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1 Johdanto 

Imago tarkoittaa yrityskuvaa ja muodostuu kuluttajien kokemuksista, tiedoista, 

arvoista ja asenteista. Yrityksen hyvä imago on sidoksissa sen menestykseen, joten on 

olennaista tutkia, millainen imago yrityksellä on ja millaisena kuluttajat sen näkevät. 

Voisi ajatella imagolla olevan suora yhteys yrityksen kassavirtaan ja kannattavaan 

liiketoimintaan. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Passion Food & Bar -ravintolan 

imagoa. Toimeksiantaja koki tutkimuksen tarpeelliseksi, koska ravintola muutti 

konseptiaan helmikuussa 2016. Tutkimuksella haluttiin saada tietoa asiakkaiden 

ajatuksesta ravintolan imagosta, sekä kuinka ne eroavat eri asiakaskuntien välillä.  

Opinnäytetyössä käytettiin kvalitatiivista tutkimusmenetelmää eli laadullista 

tutkimusta sekä kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta. Tutkimus toteutettiin 

haastattelemalla ravintolan ravintolapäällikköä sekä kyselynä asiakkaille, jotta saatiin 

mahdollisimman tarkka kuva siitä, millaisena ravintolan imago nähdään. 

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä tekijät muodostavat yrityksen imagon ja 

millaisena asiakkaat sen näkevät. Työn tarkoitus oli saada kuva asiakkaiden 

käsityksistä, näkemyksistä, havainnoista, kokemuksista sekä vierailuista kyseisessä 

ravintolassa. 

Opinnäytetyön tavoitteena oli auttaa Passion Food & Bar -ravintolaa selkeyttämään 

imagoaan, asiakaskuntaansa ja miettimään parannuskeinoja sekä näkyvyyttään 

asiakkaille. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli millaisena asiakkaat näkevät 

ravintolan imagon sekä millaiseen imagoon ravintola pyrkii? 

Imago edustaa kansallisesti tai paikallisesti arvoja, joita yritykseen liitetään eli imago 

kuuluu yleisölle eikä niinkään yritykselle itselle. Yrityksen hyvä imago on kannattavan 

liiketoiminnan yksi tärkeimpiä asioita, joten yrityksen kannalta imagoa on tärkeä tutkia 

ja kehittää tarpeiden mukaan.  
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2 Toimeksiantaja ja ravintola-ala 

Tässä luvussa kerrotaan toimeksiantajasta, ravintola Passion Food & Barista tänä 

päivänä ja millaiset tulevaisuuden näkymät alalla on sen kasvun ja kehityksen 

suhteen.   

2.1 Passion Food & Bar 

Passion Food & Bar (myöhemmin luvuissa Passion) on vuonna 2007 perustettu 

ravintola. Se sijaitsee Jyväskylän keskustassa. Passion Food & Bar kuuluu Dinnermax 

Oy:hyn, joka on NoHo Partners Oyj:n tytäryhtiö. NoHo Partners Oyj on suomalainen 

ravintola-alan palveluihin ja henkilöstövuokraukseen erikoistunut konserni, joka 

ainoana ravintola-alan konsernina kuuluu pörssiin. NoHo Partners Oyj liittyi pörssiin 

vuonna 2013. Aikaisemmin yhtiö tunnettiin nimellä Restamax Oyj, mutta 

joulukuusta 2018 yhtiö on tunnettu nimellä NoHo Oyj, joka on lyhenne Nordic 

Hospitality Partners.  

NoHo Partners nimestä ensimmäinen sana ”Nordic” kuvaa yrityksen kasvua 

markkinoilla ja sen arvostettua pohjoismaalaista laatua. ”Hospitality” kuvaa sitä, 

kuinka yritys haluaa laajentaa omaa ravintolatoimintaansa mm. yleisötapahtumiin ja 

uudenlaisiin myyntikanaviin. Partners eli partnerimalli kuvaa yrityksen kilpailuetua. 

Nimenmuutos sai alkunsa, kun kesällä 2018 Restamax teki isot kaupat Royal -

ravintoloista sekä laajensi toimialaa Pohjoismaihin. NoHo Partnersin ravintolasalkkuun 

kuuluu noin 220 ravintolaa ympäri Suomen ja yli 10 ravintolaa Tanskassa. Smile 

Henkilöstöpalvelut -tytäryhtiö välittää tuhansia työntekijöitä koko maan laajuisesti eri 

toimialoille. Konsernilla on suuri vaikutusvalta ravintola-alalla Suomessa ja Tanskassa, 

mutta tulevaisuuden tavoitteena on olla myös koko Pohjois-Euroopan vaikuttavana 

ravintola-alan toimijana. (Voimakkaasti kasvava ja kansainvälistyvä ravintolapioneeri). 

Vuoteen 2016 asti Passion toimi ainoastaan anniskeluravintolana osittain samoissa 

liiketiloissa, joissa ravintola toimii myös nykyään. Tammikuussa 2016 Passion sulki 

ovensa kuukaudeksi remontin vuoksi. Restamax Oyj osti Bar Passionin seinänaapurina 

toimivan Passion Food -ruokaravintolan, joka oli siihen saakka toiminut yksityisen 

omistamana ruokaravintolana. Passion avasi ovensa 5.2.2016 asiakkaille täysin uudella 

konseptilla, jossa ruokaa ja juomaa tarjoillaan samasta ravintolasta. Ulkoasultaan uusi 
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Passion muistuttaa Havaijin surffitunnelmaa värikkäine huonekaluineen, 

lainelautoineen ja palmuineen. Passionin ruokaravintolan puoli on väreiltään hillitympi 

verrattuna baariin, missä on paljon kirkkaita värejä, kuten keltainen ja kirkkaan 

sininen. Ruokapuolen väriteema on enimmäkseen tyylikkään mustavalkoinen.  

Ravintolassa soi rap/jazz -tyylinen musiikki, joka tuo rentoa tunnelmaa, joka sen 

tarkoituksena onkin. Viikonloppuiltaisin ravintolan musiikista vastaa vaihtuvat 

ammattitaitoiset dj:t, jotka tietenkin ottavat asiakkaiden musiikkitoiveita vastaan. 

Silloin tällöin viikonloppuisin ravintolassa esiintyy livebändejä tai artisteja. Esimerkiksi 

Passionin avajaisissa vuonna 2016 kävi esiintymässä Reino Nordin, kun taas toissa 

kesänä Rentopiha -tapahtumassa Passionissa kävi esiintymässä rap-artisti Raappana. 

Ravintolan on kuitenkin haastavaa hankkia esiintyjiä kovin usein budjettisyistä, sillä 

ravintolaan ei ole koskaan ollut pääsymaksuja. Jos ravintola keräisi pääsymaksuja, olisi 

tietenkin helpompi kattaa niillä esiintymiskuluja. Passion on kuitenkin paikkana 

sellainen, jonne tullaan enemmänkin kavereiden kanssa istuskelemaan ja siinä ohessa 

syömään ja juomaan muutamat drinkit.  

Ravintola tarjoilee aina arkisin lounasta runsaasta ja monipuolisesta noutopöydästä, 

joka sisältää tuoreen salaattipöydän, keiton ja maistuvat lämpimät ruuat lisäkkeineen. 

Ravintolan keittiö tarjoilee viikon jokaisena päivänä ala carte -annoksia snack-

tyyppisistä purtavista aina lautasannoksiin asti.  

Baarin puolella tarjoillaan laadukkaita mutta edullisia opiskelijaystävälisiä drinkkejä 

jokaiseen makuun. Baari tarjoaa mahdollisuuden pelata erilaisia lautapelejä, biljardia 

ja play stationia. Joka puolelta baaria on mahdollista seurata tv-ruuduilta mm. 

urheilua. Eri opiskelijajärjestöt ammattikorkeakoulusta ja yliopistosta järjestävät 

Passionissa paljon omia opiskelijabileitä, kuten sitsejä, ja kerran kuussa torstaisin isot 

opiskelija-bileet nimeltä 3miot. Passion pystyy siis tarjoamaan asiakkailleen myös 

yksityistilaisuuksia isojen tilojensa puolesta.  

2.2  Ravintola-ala  

Maailmalla matkailu- ja ravintola-ala on kasvussa. Se on kasvanut yhdeksi suurimmaksi 

ja nopeimmin kasvavaksi toimialaksi. Alalla on paljon työpaikkoja, yrityksiä ja 

toimeentuloa. On arvioitu, että matkailu- ja ravitsemisala kasvaa vuoteen 2030 saakka 
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vuosittain 3,3 %. Nykyvuosina sekä tulevina vuosina odotetaan eniten matkailijoita 

Aasiasta ja kehittyvistä maista. Kansainvälinen matkailu ja ruoka ovat Suomelle hyvin 

merkittävä vientituote. Ne ovat nousseet merkittäväksi tekijöiksi kansainvälisessä 

kaupassa. (Matkailu- ja ravintola–ala toimialana). 

Seuraava kuvio (ks. Kuvio 1.) kuvaa kotimaisten, ja ulkomaalaisten matkailijoiden 

ansiosta ravintola-alan kasvua, kehitystä ja kysyntää. Ravintola-alan kehittyessä myös 

ravintoloiden välinen kilpailu kehittyy, mikä taas johtaa palveluiden ja tuotteiden 

kehittämiseen. Menestyvän ravintolan on pysyttävä nykyajan ruoka- ja 

juomatrendeissä sekä pidettävä palvelun korkeana ja ammattitaitoisena, sillä palvelua 

arvostetaan vähintään yhtä paljon kuin tuotetta. Ravintola-ala keskustelee tällä 

hetkellä maa- ja metsätalouden kanssa siitä, että ravintolan tulee kirjallisesti 

ilmoittaa lihan ja kalan alkuperä kuluttajille. Tästä kehitys varmasti jatkuu siihen, 

että ravintoloilta odotetaan suurempaa läpinäkyvyyttä raaka-aineissa kuluttajia 

kohtaan. Isoimmissa kaupungeissa toinen toistaan trendikkäämpiä ravintoloita aukeaa 

kuin sieniä sateella, jolloin kilpailu on kovaa. Palvelun korkea taso ja tuoreet 

trendikkäät raaka-aineet sekä ravintolan trendikäs sisustus ovat menestystekijöitä.  
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Kuvio 1. matkailun elinkeino (Matkailu- ja ravintola-ala toimialana). 

3 Imago ja brändi 

Tässä luvussa kuvataan imagoa ja brändiä ravintola-alalla, sillä ne kertovat ihmisten 

mielikuvista yrityksestä. Ensiksi avataan käsitettä imago ja brändi sekä sivutaan 

mainetta. Nämä kolme mielletään usein samoiksi asioiksi, mitä ne eivät suinkaan ole. 

Brändi on käyttäjän oma mielikuva tuotteesta. Brändi luodaan mainonnan ja muun 

markkinointiviestinnän kautta. Imago taas on yrityskuva, ja jotain, mitä yritys haluaisi 

kuluttajien ajattelevan itsestään. imago muodostuukin mielikuvista ja uskomuksista. 

Maine on kuluttajien tekemä arvio yrityksestä, ja se perustuu kokemuksiin. Maine 

rakentuu yrityksen todelliselle toiminnalle. Yksi asia yhdistää näitä kaikkia käsitteitä. 

Ne kaikki yrittävät tavoittaa jotain olennaista siitä, mitä ihmiset ajattelevat 

organisaatiosta, sen tuotteista ja palvelusta. (Aula & Heinonen, 2002, 47.) 
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3.1 Imago  

Imago on kaikkien niiden käsitysten ja mielikuvien summa, joita yksilöllä̈, yhteisöllä ̈tai 

jollain sidosryhmällä̈ on yrityksestä̈. Imago siis kuuluu yleisölle, ei yritykselle itselleen. 

(Vuokko 2003, 103.)  

Imago edustaa kansallisesti tai paikallisesti arvoja, joita yritykseen liitetään. Imago 

vaihtelee sen mukaan, kuka sitä arvioi, eli ryhmien tai yksilöiden mukaan. Jonkinlainen 

yleiskuva kuitenkin yrityksestä̈ on kaikilla. Se voi olla toiselle ryhmälle selkeä ja 

tunnettu ja taas toiselle ryhmälle tuntematon ja epäselvä. Imago on monitasoinen. 

Organisaatiolla on oma imagonsa ja sen paikallisorganisaatioilla ja yksittäisillä 

toimipisteillä on omansa. (Grönroos 2009, 396–397.)  

 

Kuvio 2. Imagon elementit (Vuokko 2003, 111.)  

Ylhäällä olevasta kuviosta (ks. Kuvio 2.) huomaa, mitkä kaikki seikat vaikuttavat 

yrityksen imagon syntyyn. Ihmiset muodostavat koko ajan mielikuvia erilaisista 

asioista havainnoimalla asioita päivittäin. Kuvan vasemmalla puolella olevat kolme 

tekijää̈ ovat niitä̈, joihin yritys ei kykene suoraan vaikuttamaan, ja kuvan oikealla 

puolella oleviin kolmeen tekijään yritys pystyy vaikuttamaan suoraan. (Vuokko 2003, 

111.) 

Rope ja Mether kertovat viidestä eri tasosta, kuinka imago muodostuu. Tasojen eri 

vaiheet etenevät seuraavasti, ensimmäisenä on tietoisuusvaihe, jossa yritys tunnetaan 

vain nimeltä. Toisena tulee tuntemisvaihe, jossa nimeen liitetään lisäelementtejä eli 

erilaisia mielikuvia. Kolmantena tulee asenteiden luomisvaihe, asenteet voivat olla 

joko negatiivisia, neutraaleja tai positiivisia arvolatauksia. Neljäntenä tasona tulee 

preferenssien luomisvaihe. Tämä tarkoittaa sitä, millä perusteella asiakassegmentit 
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tekevät ostopäätöksensä, eli asiat, joita he pitävät kilpailijoita parempana ja tästä 

syystä valitsevat kyseisen yrityksen. Viides ja viimeinen taso on kokemusvaihe, joka 

kertoo, miten hyvin yrityksen toiminta on vastannut niitä odotuksia, joiden perusteella 

kuluttaja pitää yritystä kilpailijoita parempana. (Rope & Mether 1991.)  

Imago -sanalla on pitkä historia. Aiemmin 1950-luvulla sanakirja on antanut sille 

käännöksen perhosen toukka, ja samaan aikaan USA:n kaupallistuessa ja 

markkinoinnin kasvaessa tarvittiin uutta käsitettä imago. Suomeen imago -käsite 

saapui vasta n. 1970-luvulla, jolloin televisiot olivat saapuneet ja markkina-ajattelu oli 

saanut uudenlaista kannatusta. Varsin pian imagosta tuli trendi, ja sen käyttö yleistyi 

myös bisnesmaailman ulkopuolella.  

Tyypillisesti imago rinnastetaan yrityskuvaan. Se on jotain, miltä yritys näyttää, 

minkälainen kuva jollakin on jostain organisaatiosta. Imago tarkoittaa siis kuvaa 

jostain. Tästä seuraakin imagon ongelma: se on kuorrutusta, kiiltokuvaa. Yritys 

pyritään saamaan näyttämään hyvältä. Vaarana on, että annetaan parempi kuva 

yrityksestä kuin mitä se oikeasti on (Aula & Heinonen 2002, 47). Kiusaus luvata liikoja 

kasvaa sitä mukaa kuin kilpailukin. Lupauksille tulisi kuitenkin löytää katetta, sillä 

ennemmin tai myöhemmin kupla puhkeaa. (Karvonen 2001.) Imago sanaan liittyy 

ikäviä rasitteita. Takavuosina pyrittiin pelastamaan huonosti menestyneitä yrityksiä 

kosmeettisin keinoin. Uusittiin logoja ja laadittiin mainoskampanjoita eli yritettiin 

peittää todellisuus ja ajateltiin pienienkin toimien riittävän muutokseen. (Pitkänen 

2001,15.) 

 Imagoa voidaan kuitenkin pyrkiä muuttamaan, esimerkiksi erilaisella logolla, 

mainoskampanjoilla ja sisustuksella, ja jo pienien muutosten jälkeen voidaan ajatella 

imagon muuttuneen.  

Maine on ehdottomasti erotettava imagosta ja yritys- ja muista brändeistä. Maine 

syntyy tarinoista, joita yrityksestä kerrotaan asiakkaiden keskuudessa. Asiakkaiden 

keskuudessa maine syntyy yrityksen tekojen ja suunnitelmien kautta ja erityisesti siitä, 

kuinka sidosryhmät ne havaitsevat ja tulkitsevat. (Åberg 2000, 117.) Kuluttajat 

arvioivat yritystä joko positiivisesti tai negatiivisesti, mistä syntyy yritykselle hyvä tai 

huono maine. Asiakkaiden omat kokemukset ja kuulopuheet vaikuttavat siihen, 

millaisen maineen kuluttajat luovat yritykselle. (Pitkänen 2001, 17–18.) Yrityksen on 
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erityisen tärkeää pitää kiinni hyvästä asiakaspalvelusta, sillä asiakas luo joko hyvän tai 

huonon maineen yritykselle yleensä sen tuotteesta tai palvelusta, jotka tulevat 

useimmiten esille asiakaspalvelutilanteessa. (Heinonen 2006, 27.) Yrityksen hyvän 

menestystarinan takana on aina hyvä maine. (Pitkänen 2001, 16.) Hyvän maineen 

luomiseen on osallistuttava koko yrityksen. Se pohjautuu hyvään asiakaspalveluun, 

kunnossa olevaan tuotteeseen ja kärsivälliseen työhön. (Pitkänen 2001, 18–19.)  

Maine tarkoittaa siis mielikuvaa, jonka merkitys voi olla fyysistäkin todellisuutta 

tyrmäävämpi. Organisaatiomaailmassa kaikki kertovat tarinoita päivittäin ja kaikkialla. 

Jokainen yrityksen työntekijä on organisaationsa maineen lähettiläs. Työntekijä 

tuottaa organisaatiossa palvelua, mistä maine osittain muodostuu. Näin työntekijä luo 

kuvia ja kertovat eteenpäin sitä tietoa, jota he pitävät olennaisena yrityksen 

menestyksen tai epäonnistumisen kannalta. Tarinoiden avulla voidaan pyrkiä 

vaikuttamaan maineeseen ja näin ollen olisikin tärkeää, että organisaatio aina 

teoillaan pyrkisi positiivisiin haasteisiin. Koska maine muodostuu vastaanottajan 

päässä̈, kyse on loppujen lopuksi vastaanottajan tietämykseen ja mielikuviin 

vaikuttamisesta. Maine on aina tulkinta organisaatiosta, ja näistä tulkinnoista syntyy 

mielikuvien kokonaisuus. (Aula 2002, 37–38). Kerran ”menetetty” maine on hyvin 

hankala palauttaa, ja yritystä ei voida enää pelastaa millään keinolla. (Pitkänen 2001) 

 2017.)  

Brändi on suomeksi käännettävissä merkkituotteeksi. Brändillä on sama ongelma kuin 

imagolla. Siitä on tullut sana, joka tuntuu sopivan Brändi ei ole ”tuote”, vaan mielikuva 

tuotteesta. Brändi siis kertoo Brändi tarkoittaa kuluttajan omaa mielikuvaa yrityksestä. 

Brändi syntyy asiakkaan mielikuvasta tuotteeseen tai palveluun. Yritys, yhteisö, tuote, 

tuoteryhmä, palvelu, tapahtuma, ilmiö tai ihminen voi olla brändi, jos sillä on nimi, 

tuotemerkki tai liikemerkki, jolla se erottuu joukosta. Brändi on sitoumus esimerkiksi 

jonkin tuotteen laadusta tai arvosta, jonka lupaaminen täytyy onnistua tekemään 

kuluttajille kerta toisensa jälkeen niin, että asiakkaille syntyy hyvä mielikuva. (Eklund 

2000, 87) 

 Hyvän brändi takana on hyvä tuote, mutta brändi on enemmän kuin tuote (Aula & 

Heinonen 2002, 54). Esimerkiksi, ostaisiko käyttäjä samalla hinnalla myytävät Nike-

merkkiset lenkkeilykengät vai ilman mitään merkkiä olevat, vaikka ilman merkkiä 
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olevat olisivat selvästi paljon paremmat. Brändille on tärkeää, että sillä on hyvä 

luottamus ja että käyttäjät pitivät sitä luotettavana. Kun käyttäjä pitää brändiä 

luotettavana, hän luultavasti ostaa saman brändin muitakin tuotteita. Willmott (2001) 

arvioi, että luottamus perustuu kolmeen ydintekijään – rehellisyyteen, 

oikeudenmukaisuuteen ja avoimuuteen - ja kuvailee näitä tekijöitä läpinäkyviksi. 

(Roper & Fill 2012, 113.) 

Eli lyhyesti, kuinka erottaa nämä kolme melkein samaa tarkoittavaa sanaa toisistaan. 

Brändi on käyttäjän oma mielikuva tuotteesta ja se luodaan mainonnan ja muun 

markkinointiviestinnän kautta. Imago taas on yrityskuva ja se on jotain mitä yritys 

haluaisi kuluttajien ajattelevan itsestään. Imago muodostuukin mielikuvista ja 

uskomuksista. Maine tarkoittaa taas kuluttajien tekemää arviota yrityksestä, se 

perustuu kokemuksiin. Maine rakentuu yrityksen todelliselle toiminnalle.  

Nykypäivänä yrityksen kannattavuuteen ja suosioon vaikuttaa paljon sosiaalinen 

media ja yrityksen näkyvyys siellä. Nykypäivänä sosiaalisen median käyttö on kasvanut 

paljon, sillä siellä on helppo jakaa sisältöä nopeasti ja reaaliajassa, sekä kommentoida 

muiden päivityksiä. Uutiset ja tieto kaikesta liikkuu tätä kautta todella nopeasti. Myös 

yrityksien on helppo markkinoida itseään sosiaalisen median kautta.  

 

Seuraava kuvio näyttää, että brändi on maineen ja imagon summa.  

 

Kuvio 3. Imago + maine= brändi (Brandnews 2018.) 
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Yrityksen brändi on arvokas aineeton hyödyke. Sitä on todella vaikea matkia, ja se voi 

auttaa saavuttamaan parhaan mahdollisen taloudellisen tuloksen (Roberts & Dowling, 

2002.)  

Kuten aikaisemmassa kappaleessa jo kerrottiin, imago siis tarkoittaa kuvaa. Se on 

yrityskuva, ja kuva tarkoittaa sitä, millaisena yritys haluisi kuluttajien pitävän itseään. 

Imago tulee alun perin latinan kielestä, ja tarkoittaa kuvaa. Puhuttaessa imagosta on 

tärkeää tietää, mistä se koostuu ja mitkä asiat siihen vaikuttavat. Varsinkin ravintolan 

menestykseen vaikuttaa suuresti sen imago. Imago kuvaa sitä, kuinka asiakkaat 

ravintolan näkevät. Imago luo yrityksestä ensivaikutelman. Se joko saa asiakkaan 

haluamaan lisää tai ei. Imagolla on iso vaikutus yrityksen uskottavuuteen, sekä 

kannattavuuteen.  

Imago on yrityskuva. Se tarkoittaa siis mielikuvaa, joka asiakkaalla on jostakin 

organisaatiosta. Imagoon voidaan vaikuttaa mainonnalla, markkinoinnilla ja 

viestinnällä. Imagoa rakennetaan organisaatiosta, ja sillä pyritään vaikuttamaan 

ulkoisten sidosryhmien ajatteluun. Maine taas rakentuu sidosryhmien jäsenten 

mielissä sen pohjalta, mitä he todella ajattelevat organisaatiosta. Yrityksellä ei ole vain 

yhtä imagoa, vaan eri kohderyhmillä on yrityksestä ja sen imagosta erilaisia 

näkemyksiä. (Laine 2003.) 

3.2 Imagon muodostuminen ja merkitys 

Imago saa alkunsa ihmisten mielikuvista ja uskomuksista, jotka rakentuvat kahden 

osatekijän pohjalta, jotka ovat visuaalisuus ja mentaalisuus. (Karvonen, 1999, 39.) 

Visuaalisuudella tarkoitetaan sitä minkälaiselta yritys näyttää ja minkälaisen kuvan 

ihminen on esimerkiksi yrityksestä itselleen luonut pintapuolisuuden perusteella. 

Henkilön omassa päässä syntynyttä kuvaa jostain kutsutaan mentaalisuudeksi ja se 

pohjautuu usein henkilön omiin kokemuksiin. (Aula & Heinonen 2002, 48–49.) 

Mentaaliset ja visuaaliset rakenneosat muodostuvat siis henkilön omista arvoista, 

asenteista, ennakkoluuloista, havainnoista, kokemuksista, tunteista, uskomuksista ja 

informaatiosta. (Rope & Mether 2001, 87.)  
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Imagoa ei voida tarkkaan ottaen luoda tai rakentaa. Ainoastaan voidaan antaa ihmisille 

aineksia, joiden pohjalta he luovat itselleen käsitykset ja mielikuvat omien erityisten 

edellytysten pohjalta. (Karvonen 1999, 44.)  

Imagon muodostaminen ei tapahdu niin vain omien mielihalujen mukaisesti. Kuitenkin 

sen muodostamiseen voi vaikuttaa antamalla ihmisille tarvittavia rakennusaineita 

siihen, millaiseksi imagon haluttaisiin muodostuvan. Ihmisten käsitys imagosta 

muodostuu kuitenkin vain niiden rakennusaineiden perusteella, mitä on saatavilla, 

joten lähettäjätaho pystyy vaikuttamaan imagon muodostumiseen. Medialla on 

nykypäivänä suurin vaikutusvalta siihen, millaiseksi ihmiset muodostavat minkäkin 

imagon. (Karvonen, 1999, 51.)  

Imagossa ja mielikuvissa on kyse siitä, kuinka tehdä yrityksestä houkutteleva ja 

kilpailukykyinen. Imago vaikuttaa päätöksentekoon, valintoihin ja siihen kuinka paljon 

kuluttaja on valmis toimimaan ja käyttämään yrityksen palveluita tai tuotetta.  

Imagon muodostumiseen vaikuttaa kaksi selkeää osaa, asia, josta kuva tai sen käsitys 

muodostetaan ja se kenelle kuva siitä muodostuu. Nämä kummatkin osat kohtaavat 

imagon muodostumisessa tai ovat jollakin tavalla kanssakäymisissä jossain kohti, jotta 

havainnoitsija saa tietoa oman näkemyksensä pohjaksi, ja siten näkemys imagosta 

muodostuu. Eli yksinkertaisuudessaan toimija lähettää ja viestittää informaatiota ja 

havaitsija vastaanottaa ja tulkitsee sen, jolloin hän tuottaa itselleen käsityksen ja näin 

mielikuva imagosta muodostuu. Nykypäivänä näiden kahden osan välillä toimii 

monesti vielä media, joten havainnoitsijan imagon muodostumiseen vaikuttaa 

suuresti myös se, kuinka toimittaja on asian kirjoittanut tai sanonut. (Karvonen, 2013, 

52-53.)  

Useasti imago voi muodostua ilman henkilön omakohtaisia kokemuksia, sillä 

kuluttajalla voi olla jo paljon mielikuvia yrityksestä vain kuuleman tai lukeman 

perusteella. Ihmisillä on paljon näkemyksiä esimerkiksi tietyistä yrityksistä tai asioista, 

joita he eivät kuitenkaan ole omakohtaisesti kokeneet, vaan ovat vain lukeneet tai 

kuulleet jostakin. Ihmiset voivat myös luoda mielikuvia sen perusteella, että 

yleistetään omia mielikuvia jostakin yhteen erityiseen kohteeseen. Siksi yrityksen 

olisikin pohdittava, miten itse pystyisi vaikuttamaan siihen, millaisia mielikuvia se 

kuluttajien silmissä herättää. (Vuokko 2003, 104-105.)  
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Voimme suhtautua esimerkiksi jonkun tietyn maan valmistamiin tuotteisiin 

skeptisesti, jos muutoinkin käsitys kyseisestä maasta on negatiivinen. Samalla tavalla 

mielikuva toimii myös toisin päin. Jos esimerkiksi jonkun yrityksen tuote tai palvelu on 

todettu aiemmin toimivaksi tai hyväksi, niin kuluttaja todennäköisesti luottaa myös 

yrityksen uuteen tuote- tai palvelujulkaisuun. Voidaan todeta, että imagon 

rakentaminen on aina varsin monisäikeinen erilaisten tekijöiden yhteisvaikutuksen 

lopputulos. (Rope & Mether 2001, 25.)  

Nykypäivänä mikään yritys ei voi väheksyä imagon merkitystä yritykselle. Nykyään 

yrityksen menestyminen on pitkälti kiinni siitä, millaisia tarinoita yrityksestä kerrotaan 

ja etenkin millaiset ovat yrityksen sidosryhmien mielikuvat. Ihmisten mielikuvien 

merkitys yrityksen menestymiselle ja sen imagolle on nykypäivänä erittäin tärkeää. 

(Pitkänen, 2001, 8.) Vaikka yritykset eivät kuitenkaan pysty täysin vaikuttamaan siihen, 

millaisena esimerkiksi sen sidosryhmät sen näkevät, tulisi kuitenkin yrityksen pohtia 

sitä, miten yritys voisi omalla toiminnallaan vaikuttaa sidosryhmien käsitykseen siitä. 

(Vuokko, 2003,105.) 

 Etenkin asiakkaiden ja sidosryhmien mielikuvat ovat yritykselle hyvin merkittäviä, 

koska ne vaikuttavat todella moneen asiaan. Se mitä organisaatiosta puhutaan, 

kirjoitetaan ja kuvitellaan, riippuu aika pitkälti siitä, millainen imago yrityksellä on. 

Yrityksen hyvä imago vaikuttaa myös siihen, kuinka asiakas kuuntelee yritystä ja 

luottaa sen palveluihin tai tuotteisiin. Hyvän imagon omaavan yrityksen asiakkaat 

haluavat myös varmasti suositella yritystä muillekin, joka on todella tehokasta ja 

ilmaista markkinointia yritykselle (Vuokko, 2002, 106.) Kuluttajat tekevät päätöksensä 

yhtä paljon omien mielikuviensa kuin olemassa olevan faktatiedon pohjalta. Erilaiset 

mielikuvat yrityksestä vaikuttavat asiakkaiden ja sidosryhmien päätöksentekoon, 

valintoihin ja yhteistyöhalukkuuteen kyseisen yrityksen kanssa. (Juholin 2009, 184.)  

Imagon merkitys korostuu etenkin, kun samankaltaisten yritysten kilpailu on kovaa ja 

yrityksillä on tarjota samankaltaisia tuotteita. Tällaisissa tapauksissa kuluttajien 

näkemyserot syntyvät mielikuvatasolla. Yritysimagolla on erittäin suuri merkitys siinä 

kohtaa, kun yritys haluaa rekrytoida hyvää henkilöstöä.  

Työnhakijoita vetää puoleensa yrityksen hyvä imago ja etenkin hyvä työnantaja. 

Yrityksen toiminta ja sen tekemät suoritukset ovat kytköksissä hyvään ja osaavaan 
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henkilökuntaan, mitä on siis yrityksen helpompi rekrytoida jo pelkästään sen hyvällä 

imagolla. Koska kukapa ei mieluummin menisi töihin ihailemansa organisaation alle, 

jolla on hyvä maine ja on kuullut siitä paljon positiivisia asioita. Kuin taas 

organisaatioon, josta on kuullut paljon huonoa. Hyvän maineen omaava organisaatio 

saa myös omistautuneempaa ja ahkerampaa henkilöstöä, koska he ovat ylpeitä 

työskennellessään siellä ja haluavat saada asioita aikaiseksi.  

Yrityksen hyvä imago auttaa sidosryhmäsuhteita, kun taas huono imago haittaa niitä 

tai pahimmassa tapauksessa estää niitä kokonaan. Kuluttajan positiivinen mielikuva 

yrityksen imagosta vaikuttaa henkilön ostokäyttäytymiseen yritystä kohtaan. 

Positiivinen mielikuva vaikuttaa siihen, että henkilö uskoo siihen, mitä yrityksestä 

kerrotaan, hyväksyy sen toiminnan, ostaa yritykseltä tuotteita tai palveluita ja voi 

mahdollisesti hakea sieltä työpaikkaa. 

 Yrityksen positiivisesti nähtävä imago kuluttajien kesken, helpottaa yrityksen 

selviytymistä hankalammista ajoista. Vaikka yrityksellä olisinkin vahva ja positiivinen 

imago, virheisiin ei kuitenkaan ole varaa. Yrityksen tekemät virheet ja negatiiviset 

huhut maksavat kuitenkin aina runsaasti hyvänkin imagon omaavalle yritykselle, 

vaikka positiivinen kuva yrityksistä hidastaa negatiivista käsitystä siitä. (Vuokko, 2003, 

105-106)  

Jos positiivisesti nähtävien yritysten sanoma on negatiivinen, kuluttaja tulkitsee sen 

kuitenkin neutraalimmin vähättelevästi, kun taas negatiivisen yrityskuvan negatiivinen 

sanoman tulkitaan suoraan erittäin negatiivisesti. Neutraali yrityskuva ei muodosta 

tulkitsijalle minkäänlaista suodatinta, mikä tarkoittaa sitä, että yksikin huono viesti 

yritykselle voi muuttaa koko yrityskuvan negatiiviseksi. On tärkeää, että yritys pyrkii 

itse teoilla vakuuttamaan omaan yrityskuvaansa, sillä mikäli esimerkiksi kuluttajan 

ainoa asia mitä hän kuulee yrityksestä median tai muiden puheiden kautta on 

negatiivinen, muodostaa hän sillä perustein huonon mielikuvan koko yrityksestä. 

Yritysten ei siis pidä tyytyä neutraaliin yrityskuvaan vaan osaltaan täytyy itse vaikuttaa 

ja antaa rakennusaineita parempaan yrityskuvaan. (Vuokko, 2003, 107-108)  

Voisi ajatella, että kannattavan yrityksen kivajalkana on hyvä imago. Jos yrityksellä on 

positiivinen yrityskuva, on sen paljon helpompi saada omalle viestinnälle ja uusille 

tuotteille huomiota ja kiinnostusta kuluttajilta. Kuluttajien luodessa positiivisen 
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yrityskuvan jostakin yrityksestä, he myös luottavat esimerkiksi yrityksen lanseeraamiin 

uusiin palveluihin tai tuotteisiin automaattisesti.  

Vuokko kuvaili imagoa seuraavin sitaatein “väestönsuojana”:  

“Hyvä yrityskuva on kuin väestönsuoja. Se on rakennettava ennen kuin sota syttyy.”  

“Hyvä yrityskuva kestää monta mokaa.” (Vuokko, 2003, 109.) 

Edellisistä imagoa kuvaavista sitaateista voidaankin ajatella, että positiivisesti nähtävä 

yrityskuva helpottaa yritystä sen vaikeina aikoina, esimerkiksi jos yritys joutuisi 

jostakin asiasta sosiaalisen median hyökkäyksen kohteeksi syytöksistä. Hyvä yrityskuva 

antaa anteeksi myös esimerkiksi ravintola-alan maailmassa, jos tavarantoimitusten 

kanssa on ongelmia, niin asiakkaat luottavat silti yritykseen, eikä luottamuspula synny 

yhdestä mokasta. (Vuokko, 2003, 110.)  

 

3.3 Brändi-imago 

Brändi-imagossa on kyse kuluttajan mielipiteestä ja ajatuksesta yrityksen brändissä. Se 

tarkoittaa kuvaa tai mielikuvaa, jonka yritys haluaisi antaa kuluttajille ja mihin se 

tekemisillään pyrkii. Se koostuu mielikuvista ja näin vaikuttaa tai muodostuu 

kuluttajan mielessä. Brändi-imago kertoo kuluttajan ajatuksia brändistä sekä niitä 

tuntemuksia, joita brändin ajatteleminen kuluttajissa saa aikaan (Roy & Banerjee 2007, 

142.) Kuluttajat voivat ajatella monia erilaisia asioita tuotteesta ja kuvaavat joko 

tuotetta, tai palvelua sen ominaispiirteiden pohjalta tai mielikuvat pohjautuvat ihan 

muihin piirteisiin.  

Yrityksestä ja sen brändistä välittyy asiakkaalle koko ajan erilaisia herätteitä. Kuluttaja 

vertaa näitä herätteitä jo saamiinsa brändiviesteihin ja reagoi niihin. (Grönroos, 2009, 

386.) Näin kuluttajan mielessä syntyy yrityksen brändi-imago. Se siis kuvaa kuluttajan 

ajatuksia brändistä ja niitä tuntemuksia, joita brändin ajatteleminen herättää. Koska 

tämä muodostuu kuluttajien mielessä, yritys ei pysty suunnitella omaa brändi-

imagoaan. Tietysti yritys voi alkaa vaikuttaa siihen ja pyrkiä muokkaamaan sitä 

haluttuun suuntaan esim. markkinoinnin voimin. Hertzen (2006, 96) toteaa, että 

kaiken perustana positiivisen brändikuvan muodostumiselle on harjoittaa eettistä, 
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kannattavaa ja tarpeellista liiketoimintaa, tuottaa asiakkaille kilpailukykyisiä tuotteita 

ja palveluita, sekä hoitaa markkinointiviestintää tärkeille kohderyhmille. Brändi-

imagon ymmärtäminen yritys maailmassa on keskeistä pitkäkestoisessa johtamisessa. 

(Roy & Banerjee 2007, 142.)  

Brändi-imago tarkoittaa mielikuviin perustuvaa käsitettä ja brändi-identiteetti on taas 

mitä tavoitellaan yrityksessä. Esimerkiksi, jos tietty tuote brändinä helposti ajatellaan 

suuntautuvan keski-ikäisille ihmisille ja yritys haluisikin tuotetta myös nuorten 

käyttöön, tällöin kyse on brändi-identiteetistä. Brändi-identiteetissä on kyse siis mihin 

yritys brändinä koittaa päästä ja keitä he toivoisivat kohde ryhmäksensä. 

Yksinkertaisuudessaan brändi-imago on siis kuluttajien tämän hetkinen ajatus 

yrityksen brändi-imagosta ja brändi-identiteetti on tavoite mihin yritys pyrkii brändi-

imagonsa saamaan. Toisin sanoen brändisi identiteetin löydät kysymällä, millaisena 

haluat tulla nähdyksi asiakkaidesi silmissä? Jos nämä kaksi käsitettä ovat toisiaan hyvin 

lähellä, on yritys onnistunut hyvin toiminnassaan.  

Kuluttaja itse muodostaa oman mielikuvansa yrityksen brändi-imagosta erilaisten 

havaintojen, kuultujen asioiden, oman kokemuksensa, sekä esimerkiksi, yrityksen 

sosiaalisen median perusteella. Puskuradio on todella merkittävässä asemassa 

luomassa kuluttajien mielipiteitä eri yrityksistä. Koska aina kuluttaja kertoo omista 

kokemuksistaan eteenpäin tuttavilleen ja he taas tuttavilleen, oli kokemus positiivinen 

tai negatiivinen. Näin tietynlainen brändi-imago tuotteesta lähtee liikkeelle. Varsinkin 

ravintola-alalla puskaradio on suuressa asemassa vaikuttamassa ravintolan 

kannattavuuteen ja sen muodostamaan yrityskuvaan kuluttajille. 

4 Brändi ja imago ravintola-alalla 

Yrityksen menestys ei aina ole yhteydessä siihen, että heidän tuotteensa tai palvelunsa 

olisi kaikista paras, vaan siihen kuka saa luotua mahdollisimman parhaan ja 

luotettavan yrityskuvan kuluttajien mieliin. (Pitkänen 2001, 8.) Hyvä mielikuva toimii 

yrityksen suojana, jolloin kuluttajat tulkitsevat hyvät ja neutraalit uutiset hyvinä 

uutisina ja mahdollinen negatiivinen uutinen yrityksestä ajatellaan satunnaisena 

vahinkona. Asia menee myös toisinpäin, yrityksen huono mielikuva saa ajattelemaan 

kaikki uutiset negatiivisina ja hyvä uutinen ajatellaan olevan vain sattumaa. Yrityksen 
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hyvän mielikuvan tärkeyttä ei siis voi olla korostamatta liikaa, sillä se on 

yksinkertaisesti kilpailuetu. (Karvonen 1999, 20.)  

Varsinkin ravintola-alalla yrityskuvalla on suuri merkitys. Ihmiset katsovat monesti 

netin kautta läheltä löytyviä ravintoloita, ja niiden arvosteluita ja tekevät tätä kautta 

päätöksensä. Todella paljon myös kokemukset liikkuvat puskaradion kautta kuluttajilta 

toisille. Näin kuluttajat jo helposti ennen omaa kokemustaan muodostavat mielikuvan 

yrityksestä. 

Jokaisella yrityksellä on omanlaisensa identiteetti, joka kertoo yrityksen liikeidean, 

perusarvot ja määritellyt tehtävät, sekä tavoitteet. Identiteetti kertoo siitä, millainen 

yritys todellisuudessa on, sekä mikä sen paikka ja tavoite on markkinoilla. Se antaa 

vankan pohjan kaikelle, mikä näkyy yrityksestä ulospäin. (Poikolainen 1994, 26-28.) 

Selkeyttääkseen identiteetin ja profiilin ymmärtämistä, voidaan verrata ihmistä, sekä 

yritystä. Yrityksen identiteetti on kuin ihmisen itsetunto.  

Hyvän itsetunnon omaama henkilö tuntee ja hyväksyy itsensä ja tietää kuka on, sekä 

mitä tekee. Näin yritys, jolla on vahva identiteetti, tietää miten toimia missäkin 

tilanteessa. Identiteetti on siis yrityksen näkyvä osa, joka rakennetaan korostamaan 

identiteetin parhaita ja haluttuja piirteitä. (Poikolainen 1994.)  

Organisaation identiteetti: millainen organisaatio on  

 

Tavoitekuva eli profiili: millaisena organisaatio haluaa näkyä sidosryhmilleen  

 

Sidosryhmille muodostuva kuva eli imago  

Kuvio 4. Imago, profiili ja identiteetti. (Ylikoski 2001, 138.)  

Edellinen kuvio (ks. Kuvio 4.) osoittaa, kuinka tärkeä osa imagon 

muodostumisprosessissa on organisaation oma visio tavoitekuvastaan eli siitä, 

millaisena se haluaa näkyä sidosryhmilleen (Ylikoski 2001, 139).  

Tärkeimmäksi huomion kohteeksi nykypäivänä on noussut se, että asiakas on tunteva 

ja kokeva ihminen, jolla on omia arvostuksia ja päämääriä. Jos yritys on aidosti 
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kiinnostunut siitä, mitä se tekee, on helpompi herättää kiinnostus myös kuluttajissa ja 

olla silloin myös luotettavampi. Harhaanjohtaminen on nykypäivänä paljon suurempi 

virhe, kuin vaikkapa viallinen tuote. (Pitkänen 2001) 

 

5 Tutkimusasetelma 

Tämä tutkimus on tehty toimeksiantona ravintola Passion Food & Barille ja tutkimus 

tutkii ravintolan imagoa. Tavoitteena oli saada selville, millainen on Passionin imago, 

kuinka eri asiakaskunnat sen näkevät ja miten sitä voisi parantaa, sekä mitä asiakkaat 

pitävät positiivisina ja mitä taas negatiivisina asioina.  

Tutkimusprosessi voidaan jaotella viiteen eri vaiheeseen, jotka ovat ideataso, 

sitoutuminen, toteuttaminen, kirjoittaminen ja tiedottaminen. Ideatasolla selvitetään 

tutkimusongelma, tutkimuskysymykset ja sen tavoitteet, sekä päätetään, miten 

aineisto kerätään ja mitä tutkimusmenetelmää sen keruussa hyödynnetään. 

Tutkimusaineiston analysointitapa ja mahdolliset kustannusarviot ja aikataulu 

suunnitellaan myös ideatasolla. Sitoutumisvaiheessa tehdään tutkimussuunnitelma ja 

tutkimusluvat, sekä mahdollinen rahoitussuunnitelma, jota tässä tutkimuksessa ei 

tarvinnut. 

Tutkimuksen kulun seuraava vaihe on toteuttaminen, jossa tutkimusaineisto 

hankitaan ja sen päätyttyä tutkimusaineisto luokitellaan, analysoidaan ja tulkitaan. 

Toteuttamisvaiheen lopuksi saadaan tutkimustulokset, johtopäätökset ja mahdolliset 

kehittämisehdotukset. Tutkimuksen toteuttamisvaiheen jälkeen kirjoitetaan itse 

tutkimusteksti. Tutkimusvaiheen päätyttyä siitä tiedotetaan tässä 

tutkimustapauksessa toimeksiantajalle ja tutkimus ja sen aineisto arkistoidaan. 

Jokaista tutkimuksen vaihetta yhdistää yksi sama tekijä, kirjoittaminen. (Heikkilä, 

2014, 57) 

Tutkimus toteutettiin osatutkimuksena eli otantatutkimuksena, johon saatiin 

vastauksia Passionin asiakkailta, kuitenkin jokaisesta asiakaskunnasta niin lounas, ala 

carte kuin baariasiakkaista. Kaikki havainnointiaineisto eli tutkimusaineisto oli 

primaarista aineistoa, eli aineisto oli kerätty kyseistä tutkimusta varten. (Heikkilä, 
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2014, 14). Ensin toteutettiin määrällinen tutkimus internetkyselynä Webropol- 

ohjelmalla, koska perusjoukon jäsenillä oletettiin olevan mahdollisuus internetin 

käyttöön, ja koska ravintolan asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti nuorista/nuorista 

aikuisista, joilla tänä päivänä sosiaalinen media ja älypuhelimet ovat päivittäisessä 

käytössä. Kysely toteutettiin webropol-ohjelmalla.  

Kyselyn kysymykset suunniteltiin niin, että ne vastaavat monitahoisesti teorian 

pohjalta tutkimuksen tutkimusongelmaan eli siihen millainen on Passion Food & Barin 

imago ja kuinka se eroaa eri asiakaskunnittain. Ennen kyselyn julkaisemista testattiin 

kyselyn toimivuus muutamalla koevastauksella. Valmis kysely julkaistiin 14.2.2019 

linkkinä ravintolan Facebook sivuilla, joka siten kohdistui ravintolan asiakkaille.  

Jaoimme kyselyä myös omilla Facebook tileillemme, sillä sitä kautta oli mahdollista 

saavuttaa lisää Passion Food & Barin asiakkaita.  

Kysely tulostettiin myös ravintolan baaritiskille täytettäväksi 14.2.2019–21.2.20219 

väliseksi ajaksi, koska lounasasiakkaat oli helpointa tavoittaa suoraa ravintolasta käsin. 

Käsin täytetyt lomakkeet nostettiin Webropoliin. Houkutuksena kyselyn vastaamiseen 

Passion   antoi ravintolalahjakortin arvottavaksi kyselyn vastanneiden kesken. Jos 

vastaaja halusi osallistua lahjakortin arvontaan, häntä pyydettiin kyselyn lopussa 

kommentoimaan kyselylinkin julkaisuun, sillä itse kyselyyn vastaaminen tapahtui 

anonyymisti. Kysely oli Webropolissa avoinna yhden viikon, jonka jälkeen 

ravintolapäällikkö arpoi kommentoineiden vastaajien kesken lahjakortin 21.2.2019.  

Laadullinen tutkimus toteutettiin haastatteluna, jossa haastateltiin Passion Food & 

Barin ravintolapäällikköä Tito Johansenia. Haastattelu käytiin ravintolan tiloissa. 

Haastattelu toimi tutkimuksessa tukena määrälliselle tutkimukselle. Haastattelua 

varten suunniteltiin tarkka haastattelurunko, jonka avulla saatiin käytyä kaikki imagon 

osa-alueet läpi systemaattisesti, vaikka haastattelu toteutettiinkin avoimesti 

keskustelunomaisena.  

Toinen haastattelijoista toimi kyselijänä ja toinen kirjoitti vastauksia ylös ja toimi 

samalla havainnoijan roolissa. Haastattelussa havainnoimme ravintolapäällikkö Titon 

eleitä ja puhetapaa, sekä sitä reagoiko hän joihinkin kysymyksiin voimakkaammin kuin 

toisiin. Haastattelu purettiin kysymys kysymykseltä ja haastattelun tulokset avattiin 

pohdinnassa.  
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Seuraavaksi käydään läpi yleisesti mitä ovat kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, 

sekä kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus, koska näitä molempia empiirisiä 

tutkimuksia on käytetty tässä tutkimuksessa täydentämään toinen toisiaan.  

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus tarkoittaa tutkimusta, missä tutkimuksessa 

löydetyt seikat selitetään sanoin. Se vastaa kysymyksiin miksi, miten ja millainen. 

(Heikkilä 2014, 15.) Laadullisella tutkimuksella pyritään ymmärtämään ilmiöitä, sekä 

tuntemaan ja kuvaamaan sitä. Laadullisessa tutkimuksessa oletetaan, että ilmiötä 

analysoidaan jatkuvasti, koko tutkimuksen ajan, ja tämä mahdollistaa tutkittavan 

ilmiön ymmärtämisen, antaa mahdollisuuden ilmiörikkaaseen kuvaamiseen ja 

selittämiseen. (Mayers 2002.) Laadulliseen tutkimukseen liittyy suora kontakti 

tutkittavan ja tutkijan välille, tutkija menee ilmiön pariin ‘’kentälle’’ haastattelemaan 

tai havainnoimaan. (Kananen 2008, 25.)  

Laadullista tutkimusta käytetään, kun halutaan kehittää toimintaa, etsiä vaihtoehtoja 

tai tutkia sosiaalisia ongelmia. Laadullisissa tutkimuksissa tutkittavien määrä on usein 

pieni, mutta ne analysoidaan mahdollisimman tarkasti. (Heikkilä 2014, 15.) Yleisimmät 

aineistonkeruumenetelmät ovat haastattelu, kysely, havainnointi, sekä 

dokumentteihin perustuva tieto.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin laadullisen tutkimusmenetelmän avointa 

haastattelumallia, jossa haastateltiin Passion Food & Barin ravintolapäällikköä. Avoin 

haastattelu toteutettiin siis yksilöhaastatteluna, joka pohjautui vuorovaikutukseen, 

jota haastattelija johti. Haastattelija pystyi menemään syvemmälle käsiteltävään 

aiheeseen tekemällä lisäkysymyksiä haastateltavalle sen vastauksista ja kuvauksista. 

(Heikkilä 2014, 126-127.) 

Toteutettiin sitten laadullinen tutkimus lomakehaastatteluna, teemahaastatteluna tai 

avoimena haastatteluna, se on aina muutettava tutkittavaan muotoon. Kvalitatiivisen 

tutkimuksen tulokset täytyy aina olla joko kuva- tai tekstimuodossa. 

Haastatteluaineisto täytyy siis aina muuttaa tekstimuotoon, jota kutsutaan 

litteroinniksi. Tutkimuksen toteuttaja päättää sen, litteroidaanko tutkimusaineisto 

sanasta sanaan kokonaan vai osittain vain, sillä litterointi on erittäin työläs prosessi. 

(Heikkilä 2014, 137.) 
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Kvalitatiivisesta ja kvantitatiivisesta tutkimusotetta voi käyttää samassa tutkimuksessa 

toistensa tukena. Laadullinen tutkimus voi olla jatkoa kvantitatiiviselle tutkimukselle, 

tai toisinpäin. (Kananen 2008.) Tässä tutkimuksessa käytämme laadullista tutkimusta 

määrällisen tutkimuksen tukena.  

Laadullisen tutkimusprosessin luotettavuutta voidaan arvioida sillä, onko tutkijan ja 

tutkittavan tulkinnat ja käsitykset vastaavia. Luotettavien tutkimustulosten 

perusedellytyksenä on selkeä ja rajattu tutkimusongelma ja hyvin toteutettu 

tutkimussuunnitelma. Haastattelun tulosten luotettavuuteen vaikuttaa esimerkiksi 

suuresti väärinymmärretyt tai moniselitteiset kysymykset. (Heikkilä 2014, 137.) 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus kartoittaa yleisesti olemassa olevan 

tilanteen. Se vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljonko ja kuinka usein. Määrällinen 

tutkimus on numeerisesti suuri ja edustava otos, joka vaatii riittävän suurta 

otosjoukkoa. Tutkimusta tehtäessä siihen tarvittavat tiedot voidaan joko hankkia itse 

tai sitten ne voidaan hankkia muiden keräämistä tilastoista, rekistereistä tai 

tietokannoista. Esimerkiksi Tilastokeskus on valtion ylläpitämä suurin ja tärkein 

tilastojen tuottaja. Empiirisissä tutkimuksissa oman aineiston kerääminen on kuitenkin 

yleisintä, sillä muiden tekemiä tilastoja joutuu usein muokkaamaan, tutkimaan ja 

mahdollisesti yhdistelemään. (Heikkilä 2014, 16.) Määrällisessä tutkimuksessa 

pyritään siis saamaan yleistettäviä selityksiä suuresta tapausjoukosta. (Räsänen, 

Anttila & Melin 2005, 56.) 

Määrällisen tutkimuksen tutkimusaineiston keruussa usein käytetty tapa on 

kyselylomake. Tässä tutkimuksessa käytettiin myös aineiston keruussa 

kyselylomaketta, joka tehtiin Webropolissa verkkokyselynä. Kysely linkitettiin Passion 

Food & Barin Facebook- tilille, mistä saatiin kohdistettua kysely suoraan ravintolan 

asiakaskunnalle. Tämä oli tehokas tapa toteuttaa tutkimus, sillä saavutettavien 

asiakkaiden joukko oli suuri. Myöskin kyselyn tuloksia on helpompi käsitellä sähköisen 

aineiston avulla. Kvantitatiivisen tutkimuksen hyvä puoli on se, että esimerkiksi 

kyselylomakkeen vastaajat vastaavat anonyyminä, mikä on hyvä mm. arkaluonteisissa 

kyselyissä, että vastaaja jää tuntemattomaksi. (Vilkka 2015, 94.) 

Määrällinen tutkimus toimi hyvin Passion Food & Barin imagon selvittämiseksi, koska 

tutkimuksen perusjoukko koostui kaikista ravintolan asiakkaista ja perusjoukko oli näin 
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ollen suuri. Tutkimus olisi ollut myös mahdollista toteuttaa laadullisena tutkimuksena, 

mutta se olisi ollut liian työlästä, koska tutkittava joukko oli niin suuri, siten 

kvantitatiivinen tutkimus oli helpompi toteuttaa. Kyselylomakkeeseen sisällytettiin 

kuitenkin myös muutama avoin kysymys, jota pystyimme käymään läpi laadullisen 

tutkimusmenetelmien keinoin.  

Tutkimuksen kokonaisluotettavuuden muodostaa tutkimuksen pätevyys ja 

luotettavuus yhdessä. Tutkimuksen pätevyys eli validius tarkoittaa sitä, onko 

tutkimusmenetelmä valittu oikein mittaamaan juuri sitä mitä tutkimuksessa on 

tarkoituksena mitata. Pätevässä tutkimuksessa tutkittavat ovat ymmärtäneet mittarin, 

kyselylomakkeen tai kysymykset juuri niin, miten tutkija on olettanut.  

Tutkimuksen tulokset siis vääristyvät, jos esimerkiksi kyselyn vastaajat eivät käsitä 

kysymyksiä samalla tavalla, miten kyselyn laatija on tarkoittanut. (Vilkka 2015, 193.) 

Kyselylomakkeen laatiminen vaati huolellista suunnittelua, jotta kyselyn kysymyksillä 

saatiin vastaukset tutkimusongelmaan, eli siihen millaisena Passion Food & Barin 

asiakaskunta näkee ravintolan imagon. Kyselylomake suunniteltiin huolellisesti 

käymällä läpi kaikki olennaiset osat tutkimuksen teoriaosuudesta, jotta ne saatiin 

siirrettyä kyselylomakkeeseen.  

Webropolissa rajattiin vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” pois, jotta saatiin 

todenmukaisemmat vastausprosentit kyselyyn. Kyselyn tuloksien käsittelyvaiheessa 

päätettiin kysymyksestä ”Mikä oli ensisijainen syy ravintolassa asioinnille?”  rajata pois 

vastausvaihtoehdot ”kävin kahvilla” ja ”kävin harrastamassa aktiviteetteja”, koska 

kahvilla käyntiin ei tullut yhtäkään vastausta ja aktiviteettejakin oli käynyt 

harrastamassa vain 3% vastaajista. Näin tuloksista saatiin luotettavampia.  

Tutkimuksen luotettavuus eli reliaabelius riippuu täysin tuloksien tarkkuudesta. Tällä 

tarkoitetaan esimerkiksi sitä, että saman mittauksen tekemisellä saadaan samalta 

henkilöltä täysin sama mittaustulos, vaikka tutkija olisi eri henkilö. Heikkilä toteaakin, 

että tutkimustuloksia ei voi yleistää niiden pätevyysalueen ulkopuolelle, esimerkiksi 

toiseen aikaan tai toiseen yhteiskuntaan. Eli Heikkilän mukaan tutkimus on luotettava 

siinä ajassa ja paikassa. (Heikkilä 2004, 30.) Sopiva tiedonkeruumenetelmä, hyvä 

kyselylomake ja edustava sekä tarpeeksi suuri otos auttavat luotettavan tutkimuksen 
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teossa. Alhainen vastausprosentti ja väärä kohderyhmä heikentävät myös 

tutkimuksen luotettavuutta.  

6 Tutkimuksen tulokset 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisena asiakkaat näkevät Passion Food & 

Barin imagon ja millaisia mielikuvia se ihmisissä herättää.  

Kyselyyn osallistui yhteensä 92 henkilöä, joista 74 % oli naisia. Kyselyyn osallistujista 

47 % oli 20- 25 vuotiaita ja 38 % oli 26-34-vuotiaita. Vain 3 % vastaajista oli 15-19-

vuotiaita ja 11 % yli 35-vuotiaita. Tämän perusteella voi päätellä, että aktiivisimmin 

ravintolan internetisvuja seuraavat 20- 25-vuotiaat naiset, jotka löysivät kyselyn 

ravintolan Facebook-sivulta. 

 

Kuvio 5. Määrällisen kyselyn kysymyksestä ’’Kellonaika, jolloin asiakkaat kävivät 

ravintolassa’’ 

Kuviosta (ks. Kuvio 5.) huomataan, että puolet vastaajista kävi ravintolassa alkuillasta, 

klo 17- 21. Yksi neljäsosa kävi loppuillasta klo 21:n jälkeen, ja toinen neljäsosa kävi 

lounaalla. Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että lounaan jälkeen klo 14- 17 on 

hiljaista aikaa ravintolassa.  

Ensisijaisena syynä ravintolassa asioinnille oli 38 % vastaajista ala carte annoksen 

syöminen ja 39 % vastaajista kävi taas drinkillä. Lounaan söi 20 %, ja vain 3 % vastaajista 
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kävi harrastamassa jotain aktiviteettia (biljardi, lautapelit, visa). Suurin osa vastaajista 

kävi ravintolassa kaverin/kavereidensa kanssa. Pieni osa kävi puolisonsa kanssa ja vain 

muutama yksin tai perheen kanssa.  

Yli puolet vastaajista (51 %) voisi kuvitella työskentelevänsä kyseisessä ravintolassa, 

kuin taas 49 % ei haluaisi työskennellä. Pääosa vastaajista oli sitä mieltä, että ravintola 

vastasi odotuksia. Monet kuvailivat ravintolaa rennoksi istuskelupaikaksi sekä 

tunnelmaa ja sisustusta ”kivaksi”. Positiivisia kommentteja tuli eniten 

opiskelijahinnoista, sekä siitä kuinka monipuolisena ravintolana Passion Food & Bar 

nähdään. Passion Food & Barissa voi nauttia ravintolaillallisen, pikkusuolaista, tai 

käydä drinkeillä ja kavereiden kanssa pelailemassa ja viettämässä aikaa.  

Moni kyselyyn vastanneista koki, että asiakaspalvelu on ajoittain ontuvaa ja ruokia sai 

odottaa todella kauan. Palvelu oli saanut muutamia kommentteja heikkoudestaan. 

Välikäyntejä ei tehty, ruuan maistumisia tai lisäjuomien ottoa ei käyty kysymässä. 

Suurin osa vastaajista valitsikin kyseisen ravintolan sen sijainnin ja hinta-laatusuhteen 

takia. Terassi nähtiin positiivisena puolena ja sen todettiin olevan ”iso ja kiva”.  

Kysymykseen siitä, millainen mielikuva asiakkaalle tulee puhuttaessa ravintola Passion 

Food & Barista suurin osa vastaajista kuvaili paikkaa rennoksi, viihtyisäksi ja 

nimenomaan illanistuskelupaikaksi sekä seurusteluravintolaksi, josta saa pientä 

purtavaa kylmän juoman seuraksi. Pari vastaajaa kehui ja odotti jo tulevaa kesää ja 

Passionin terassia. Vastaajat kokivat Passion Food & Barin olevan nuorten asiakkaiden 

edullinen istuskelupaikka, jota kuvastivat hyvin seuraavat vastaukset: 

”Nuorekas hengailupaikka, jossa hyvät opiskelija-alennukset!” 

”Rento ruokapaikka, ystävällinen palvelu ja viihtyisä menomesta!” 

Kommenteista huomaa, että asiakkaat mieltävät ravintolan opiskelijoiden 

istuskelupaikaksi sekä nuorille suunnatuksi ravintolaksi. Vastaajat mainitsivat lisäksi 

usein edulliset juomat.  

Vapaissa kommenteissa vastaajat kaipasivat ruokalistaan lisää vegaanisia vaihtoehtoja 

sekä asiakaspalveluun vielä kehittämistä. Muuten palaute ruokalistasta kertoi, että 

ruokalista on mennyt huonompaan suuntaan.  
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Kyselyn perusteella voidaan päätellä, että suurin osa on sitä mieltä, että ravintolan 

tunnelma, miljöö, sisustus, valaistus, ruuan ja juomien hintataso, asiakaspalvelu ja 

tuotevalikoima ovat keskimäärin hyviä.  

Kyselyssä kysyttiin ravintolan tunnelmasta, miljööstä, asiakaspalvelusta, 

henkilökunnan pätevyydestä ja ystävyydestä, juomien ja ruuan hintatasosta, juomien 

tuotevalikoimasta, logosta, mainonnasta sekä yrityksen tiloista, valaistuksesta ja 

sisustuksesta. Näihin vastaaja pystyi valitsemaan vastauksen neljästä eri 

vastausvaihtoehdosta erittäin huono, huono, hyvä ja erinomainen.  

Ravintolan miljöötä, samoin kuin tunnelmaa, 75 % vastaajista piti hyvänä ja jopa 15 % 

erinomaisena. Asiakaspalvelua 75 % piti hyvänä. Henkilökunnan pätevyyttä ja 

ystävällisyyttä vastaajista 90 % piti hyvänä ja 10 % kohtalaisena. 75 % piti juomien 

hintatasoa hyvänä, samoin ruuan hintatasoa. 25 % vastaajista piti juomien ja ruuan 

hintatasoa kalliina. Juomien tuotevalikoimaa 75 % piti hyvänä. Yrityksen logoa 53 % 

piti hyvänä, 23 % jopa erinomaisena, mutta 24% vastaajista kohtalaisena. Yrityksen 

mainontaa 49 % piti hyvänä, 20 % erinomaisena, mutta jopa 30% kohtalaisena. 

 Eli logossa ja mainonnassa vastaajat kokivat olevan parantamisen varaa. Yrityksen 

tiloja ja valaistusta koskevat vastaukset olivat jakautuneet yhtä suuresti. Vastaajista 70 

% piti valaistusta ja tiloja hyvänä, 20 % erinomaisena ja 10 % kohtalaisena. Sisustusta 

20 % vastaajista piti kohtalaisena, 65 % hyvänä ja 15 % erinomaisena. Jokaisen kohdan 

keskiarvo oli yli 3,5 paitsi mainonnan 3,37. Parhaan keskiarvon sai miljöö keskiarvolla 

3,98.  

Kyselyn kahdesta kysymyksestä ravintolassa asioinnin syistä ja imagon osa-alueista 

tehtiin ristiintaulukko. Koska haluttiin selvittää erosiko lounasasiakkaiden, ala carte 

asiakkaiden ja baariasiakkaiden näkemykset ravintolan asiakaspalvelusta tai sen 

pätevyydestä. Imagon osa-alueet ovat miljöö, tunnelma, asiakaspalvelu, 

henkilökunnan pätevyys, henkilökunnan ystävällisyys, juomien hintataso, ruuan 

hintataso, juomien tuotevalikoima, yrityksen mainonta, logo, yrityksen tilat, valaistus 

ja sisustus. Lähinnä nollaa oleva P-arvo saatiin yrityksen sisustuksesta (P=0,040). 

Ristiintaulukon avulla havaittiin, että ala carte annoksen syöjät pitivät asiakaspalvelua 

paljon heikompana, kuin baarissa ja lounaalla asioivat asiakkaat. Ala carte annoksen 

syöjistä 39 % pitivät asiakaspalvelua hyvänä, kuin taas lounas asiakkaista 72 % ja baarin 
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asiakkaista 58 %. Baarin asiakkaat pitivät henkilökunnan pätevyyttä pelkästään hyvänä 

tai erinomaisena, kuin taas lounas ja ala carte asiakkaista muutama piti henkilökunnan 

pätevyyttä kohtalaisena. Henkilökunnan ystävällisyyttä baarin asiakkaat pitivät 

heikompana, kuin lounas ja ala carte asiakkaat. Baarin asiakkaista 43 % piti 

henkilökunnan ystävällisyyttä hyvänä, kuin taas lounas asiakkaista 74 % ja ala carte 

asiakkaista 65 %. Juomien tuotevalikoimaa piti ala carte asiakkaista 44 % kohtalaisena, 

kuin taas lounas asiakkaista 14 % ja baarin asiakkaista 16 %.   

Tutkimuksessa haastateltiin ravintolan ravintolapäällikköä Tito Johansenia.  Hän on 

tulosvastuussa ravintolasta, sekä vastuussa ravintolan kehittämisestä. Titolla on myös 

vahva näkemys ravintolan imagon nykytilasta, sekä tulevaisuuden suunnasta, joten 

henkilönä hän osaa tuoda esiin asioita ja kysymyksiä haastattelussa, mikä tukee 

ravintolan asiakkaille suunnattua määrällistä kyselyä.  

Tito kuvaili ravintolaa tilavaksi, rennoksi ja viihtyisäksi ja sen soveltuvan monipuolisesti 

isoihin ja pieniin tilaisuuksiin. Tunnelmaan ravintola pystyy vaikuttamaan 

valaistuksella ja musiikilla tilanteen vaatimalla tavalla. Tuotevalikoimaa hän kuvaili 

monipuoliseksi ja suhteellisen edulliseksi verrattuna kilpailijoihin. Ravintolan logo on 

pysynyt samana reilu kymmenen vuotta, joten siitä on muodostunut tunnistettava ja 

persoonallinen.  

Tito kertoi Passionin imagollisesta tavoitteesta, he haluavat olla helposti lähestyttävä 

seurustelu- ja ruokaravintola kaiken ikäisille asiakkaille. Tavoitteena Passionilla on olla 

rento ja helposti lähestyttävä ravintola kaikille asiakkaille opiskelijoista eläkeläisiin ja 

lounasasiakkaista viikonlopun juhlijoihin. Nykyhetkellä hän näkee ravintolan imagon 

olevan rento ja nuorekas, suurilta osin opiskelijoiden suosima seurustelupaikka ja 

nuorten aikuisten ruokaravintola.  

Haastattelussa kysyttiin myös, kuinka ravintola pystyy vaikuttamaan tai parantamaan 

omaa imagoaan, johon Tito kertoi Passionin pystyvän vaikuttamaan ja parantamaan 

imagoaan selkeällä ja eri kohderyhmiin vetoavalla mainonnalla, henkilökunnan 

asiakaslähtöisellä ja asiantuntevalla palvelulla. Tärkeää on myös tuoda selkeästi esiin 

asiakkaita kiinnostavat palvelut, ja pyrkiä ravintolassa lunastamaan lupaukset 

laadukkaalla tuotteella ja palvelulla. Eli ammattitaitoinen henkilökunta ja laadukas 

palvelu ovat imagolle todella tärkeitä tekijöitä ja ne vaikuttavat samalla ravintolan 
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tunnelmaan ja asiakkaan viihtyvyyteen ja suhtautumiseen myös tarjottaviin 

tuotteisiin.  

Johanssenilta kysyttiin, millaista imagoa ravintola pyrkii viestittämään sosiaalisessa 

mediassa, ja hän vastasi, että ravintola on tietoisesti siirtynyt enemmän 

ruokapainotteiseen mainontaan tuodakseen selkeämmin esille olevansa 

ruokaravintola. Tämän hetkinen sosiaalisen median- sisältö keskittyy pääosin ruokaan 

ja esimerkiksi baari- ja bilepuoli on jätetty hetkellisesti taka-alalle.  Markkinointia hän 

kuvaili kultaakin kalliimmaksi nykypäivän kovan kilpailun ja kehittyvän teknologian 

myötä. Jatkuva näkyvyys järjestelmällisellä, persoonallisella ja mielenkiintoisella 

markkinoinnilla tavoittaa asiakkaat ja erottaa ravintolan kilpailijoista. Hänen 

mukaansa tämä on otettu hyvin tehokkaasti huomioon koko konsernin laajuudella ja 

tähän on myös panostettu jo pitkän aikaa erilaisilla koulutuksilla.  

Ravintolan pääasiakaskunnaksi hän luetteli lounasasiakkaat, opiskelijat, nuoret 

aikuiset sekä ruoka- että juomapuolella. Haastattelussa häneltä kysyttiin haluaako 

ravintola olla enemmän lounas vai ilta ala carte paikka, sekä sitä haluaako ravintola 

olla enemmän ruoka- vai juomapainotteinen paikka. Johanssen kertoi lounaan olevan 

tärkeä osa ravintolan liiketoimintaa, mutta Jyväskylässä se kulkee isolta osin omalla 

painollaan valtavien asiakasvirtojen liikkuessa keskusta-alueella. Tärkeämpänä hän 

näki a la carte- puolen, joka ei sido ravintolan palveluita tiettyyn asiakasryhmään, 

viikonpäivään tai kellonaikaan. Juomapuoli on ollut aina iso osa Passionia, mutta hän 

mainitsi alkoholikulttuurin ja ihmisten juomakäyttäytymisen muuttuneen entistä 

hillitymmäksi ja ruokapuolen nousseen tärkeämpään rooliin. 

 Optimitilanne on saada a la carte lista koko kaupungin tietoisuuteen ja suosioon sekä 

sitä kautta tarjota asiakkaille erilaisia vaihtoehtoja laadukkaille juomille. Johanssen 

kertoi Jyväskylässä ravintoloiden välisen kilpailun olevan kovaa, mikä pakottaa 

olemaan koko ajan hereillä ja kehittämään palveluita ja tuotteita. Johanssen jatkaa, 

että jatkuva ja johdonmukainen kehitys vaikuttaa parhaimmillaan ravintolan imagoon 

positiivisesti ja antaa asiakkaille mielenkiintoa herättävän kuvan ravintolasta. Hinnalla 

pystytään vaikuttamaan asiakasvirtoihin ja kohderyhmiin. Nuoret ja opiskelijat sekä 

tavalliset ruokailevat asiakkaat suosivat edullista hintatasoa, mutta hekin arvostavat ja 

vaativat laadukasta tuotetta ja palvelua. 
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Johanssen kuvaili ravintolan sijaintia seuraavasti: ” Sijainti on melko isossa roolissa 

asiakasvirtojen ohjautumiseen, mutta keskusta-alueella en usko sijainnilla olevan 

suurta vaikutusta imagoon. Kesäaikaan Passionin sijainti mahdollistaa ison terassin, 

joka vaikuttaa kesäaikaan ravintolan imagoon. Keskustan ulkopuolella, esimerkiksi 

satamassa sijainnilla on taas suurempi vaikutus imagoon”. 

Johanssenilta kysyttiin, onko henkilökunta tietoinen sen imagosta, brändistä ja 

tavoitteista ja käydäänkö perehdytys läpi. Tähän Johanssen kertoi ravintolassa olevan 

pitkäaikainen henkilökunta, joka on tietoinen sen imagosta ja tavoitteista. Perehdytys 

tulee kuitenkin aina ajankohtaiseksi uusien työntekijöiden kohdalla. Ammattitaitoinen 

henkilökunta ja laadukas palvelu ovat imagolle todella tärkeitä ja ne vaikuttavat 

samalla ravintolan tunnelmaan ja asiakkaan viihtyvyyteen ja suhtautumiseen myös 

tarjottaviin tuotteisiin.   

Ravintolan yhteistyökumppaneita on eniten lounasasiakkaissa ja opiskelijoissa, joten 

ravintolan imago näyttää varmasti siltä osin lounas- ja opiskelijapainotteiselta. 

Kohderyhmät ovat keskenään melko kaukana toisistaan, mikä saattaa vaikuttaa 

negatiivisesti mielikuviin ravintolasta. Tuotteet on pyritty toteuttamaan laadukkaasti, 

mutta samalla edullisesti, jotta ravintolan valinta olisi asiakkaille helppoa ja riskitöntä.  

Lopuksi kysyttiin, minkälaista asiakaskuntaa ravintola haluaa tavoitella lisää. 

Johanssen kertoi ravintolan tavoittelevan ruokailijoita ja baarin puolen asiakkaita lisää, 

mutta tavoitteena on myös saada enemmän yritysasiakkaita esimerkiksi isompiin 

yksityistilaisuuksiin.  

7 Johtopäätökset 

Kvantitatiivisesta tutkimuksesta kävi ilmi, että asiakkaat näkevät ravintolan enemmän 

rentona istuskelupaikkana kuin ruokaravintolana. Johanssen taas kertoi haastattelussa 

ravintolan nykyhetken tavoitteeksi saada enemmän a la carte asiakkaita esimerkiksi 

sillä, että sosiaalisen median tämänhetkisen mainonnan sisältö on ainoastaan 

ruokapuoleen kohdistettua ja baarin puolen mainonta on hetkeksi jätetty taka-alalle.  

Kyselyn tuloksista erottui muita tuloksia selkeämmin mainonnan heikkous. 

Haastattelussa Johanssen kertoi ravintolan jo kuitenkin tiedostaneen mainonnan 
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puutteellisuuden ja ravintola on alkanut tehostamaan mainontaa. Sekä asiakkaat että 

ravintola pitivät mainontaa heikkona.  

Ravintolan asiakaspalvelun heikkous nousi kyselyn tuloksista toisena selkeänä 

ravintolan heikkoutena esille. A la carte asiakkaiden mielestä ravintolan asiakaspalvelu 

oli ajoittain ontuvaa, minkä ajateltiin johtuvan siitä, että Passion on osa isoa 

pörssiyhtiötä, jossa työtuntien tehostaminen on suuressa roolissa.  

Ravintolan imagollinen tavoite oli olla helposti lähestyttävä seurustelu- ja 

ruokaravintola kaiken ikäisille ihmisille. Kyselyn perusteella ravintolan asiakkaat 

kokivat Passionin seurusteluravintolaksi, mutta kyselyn vastaajista enemmistö ei 

mieltänyt sitä ruokaravintolaksi, vaikka sellaiseksi ravintola pyrkii.  

8 Pohdinta 

Kyselyyn osallistui yhteensä 92 henkilöä, joista 74 % oli naisia. Kyselyyn osallistujista 

47 % oli 20- 25-vuotiaita ja 38 % oli 26- 34-vuotiaita. Vain 3 % vastaajista oli 15- 19-

vuotiaita ja 11 % yli 35- vuotiaita. Tämän perusteella voi päätellä, että aktiivisimmin 

ravintolan nettisivuja seuraa 20- 25-vuotiaat naiset, jotka löysivät kyselyn ravintolan 

Facebook-sivulta. Opinnäytetyön tekijät kuuluvat tähän samaan ikäluokkaan, ja he 

jakoivat kyselyn linkin myös omilla Facebook sivuillaan. Sitä kautta kyselyyn saattoi 

vastata myös heidän kavereitaan, jotka ovat samaa ikäluokkaa. Saattaa olla myös, että 

tämä ikäluokka on tällä hetkellä aktiivisin vastaamaan kyselyihin, osallistumaan 

arvontoihin ja muutenkin seuraamaan erilaisia yrityksiä sosiaalisessa mediassa. 

Myöskin se, että vielä reilu kolme vuotta sitten Passion oli pelkästään nuorten suosima 

baari vaikuttaa varmasti siihen, että se edelleen mielletään helposti tällaiseksi, eikä 

sosiaalisessa mediassa vanhemmat ikäluokat seuraa ravintolan sivuja ja tätä kautta 

löytäneet kyselyä. Kuitenkin haastattelun perusteella selvisi, että etenkin ravintolan 

baarin puolen asiakaskunta on 18- 19-vuotiaita, joilta ei juurikaan kyselyyn saatu 

vastauksia. Tämän perusteella voikin todeta, että kyselyn tulokset eivät ole täysin 

luotettavia.  

Pääasiakaskunta Passion Food & Barissa on todettu olevan nuoria ja opiskelijoita, 

mutta a la carte puolen asiakkaat ovat enimmäkseen nuoria aikuisia ja lounasasiakkaat 
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kaiken ikäisiä työssä käyviä ihmisiä. Ala carte annoksen syöjät kokivat asiakaspalvelun 

paljon heikompana kuin lounaalla ja baarissa asioivat asiakkaat. Tämä johtuu varmasti 

ihmisten odotuksista. Ala carte asiakkaat odottavat varmasti paljon parempaa 

palvelua ja palvelullisesti pidempiä asiakaskontakteja. Yleensä ravintolassa 

ruokailevilla asiakkailla ei ole aikataulullisesti kiirettä, joten he odottavat saavansa 

rahallensa vastinetta myös asiakaspalvelukokemuksen muodossa.  

Passion Food & Bar on osa isoa pörssiyhtiötä, missä tuloksen tekeminen perustuu 

pitkälti työtuntien tehostamiseen, joka näkyy varmasti eniten a la carte puolella, missä 

palvelullisesti pidempi asiakaskontakti kärsii minimoidun henkilökunnan määrän 

vuoksi etenkin kiireellisinä aikoina. Arkisin koko ravintolassa työskentelee useimmiten 

yksi työntekijä, joka on vastuussa sekä baarista että ruokapuolesta. Lounasasiakkaat ja 

baarin puolen asiakkaat olivat tyytyväisiä asiakaspalveluun. Näissä palvelutilanteissa 

asiakaskontakti on paljon lyhempi ja yleensä rajoittuu yhteen palvelutilanteeseen, kun 

taas a ala carte puolella yhden asiakkaan palvelu on henkilökohtaisempaa ja 

pitkäjänteisempää, ja voi kestää useamman tunnin ajan.  

Henkilökunnan ystävällisyyttä baarin asiakkaat pitivät heikompana, kuin lounas ja ala 

carte asiakkaat. Baarin asiakkaista 43 % piti henkilökunnan ystävällisyyttä hyvänä, kuin 

taas lounas asiakkaista 74 % ja ala carte asiakkaista 65 %.  Tämä voi johtua siitä, että 

asiakaspalvelutilanne on erittäin lyhyt, eikä ole niin henkilökohtaista. Varsinkin 

viikonloppuisin kiireisinä iltoina palvelutilanne käydään ihan muutamilla sanoilla.  

A la carte asiakkaat pitivät juomien tuotevalikoimaa paljon heikompana kuin lounas-ja 

baarin asiakkaat. Tämä voi johtua, siitä kun a la carte asiakkaille ei ole juomalistoja, 

mistä näkyisi juomavalikoima. Asiakas päätyy valitsemaan helpoiten tällöin 

oletettavasti edullisimman hanatuotteen, jos ei näe tuotevalikoimaa hintoineen. 

Myöskin mahdollisen lisämyynnin tekeminen vaatii henkilökunnalta hyvää 

tuotetietämystä, jos juomalistoja ei ole ruokapuolella asiakkaan saatavilla/näkyvillä. 

Baarin puolella on seinillä taulut tuotevalikoimasta hintoineen ja asiakas näkee 

suoraan baarin tuotevalikoiman kylmäkaapeista.  

Ravintolan sisustusta piti kyselyn perusteella pääosin kaikki kyselyyn vastanneet 

hyvänä, mikä onkin ravintolan imagoon positiivisesti vaikuttava tekijä. Kuten Johan 

Bruwer artikkelissaan totesi viinitilojen hyvän imagon luomiseen vaikuttaa suuresti 
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viinitilojen maisema ja sen sijainti. (Bruwer 2012.) Tämä onkin suoraan verrannollinen 

ravintolan sisustuksen kanssa.  

Mainonnalla oli huonoin keskiarvo 3,37. Mainonta on ollut haastavaa, koska selkää 

ohjeistusta ei ole ravintolalle tullut ylemmältä taholta, eikä muissa kaupungeissa ole 

yhtiöllä samanlaista ravintolaa minkä kanssa voisi tehdä niin sanottua ”ketjumaista 

yhteistyötä”. Koko konsernin laajuisesti markkinointiin on alettu panostamaan 

kuitenkin hyvin tehostetusti. Päälliköt saavat koulutusta esimerkiksi sosiaalisen 

median markkinointiin liittyen.  

Passion Food & Barin mainonta kohdistuu tällä hetkellä ainoastaan ruokapuoleen, sillä 

se pyrkii nostattamaan ruokapuolen suosiota ja niin muu mainonta on nyt hetkellisesti 

jätetty taka-alalle. Nykypäivänä näkyvintä ja tavoitteellisinta mainontaa käydään 

sosiaalisessa mediassa, joten hyvä että se on otettu konsernin laajuisesti huomioon 

esimerkiksi kouluttamalla henkilökuntaa. Vuoden vaihteessa Passion antoi 

toimeksiannon Jyväskylän Tiimiakatemialle ravintolan markkinoinnin kohentamisesta, 

joten sitäkin kautta ravintola saa lisää ideoita markkinointiin liittyen.  

Haastattelun luotettavuuteen vaikuttaa suuresti se, että onko haastateltava ja 

haastattelija ymmärtäneet kysymyksen samalla tavalla, sekä saanut 

yhteisymmärryksen myös vastauksesta. Haastattelun kysymyksiä hiottiin, jotta sen 

validiteetti olisi parempi. Kuitenkaan haastattelun tuloksia ei voi täysin yleistää, koska 

haastattelimme vain ravintolapäällikköä, emmekä muuta henkilökuntaa tai konsernin 

ylempää johtoa. Kuitenkin ravintolapäällikkö on tulosvastuussa ravintolasta ja sitä 

kautta hänellä on varmasti selkeä ymmärrys ravintolan tämän hetkisestä tilanteesta ja 

sen tulevaisuuden visioista.  

Määrällisen tutkimuksen kysely olisi ollut sitä luotettavampi, mitä enemmän siihen 

olisi saatu vastauksia. Kyselyssä ei tavoitettu täysin ravintolan pääasiakaskuntaa eli 18- 

19-vuotiaita baarin asiakkaita, jonka takia kyselyä ei voi pitää täysin luotettavana. 

Muidenkaan asiakaskuntien vastausmäärät eivät ole tasapainossa, vähiten saatiin 

vastauksia lounasasiakkailta. Kuitenkin määrällisen tutkimuksen kysymykset 

mittasivat hyvin ravintolan imagoa, joten tutkimustulokset vastasivat hyvin siihen 

millainen, on ravintolan imago vastaajien mielestä, vaikka vastaajien määrä 

asiakaskunnittain ei ollutkaan tasapainossa ja sen takia tuloksia ei pystytä yleistämään.  
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Johtopäätöksien mukaan voidaan todeta, että Passion Food & Bar haluaa viedä 

ravintolan imagoa parempaan suuntaan etenkin ruokapuolen osalta. Viedäkseen 

ravintolan ruokapuolta parempaan suuntaan on sen panostettava tutkimustuloksien 

mukaan parempaan asiakaspalveluun. Imagon tärkeänä osana on mainonta, joka oli 

määrällisen tutkimuksen mukaan kaikista heikoin osa-alue ravintolan imagossa. 

Imagoa parantaakseen Passion Food & Barin täytyisi panostaa enemmän 

näkyvämpään mainontaan, sillä asiakkaat kokivat mainonnan muita imagon osa-

alueita heikommaksi.  
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