvataan usein käyränä. Jokaisessa tuotteen elinkaaren vaiheessa myynti ja 

markkinointi ovat erilaisessa asemassa. Vaikka useimmilla tuotteilla on samanmallinen 

käyrä, voi niiden pituus usein olla hyvinkin erilainen. Esimerkiksi trendituotteiden 

elinkaari on usein todella lyhyt. Joistain tuotteista saattaa tulla puolestaan hyvän 

muotoilun tai tuotekehityksen tuloksena klassikkotuotteita. (Bergström & Leppänen 

2007, 132.) 

 

Tuotekehityksen tavoitteena on siis aikaansaada markkinakelpoinen tuote, jossa on tai 

johon voidaan rakentaa kaupallinen kilpailuetu. Yrityksen on tunnettava hyvin 

markkinoilla olevien asiakkaiden tarpeet ja motiivit, jotta saavutetaan menestyvä tuote, 

jolla on kilpaileviin tuotteisiin nähden jokin etu, joka tyydyttää kilpailijoitaan paremmin 

asiakkaiden tarpeet. Ihmisten tarpeet ja yrityksen mahdollisuudet yhdessä muodostavat 

tuoteidean perusedellytykset. Tuotekehityksen ja tuotteen lanseerauksen 

menestysedellytyksiä arvioitaessa on tärkeää muistaa, että sen lisäksi että kysyntä luo 

tarjontaa, myös tarjonta luo kysyntää. (Rope & Vahvaselkä 1992, 122–123.) 

 

Kun tarve ja siitä muodostuva markkina-aukko on tunnistettu, tulee yrityksen kartoittaa 

havaittua tarvetta vastaavat tuotetekijät, jotka vaikuttavat kehitettävän tuotteen laatuun, 

toimivuuteen ja haluttavuuteen. Voidaan miettiä esimerkiksi hinta- ja laatuvaatimuksia 

tai ulkonäkötekijöitä. Yrityksen on samalla harkittava, riittävätkö käytettävät resurssit ja 

tekniikat markkinakelpoisen tuotteen kehittämiseksi tai ovatko ne hankittavissa. Myös 

investointi- ja tuotantokustannukset vaikuttavat uuden tuoteidean arviointiin. (Rope & 

Vahvaselkä 1992, 124–125.) 

 

Teknisen, taloudellisen ja tuotannollisen analysoinnin jälkeen tuote tulee testata 

kohderyhmällä. Tulosten avulla kartoitetaan mahdolliset korjaustoimenpiteet ja 

tarvittaessa testi uusitaan kohdemarkkinoilla. Onnistunut tuotekehittely, jossa on otettu 
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huomioon niin tuotteen käyttäjät, kehittävä henkilöstö kuin markkinointipuolikin, luo 

pohjan tuotteen markkinamenestykselle. Uuden tuotteen tulee perustua asiakkaan 

todellisiin tarpeisiin ja sillä tulee olla ostopäätöskriteereihin perustuvia etuja verrattuna 

kilpailijoihinsa. (Rope & Vahvaselkä 1992, 125.) 

 

Kun tuote on valmis markkinoille, yritys haluaa antaa ihmisille mahdollisimman paljon 

tietoa tuotteesta mahdollisimman laajalti, joten markkinointikustannukset ovat korkeat. 

Internet on tässä vaiheessa tiedon leviämisen kannalta tärkeässä asemassa ja yrityksen 

pitäisikin hyödyntää erilaisia verkkoyhteisöjä tehokkaasti. (Bergström & Leppänen 

2007, 134.) Uusi tuote täytyy asemoida eli sijoittaa markkinoilla haluttuun mielikuva-

asemaan verrattuna kilpailijoihin. Tavoitteena on, että tuote erottuu ja saa asiakkaat 

haluamaan sitä. Jokainen asiakas arvioi tuotteen omista lähtökohdistaan ja yrityksen 

haaste onkin selvittää ne perusteet, joiden mukaan asiakkaan tuotteen ja yrityksen 

arvioivat.  Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi tuotemerkki, toimintaympäristö, 

markkinointiviestintä ja julkisuuskuva. Asemoinnin lähtökohtia ovat yrityksen toimialan 

rakenteen selvittäminen sekä kilpailevien yritysten vahvuuksien ja heikkouksien 

löytäminen. Näiden perusteella löydetään sopiva asemointistrategia kulloiseenkin 

kilpailutilanteeseen sopivaksi. (Raatikainen 2008, 77.) 

 

Tuotteen elinkaaren jatkuessa kasvuvaiheeseen ostajat voivat kiinnostua tuotteesta yhä 

nopeampaan tahtiin ja sen markkinaosuus saattaa kasvaa. Tässä vaiheessa tuotteella on 

yleensä jo kilpailijoitakin ja on ensiarvoisen tärkeää, että yritys pystyy osoittamaan 

oman tuotteensa paremmuuden kilpailijoihin verrattuna. Yrityksen tavoite on esittää 

tuote ostajille mahdollisimman houkuttelevana. Tuotteen elinkaaren kypsyysvaiheessa 

myynti saavuttaa huippunsa ja viestinnällä ei juuri enää saavuteta uusia ostajia. Sitä 

voidaan kuitenkin käyttää muistuttamaan ostajia tuotteen olemassaolosta. Nostaakseen 

tuotteen houkuttelevuutta kilpailijoihin verrattuna yritys voi esimerkiksi muuttaa 

tuotteen ulkonäköä tai kehitellä oheistuotteita ja lisäpalveluja. (Bergström & Leppänen 

2007, 134.) 

 

Elinkaaren viimeisessä vaiheessa, eli laskuvaiheessa tuotteen myynti laskee ja tuotot 

vähenevät voimakkaasti. Tuotetta voidaan myydä alennuksella, jotta siitä päästäisiin 

nopeasti eroon. Tässä vaiheessa tavoitetaan ne ostajat, jotka tekevät ostopäätöksensä 

hinnan perusteella. Yrityksen menestyksen kannalta on tärkeää, että kehitteillä on uusi 



16 

 

tuote jo ennen kuin edellinen tuote päätyy laskuvaiheeseen. (Bergström & Leppänen 

2007, 134.) 

 

 

2.6 Laadun kehittäminen 

 

Laadun lähtökohtana nykypäivänä on asiakas itse. Laatua verrataan asiakkaan tarpeisiin, 

vaatimuksiin ja odotuksiin, ja vain jos asiakas on tyytyväinen, yrityksen toimintaa 

voidaan sanoa laadukkaaksi. Vaikka yrityksen sisäiset toiminnot olisivat tehokkaita ja 

lopputuotteet virheettömiä, asiakkaan näkemys ratkaisee. Jotta vastaavuus asiakkaiden 

tarpeisiin saavutetaan, on tunnettava asiakkaat ja markkinat. Laatua voi tarkastella 

oheisen laatukolmion (kuvio 1) avulla, jonka kaikkien kolmen sivun on oltava kunnossa 

kokonaislaadun saavuttamiseksi. Kokonaislaatu saavutetaan, kun yrityksen toiminta on 

korkealaatuista, yrityksen asiakkaat ovat aina tyytyväisiä ja yritys ymmärtää 

asiakkaitaan ja markkinoita sekä niiden muutoksia. (Lecklin 2002, 19.) 

KUVIO 1. Laatukolmio (Lecklin 2002, 19) 

 

Laadulle on monenlaisia määritelmiä ja laatukäsitteellä on useita eri ominaisuuksia. 

Yleisesti laatu tarkoittaa asiakkaiden tarpeiden täyttämistä yrityksen kannalta 

mahdollisimman tehokkaalla ja kannattavalla tavalla. Tältä kantilta ajateltuna 

asiakastyytyväisyys ei siis ole itsetarkoitus, sillä toiminnan on oltava myös yrityksen 
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puolesta kannattavaa, jotta toiminta voi jatkua ja kehittyä. Laatu on myös jatkuvaa 

suoritustason parantamista tilanteiden niin mahdollistaessa ja vaatiessa. Esimerkiksi 

innovaatiot, kilpailijoiden toiminta, markkinoiden ja yhteiskunnan muutokset asettavat 

laadulle jatkuvia uudenlaisia vaatimuksia. Laatu tarkoittaa konkreettisesti 

virheettömyyttä, että asiat tehdään oikein joka kerta alusta alkaen. Oikeiden asioiden 

tekeminen meneekin virheettömyyden edelle, sillä vaikka tuote olisi yrityksen mielestä 

täydellinen, asiakkaan mielestä se saattaa olla ylilaatua, josta ei olla valmiita 

maksamaan. Ylilaatu on esimerkiksi tuotteen tekemistä kustannuksista piittaamatta 

paremmaksi, kuin mitä asiakas edellyttäisi. Toisaalta odotukset ylittävä laatu ei ole 

ylilaatua, mikäli yritys saavuttaa laatutekijöillään kilpailuedun. Yllä esitetyt laadun 

ominaisuudet huomioon ottaen laatua voisi parhaiten kuvailla soveltuvuudeksi 

käyttötarkoitukseen. (Lecklin 2002, 19–20.) 

 

Laatuyrityksen voi tunnistaa toiminnan eri osa-alueita tarkasteltaessa. Ensinnäkin, yritys 

toimii asiakassuuntautuneisesti, eli pitää asiakasta laadun lopullisena arvioijana. Yritys 

ymmärtää, että asiakas ei ole aina oikeassa, mutta hän rahoittaa yrityksen toiminnan, 

joten asiakkaan tarpeisiin pyritään vastaamaan kaikissa tilanteissa. Menestyvä toiminta 

vaatii asiakassuhteiden kehittämistä ja eri asiakassegmenttien huomioon ottamista jo 

tuotekehittelyvaiheessa sekä markkinointia suunniteltaessa. (Lecklin 2002, 27.) 

 

Laatuyrityksen johto on sitoutunutta ja ottaa laadun kehittämisen vakavasti. Johto ei jaa 

vastuuta laadun kehittämisestä muille, vaan on itse aktiivisesti mukana toimien 

esimerkkinä, käyttäen omaa aikaansa ja rahaansa laadun kehittämiseen. 

Laatujohtaminen ei silti sulje pois tavoitejohtamista, vaan menestyvissä yrityksissä 

nämä johtamisen osa-alueet ovat integroituneet. Yrityksen johtaminen perustuu 

todelliseen ja luotettavaan tietoon intuition sijaan. Tietojärjestelmien keräämän tiedon 

avulla analysoidaan ja hyödynnetään ajantasaista tietoa, johon päätöksenteko perustuu. 

Johto huolehtii myös, että viestintä keskeisistä laatuasioista ylettyy koko henkilöstön ja 

tärkeiden sidosryhmien tietoon. Laatuyritys ei näy henkilöstöään kustannustekijänä, 

vaan todellisena voimavarana laadun ja asiakastyytyväisyyden saavuttamiseksi. 

Henkilöstöä kehitetään ja heidän työtyytyväisyydestään huolehditaan. (Lecklin 2002, 

28.) 

 

Sanotaan, että vain muutos on pysyvää, joka näkyy myös positiivisesti laatuyrityksen 

nopeassa ja joustavassa liiketoiminnassa. Nopea reagointikyky merkitsee valmiutta 
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muutoksiin ja erilaisten vaihtoehtojen ennakointia. Toiminnan nopeuttaminen voi 

tarkoittaa toimitus- ja tuotantoprosessien nopeuttamista sekä jalostusarvoa 

lisäämättömän ajan minimointia. Nämä toimet vähentävät virheiden lukumäärää sekä 

vaikuttavat yleensä positiivisesti kilpailukykyyn. Joustavuus tarkoittaa yrityksen kykyä 

verkostoitua ja löytää yhteistyökumppaneita tarpeen mukaan. Menestyvillä yrityksillä 

on näiden menestystekijöiden lisäksi aina katse kohti tulevaisuutta, josta on visio ja sitä 

tukevat toimintasuunnitelmat mietittynä. Ajan mukana kulkevat trendit ja signaalit 

tunnistetaan ja otetaan huomioon tulevan suunnittelussa. Tuotteiden ja prosessien 

suunnitteluvaihe korostuu, jonka myötä ehkäistään virheiden ja ongelmien aiheuttamia 

lisäkustannuksia ja imagokolhuja. (Lecklin 2002, 29–30.) 

 

Menestyvillä yrityksillä on myös hyvä yhteistyökyky sekä yrityksen sisällä että 

suhteessa ulkoisiin sidosryhmiin. Yhteistyössä pyritään mahdollisimman pitkäaikaisiin 

ja molempia osapuolia hyödyttäviin suhteisiin. Yritys pitää huolta julkisesta 

vastuustaan, johon kuuluu korkea liikemoraali, turvallisuus- ja terveysnäkökulmien 

huomioonottaminen sekä ympäristöhaittojen ja luonnonvarojen tuhlauksen estäminen.  

Laatutyöhön kuuluu myös jatkuva parantaminen ja ajatus siitä, että asiat voidaan aina 

tehdä paremmin. (Lecklin 2002, 30–31.) 
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3 KASVUN STRATEGIAT JA KILPAILUKEINOT 

 

 

Markkinointistrategian päämääränä on saavuttaa toiminnalle asetetut tavoitteet ja se 

pitää sisällään keinot, joilla näihin tavoitteisiin päästään. Sille ominaista on suunnata 

voimavarat keskenään kilpaileviin kohteisiin ja myös päätös tietyn 

toimintasuunnitelman valinnasta. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 39.) 

Markkinointistrategiaa suunnitellessa yrityksen täytyy ottaa huomioon yritysympäristön 

muutokset ja muutostrendit kuten taloudellinen tilanne ja markkinoiden kehitys.  Tämän 

lisäksi on varmistettava, että yrityksellä on riittävät resurssit tavoitteen saavuttamiseen.  

Haasteellista on ennustaa ne tulevaisuuden trendit, jotka ovat avainasemassa 

menestymisen kannalta. (Raatikainen 2005, 73–75.) Tässä keskitytään strategioihin, 

jotka ovat tämän työn kannalta oleellisia. 

 

 

3.1 Kasvustrategiat 

 

Kasvustrategiassa määritellään yrityksen tavoitteleman kasvun kohdentaminen tuote-

ja/tai markkinakentän suuntaan. Yrityksellä on neljä keinoa kasvattaa liiketoimintaansa. 

Se voi päättää käyttää nykyisiä tuotteita ja nykyistä asiakasryhmää. Tämä keino toimii, 

jos yritys on kasvavilla markkinoilla tai jos yrityksellä on mahdollista vallata 

kilpailijoiden markkinoita. Hintakilpailun vaara on tällöin melko suuri, joten tulee 

varmistaa, että myös yrityksen tuotot kehittyvät suotuisasti kasvun seurauksena. 

Nykyisen liikeidean pohjalta kasvua voidaan tavoitella myös tuomalla 

rinnakkaistuotteita markkinoille tai uudistamalla nykyisiä tuotteita. (Raatikainen 2005, 

75–76; Rope & Vahvaselkä 1992, 238–239.) 

 

Toinen keino on laajentaa markkinalohkoa. Tällöin segmentti pysyy samana, mutta 

tuotetta viedään esimerkiksi uudelle maantieteelliselle alueelle. On mahdollista myös 

ottaa mukaan täysin uusi asiakasryhmä, jolle olemassa olevat tuotteet lanseerataan. 

(Mäntyneva 2001, 76.) Kun edetään nykymarkkinoista laajennettuihin tai täysin uusiin 

segmentteihin, ei yrityksen tuoteratkaisu muutu, sillä laajennettaessa markkinalohkoa 

on yrityksen tärkeätä varmistaa tuotesynergia (Rope & Vahvaselkä 1992, 240). 
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Kolmas keino on kasvattaa tuotevalikoimaa joko tuomalla markkinoille paranneltuja 

tuotteita tai kokonaan uusia tuotteita. Tämä on edullinen keino laajentaa toimintaa, sillä 

asiakkaat ja markkinointitavat ovat jo tuttuja. (Raatikainen 2005, 76.) Usein tuote 

jalostetaan vakiintuneille markkinoille joko lisäeduin tai puhtaasti mielikuvaelementein 

nykytuotetta paremmaksi. Kokemus edeltävän tuotteen onnistuneesta markkinoinnista 

pienentää selvästi tämän strategian kannalta epäonnistumisriskiä. Yrityksen on 

parannetun tai uuden tuotteen kehittämisessä pysyteltävä tarkasti niissä tuotteissa, jotka 

voidaan lanseerata kannattavasti nykyisille asiakkaille ja markkinoille, jotka jo 

tunnetaan. (Rope & Vahvaselkä 1992, 240.) 

 

Edellisten joko tuote- tai markkinalohkon suuntaan tapahtuneiden liikeidean 

suuntaamisten lisäksi yrityksen neljäs keino on tuoda täysin uusia tuotteita uudelle 

asiakaskohderyhmälle. Tämä strategia vie paljon yrityksen varoja ja samalla se muuttaa 

koko liikeideaa ja liiketoiminnan luonnetta. Näistä syistä tämä strategia sisältää myös 

paljon riskejä. Uutta tuotetta kehitettäessä tuoteriskit ovat todelliset ja liikuttaessa 

nykyisten asiakassegmenttien ulkopuolella asiakasriskit ovat aina vaarassa realisoitua. 

Jos molemmilla alueilla tehdään muutoksia, otetaan yhtäaikaisesti ja tietoisesti sekä 

tuote- että asiakasriski. Mitä kauemmaksi yrityksen liikeideasta edetään, sitä 

suuremmaksi riski kasvustrategian epäonnistumisesta kasvaa. Kasvustrategian 

tuottaman liiketoiminnan hallitsemiseen liittyvää riskiä voidaan myös tarkastella ns. 

Ansoffin matriisin (kuvio 2) avulla. (Raatikainen 2005, 76; Rope & Vahvaselkä 1992, 

240.) 

 

 
 

KUVIO 2. Ansoffin matriisi, liikkumavaran määritys tuote-/markkinamatriisilla (Rope 

& Vahvaselkä 1992, 239) 
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Ruudussa A pysytään nykyisissä tuotteissa nykyisille asiakkaille eli omataan riskitön 

asiakas- ja tuoteosaaminen. Yhden askeleen riskitaso eli lievä riski joko asiakas- tai tuo-

tekentässä saavutetaan ruuduissa B tai D. Suurehko, muttei samanaikainen riski tuote- 

tai asiakaskentässä on kaksi askelta nykyliikeideasta ruuduissa C ja G. Ruudussa E ol-

laan lievällä riskialueella sekä asiakkaiden että tuotteiden kannalta. Kolme askelta, ruu-

dut F ja H, tuottavat samanaikaisesti joko suuren asiakasriskin ja lievän tuoteriskin tai 

kääntäen, ja ruudussa I aiheutuu sekä uusista tuotteista että uusista asiakasryhmistä kor-

kea riski epäonnistua kasvustrategiassa. Edellä kuvatussa tarkastelussa keskeistä on se, 

että jokainen lisäaskel nykyisestä tuote-/markkinaratkaisusta lisää riskitasoa merkittä-

västi. Usein liiketoiminnan hallittavuusrajana pidetäänkin kahden askeleen riskitasoa. 

Jos yritys menee riskitasoissa pidemmälle, ei nykyisen liiketoiminnan osaamis- ja ko-

kemusperustasta ole välttämättä yritykselle hyötyä. (Rope & Vahvaselkä 1992, 240– 

241.) 

 

 

3.2 Kannattavuusstrategiat 

 

Kannattavuusstrategiat ovat liiketoimintakentän määrittelyyn nähden kasvustrategioiden 

vastakohtia. Kannattavuusstrategioissa saattaa tulla eteen asiakasryhmä- ja/tai 

tuotekentän karsimista, kun markkinointi kyseisillä tuoteryhmillä pienentää yrityksen 

kokonaiskannattavuutta. (Rope & Vahvaselkä 1992, 241) Yrityksen kasvutavoitteessa 

on määritelty se, mihin kannattavuuteen pyritään. Se on riippuvainen tuotoista ja 

kustannuksista ja tällä strategialla määritelläänkin se, miten tavoiteltu kannattavuus 

saavutetaan. Myös kannattavuusstrategioita on neljä erilaista. (Raatikainen 2005, 76–

77.) 

 

Jos yritystoiminnan perusta on terve, mutta siitä halutaan saada nykyistä toimintaa 

kannattavampaa, voidaan pyrkiä tehostamaan toimintaa, pienentämään kustannuksia tai 

nostamaan hintoja. Mikäli kuitenkin tietyt tuote- tai markkinalohkot ovat 

pysyväluonteisesti kannattamattomia, pysyminen nykyliikeidean mukaisessa 

kannattavuusstrategiassa ei ole perusteltua. Toisena keinona yritys voi päättää vähentää 

kannattamattomia asiakasryhmiä ja panostaa enemmän tuottaviin asiakasryhmiin. 

Hintojen nostaminen voi edesauttaa kannattamattomien asiakasryhmien karsiutumista 

tai niiden muuttumista kannattavammiksi. (Raatikainen 2005, 76–77; Rope & 

Vahvaselkä 1992, 242.) 
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Kolmantena keinona on supistaa tuotevalikoimaa niin, että kannattamattomat tuotteet 

poistetaan valikoimista. Tosin joskus on tuotteita, joista on syytä uskoa, että ne 

myöhemmin muuttuvat kannattavaksi ja jotka on syytä jättää valikoimaan. Myös jos 

tuote kytkeytyy merkittävästi johonkin kannattavaan asiakasryhmään tai toisten 

tuotteiden kauppaamiseen, se kannattaa säilyttää. Tuotteen kannattavuutta 

tulevaisuudessa voidaan tarkastella kappaleessa 2.5. mainitun tuotteen elinkaarimallin 

avulla, mikä havainnollistaa tuotteen asemaa yrityksen tuotevalikoimassa. 

Kannattavuuden varmistamiseksi tehtävät tuoteleikkaukset tulisi tehdä aina 

mahdollisimman nopeasti, sillä tappioilla on taipumus vain kasvaa ajan myötä. (Rope & 

Vahvaselkä 1992, 242; Raatikainen 2005, 77.) 

 

Viimeinen kannattavuusstrategia on supistaa sekä asiakaskuntaa että tuotteiden määrää. 

Näin parannetaan jäljelle jäävien asiakaskuntien ja tuotteiden asemaa. (Raatikainen 

2005, 77.) Se antaa yritykselle mahdollisuuden panostaa markkinoinnillisesti vain vah-

vimpiin osa-alueisiin, minkä onnistuessa karsitut tuotteet ja markkinat korvaantuvat 

sekä kokonaiskannattavuus paranee ajan myötä. (Rope & Vahvaselkä 1992, 243.) 

 

 

3.3 Kilpailukeinoihin perustuvat strategiat 

 

Markkinoinnissa on neljä perustekijää ja ne ovat tuote, hinta, jakelu ja viestintä. 

Markkinointistrategia voi perustua näiden neljän tekijän muutoksiin ja suhteisiin.  

Tuotestrategiassa keskitytään siihen mitä tuotteita tuotetaan ja kenelle. Ensimmäisenä 

pohdittavana asiana on tuote-markkinayhdistelmä. Markkinat on saatava kiinnostumaan 

uudesta tuotteesta. Tässä ratkaisevana tekijänä ovat markkinointikanavat, jotka tuotetta 

myyvät ja se, että kysynnän noustessa tuotteen valmistus ja markkinointi toimivat 

yhdessä. Kun tuote on lanseerattu menestyksekkäästi, on tärkeää pyrkiä aktiivisesti 

säilyttämään markkina-asema. Tämä tapahtuu tuoteparannuksilla ja erikoistumisella. 

Lopulta myynti kuitenkin laskee ja yrityksen täytyy olla valmis joko luopumaan 

tuotteesta tai uudistamaan sitä. (Raatikainen 2005, 79.) 

 

Toinen tärkeä tuotestrategia on segmentti eli se kenelle tuotetta markkinoidaan. 

Segmentti on tunnettava hyvin jotta markkinointi onnistuu. Myös markkina-aukkojen 

löytäminen on myös tärkeä strateginen toimenpide, sillä se mahdollistaa uusien 
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tuotteiden lanseeraamisen. Tällaisia aukkoja löytyy usein pienistä segmenteistä, joille 

voi markkinoida erikoistuotteita. (Raatikainen 2005, 80.) 

 

Tuotedifferoinnilla yritys rakentaa tuotteestaan mielikuvan asiakkaille joilla se erottuu 

muista tuotteista. Luomalla vahvan brändin yritys pystyy kasvattamaan tuoteperhettä 

muilla tuotemuunnoksilla. Tuoteasemoinnilla yritys puolestaan sijoittaa tuotteensa 

markkinoille kilpailijoihin verrattuna. Tässä auttaa se, että tunnetaan asiakkaiden tarpeet 

ja ostokäyttäytyminen sekä kilpailijoiden tuotteet läpikotaisin. Siinä määritellään se 

mitä oma tuote voi tarjota verrattuna kilpailijoihin. (Raatikainen 2005, 80.) 

 

Hinta puolestaan riippuu aina vallitsevasta markkinatilanteesta. Onnistuneelle 

hinnoittelulla saadaan vallattua tilaa markkinoilta ja mahdollisesti myös estetään 

kilpailijoiden pääsy sinne. Hintaa käytetään myös apuna siinä kun kohdistetaan tuotetta 

tietylle asiakaskunnalle ja varmistetaan, että tuote on yritykselle kannattava. Jos 

markkinoilla ei ole vastaavaa tuotetta voidaan hinta asettaa korkeammaksi ja näin saada 

nopeasti paljon voittoa. Luonnollisesti tämän onnistumisen kannalta tuotteella täytyy 

olla kysyntää. Jos voidaan olettaa, että tuotteella on pitkä elinikä ja markkinat ovat 

suuret, kannattaa hinta asettaa alhaiseksi. Silloin saavutetaan suuret myyntimäärät ja 

suurtuotannon edut. Tämä myös vaikeuttaa kilpailijoiden tunkeutumista markkinoille. 

Hintoja voidaan myös differoida eri asiakaskuntien välillä. Tätä tehdään esimerkiksi 

alennuksin, jotka on suunnattu tietylle asiakasryhmälle. Tuotteille voi myös antaa 

paketti- tai paljousalennuksia. (Raatikainen 2005, 81.) 

 

Jakelukanavia päätettäessä tavoitteena on oikea tuote oikeaan aikaan ja oikeaan 

paikkaan. Jo jakelupisteiden sijainti ja aukioloajat ovat merkittäviä strategisia valintoja. 

Jakelu voi olla suoraa eli, että yritys myy valmistamiaan tuotteita itse tai sitten yritys voi 

käyttää välikäsiä eli jälleenmyyjiä. (Raatikainen 2005, 81–82.) Palvelun jakeluun eli 

saatavuuteen liittyy kolme näkökulmaa: markkinointikanava, fyysinen jakelu sekä 

ulkoinen ja sisäinen saatavuus. Markkinointikanavalla tarkoitetaan yrityksen valitsemaa 

yritysten tai välikäsien ketjua, jonka kautta tuote myydään markkinoille. 

Markkinointikanava voi olla sekä fyysistä tuotteen siirtoa kuin myös pelkkää 

tiedonsiirtoa tuotteesta asiakkaalle. Kuljetus, varastointi ja tilaaminen eli erilaiset 

materiaalitoiminnot ovat tuotteen fyysistä jakelua. Kannattavuuden kannalta 

tavaravirtojen hallinta on merkittävä tekijä, joten esimerkiksi varastointi- ja 

kuljetuskustannusten strateginen suunnittelu on tärkeää. Ulkoisen ja sisäisen saatavuus 
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vaikuttaa tuotteen saavutettavuuteen. Käytännössä ulkoinen saatavuus tarkoittaa 

toimipaikan löydettävyyttä ja sisäinen saatavuus puolestaan tuotteen esillepanoa ja 

tarjoilua toimipaikan sisällä. (Bergström & Leppänen 2009, 288.) 

 

Yrityksen menestyksen kannalta on ratkaisevaa se kuinka hyvän vuorovaikutussuhteen 

se pystyy muodostamaan ympäristönsä kanssa. Suurimman tekijän muodostaa 

markkinointiviestintä. Tämä voidaan jakaa työntömarkkinointiin ja imumarkkinointiin. 

Työntömarkkinoinnilla pyritään saamaan mahdollisimman paljon myyntiä lyhyellä 

aikavälillä käyttämällä hintapainotteista strategiaa. Tavoitteena on siis saada määrällä 

tulosta. Painotus on hinnalla, intensiivisellä jakelulla ja myyntityöllä. Imumarkkinointi 

puolestaan tavoittelee mahdollisimman suuria asiakasmääriä ja siinä keskitytään pitkän 

aikavälin markkinointiin. Tämä strategia painottaa laatuun ja ideana on saavuttaa tulosta 

hyvällä katteella. Painotus on laadulla, selektiivisellä jakelulla ja mainonnalla. 

(Raatikainen 2005, 82.) 

 

 

3.4 Palvelustrategia 

 

Yritys voi luoda tuotteelleen lisäarvoa palvelun avulla. Suurimmin tämä tulee esille 

aloilla joilla tuotteet ovat samanlaisia. Tällöin henkilökunnan osaaminen ja laatu 

ratkaisevat. Palvelun avulla pystytään rakentamaan ydintuotteen ympärille 

palvelupaketti. Myös palveluympäristöllä on merkitystä. Sisustus, taustamusiikki ja 

esimerkiksi tuotemaistiaiset voivat vaikuttaa suurestikin ostopäätökseen. Yrityksen 

täytyy ymmärtää, että jokainen työntekijä on mukana palveluprosessissa ja vaikuttavat 

muihin palvelun osiin. Kaikkien palvelustrategian osien pitää myös sopia saumattomasti 

yhteen. (Raatikainen 2005, 82–83.) 

 

Yrityksen asiakaspalveluun vaikuttavat monet yrityksen sisäiset ja ulkoiset tekijät. 

Huolellisesti suunnitellulla palvelukonseptilla yritys määrittelee etukäteen ketä 

palvellaan, kuinka paljon palvelua tarjotaan, millä tavoin palvellaan ja miten palvelu 

tuottaa arvoa asiakkaille. Asiakaspalvelua suunniteltaessa on otettava huomioon sekä 

palveltavat asiakkaat että omat resurssit eli palveluhenkilöstö, -ympäristö sekä 

teknologia, laitteet ja järjestelyt. Palveluhenkilöstöön kuuluvat perinteisten 

asiakaspalvelijoiden lisäksi muita tehtäviä hoitavat tukihenkilöt ja näiden kahden 

ryhmän yhdessä toimiminen ja sen onnistuminen vaikuttaa myös ulkoisen 



25 

 

asiakaspalvelun laatuun. Palveluympäristö, esimerkiksi sisustus, työasut ja tunnelma, 

tulee suunnitella yrityksen asiakkaiden tarpeiden mukaisesti helpottamaan ja 

nopeuttamaan asiointia. Palveluympäristön tulisi tarjota asiakkaalle sopivia elämyksiä, 

jotta asiointi koetaan miellyttäväksi ja halu ostaa uudelleen jää. (Bergström & Leppänen 

2009, 180–184.) 

 

Palvelun kannalta tärkeitä ovat myös teknologiat, laitteet ja järjestelyt. Laitteiden tulee 

toimia ja olla helposti käytettäviä. Järjestelyistä oleellisimpia on jonottamisen 

hoitaminen palvelun sujuvuuden takaamiseksi. Teknologiaa hyödynnetään monella 

tavalla asiakkaiden kanssa kommunikointiin puhelimien tai internetin välityksellä. 

Palvelujen automatisoinnilla yritys voi nopeuttaa tiettyjä palvelujaan. (Bergström & 

Leppänen 2009, 186.) 

 

Jos palvelua halutaan hyödyntää kilpailukeinona, on löydettävä kilpailijoiden tavat 

palvella asiakkaitaan, jonka jälkeen voidaan etsiä keinoja erottua kilpailijoista 

positiivisesti. Kaikessa ei tarvitse olla paras, vaan pitää löytää käytännöt, jotka asiakkaat 

kokevat tilanteeseen sopivina ja juuri heille arvokkaina. (Bergström & Leppänen 2009, 

181.) 
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4 ASIAKKUUDENHALLINTA 

 

 

Ravintolatoiminnan perusedellytys on se, että on asiakkaita. Pystyäkseen palvelemaan 

asiakkaitaan riittävän hyvin, yrityksen on löydettävä oikeat asiakasryhmät. Kilpailun 

ollessa erittäin kovaa, asiakkuuksien hallinta on ensiarvoisen tärkeää. Asiakkailla on 

paljon vaihtoehtoja valita samankaltaisen tuotteen ja palvelun väliltä. (Miettinen & San-

tala 2003, 70–71.) Näistä syistä markkinoinnin suunnittelun lähtökohta pitää olla asia-

kas. Mäntynevan (2001, 15) mukaan asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen ja tunnista-

minen on asiakkuudenhallinnan menestyksen kannalta hyvin keskeistä. Vain yritys, joka 

tuntee asiakkaansa, pystyy ennustamaan asiakkaidensa ostokäyttäytymistä ja tekemään 

sen mukaisia toimenpiteitä. Tyytyväiset asiakkaat paitsi tuovat yritykselle rahaa, he 

myös ovat usein valmiita maksamaan pitämästään tuotteesta enemmän. Tyytyväinen 

asiakas myös suosittelee yritystä muille potentiaalisille asiakkaille, keskittää usein kaik-

ki saman alan ostokset yhteen hyväksi todettuun palvelun tarjoajaan, auttaa kehittämään 

yrityksen palvelua ja on valmis käyttämään muita liitännäispalveluja, jotka ovat yrityk-

selle kannattavia. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 17.) 

 

 

4.1 Segmentointi 

 

Asiakaskunnan segmentoiminen on tärkeä osa liikeidean muodostumista. Yrityksen 

kannattaa paneutua siihen, sillä asiakaskunnan tuntemus mahdollistaa 

markkinointitoimenpiteiden kohdistamisen oikeaan paikkaan. Segmentoinnilla 

tarkoitetaan sitä, että asiakkaat jaetaan erilaisiin ryhmiin kuluttajakäyttäytymisen 

perusteella. Yhteneviä tekijöitä voivat olla esimerkiksi tarpeet tai samanlaisten 

medioiden seuraaminen. (Raatikainen 2008, 20–22.) 

 

Segmentointia voidaan tehdä jakamalla asiakkaat demografisien tekijöiden avulla, joita 

ovat esimerkiksi ikä, kansallisuus, asuinolosuhteet ja rotu. Demografisia tekijöitä on 

helppo selvittää, sillä monet tilastot sisältävät valmiita osoitteistoja 

asiakaskohderyhmistä. Tekijät voivat olla myös geografisia eli esimerkiksi postinumero 

tai kaupunki- tai maaseutuasuminen, jotka ovat myös suhteellisen helppoja selvittää. 

Asiakkaat voidaan jakaa myös tilannetekijöiden perusteella. Ne määrittävät, 

käytetäänkö tuotteita ja palveluita työ- vai vapaa-ajalla. Näiden tietojen selvittäminen 
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onkin jo hankalampaa ja vaatii usein markkinointitutkimusta. Psykografiset tekijät 

kuten persoonallisuus, arvot ja asenteet ovat asioita, jotka ovat syntyneet pitkällä 

aikavälillä ja vaikuttavat erittäin voimakkaasti yksilön ostokäyttäytymiseen. Näiden 

asioiden syntymekanismia on usein todella vaikeaa selvittää ja selittää. (Raatikainen 

2008, 21–22.)  

 

Segmentoinnin tavoitteena on selvittää kuka ostaa ja kuluttaa yrityksen tuotteita ja 

mitkä tuotteet ovat niitä mitä kulloinkin halutaan ostaa. Tärkeää on myös selvittää, 

miten tuotteita ostetaan ja kulutetaan sekä mitkä tekijät vaikuttavat kuluttamiseen. 

Lopulta pitäisi myös analysoida sitä, miten nämä mainitut tekijät vaikuttavat 

käyttäytymiseen ostoprosessissa. (Raatikainen 2008, 20.) Onnistuminen asiakaskunnan 

segmentoinnissa on hankalaa, sillä nyky-yhteiskunta tarjoaa lukuisia eri vaihtoehtoja 

ihmisille siitä, mihin he vapaa-aikansa käyttävät. (Heikkinen 2005, 103.) Asiakkaiden 

tarpeet arvostukset ja odotukset myös muuttuvat jatkuvasti ja tämä laittaa oman 

haasteensa segmentoinnille. Prosessin täytyy jatkuvasti muuttua ja kehittyä. (Lahtinen 

& Isoviita 1998b, 17.) 

 

Segmentointia tehdessä aluksi tutkitaan potentiaalisten asiakkaiden ostokäyttäytymistä 

ja analysoidaan yhtäläisyyksiä ja eroja eri kohderyhmien välillä. Tämän jälkeen 

määritellään segmentointikriteerit eli juuri nämä tekijät, joita edellä käsiteltiin. Näiden 

tietojen pohjalta muodostetaan erilaisia kohderyhmiä eli segmenttejä. Yritykselle on 

tärkeää määritellä, mitkä segmentit ovat markkinointiponnistuksien arvoisia. Pitkälle 

erikoistuneiden pienyritysten kannattaa esimerkiksi valita vain yksi tietty kohderyhmä. 

Yritys voi myös käyttää selektiivistä strategiaa eli täydellistä segmentointia. Siinä 

markkinointitoimenpiteet kohdistetaan useille erilaisille segmenteille. Tätä käytettäessä 

jokaista kohderyhmää lähestytään sille räätälöidyllä markkinointistrategialla. Yritys voi 

myös päätyä käyttämään massamarkkinointia, jota kutsutaan myös 

segmentoimattomaksi strategiaksi. Siinä yritys markkinoi palveluitaan kaikille 

asiakasryhmille samalla tavalla. Edellytyksenä tällä strategialle on se, että kaikilla 

asiakkailla on samat tarpeet. (Raatikainen 2008, 23.) 

 

Asiakaspyramidi on hyvä väline, kun pyritään visualisoimaan asiakkaiden 

käyttäytymistä ja kun suunnitellaan tämän käyttäytymisen muuttamista. Pyramidin 

huipulla ovat aktiiviset asiakkaat eli ne, jotka ovat ostaneet yrityksen tuotteita ja 

palveluita jo jonkin aikaa säännöllisesti. Nämä asiakkaat ovat ehdottomasti yritykselle 
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kannattavin ja tuottavin ryhmä. Segmentoinnin hyöty tulee parhaiten esille, kun nämä 

asiakkaat segmentoidaan ostokäyttäytymisen perusteella. Kriteereinä voi olla 

esimerkiksi asiakkaiden käyttämä rahamäärä tai ostettujen tuotteiden määrä. Aktiivisten 

asiakkaiden jälkeen pyramidissa tulee ei-aktiiviset asiakkaat, jotka ovat joskus ostaneet 

yrityksen tuotteita, mutta eivät viimeaikoina. Tälle ryhmälle on mahdollista myydä 

jatkossa, mutta ensin on selvitettävä, miksi nämä asiakkaat eivät ole ostaneet yrityksen 

tuotteita viime aikoina. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 18.) 

 

Kolmantena pyramidissa tulee potentiaaliset asiakkaat. He eivät ole ostaneet yrityksen 

tuotteita, mutta joilla on kuitenkin jonkinlainen suhde yritykseen. Näillä asiakkailla on 

potentiaalia olla aktiivisia asiakkaita, sillä he ovat ehkä pyytäneet tarjouksia tai heille on 

puhuttu esimerkiksi messuilla. Tämän ryhmän jälkeen tulee jossain määrin 

potentiaaliset asiakkaat eli ne, joilla ei ole vielä yritykseen minkäänlaista suhdetta. 

Näistä asiakkaista on mahdollista tehdä potentiaalisia asiakkaita ja sitä kautta aktiivisia 

asiakkaita. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 18.) 

 

Pyramidin pohjimmaisena ovat ei-potentiaaliset asiakkaat. Heillä ei ole minkäänlaista 

halua tai tarvetta ostaa yrityksen tuotteita. Näiden asiakkaiden tunnistaminen on myös 

erityisen tärkeää, sillä yritys ei halua satsata kalliita markkinointitoimenpiteitä tähän 

asiakaskuntaan. (Lahtinen & Isoviita 1998b, 18.) 

 

 

4.2 Asiakkuuden elinkaari 

 

Asiakkuuden elinkaaren vaihe on asia, joka vaikuttaa asiakkuuden syvyyteen ja 

asteeseen. Uusi asiakassuhde on luonnollisesti herkempi kuin vuosia kestänyt 

asiakkuus, joka on henkisesti kaikkein tärkein. Asiakkuuden vaiheet elinkaarella 

voidaan jakaa neljään vaiheeseen: hankinta, haltuunotto, kehittäminen tai kasvattaminen 

ja säilyttäminen. Asiakkuudet ovat yleensä alkuvaiheessa kannattamattomia ja vasta 

pitkäaikaisuuden tuoma lisävolyymi tekee yksittäisistä asiakkuuksista kannattavia. 

(Mäntyneva 2001, 15–17.) 

 

Asiakkuuden hankintavaiheessa asiakkuus on vielä epävarmaa – potentiaalinen asiakas 

joko tulee asiakkaaksi tai ei tule. Pyrkimyksenä on aina saada asiakas ostamaan tuotteita 

juuri omalta yritykseltä. Haltuunoton tai aktivoinnin vaiheessa pyritään löytämään 
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mahdollisimman laaja tuotevalikoima asiakkaan ilmeisten ja piilevienkin tarpeiden 

tyydyttämiseksi. ”Näin päästään nopeasti ostovolyymissä aivan toiseen 

suuruusluokkaan”, Mäntyneva (2001, 16) painottaa, ”kuin vain odottamalla, että 

asiakkaalle ilmenisi tarve ostaa sitä tuotetta, joka hänet alun perin toi asiakkaaksi.”  

Palvelualalla tässä kohtaa korostuu henkilökunnan toiminta ja lisämyynti. Kun 

asiakkuus on saatu vakiinnutettua, tulee keskittyä asiakkuuden säilyttämiseen ja 

asiakkaan takaisin saamiseen, vaikka asiakas asioisi väliaikaisesti kilpailevilla 

yrityksillä. (Mäntyneva 2001, 15–17.) 

 

Asiakkuuden kesto ja ostojen määrän kasvu tekevät asiakkuudesta kannattavan. 

Uskolliset asiakkaat ovat tyypillisesti muunlaisia kannattavampia, sillä niiden eteen ei 

tarvitse käyttää uusien asiakkuuksien hankintaan liittyviä kustannuksia. Yrityksen on 

mahdollista tukea asiakasuskollisuuden alkamista ja olemassaoloa asiakkuuden eri 

vaiheissa eri keinoin. Taulukossa 1 kuvataan asiakkuudenhallintaa elinkaaren eri 

vaiheissa. (Mäntyneva 2001, 18.) 

 

TAULUKKO 1. Asiakkuudenhallinta elinkaaren eri vaiheissa (Mäntyneva 2001, 19) 

Asiakkuuden 
vaihe 

Hankinta Haltuunotto Kehittäminen Säilyttäminen 

Tavoite Potentiaalisten 
asiakkuuksien 
hankinta 

Uusien 
asiakkuuksien 
kannattavuus 
muiden tuotteiden 
lisämyynnillä 

Asiakkuuden 
syventäminen 

Olemassa olevien 
asiakkuuksien 
säilyttäminen 

Lähestymisen 
peruste 

Demografinen 
profiili 

Aiemmat ostokset Potentiaalin 
realisointi 

Asiakkaan ostohistoria 
ja profiili 

Tarvelähtöisyys Oletetut tarpeet Viestityt tarpeet Todelliset tarpeet Todelliset tarpeet 

Markkinoinnin 
personointi 

Vähemmän 
persoonallinen 
riittää 

Pyrkimys 
persoonallisuuteen 

Persoonallisuus 
välttämätöntä 

Persoonallisuus 
välttämätöntä 

Tarjouksen 
sisältö 

Perustuu 
tuotelähtöisyy-
teen 

Perustuu asiakkaan 
olemassaoleviin 
tarpeisiin 

Perustuu asiakkaan 
olemassaoleviin 
tarpeisiin ja toiveisiin 

Perustuu aiempaan 
asiakassuhteeseen 

Kaupan 
onnistumis-
todennäköisyys 

Alhainen Kohtalainen Hyvä Suhteellisen korkea 
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Asiakkuuden alussa on tärkeää motivoida asiakasta kokeilemaan yrityksen tuotteita ja 

palveluita. Yhteydenpito asiakkaaseen on tärkeää, mutta se voi sisältää erilaisia viestejä 

riippuen asiakkuudesta. Yritys pyrkii samaan aikaan sekä lisäämään asiakkaan 

ostomäärää että viestimään aitoa kiinnostusta asiakkaaseen. Ostomäärän kasvattaminen 

tekee asiakkuudesta kannattavan, asiakasuskollisuuden korostaminen lujittaa 

asiakkuutta kokonaisvaltaisesti. Keskeinen idea on sitouttaa asiakas ja saada hänet 

toimimaan suosittelijana omalle lähipiirilleen. Asiakkuudenhallinta elinkaaren eri 

vaiheissa ja samalla sen kustannustehokkaana pitäminen on haastavaa, jotta yritys 

pääsisi tavoiteltuihin myynti- ja kannattavuuslukuihin. (Mäntyneva 2001, 19–20.) 

 

Uusien asiakkaiden hankinnassa oleellista on tehdä ensimmäinen kauppa suhteellisen 

kannattavaksi ja luoda samalla jatkoa asiakkuudelle. Potentiaalisia asiakkaita hankitaan 

usein monen eri viestintä- ja markkinointikanavan kautta. Taulukon 1 mukaan 

asiakkuuden hankintavaiheessa voidaan luottaa vain asiakkaan oletettuihin tarpeisiin ja 

valinta tapahtuu pääosin vain demografisten tekijöiden avulla. Koska uusien 

asiakkuuksien hankinta on kalliimpaa kuin asiakkuuksien säilyttäminen, yrityksen tulisi 

keskittyä jo uusien asiakkaiden hankinnassa asiakkuuden jalostamiseen. Esimerkiksi 

uusien asiakkuuksien hankkiminen erilaisten alennuksien kautta voi johtaa tappiolliseen 

toimintaan, mikäli tuotteita myydään alle omakustannehinnan eikä asiakkuuksia saada 

vakiinnutettua. Hankintavaiheessa kaupan onnistumistodennäköisyys on myös taulukon 

1 mukaan alhainen. On kannattavaa miettiä, kuinka paljon panostetaan 

uusasiakashankintaan suhteessa nykyisten asiakkuuksien jalostamiseen. (Mäntyneva 

2001, 20.) 

 

Kun on kyse asiakkuuden haltuunottamisesta, siirrytään yhden tuotteen myynnistä koko 

tuotetarjonnan sovittamiseen asiakkaiden tarpeiden mukaiseksi. Tavoitteena taulukon 1 

mukaan on saada aikaan lisämyyntiä, jotta asiakkuudesta tulee kannattava. Mitkään 

vakioratkaisut eivät kuitenkaan yleensä täytä minkään asiakassegmentin tarpeita ja 

odotuksia täydellisesti, vaan tarvitaan hieman personoidumpaa markkinointia. Yrityksen 

tulisi mukauttaa tuote- ja palvelutarjontaansa vastaamaan olemassa olevia tarpeita. 

Haastavaa on se, ettei yritys välttämättä ole saanut otetta asiakkaaseen eikä siten voi olla 

varmaa, otetaanko huomioon kaikki seikat, joita asiakas pitää tärkeinä. (Mäntyneva 

2001, 20.) 
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Jotta yritys voi kehittää asiakkaidensa säilyttämiseen liittyviä toimia, yrityksen on 

ymmärrettävä syvällisesti asiakkaitaan ja heidän todellisia tarpeitaan. Sen jälkeen on 

mahdollista selvittää todennäköisyysmallinnuksen avulla todennäköisesti asiakkuutensa 

lopettavat asiakkaat sekä analysoida heidän potentiaaliaan ja kannattavuuttaan, jotta 

yritys voi tehdä perustellumpia päätöksiä asiakkaiden säilyttämisen toimenpiteistä. 

Parhaat asiakkuuden kriteerit ovat helposti löydettävissä analysoimalla muun muassa 

asiakaskannan ostohistoriaa, mutta ongelmaksi jää miettiä ne keinot, millä pidetään 

parhaat asiakkaat jatkossakin yrityksen asiakkaina. Muutokset asiakkaan 

ostokäyttäytymisessä voivat enteillä mahdollista aikomusta vaihtaa palveluntuottajaa. 

Selvä merkki on myös esimerkiksi asiakkaan tekemät valitukset tai myynnin 

väheneminen, jotka voivat toimia hälyttävinä merkkeinä yritykselle, joka haluaa 

reagoida näihin muutoksiin. Tosin vaikka asiakas ilmaisisikin lopettavansa yrityksen 

palveluiden käytön, hän ei välttämättä tee niin. (Mäntyneva 2001, 22.) 

 

Tässä kohtaa on myös hyvä muistaa, ettei kaikkia asiakkuuksia ole taloudellisessa 

mielessä pakko jatkaa. Yrityksen on mietittävä toimenpiteet oman asiakaskuntansa 

kriteerien mukaisesti pohjautuen nykyiseen ja potentiaaliseen kannattavuuteen. Usein 

asiakkuus ei pääty hetkessä, vaan yrityksellä on varoitussignaalien jälkeen aikaa 

vaikuttaa asiakkaan päätöksiin, ja oikeiden toimenpiteiden avulla yritys saattaa lisätä 

asiakassuhteidensa pysyvyyttä merkittävästi. Erityisen haasteellista on erottaa ne 

tyytymättömät asiakkaat, jotka eivät valita, mutta olisivat kannattavia asiakkaita 

yritykselle. (Mäntyneva 2001, 23–24.) 

 

Vaikka tyytyväisiä asiakkaita pidetään usein lojaaleina, suuri osa heistäkin saattaa 

vaihtaa toimittajaa. Yrityksen panostaminen sekä asiakastyytyväisyyteen että 

asiakkaiden säilyttämiseen liittyviin toimiin johtaa asiakkuuksien keston ja 

uskollisuuden kasvuun. Asiakkaiden arvoihin ja asenteisiin liittyvää ostokäyttäytymistä 

on vaikeaa ennustaa, mutta esimerkiksi ilmeisiin asiakkaiden tyytymättömyystekijöihin 

on helpompaa tarttua parantavin toimenpitein. Asiakkuudenhallinnan avulla 

saavutettujen uskollisten asiakkaiden markkinointikustannuksia on helpompi 

hallinnoida, he toimivat suosittelijoina lähipiirilleen ja kokeilevat mieluusti uusia 

tuotteita sekä ostavat enemmän. (Mäntyneva 2001, 23–24.) 
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4.3 Asiakassuhdemarkkinointi 

 

Markkinointistrategiaa, joka keskittyy asiakassuhteiden luomiseen ja ylläpitoon, 

kutsutaan asiakassuhdemarkkinoinniksi. Tässä strategiassa asiakas on kaiken toiminnan 

lähtökohta, ja tavoitteena on luoda pysyviä ja kannattavia asiakassuhteita. 

Asiakassuhdemarkkinoinnissa asiakassuhdetietokantaa käytetään markkinoinnin ja 

yksilöllisten toimenpiteiden toteuttamiseen. Markkinoinnin suunnitteluun vaikuttavat 

asiakastyytyväisyys, asiakkaan ostokäyttäytyminen ja yhteydenpito yrityksen kanssa. 

Suoramarkkinoinnin ja kohdistamisen avulla yritys tavoittaa parhaiten asiakkaan sekä 

hänen tarpeensa ja tilanteensa. Asiakassuhdemarkkinoinnin lähtökohta on löytää sopiva 

kohderyhmä ja luoda asiakassuhde. Potentiaalisille asiakkaille viestitään toiminnasta 

niin, että he innostuvat tekemään kokeiluostoja. Tähän pyritään esimerkiksi tekemällä 

pieniä muutoksia pakkauksiin, tarjouksilla ja muilla eduilla. Se, että tuote on asemoitu 

oikein asiakkaille löydettäviksi, on erityisen tärkeää. (Lecklin 2002, 131; Bergström & 

Leppänen 2007, 247.) 

 

Kun asiakkaat ovat löytäneet tuotteen ja yrityksen, kannustetaan heitä ryhtymään kanta-

asiakkaiksi. On monia tapoja päästä tähän tavoitteeseen. Pienempi yritys voi 

esimerkiksi muutamia kertoja vuodessa lähettää asiakkailleen mainoskirjeen, kutsua 

heitä asiakastilaisuuksiin ja tehdä asiakaskyselyitä. Hyvä keino on kannustaa asiakkaita 

ottamaan osaa liiketoimintaan, esimerkiksi tekemään parannusehdotuksia. Myös 

valitukset täytyy käsitellä nopeasti ja tehokkaasti niin, että asiakasta ei menetetä. 

(Bergström & Leppänen 2007, 17–18, 248–250.) 

 

Kanta-asiakasjärjestelmät ovat erityisen suosittuja isommissa yrityksissä. Nämä 

yritykset lähettävät kanta-asiakkailleen tarjouksia, antavat bonuksia ja lupaavat 

alennuksia ostosmäärän kasvaessa. Pääasia tällaisissa eduissa on, että ne ovat 

asiakkaalle tärkeitä ja hyödyllisiä.  Rahaedut eivät aina ole niitä yritykselle 

hyödyllisimpiä etuja antaa, sillä ne eivät sido asiakasta tarpeeksi vaan he saattavat 

halvempien hintojen toivossa siirtyä käyttämään muiden yritysten palveluja. 

Sitouttavampia etuja ovatkin usein esimerkiksi erityisen hyvä palvelu, joka voi pitää 

sisällään esimerkiksi jonon ohi pääsemiset ja ennakko-osto mahdollisuuden. Etuja 

miettiessä on muistettava ottaa huomioon asiakas ja hänen tarpeensa, mutta myös se, 

että ne eivät aiheuta yritykselle liikaa kustannuksia. Asenteen tulisikin olla se, että 

eduilla tuotettu lisämyynti kattaa aina siitä aiheutuneet kulut. Jos yritys ei halua kerätä 
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rekisteriä asiakkaistaan, he voivat myös käyttää kuponkeja johon asiakas kerää leimoja. 

Kaiken kaikkiaan on tärkeää, että yritys miettii asiakassuhdemarkkinoinnin 

toimenpiteitä tarkasti ja pitkällä tähtäimellä. Niiden pitää perustua tutkimuksiin ja 

analyyseihin, ja olla huolella suunniteltuja. (Bergström & Leppänen 2007, 17–18, 248–

250.) 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

Tärkeänä osana Ravintola X:n asiakashankintakeinojen, tuotekehityksen ja 

markkinoinnin suunnittelussa on pohjatiedon kerääminen yrityksen nykyisiltä 

lounasasiakkailta ja potentiaalisilta lähiyritysten asiakkailta. Teimme 

asiakaskyselylomakkeen, jonka avulla selvitettiin ihmisten lounaskäyttäytymistä ja 

lounaspaikan valintakriteereitä, ravintolan lounastuotteen laatua tai mielikuvia siitä, 

sekä vastaajien demografisia taustoja. 

 

Suoritimme kyselyn paperisena määrällisenä eli kvantitatiivisena tutkimuksena. 

Kyselyjä jaettiin Ravintola X:ssä lounasaikaan 4 päivän ajan, jolloin asiakkaat lounaan 

syötyään vastasivat kysymyksiin pöydässä. Kävimme myös henkilökohtaisesti 

kahdessakymmenessä lähiyrityksessä korttelin säteellä jakamassa samanlaiset kyselyt 

yritysten työntekijöille ja haimme vastaukset samana päivänä, jolloin vastaajat täyttivät 

kyselyt yksin. Valitsimme lähiyrityksistä vaate-, sisustus-, ja operaattoriliikkeitä sekä 

pankkeja ja kiinteistönvälitysyrityksiä, jotta saisimme kuvan siitä, missä ja millä 

perusteilla lähiyritysten työntekijät syövät lounasta ja millaisia mielikuvia heillä on 

Ravintola X:stä. Etukäteen sovimme otannaksi 80 kyselyä.  

 

Kyselylomake (liite 1) koostui kolmesta lyhyestä osasta. Ensimmäisenä selvitettiin 

vastaajan demografisia taustoja ja sitä, kuinka usein hän arvioi käyvänsä lounaalla 

ravintola X:ssä. Toisessa osassa kartoitettiin taulukon avulla vastaajan prioriteetteja 

liittyen lounasravintolan valintaan sekä kysyttiin melko samojen muuttujien avulla, 

millainen lounaskokemus Ravintola X:ssä oli tai millaiset mielikuvat lähiyritysten 

potentiaalisilla asiakkailla on ravintolan lounaasta. Tässä kohtaa käytimme myös 

avointa kysymystä saadaksemme lisäkommentteja ravintolan lounaan tasosta. Olimme 

valinneet kuusi ravintolaa, jotka tavalla tai toisella näimme ravintola X:n kilpailijoina. 

Kyselyssä selvitettiin, olivatko vastaajat käyttäneet näiden ravintoloiden 

lounaspalveluita ja missä muualla he olivat viimeisen vuoden aikana lounastaneet. 

Kysyimme myös, minkä kanavan kautta vastaaja seuraa ravintoloiden lounastarjontaa. 

Näillä kysymyksillä pystymme kartoittamaan mahdollisia kilpailijoita ja sitä, missä 

ravintolan lounaslista kannattaisi jatkossa julkaista.  
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Kyselylomakkeessa pienenä kannustimena toimi se, että kaikkien sähköpostiosoitteensa 

jättäneiden kesken arvotaan kolmen ruokalajin lahjakortti lounaalle Ravintola X:ään. 

Tulostusvirheen takia kyseinen arvonta jäi pois 13:sta ulkopuolisiin yrityksiin 

suunnatusta kyselylomakkeesta, mutta se ei vaikuttanut ihmisten vastaushalukkuuteen 

mitenkään. 

 

Suunnittelimme yhdessä kyselylomakkeen kysymykset ja tarkistutimme ne opettajilla 

sekä ravintolapäälliköllä. Kyselyn kysymykset suunniteltiin niin, että voimme käyttää 

lähes samaa kyselylomaketta sekä ravintolan sisällä kuin myös ulkopuolisissa 

yrityksissä. Käytimme tulosten tarkasteluun tilastointiohjelma Tixeliä sekä kuvaamme 

tuloksia taulukoiden ja pystypylväskuvioiden avulla. Ravintolan lounasasiakkailta ja 

ulkopuolisilta vastanneilta tulleita vastauksia on välillä eritelty toisistaan. Vastaukset 

liite kyselylomakkeen avoimeen kysymykseen ravintolalounaasta ovat kirjoitettuna ylös 

liitteeseen 2. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

 

Ravintolan asiakkailta saimme 42 vastausta ja lähiyrityksistä 24 vastausta, yhteensä 66 

kappaletta. Lounaskyselyyn kaikista vastanneista henkilöistä 35 olivat naisia ja 31 

miehiä, joten saimme melko tasavertaisen sukupuolijakauman. Myös lopullinen 

ikäjakauma on melko tasainen, kyselyyn vastanneista 20 olivat 20-35-vuotiaita, 19 

olivat 36-50-vuotiaita ja 26 olivat yli 50-vuotiaita. Vain yksi vastaajista oli alle 20-

vuotias. 

 

 
 

KUVIO 3.  Ravintola-asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden käyntimäärä 

ravintolassa 

 

Kuviosta 3 selviää, että kyselyyn vastanneista kaksi henkilöä käy viikoittain ravintola 

X:ssä lounaalla. 12 henkilöä käy lounaalla kuukausittain ja suurin osa ravintolassa 

kyselyyn vastanneista arvioi käyvänsä lounastamassa harvemmin. Lähiyrityksiin 

jaetuista kyselyistä paljastuu, että 42 % ei ole käynyt ravintolassa kertaakaan ja 42 % 

käy harvemmin kuin kuukausittain lounaalla. Vain yksi vastaaja ravintolan ulkopuolelta 

käy lounaalla kuukausittain. 
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KUVIO 4. Ravintola-asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden ikäjakauma 

 

Kuvio 4 osoittaa, että jopa 22 kyselyyn vastanneista ravintola-asiakkaista olivat yli 50-

vuotiaita. Sen sijaan lähiyrityksiin kohdistetuista kyselyistä vain neljä olivat yli 50-

vuotiaita ja suurin osa, 15 henkilöä, olivat iältään 20-35-vuotiaita. Ravintolassa 

kyselyyn vastanneista alle 35-vuotiaita nuoria aikuisia oli vain kuusi. 

 

Taulukon 2 mukaan kahdenkymmenen 20-35-vuotiaan vastaajan mielestä todella 

tärkeitä asioita lounaspaikkaa valitessa on laatu, sijainti ja palvelu. 19 vastaajaa arvioi 

myös hinnan joko melko tai todella tärkeäksi tekijäksi. Näistä nuorista vastaajista 14 

arvioi tunnelman ja terveellisyyden melko tärkeiksi seikoiksi. Kaikki vastaajista pitivät 

nopeutta joko melko tai todella tärkeänä lounastilanteessa. 

 

 

 

 



38 

 

TAULUKKO 2. Lounaan tärkeysseikat 20-35-vuotiaiden keskuudessa 

Ehto:  ikä = 20-35v          

  nopeus laatu terv. tunnelma sijainti hinta palvelu 
ei tärkeä 0 0 0 1 0 0 0 
ei kovin 0 0 1 4 2 1 3 
melko 12 8 14 14 5 11 7 
tod tärkeä 8 12 5 1 13 8 10 
ei vast 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 
 

KUVIO 5. Ravintoloiden lounastarjonnan seuraaminen 

 

Kysymykseen siitä, mitä kautta seuraa ravintoloiden lounastarjontaa, sai valita useampia 

vaihtoehtoja. Kaikista vastauksista 44 eli kaksi kolmasosaa seuraa ravintoloiden 

lounastarjontaa internetissä eli sosiaalisen median tai ravintoloiden kotisivujen kautta 

(kuvio 5). Paikan päällä ravintolassa lounaslistan selvittäminen sai 29 vastausta. 

Saimme viisi vastausta kohtaan ”muu, mikä?”, johon vastauksiksi oli kirjattu lehdet, 

mainosteline ja suositukset lähipiiriltä. 
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KUVIO 6. Lounaan terveellisyyden merkitys miehille ja naisille 

 

Kun on kyse siitä, kuinka tärkeäksi terveellisyys mielletään lounaspaikkaa valitessa, 

nais- ja miesvastaajien välillä on huomattavissa selkeä ero. Kuvion 6 mukaan naisista 

enemmistö, 33 vastaajaa, pitää lounaan terveellisyyttä todella tai melko tärkeänä. 

Miehistä vain 3 pitää terveellisyyttä todella tärkeänä tekijänä, kun taas 27 on asettanut 

terveellisyyden melko tai ei kovin tärkeäksi. 
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KUVIO 7. Lounaan hinnan merkitys miehille ja naisille 

 

Miesten ja naisten mielipiteet jakautuvat myös hinnan tärkeyttä arvioitaessa. 

Naisvastaajille hinta on tärkeämpi tekijä kuin miesten keskuudessa. Seitsemälle 

miesvastaajalle hinta ei ole kovin tärkeä seikka, 18 mielestä se on melko tärkeää ja 

kuudelle vastaajalle hinta on todella tärkeä (kuvio 7).  Naisista kaikki 35 ovat arvioineet 

hinnan joko melko tai todella tärkeäksi tekijäksi. 
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KUVIO 8. Muut lounaspaikat 

 

Kysymykseen siitä, missä on käynyt viimeisen kuukauden aikana lounastamassa, sai 

valita useita vaihtoehtoja antamistamme oletetuista kilpailijoista. Kysymykseen liittyi 

myös avoin kohta. Kuvion 8 mukaan suurella osalla vastaajista on tapana tuoda omat 

eväät työpaikalle (25 kpl) tai ruokailla työpaikan henkilöstöravintolassa (16 kpl). 

Ravintola Tillikassa, jossa tarjoillaan ravintola X:n tapaan liikemieslounasta, oli käynyt 

viimeisen kuukauden aikana 16 vastaajaa. Myös Kauppahallin 4 Vuodenaikaa on 

suosittu vastaajien keskuudessa.  

 

Avoimeen kohtaan siitä, missä muualla kyselyyn vastanneet ovat viimeisen kuukauden 

aikana käyneet syömässä, tuli useita erilaisia vastauksia 34 vastaajalta. Yhteensä 

mainittiin 32 kilpailevaa ravintolaa. Selvästi eniten käyntejä keräsi tavaratalo Sokoksen 

ravintola, jossa 11 vastaajaa kertoi käyneensä. Myös Kauppahalli useine 

lounaspaikkoineen on suosittu, esiin nousi esimerkiksi Kauppahallin kotilounas ja 

Pyörykkäbaari. Myös Bistro Venla sai viisi mainintaa ja Suomalaisella Klubilla oli 

käynyt kolme vastaajaa. Lopuista yksittäisistä vastauksista noin 10 olivat keskustan 

ketjuravintoloita ja seitsemän erilaisia etnisiä ravintoloita. Korkealaatuisemmista 

paikoista Palatsi, Frankly, Torni sekä Näsinneula mainittiin kerran. 
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Ravintolan nykyisten asiakkaiden mielestä ravintola X:n lounas on pääosin hyvää ja 

erinomaista, paras ollen palvelu, jonka arvio erinomaiseksi 28 vastaajaa (taulukko 3). 

Heikoimmaksi osaksi arvioitiin lounaan hinta, joka sai seitsemältä asiakkaalta 

tyydyttävän. Erinomaiseksi lounas arvioitiin yhteensä 66 kertaa ja hyväksi 94 kertaa. 

 

TAULUKKO 3. Ravintola-asiakkaiden arvio lounastuotteesta 

Ehto:  asiakas       

  tunnelma palvelu ruoka hinta 
välttävä 0 0 0 0 
tyydytt 0 0 1 7 
hyvä 27 14 25 28 
erinom 15 28 16 7 
ei vast 0 0 0 0 

 

Potentiaalisten asiakkaiden mielikuvat ravintola X:n lounaasta ovat pääosin hyviä. 

Tämän arvion ravintola sai 56 kertaa (taulukko 4). Eniten erinomaisia mielikuvia 

asiakkailla on ruokatuotteesta. Potentiaalisilla asiakkailla on siis mielikuva, että ruoka 

on hyvää. Potentiaalisten asiakkaiden mielikuva hinnasta sai heikoimmat arviot. 

Kahdeksan vastaajan mielikuva hinnasta oli tyydyttävä. Kyselyyn vastanneista neljä 

jätti tähän kohtaan vastaamatta. Avoimista kommenteista ja keskustelusta tuli ilmi, että 

monella ei ollut minkäänlaista mielikuvaa ravintolan lounaasta 

 

TAULUKKO 4. Potentiaalisten asiakkaiden mielikuva lounastuotteesta 

Ehto:  yritys       

  tunnelma palvelu ruoka hinta 
välttävä 0 0 0 0 
tyydytt 1 0 2 8 
hyvä 18 15 11 12 
erinom 1 5 7 0 
ei vast 4 4 4 4 

 

. 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

 

 

Selvitämme SWOT-analyysillä ravintola X:n vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia 

ja uhkia. Vahvuuksiin voidaan laskea vakaa talous, sitoutunut ja palvelualtis 

henkilökunta, vakiintunut asiakaskunta, hyvät tilat ja suositut perustuotteet. Iso osa 

ravintolan henkilökunnasta onkin työskennellyt yrityksessä jo useampia vuosia. 

Heikkoutena mainittakoon vähäinen markkinointi, joka osittain tarkoittaa, etteivät uudet 

asiakkaat löydä ravintolaan. Ravintola ei mainosta ulkoisissa medioissa kuten 

sanomalehdissä. Viimeaikaisin markkinointitoimenpide on televisioruutu ovessa, jossa 

vaihtuvilla sivuilla mainostetaan päivän lounasta, menuja ja kausituotteita. Ravintolassa 

ei ole tehty mitään isoja muutoksia pitkähkön elinkaaren aikana, eli yritykseltä 

puuttuvat nopea toimintakyky ja joustavuus muuttuvissa tilanteissa. 

 

Ravintolalle mahdollisuuksia ovat taloudellisen tilanteen elpyminen, markkinoinnin 

tehostaminen ja sen myötä uusien asiakasryhmien löytäminen. Myös uusien ideoiden 

toteuttaminen kuuluu tähän kategoriaan, mikäli yrityksen johdolta löytyy joustavuutta. 

Ravintola-alan yritysten tulevaisuus riippuu myös paljon päättäjistämme; se mitä 

tapahtuu esimerkiksi alkoholiverolle ja yrittäjyyden tukemiselle jatkossa. Uhkia 

yritykselle ovat kiristyvä kilpailu ja jatkuva heikko taloudellinen tilanne, joka vaikuttaa 

asiakkaiden ostovoimaan. Vaikka asiakaskunta on ravintolassa hyvin vakiintunutta, 

uhaksi voidaan laskea myös asiakaskunnan vanheneminen. Useimmat kanta-asiakkaista 

ovat eläkkeellä, mikä saattaa johtaa nykyisten asiakkaiden ostovoiman pienentymiseen 

lähitulevaisuudessa. 

 

Myös yritysympäristön analysointi on todella tärkeää ravintola X:lle. Poliittiset tekijät 

rajoittavat ravintolatoimintaa ja alkoholipolitiikasta keskustellaan jatkuvasti. Poliittisten 

tekijöiden analysointi on tällä hetkellä hieman haastavaa, sillä eduskunnassa on paljon 

eriäviä mielipiteitä ravintoloihin liittyvissä kysymyksissä, eikä ole tietoa esimerkiksi 

siitä, vapautetaanko vai vangitaanko keskioluen myynti kaupoissa. Toinen vahvasti 

ravintolan toimintaan vaikuttava tekijä on talous. Kuten makroympäristöanalyysin 

kohdalla todettiin, ravintola-ala on suuri kärsijä nykyisessä talouden taantumassa. 

Tällaisessa tilanteessa on erityisen tärkeää selvittää, mitä asiakkaat haluavat 

ravintolakokemukseltaan ja paljonko he ovat siitä valmiita maksamaan. 
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Sosiaalisista tekijöistä ikärakenne ja kulutuskäyttäytyminen ovat niitä asioita, joita 

kannattaa ja pystytään tutkimaan. Suomessa 20-64 -vuotiaiden määrä on jatkuvasti 

vähentynyt viimeisten viiden vuoden aikana. Väestö ikääntyy ja syntyvyys vähenee, 

mikä heikentää elatussuhdetta Suomessa ja vaikuttaa yhä julkisen talouden vakauteen. 

Tulevaisuudessa vanhusten asema ei siis vaikuta paremmalta. Toisaalta ihmisten terveys 

on parantunut huomattavasti, mikä pidentää terveitä eläkevuosia. Kuluttamiseen ja sen 

tasoon vaikuttavat monet tekijät; kaupungeissa kulutetaan enemmän, mutta maaseudulla 

asumismenot ovat pienimmät. Maaseudulla esimerkiksi liikennemenot ovat kuitenkin 

kaupunkeihin verrattuna suuremmat. Tampere on melko ideaali paikka yritykselle, sillä 

kaupunki vetää puoleensa kaikenlaisia kuluttajia hyvätuloisista perheistä opiskelijoihin. 

Elintarvikemenot ovat vain hieman muuta maata suuremmat Etelä-Suomessa, mutta jos 

ruokakuluihin otetaan huomioon ateria- ja ravintolapalveluiden käyttö, erot alueiden 

välillä kasvavat. Kaupunkimaisissa kunnissa käytetään selvästi enemmän rahaa 

ruokapalveluihin. 

 

Ekologiset tekijät eli ympäristökysymykset otetaan ravintolassa hyvin huomioon. 

Lounas pyritään suunnittelemaan niin, että saadaan käytettyä pois tuotteita, jotka 

mahdollisesti muuten jäisivät käsiin. Yleinen kierrätys toimii, kuivuneet leivät jauhetaan 

korppujauhoksi ja pöydistä takaisin tulevat rasvat käytetään paistamiseen. 

 

Ravintola X:n suurin teknologinen kehityskohde on markkinoinnin kehittäminen 

tämänpäiväisen edistyneen teknologian tasolle.  Yritys on hiljattain avannut Facebook-

sivut, joita päivitellään harvakseltaan. Yrityksen kotisivut ovat olleet toiminnassa 

useampia vuosia ja sinne päivitetään lähinnä à la carte- ja viinilistat.  Internet- ja 

Facebook-sivuista saatu hyöty pitäisi pyrkiä maksimoimaan aggressiivisemmalla ja 

aktiivisemmalla päivittämisellä. Lounaslista kirjoitetaan ja tulostetaan pöytiin joka 

arkiaamu, joten olisi helppoa lisätä se samalla ainakin ravintolan Facebook-sivuille. Jos 

ravintolan kotisivuja on vaikea muokata päivittäin, sinne voisi vähintäänkin lisätä linkin 

ravintolan Facebook-sivuille, jossa lounastiedot olisivat esillä. Myös esimerkiksi 

lounaat.info sivulla voi jakaa ravintolansa lounaslistan. Ihmisiä voisi myös kannustaa 

vuorovaikutukseen ja keskusteluun ravintolan kanssa Facebookin välityksellä erilaisin 

palkinnoin. 
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Ravintolan lounaan asiakaskunta koostuu tällä hetkellä pääasiassa yritysasiakkaista ja 

yksittäisistä liikemiehistä sekä vanhemmasta asiakaskunnasta, jotka tulevat syömään 

joko yksin, ystävien tai erilaisten yhdistysten kanssa. Yritysasiakkailla on muuhun 

asiakaskuntaan verrattuna enemmän rahaa käytössään, mutta viime aikojen heikon 

taloudellisen tilanteen seurauksena on kuitenkin ollut huomattavissa yrityksienkin 

budjettien kiristymistä. Asiakasmäärät ovat siis niin yrityksien kuin vanhempien 

asiakkaiden kohdalla laskussa.  

 

Ravintolassa työskennellessämme olemme huomanneet, että samat asiakkaat tulevat 

jatkuvasti vastaan ja samat yritykset sekä yhdistykset varaavat kabinettitiloja käyttöönsä 

jopa kuukausittain. Asiakkaiden kanssa käydyt keskustelut ovat todistaneet monen 

heistä käyneen ravintolassa jo vuosikausia. Monella asiakkaalla on ravintolaan liittyen 

tärkeitä muistoja kuten häitä, syntymäpäiväjuhlia ja ensitapaamisia. Näille asiakkaille 

on tärkeää tietynlainen vakiintuneisuus ja perinteet. He odottavat näkevänsä tietyt 

annokset listoilla ja istuvansa aina samassa pöydässä. Koska kyseinen yli 

viisikymppisten ikäryhmä on iso asiakaskunta ravintolalle, on tärkeää pitää tietyt 

perusasiat tuttuina ja turvallisina, mistä juontuukin perimmäisin syy liikeidean ja 

toimintatapojen muuttumattomuuteen vuosien varrella. 

 

On tärkeää, että nämä uskolliset asiakkuudet otetaan hyvin huomioon. Käsittelimme 

asiakkuuden elinkaarta kappaleessa 4.2., jossa todettiin tällaisten pitkäaikaisten 

asiakkuuksien olevan yritykselle kaikkein arvokkaimpia ja kannattavimpia. Kanta-

asiakkaiden ostohistoria ja tarpeet tunnetaan hyvin sekä kaupan 

onnistumistodennäköisyys on korkeampi kuin uusien asiakkaiden kohdalla. Ravintolan 

kannattaisikin personoida markkinointiaan ja tarjouksiaan kun on kyse tällaisista 

pysyvistä asiakassuhteista. Kerroimme lyhyesti myös asiakassuhdemarkkinoinnista 

kappaleessa 4.3., jonka keinoja voitaisiin hyödyntää uskollisten asiakkaiden kanssa 

nykyistä tehokkaammin. Yritys voisi esimerkiksi lähettää asiakkailleen muutamia 

kertoja vuodessa mainoskirjeen, jossa esiteltäisiin kausituotteita, vaihtunutta ruokalistaa 

tai tarjouksia. Sähköpostituslistan avulla asiakkaille saa tietoa varsin nopeasti ja 

kustannustehokkaasti. Varsinaista kanta-asiakasrekisteriä ei verrattain pienen ravintolan 

kannata välttämättä perustaa, mutta olisi mahdollista ottaa käyttöön esimerkiksi 

lounasleimakortteja, jotka kannustavat kanta-asiakkuuteen. 
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Ravintola X:n on oltava valmis panostamaan markkinointiin, mikäli kasvustrategioista 

valitaan nykyisiin tuotteisiin ja asiakkaisiin keskittyminen. Ravintolan tilat ovat 

oivalliset lounaspalavereille ja liiketapaamisille, mutta koska ravintola ei ole 

markkinoinut itseään vuosiin, on mahdollista, etteivät potentiaaliset asiakkaat ole 

tietoisia tästä. Asiakasmäärät eivät nouse, jos naapurista saa samanlaatuisen aterian 

halvempaan hintaan. Tuotteiden hintaa täytyy miettiä tarkasti mahdollista hintakilpailua 

silmällä pitäen.  Hintaa ei kuitenkaan kannata myöskään asettaa liian matalalle isojen 

asiakasmassojen toivossa, sillä myöhemmin hintojen nostaminen on aina hankalaa. 

Pienillä uudistuksilla esimerkiksi ravintolan sisustukseen voi olla positiivinen vaikutus 

asiakasmääriin. Yritysasiakkaita voitaisiin houkutella enemmän esimerkiksi 

päivittämällä kokousvälineitä tai myymällä kokouspaketteja. Kokouspakettien avulla 

puututtaisiin siihen, että kabinetin varanneet ryhmät myös toisivat rahaa eivätkä vain 

käyttäisi ravintolan tiloja, joista ei tällä hetkellä oteta minkäänlaista tilavuokraa. 

 

Ravintola X voi pyrkiä laajentamaan asiakaskuntaansa myös uudelle segmentille. 

Käytännössä tämä tapahtuisi markkinoimalla yritystä esimerkiksi turisteille ja 

liikematkailijoille. Yritys voisi mainostaa turistioppaissa ja tehdä sopimuksia 

matkanjärjestäjien kanssa. Jo nyt muutama matkatoimisto tuo asiakkaansa säännöllisesti 

syömään ravintola X:ään, ja tätä strategiaa voisi hyödyntää lisääkin. Matkailijoita 

saavutettaisiin enemmän mainostamalla esimerkiksi messuilla ja tapahtumissa. Monet 

tulevat myös teatterimatkoille Tampereelle, ja koska ravintola X sijaitsee aivan näiden 

teattereiden läheisyydessä, voisi ravintola mainostaa itseään näille matkailijoille 

esimerkiksi tarjoamalla lounaspaketteja. 

 

Ravintolan omistaja toivoisi asiakkaiksi myös nuorempaa asiakaskuntaa. Heidän 

tavoittamisekseen on tärkeää löytää ne markkinointikanavat, joita nuori asiakaskunta 

seuraa. Sosiaalisen median aktiivisempi päivittäminen olisi avainasemassa. Ravintola X 

voisi esimerkiksi paneutua enemmän trendeissä mainittuihin seikkoihin ja lähteä 

kehittämään lounasta terveellisemmäksi. Riskinä tässä kasvun strategiassa olisi se, 

mikäli myös tuotetta lähdetään muuttamaan liikaa, menetetään nykyiset asiakkaat ja 

uudet saattavat jäädä saavuttamatta. Toisaalta, jos nykyinen liikemieslounas pidetään 

ennallaan ja vain pikalounasta lähdetään muuttamaan nuoremman asiakaskunnan 

makuun sopivaksi, jäävät riskit pienemmiksi.  
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Kohdeyrityksen lounastuotteita voidaan tarkastella kappaleessa 2.2 esitellyn Bostonin 

neliön avulla. Lounaan konsepti on vuodesta 1993 pysynyt samana, ainoastaan hinta on 

kasvanut vuosien saatossa.  Tähtituotteeksi voi laskea liikemieslounaan 

kokonaisuudessaan sekä à la carte -listan annoksista esimerkiksi pippuripihvin ja poron. 

Esimerkiksi liikemieslounasta kalapääruoalla myytiin vuonna 2014 jopa hieman 

enemmän kuin vuonna 2010, mikä antaa viitteitä myös lounaan terveellisyyden 

arvostuksen noususta. Brasserie -listan edulliset lämpimät leivät sekä salaatit ovat 

lounasajan lypsylehmiä. Niillä on melko hyvä kate, ne ovat yhä suositumpia ja niiden 

oheen on usein helppo myydä lasillinen viiniä tai olutta. Rakkikoira on pikalounas. Se 

pitää valmistella joka päivälle erikseen, vaikka sitä myydään nykyään hyvin vähän.  

Pikalounaan syöjät eivät yleensä tuo lisämyyntiäkään, joten kannattavuusstrategiankin 

kannalta tämä tuote tulisi poistaa valikoimista ja mahdollisesti korvata jollain muulla. 

Neliöön kuuluvat kysymysmerkkituotteet ovat juuri niitä vaihtoehtoja pikalounaalle, 

mitä tämän työn avulla lähdetään suunnittelemaan. 

 

Ravintola X voisi harkita supistavansa tarjottavaa à la carte -listaa lounasaikaan. Jos 

lounaslistalla on jo broileria ja kalaa, à la carte -listan broileri- ja kala-annoksia tuskin 

kannattaa pitää saatavilla lounaan aikana. Supistettua à la carte -listaa voisi muokata sen 

mukaan, mitä raaka-aineita on käytettävissä, samalla kaavalla kuin lounastuotteenkin 

kanssa. Tietyt klassikkotuotteet, kuten lohikeitto tai olutleipä pysyisivät tarjolla koko 

ajan, sillä niitä myydään kellonajasta tai päivästä riippumatta. 

 

Trendeissä mainitut suuntaukset eivät juuri tule esille ravintola X:n lounastarjonnassa. 

Paneroidut leikkeet, ranskanperunat, jälkiruokakakut ja muut samanlaiset ravintolan 

lounaslistalla tutuksi tulleet tuotteet eivät terveellisen ruoan tunnusmerkkejä täytä. 

Ravintola suosii jonkin verran lähiruokaa, mutta se ei näy asiakkaille asti. Esimerkiksi 

ruoanlaittoon käytettävät sienet ovat usein ravintolan henkilökunnan itse poimimia ja 

kuha on pääosin itse pyydettyä. Kala, tietyt lihat ja leipä tulevat viereisen kauppahallin 

yhteistyökumppaneilta sekä jäätelöt ja sorbetit tulevat Tampereen jäätelötehtaalta.    

Lähiruokien käyttöä kannattaisi tuoda asiakkaille asti esille tehokkaammin, sillä se 

itsessään antaa tuotteelle lisäarvoa asiakkaan silmissä. Trendimäisesti viime vuosina 

esille nousseet erikoisruokavaliot pystytään hyvin pitkälti ottamaan huomioon ja 

tekemään muutoksia annoksiin niiden pohjalta, mitä ravintolan asiakkaat selvästi 

arvostavat. Lähes kaikki annokset tehdään automaattisesti gluteenittomina ja 
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laktoosittomina, mikä helpottaa asiointia ja lisää palvelun sujuvuutta, kun esimerkiksi 

isolle ryhmälle menee paljon samanlaisia annoksia. 

 

Monet läheltäkin löytyvät kilpailevat ravintolat tarjoavat ravintola X:n pikalounasta 

vastaavaa tuotetta edullisempaan, noin kymmenen euron hintaan, sisältäen katesalaatin 

ja pääruoan. Ravintola X pyytää samanlaisesta ja laadultaan heittelevästä lounaasta 13 

euroa. Tosin toisin kuin monissa muissa ravintoloissa, ravintola X:ssä lounasruoka tulee 

asiakkaalle aina lautasannoksina pöytiin tarjoiltuna, mitä pidetään yhtenä kilpailuetuna.  

Pääkaupunkiseudun suosituimpia lounaspaikkoja selatessa päällimmäisenä mieleen jää 

salaattien monipuolisuus, oli sitten kyse salaattibuffetista tai pääruokasalaatista. 

Salaattipohjan tuoreutta ja täytevaihtoehtojen määrää arvostetaan. Ravintola X:llä on jo 

listallaan suositut perussalaattituotteet, broileri- ja lämmin lohisalaatti runsaalla 

salaattipohjalla. Vain täyte- ja kastikevalikoimaa hieman uudistamalla voitaisiin saada 

toimiva ja terveellinen lounastuote, joka vetoaisi nuoriin ja naisiin. Salaatille voidaan 

laskea kiinteä hinta, johon kuuluu tietty määrä täytteitä, tai jokaisella täytelukumäärällä 

voi olla oma hintansa. Myös keiton yhdistämistä salaattilounaaseen voisi miettiä 

houkuttelemaan kevyempää lounasta hakevia naisia tai nuoria. Liikemieslounaan 

alkuruokavaihtoehtoon kuuluu perinteisesti alkukeitto, joten samaa päivän keittoa voisi 

myydä myös pääruokakokoisena katesalaatin kera. 

 

Ravintola X ei sinänsä kilpaile etnisten ravintoloiden kanssa, mutta niiden valtava 

suosio ja trendikkyys nykypäivänä on huomattava. Ravintolat tänä päivänä tuntuvat 

joko erikoistuvan johonkin tiettyyn etniseen keittiöön tai sitten puhtaisiin suomalaisiin 

raaka-aineisiin ja menestyvän toteuttamalla valitsemaansa ideaa parhaan taitonsa 

mukaan. ”Tampereen ensimmäinen eurooppalainen” ravintola X voisi myös harkita 

lisäävänsä ruokiinsa lisävaikutteita eri Euroopan maista. Inspiraation lähteenä voisi 

toimia esimerkiksi Ranskan tai Italian klassiset ruoat. On myös mahdollista toteuttaa 

teemaviikkoja, jolloin paneudutaan yhden kohdemaan ruokakulttuuriin vielä 

syvällisemmin. Tällaiset ideat voisivat elävöittää ravintolan keittiötä ja tuoda 

työntekijöillekin uusia ideoita ja motivaatiota toteuttaa työtään. Ravintola on jo 

todistanut osaavansa valmistaa yhtä erinomaisia blinejä kuin panna cottiakin. 

 

Jos ravintola X päättää lanseerata täysin uuden lounastuotteen, on tärkeää, että siinä 

otetaan huomioon teoriaosuudessa kerrottu tuotteen elinkaarimalli. Tässä täytyy käyttää 
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hyväksi sosiaalista ja painettua mediaa. Yritys voi myös järjestää jonkun tempauksen, 

joka kannustaisi asiakkaita kokeilemaan uutta tuotetta. Tähän voi liittyä alennuksia, 

kaupanpäällisiä tai maistiaisia. Yrityksen on kuitenkin panostettava siihen, että se 

pystyy vastaamaan kasvavaan asiakaskuntaan eli että tuotetta riittää, se saadaan 

asiakkaalle riittävän nopeasti ja sen laatu säilyy hyvänä. On myös seurattava 

kilpailijoita, jotka mahdollisesti yrittävät kopioida tuotetta. Ravintola X:n on pystyttävä 

osoittamaan paremmuutensa laadun ja hinnan puolesta. Kun tuote on kannattava ja 

asiakasmäärät hyvät, ei ravintola voi jättää sitä oman onnensa nojaan. Siitä pitää 

jatkuvasti muistuttaa asiakkaita ja muokata asiakkaiden toiveiden mukaisesti.  

 

Kannattavuusstrategiaa lisää hyödynnettäessä ravintolan täytyisi keskittyä työtehoihin, 

eli miten saadaan palveltua sama määrä asiakkaita vähemmällä työvoimalla tai 

työtunneilla. Yksinkertaisin tapa olisi supistaa työnmäärää eli valmisteltavia raaka-

aineita ja pitää annokset yksinkertaisina. Tähän pätee siis se idea, että koko listaa ei 

pidettäisi saatavilla lounasaikana. Yritys voi myös olla kustannustehokkaampi 

nostamalla hintoja, mutta siihen ei kannata lähteä, elleivät asiakkaat ole nytkään täysin 

tyytyväisiä hintoihin. Toisaalta hinnan korotuksilla päästäisiin eroon siitä 

asiakasryhmästä, joka ei tuo rahaa ravintolalle ja näin vapautettaisiin tilaa 

kannattavammille asiakasryhmille. Jos ravintola voisi esimerkiksi hyvällä 

tuotekehityksellä ja markkinoinnilla osoittaa asiakkaillensa, että tuotteen hinta-

laatusuhde on parantunut, niin hintojen korotus voisi olla paikallaan. 

 

Tekemämme tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa asiakaskyselyyn vastanneiden 

määrän jääminen toivottua vähäisemmäksi. Laajemmalla tutkimusotannalla ravintolan 

ulkopuolelta olisi saatu luotettavampia tuloksia yrityksen tunnettavuudesta ja 

useammalla nykyiseltä asiakkaalta olisi saatu varmemmat perusteet nykyisen 

lounastuotteen kehittämiselle. Vastaajat, jotka eivät tunteneet kohdeyritystä lainkaan, 

saattoivat perustaa vastauksensa kaikista neutraaleimpiin vaihtoehtoihin tai täysin 

vanhentuneisiin mielikuviin. 

 

Niin tutkimuksen tulosten analysointiin kuin kyselylomakkeen toteuttamiseen voivat 

vaikuttaa tutkimuksen toteuttajien henkilökohtaiset suhteet kohdeyritykseen. Kokemus 

ravintolassa työskentelystä saattoi nostaa johtopäätöksissä esiin toissijaisia asioita, 

joihin tutkimuksen toteuttajat itse haluaisivat työssään puuttua. Tutkimuksesta tehtyjen 
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johtopäätösten vaarana oli, että analysoijien omat näkemykset muokkasivat vastauksista 

saatua mielikuvaa ja niihin pohjautuvien päätelmien sekä kehitysehdotusten 

muodostumista. Omakohtaiset kokemukset ja asiakkailta saatu suullinen palaute pitkällä 

aikavälillä antavat kuitenkin pohjaa tulosten tulkitsemiselle ja kehitysehdotusten 

perusteille. 

 

Tutkimuksen perusteella ravintolan nykyiset asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa 

palveluun ja ruokaan. Yrityksen tuleekin jatkossa pitää kiinni sitoutuneesta 

henkilöstöstään, joka on todellinen voimavara laadun ylläpitämisessä. Lounastuotteista 

kannattamattomin on kahden ruokalajin pikalounas, jonka hintaan ja laatuun pitäisi 

puuttua. Yritys voisi myös kokeilla tuotteen korvaamista ehdottamillamme 

vaihtoehdoilla tai hyödyntää keittiön henkilöstöä perusteellisemman tuotekehityksen 

toteuttamiseen. Mikäli pikalounaan tilalle saadaan toimivampi tuote ja kolmen 

ruokalajin liikemieslounas pidetään ennallaan, ravintola pystyy pitämään kiinni entisistä 

asiakkaistaan sekä saattaa houkutella myös uusia asiakkaita. 

 

Myynnit ovat laskeneet luonnollisesti huonon maanlaajuisen taloustilanteen, 

ostovoiman vähentymisen ja yritysten rahankäytön tiukennuksien takia. Markkinoinnin 

puuttuessa uudet asiakkaat eivät löydä ravintolaan, eivätkä lähiympäristössäkään 

päivittäin liikkuvat ihmiset tunne ravintolaa. Lounasmyynnin tehostamiseksi yrityksen 

tulisi kohdentaa lounaan markkinointiaan tärkeille asiakasryhmille sekä parantaa yleistä 

medianäkyvyyttään. Se, että päivän lounaslista on näkyvillä jossain muuallakin kuin 

ravintolan sisällä, on asiakkaille tärkeää ja helpottaa lounaspaikan valintaa. 

 

Ravintola X on ollut toiminnassa kunnioitettavan määrän vuosia ja onnistunut pitämään 

kiinni vakiasiakkaistaan. Yrityksen on ymmärrettävä, että ajat muuttuvat. Muutos on 

välttämätöntä, mutta kaikesta ei tarvitse luopua. Pysyäkseen kilpailussa kiinni trendejä 

on seurattava ja kun tuote ei enää mene kaupaksi, on siitä osattava luopua ja joko korva-

ta uudella tai tehdä uudistuksia. Ravintola X:n tulisi löytää keskitie uuden kehittämisen 

ja perinteiden säilyttämisen välillä. 
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LIITTEET 

Liite 1. Kyselylomake 

Tämä on restonomiopiskelijoiden Sarianna Heinon ja Tuija Peltolan opinnäytetyöhön
liittyvä kysely, jonka tarkoitus on auttaa kehittämään ravintola X:n lounasta.
Olemme kiitollisia ajastanne, jonka käytätte vastaamiseen.

Sukupuoli nainen mies

Ikä alle 20-vuotias 20-35 vuotias 36-50 vuotias Yli 50-vuotias

Käyn Astorissa lounaalla: Viikoittain kuukausittain harvemmin en ole käynyt/1 kerta

Ympyröikää kohta, joka lähinnä vastaa mielipidettänne.

Kuinka tärkeäksi kuvailisitte seuraavat ominaisuudet kun suunnittelette lounasruokailua?

Ei tärkeä Ei kovin tärkeä Melko tärkeä Todella tärkeä

Nopeus 1 2 3 4

Ruoan laatu 1 2 3 4

Ruoan terveellisyys 1 2 3 4

Tunnelma 1 2 3 4

Sijainti 1 2 3 4

Hinta 1 2 3 4

Palvelu 1 2 3 4

Minkälainen mielikuva teillä on ravintola X:n lounaasta?/Miten koitte lounasruokailun?

Välttävä Tyydyttävä Hyvä Erinomainen

Tunnelma 1 2 3 4

Palvelu 1 2 3 4

Ruokatuote 1 2 3 4

Hinta 1 2 3 4

Vapaita kommentteja ravintolan lounaasta.

Missä muualla olett käyneet lounaalla viimeisen vuoden aikana? Voi valita useampia kohteita.

Syön eväät työpaikalla
Työpaikan lounasravintola
Muissa ravintoloissa

Huber
Kattila
4 Vuodenaikaa
Tillikka
Tiiliholvi
Rosso

Muu, missä?

Mitä kautta seuraatte ravintoloiden lounastarjontaa?

Sosiaalinen media
Ravintoloiden nettisivut
Ravintoloissa paikan päällä
Et mistään
Muu mikä?

Kiitos vastauksistanne!
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Liite 2. Vastaukset avoimeen kysymykseen ravintolan lounaasta 

Lounasasiakkaat: 

 

- Nimi kuvasi hyvin ruuan makua, mikä oli kiva yllätys. 

- Hieno paikka! 

- Ravintola on säilynyt muuttumattomana. Viihtyisä, hyvä ruoka, mutta ei ehkä enää 

houkuta ihmisiä. 

- Mukava tunnelma, ystävällinen palvelu 

- Viihtyisä paikka, hyvä palvelu 

- Maukas, niin kuin aina. Sopivankokoinen annos. 

- Lounas on monipuolinen ja annoskoko juuri sopiva. 

- Lounaan taso vaihtelee erinomaisesta välillä jopa välttävään. 

- Hyvä lounas 

 

Ulkopuoliset vastaajat: 

 

- Mikäli ruuan saisi nopeammin kävisin useammin – 30 min lounastauko saattaa kulua 

suurimmaksi osaksi odotteluun. 

- Lounaslistan voisi uudistaa ja jakaa lähistön toimistoihin/nettiin 

- Lounaasta ei ole kokemusta, mutta illallinen on ollut erinomaista 

- En ole käynyt, joten yllä olevat vastaukset perustuvat täysin mutuun. 

Lounaspaikkavalintaani vaikuttaa se, että olen vegaani. 

- Toivomuksena saada gluteenitonta vegaaniruokaa. 

- Kokemusta vain juhlapäivinä nautituista lounaista → silloin ainakin tunnelma+palvelu 

ollut kohdillaan. 

- Ei ole mitään mielikuvaa 
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