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The restaurant business is known for its competition for the customers, and usually business ideas and restaurants are on the market only for short periods of
time. To survive on the market in the future, the entrepreneurs must understand
their customers and their needs.
The purpose of this study was to gather information about the customer base of
the commissioned restaurant. This case study was commissioned by a restaurant
called Guru´s Kitchen&Bar located in Tampere. The gathered information about
the customers was used to add customer understanding in order to create better
services. The principle behind services is that the better the service is, the more
customers will use it. In addition, customers will be more willing to pay for the
service and continue using them.
The used study methods in this thesis were questionnaire, benchmarking and
observation. The theoretical section explores service design. The used study
methods were chosen to gather more customer understanding. All the found customer data was converted to visual customer profiles representing the customer
base of the restaurant.
These results suggest that there are six different motivators to use the services
of the commissioned restaurant and the customer profiles were created based on
these motivators. The customer profiles will be used to develop and create new
services to be more suitable for the customer segments and also to support the
marketing.
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1 JOHDANTO

Tämän opinnäytetyön tutkimuksen aiheena on asiakasymmärryksen lisääminen
toimeksiantajan asiakaskunnasta liiketoiminnan edistämiseksi. Tutkimusta ollaan
lähestytty tapaustutkimuksen näkökulmasta. Tutkimuksessa pyritään lisäämään
toimeksiantajan asiakasymmärrystä määrittelemällä ravintolan asiakaskunta ja
siihen liittyviä määrällisiä ja laadullisia ominaisuuksia. Asiakaskunnan joukosta
pyritään löytämään yleistettäviä asiakasryhmien ominaisuuksia ja näin samankaltaisuusperiaatteella luomaan esimerkkiasiakkaat. Esimerkkiasiakkaita käyttäen muodostetaan asiakasprofiilit edustamaan erilaisia asiakasryhmiä.
Asiakastietoja tässä tutkimuksessa ollaan hankittu käyttämällä toimeksiantajan
edustajia lähdetietona, tutustumalla saatavissa olevaan taustamateriaaliin asiakkaista ja luomalla asiakastietoja täsmentävä kyselylomake. Hankittu asiakastieto
pyritään jalostamaan pelkkää tietoa laajemmaksi kokonaisuudeksi eli asiakasymmärrykseksi, jolloin toimeksiantaja voi ymmärtää aidommin asiakkaitaan, sitä ympäristöä, missä he elävät ja miksi he käyttävät ravintoloiden palveluita.
Löytyneet asiakasryhmät esitetään työn lopuksi visuaalisina asiakasprofiileina ja
tämän työkalun avulla pyritään lisäämään asiakasymmärrystä toimeksiantajan ja
tämän henkilökunnan kesken. Kun toimeksiantaja ja sen edustajat ymmärtävät
asiakkaitaan paremmin, tällöin ravintolan palvelut voidaan suunnitella vastaamaan asiakkaiden todellisia tarpeita entistä paremmin. Entistä paremmilla palveluilla pyritään säilyttämään ravintolan kilpailukyky ja tuomaan kilpailuetua muihin
samankaltaisiin ravintoloihin nähden.
Ravintola Guru’s Kitchen&Bar on jo kaksi vuotta jatkanut menestyksekästä liiketoimintaansa Tampereen Laukontorin läheisyydessä, jolloin palvelumuotoilun
keinoilla pyritään tässä tapauksessa jo olemassa olevien palveluiden kehittämiseen ja tulevaisuudessa vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin entistä paremmin.
Tutkimus on toteutettu syksyllä 2019.
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2 TOIMEKSIANTAJAN ESITTELY

Guru’s Kitchen&Bar on á la carte -ravintola, joka on erikoistunut tarjoamaan monipuolisia ruokatuotteita erikoistuen Välimeren ja Lähi-idän makuihin joustavassa
viitekehyksessä, joka sallii myös inspiroitumisen esimerkiksi aasialaisista ruoista.
Ravintola on auki kuutena päivänä viikossa ainoastaan iltaisin, joten lounasta ei
ravintolassa ole tarjolla. Ravintola on oikein soveltuva pariskunnille, ystävyksille,
perhe- ja yritystapaamisiin ruokailun merkeissä ja myös muille isommillekin ryhmille. Ravintolassa on noin 90 asiakaspaikkaa. Ravintolassa ei ole erikseen kabinettia, mutta ravintolan sali saadaan jaettua tarvittaessa kahteen osaan väliverhon avulla. Ravintolan juomavalikoimaan kuuluvat ulkomaalaiset, että myös kotimaiset oluet, viinit, siiderit, väkevät alkoholit ja teemaan sopivat cocktailit. Ruokalistan rakenne on jo vakiintunut toimintavuosien aikana ja se päivitetään kahdesti vuodessa vastaamaan sesonkia. (Aaltonen 2019; Marttila 2019.)
Ravintola Guru’s Kitchen&Bar sijaitsee Tampereella osoitteessa Aleksis Kiven
katu 15. Keittiön kehityspäällikkö kertoo, että ravintolan avajaisia vietettiin
6.10.2017 ja viralliset kutsuvierasavajaiset olivat 19.10.2017. (Määttänen 2019).
Tällä hetkellä ravintola on auki tiistaista torstaihin kello 16-22, perjantaisin klo 1623, lauantaisin klo 14-23 ja sunnuntaisin klo 14-20 (Guru´s Kitchen&Bar n.d.).
Ravintolan liikeidea onkin pitkälti keittiön kehityspäällikön ideoima. Liikeideaa hän
alkoi suunnittelemaan omien kokemuksiensa ja ravintolakäyttäytymisensä perusteella. Määttänen kertoo kärsineensä valinnan vaikeudesta ruokia tilatessa ravintoloissa, koska halusi päästä maistelemaan eri ruokia mahdollisimman laajasti.
Tähän hän keksi ratkaisuksi jaettavat annokset, joissa olisi paljon erilaisia komponentteja. Tämän lisäksi Määttänen lisää, ettei Tampereella ollut vastaavaa ravintolaa, joten sellaiselle saattoi olla kysyntää ja tilaa Tampereen ravintolavalikoimassa. (Määttänen 2019.)
Henkilökunnan mukaan ravintolan asiakkaiden oletetaan olevan pääosin tamperelaisia ja suurin asiakasryhmä on nuoret aikuiset tai keski-ikäiset työssäkäyvät
miehet ja naiset. Ravintolan asiakkaiden arvioidaan olevan pääosin kasvissyöjiä
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tai vähintäänkin kasvisruoasta ja ympäristöarvoista kiinnostuneita. Guru’s Kitchen&Bar on edullisen, kasvisystävällisen ravintolan maineessa. Ravintolassa
käy paljon vakioasiakkaita, jotka tuntevat jo ruokatuotteet hyvin ja tietävät mitä
saavat saapuessaan ravintolaan. (Aaltonen 2019.)
Asiakkailla tässä tapaustutkimuksessa tarkoitetaan ravintola Guru’s Kitchen&Barin kuluttaja-asiakkaita, jolloin ravintolan tuotteiden myynti tapahtuu siis B2C (Business to Consumer) -myynnillä. Löytänä ja Kortesuo (2011, 122) kertovat muuan
muassa seuraavaa kuluttaja-asiakkaiden tyypillisistä piirteistä:
-

kuluttaja-asiakkaat kysyvät usein ostopäätösten tueksi neuvoa ja
suosituksia muilta kuluttajilta

-

kuluttaja-asiakas odottaa, että yrityksen luoma asiakaskokemus
vastaa hänen tarpeisiinsa ja että se on personoitu hänelle

-

asiakaskokemuksen tulee myös vedota tunnetasolla ja sen pitää
olla ajankohtaista, merkityksellistä, ylitykset odottavaa ja yllätyksellistä. (Löytänä ym. 2011, 122.)

Ravintolan pääomistaja on Nordic Hospitality Partners Oyj, joka tunnettiin aiemmin nimellä Restamax Oyj, kertoo Guru’s Kitchenin linjajohtaja Juha Lehtinen
(2019). Guru’s Kitchen operoi NoHo Partnersin tytäryhtiön Rock Hard Catering
Oy:n alla. Koko konsernia koskevat sama visio, missio ja arvot, jotka ovat
-

visiona olla Pohjois-Euroopan merkittävin ravintola-alan yhtiö

-

missiona luoda uusia kiinnostavia ravintoloita ja konsepteja kaikille
kohderyhmille

-

arvoina toimintaa ja päätöksiä ohjaavat yrittäjämäinen ote, kannattava kasvu, nopeus, laatu, rohkeus sekä intohimo. (NoHo Partners
2019.)

Nämä mainitut visio, missio ja arvot koskettavat myös Guru’s Kitchen&Baria ja
määrittävät sen toimintaa, mutta linjajohtaja Lehtinen lisää, että tärkeää on myös
yksittäiselle ravintolalle toteuttaa sille määriteltyä liikeideaa ja pitää tästä kiinni.
Lähitulevaisuuden tavoitteiksi on määritelty ravintolan omaleimaisena pysyminen
ja oman tekemisen kehittäminen. (Lehtinen 2019.)
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Ravintola toimii melko pienellä henkilökunnalla, vakituisia työntekijöitä on viisi ja
henkilöstövuokrauksen käytettäviä työntekijöitä kaikkiaan 10 kappaletta. Henkilökunnalla ja ravintolapäälliköllä on vapaus ja vastuu kehittää ravintolan palveluita ja tuotteita. Tuotevalikoimaan saadaan lisätä tuotteita, kun uusille tuotteille
havaitaan olevan kysyntää ja toisaalta myös vähiten suosittuja tuotteita voidaan
poistaa ruoka- ja juomalistalta. Tukea suunnitteluun saadaan ravintolan linjajohtajalta Lehtiseltä ja Hard Rock Cateringin edustajilta. (Aaltonen 2019; Marttila
2019.)
Markkinointia ravintola tekee pääosin sosiaalisen median kautta. Sosiaalisessa
mediassa Guru’s Kitchenillä on aktiiviset tilit Facebookissa ja Instagramissa ja tilit
löytyvät ravintolan nimellä. Sisällön sosiaalisen median kanaviin tuottaa pääasiassa ravintolan henkilökunta itse. Päävastuussa markkinoinnista on ravintolapäällikkö Aaltonen, joka myös osallistaa muuta henkilökuntaa ideoimaan päivityksiä ja esiintymään ravintolan kuvissa. Sosiaalisen median kautta esitellään ravintolan tuotteita ja erilaisia tapahtumia ja mahdollisia muutoksia ravintolan aukioloajoissa. (Aaltonen 2019.)
Palautetta ei toimeksiantajan toimesta järjestelmällisesti kerätä. Suullista palautetta saadaan asiakaspalvelutilanteissa satunnaisesti ja palautteen anto riippuu asiakkaasta. Kirjallista palautetta tulee toimeksiantajalle eniten ravintolan varausjärjestelmän, Dinnerbookingin, kautta. (Aaltonen 2019.) Kun asiakas tekee
pöytävarauksen järjestelmän kautta, järjestelmä lähettää automaattisesti palautekyselyn asiakkaalle käytetyn pöytävarauksen jälkeen. Tämän varausjärjestelmän kautta Guru´s Kitchen&Bar on saanut paljon palautetta, yhteensä 1275 kappaletta ja näiden arvosanojen keskiarvo on 5,1, jolloin 6 on korkein mahdollinen
arvosana (Dinnerbooking 2019). TripAdvisor-palvelussa ravintolalla on vain 57
kappaletta arvosteluja, mutta näiden arvosana on 4,5/5 ja tämän lisäksi ravintolalle on palvelussa myönnetty erinomainen kohde -sertifikaatti (TripAdvisor
2019). Kolmas palvelu, jonka kautta toimeksiantajan palautetta voi arvostella asiakkaiden toimesta on Facebook. Ravintolan Facebook-sivuilla annettujen suosittelujen arvosana on 4,9/5 ja se perustuu 170 ihmisen antamaan arvosanaan (Facebook 2019).
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3 PALVELUMUOTOILU

Palvelumuotoilun avulla organisaatio voi havaita palveluidensa strategiset mahdollisuudet liiketoiminnassa, innovoida kokonaan uusia palveluita tai kehittää niitä
palveluita, joita organisaatio jo tarjoaa. Palvelumuotoilun prosessi on pitkä ja monivaiheinen ja tähän työhön on käytetty vain osia koko palvelumuotoilun prosessista niiltä osin, miten se on nähty tarpeelliseksi. Tuulaniemi kertookin palvelumuotoilun olevan edelleen kehittyvä malli, joka elää ja kasvaa ja sen prosessien
käyttötavat ja hyödyntämismahdollisuudet ovat hyvin monipuoliset, mikä sallii
sen, että prosessista voidaan hyödyntää vain tiettyjä vaiheita. (Tuulaniemi 2011,
24, 126, 129.)

3.1 Palvelun määritelmä
Tapio Rissanen (2006, 18) määrittelee palvelun olevan “vuorovaikutus, teko, tapahtuma, toiminta, suoritus tai valmius, jossa asiakkaalle tuotetaan tai annetaan
mahdollisuus lisäarvon saamiseen ongelman ratkaisuna, helppoutena, vaivattomuutena, elämyksenä, nautintona, kokemuksena, mielihyvänä, ajan tai materian
säästönä jne.” Tuulaniemi (2011, 59) lisää palvelun olevan jotakin toimintaa, joka
helpottaa tekemään jotakin, palvelua käytetään eikä sitä varsinaisesti omisteta
eikä palvelut säily. Palvelun ja tuotteen voi esimerkiksi erottaa siitä, että palvelut
ovat “näkymättömiä”, niitä ei voi koskea tai pidellä toisin kuin fyysisiä tuotteita
(Market Business News n.d.).
Palvelutapahtumassa on yleensä kaksi osapuolta, jotka ovat palvelun tuottaja ja
palvelun käyttäjä. Palvelua ei voida tuottaa ilman asiakasta tai palveluntuottajaa,
joten palvelu on näiden kahden osapuolen yhdessä tuottama vuorovaikutteinen
prosessi. Palvelu on usein aineeton ja siksi sitä ei voida valmistaa varastoon myöhempää kuluttamista varten. Vaikka palvelua ei voida varastoida, sen tuottamista
voidaan kehittää ja siihen voidaan varautua. Palvelun aineettomuus aiheuttaa
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esimerkiksi sellaisia ominaisuuksia, että palvelua on vaikea kuvata etukäteen täydellisesti ja sen, että palvelua on lähes mahdotonta palauttaa. (Rissanen 2006,
20.)
Palvelun kätevyys tai hyödyllisyys heijastuu siihen, haluavatko asiakkaat maksaa
siitä tai hankkia tämän palvelun. Kun palveluntarjoajan palvelut hyödyttävät asiakasta, se tuottaa arvoa asiakkaalle. Palveluita ja tuotteita käytetään usein myös
yhdessä. Usein palvelut ja tuotteet tarvitsevat toisiaan ollakseen hyödyllisiä. Tavarat ja palvelut voidaan myös esitellä suoralla janalla. Janan yläpäässä on palvelut, jotka eivät tarvitse tavaroita toimiakseen. Esimerkki tällaisesta palvelusta
on opettaminen. Janan alapäässä on tavarat tai tuotteet, jotka eivät tarvitse palvelua rinnalleen, tällainen tuote on esimerkiksi kaupasta ostettavat ruoan raakaaineet. Näiden kahden ääripään välissä on erilaisia yhdistelmiä tavaroista ja palveluista, jotka tarvitsevat toisiaan. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi mittatilauksena tehdyt vaatteet ja myös ravintolat. (Market Business News n.d.)
Suomea voidaan kutsua jo palvelutaloudeksi, sillä Suomen taloudesta 42% on
yksityisiä palveluja. Kun lukuun huomioidaan mukaan myös julkiset palvelut, luku
kasvaa 60%. Suomalaiset ovat kuluttaneet tuloistaan noin 6,5% hotelleihin, kahviloihin ja ravintoloihin vuodesta 1980 alkaen, eikä luku ole vuosien varrella juuri
muuttunut. Suomessa ravintola-alan yritysten lukumäärä on kasvanut lähes poikkeuksetta vuodesta 2006. Vuonna 2017 Suomessa oli yhteensä 10 336 ravintolaalan yritystä (Matkailu- ja Ravintolapalvelut Mara ry 2018.) Vuonna 2018 majoitus- ja ravitsemisalalla aloittaneita yrityksiä oli yhteensä 1622 kappaletta. Lopettaneita yrityksiä alalla samana vuonna oli 1058 kappaletta, jolloin ravintoloiden
määrä on edelleen kuitenkin kasvava, vaikka lopettaneita yrityksiä oli myös paljon. (Tilastokeskus 2019a; Tilastokeskus 2019b.)

3.2 Palvelumuotoilun määritelmä
Palvelumuotoilulle on hankala antaa yksiselitteistä määritelmää, koska se ei ole
selkeä yksi menetelmä, joka toteutettaisiin tai läpivietäisiin joka kerta samalla ta-
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valla jokaisen toimeksiantajan tai casen kohdalla. Palvelumuotoilu voidaan määritellä usealla tavalla ja yksi menetelmän hienouksista onkin sen joustavuus. Palvelumuotoilun voidaan katsoa olevan sateenvarjokäsite, johon yhdistyy monipuolisia työkaluja ja menetelmiä teollisesta muotoilusta, myynnistä ja markkinoinnista. Palvelumuotoilulla kuitenkin joka tapauksessa pyritään tapauskohtaisesti
parhaita menetelmiä käyttämällä kehittämään palveluita asiakaslähtöisesti. Palvelumuotoilun lähtökohtana on asiakasymmärrys, koska jos ei ole asiakasta, ei
ole palvelua, jota voisi toteuttaa. Ja tausta-ajatuksena palvelumuotoilussa on se,
että ilman asiakasymmärrystä ei voida tuottaa menestyviä palveluita (Arter Oy,
5; Tunkelo, 2018.)
Palvelumuotoilun prosessi voidaan esittää usealla tavalla, mutta jokaisessa esitystavassa idea on periaatteeltaan sama. Kuuluisin palvelumuotoilun prosessia
esittävä kaavio on nimeltään tuplatimantti ja sen on esitellyt ensimmäisenä Design Council vuonna 2004. Tähän kuvioon ollaan viitattu internetissä julkaisunsa
jälkeen miljoonia kertoja ympäri maailmaa. Tuplatimanttien kuvio syntyy, kun prosessin eteneminen esitetään visuaalisesti näkökulmaa laajentamalla ja kaventamalla vuorotellen. (Design Council 2019.) Arter Oy (2019, 14) esittää palvelumuotoilun prosessin lyhyesti neljässä vaiheessa: kartoitus, määrittely, ideointi ja kehitys. Tuulaniemi jakaa prosessin viiteen vaiheeseen: määrittely, tutkimus, suunnittelu, palvelutuotanto ja viimeisenä arviointi. Tämän lisäksi Tuulaniemen mallissa jokainen vaihe jaetaan vielä kahteen alavaiheeseen ja tämä prosessi esitellään kuviossa 1. Jos kehitetään kokonaan uutta palvelua, silloin jokainen näistä
vaiheista kannattaa käydä läpi. (Tuulaniemi 2011, 128, 130.)

KUVIO 1. Palvelumuotoilun prosessi (Tuulaniemi 2011, 130–131)
Palvelumuotoilun katsotaan syntyneen 1990-luvun alkupuolella eikä ole sattumaa, että se syntyi juuri silloin, kun palvelualalla tapahtui merkittävää kasvua.
Palvelumuotoilu ei ole pelkästään prosessi tai työkaluvalikoima, joka voidaan
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toistaa ja toistaa uudelleen, vaan se on kokonaisvaltainen ajattelu- ja toimintatapa. Palvelumuotoilu eroaa tuotemuotoilusta erityisesti siten, että lähestymistapa koko prosessiin on asiakaskeskeinen, eikä tuotekeskeinen. Palvelumuotoilussa asiakas otetaan mukaan suunnitteluun, sillä asiakas eli ihminen on oman
elämänsä ja toimintansa parhain asiantuntija ja tuotteen tai palvelun loppukäyttäjä. Asiakas ja hänen tarpeensa pitää nostaa koko organisaation toiminnan keskiöön, sillä ilman asiakasta ei ole palvelua (Tuulaniemi 2011, 58, 61, 66, 71.)
Palvelumuotoilun hyötyinä voidaan pitää esimerkiksi sitä, että palvelumuotoilun
prosessin aikana oikaistaan mahdolliset väärät käsitykset asiakkaista ja heidän
tarpeistaan. Tällöin palveluita myydään ja luodaan tyydyttämään todellisia tarpeita. Ja kun entistä parempi palvelutuotanto tuottaa asiakkaalle arvoa, se tehostaa myös liiketoimintaa (Arter Oy 2019, 11.) Kun onnistunut palvelu tuo arvoa
asiakkaalle, se tuo myös liiketoiminnallista arvoa yritykselle. Tuulaniemi kutsuu
tätä kaksoisvoitoksi. (Tuulaniemi 2011, 101.)

3.3 Asiakasymmärrys
Arter Oy (2019, 7) esittää yhdellä virkkeellä asiakasymmärryksen olevan palveluntarjoajan syvällistä ymmärrystä asiakkaistaan ja näiden tarpeista. Toisin sanottuna, asiakasymmärryksen voidaan tiivistää olevan myös asiakkaan arvonmuodostuksen ymmärtämistä. Palvelun tuottajan on ymmärrettävä, miten arvo
muodostuu asiakkaalle palvelussa. Arvonmuodostumisen elementtejä asiakkaalle palvelussa ovat esimerkiksi seuraavat asiat: tarpeet, odotukset, tavat ja
tottumukset, asiakkaan henkilökohtaiset arvot, muiden ihmisten mielipiteet ja palvelun hinta, ominaisuudet ja vertailtavissa olevien palveluiden hinta. Kun näitä
asiakkaalle arvoa tuovia elementtejä ymmärretään, niitä voidaan käyttää asiakaskokemuksen rakennuspalikoina. Hankitun asiakastiedon ja siitä laajennetun
käsitteen eli asiakasymmärryksen voi tiivistää visuaalisiin asiakasprofiileihin, jolloin tieto on helpommin omaksuttavissa. (Tuulaniemi 2011, 71–72, 154).
Matter Agency (2019) kertoo asiakasymmärryksestä olevan hyötyä erityisesti silloin kuin kehitetään uutta tuotetta tai palvelua, kun halutaan laajentaa toimintaa
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uudelle markkina- tai liiketoiminta-alueelle tai kun halutaan kehittää yrityksen
myyntiä. Asiakasymmärryksestä on myös hyötyä, kun halutaan aloittaa sisältömarkkinointi ja halutaan tuottaa entistä yksilöllisempää ja kohderyhmälle osoitettua ulkoista viestintää. (Matter Agency 2019.)
Asiakasymmärrystä voi hankkia ja kerryttää monilla eri menetelmillä. Yksi vaihtoehto on erilaiset asiakastyytyväisyyskyselyt, mutta tämä yksinään ei ole riittävä
menetelmä, jotta yritys voisi sanoa aidosti tuntevansa ja ymmärtävänsä asiakkaitaan. Kyselyt ovat hyvä työkalu, kun halutaan tietoa isoilta ihmis- tai asiakasryhmiltä, joihin voi kuulua nykyisiä ja entisiä asiakkaita. Entisiltä asiakkailta saa arvokasta tietoa, miksi asiakassuhde loppui ja siten lisätä asiakasymmärrystä. Kyselyiden lisäksi asiakasymmärrystä voi hankkia erilaisin havainnoinnin keinoin.
Asiakasta voidaan havainnoida aidossa, luonnollisessa palvelutilanteessa, silloin
kun palvelua käytetään eli etnografisella tutkimusmenetelmällä. Tämän lisäksi
voidaan käyttää internetissä tapahtuvaa havainnointimenetelmää eli netnografista tutkimusmenetelmää, jolloin asiakkaita ja heidän käyttäytymistä havainnoidaan internetissä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi tietoa siitä, kuinka usein asiakkaat käyttävät yrityksen kotisivuja. Asiakasymmärrystä voi kerryttää siis määrällisillä, että laadullisilla menetelmillä. Määrällistä tietoa on esimerkiksi kyselyiden
kautta saatavan datan lisäksi tuotteiden ostodata ja yrityksen verkkosivustojen
analytiikka. (Digitalist 2017; Matter Agency 2019.)
Asiakasymmärrykseen liittyy myös se, että palveluntarjoajan tulisi selvittää, miten
yrityksen tuottama arvo asiakkaalle muodostuu. Kun asiakkaan kokemaa arvon
muodostumista ymmärretään, se auttaa tuotekehityksen ja asiakashallinnan ohjaamisessa. (Valve Branding Oy 2018.) Kun asiakas arvioi tuotetta tai palvelua,
he arvioivat sen hintaa verrattuna sen tuomaan arvoon kertoo Harvard Business
Review´n artikkeli. Se, mitä asiakkaat todella arvostavat, saattaa olla vaikeaa
määritellä ja psykologisesti monimutkaista. Arvo on aina riippuvaista siitä, mitä
ketäkin arvostaa ja mitä asiakas, milloinkin tarvitsee. Harvardin tutkimuksessa
onkin julkaistu 30 kuluttajille universaalia arvoa tuottavaa elementtiä. Nämä arvot
on lajiteltu neljään kategoriaan: käytännölliset, emotionaaliset, elämää muuttavat
ja sosiaalisen vaikutuksen arvot. Tutkimuksessa todettiin, että osa näistä arvoista
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on vaikutuksiltaan voimakkaampia kuin toiset ja kymmenessä erilaisessa liiketoiminnan kategoriassa voimakkaimmaksi arvoksi nousi laatu. Ruoka ja juoma -kategoriassa viisi tärkeintä arvoa olivat laatu, aistinvarainen vetovoima, valikoima,
design tai esteettisyys ja terapeuttinen arvo. (Harvard Business Review 2016.)

3.4 Asiakaskokemus
Asiakaskokemuksen voi purkaa tapahtuvan kolmella eri tasolla: toiminnan, tunteiden ja merkitysten tasolla. Toiminnan taso on asiakaskokemuksen perusta.
Toiminnan tasolla pyritään vastaamaan asiakkaan tarpeeseen ja tuottamaan
tämä tarpeen tyydyttävä palvelu sujuvasti, käytettävästi ja tehokkaasti. Tämä toiminnan taso tunnetaan myös nimellä palvelun hygieniataso, mikä tarkoittaa sitä,
että vähintään nämä vaatimukset täytyy täyttää palvelun tuotannossa, jotta palvelu voi ylipäänsä olla markkinoilla (Tuulaniemi 2011, 74.)
Tunnetasolla tarkoitetaan asiakkaalle syntyviä tuntemuksia ja kokemuksia ja
merkitystasolla viitataan asiakkaan kokemukseen liittyviä mielikuva- ja merkitysulottuvuuksia, eli esimerkiksi unelmia ja suhdetta asiakkaan elämäntapaan ja
omaan identiteettiin. Nämä asiakaskokemuksen tasot Tuulaniemi (2011, 75) esittelee Palmu Inc.:in arvon muodostumisen pyramidissa (kuvio 2). Kuviossa kolme
alinta porrasta viittaavat toimintatasoon, kaksi keskimmäistä porrasta viittaavat
tunnetasoon ja ylin porras merkitystasoon.
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KUVIO 2. Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2011, 75, muokattu)
Samalla alalla toimivien yritysten tuotteet ja palvelut ovat yleensä hyvin samankaltaisia ja Arter Oy (2019) kertookin uskomuksesta, että asiakaskokemuksesta
tulevan suurin kestävän kilpailuedun tuoja jo vuonna 2020. Kun tuotteet ja palvelut ovat hyvin lähellä toisiaan eri kilpailijoiden kesken, jatkossa yritykset kilpailevat
sillä, kuka pystyy tuottamaan parhaimman asiakaskokemuksen asiakkailleen.
(Arter Oy 2019, 6.)
Asiakaskokemuksen voi tiivistää olevan “niiden kohtaamisten, mielikuvien ja tunteiden summa, jonka asiakas yrityksen toiminnasta muodostaa” (Löytänä & Kortesuo 2011, 11). Tästä kuvauksesta voi päätellä, ettei asiakaskokemus ole asiakkaan tietoisesti tekemä päätös, vaan kokemus, johon vaikuttavat asiakkaan
tunteet ja hänen alitajuisesti tehdyt tulkinnat. Joten asiakaskokemuksen muodostumiseen vaikuttavat useat tekijät, joihin yritys ei aina voi vaikuttaa. Rissanen
(2006, 17–19) korostaakin asiakaskokemuksen olevan asiakkaan kokemus palvelusta ja siitä, että oliko se hyvää vai huonoa.
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Asiakaskokemuksen muodostumisessa ei ehkä olekaan tärkeintä, mitä on tapahtunut, vaan se, millaisen tunne- tai muistijäljen se jättää asiakkaalle (Arter Oy,
10). Niin monta kuin on asiakkaita, niin monta eri tapaa on kokea palvelu ja nämä
kokemukset saattavat olla jotakin aivan muuta kuin palveluntarjoaja on suunnitellut. Palvelun tuottajalla saattaa olla erilainen käsitys palvelun tuottamisesta ja
sen onnistumisesta kuin palvelun käyttäjällä. Palveluntuottaja tarkastelee palvelua omien kriteeriensä ja resurssiensa pohjalta, kun taas asiakkaalla on omat
odotuksensa palvelulle. Palvelukokemukseen voidaan pyrkiä vaikuttamaan optimoimalla siihen vaikuttavat kriittiset pisteet, jotka ovat: palveluprosessi, työtavat,
tilat ja vuorovaikutus sekä poistamalla mahdolliset häiriötekijät. (Tuulaniemi
2011, 26; Rissanen 2006, 17.)
Asiakaspalvelu ja asiakaskokemus eivät tarkoita samaa asiaa. Asiakaspalvelu on
vain yksi osa asiakaskokemusta. Asiakaskokemukseen voidaan sanoa vaikuttavan kaikki, mitä yritys tekee ja tarjoaa ja on näkyvillä asiakkaalle. Näitä yrityksen
toiminnan osia ovat esimerkiksi asiakaspalvelun lisäksi markkinointi, tuotanto,
myynti, talous ja henkilöstöjohtaminen. Asiakaskokemuksen johtamisessa huomioidaan kaikki nämä osa-alueet, ei pelkästään myyntiä ja asiakaspalvelua,
vaikka nämä ovatkin ne toiminnot, joissa ollaan asiakkaiden kanssa eniten tekemisissä. Vaikka asiakaspalvelu olisi huomioivaa ja henkilökohtaista, asiakaskokemukseen vaikuttaa esimerkiksi tuotannon epäonnistuminen. Jos kohdeyrityksessä on jokin tuote loppu tai asiakkaalle ei saada järjestettyä hänen ruokavalioonsa sopivaa ruokatuotetta, tämä vaikuttaa hänen kokemukseensa yrityksestä.
(Löytänä ym. 2011, 14–15, 21, 24.)
Asiakkaan kokemukseen tai sen muodostumiseen ei voida aina palveluntarjoajana täysin vaikuttaa, mutta toisaalta yritykset voivat tehdä tietoisen valinnan,
että millaisia kokemuksia he haluaisivat asiakkailleen tarjota. Tätä yrityksen tietoista valintaa alkaa suunnittelemaan asiakaskokemusta, kutsutaan asiakaskokemuksen johtamiseksi. Asiakaskokemuksen johtamisella voidaan katsoa olevan
monipuolisia hyötyjä. Kun yritys valitsee kilpailustrategiakseen asiakaskokemukseen keskittyvän strategian, se luo itselleen kilpailuetua markkinoilla. Kun asiakaskokemus johtaa merkityksellisiin kokemuksiin, se tuottaa arvoa asiakkaille.
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Kun asiakkaalle pystytään tuottamaan merkityksellisiä kokemuksia, näin saadaan lisättyä asiakkaille tuotettua arvoa ja sitä kautta myös yrityksen tuottoja. Kun
asiakaskokemusta johdetaan, se vahvistaa asiakkaiden sitoutumista yritykseen
ja lisää asiakastyytyväisyyttä ja sitä kautta myös yrityksen suosittelijoiden määrää. Nämä seikat pidentävät asiakkuuden elinkaarta, vähentävät asiakaspoistumaa ja sitouttavat henkilöstöä. (Löytänä ym. 2011, 11–13.)

3.5 Kuluttajan asiakaskäyttäytyminen
Ostohalun ja koko ostoprosessin käytäntöön panevana voimana toimii kuluttajien
erilaiset tarpeet ja ohjaavat motiivit. Kuluttajat hankkivat haluamiaan ja tarvitsemiaan tuotteita ja tähän vaikuttaa heidän ostokyky. Ostokyvyllä tarkoitetaan ostajan taloudellista mahdollisuutta ostaa. Ostokykyyn vaikuttaa muun muassa kuluttajan varallisuus, tuotteiden hintakehitys ja käytettävissä oleva aika. Käytettävissä oleva aika heijastuu esimerkiksi siihen, jos kuluttajalla ei ole aikaa etsiä
halvinta vaihtoehtoa, hänen on käytettävä enemmän rahaa saadakseen haluamansa tuote tai palvelu. (Bergström & Leppänen 2016, 93.)
Kuluttajien asiakaskäyttäytymiseen ja siten ostopäätöksen tekemiseen vaikuttavat monet erilaiset tekijät. Ostajaan vaikuttaa demografiset, psykologiset ja sosiaaliset tekijät, jotka vaikuttavat ostokäyttäytymiseen. Ostajan demografisilla eli
kovilla tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi ostajan ikää, sukupuolta, siviilisäätyä,
asuinpaikkaa, uskontoa ja niin edelleen. Psykologiset tekijät eli sisäiset tekijät
sisältävät ostajan persoonalliset tarpeet, tavat, kyvyt ja toimintamuodot. Kun puhutaan sosiaalisista tekijöistä, sillä tarkoitetaan ostajan toimimista sosiaalisissa
ryhmissä ja näiden viiteryhmien merkitystä ostoprosessissa. Näitä kaikkia tekijöitä ei pysty aina selkeästi erottamaan toisistaan, sillä ne vaikuttavat toisiinsa.
Kaikkien näiden tekijöiden summana syntyy ostajan elämäntyyli, joka on aina yksilöllinen. (Bergström ym. 2016, 94, 96, 110; Verkkovaria, n.d.)
Asiakkaan ostoprosessi on oleellista ymmärtää, kun suunnitellaan myyntiä ja
markkinointia. Ostoprosessissa voidaan tunnistaa viisi eri vaihetta, vaikka prosessi ei aina selvästi etenisikään näiden vaiheiden mukaisesti. Ostoprosessi
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käynnistyy aina tarpeen tunnistamisesta. Ilman tarvetta, asiakas ei tee toimenpiteitä. Asiakas saattaa itse tunnistaa tarpeen, mutta usein tähän vaikuttavat markkinointi ja/tai sosiaaliset tekijät. Tarve ei aina johda ostoprosessiin, sillä esimerkiksi asiakas voi pitää tarpeen täyttävällä tuotteella olevan liian korkea hinta. (Advanceb2b 2015.)
Kun tarve ollaan huomattu, asiakas alkaa etsiä erilaisia ratkaisuja tarpeeseen.
Tätä kutsutaan tiedonhaun vaiheeksi. Nykyään asiakkaat etsivät tietoa usein itse
ilman myyjän tai asiantuntijan läsnäoloa. Kun tiedonhakua ollaan suoritettu, siirrytään ostoprosessin vaiheeseen, joka tunnetaan vaihtoehtojen vertailuna. Tiedonhaun tuloksena löytyneitä erilaisia ratkaisuja ja vaihtoehtoja vertaillaan. Jos
kyseessä on esimerkiksi taloudellisesti merkittävä osto, asiakas on valmis käyttämään tässä vaiheessa paljon aikaa ja vaivaa. (Advanceb2b 2015; Bergström
ym. 2016, 121.)
Vertailun jälkeen tehdään ostopäätös. Päätöksen tekemiseen vaadittavat tiedot
on hankittu ja mielikuvat tuotteesta on muodostettu. Vielä ostopäätöstä tehdessä
asiakas on taipuvainen kuuntelemaan positiivisia ja negatiivisia argumentteja
tuotteesta ja nämä saattavat vaikuttaa ostopäätöksen muodostumiseen. Ostoprosessi ei pääty ostopäätöksen tekemiseen. Kun tuote tai palvelu on hankittu,
asiakas vertaa sen käyttämistä muodostettuihin ennakko-odotuksiin ja sitä kautta
arvioi tyytyväisyyttään. Tämä on oleellista asiakkuuden jatkuvuuden kannalta.
Asiakkaiden jakamat kokemukset leviävät helposti digitaalisena aikana, joten tästäkin syystä asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen on erittäin tärkeää. (Advanceb2b 2015.)
Kuluttajat myös ilmaisevat itseään tekemillään ostoksillaan ja näin rakentavat
omaa identiteettiään. Kulutustuotteilla rakennetaan identiteettiä ja tuotteilla heijastetaan omia arvoja ja viestitään niistä muille. Tuotteita ei osteta enää vain sen
takia, että mitä ne tekevät tai saavat aikaiseksi, vaan sen vuoksi, mitä ne edustavat. Kulutusvalinnoilla pyritään erottumaan massasta ja myös toisaalta niiden
avulla pyritään ymmärtämään asemaamme yhteiskunnassa ja luomaan yhteyksiä muihin ihmisiin, joilla on samoja arvoja. Tämä saattaa johtaa esimerkiksi
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merkkiuskolliseen kulutuskäyttäytymiseen. Tuotemerkit ja brändit edustavat tietynlaisia asioita ja arvoja ja näihin tuotteeseen liittyviin mielikuviin pyritään vaikuttamaan markkinoinnin keinoin ja näiden mielikuvien luomiseen kulutetaan valtavasti rahaa. Identiteettiä rakennetaan myös pelkkien fyysisten tuotteiden lisäksi
esimerkiksi myös ruoalla ja ruokavalinnoilla. Ruokavalinnoilla voidaan kertoa
muille olevansa vihreä arvoiltaan suosimalla ostoksissaan vain lähi- tai luomutuotteita ja toinen voi kertoa perhearvoistaan valmistamalla joka päivä illallisen
perheelleen. (Seregina 2015; Solomon 2004, 14; Yle 2011.)
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4 ASIAKASPROFILOINTI

Asiakkaista kerätyn kaiken mahdollisen tiedon ja asiakastutkimusten jälkeen,
tämä asiakastieto, jota voidaan kutsua jo asiakasymmärrykseksi, voidaan kiteyttää selkeästi asiakasprofiileihin. Asiakasprofiilit ovat selkeä keino esittää, mitä
löydöksiä asiakastutkimuksesta ollaan saatu liittyen asiakkaiden toimintamalleihin ja toiminnan motiiveille. Asiakasprofiileja voidaan käyttää esittämään asiakaskunnasta havaittujen samankaltaisesti käyttäytyvien ihmisten eri erilaisten asiakasryhmien toimintaa. Asiakaskuntaan voi mahtua pieniäkin toiminnaltaan samankaltaisia asiakasryhmiä, mutta tärkeintä on ymmärtää suurien asiakasryhmien liikehdintää. Tämän tiedon perusteella voidaan jo alkaa rakentamaan erilaisia ratkaisuja ja palveluita. (Tuulaniemi 2011, 154–155.)

4.1 Asiakasprofiloinnin määritelmä
Yleisesti minkä tahansa organisaation tai yrityksen asiakkaat ovat erilaisia keskenään, heillä on erilaisia tarpeita, motiiveja, elämäntilanteita ja he tarvitsevat
erilaisia kokemuksia palveluntarjoajalta. (Löytänä ym. 2014, 129.) Esa Kling
(2011) TeliaSoneralta kuvailee osuvasti palvelun tarjoajan ja palvelun käyttäjän
välistä suhdetta:
Yksiä tärkeimpiä oivalluksia, mitä meillä on tässä kehitystyössä ollut,
on se, että tasalaatuinen palvelu on ihan erilaista eri ihmisille. Koska
jos tuottaa samanlaista palvelua kaikille, laatu vaihtelee, koska asiakas määrittää laadun. Asiakkaat ovat ihmisiä, joilla on kaikilla erilaiset lähtökohdat. Ja samaan aikaan meidän pitää keksiä, miten me
tehdään se fiksusti ja kustannustehokkaasti.” (Löytänä ym. 2014,
133.)
Asiakkaiden ryhmittely eli segmentointi keskenään samankaltaisiin, mutta toisistaan selvästi erottuviin ryhmiin on parhain apukeino ymmärtää asiakkaiden erilaisia tarpeita ja näin luoda heille heidän tarpeisiinsa sopivia kokemuksia. Asiakkaita voidaan segmentoida useiden eri asioiden perusteella. Näitä perusteita voivat olla esimerkiksi asiakkaan maantieteellinen sijainti jopa postinumeron tarkkuudella, kaupungin tarkkuudella tai ostokäyttäytymisen perusteella. Nyt vallalla
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suomalaisissa yrityksissä on ajatus asiakkaiden arvoon ja potentiaalisuuteen perustuvasta segmentoinnista. Tämän segmentointiperiaatteen avulla asiakkaat
jaetaan eri ryhmiin asiakaskohtaisen kannattavuuden perusteella ja Löytänä ja
Kortesuo määrittelevät näitä kannattavuuteen perustuvia ryhmiä olevan neljä.
(Löytänä ym. 2011, 129–131.)
Asiakkaiden potentiaalisuuteen perustuvan segmentoinnin lisäksi Löytänä ym.
ehdottavat palveluntarjoajan näkökulmasta olevan tärkeää myös pohtia asiakkaiden segmentointia heidän elämäntilanteensa ja -tyylinsä perusteella, arvojen ja
jopa mielipiteidensä perusteella. Tätä segmentointia kutsutaan lifestyle-segmentoinniksi. He pitävät yritykselle välttämättömänä tietona asiakasymmärrystä, jotta
asiakkaille voidaan luoda heille personoituja kokemuksia. (Löytänä ym. 2011,
129, 133.)
Asiakassegmenttejä luotaessa kehotetaan miettimään, millaisiin erilaisiin rooleihin asiakkaat voidaan jakaa ja miten näiden odotukset eroavat toisista ryhmistä.
Eri asiakasryhmistä puhuttaessa on tärkeää myös mainita heidän asiakaskohtainen kannattavuus, jotta voidaan pohtia parhaimmat keinot asiakkaille tuotettavan
arvon maksimointiin. Asiakassegmentteihin kannattaa lisätä myös tietoja asiakkaiden arvoista, elämäntilanteista ja motiiveista, miksi he käyttävät palveluita.
Näiden tietojen avulla voidaan luoda asiakkaalle henkilökohtaista palvelua.
Tässä opinnäytetyössä esiteltävät asiakasprofiilit on luotu näitä periaatteita käyttäen. (Löytänä ym. 2011, 135.)
Hyvin rakennetut asiakasprofiilit ovat erittäin hyödyllinen ja monipuolinen työkalu
palveluliiketoiminnassa. Asiakasprofiileja voidaan käyttää uusien palveluiden ja
tuotteiden arvioimiseen ja auttaa päätöksenteossa, mitkä liiketoiminnalliset ideat
toteuttaa ja mitkä hylätä. Asiakasprofiilien avulla suunnittelija voi asettua asiakkaiden elämäntilanteisiin ja ymmärtää heidän tarpeitaan perusteellisemmin. Asiakasprofiilit ovat kuin erilaiset näkökulmat, joiden avulla suunnittelija voi arvioida
minkä tahansa tuotteen, palvelun tai näiden yhdistelmän eri asiakkaiden näkökulmasta. Tämän asiakasprofiilien kiteyttämän asiakasymmärryksen avulla voidaan ideoida, tehdä päätöksiä ja luoda uusia palvelukonsepteja. Tieto kulloisen-
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kin asiakasryhmän toiminnalle tyypillisistä tavoista auttaa kohdentamaan ja profiloimaan palveluita ja tämän lisäksi sitä voidaan hyödyntää yrityksen ulkoisessa
viestinnässä. (Tuulaniemi 2011, 155–156.)
Löytänän ja Kortesuon mainitseman lifestyle-segmentoinnin lisäksi Sitra julkaisi
selvityksen tammikuussa 2019 suomalaisten kuluttamisen motivaatioista. Sitran
Fiksu kuluttaminen Suomessa - Motivaatioprofiilit apuna liiketoiminnan suunnittelussa -selvityksessä suomalaiset jaetaan 7 erilaiseen segmenttiin perustuen
heidän erilaisiin motivaattoreihin ja arvoihin kuluttamista tarkastaltaessa. Selvitys
tehtiin yhteistyössä palvelumuotoilutoimisto Palmun kanssa. Sitran tekemä selvitys todistaa, että motivaatioon perustuvat asiakasprofiilit ovat monipuolisesti hyödyllisiä työkaluja kaikenlaiselle liiketoiminnalle ja yrittäjille. (Sitra 2019.)
Sitran julkaisun lisäksi Kespro julkaisi osana kolmen tutkimuksen sarjaa tutkimuksen, jossa tutkittiin suomalaisten odotuksia ravintoloille vuonna 2020. Tutkimuksessa määriteltiin neljä erilaista ulkona syömisen profiilia, jotka perustuvat suomalaisten ravintolakäyttäytymiseen ja heidän päivittäistavaroiden ostamiseen. Profiileissa eritellään neljä erilaista lähestymistapaa ravintolapalveluiden
käyttämiseen ja myös ruoanlaittoon kotona. (Kespro 2019.)
Löytänä ja Kortesuo pitävät välttämättömänä, että jokaisen yrityksen työntekijän
pitää pystyä ymmärtämään, miten eri asiakassegmentit ovat eroteltu toisistaan ja
mitä eroja niillä on keskenään. Segmentoinnit voivat perustua erittäinkin monimutkaisiin malleihin ja näin hakea entistä syvempää asiakasymmärrystä, mutta
tässä tapauksessa yksinkertaistetut mallit ovat suositeltavimpia. (Löytänä ym.
2011, 129.)

4.2 Benchmarking ja havainnointi
Benchmarkingilla tarkoitetaan menetelmää, jonka tarkoituksena on saada tietoa
muilta, yleensä saman alan yrityksiltä, kuinka he ovat toteuttaneet palvelunsa tai
tuotteensa. Benchmarkingia toteutetaan perinteisesti tarkkaan suunnitelluilla yri-
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tysvierailuilla, mutta tietoja voidaan etsiä yhtä hyvin internetistä tai muista julkisista lähteistä. Benchmarkingia tehdessä täytyy pitää mielessä, ettei lakia saa
rikkoa ja tutkimuksen tekijän täytyy toimia hyviä tapoja noudattaen. Benchmarking voidaan kääntää myös suomeksi sanoilla vertaisanalyysi tai vertaiskehittäminen. Vertaiskehittämistä voidaan myös toteuttaa organisaation sisällä esimerkiksi eri osastojen välillä. Benchmarkingin tarkoituksena on saada oppia siitä, miten muut toimivat ja menestyvät. Vertailtavan eli parannusta vaativan kohteen
olisi hyvä olla helposti määriteltävä, jotta sitä voidaan selkeästi verrata toisen organisaation vastaavaan toimintoon tai palveluun. (Itä-Suomen yliopisto 2019;
Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 86.)
Benchmarkingin etuja on, että parempina tai laadukkaampina pidettyihin tuotteisiin verrattuna paljastuu oman tuotteen heikkoudet. Vertailemalla omaa käytäntöä tai tuotosta vastaavaan parempana pidettyyn toteutukseen saa helposti uutta
oppia ja käyttöön voidaan ottaa muiden alalla olevien jo hyväksi havaittuja toimintatapoja. Kun omaa toimintaa vertaillaan muihin, tällöin on myös mahdollista välttää muiden tekemiä virheitä. Benchmarkingia voidaan myös toteuttaa avoimessa
yhteistyössä toisen organisaation kanssa ja säännöllisesti vertailla kehittämisen
kohteita erilaisilla mittareilla. Kaikkia uusia havaintoja ei kuitenkaan aina pysty
suoraan ilman muutoksia tuomaan omaan toimintaan käytettäväksi, vaikka ne
toisessa organisaatiossa toimisivatkin. (Tuulaniemi 2011, 138–140; Ojasalo ym.
2014, 186.)
Havainnointi on erittäin hyvä tutkimusmenetelmä, kun tutkimus on luonteeltaan
kehittämistyötä ja asiakkaita halutaan tutkia palvelutilanteessa. Havannoimalla
palvelutilannetta voidaan tehdä havaintoja siitä, miksi asiakas käyttää tai ei käytä
hänelle tarjottuja palveluita ja miten asiakas niitä käyttää. Havainnointi on usein
palvelumuotoilussa käytettävä tutkimusmenetelmä sen asiakaslähtöisyyden
vuoksi. Palvelutilanne voi olla aito ja luonnollisessa ympäristössä tai sitten keinotekoisessa tilanteessa eli niin kutsutuissa laboratorio-oloissa. Asiakasta havainnoidaan luonnollisessa palvelutilanteessa kuluttumassa tuotetta tai palvelua järjestelmällisesti ja havainnoitsijan rooli voi olla joko aktiivinen tai muistuttaa enemmän ulkopuolista tarkkailua. (Tuulaniemi 2011, 150; Ojasalo ym. 2014, 114–116.)
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Havainnointi tulee toteuttaa järjestelmällisesti ja suunnitellusti ja sillä pitää olla
ennalta määritetty tavoite. Havainnointia voi toteuttaa esimerkiksi palveluhenkilöstön yhden työvuoron ajan tai jos havainnoitsijan paikallaolo vaikuttaa havainnoinnin tuloksiin, havainnointia voidaan suorittaa pidemmänkin ajanjakson ajan,
jotta tutkittavat tottuvat tilanteeseen. Havainnoin järjestelmällisyys näkyy myös
siinä, että havainnoin tulokset kirjataan mahdollisimman pian talteen. Tuloksia
voidaan kirjata esimerkiksi havainnointilomakkeisiin, pitämällä päiväkirjaa tai videoimalla tai kuvaamalla tilanteita. Havainnoinnissa käytetty tekniikka voi olla
strukturoitua tai strukturoimatonta. Strukturoimatonta tekniikkaa käytetään, kun
tutkittavasta kohteesta halutaan mahdollisimman paljon monipuolista tietoa, kun
strukturoitua tekniikkaa käyttämällä keskitytään ennalta jäsenneltyyn ongelmaan.
Aitoa palvelutilannetta tarkkailemalla voidaan keksiä ratkaisuja siinä ilmenneisiin
ongelmiin. (Tuulaniemi 2011, 150; Ojasalo ym. 2014, 114–116.)

25
5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN

Tämä opinnäytetyö on luonteeltaan kehittämistehtävä ja sitä ollaan lähestytty tapaustutkimuksen näkökulmasta palvelumuotoilun teoriaa viitekehyksenä käyttäen. Kehittämistehtävän kohteena on toimeksiantajan asiakasymmärryksen lisääminen ja siten kilpailukyvyn lisääminen entistä paremmin suunnitelluilla palveluilla, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Tutkimuskohteesta haluttiin saada
mahdollisimman laajaa ja uskottavaa tietoa, jotta tutkimuksen tulokset olisivat uskottavat ja toimeksiantajaa hyödyttävät. Alaluvussa 5.1. esitellään tarkemmin tutkimuskysymykset ja tutkimuksen tavoitteet. Tässä kappaleessa esitellään tärkeimmät käytetyt tutkimusmenetelmät ja sen, mitä tietoa niiden kautta ollaan
saatu ja miten nämä tiedot ovat hyödyttäneet tutkimuskysymyksiin vastaamisessa.

5.1 Tutkimuksen lähtökohdat
Tutkimuksen tekemistä ehdotti opinnäytetyön tekijä, joka kyseisen ravintolan
työntekijänä näki tarpeen tällaiselle tutkimukselle. Tutkimuksen tarve on työelämästä lähtöisin ja sille on todellinen tarve. Nykyisellään ravintolan työntekijöillä
on vain hiljaista tietoa ravintolansa asiakaskunnasta, eikä tätä potentiaalista tietoa ole ikinä kirjattu, kertoo ravintolapäällikkö Aaltonen (2019). Majoitus- ja ravitsemisalan luonteeseen kuuluu nopeasti työpaikkaa vaihtavat työntekijät, jolloin
työntekijät vievät mennessään hiljaista tietoa työpaikastaan ja tieto häviää. Tällä
hetkellä tietoa asiakkaista hankitaan palvelutapahtuman aikana asiakasrajapinnassa tapahtuvissa kohtaamisissa, eikä tätä tietoa järjestelmällisesti kerätä. Tällöin tiedot asiakaskunnasta ovat subjektiivisia ja riippuvaisia asiakaspalvelijasta
tulkinnasta, joka asiakkaita kohtaa. Tämän lisäksi varausjärjestelmän kautta voidaan tallentaa tietoa esimerkiksi asiakkaan asiakaskäyntien määristä. Näiden lisäksi myyntitapahtumista ja niissä tapahtuvissa muutoksista saadaan dataa kassajärjestelmien ja -raporttien kautta.
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Tämän opinnäytetyön tutkimuksen kehittämisen kohteena toimeksiantajalle on
sen asiakasymmärryksen kasvattaminen ja sitä kautta entistä parempien palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen. Asiakasymmärryksen avulla pyritään selvittämään toimeksiantajan asiakaskunnalle tyypillisten piirteiden ja tarpeiden määrittely ja tätä kautta kilpailukyvyn parantaminen. Työn tavoitteena on luoda toimeksiantajan ravintolan asiakaskuntaa kuvastavat asiakasprofiilit ja tältä pohjalta
luoda visuaaliset asiakasprofiilit työkaluksi toimeksiantajalle. Visuaaliset asiakasprofiilit ovat monipuolinen ja hyödyllinen työkalu, kun luodaan uusia palveluita tai
tuotteita, kehitetään tulevia palveluita tai arvioidaan nykyisten palveluiden tarpeellisuutta asiakkaiden näkökulmasta.
Tutkimuskysymyksiksi tässä tutkimuksessa nousivat:
-

Millainen on ravintola Guru’s Kitchen&Barin tyypillinen asiakas?

-

Millaisia asiakaskuntaa edustavia asiakasprofiileja voidaan luoda
tämän tutkimuksen perusteella?

-

Miten asiakasprofiileja voidaan hyödyntää toimeksiantajan liiketoiminnan kehittämisessä?

Tutkimushypoteesiksi tässä työssä määriteltiin: Ravintola Guru’s Kitchen&Barin
asiakkaat ovat noin 20–60-vuotiaita tamperelaisia, jotka ovat kiinnostuneita kasvisruoasta, he välittävät ympäristöarvoista ja ovat pääosin tyytyväisiä asiakaskokemukseensa ravintolassa. Tässä tutkimuksessa pyritään vahvistamaan tämä
hypoteesi asiakaskyselystä saatavilla tuloksilla.
Työn lopputuloksena pyritään luomaan löydösten perusteella neljä erilaista asiakasprofiilia, toisin sanoen neljä malliasiakasta. Nämä tiedot mahdollisista erilaista
asiakasryhmistä pyritään selvittämään asiakaskyselyn avulla. Asiakasprofiileissa
on määritelty heidän demografisia tietojaan, heidän ravintolakäyttäytymistään ja
tarpeitaan ravintolapalveluita kohtaan. Asiakasryhmien tunnistamisessa käytetään hyödyksi heidän motiivejaan ja tarpeitaan ja jokaisesta asiakasryhmästä
kerrotaan heille tyypillisiä arvoja ja esimerkiksi, mitä he tilaavat ravintolassa. Näin
saadaan selville myös kunkin asiakasryhmän liiketoiminnallinen kannattavuus organisaatiolle.
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Tämän opinnäytetyön tutkimuksen avulla pyritään lisäämään toimeksiantajan ravintolan kilpailukykyä Tampereen kiihtyvillä ravintola-alan markkinoilla. Yksinkertainen ajatusmalli palvelumuotoilun taustalla on se, että parempia palveluita käyttävät useammat ihmiset, he ovat valmiita maksamaan enemmän näistä palveluista ja he ovat halukkaampia käyttämään näitä palveluita entistä useammin.
Merkittävää kilpailuetua muihin palveluntarjoajiin nähden voidaan saavuttaa enää
entistä paremmilla palveluilla ja palveluratkaisuilla, sillä tuotantoprosessin tehostaminen ja materiaali- ja logistiikkaratkaisut eivät enää ratkaise kilpailua markkinoilla. (Tuulaniemi 2011, 29, 67.)

5.2 Tapaustutkimus
Tätä opinnäytetyötä lähestyttiin tapaustutkimuksen tutkimusotteella. Tapaustutkimus soveltuu kehittämistyöhön, jonka tutkimuksen kohteena on yritys tai sen
osa ja sen pyrkimyksenä on tuottaa syvällistä ja yksityiskohtaista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Tapaustutkimukselle on ominaista, että tutkimuksen eri vaiheissa käytetään useita eri menetelmiä. Tyypillisiksi menetelmiksi tapaustutkimuksissa mainitaan esimerkiksi haastattelut ja benchmarking, joita tässäkin opinnäytetyössä ollaan käytetty (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52, 55.)
Tapaustutkimukseen tarvitaan tutkimukseen soveltuva kohde, joka voi olla esimerkiksi yksilö, ihmisryhmä tai organisaatio. Tutkimuksen kohde voi olla mikä tahansa kohde, mikä voidaan ymmärtää kokonaisuutena eli tapauksena. Tapaustutkimukselle on ominaista, että tutkittavia kohteita on vähän, useimmiten vain
yksi, mutta tutkimusta voidaan toteuttaa myös eri tapausten vertailuna. Tapaustutkimuksen tavanomaiset vaiheet ovat: alustava kehittämistehtävä tai -ongelman
määrittely, jonka jälkeen ilmiöön perehdytään käytännössä ja teoriassa. Näiden
vaiheiden jälkeen tulee empiirisen aineiston keruun ja analysoinnin vaihe ja viimeisessä vaiheessa esitellään valmiit kehittämisehdotukset tai -mallit (Ojasalo
ym. 2014, 53, 54.)
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5.3 Asiakastutkimuksen kyselylomake
Tutkimuksen toteuttamiseksi tärkein tutkimusmenetelmä oli kyselylomakkeen
laatiminen, sen kohderyhmän tavoittaminen ja lomakkeen kautta saadun datan
analysointi. Kysely laadittiin käyttäen benchmarking-menetelmää. Kyselylomakkeen kautta saatiin tutkittavasta kohteesta kvalitatatiivista ja kvantitatiivista tietoa,
joita analysoimalla saadaan numeraalista tietoa tutkimuskohteesta ja myös vaikeammin mitattavia olevia laadullisia tietoja, kuten tässä tapauksessa asiakkaiden arvostuksia, toiveita ja tarpeita toimeksiantajan ravintolaa kohtaan. Tutkimuksessa käytetty kysely löytyy liitteestä 1.
Kyselylomakkeen laatimisessa hyödynnettiin benchmarking-menetelmää ja teoriaa kyselylomakkeen laatimisesta. Kyselylomakkeen laatiminen aloitettiin
benchmarking-menetelmällä vertailemalla jo olemassa olevia internetistä löytyviä
asiakastutkimuskyselyitä ja niistä julkaistuja lopputuloksia. Vertailukohteina tässä
kyselyssä käytettiin muutamia erilaisia asiakaskyselyitä, jotka olivat Varpu Niemisen (2018) opinnäytetyössä käytetty kysely, Sanoman (2017) kävijäprofiilin tulokset ja MTV.fin kävijäprofiili (2014). Tässä opinnäytetyössä käytetty benchmarking-menetelmän hyödyntäminen on esitelty tarkemmin kappaleessa 4.2.
Benchmarking ja havainnointi.
Ennen kyselylomakkeen laatimista, sen tarkoitus täytyy olla tekijälleen selvä. Jos
työn tavoite ei ole selvä, kyselyyn saattaa päätyä tarpeettomia kysymyksiä tai
jotakin olennaista unohdetaan kysyä. Tämä saattaa tuottaa hankaluuksia tuloksia
analysoidessa, kun vasta tässä vaiheessa huomataan, ettei kysymyksistä saada
tarvittavaa tietoa, mikä palvelisi työn tarkoitusta Lomakkeen tarkoituksen lisäksi
sen selkeys ja pituus ovat erittäin tärkeitä sekä vastaajalle ja että tuloksien analysoijalle. Lomakkeen täyttämisen suositellaan kestävän enintään 15–20 minuuttia ja kysymysten tulee olla yksitulkintaisia. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014,
130–134). Lomakkeen pituuteen ja selkeyteen kiinnitettiin erityistä huomiota, kun
lomaketta suunniteltiin. Sen lisäksi siitä haluttiin saada visuaalisesti miellyttävä
ja Guru’s Kitchen&Barin tyyliin sopiva.
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5.4 Tutkimuksen prosessi ja tuloksien analysoiminen
Tutkimuksen toteutus alkoi taustateoriaan tutustumisella kesällä 2019 ja tärkeimmäksi yksittäiseksi teoriaksi nousi palvelumuotoilun teoria ja siihen liittyvä asiakasymmärrys ja asiakaskokemus. Lähdekirjallisuuteen tutustumisen jälkeen seuraava vaihe oli asiakasprofilointiin tutustuminen ja bechmarking-menetelmän
hyödyntäminen tässä. Asiakasprofiloinnin avuksi opinnäytetyön tekijä tarvitsi paljon asiakastietoa ja tämän tiedon hankkimiseksi oli saatava luotettava keino. Kun
tietoa haluttiin isolta ryhmältä ja paljon, kyselylomake oli sopiva menetelmä tähän.
Kyselylomakkeen luonti ja suunnittelu alkoi syyskuussa ja se prototypoitiin ravintolan henkilökunnan kesken 18.–19.9.2019, ennen virallista julkistamista. Prototypoinnissa hyödynnettiin henkilökunnan hiljaista tietoa asiakaskunnasta. Prototypointi olikin tarpeellinen, koska sen ansiosta joitakin kysymyksiä tarkennettiin,
lisättiin ja pystyttiin toteamaan, että kysely toimii. Prototypoinnin tarkoituksena oli
myös testata kaikkien kysymysten ymmärrettävyys ja se, että kaikki vastaukset
olivat selviä ja loogisia. Prototypoinnin etuna oli myös se, että se näytti kuinka
vastaukset kertyvät Google Formsin vastaukset-sivulle. Osa vastauksista tallentuikin eri tavalla kuin oli oletettu.
Kyselyyn vastaamisen haluttiin olevan helppoa ja mukavaa ja, että asiakkaat kokisivat vastaamisen olevan täysin vapaaehtoista. Kyselyä levitettiin pääasiassa
sähköisesti toimeksiantajan Facebook-sivulla, jolloin kyselyyn vastaamisen vapaaehtoisuus korostui. Kyselylomake julkaistiin ravintola Guru’s Kitchen&Barin
Facebook-tilillä, koska tätä kautta arvioitiin asiakkaiden olevan parhaiten tavoitettavissa. Ravintolan Facebook-tilillä oli kyselyn julkaisupäivänä 20.9.2019 2260
seuraajaa eli tykkääjää ja Instagramissa seuraajia oli 1058 kappaletta. Lomakkeen linkki julkaistiin 20.–21.9.2019 perjantain ja lauantain välisenä yönä. Kysely
suljettiin 4.10.2019 klo 16, jolloin ravintola aukesi aukioloaikojen mukaisesti ja
tähän mennessä vastauksia oli kertynyt yhteensä 101 kappaletta. Opinnäytetyön
tekijälle annettiin toimeksiantajan Facebook-tilin ylläpitäjän käyttöoikeudet, jolloin
opinnäytetyön tekijä sai suunnitella ja toteuttaa kyselyn mainostamisen sosiaalisessa mediassa parhaaksi katsomalla tavallaan.
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Lomakkeen julkaisuajankohdaksi haluttiin valita sellainen ajanjakso, joka kuvaa
ravintolan niin kutsuttua tavallista arkea, jolloin muita ravintolaan toimintaan vaikuttavia kampanjoita tai esimerkiksi suurien kesälomasesonkien muuttamaa
asiakaskunnan vaihtelua ei olisi yhtä aikaa käynnissä. Tällä tavalla haluttiin
päästä käsiksi niihin keskivertoasiakkaisiin, jotka valitsevat asioida Guru’s Kitchenissä ilman poikkeuksellisia kampanjoiden aikaansaamia vetovoimatekijöitä.
Tutkimuksen kvantitatiiviset tulokset analysoitiin koodaamalla kyselyyn tulleet
vastaukset Tixel-ohjelmalla. Kyselyyn tuli yhteensä 101 vastausta ja saturaatiopisteen uskotaan saavutetun tällä vastausten määrällä. Saturaatiopiste on saavutettu silloin, kun vastaukset alkavat toistamaan itseään eikä uutta tietoa enää
tule (Ojasalo ym. 2014, 111). Kvalitatiiviset vastaukset käsiteltiin jakamalla ne eri
teemoihin ja analysoimalla vastaukset. Ennen kuin tiedot pystyttiin analysoimaan
Tixelillä, kyselylomakkeesta saatu data piti muuttaa havaintomatriisiksi Exceliin.
Tixelin avulla opinnäytetyön tekijä pystyi analysoimaan saadusta tiedosta esimerkiksi asiakaskunnan keski-iän, asiakaskäyntikerrat ja muut määrälliset tiedot,
joita kyselylomakkeessa asiakkailta kysyttiin. Tämän ohjelman avulla pystyttiin
analysoimaan lisäksi, miten esimerkiksi sukupuoli, koulutustausta tai paikkakunta
vaikuttivat asiakkaiden tilaamiin tuotteisiin toimeksiantajan ravintolassa käyttämällä ristiintaulukoinnin menetelmää.
Asiakasprofiileja voidaan luoda perustuen erilaisiin olettamuksiin, kuten ikään tai
paikkakuntaan perustuen. Tämän kyselyn perusteella toimeksiantajan asiakaskunnasta lähes kaikki asuvat Tampereella ja iän perusteella kyselyyn vastasi
vaihtelevan kokoiset joukot. Asiakaskuntaa ei ollut mielekästä alkaa segmentoimaan perustuen sukupuoleen, toimialaan tai muihin vastaaviin seikkoihin, joten
profiilit muodostettiin perustuen asiakkaiden motivaatioihin käyttää ravintoloiden
palveluita. Motivaatiot näiden asiakasprofiilien pohjalle on valittu kyselyn kysymyksestä numero 12: ”Miksi käytät ravintoloiden palveluita?” (liite 1).
Kyselyn perusteella toimeksiantajan asiakaskunnalla on 6 eri motivaattoria käyttää ravintoloiden palveluita ja nämä ovat: tarve ja käytännöllisyys, ilon tuottaminen, arjen helpotus, hemmottelu ja nautinto, uutuuden viehätys ja kuudentena
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arjen piristys. Suurin ryhmä näistä vastausten perusteella on hemmottelun ja
nautinnon vuoksi ravintolapalveluita käyttävät asiakkaat, koska 101 vastaajasta
62 vastasi tämän olevan eniten ravintolapalveluiden käyttämiseen vaikuttava
syy. Seuraavaksi suurin ryhmä vastaajista kertoi käyvänsä ravintoloissa piristääkseen arkeaan.
Ristiintaulukoinnilla asiakaskunta jaettiin eri ryhmiin perustuen heidän syihinsä
käyttää ravintoloiden palveluita. Nämä ristiintaulukoinnista esiin nousseet seikat
kerättiin esittämään asiakasryhmiä ja nämä tiedot tiivistettiin visuaalisiin asiakasprofiileihin, jotka luotiin käyttäen canva.com-sivustoa. Jokaisesta asiakasryhmästä kerrotaan profiileissa samat asiat ja jokaiselle ryhmälle annettiin oma teemaväri, jotta se olisi visuaalisesti miellyttävämpi ja jäisi paremmin mieleen. Profiileihin lisättiin myös asiakaskuntaa edustava lainaus, joka edustaa tulkinnallisesti kyseisen asiakasryhmän edustajan tarvetta käydä ravintoloissa. Profiileissa
ei oteta kantaa asiakkaan sukupuoleen, koska suurin osa vastaajista oli naisia,
joten sitä ei ollut mielekästä lisätä jokaiseen profiiliin lisätiedoksi. Esimerkkiasiakkaita edustaville asiakasprofiileille annettiin erilaiset nimet perustuen heille tyypilliseen ryhmään. Nimiksi annettiin:
-

Käytännölliset

-

Ilon tuottajat

-

Arjen helpottajat

-

Nautiskelijat

-

Uutuuksista viehättyvät ja

-

Arjen piristäjät.

Valmiit asiakasprofiilit esitellään liitteessä 2.
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6 TUTKIMUSTULOKSET

Tässä luvussa esitellään tutkimuksessa saadut määrälliset ja laadulliset tulokset.
Avoimien kysymysten laadulliset tulokset käsitellään käyttäen sisältöanalyysin
menetelmää jakaen vastaukset eri aihealueisiin perustuen esitettyihin kysymyksiin. Tulosten analysoinnista jätettiin huomioimatta “en osaa vastata/arvioida”
vastaukset, koska ne harvoin tuovat oleellista lisätietoa tutkimukselle. Kun nämä
vastaukset jätettiin analysoimatta lähes joka kysymyksessä, Guru´s Kitchen&Barin asiakkaista 100% suosittelee ravintolaa edellisen käyntinsä perusteella.
Kyselyn 101 vastaajasta 92 oli naisia ja 9 miehiä. Muun sukupuolisia vastaajia ei
ollut vastannut kyselyyn. Vastaajista 43% oli 25–34-vuotiaita, 32% vastaajista oli
35–44-vuotiaita ja loput 25% vastaajista jakautui eri ikäryhmiin. Yksikään vastaajista ei kertonut olevansa vanhempi kuin 64-vuotias. Vastaajien lukumäärät suhteutettuna ikään ja sukupuoleen löytyy kuviosta 3.
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Kaikista vastaajista 82 henkilöä oli tamperelaisia. Noin joka kymmenes vastaajista kertoi asuvansa jossakin yhdestä Tampereen naapurikunnista ja muut vastaajista olivat muualta Suomesta. Ulkomailla asuvia henkilöitä ei vastannut tähän
kyselyyn. Kyselyyn vastanneista hieman yli puolet kertoi noudattavansa sekaruokavaliota. Puhtaasti vegaanista ruokavaliota noudatti vain kahdeksan vastaajaa
ja noin kolmannes vastaajista kertoi noudattavansa erilaisia kasvisruokavalion
muotoja. Hieman vajaa puolet vastaajista kertoi koulutustaustansa olevan joko
ylempi opistoaste, ammattikorkeakoulu, alempi yliopisto tai korkeakoulun akateeminen tutkinto. Noin joka neljäs vastaaja oli yliopiston tai korkeakoulun ylemmän
akateemisen tutkinnon tai vielä korkeamman tutkinnon opiskelleet vastaajat. Kolmanneksi suurin ryhmä olivat ammattikoulun tai ammatillisen perustutkinnon
hankkineet vastaajat.
Kyselyn vastaajista hieman yli puolet kertoi olevansa työssäkävijöitä. Muut vastaajaryhmät, 3–11, prosenttiosuuksilla kertoivat olevansa joko opiskelijoita tai
käyvänsä töissä opiskelun ohella tai olevansa joko työttömiä, yrittäjiä tai eläkeläisiä. Työssäkäyvistä vastaajista 51% kertoi työskentelevänsä terveydenhuolto- ja
sosiaalialalla. Seuraavaksi suurin joukko vastaajista kertoi työskentelevänsä matkailu- ja ravintola-alalla (15%) ja kolmanneksi suurin joukko yhtä suurella prosenttiosuudella kertoi olevansa koulutus- ja opetusalalla (11%) ja kaupan alalla
(11%). 26 vastaajaa kertoi työskentelevänsä jollain muulla kuin vaihtoehdoissa
mainituilla toimialoilla, joten näiden henkilöiden aloja ei saatu selville.
Vastaajista voidaan sanoa, että he ovat aktiivisia ravintolapalveluiden käyttäjiä.
Vastaajista 33% kertoi käyvänsä ravintolassa 1–2 kertaa kuukaudessa ja vajaa
kolmannes eli 27% vastaajista kertoi käyvänsä ravintoloissa joka viikko. Noin joka
neljäs (26%) vastaajista arvioi käyvänsä ravintolassa noin muutaman kerran 6
kuukauden aikana ja loput vastaajista kertovat käyvänsä ravintolassa 1–2 kertaa
vuodessa tai vielä harvemmin. Ravintoloissa käydään yleensä puolison kanssa
(48% vastaajista) tai ystävän, kaverin tai isomman ystäväryhmän kanssa (48%).
Vain muutama vastaajista käy asioimassa ravintolassa joko yksin tai tilaavat
ruoan toimituksella kotiin ja edustavat näin jäljelle jäävää 4% kaikista vastaajista.
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Yksikään vastaajista ei valinnut vaihtoehtoa “työpaikkani kutsumana, esim. virkistysillat”. Kuviossa 4 esitetään, miten ravintolapalveluiden käyttämisen säännöllisyys suhteutuu ravintolaseuraan.
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KUVIO 4. Vastaajien ravintolaseura suhteutettuna ravintolapalveluiden käyttämisen säännöllisyyteen.
Tärkeimmiksi asioiksi ravintolakäynnillä nimettiin kyselyn vastaajien kesken
hinta-laatusuhde, jonka valitsi tärkeimmäksi asiaksi 75 vastaajaa. Seuraavaksi
tärkein asia vastaajille oli ravintolan viihtyisyys 53 äänellä ja kolmanneksi eniten
arvoa annettiin uutuuksien tuottamiselle joko uuden ravintolan tai uuden ruokakokemuksen muodossa (42 ääntä). Vähiten tärkeimmiksi asioiksi paljastuivat isot
annokset (6 ääntä) ja tarjoukset (7 ääntä). Vastaajista 60% arvosti ravintolan
käyttämissä tai valmistamissa tuotteissa korkeaa itsevalmistusastetta, kotimaisuutta 58% ja lähituotteita 56%. “Ajan säästö”, “perinteet”, “rahan säästö” ja “erilaiset kampanjat” vaihtoehtoja ei valinnut kukaan kyselyyn vastanneista.
Tärkeimmäksi syyksi käyttää ravintoloiden palveluita 63 vastaajaa kertoi olevan
joko hemmottelu tai nautinto ja arjen piristäminen oli 19 vastaajalle tärkeintä. Loput vastaajista kertoi ravintolakäynnin motiivin olevan joko tarve tai käytännöllisyys (4 ääntä), ilon tuottaminen (6 ääntä), arjen helpotus (6 ääntä) tai uutuuden
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viehätys (3 ääntä). Kuviossa 5 esitellään, miten ravintolapalveluiden käyttämisen
motiivit jakautuivat sukupuolen mukaan. Mahdollisen asiakkuuden jatkumisen esteeksi melkein joka kolmannes vastaajista (27%) kertoi, että haluavat käydä asioimassa Tampereen muissa uusissa ravintoloissa. Muut syyt asiakkuuden jatkumisen esteeksi olivat kyselyn tulosten mukaan joko ajan puute (15%), tai se, että
ruoka (16%) tai palvelu (13%) tuotti pettymyksen.
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KUVIO 5. Ravintolapalveluiden käyttämisen syy suhteutettuna vastaajien sukupuoleen.
Noin kolmannes (35%) kyselyyn vastaajista kertoi asioineensa ravintola Guru´s
Kitchen&Barissa 2–3 kertaa ja löytäneensä ravintolan suositteluiden avulla
(48%). Suositteluiden lisäksi asiakkaat kertoivat löytäneensä ravintolan joko Facebookista (26%) tai kävelemällä ravintolan ohitse (21%). Tärkeimmäksi tiedonhaun välineeksi nousi ravintolan kotisivut, joita käytti yli puolet vastaajista (66
vastaajaa). Kyselyyn vastaajista 81 henkilöä kertoi seuraavan Guru´s Kitchen&Barin sosiaalisen median tilejä joko Facebookissa tai Instagramissa.
Kiinnostavimmiksi tuotteiksi nimettiin meze setit (52 ääntä), House Specials -kategorian ruokatuotteet (46 ääntä), jotka ovat ravintolan lämpimiä pääruokia ja
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bowls-tyyppiset annokset (37 ääntä), jotka ovat myös lämpimiä pääruoka-annoksia. Vastaajien äänet kiinnostavimmista annoksista esitellään kuviossa 6. Epäkiinnostavimmat tuotteet ravintolassa kyselyn mukaan olivat väkevät alkoholit (17
ääntä), jälkiruoat (15 ääntä) ja cocktailit ja oluet (kummallakin kategorialla 11
ääntä), mikä näkyy myös äänissä kiinnostavimmista tuotteista kuviossa 6. Tosin
kaikista vastaajista 48% vastasi, ettei mikään tuote ollut epäkiinnostava tai ei
osannut nimetä sitä.
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KUVIO 6. Kiinnostavimmat tuotteet ravintola Guru´s Kitchen&Barissa vastaajien
mukaan.
Viime käynnillä ravintolassa vastaajista 72 kertoi tilanneensa pääruoan ja tämän
seuraksi ruokajuomana alkoholia (67 vastaajaa) ja näiden jälkeen eniten tilatuiksi
tuotteiksi nousivat alkujuoma (40 vastaajaa) ja jälkiruoka (37 vastaajaa). Pöytävarauksien tekijöistä suurin ryhmä on vaihtelevasti pöytävarauksen tekijät (53%).
Joka viides vastaajista (20%) tekee pöytävarauksen ja noin joka neljännes (26%)
kertoo, ettei yleensä tee pöytävarausta. Vain yksi vastaajista kertoi, että pöytävarauksen tekee joku muu hänen puolestaan. Se, miten pöytävarauksen tekeminen korreloi asiakkaan ruokatilauksen kanssa, esitellään kuviossa 7.
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KUVIO 7. Pöytävarauksen tekeminen suhteutettuna ruokatilauksiin.
Laadullisia eli avoimia kysymyksiä kyselyssä oli neljä kappaletta ja näiden kysymyksien vastaukset käsitellään sisältöanalyysin menetelmää käyttäen. Sisältöanalyysin mukaisesti vastaukset jaettiin neljään eri teemaan kyselyssä esitettyjen
kysymysten perusteella. Teemoiksi nousivat asiakkaiden ennakko-odotukset, arvostukset, kehitysehdotukset ja avoin palaute. Ennakko-odotuksiin liittyvään kysymykseen tuli paljon vastauksia, mutta vastaukset olivat luonteeltaan melko lyhyitä. Ennakko-odotuksista suuri joukko kertoi koskevan ruokaa ja odotuksen
kohteeksi nousi vain “hyvää ruokaa” eri sanankäänteitä käyttäen. Hyvän ruoan
lisäksi vastauksissa nousivat esiin ennakko-odotukset palvelusta ja kasvisruoasta. Lisäksi vastaajat käyttivät toistuvasti adjektiiveja kuvaamaan odotuksiaan,
kuten erilaisuus, elämyksellisyys, mausteisuus ja rentous. Ravintolan odotettiin
olevan tunnelmallinen ja tunnelmaltaan myös boheemi. Ravintolan ruokalistan
monipuolisuudesta ja sen vegaanivaihtoehdoista tuli myös useampi maininta
vastauksissa.
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Kysymyksessä liittyen, mitä asiakkaat arvostavat ravintola Guru´s Kitchen&Barissa, vastauksia tuli paljon. Eniten vastaukset liittyivät arvostuksiin liittyen ruokaan ja ruokavalikoimaan. Yksi vastaajista kiitteli, että ravintolassa vegaanius
tunnetaan hyvin ja se tuodaan esille myös vegaanisissa ruokavaihtoehdoissa.
Ravintolan ruokien mainittiin vastauksissa usein olevan erilaista kuin muissa
Tampereen ravintoloissa, esimerkiksi verrattuna klassiseen pippuripihviin. Vastauksissa kerrottiin ruoan olevan myös luovaa, kekseliästä ja ainutlaatuista.
Ruokien lisäksi vastaajat kommentoivat palvelun olevan hyvää ja ammattitaitoista. Asiakaspalvelijoita kuvattiin palvelualttiiksi ja nopeiksi. Lisäksi vastaajat arvostivat ravintolan sisustusta ja kertoivat ravintolan olevan viihtyisä. Ravintolan
mainittiin olevan myös mukava vaihtoehto gastropubien ja fine dining -ravintoloiden välillä. Hinta-laatusuhteen kerrottiin olevan edelleen hyvällä tasolla, vaikka
hintojen nostaminenkin mainittiin vastauksissa. Ravintolan ruokatuotetta ja palvelua kuvailtiin sanoilla
Todella maukkaat ruuat, ystävällinen palvelu ja ruuat mitä muualta ei
saa.
Kysymykseen liittyen, olisivatko vastaajat kaivanneet tuote- tai palveluvalikoimaan jotakin lisää, vastauksia tuli kahden tyyppisesti. Toiseksi ryhmäksi nousivat
vastaukset, joissa asiakkaat eivät osanneet nimetä mitään ehdotuksia ja toisessa
ryhmässä nimettiin erilaisia asioita. Nämä vastaukset voidaan ymmärtää myös
kehitysehdotuksiksi, mitä vastaajat haluaisivat toiminnassa parantaa. Kysymyksen pohjustuksessa annettiin vastausesimerkiksi ruokalistaan liittyvä ruokasanakirja, jotta vastaajat saisivat esimerkin, millaisia asioita tässä kysymyksessä voisi
vastata. Ruokasanakirja nousikin eniten mainituksi ja kaivatuksi lisäykseksi, luultavasti siksi, kun se jo mainittiin kysymyksen lisätiedoissa ja näin ohjasi kysymyksen saatuja vastauksia. Toisaalta ruokasanakirjan tarpeellisuudesta kertoi kommentti
En välttämättä, herätti ihan mukavaa arvailua ja keskustelua pöydässä. Lopulta oikean tiedon sai sitten tarjoilijalta.
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Ruokaan liittyvät tuote-ehdotukset oli yksi vastauksista löydetty ryhmä ja niissä
mainittiin esimerkiksi ramen ja “suklaaherkku”. Ruokalistaan liittyen annettiin parannusehdotuksia, joissa mainittiin, että ruokalistoissa voisi olla juomaehdotukset
ruoille ja kuinka monta kappaletta meze-annoksia olisi sopiva määrä tilata jaettavaksi kahdelle hengelle tai yhdelle hengelle pääruoaksi. Muita mainintoja ruokaja juomalistaan liittyen oli, että asiakas kaipaisi muitakin kuin ginipohjaisia juomia
ja jälkiruokiin pähkinäallergiselle sopivia vaihtoehtoja.
Avoimeen palautteeseen tuli vähiten vastauksia. Avoimeen palautteeseen tuli
paljon erilaisia vastauksia vaihdellen aukioloajoista tuotteisiin ja palveluun ja
myös erilaisiin kiitoksiin. Ruoan kiiteltiin olevan ihanaa ja erilaista ja ravintolakokemuksen olleen ihana Guru´s Kitchen&Barissa. Vegaanien huomiointi ruokalistassa ansaitsee vastaajan mielestä myös kiitosta. Tuotteisiin liittyen asiakkaat
kertovat kaipaavansa vielä enemmän vegaanisia vaihtoehtoja, mutta toisaalta toivottiin, että ruokalista voisi sisältää myös enemmän lihaa. Ravintolassa toivottiin
tarjottavan kasvisbrunssi kerran kuussa. Ravintolan tiloihin liittyen yksi asiakkaista mainitsee, että pöydät sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan ja se vaikutti hänen
viihtymiseen ravintolassa. Ravintolassa kerrottiin musiikin soivan ajoittain liian
kovaa ja ravintolan tiloissa olevan myös tunkkainen haju. Avoimessa palautteessa ravintolan kerrottiin olevan
Tampereen mielenkiintoisin ja idyllisin ravintola, mutta supistunut
menu ja pienentyneet annokset ovat vieneet kaveriporukkamme nykyään muualle syömään.
Palvelusta oli vaihtelevia kokemuksia. Joku asiakas kertoi lähettäneensä palautetta kahtakin eri reittiä ravintolalle ja niistä kumpaakaan ei vastattu. Palvelun
sanottiin myös vaihtelevan tylyn ja yli-innokkaan välillä. Siitä ei pidetä, kun tarjoilija keskeyttää asiakkaan keskustelun seuralaisen kanssa kysymällä, onko ruoka
hyvää. Toisaalta myös vastauksissa kerrotaan “kaiken menneen nappiin” illallisella ja palvelun olleen ystävällistä, vaikka ravintola oli lähes täynnä.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA

Tämän opinnäytetyön tavoitteena toimeksiantajalle oli hankkia asiakastietoa,
joka jalostetaan asiakasymmärrykseksi. Hankitun asiakasymmärryksen pohjalta
luotiin kuusi asiakasprofiilia edustamaan toimeksiantajan asiakaskuntaa. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä toimeksiantajan kilpailukykyä markkinoilla lisääntyneen asiakasymmärryksen avulla. Entistä paremman asiakasymmärryksen
avulla pystytään vastaamaan asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja näin kehittämään heille sopivia palveluita. Työn päätteeksi oli tarkoitus luoda neljä erilaista
asiakasprofiilia toimeksiantajalle esiteltäväksi. Kun kyselylomakkeesta saatu
data analysoitiin, päätin luoda profiilit perustuen asiakkaiden motivaatioihin. Organisaatiot pitävät selvästi motivaatioihin perustuvia asiakasprofiileja hyödyllisinä, kuten Kespro ja Sitra on tehnyt. Näitä eri motivaattoreita löytyi kuusi kappaletta asiakaskunnan joukosta, joten oletetun neljän asiakasprofiilin sijasta lopputuloksena löydettiin kuusi asiakasprofiilia.
Kyselylomakkeen vastauksia ei voida pitää täysin absoluuttisena esityksenä koko
asiakaskuntaa edustavana satunnaisena joukkona. Kyselyn tuloksiin vaikutti se,
että kysely toteutettiin vain sähköisessä muodossa sosiaalisessa mediassa. Jatkossa toteuttaisin kyselyn niin, että kyselyyn olisi mahdollista vastata myös paikan päällä ravintolassa paperille painetulle kyselylomakkeelle, vaikka nämä tiedot ovatkin työlästä purkaa koodattavaksi yksi kerrallaan. Tällä tavoin arvelen,
että tuloksiin oltaisiin saatu mukaan laajempi otanta ja sitä myötä tarkempi käsitys
asiakaskunnasta. Jos paperista kyselyä ei pystyttäisi tuottamaan, asiakkaiden
strukturoitu haastattelu voisi olla myös pätevä menetelmä hankkia asiakastietoa
sähköisen kyselyn lisäksi. Useampaa rinnakkain käytettävää asiakastietoa kerryttävällä tutkimusmenetelmällä oltaisiin voitu tässä tutkimuksessa vahvistaa sen
tuloksen validiteettia. Asiakasprofiilit luotiin perustuen täysin kyselyn vastauksiin,
joten sillä tavalla lopputuloksena luovutettava työkalu on validi.
Tämän tutkimuksen avulla toimeksiantaja sai tutkittua tietoa asiakkaistaan, jolloin
asiakastiedon ei tarvitse perustua enää pelkästään myynnin seurantaan tai henkilökunnan muodostamiin käsityksiin asiakkaista. Käsitykset asiakaskunnasta
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saattavat olla vanhentuneita tai perustua vääriin oletuksiin. Uusi hankittu asiakasymmärrys tiivistettiin visuaalisiin asiakasprofiileihin, jotka luovutettiin toimeksiantajalle työkaluksi tulevaisuuden liiketoiminnan kehittämisen tueksi. Asiakasprofiilit tulostetaan, laminoidaan ja toimitetaan kahtena kappaleena toimeksiantajalle. Asiakasprofiilit voi kiinnittää toimeksiantajan toimiston seinälle, jotta ne
olisivat aina näkyvissä ja mielessä, kuten Tuulaniemen (2011, 157-162) case Itellassa. Asiakasprofiilien jatkuva esilläolo tukee myös kehitystyön tekemistä asiakaslähtöiseksi tuotelähtöisyyden sijasta ja tällöin toimeksiantajalla on suora
kohde, jolle tehdä palveluita määrittelemättömän kohderyhmän sijasta.
Tässä opinnäytetyössä oli kolme tutkimuskysymystä ja yksi tutkimushypoteesi.
Käyttämällä erilaisia tutkimusmenetelmiä ja aiheeseen sopivilla teorioilla pyrittiin
vastaamaan näihin kysymyksiin ja vahvistamaan tutkimuksen hypoteesi. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen, jossa kysyttiin, millainen on tyypillinen asiakas
toimeksiantajan ravintolassa, kyselylomake tarjoaa jonkin verran vastauksia.
Vastauksissa painottuu selvästi naisvastaajat, joiden voidaan olettaa olevan aktiivisempia käyttämään sosiaalista mediaa ja olevan aktiivisempia vastaamaan
tämän tyyppisiin kyselylomakkeisiin ja osallistumaan arvontoihin.
Kyselylomakkeen dataan perustuen Guru´s Kitchen&Barin asiakkaiden voidaan
sanoa olevan pääosin naisia, jotka tulevat ravintolaan syömään todennäköisesti
joko puolisonsa tai ystävänsä kanssa. Kyselyyn tuli vastauksia eniten ikäjoukosta
25–54-vuotiaista tamperelaisilta. Tyypillinen asiakas todennäköisesti seuraa ravintolaa sosiaalisessa mediassa. Puolet vastaajista kertoi olevan koulutustaustaltaan joko ylemmän opintoasteen, ammattikorkeakoulun, alemman yliopiston
tai korkeakoulun akateemisen tutkinnon suorittaneita. Tämän joukon suuri vastausprosentti saattaa myös osaltaan kertoa, että tämän koulutuksen läpikäyneet
asiakkaat ovat tottuneempia vastaamaan erilaisiin kyselyihin ja lomakkeisiin.
Oman koulutustaustansa vuoksi he ymmärtävät sen tutkimuksellisen arvon työn
tekijälle ja siksi ovat innokkaampia vastaamaan.
Guru´s Kitchen&Barin asiakas on todennäköisesti terveydenhuollon- ja sosiaalialan tai jonkin muun toimialan työssäkävijä ja hän käy todennäköisesti ravintoloissa asiakkaana vähintään 1–4 kertaa kuukaudessa. Hän tekee vaihtelevasti
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pöytävarauksen ravintolaan ja on ruokavalioltaan sekaruokavalion seuraaja. Hänelle tärkein asia ravintolakäynnillä on hinta-laatusuhde, mikä tarkoittaa sitä, että
hän on valmis maksamaan ruoasta korkeampaa hintaa, jos hän ajattelee saavansa vastinetta rahoilleen. Hänelle tärkein syy käydä ravintoloissa on hemmottelu ja nautinto ja tärkeintä ravintolan tuotteissa on korkea itsevalmistusaste, kotimaisuus ja lähituotteet.
Toimeksiantajan ravintolan tyypillinen asiakas on käynyt asioimassa ravintolassa
todennäköisesti vähintään 2–3 kertaa. Hän todennäköisesti tilaa pääruoka-annoksen ja sen kanssa juotavaksi alkoholia. Hän on löytänyt ravintolan suositusten
avulla ja etsii tietoa siitä todennäköisesti ravintolan omilta kotisivuilta. Hän odottaa ravintolakäynnillään hyvää ruokaa ja palvelua ja arvostaa ravintolan viihtyvyyttä ja ruoan tarjoamia makuelämyksiä. Kiinnostavimpina tuotteina hän pitää
meze settejä ja House Specials -kategorian annoksia ja epäkiinnostavaa tuotetta
oli vaikea nimetä, mutta todennäköisesti se saattaa olla väkevät alkoholit tai jälkiruoat.
Tyypillisten vastausten mukaan asiakas ei osannut kertoa, mitä hän kaipaisi ravintolan tuote- tai palveluvalikoimaan nykyisen valikoiman lisäksi, mutta hän saattaa kaivata apua ruokalistan lukemisessa ja asiakkaat muistavat ravintolassa
aiemmin tarjolla olleet brunssit. Asiakkuus Guru´s Kitchen&Barissa ei todennäköisesti katkea siksi, että ruoka tai palvelu olisi tuottanut pettymyksen, vaan siksi,
että asiakas valitsee käydä tutustumassa muihin uusiin tamperelaisiin ravintoloihin. Asiakkaan tyytyväisyydestä ravintolaa kohtaan kertoo 100% suositteluaste
viimeisen asiakaskäynnin perusteella. Tämä voidaan tulkita niin, että toimeksiantajan palveluissa ei ole varsinaisesti vikaa tai että asiakkaat siirtäisivät asiakkuutensa muualle toimeksiantajan palveluiden epäonnistumisen vuoksi.
Tutkimushypoteesi onnistuttiin osin vahvistamaan tämän kyselyn avulla. Ehkä
suurin yllättäjä kyselyssä oli suuri sekaruokavalion suosio. Asiakaskunnasta noin
puolet odotettiin olevan erilaisia kasvisruokavalion noudattajia. Mutta asiakaskunnan ikä, arvot ja asiakastyytyväisyys olivat oikein arvioituja hypoteesissa.
Asiakaskunnan 100% prosentin tyytyväisyys oli jopa yllättävä, koska internetissä
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anonymiteetin suojin on helppo antaa myös negatiivista palautetta, jos sitä ei
muuten kasvokkain kehtaa palvelutilanteessa antaa.
Asiakasymmärryksen avulla voidaan alkaa johtaa ja suunnittelemaan asiakaskokemuksia, joilla arvioidaan olevan merkittävä vaikutus tulevaisuuden palveluliiketoiminnan kilpailutekijänä. Yksittäisen ravintolan tai liikeidean elinkaari on
yleensä lyhyt ja kilpailussa mukana pysyminen vaatii jatkuvaa uudistumista ja
palveluiden kehittämistä vastatakseen asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Jotta
voidaan vastata asiakkaiden todellisiin tarpeisiin ja luoda palveluita, joille on aitoa
kysyntää helpottamalla tai tuomalla ratkaisuja asiakkaille, asiakkaat pitää tuntea.
Ehdotankin, että toimeksiantaja toteuttaisi myös jatkossa vastaavia asiakastuntemukseen tähtääviä kyselyitä, jottei tämän kaltainen asiakasymmärrykseen pyrkivä työ jäisi ainutkertaiseksi. Kyselylomakkeen toistaminen tukisi ensimmäisellä
kerralla tehtyjä tutkimustuloksia ja voisi näin vahvistaa tai haastaa sen reliabiliteetin. Asiakastiedon ja -ymmärryksen kerryttäminen sopisi koko konsernin toimintatavaksi jokaisessa sen toimipisteessä. ”Tieto on valtaa” on kuuluisa sanonta, mikä pitää tässäkin tapauksessa paikkansa, kun pyritään entistä parempien palveluiden kautta parempaan liiketoiminnalliseen tulokseen.
Kyselyt voitaisiin toteuttaa säännöllisesti, kuten kahdesti vuodessa ja tuloksien
kehittymistä voitaisiin seurata. Tässä opinnäytetyössä käytettyyn kyselyyn tekisin
joitakin muutoksia, jos toimeksiantaja haluaisi käyttää samaa kyselykaavaketta
mallina. Kyselyyn voisi lisätä kysymyksen, kuinka monen hengen taloudessa hän
elää eikä vastausvaihtoehdoissa huomioitu, että asiakas voisi käydä ravintoloissa
ydinperheensä tai muiden sukulaisten kanssa. Tämän lisäksi kyselyssä voitaisiin
selvittää, miten asiakkaat yleensä saapuvat ravintolaan tai mitä kulkuvälinettä he
pääosin käyttävät. Tällä tavalla saataisiin tieto, että olisiko toimeksiantajan kohderyhmät mahdollista tavoittaa esimerkiksi mainostamalla julkisissa kulkuvälineissä. Lisäksi toimialoista ei saatu paljon tietoa kyselyn kautta, koska vastausvaihtoehtoja näytti olevan liian vähän ja joka neljäs vastaaja joutui valitsemaan
vaihtoehdon “jokin muu toimiala”.
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Toisaalta nyt tällaisenaan käytetty kyselykaavake toi jo paljon tietoa. Suurimpana
hyötynä näenkin löydetyt asiakasprofiilit markkinoinnin ja viestinnän kehittämisen
tukena. Asiakasprofiilien avulla toimeksiantajan ulkoista viestintää voidaan kohdistaa entistä paremmin löydetyille asiakassegmenteille ja vedota näiden motivaattoreihin käyttää ravintoloiden palveluita. Asiakasprofiileista päätettiin tehdä
motivaatioprofiileja, vaikka profiilit olisivat voitu tehdä perustuen hyvinkin erilaisiin
asioihin. Kun asiakaskunta jaetaan perustuen motivaatioihin ja näin esitellään toimeksiantajalle, uskon, että sen avulla saadaan lähestyttävin ja selkein näkökulma asiakaskuntaan.
Sosiaalisen median päivityksissä näen myös hyödylliseksi mainostaa niitä tuotteita, joita asiakkaat pitivät kiinnostavimpina ja päivityksissä kertoa, miten asiakkaille tärkeät arvot toteutuvat Guru´s Kitchen&Barissa. Kysely paljasti myös, etteivät asiakkaat ole kovinkaan kiinnostuneita ravintolan luomista tarjouksista. Asiakkaiden houkuttelemiseksi kannattaakin jatkossa keksiä muita vetotekijöitä kuin
pelkät alennuskampanjat, kuten erilaiset tapahtuma- tai teemapäivät. Asiakaskunnan voi päätellä arvostavan vihreitä arvoja ja sitä, että ravintoloissa tuotteita
valmistetaan paljon itse. Suosittelisin, että näitä teemoja alettaisiin käyttämään
entistä enemmän ravintolan markkinoinnissa.
Kun ravintolan Facebook-sivun ylläpitäjän käyttöoikeudet annettiin opinnäytetyön
tekijälle, pääsin tutkimaan, millaisia päivityksiä ravintola tyypillisesti tekee ja
kuinka paljon näkyvyyttä ja reagointeja päivitykset saavat. Kun tein toimeksiantajan Facebookiin päivityksiä mainostaakseeni asiakastutkimuksen kyselyä, päivityksessä esitettiin kysymys ja tällä tavoin pyrittiin innostamaan sosiaalisen median käyttäjiä vastaamaan kysymykseen, tämä päivitys sai todella paljon huomiota ja reagointeja. Kun sosiaalisen median päivitykset ovat asiakaskuntaa ja
kohderyhmiä innostavia, mainostilaa ei tarvitse erikseen ostaa Facebookilta
markkinointitoimenpiteenä ja näin markkinointibudjettia voidaan käyttää muihin
kohteisiin. Asiakkaat, jotka kertovat käyneensä asioimassa toimeksiantajan ravintolassa 4–5 kertaa, 75% heistä kertoo löytäneensä ravintolan lehtiartikkeleiden ansiosta. Tämä kertoo, että uutta asiakaskuntaa voitaisiin hankkia markkinoimalla yritystä paikallisissa lehdissä, jolloin potentiaaliset asiakkaat tavoitettaisiin.
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Kehittämiskohteeksi ehdotankin, että toimeksiantaja voisi alkaa tuottamaan asiakkailleen lisäarvoa aktiivisella ja asiakaskuntaa osallistavalla sosiaalisen median sisällöllä ja käyttämisellä. Asiakkaita voisi kannustaa lähettämään enemmän
kysymyksiä sosiaalisen median kautta ja näihin yhteydenottoihin pitäisi vastata
nopeasti ja ystävällisesti. Tämä tukisi asiakkaiden ostopäätöstä, jotka kaipaavat
toiminnan helppoutta ja palveluntarjoajalta asiantuntijuutta. Aktiivinen sosiaalisen
median käyttö on helppo tuottaa ja samalla se sitouttaa asiakkaita, kun heidän
kanssa kommunikoidaan aktiivisesti, mutta se vaatii myös henkilökunnalta aikaa
ja järjestelyjä.
Tiedonhaun välineistä tärkeimmäksi nousi ravintolan kotisivut, mikä tarkoittaa
sitä, että ravintolan kotisivuista kannattaa pitää huolta ja pitää sivun sisältö laadukkaana ja aina ajankohtaisena. Kyselyyn vastanneista puolet kertoivat tekevänsä pöytävarauksen vaihtelevasti. Ehdotankin, että toimeksiantajan kannattaisi alkaa toimenpiteisiin, joilla kannustettaisiin asiakkaita tekemään pöytävaraukset säännöllisesti. Kun asiakkaat tekisivät useammin pöytävarauksen, todellisiin asiakasvirtoihin pystyttäisiin reagoimaan oikein mitoitetulla henkilöstöllä, jolloin henkilöstökuluja ja henkilökunnan tehokkuutta voitaisiin suunnitella paremmin. Ja kuten kuviossa 7 esitetään, pöytävarauksen tehneet asiakkaat saapuvat
ravintolaan suunnitelmallisesti ja tilaavat tällöin enemmän tuotteita. Kun asiakas
tilaa ravintolassa enemmän tuotteita, se nostaa päivän keskiostosta. Keskiostos
on yksi myyntiä edustavista mittareista, joita ravintolassa päivittäin tarkkaillaan
Lehtisen (2019) mukaan.
Jatkossa toimeksiantajan palveluiden kehittämisen tutkimusmenetelmänä voitaisiin käyttää myös havainnointia. Kun asiakkaita tarkkaillaan palvelutapahtuman
aikana, he saattavat antaa huomaamattaan ehdotuksia, miten palvelua tai ravintolan liiketiloja voisi kehittää. En suorittanut opinnäytetyöprosessin aikana ennakolta tarkkaan suunniteltua havainnointia, mutta prosessin aikana vietin aikaa toimeksiantajan ravintolassa useita tunteja. Näiden tuntien aikana kiinnitin huomiota
erilaisiin asiakkaiden kommentteihin ja tarjoiluhenkilökunnan kertomiin seikkoihin
ravintolan tilasta asiakkaille. Asiakkaat joutuvat jatkuvasti tiedustelemaan, missä
ravintolan wc-tilat sijaitsevat ja tämän lisäksi asiakkaat pyysivät narikkaa tai
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muuta vaatekoukkua, mihin ripustaa päällysvaatteensa. Eräs asiakas halusi
tehdä pöytävarauksen ja kertoi, että seurueessa saapuu yksi pyörätuolilla kulkeva asiakas. Tarjoilija kertoi, että heille voidaan valita sopiva pöytä, jotta pyörätuolilla kulkeva asiakas pääsee saapumaan sinne helposti. Haasteena liikuntarajoitteisille asiakkaille ravintolassa on, että ravintolan wc-tilat sijaitsevat niin, että
asiakkaan pitää käyttää rappusia.
Kehitysehdotuksena jo näihin muutaman tunnin aikana havaittuihin kommentteihin ravintolaan voitaisiin hankkia lisää vaatekoukkuja asiakkaiden viihtyvyyden
lisäämiseksi. Erityisesti talviaikana päällysvaatteet ovat paksuja ja mahdollisesti
lumen tai sateen kastelemia, jolloin ne olisivat mukava päästä ripustamaan ruokailun ajaksi. Lisäksi ravintolan tiloihin voisi hankkia muutaman kyltin, missä neuvottaisiin asiakaskuntaa edes suuntaa antavasti, mistä wc-tilat löytyvät. Pyörätuolirampin asentaminen kapeaan portaikkoon olisi hankala toteuttaa, mutta asiasta voitaisiin tiedottaa selkeämmin ravintolan kotisivuilla, jota ikäviltä yllätyksiltä
vältyttäisiin. Jo parin tunnin asiakaskunnan havainnoilla löytyi useita kehityksen
kohteita, mitkä liittyivät ravintolan tilojen parantamiseen. Henkilökunta voisi alkaa
kuuntelemaan tämän tyyppisiä kommentteja entistä tarkemmin ja välittää tätä tietoa esimiehilleen. Tällaisissa tilanteissa asiakkaat kertovat tarpeistaan palveluntarjoajan toimitiloja kohtaan ja näihin esille tuotuihin puutteisiin voidaan tuottaa
ratkaisuja.
Onnistumisina tässä työssä pidän kyselylomaketta ja siihen saatuja vastauksia
joistakin puutteista huolimatta. Erityisen tyytyväinen olen tämän kyselyn lopputuloksena luotuihin konkreettisiin asiakasprofiileihin, jotka tarjoavat toimeksiantajalle monipuolista tietoa asiakaskunnasta. Asiakasprofiilien visuaalinen ulkoasu
onnistui erittäin hyvin, se on nopeasti luettava ja siitä löytyy kaivattu tieto selkeästi
kiteytettynä. Toivon asiakasprofiilien toimivan työkaluna päivittäisessä toiminnassa muuttamassa ajatusmallia entistä asiakaslähtöisemmäksi ja niin, että koko
henkilökunta alkaisi ymmärtämään asiakkaiden tarpeita entistä enemmän.
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Liite 1. Guru´s Kitchen&Barin kyselylomake
Ravintola Guru's Kitchen & Barin Asiakastutkimus
Tervetuloa vastaamaan ravintola Guru's Kitchen&Barin asiakastutkimukseen!
Tämä asiakastutkimus toteutetaan yhteistyössä ravintola Guru's Kitchen&Barin kanssa ja osana
Tampereen ammattikorkeakoulun palveluliiketoiminnan tutkinnon opinnäytetyötä. Tämän tutkimuksen
kohteena on ravintola Guru's Kitchen&Barin asiakaskunta ja á la carte -asiakkaat, jotka ovat olleet
ravintolan asiakkaina vähintään kerran.
Kysely ei ole tarkoitettu niille asiakkaille, jotka EIVÄT ole vielä asioineet ravintolassa.
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia.
Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja anonyymiä. Kysely on jaettu viiteen osaan ja siinä on
yhteensä 26 kysymystä, joista neljä on avoimia kysymyksiä. Vastaathan kyselyyn vain kerran. Kysely on
auki alustavan suunnitelman mukaisesti 20.9-18.10.2019, mutta kyselyn aukioloaikaa voidaan tarvittaessa
muuttaa.
Vastaavaa tutkimusta ei ole aiemmin tälle toimeksiantajalle tehty.
Jos haluat osallistua arvontaan kyselyyn vastanneiden kesken, jätä yhteystietosi kyselyn lopuksi. Voittajiin
otetaan yhteyttä sähköpostilla 31.10.2019. Vastaajien kesken arvotaan:
- 2 kpl 30 euron lahjakorttia ravintola Guru's Kitcheniin.

Työn päällimmäisenä tarkoituksena on asiakastuntemuksen kasvattaminen ja näitä tuloksia käytetään
Guru's Kitchen&Barin palveluvalikoiman ja tuotetarjonnan kehittämiseen ja vastauksia käsitellään
ehdottoman luottamuksellisesti.
Tämän kyselyn tulokset julkaistaan sisällytettynä opinnäytetyöhön, joka julkaistaan julkaisuarkisto
Theseuksessa loppuvuodesta 2019. Tähän asiakastutkimukseen ja kyselylomakkeeseen liittyvät
kysymykset voi lähettää osoitteeseen eveliina.aimia@tuni.fi.

Kiitos osallistumisestasi kyselyyn, vastauksenne ovat erittäin tärkeitä.
Terveisin,
Eveliina Aimia
Opinnäytetyön tekijä ja ravintola Guru's Kitchenin työntekijä
* Required

Start this form over.

1. Perustiedot

Tässä osiossa kysytään esimerkiksi ikääsi, sukupuoltasi, asuinaluettasi, työllisyystilannettasi ja muita
perustietoja sinusta.
1. 1. Ikäsi? *
Mark only one oval.
15-24v.
25-34v.
35-44v.
45-54v.
55-64v.
65-74v.
+75v.
En halua kertoa ikääni

jatkuu
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1. 2. Sukupuolesi? *
Mark only one oval.
Nainen
Mies
Muu
En halua kertoa sukupuoltani
2. 3. Missä asut tällä hetkellä? *
Mark only one oval.
Tampereella
Tampereen naapurikunnassa (Hämeenkyrö, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala,
Pälkäne tai Ylöjärvi)
Varsinais-Suomessa
Satakunnassa
Pääkaupunkiseudulla
Asun muualla kuin Suomessa
Jokin muu kuin yllämainituista vaihtoehdoista
En halua kertoa asuinpaikkaani
3. 4. Mikä on koulutustaustasi? *
Valitse korkein opiskelemasi koulutusaste.
Mark only one oval.
Peruskoulu, kansakoulu tai keskikoulu
Ammatillinen perustutkinto, ammattikoulu
Opistoasteen ammatillinen tutkinto
Ylioppilastutkinto tai lukion vastaava oppimäärä
Ylempi opistoaste, ammattikorkeakoulu, alempi yliopisto tai korkeakoulun akat. tutkinto
Yliopiston tai korkeakoulun ylempi akateeminen tutkinto tai korkeampi
Jokin muu
En halua kertoa koulutustani
4. 5. Mikä on tämän hetkinen työllisyystilanteesi? *
Valitse näistä vaihtoehdoista se, jota teet päätoimisesti.
Mark only one oval.
Opiskelija
Työskentelen opiskelun ohella
Työssäkävijä
Työtön
Yrittäjä
Eläkeläinen
En halua kertoa
5. 6. Millä seuraavista toimialoista työskentelet tai opiskelet? *
Valitse yksi näistä aloista. Jos alaasi ei ole mainittu tässä, valitse lähin mahdollinen vaihtoehto.
Mark only one oval.
Terveydenhuolto- ja sosiaaliala
Koulutus- ja opetusala
Kaupan ala
Matkailu- ja ravintola-ala
Kulttuuri- ja humanistinen ala
Teollisuusala
Rakennus, asennus ja huolto -ala
Jokin muu kuin yllämainituista vaihtoehdoista
En halua kertoa toimialaani

52
3(8)

53
4(8)

54
5(8)

55
6(8)

56
7(8)

57
8(8)

58
Liite 2. Guru´s Kitchen&Barin asiakasprofiilit.
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