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ESIPUHE 
 
 
Kanta-asiakkuus on jo vuosia kiinnostanut minua kovasti johtuen työtaustastani, joka 

painottuu vahvasti erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin. Tämä tutkimus sai alkunsa ke-

sällä 2002 kun kerroin Sokotel Oy:n henkilöstöpäällikölle Marjo Riskulle kiinnos-

tuksestani kanta-asiakkuutta kohtaan. Hänen ehdotuksestaan päätin lähteä tutkimaan 

Sokos Hotel Vaakunan 10th Floor –ravintolan kanta-asiakasjärjestelmää. Tutkimuk-

sen empiirisen osan pohjana toimiva kysely suoritettiin keväällä 2003. Sen jälkeen 

prosessi pysähtyi kokopäivätyöni vuoksi yhdeksäksi kuukaudeksi. Jatkoin tutkimuk-

sen tekoa helmikuussa 2004 ja pian on aika kirjoittaa työhön viimeinen piste. Kulu-

nut kevät on ollut työn täyteinen, mutta kiireestä huolimatta olen kokenut oppineeni 

paljon. Työn saattaminen loppuun kesän kynnyksellä tuntuu riemukkaalta. Nyt voin 

kääntää katseeni kohti kesää ja sen myötä kohti tulevaisuuden haasteita. 

 

Tämä työ on saatu aikaan sinnikkäällä työllä, jota on ollut siivittämässä monien ih-

misten erilainen tuki ja kannustus. Yhteistyökumppanilleni Sokotel Oy:n Sokos Ho-

tel Vaakunalle ja erityisesti hotellin johtajalle Raili Juutille haluan esittää parhaat 

kiitokseni saamastani taloudellisesta tuesta. Kiitän yliopistonlehtori, MMT Anu Rai-

jasta asiantuntevasta ja rohkaisevasta ohjauksesta.  

 

Kiitokset ystävilleni, jotka kukin omalla tavallaan ovat kannustaneet minua työni eri 

vaiheissa. Erityisesti haluan kiittää ystäviäni Kaisa Ansamaata, jonka antamat raken-

tavat kommentit veivät työtäni eteenpäin sekä Kristiina Jaakonahoa, jolta saamani 

vertaistuki piti minut vahvasti kiinni työssäni. Vanhempiani Aila ja Heimo Liikasta 

sekä siskoani Taina Karastia ja veljeäni Janne Liikasta kiitän koko sydämestäni. Hei-

dän suurenmoinen tukensa on kannatellut minua koko opiskeluni ajan. Erityinen kii-

tos kuuluu avopuolisolleni Rauli Toivoselle. Hänen antamansa tekninen opastus on 

ollut korvaamatonta. Lisäksi hänen loppumaton kannustamisensa ja vahva myötä-

elämisensä on vienyt minua eteenpäin myös tutkimuksen teon vaikeina hetkinä. 

 

Helsingissä 14. toukokuuta 2004 

Anna-Maija Liikanen 
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1.1 Tutkimuksen taustaa 
 

Liiketoiminnan jatkumisen ja kasvamisen edellytyksenä on kyky saavuttaa voittoa. 

Tehdäkseen voittoa yrityksen on löydettävä ihmisiä, jotka ovat valmiita maksamaan 

yrityksen tuotteista tai palveluista enemmän kuin ne maksavat yritykselle. Näin ollen 

voidaan todeta, että voitto ei tule tuotteista tai palveluista, vaan ne ovat vain välineitä 

voiton saavuttamisessa. Kaikki voitto syntyy asiakkaista. Ellei voittoa saavuteta, lii-

ketoimintaa ei ole ja ellei yrityksellä ole asiakkaita, voittoa ei saavuteta. Jos taas yri-

tyksellä ei ole asiakkaita, ei sillä ole myöskään liiketoimintaa. Näin ollen asiakkaat 

ovat yhtä kuin liiketoiminta. (Daffy 1998, 15.) 

 

Tämän päivän yrityksille asiakkaiden uskollisuus ja sitoutuneisuus ovat arvokkaita 

kilpailuetuja. Asiakkaat vaativat entistä enemmän ja pelkkä välittömien tarpeiden 

tyydyttäminen ei enää riitä. Yritykset myös tarjoavat asiakkaille monipuolisia vaih-

toehtoja ja ratkaisuja tarpeidensa tyydyttämiseksi. Erilaiset kanta-asiakasjärjestelmät 

ovat osoitus yritysten halusta pyrkiä tuntemaan asiakkaansa entistä paremmin ja tar-

jota asiakkailleen haluamaansa lisäarvoa. Samalla kun kanta-asiakkaaksi rekisteröi-

tyneistä kuluttajista saadaan tärkeää tietoa markkinointia ajatellen, pyritään myös 

kasvattamaan kuluttajien ostouskollisuutta erilaisilla eduilla.  

 

Ravintola-alalla kilpailu on kovaa.  Kun uusia ravintoloita avataan, niin samaan ai-

kaan vanhoja kuolee pois. Ravintoloiden on pysyttävä mukana ajan hengessä, jotta 

ne voisivat pitää asiakkaansa ja menestyä. Tämän tutkimuksen kohderyhmänä ovat 

toimineet Helsingin keskustassa sijainneen Sokos Hotel Vaakunan ravintola 10th 

Floorin kanta-asiakkaat.  ”Kymppikerros” on eräänlainen käsite Helsingin keskustas-

sa, pelkästään jo keskeisen sijaintinsa vuoksi. 10th Floor sijaitsi Sokos Hotel Vaaku-

nan kymmenennessä kerroksessa, eli hyvin korkealla ”Helsingin kattojen yllä”, kuten 

tämän työn otsikossakin todetaan. Lisäksi 10th Floor on pitkään kuulunut kaupungin 

suosituimpiin iltaravintoloihin. ”Kympin” on kuitenkin täytynyt vastata alan haastei-

siin ja muuttaa liikeideaansa paremmin tämän hetken ravintola-alan kysyntää vastaa-

vaksi. Taustalla on ollut myös halu palvella hotellin asukkaita entistä paremmin. Erit-

täin tärkeä osa hotellin palvelua on taata asukkailleen rauhallinen yöuni, joten yöker-
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ho-toiminnasta on päätetty luopua. Tänä päivänä 10th Floorista on jäljellä vain muis-

toja osana helsinkiläistä ravintolahistoriaa, sillä helmikuun 2004 alusta Vaaku-

nan ”kymppikerroksessa” on toiminut uusi ravintolakokonaisuus, joka tunnetaan 

nimellä Loiste.  

 

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne 
 

Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää voidaanko ravintolan kanta-asiakaskuntaa 

pitää yhteisönä ja miten mahdollinen yhteisöllisyys ravintolan kanta-asiakaskunnassa 

ilmenee. Suuri osa kuluttajista on ainakin jonkinasteisia kanta-asiakkaita, sillä erilai-

sia kanta-asiakaskortteja löytyy tänä päivänä lähes jokaiselta kuluttajalta. Lisäksi 

yritykset pyrkivät sitouttamaan asiakkaita ostamaan tuotteitaan ja palveluitaan eri-

laisten kanta-asiakasohjelmien ja -kerhojen avulla. Sitoutuneilla kanta-asiakkailla on 

suuri merkitys yritykselle ja sen menestymiselle, mutta mitä kanta-asiakkuus merkit-

see kuluttajille? Haluavatko kuluttajat kanta-asiakkaiksi vain mahdollisten taloudel-

listen hyötyjen vuoksi vai ovatko he pikemminkin kiinnostuneita kuulumaan kanta-

asiakasyhteisöön ja olemaan siellä näkyvillä? Tämän tutkimuksen tavoitteena on 

myös saada selville kuinka sitoutuneita kanta-asiakkaat ovat ja millä tavoin yritys 

voisi sitouttaa heitä entistäkin uskollisemmiksi kanta-asiakkaiksi.  

 

Tutkimuksen kohderyhmänä ovat Helsingin keskustassa sijainneen Sokos Hotel 

Vaakunan ravintola 10th Floorin kanta-asiakkaat. Yrityksen intressinä on ollut selvit-

tää heidän kanta-asiakasrekisterinsä paikkansapitävyyttä ja myös asiakkaiden motii-

veja olla kanta-asiakkaita. Rekisterin päivittäminen ja ylläpitäminen on työlästä ja 

aikaa vievää, joten on ollut paikallaan tutkia ovatko rekisterissä olevat asiakkaat to-

dellisia kanta-asiakkaita vai käyttävätkö he ravintolan palveluita vain satunnaisesti. 

Erityisen kiinnostava selvityksen kohde ovat olleet kanta-asiakkaiden odotukset sekä 

heidän kokemuksensa yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on ollut selvittää, kokevatko 

kanta-asiakkaat kuuluvansa yhteisöön ja jos kokevat, millainen merkitys yhteisöllä 

heille on.  

 

Työn teoriaosuus jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa, eli luvussa kaksi, 

käsitellään kanta-asiakkuutta asiakasuskollisuuden näkökulmasta sekä käydään läpi 
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erilaisia kanta-asiakkaiden saamia etuja ja kanta-asiakaskerhoja asiakkaiden sitoutta-

jina. Lisäksi selvitetään kanta-asiakasohjelmiin kohdistunutta kritiikkiä ja ravintolan 

kanta-asiakkuuden erityispiirteitä. Luvussa kolme määritellään yhteisöä ja yhteisölli-

syyttä sekä yhteisön erilaisia toimintoja. Luvun kolme lopuksi esitellään tutkimuksen 

teoreettinen viitekehys sekä tarkennetut tutkimuskysymykset.  Luvussa neljä kuvail-

laan tutkimusaineistoa sekä sen analysointia. Tutkimuksen tulokset käydään läpi lu-

vussa viisi. Tutkimuksen johtopäätökset on luettavissa luvusta kuusi ja koko työn 

yhteenveto luvusta seitsemän.  
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2.1 Kanta-asiakkuuden ja asiakasuskollisuuden määrittelyä 
 

Kanta-asiakkuudesta voi parhaimmillaan olla hyötyä sekä yritykselle että kuluttajalle. 

Yritykset pyrkivät houkuttelemaan kuluttajia kanta-asiakkaikseen esimerkiksi erilais-

ten kanta-asiakaskerhojen ja niiden jäsenille kuuluvien etujen avulla. Tässä tutki-

muksessa käsitellään kanta-asiakkuutta sekä yrityksen että kuluttajan näkökulmasta. 

Tutkimuksen lähtökohtana kanta-asiakkuuden käsittelemiselle on kanta-asiakkuuden 

taustalta löytyvä asiakasuskollisuus. Tarkoituksena on tuoda esille niitä seikkoja, 

jotka saavat kuluttajat sitoutumaan jonkin tuotteen tai palvelun kuluttamiseen ja py-

symään uskollisina kyseisen tuotteen tai palvelun tarjoajalle.  Lisäksi asiakasuskolli-

suutta käsitellään myös yrityksen näkökulmasta sekä esitellään yrityksen kannalta 

olennaisia seikkoja asiakasuskollisuudesta, sen syntymisestä ja ylläpitämisestä. Tut-

kimuksessa käydään läpi myös aihetta kohtaan esitettyä kritiikkiä. Yhtäältä pohdi-

taan yrityksen kannalta, kuinka uskollisia kuluttajat loppujen lopuksi ovat ja toisaalta 

kuluttajan kannalta, kuinka järkevää asiakasuskollisuus heidän kannaltaan on. 

 

Pölläsen (1995) mukaan kanta-asiakkaan määrittelytapa vaihtelee määrittelijän mu-

kaan, sillä asiakkaan näkökulmasta kuka tahansa, joka tuntee olevansa yrityksen va-

kioasiakas, voi olla kanta-asiakas. Kanta-asiakas tulee Pölläsen mukaan määritellä 

erityisesti yrityksen näkökulmasta, sillä yritys haluaa panostaa kanta-asiakkaisiin 

kohdistetuin markkinointitoimenpitein. Kanta-asiakkuuden määrittäminen on yrityk-

sen segmentointiratkaisu. Sen tarkoituksena on luoda edellytykset kanta-

asiakasmarkkinoinnin kohdistamiselle yhteen yrityksen asiakassuhdesegmenttiin. 

Tämän segmentin muodostavat ne asiakkaat, jotka yritys on valitsemiensa kriteerien 

perusteella määritellyt kanta-asiakkaikseen. (Pöllänen 1995, 18.)  

 

Blomqvist, Dahl ja Haeger (1993, 117) määrittelevät asiakasuskollisuuden seuraa-

vasti: ”Asiakas, joka luottaa ajan myötä siihen, että yksi yritys tyydyttää täysin – tai 

suurimmaksi osaksi – hänen niitä palveluja koskevat tarpeensa, jotka kuuluvat yri-

tyksen palvelutarjontaan.” Heidän mukaansa tämä merkitsee, että asiakas on uskolli-

nen yritykselle ja käyttää kilpailijan palveluja vain poikkeustapauksissa. Uskollisuus 

ei kuitenkaan mene miten pitkälle tahansa, sillä jos asiakkaan kokema arvo laskee 

niin paljon, että kilpailijan vaihtoehto alkaa hänen silmissään näyttää paremmalta, 

hän kääntyy tämän puoleen.  
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Asiakasuskollisuus ja tyytyväisyys liittyvät Oliverin (1999, 33) mukaan vahvasti 

toisiinsa, mutta toisaalta tämä suhde on epäsymmetrinen. Yhtäältä uskolliset asiak-

kaat ovat yleensä tyytyväisiä, mutta toisaalta tyytyväisyys ei välttämättä johda uskol-

lisuuteen. Oliver toteaa, että tyytyväisyys on tarpeellinen askel kohti uskollisuutta, 

mutta menettää merkitystään sitä mukaa, kun uskollisuus saa muita muotoja, kuten 

yhteenkuuluvuuden tunnetta paitsi institutionaalisella, myös henkilökohtaisella tasol-

la.  

 

Oliver (1997, ks. myös Oliver 1999, 34) pitää asiakasuskollisuutta syvänä sitoutumi-

sena ostaa tulevaisuudessa jotain tiettyä tuotemerkkiä tai palvelua johdonmukaisesti 

olosuhteiden muutoksesta ja toisen tyyppisen käyttäytymismallin markkinoinnista 

huolimatta. Lisäksi Oliver (mt., 34) kuvailee äärimmäistä uskollisuutta intohimoisena 

haluna ostaa tuotetta tai palvelua ajattelematta muita vaihtoehtoja tai ostamisena hin-

nasta ja kaikesta muusta huolimatta.  

 

Blomqvistin ym. (1993, 136) mukaan asiakasuskollisuutta voidaan lisätä myös viite-

ryhmään tukeutuvalla markkinoinnilla (kuvio 1.). Englanninkielinen käsite tälle on 

affinity marketing. Affinity tarkoittaa hengenheimolaisuutta ja sitä käytetään osoit-

tamaan yksilön samastumista jonkin ryhmän normeihin ja arvostuksiin. Markkinoin-

ti-sanan kanssa käytettynä se merkitsee pyrkimystä tyydyttää asiakkaan sekä ryh-

mään liittyviä että yksilöllisiä tarpeita. Viiteryhmään tukeutuvaan markkinointiin 

liittyy kolme pääasiallista erityispiirrettä: 

Kolmannen osapuolen tuki, jonka perustan muodostaa yrityksen olemassa oleva 

suhde asiakkaan ja ryhmän (viiteryhmän edustajan) välillä ja edistää tällä tavoin 

asiakasviestinnän tehokkuutta ja uskottavuutta.  

Jaettu hyöty, joka tarkoittaa sekä viiteryhmän edustajan että asiakkaan hyötymistä 

palvelun käytöstä. Kun myös asiakkaan viiteryhmäorganisaatio hyötyy, jäsenet saa-

vat lisämotivaatiota palvelujen ostoon. 

Arvonlisäys, joka merkitsee ryhmän jäsenille tarjottavia heidän erityistarpeidensa 

mukaisia etuja. Tässä yhteydessä on tärkeätä, että ymmärretään jäsenten elintyyliä, 

kulutustapoja ja mielenkiinnon kohteita. Edut voivat olla sekä rahallisia, että ei-

rahallisia. (Blomqvist, ym. 1993, 137.) 
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Kuvio 1. Viiteryhmään tukeutuvan markkinoinnin periaate (Blomqvist, ym. 1993, 

138) 

 

Viiteryhmään tukeutuva markkinointi perustuu siihen, että yritys hyödyntää asiak-

kaan ja viiteryhmän edustajan välistä uskollisuutta, joka ilmenee esimerkiksi sosiaa-

listen sidosten muodossa (kuvio 2.). Yritys ja viiteryhmän edustaja tekevät sopimuk-

sen, jonka mukaan viimeksi mainittu tarjoaa tukensa korvausta vastaan. Yritys saa 

näin käyttöön viestintäkanavan, joka lisää sanoman tehokkuutta ja uskottavuutta. 

Todellinen viiteryhmäsidonnaisuus pitää sisällään viiteryhmään tukeutuvan markki-

noinnin kolme erityispiirrettä: kolmannen osapuolen tuki, jaettu hyöty ja arvonlisäys. 

Tällaisten ryhmien jäsenet tuntevat voimakasta yhteenkuuluvuutta muiden jäsenten 

kanssa. Kohtalaiselle viiteryhmäsidonnaisuudelle on puolestaan luonteenomaista 

kohtalainen ryhmähenki ja jäsenten välinen yhteenkuuluvuuden tunne. Jäsenyys on 

passiivista. Merkityksetöntä viiteryhmäsidonnaisuutta esiintyy monissa asiakasker-

hoissa, joissa sekä ryhmähenki että yhteenkuuluvuuden tunne ovat vähäisiä. (Blom-

qvist, ym. 1993, 137–139.) 
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Kuvio 2. Viiteryhmäsidonnaisuuden kolme tasoa (Macchiette & Roy 1992, ks. 

Blomqvist, ym. 1993, 138) 

 

Kanta-asiakkaiden odotukset ovat Pölläsen ja Ropen (1998, 138–139)  mukaan 

yleensä varsin korkeat. Toisaalta herkkyys siirtyä pois asiakkuudesta ei ole kovin 

suuri etenkään silloin, kun asiakassuhde on kestänyt jo pitkään ja syventynyt henki-

lökohtaisten suhteiden tasolle. Tällöin asiakas ei ole edes kovin halukas huomaamaan 

sellaisia lieviä epäonnistumisia, jotka esimerkiksi ensiostotilanteessa olisivat saatta-

neet johtaa asiakassuhteen päättymiseen. Näin ollen kanta-asiakkaiden suhteen ei ole 

varaa jatkuvaan pettymysten aiheuttamiseen, koska se aiheuttaa alttiuden asiakassuh-

teen löystymiseen. Sen sijaan yksittäistapauksiksi luokiteltavat pettymykset harvoin 

vielä katkaisevat toimivaa ja pitkää kanta-asiakassuhdetta. Daffy (1998, 25) puoles-

taan toteaa, että jos yritys todella haluaa jo olemassa olevien asiakkaidensa tulevan 

elinikäisiksi asiakkaiksi, heitä on kohdeltava niin kuin he jo olisivat sitä.  

 

 

 

 
 

2.2 Kanta-asiakkaiden saamia etuja 
 

Kanta-asiakasedut voidaan Pölläsen (1995, 18) mukaan karkeasti jakaa rahallisiin 

etuihin ja arvostusetuihin. Rahallisia etuja ovat esimerkiksi:  

• tietyn prosentin suuruinen ostohyvitys kaikista ostoista 

• rahanarvoiset, erilaisiin palkintoihin oikeuttavat etupisteet  

• kanta-asiakkaille kohdistetut erikoistarjoukset 
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 Rahallisten etujen tarkoituksena on luoda kanta-asiakkaalle lisäarvoa kustannuksia 

alentamalla. Lisäksi rahalliset edut – varsinkin kanta-asiakastarjoukset – toimivat 

keskeisinä myynnin välineinä ja auttavat siten parantamaan kanta-asiakassuhteiden 

kannattavuutta. Rahalliset edut vetoavat asiakkaan rationaalisiin ostoperusteisiin ja 

muodostavat usein tärkeän osan etukokonaisuutta. (Pöllänen 1995, 70.) 

 

Pölläsen (mt., 70) mukaan arvostusetuina pidetään yrityksen normaalikäytännöistä 

poikkeavia, lisäarvoa tuottavia palveluelementtejä. Tällaisia kanta-asiakkaille tarkoi-

tettuja erityispalveluja voivat olla esimerkiksi: 

• yökerhon kanta-asiakkaalle myöntämä jonojen ohitusoikeus kanta-

asiakaskorttia vilauttamalla 

• nimetty yhteyshenkilö pankin avainasiakkaalle 

• laivayhtiön kanta-asiakaslehti 

• kampaamoliikkeen kanta-asiakkaalle lähettämä kutsu vuotuisille hiusmessuil-

le 

Pöllänen (mt., 70) pitää näitä arvostusetuja tärkeinä ja toteaa niiden vetoavan emo-

tionaalisiin ostoperusteisiin. Pölläsen mukaan ihmissuhteet rakentuvat keskinäiselle 

arvostamiselle ja huomioimiselle. Pöllänen toteaa myös, että muilta saamamme 

huomio saa meidät tuntemaan itsemme merkityksellisiksi ja käyttäytymään hyvin 

niitä kohtaan, jotka osoittavat arvostavansa meitä. Tämän vuoksi kanta-asiakkaille 

suunnattuun etuohjelmaan kannattaa Pölläsen mukaan sisällyttää arvostusetuja. 

 

Pöllänen (mt., 74) toteaa, että etujen on oltava sellaisia, että kanta-asiakas mieltää 

saavansa niitä, koska hän on yritykselle hyvä ja tärkeä asiakas. Jos samat erityispal-

velut myönnetään kaikille halukkaille, käy helposti niin, että uskolliset asiakkaat 

voivat tuntea itsensä loukatuiksi, eivätkä he koe saavansa mitään lisäarvoa uskolli-

suudestaan.  

2.3 Asiakaskerhot kanta-asiakkaiden sitouttajina 
 

Blomqvist ym. (1993, 128) pitää asiakaskerhoa tapana virallistaa suhteet kanta-

asiakkaisiin, eli niihin asiakkaisiin, joita yritys pitää tärkeinä ja joihin sen kannattaa 

mielestään panostaa. Blomqvist ym. toteaa, että asiakkaat ovat tavallisesti halukkaita 



 16

tulemaan kanta-asiakkaiksi sillä edellytyksellä, että myös yritys panostaa suhteeseen, 

eli tarjoaa heille ainutlaatuisia etuja.  

 

Asiakaskerhon tavoitteena on tavallisesti asiakasuskollisuuden lisääminen, mikä saa 

asiakkaissa usein aikaan jonkinlaisen jäsenyyden tunteen (Heskett, Sasser & Hart, 

1990, ks. Blomqvist ym. 1993, 129). Blomqvistin ym. (mt., 129) mukaan asiakasker-

ho koostuu ryhmästä asiakkaita, jotka täyttävät yrityksen asettamat kriteerit, ja jotka 

tekevät jotain jäsenyytensä eteen sekä saavat vastineeksi vain jäsenille tarkoitettuja 

etuja.  

 

Blomqvist ym. (mt., 133) pitää seuraavia seikkoja asiakaskerhoille yleisinä: 

- Niillä ei ole mitään liittymis- tai vuosimaksua  

- Asiakkaan on täytettävä hakemus henkilötietoineen, jotta yritys voi luoda jä-

senrekisterin 

- Asiakas saa jäsenyydestään todisteen, joka on yleensä näytettävä, jotta eduis-

ta pääsee nauttimaan 

- Edut tarjotaan vain jäsenille tai jäsenet saavat ne edullisemmin kuin muut asi-

akkaat 

- Edut ovat pääasiassa rahallisia 

 

Palkkioksi aktiivisesta jäsenyydestä asiakas saa rahallisia etuja ja/tai arvonlisää ei-

rahallisten etujen muodossa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi ylimääräinen palvelu 

tai jäsenyyteen liittyvät sosiaaliset edut. Saadut edut nostavat lähdön esteitä eli kus-

tannukset, joita asiakkaalle koituu yrityksen vaihtamisesta, ovat suuremmat kuin 

asiakaskerhon tarjoamat ainutlaatuiset edut. Nämä kustannukset voivat olla rahallisia, 

kuten alhaisempi hinta ja paremmat maksuehdot kuin kilpailijoilla, tai ei-rahallisia, 

kuten palvelut, joita ei tarjota muille, sekä asiakkaan arvostamat sosiaaliset sidokset 

yritykseen tai muihin kerhon jäseniin. (Blomqvist ym. 1993, 135.) 

 

Jos yritys onnistuu luomaan lähdön esteitä, jotka perustuvat pääasiassa arvonlisään, 

ja jotka palkitsevat pitkäaikaisesta ja aktiivisesta jäsenyydestä, sillä on hyvät edelly-

tykset vahvistaa suhdettaan kerhon jäseniin. Jos taas edut ovat rahallisia, eivätkä kyt-

keydy jäsenyyden kestoon ja aktiivisuuteen, lähdön esteet eivät muodostu pysyviksi 
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ja asiakaskerhoa voidaan pitää enemmänkin alennussampona kuin suhteiden kehittä-

jänä. (mt., 136.) 

 

2.4 Kanta-asiakasohjelmiin kohdistunutta kritiikkiä 
 

Pölläsen (1995, 11) mukaan useilla toimialoilla asiakasuskollisuus on alenemassa. 

Kiristynyt kilpailu ja räjähdysmäisesti kasvava, entistä samankaltaisempien tuottei-

den ja palvelujen määrä on lisännyt valinnanmahdollisuuksia ja saanut asiakkaat en-

tistä helpommin vaihtamaan tuotteita ja ostopaikkoja. Ostouskollisuuden heikenty-

miseen on vaikuttanut myös asiakaskunnan palveluvaatimusten ja tuotetietoisuuden 

lisääntyminen sekä markkinointisanoman perille saamisen vaikeus kilpailevien vies-

tien tulvassa. Näihin muutostekijöihin sopeutuminen on edellyttänyt yrityksiltä us-

kollisen asiakaskunnan hankkimiseen ja ennen kaikkea sen pitämiseen tähtäävien 

markkinointimallien nostamista tärkeäksi osaksi yritysten kokonaismarkkinointia. 

(mt., 11.) 

 

Dowlingin ja Unclesin (1997) mukaan kanta-asiakasohjelmat ovat yllättävän tehot-

tomia sitouttamaan asiakkaita. Dowling ja Uncles toteavat, että esimerkiksi riskialt-

tiiden ostosten teossa asiakkaat voivat olla uskollisia, mutta vähemmän riskiä ja si-

toutumista sisältävissä ostoissa näin ei välttämättä ole. Dowling ja Uncles väittävät 

myös, että sanonnassa ”80 prosenttia liikevaihdosta tulee 20 prosentilta asiakkaita” ei 

aina huomioida sitä, että tuo 20 prosenttia ei välttämättä koostu uskollisista kanta-

asiakkaista, eli jonkun yrityksen parhaat asiakkaat voivat olla myös toisen yrityksen 

parhaita asiakkaita. 

 

Ehrenbergin, Hammondin, Ibidin ja Unclesin tutkimuksen mukaan (ks. Dowling & 

Uncles 1997) vain noin 10 prosenttia asiakkaista oli usein ostettavien hyödykkeiden 

osalta täysin uskollisia jollekin tietylle tuotemerkille yhden vuoden jaksolla. Myös 

palveluiden ostamisessa uskollisten asiakkaiden määrä rajoittuu pieneen ryhmään 

asiakkaita. Esimerkiksi vuonna 1993 tehty OAG Business Traveller Survey-tutkimus 

(ks. Dowling & Uncles1997) osoittaa, että yli 80 prosenttia liikelentomatkustajista 

kuuluu enemmän kuin yhden yhtiön kanta-asiakasklubiin. Kyseisen tutkimuksen 
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mukaan keskimäärin matkustajat kuuluivat keskimäärin 3,1 klubiin, ja määrä oli vie-

lä nousussa.  

 

Syynä heikkoon asiakasuskollisuuteen Dowling ja Uncles (1997) pitävät yritysten 

keskinäistä kilpailua. ”Jos näet hyvän idean, kopioi se”, on Dowlingin mukaan yksi 

markkinoinnin suosituimmista strategioista, eli kun joku yritys lanseeraa kanta-

asiakasohjelman, toiset kopioivat sen perässä. Dowling ja Uncles kysyvätkin, onko 

asiakasuskollisuutta todella mahdollista lisätä kanta-asiakasohjelmilla? 

 

O´Brien ja Jones (1995) toteavat, että palkinnoilla voidaan luoda asiakasuskollisuutta, 

ja monet yritykset myös tiedostavat kuinka arvokasta asiakasuskollisuus voi olla. 

Vuosi vuodelta asiakassuhteen hoitaminen tulee yritykselle halvemmaksi. Lisäksi 

ajan myötä, jos asiakasuskollisuus kasvaa, voivat uskolliset asiakkaat alkaa kasvattaa 

yrityksen liiketoimintaa. He paitsi ostavat enemmän, mutta myös tuovat suositusten-

sa avulla yritykselle lisää asiakkaita. Yrityksen on kuitenkin löydettävä keinoja, joi-

den avulla asiakkaalle jaettavat edut ovat suhteutettuina siihen, minkä verran asiakas 

yritykselle tuottaa. Asiakkaat tulisi O´Brienin ja Jonesin (1995) mukaan siis koulut-

taa ja motivoida ansaitsemaan palkintonsa.  

 

Kaikkia asiakkaita ei tulisi kohdella samalla tavalla. Kun otetaan huomioon asia-

kasuskollisuuden mukanaan tuomat hyödyt, pitäisi myös huomioida se, etteivät kaik-

ki asiakkaat ole samanlaisia. Näin ollen yrityksen kannattaisi panostaa eniten parhai-

siin ja tuottavimpiin asiakkaisiinsa. Monet yritykset eivät kuitenkaan toimi näin, 

vaan kohtelevat kaikkia asiakkaitansa samalla tavalla. Esimerkiksi Yhdysvalloissa 

1993 käyttöön otetulla Transmedian ravintolakortilla on katsottu olevan lähinnä vai-

kutusta ravintoloiden kassavirtaan, ei niinkään asiakasuskollisuuteen. Pitkällä täh-

täimellä kyseisestä kortista ei ole katsottu olevan hyötyä yksittäisille ravintoloille, 

eikä myöskään koko toimialalle. Tämän kortin käytön on katsottu olevan pelkkää 

hyödyn siirtoa ravintoloilta kuluttajille, josta ei ole ollut mitään samanaikaista hyötyä 

ravintoloille itselleen. Ravintolat lähtivät mukaan korttiohjelmaan saadakseen uusia 

asiakkaita niiltä ravintoloilta, jotka eivät ohjelmaan osallistuneet. Ohjelma ei kuiten-

kaan taannut sitä, että asiakkaat kävisivät enemmän ulkona syömässä, eikä myöskään 

sitä, että asiakkaat keskittäisivät käyntinsä johonkin tiettyyn ravintolaan. Eli kumpi-
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kaan kahdesta ravintoloille todellista arvoa tuottavista ehdoista ei täyttynyt. (O´Brien 

& Jones 1995.) 

 

O´Brienin ja Jonesin (1995) mukaan erityisesti pitkällä aikavälillä asiakasuskolli-

suutta tulisi tarkastella kriittisesti. Kertaluontoiset kampanjat voivat olla hyvinkin 

kalliita, mutta eivät luo uskollisuutta. Niillä on toki vaikutusta asiakkaiden käyttäy-

tymiseen, mutta usein sellaista vaikutusta, joka ei ole yritykselle pitkällä aikavälillä 

hyödyllistä.  

 

Palkkioiden kautta saatavien hyötyjen merkitys voidaan nähdä vasta kun asiakkaat 

muuttavat tottumuksiaan ja alkavat käyttäytyä uskollisemmin. Tämä kuitenkin edel-

lyttää, että yritys on onnistunut tekemään tarjouksia, joista asiakkaalle on selkeitä 

pitkän aikavälin hyötyjä. Tarkkaan suunniteltu palkkio-ohjelma houkuttelee hyviä 

asiakasryhmiä. Samaan aikaan se myös säästää yrityksen kuluja, koska se ei vedä 

puoleensa niitä asiakkaita, jotka olisivat yritykselle vähemmän tuottoisia. (O´Brien & 

Jones 1995.) 

 

2.5 Ravintolan kanta-asiakkuuden taustaa 
 

Kukaan ei tiedä, milloin majapaikan ja ravinnon antaminen on ihmiskunnan 

vaiheissa muodostunut erikoiseksi ammatiksi – se vain tunnetaan, että tätä on 

harjoitettu jo ammoisista ajoista. (Soini 1963, 13.) 

 

Soinin (mt., 13) mukaan jo sumerilaisella ajalla (3000–2000 e. Kr.) miehet saattoivat 

kotiaterioinnin jälkeen mennä ravintolaan juhlimaan kunnes ”juopuivat, ruumiinsa 

paisuivat ja jopa peräti horjuivat”. Tuolloin kantavieraita olivat upseerit, jotka pyrki-

vät humaltumaan ja tappelemaankin.  

Ruotsissa jo 1400-luvulla asiakkaat muodostivat ammattikuntien ja varallisuuden 

perusteella eräänlaisia yhteisöjä kiltaravintoloissa. Jotkut ravintolat täyttyivät kaup-

piaista ja varakkaista käsityöläisistä, toiset taas rikkaista ja arvostetuista kaupunkilai-

sista. Asiakkaiden keskuudessa tapahtui ”sosiaalista rekrytointia” ja yhteisöön hy-

väksyttiin vain jäsenet, joiden katsottiin siihen sopivan. (Rehnberg 1987, 18.) 

 



 20

Stern ja Stern (2000) muistuttavat kuinka tärkeätä on, että asiakas huomataan heti 

hänen saapuessaan ravintolaan. He toteavat, että asiakkaat saavat usein tuntea itsensä 

näkymättömiksi ja taistella saadakseen henkilökunnan huomiota osakseen. Huolimat-

ta asiakkaan liikehtimisestä, henkilökunnan kutsumisesta tai yrityksistä saada katse-

kontaktia henkilökuntaan, asiakas saa usein tuntea kutistuneensa näkymättömiin. 

Stern ja Stern korostavatkin, että vaikka ravintolassa tarjoiltu ruoka olisi kuinka ka-

malaa tahansa, ystävällinen palvelu on kuitenkin tärkeämpää. Asiakkaan pitää tuntea 

itsensä tervetulleeksi. Sternin ja Sternin mukaan ensivaikutelma, joka saadaan heti 

ravintolan ovella, on tärkeä, koska se voi olla myös viimeinen.  

 

Samasta aiheesta kirjoittaa myös Wolf (1999). Myös Wolf toteaa, ettei ravintolan 

asiakas saisi jäädä huomaamatta. Hänen mukaansa viimeinen asia, jota asiakas toi-

voo, on astua ravintolaan tuntemattomana hahmona, etenkin jos valtaosa muista ym-

pärillä ruokailevista asiakkaista tunnetaan. Wolf toteaa, että hyvin toimeentulevista 

asiakkaista noin 40–70 prosenttia asioi toistuvasti ravintolassa, eli he ovat pysyviä 

asiakkaita. Wolfin mukaan ravintoloitsijoita kiinnostavat kaksi asiakastyyppiä: kan-

ta-asiakkaat ja ne asiakkaat jotka voivat tulla kanta-asiakkaiksi. Kuitenkin hän koros-

taa, että ravintolassa asioiminen on sosiaalista kanssakäymistä ja myös ravintoloitsi-

jalle tuntemattomia asiakkaita tulisi palvella hyvin. Wolf toteaakin Johnnie Cohranin 

sanoin: ”Jos maksat täyden hinnan, sen täytyy olla mukavaa.” 

 

 

 
 
 
 
3 YHTEISÖ JA YHTEISÖLLISYYS 
 

3.1 Yhteisön ja yhteisöllisyyden määrittelyä 
 

Ihminen tarvitsee kokemuksia omasta olemassaolostaan. Jatkuva olemassaolon ko-

keminen on välttämätöntä, jotta ihminen voisi kehittyä ihmisenä. Kokemus olemas-

saolosta syntyy kolmella tasolla: ymmärtämisenä, liittymisenä ja osaamisena. Kaikki 

nämä olemassaolon tasot kuuluvat ihmisen elämään. Ne liittyvät toisiinsa myös siten, 
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että jokaisen kautta toteutuu jossakin määrin kaksi muuta. Ymmärtämisen kautta voi 

myös liittyä ja oppia. Liittyminen merkitsee vuorovaikutussuhteessa tapahtuvaa op-

pimista ja ymmärryksen lisääntymistä. Osaamiseen perustuva tekeminen puolestaan 

johtaa sekä liittymiseen yhteistyön välityksellä että ymmärtämiseen. Liittyminen tar-

koittaa ihmisen sosiaalisemotionaalista kasvamista. Siinä on kysymys ihmisen toetu-

tumisesta sielullisena olentona. Ymmärtäminen taas liittyy ihmisen ajattelevaan puo-

leen ja osaaminen toimintaan fyysisessä todellisuudessa. (Perheentupa 1986, 51–51.) 

 

Liittyminen toteutuu ihmisten muodostamissa yhteisöissä. Yhteisön perustyyppi on 

perhe, jonka olemuksesta saa kuvan yhteisön dynaamisesta, alati muuttuvasta ole-

muksesta. Vaikka perhe onkin yhteisöistä intensiivisin, kaikki yhteisöllisyys on kui-

tenkin olemukseltaan samankaltaista. Yhteisöt ovat sosiaalisen organismin osia, jotka 

liittävät ihmiset mitä moninaisimmilla siteillä toisiinsa. Niissä ihminen voi kehittyä 

itseään ja toista ihmistä ymmärtävänä eli sosiaalisena olentona. Ilman yhteisöjä tämä 

kehitys ei ole mahdollista, ja siksi yhteisöllisyys on ihmisen perustarve. (mt., 52.) 

 

Tönniesin (1957, 37–39) mukaan kaikki yksityinen, intiimi ja vain tietyille henkilöil-

le avoin yhdessä asuminen on yhteisöllisyyttä. Yhteisö voi muodostua kielen, tapojen, 

tottumusten tai uskomusten kautta.  Tönnies toteaa, että tiettyä läheisyyttä voi olla 

havaittavissa jopa liikekumppanuudessa, mutta väittää kuitenkin, että kaupallisesta 

yhteisöllisyydestä voidaan tuskin puhua.  

 

Arpo (2001, 196) taas esittää, että yhteisöllisyyden perusta on se kollektiivinen ko-

kemus ja ne mielikuvat, joiden mukaan yhteisön jäsenet ryhmänsä ja siihen kuulumi-

sensa määrittelevät. Arpon (mt., 196) mukaan yhteisö on jaetun virtuaalisen tilan ja 

kollektiivisen kokemuksen määrittämä sosiaalinen ryhmä, jonka kulttuuri rakentuu 

erilaisista keskustelun tavoista ja käytännöistä.  

 

Anderson (1960, 24–25) puolestaan pitää yhteisöä terminä, johon on latautuneena 

monia eri merkityksiä, kuten esimerkiksi ryhmä, maa ja kulttuuri. Anderson toteaa, 

että yhteisö-termiä käytetään usein kun puhutaan kiinnostuksen perusteella synty-

neestä yhteisöstä. Esimerkkinä tällaisesta Anderson mainitsee ryhmän kyliä, jotka 

havaitsevat yhteisen ongelman ja reagoivat siihen. Anderson kuitenkin toteaa, että 

kiinnostukseen pohjautuva yhteisö voi muodostua myös ilman muodollista ymmär-
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tämistä. Sellainen voi olla esimerkiksi ryhmä perheitä, joilla kaikilla on mökki saman 

joen varrella ja jotka pidättäytyvät roskaamasta joen rantoja.  

 

Perheentupa (1986, 57) toteaa, ettei yhteisö ole koskaan vain satunnainen joukko 

ihmisiä. Kysymys on ihmisryhmästä, joka on integroitunut, kasvanut yhteisöksi. He 

eivät vain toimi yhdessä vaan myös kokevat kuuluvansa yhteen. Etzionin (1996, 18) 

mukaan voidaan yhtä hyvin sanoa, että yhteisö muodostuu yksilöllisistä jäsenistä 

kuin että yksilöt pitäisi nähdä yhteisön jäseninä. Etzioni vertaa yksilöä ja yhteisöä 

vasaraan ja naulaan, kumpikaan ei ole toistaan välttämättömämpi, vaan molemmat 

tarvitsevat toisiaan yhtä paljon.  

 

Perheentuvan (mt., 57–58) mukaan yhteisöstä voidaan erottaa neljä tasoa, joilla ih-

misten yhteys toteutuu. Ylin taso on kollektiivinen identiteetti, joka usein koetaan 

vain hyvin epämääräisesti. Esimerkiksi perheessä sitä voi ilmentää yhteinen sukuni-

mi, mutta niin konkreettista muotoa sillä on harvoin. Selvästi näkyvämpi taso on se, 

mitä voidaan kutsua yhteisön kulttuuriksi. Kulttuuri on perusolemukseltaan arvojen 

järjestelmä, ja elävässä kulttuurissa nämä arvot ovat sisäistyneinä yhteisön jäsenissä. 

Tällainen voi vain poikkeustapauksissa syntyä nopeasti, yleensä se on pitkän kehi-

tyksen tulos. Yhteisö ei voi olla olemassa pelkästään identiteettinä ja kulttuurina. 

Sillä tulee olla myös käytännöllistä toimintaa. Toiminta puolestaan vaatii erilaisia 

resursseja eli aineellisen pohjan. Toiminnot ja resurssit muodostavatkin yhteisön 

kaksi konkreettista, mitattavissa olevaa tasoa, niissä toteutuu yhteisön kulttuuri. Ni-

menomaan kulttuurin laatu ja voima on nähtävissä siinä, miten yhteisö toteuttaa 

omaksumiaan tehtäviä ja millaisia resursseja se hankkii. Toimintojen voimakas 

muuttuminen vaikuttaa paitsi resurssien tarpeeseen myös yhteisön kulttuuriin, jopa 

sen identiteettiinkin. Elävänä organismina yhteisö on jatkuvasti kokonaisuudessaan 

muuttumisen tilassa. (Perheentupa 1986, 57–58.)  

 

Yhteisöt ja yhteisöllisyys ovat yhtäaikaisesti yksilöllistymistä sekä kiihdyttäviä että 

hillitseviä periaatteita. Yhtäältä niissä heijastuu kasvava pluralismi, fragmentaatiokin, 

jossa yksilöt kuluttajina ja valitsijoina etsivät yhä yksilöllisempiä vastauksia ja valin-

toja juuri omaan elämäänsä tai, kuten J.P. Roos Beckiä myötäillen sanoo, “tee-se-

itse-elämänkertaansa” (Roos 1996, 210–223 Haatasen 2000, 61 mukaan).  Toisaalta 

yhteisöt rakenteistavat maku- ja valintakäytäntöjä, äärimuodossaan uskonnollisten 
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traditioiden, addiktioiden tai luokkaspesifien makumaailmojen kautta (Haatanen 

2000, 61). 

 

Eräsaaren (1992, 13–14) mukaan yhteisökäsityksestä löytyy kaksi klassista yhteisö-

teoreettista traditiota, organistinen yhteisönäkemys ja sopimukseen perustuva yhtei-

sönäkemys. Lisäksi löytyy molempia vastaan asettuva ei-yhteisönäkemys, jonka mu-

kaan yhteisön jäsenellä on yhteisöorjan tunnusmerkkejä. Nietzsche (1969, 63, ks. 

Eräsaari (1992, 14) kirjoittaa: “Aina muinaisajan mitalla mitattuna (tämä muinaisaika 

on muuten kaikkina aikoina läsnä tai ainakin jälleen mahdollinen): niin yhteisönkin 

suhde jäseniinsä on tärkeä perussuhde, saamamiehen ja hänen velallistensa välinen 

suhde. Eletään yhteisössä, nautitaan yhteisön tarjoamia etuja (oi millaisia etuja! Me 

aliarvioimme ne toisinaan nykyisin), asutaan suojattuna, varjeltuna, rauhassa ja luot-

tamuksessa, huolettomana eräistä vahingoittamisista ja vihamielisyyksistä jotka uh-

kaavat ulkopuolella elävää ihmistä…” 

 

Eräsaari (mt., 14–15) näkee organistisen yhteisön vertautuvan “sosiaaliseen ruumii-

seen”, jolla on ehdottomasti oltava paimen, pää tai päällikkö, joka ohjaa ja johtaa 

jäsenyyttä. Tämän “riskejä ottamattoman” käsityksen vastakohtana sopimukseen 

perustuva yhteisökäsitys olettaa itse määrittelevien ja vapaasti yhteisöksi kokoontu-

neiden subjektien itse asiassa muotoutuneen jo aikaisemmin, siis ikään kuin tulevan 

kypsinä sopimuksentekoon. Näin siinä strategisesti unohdetaan subjektien tai subjek-

tikonstellaatioiden väliset erot. Molemmissa käsityksissä sosiaalinen on itse yksilössä 

tai subjektissa läsnä olevaa ja sille ominaista “perusainesta”. Tämä perusaines puhuu 

vain oman itsensä puolesta ja tulee ennen osia (com-unus), tai esittäytyy jo kokonai-

suudeksi muodostuneena osana ennen kuin kohtaa muut osat (com-munis). Kummas-

sakaan ei ajatella yhteisöllistä suhdetta tai prosessia tematisoivan kohteellisen raken-

teen muodostumisen alkuehtona, eikä kummassakaan tule esille vertailuasetelmaan 

perustuvaa tai vaikkapa vain vaihtoehtoista muuta yhteisöllisyyttä hahmottavaa pu-

hetapaa. Yhtä hyvin organistiset kuin sopimuksellisetkin yhteisöt perustuvat imma-

nenttiin perusyhteisöajatukseen, jolla ei ole vain itse yhteisötarpeeseen ja -

puutteeseen liittyviä, vaan myös laajempia historiallisuutta ja perspektiivejä koskevia 

seurauksia (Eräsaari 1992, 15 Grayn 1992, 13 mukaan). 
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Eräsaari (1992, 15–16) kuitenkin toteaa, että jos yhteisöllisyys on kasteen lailla kaik-

kialle laskeutunutta yhteisyyttä, tämä “organisoiva kategoria” tietenkin lakkaa samal-

la kun kaste kuivuu. Näin ollen hypoteesi, että immanentit yhteisöt ruokkivat jo 

omalla olemassaolollaan yhteisöllisyyden rapautumista ja menestystä, voidaan kuin 

itsestään liittää tällaiseen perusyhteisöön.  

 

Baumanin (2002, 202) mukaan Raymond Williams on todennut, että yhteisössä 

hämmästyttävintä on se, että yhteisö on ollut aina olemassa. Yhteisön tarpeesta kes-

kustellaan lähinnä siksi, että on koko ajan epäselvempää, onko todisteita niistä todel-

lisuuksista, joita yhteisön muotokuvat väittävät esittävänsä. Jos tällaisia todisteita 

löydetään, ei tiedetä mahtavatko ne kestää riittävän kauan ansaitakseen todellisuuk-

sille kuuluvan kunnioittavan kohtelun. Bauman myös toteaa, että yhteisöjä on mo-

neen lähtöön, mutta jos ne sijoitetaan weberiläiselle akselille, ne sijoittuisivat lä-

hemmäs ”keveää kaapua” kuin ”rautahäkkiä”.  

 

Yhteisö sellaisena kuin se nähdään yhteisöllisissä maalauksissa, olisi riittävän 

käsin kosketeltava ollakseen näkyvä ja salliakseen hiljaisuuden. Mutta yhtei-

söllisyyden puolustajat eivät maalaa siitä näköistä, saati pane sitä näytteil-

le.(Bauman 2002, 202.) 

 

Bauman (mt., 202–203) pitää edellä esitettyä toteamustaan yhteisöllisyyden paradok-

sina. Baumanin mukaan edellytyksenä sille, että pystyisi täyttämään yhteisöllisen 

projektin, pitäisi pystyä vetoamaan samaisiin yksilöllisiin valintoihin, jotka on kiel-

letty. Bauman toteaa, ettei yhteisöllisyyttä voi puolustaa mallikelpoisesti, ellei edes 

kerran voi myöntää yleensä kieltämänsä yksilönvapauden olemassaoloa.  

 

Sosiologisesti sanottuna Bauman (2002, 203) pitää yhteisöllisyyttä hyvinkin odotet-

tuna reaktiona modernin elämän yhä nopeampaan ”norjistumiseen”. Reaktiona ennen 

kaikkea yhteen elämän piirteeseen, joka mielletään ehkäpä kaikkein piinaavimmaksi 

ja ärsyttävimmäksi sen lukuisista epämiellyttävistä seurauksista – siihen, että yksi-

lönvapauden ja turvallisuuden välinen epätasapaino kasvaa kasvamistaan. Turvalli-

suusvarastot hupenevat samaan aikaan kun yksilön velvollisuudet lisääntyvät. Van-

hojen turvallisuuksien kadottua näyttämöltä ihmisten välisten siteiden hauraus on 

paljastunut. Siteiden kestämättömyys ja lyhytikäisyys saattaa olla väistämättä myös 
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suuri este niiden tehokkaalle tavoittelulle – ja niiden tavoitteluun tarvittavalle roh-

keudelle, Bauman kirjoittaa.  

  

3.2 Yhteisön syntyminen ja toiminta 
 

Yhteisön syntymistä voidaan Perheentuvan (1986, 59) mukaan kuvata eräänlaisina 

portaina (kuvio 3.), joita nousemalla ryhmä ihmisiä vähitellen muuttuu yhteistyöhön, 

keskinäiseen vuorovaikutukseen ja itseohjautuvuuteen kykeneväksi, ulkoisista teki-

jöistä yhä vähemmän riippuvaksi yhteisöksi, integroituneeksi sosiaaliseksi kokonai-

suudeksi. Integroitumisen ensimmäinen edellytys, ensimmäinen porras, on fyysinen 

yhdessäolo. Fyysinen integraatio tarvitsee jatkuakseen myös toiminnallista mieltä. 

Toiminnallinen integraatio puolestaan on lähtökohta vuorovaikutuksen syntymiselle. 

Kun vuorovaikutusjärjestelmän kehitys on edennyt riittävän pitkälle, yhteisö on vähi-

tellen valmis itsenäistymään ja siirtymään itseohjautuvuuteen. Itseohjautuvuus on 

merkki siitä, että yhteisölle on syntynyt oma identiteetti. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Yhteisön syntymisen portaat (mukaillen Perheentupa 1986, 59) 

Yhtäältä yhteisöt voivat toimia todellisina, jäsentensä “todelliset tarpeet” huomioon 

ottavina yhteisöinä, “responsiivisina yhteisöinä” kuten Etzioni toteaa (Haatanen 2000, 

47 Etzionin 1996, 1-11 mukaan).  Tällöin niiden täytyy kuitenkin saada hahmonsa 

kahden ehdon alla: 1) niiden täytyy ankkuroitua johonkin ei-relativistiseen tarveteo-

reettiseen konstruktioon, sillä ne eivät koskaan saa sortaa jäsentensä todellisia tarpei-

ta ja 2) niiden täytyy olla poliittisesti aktiivisia, jotta ne eivät muodostaisi kapinallista 

tai autistista saareketta. Tämä määritelmä on kuitenkin niin kapea, että kaikki kulu-

tus- ja elämäntapayhteisöt tms. rajoittuvat ulkopuolelle. (Haatanen 2000, 47.) 

 

Vähämäen (1997, 276) mukaan yhteisöihin ei voi noin vain tuoda ulkoa moraalia ja 

vastuuta, vaan ne kasvavat nimenomaan yhteisöllisyydestä ja sen sisäsyntyisestä so-

lidaarisuudesta tai jäsenten kokemasta vetovoimasta. Vetovoima, tai yhteisöön inves-
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toitujen tunteiden intensiteetti, ei kuitenkaan ole riittävä ehto moraalisten yhteisöjen 

synnylle ja kukoistukselle. Vaikka yhteisöt olisivatkin hyvin kiinteitä ja solidaarisia 

jäseniä kohtaan, niiden suhde ulkomaailmaan, muihin yhteisöihin, voi muodostua 

ongelmalliseksi ja yhteisöjen rajojen artikulointi siten väkivaltaiseksi. Toisaalta yh-

teisöt saattavat olla – ja usein ovat – täysin välinpitämättömiä jäsentensä hyvinvoin-

nista, mikäli kyseenomainen hyvinvoinnin ulottuvuus ei liity yhteisön toimintaan.  

 

Miten ihmiset sitten löytävät omat yhteisönsä? Eräsaari (1992, 9) toteaa, että kullekin 

yksilölle relevantti yhteisö on se, joka palvelee elämänmuotojen, taloudellisten tai 

poliittisten päämäärien yhteisyyteen perustuvaa yhteenliittymistä tai vastaa yksilön 

psyykkistä suoritustasoa, kieltä tai kulttuuria. 

 

3.3 Yhteisö ja sen erilaiset toiminnot 
 

Anderson (1960, 41) toteaa, että yhteisön ajatteleminen toimivina organisaatioina ja 

ryhminä auttaa ymmärtämään yhteisöllistä elämää. Olipa yhteisö suuri tai pieni, sen 

olemassaolo voidaan Andersonin mukaan selittää vain jos yhteisön sisällä tapahtuvia 

toimintoja voidaan ymmärtää. Nämä toiminnot voivat tapahtua julkisten koneistojen 

tai yksityisten ryhmien toimesta, joka tapauksessa niitä on Andersonin mukaan lu-

kuisia. Anderson (1960, 41–43) jakaa yhteisön toiminnan neljään osaan:   

1) hallintaan  

2) tarpeiden tyydytykseen  

3) kasvatukseen  

4) yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin. 

Seuraavassa on selvitetty Andersonin näkemyksiä tarkemmin, sekä käsitelty ravinto-

layhteisön toimintaa Andersonin mallin valossa. 

 

1) Hallinnan yksi osa on Andersonin (mt., 41–42) mukaan järjestyksen pitäminen. 

Tästä huolehtivat yhteisössä esimerkiksi julkinen valta, oikeuslaitos ja poliisi. Julki-

nen valta ei välttämättä yksin riitä suojelemaan yhteisön omaisuutta ja ihmishenkiä 

sekä ylläpitämään järjestystä. Sen vuoksi tarvitaan avuksi myös yksityisiä ryhmiä ja 

organisaatioita, jotka eivät ole julkisen vallan alaisia.  

 



 27

Holmila (2001, 14) puolestaan kirjoittaa ”vaarallisen” hallinnasta yhteisössä. Yhteisö 

kantaa historiallista vastuuta, ja kertoo, milloin on hyvä olla varuillaan ja mitkä sei-

kat saattavat uhata yhteisön tai sen jäsenten jatkuvuutta. Yhteisö päättää myös, kuin-

ka kohdellaan niitä, jotka tuovat sen keskuuteen vaaratekijöitä. Yhteisölliset normit 

ovat monimutkaisia, koska vaara on toisinaan myös suuren mielihyvän lähde ja jos-

sain määrin jopa kehityksen edellytys.  

 

Samantyyppisestä hallinnasta, josta Anderson ja Holmila kirjoittavat, on kysymys 

myös puhuttaessa ravintolayhteisön harjoittamasta sosiaalisesta kontrollista. Yhtei-

sön jäsenen on täytettävä tietyt kriteerit, jotta voisi kuulua yhteisöön. Oikea pukeu-

tumistyyli sekä erityisesti yhteisön normit täyttävät käytöstavat ovat esimerkkejä 

tästä. Aholan (1989, 30) tutkimuksen mukaan keskiluokka valitsee ravintolansa lä-

hinnä maantieteellisen ja sosiaalisen sijainnin, palvelun ja muiden asiakkaiden perus-

teella. Tämän lisäksi myös paikan yleisellä maineella on merkitystä.  

 

Toisaalta Ahola (mt., 31) toteaa, ettei keskiluokka halua viettää aikaansa ravintolassa, 

jossa muiden asiakkaiden elämänasenne on erilainen kuin itsellä. Vaikka muut asiak-

kaat olisivat hyvin pukeutuvia ja hyvin toimeentulevia, heistä voidaan päätellä, että 

elämänasenteet poikkeavat omista. Eniten merkitystä Aholan (1989, 31) tutkimuksen 

valossa näytti olevan liiallisella alkoholin käytöllä. Humalaisten ”örinää” ei oltu 

kiinnostuneita kuuntelemaan. Näin ollen sellaisissa ravintoloissa, joissa oli paljon 

humalaisia asiakkaita, ei haluttu käydä. Humalaista käytöstä ei myöskään suvaittu 

kantapaikassa, vaan alkoholista piti osata nauttia juomatta sitä liikaa. 

 

2) Yhteisön jäsenten tarpeiden tyydyttäminen on Andersonin (1960, 42) mukaan yksi 

yhteisön toiminnoista. Anderson toteaa, että yhteisö on myös ryhmä kuluttajia, joiden 

täytyy syödä ja juoda. Lisäksi yhteisön jäsenten terveydestä ja turvallisuudesta tulee 

huolehtia. Osittain nämä tarpeet tulevat tyydytettyä yksityisten yritysten voimin, 

mutta lopullinen vastuu on kuitenkin viranomaisilla, toisin sanoen yhteisön ”korke-

ammilla” jäsenillä.  

 

Ravintolassa käymisen olennaisia osia ovat syöminen ja juominen, eli nälän ja janon, 

kahden perustarpeen tyydyttäminen. Ravintolayhteisössä osa näiden tarpeiden tyydy-

tystä on lisäksi se, että syöminen ja juominen tapahtuvat yhdessä. Aholan (1989, 42) 
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mukaan ravintolassa käymisessä seurustelulla muiden ihmisten kanssa on vahva 

merkitys. ”Yksin ei olutkaan maistu miltään”, Ahola toteaa. Sulkunen ym. (1985, 

144–146) puolestaan pitää esimerkiksi ravintolassa tapahtuvaa tikanheittoa seuruste-

luvälineenä. Kuulumalla tikanheittäjien porukkaan kanta-asiakkaat tyydyttävät mo-

nenlaisia tarpeitaan. Vaikka tikanheittäjät käyvät ravintolassa nimenomaan heittä-

mässä tikkaa, on se vain osa kokonaisuutta. Kokonaisuuden muodostavat tikanheiton 

lisäksi oluen juonti ja ystävyys- ja tuttavuussuhteet. Tikanheitto on heille yhdessä-

olon muoto, mutta peli tuo myös heidän elämäänsä jännitystä. Lisäksi tikanheittoa 

pidetään tapana rentoutua ja irrottautua arjen paineista.  

 

Aholan (1989, 39) mukaan ravintolat koetaan tärkeiksi myös siinä mielessä, että niis-

sä voi nähdä ja tulla nähdyksi. Myös ravintolassa saatu palvelu, ja kanta-asiakkaiden 

kohdalla nimenomaan heihin kohdistuva erityiskohtelu, on tarve, joka ravintolassa 

käydessä halutaan tyydyttää (mt., 27–28). 

 

3) ”Yhteisön menneisyys ja tulevaisuus kohtaavat lapsessa”, toteaa Anderson (1960, 

42). Lasten kasvattaminen on osa yhteisön toimintaa. Lasten kasvattaminen ja kou-

luttaminen yhteisön kulttuurin mukaisesti on pääasiallisesti perheiden vastuulla. Kui-

tenkin tämä tehtävä voi olla liian vaativa yksin perheen huolehdittavaksi, joten yhtei-

sö jakaa tämän vastuun yhdessä perheen kanssa.  

 

Myös ravintolayhteisö ”kasvattaa lapsiaan”. Uusia kanta-asiakkaita ei hyväksytä 

joukkoon täysin ennakkoluulottomasti, vaan heidän on jollain tapaa saavutettava 

yhteisön hyväksyntä. Sulkusen (1985, 148–151) mukaan ravintolan tikkaporukka 

keskittyy ravintolassa ollessaan lähinnä tikanheittoon, vaikka kaikki yleensä juovat-

kin olutta. Liian paljon olutta juonut heittäjä voi lähteä kokonaan pois pelistä tai siir-

tyä istumaan muiden tikkapeliin kuulumattomien kanssa. Erityisesti ”juniorit” voivat 

humalan vaikutuksesta innostua äänekkäiksi, jolloin vanhemmat pyrkivät rauhoitte-

lemaan liian suureen ääneen puhujia.  

 

Aholan (1989, 88) tutkimuksessa taas kohderavintolan tikkataulu oli lukollisessa 

kaapissa, johon vain kanta-asiakkaat saivat oman avaimen. Kanta-asiakkailla oli 

omat jäsenkorttinsa tai heidät tunnettiin muutoin. Tähän kanta-asiakasjoukkoon pää-

seminen edellytti vanhojen kanta-asiakkaiden luottamuksen saavuttamista. Uu-
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sia ”yrittäjiä” tarkkailtiin, ja mikäli he läpäisivät seulan, he olivat tervetulleita jouk-

koon. Ravintolan kanta-asiakasyhteisö myös kantaa vastuuta jäsenistään. Vaikka 

Aholan (mt., 44–46) mukaan keskiluokka pitää humaltumista ainakin jossain määrin 

paheksuttavana, on kanta-asiakkailla silti tapana pitää huolta toisistaan. Mikäli jolla-

kin tuttavalla alkoholin käyttö näyttää olevan liian runsasta, siitä huomautetaan ja 

yritetään yhdessä puhua juomisen lopettamisesta. Myös satunnaisissa tapauksissa, 

kun joku on humaltunut liikaa, ei häntä ole jätetty pulaan. Hänelle on tilattu taksi ja 

tarpeen vaatiessa saatettu jopa kotiovelle saakka. Tällainen huolenpito on Aholan 

(mt., 46) mukaan tyypillistä erityisesti olutravintoloiden asiakkaille.  

 

4) Olipa yhteisö millä tahansa kehityksen tasolla, voidaan Andersonin (1960, 42–43) 

mukaan olettaa, että sen jäsenillä on yksilöinä sekä oikeuksia että velvollisuuksia. 

Yhteisön hierarkiassa korkeimmalla olevien tehtävä on suojella yksilöiden oikeuksia, 

ja valvoa että velvollisuudet tulevat täytettyä. Tätä voidaan Andersonin mukaan pitää 

osana yhteisön järjestystä ylläpitävää toimintaa.  

 

Myös ravintolan kanta-asiakasyhteisöön kuuluvilla on tietynlaisia velvollisuuksia. 

Kantaravintola halutaan pitää oman ryhmän alueena, ja ryhmään kuuluvilta odote-

taan tietynlaista pukeutumista, elämänasennetta ja suhdetta alkoholinkäyttöön. (Aho-

la 1989, 30–31.) Sulkunen ym. (1985, 80–81) puolestaan toteaa, että lähiöravintolas-

sa kanta-asiakasryhmään liittyvälle ainoa vaatimus on seurustelutaito, erityisesti vit-

sikkyys ja jännittävyys. Tikkaporukkaan liittyvältä taas vaaditaan tikanheittotaitoa ja 

pelin sääntöjen noudattamista. Lähiöravintoloiden osalta kanta-asiakasyhteisöllä ei 

siis näyttäisi olevan niin suuria vaatimuksia jäseniensä suhteen kuin Aholan tutki-

muksen keskiluokan ravintolayhteisöillä.  

 

Ravintolan kanta-asiakkaan oikeuksiin kuuluu erityiskohtelu. Heille järjestetään kan-

ta-asiakasiltoja, joissa talo vastaa suurelta osin tarjoilusta, ja tuolloin ravintolan ovet 

on suljettu muilta asiakkailta. Myös aiemmin mainittua kanta-asiakkaiden oikeutta 

saada oma avain tikkataulun kaappiin voidaan pitää selvänä erityiskohteluna. Lisäksi 

kanta-asiakkaat voivat saada etuoikeuden käyttää vaikkapa henkilökunnan sisään-

käyntiä tai wc-tiloja, ja tehdä muitakin asioita, joita ei kaikille asiakkaille sallittaisi. 

(Ahola 1989, 28, 103.) Sulkusen ym. (1985, 88–89) mukaan lähiöravintolassa kanta-

asiakkaiden suhteessa vahtimestariin kiteytyy tärkeä osa heidän koko suhteestaan 
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ravintolaan. Saadessaan vahtimestarilta erityiskohtelua, he tuntevat olevansa hyväk-

syttyjä, jopa arvostettuja vieraita, muita parempia. 

 

Yhteisö asettaa omat ehtonsa yksittäisille jäsenilleen ja säätelee heidän käyttäytymis-

tään (Holmila 2001, 17). Yksilön ja yhteisön välisellä suhteella on omat ehtonsa, ja 

yksilön on opittava ”pelaamaan sääntöjen mukaan”. Yhteisön jäsenten välisten sitei-

den luonnetta määrittävät monet ennalta määrätyt kaavat ja sanattomat sopimukset. 

Säännöt ovat kuitenkin alituisessa muutoksen tilassa ja jatkuvasti keskustelun alaisi-

na. Yhteisön sisäisestä järjestyksestä huolehtii sosiaalisen säätelyn mekanismi. Sosi-

aalinen säätely tekee säännöstön myös näkyväksi, sillä yksilö oppii sosiaalisten sitei-

den sääntöjä kokeilemalla, miten yhteisö reagoi hänen kulloiseenkin käyttäytymi-

seensä.  Yksilö ei kuitenkaan ole vain sosiaalisen säätelyn passiivinen vastaanottaja-

puoli, vaan osallistuu aktiivisesti yhteisön sisäisen järjestyksen uudelleen muotoiluun 

tai säilyttämiseen. (Holmila 2001, 141.) 

 

Holmilan (mt., 143) mukaan sosiaalinen säätely on kompleksista vuorovaikutusta 

yksilön ja häntä ympäröivien sisäkkäisten yhteisöjen kesken. Sosiaalinen säätely 

opettaa yksilölle pelin säännöt. Yksilöllä on mahdollisuus muuttaa yhteisöä, mutta 

useimmissa tapauksissa vallitsevat säännöt ja vakiintuneet käsitykset oikeasta ja vää-

rästä muovaavat yksilöä eikä päinvastoin. Yhteisön kannalta sosiaalisella säätelyllä 

taas on hieman erilainen tavoite. Se on mekanismi tai väline, jolla yhteisö pyrkii pi-

tämään yllä jatkuvuuttaan. Jos yhteisö ei kykene säilyttämään keskeisimpiä sosiaali-

sen säätelyn mallejaan, instituutioitaan, uskomusjärjestelmiään ja identiteettiään, se 

on vaarassa kuolla ja kadota kokonaan.  

 

3.4 Yhteisö työn ja kodin välisenä ”siirtymisriittinä” 
 

Aholan (1989, 43) tutkimuksen mukaan keskiluokka käy ravintoloissa useimmiten 

työpäivän päätteeksi. Ravintolassa halutaan käydä työpäivän jälkeen sen takia, että 

ilta voitaisiin viettää perheen parissa työtä ajattelematta. Työstä ei Aholan mukaan 

oltu myöskään kiinnostuneita keskustelemaan kotona. Aholan haastattelemat henki-

löt kertovat mielellään käyvänsä työpäivän jälkeen tuttavien kanssa ravintolassa esi-

merkiksi oluella. Olennaisena osana tähän kuuluu ajatuksien vaihtaminen kuluneesta 
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päivästä, ja ”kotivaihteen päälle laittaminen”. Kyse on siis eräänlaisesta ”siirtymärii-

tistä” aktiviteetista toiseen.  

 

Samantyyppisestä ”siirtymäriitistä” kirjoittavat Lehtonen ja Mäenpää (1997, 53) 

kauppakeskuksen käyttöön paneutuvassa tutkimuksessaan. Lehtosen ja Mäenpään 

(mt., 78) mukaan keskeistä kauppakeskuksessa oleskelemisessa on ajan viettäminen 

irrallaan työn ja kodin velvoitteista, oleminen ”jossain toisaalla”. Lehtosen ja Mäen-

pään (mt., 53) mukaan ostoksilla käyminen ilmaisee ja uusintaa yhteisöllistä tilan ja 

ajan jakoa. Tätä korostaa ostoksilla käymisen asema kodin ja työn alueiden välittäjä-

nä ja näihin kuuluvan toiminnan orientaation erottelijana, eräänlaisena siirtymäritu-

aalina.  

 

Lehtonen ja Mäenpää (mt., 53) toteavat, että ostoksilla käyminen tai ”shoppailu” 

toimii siirtymärituaalina esimerkiksi ruokatauolla, työstä kotiin siirryttäessä tai vii-

konloppuun ja vapaa-aikaan valmistauduttaessa. Huolimatta kauppojen entistä pi-

demmistä aukioloajoista ja tästä seuraavasta vapaudesta liikkua eri elämänalueiden 

välillä, rituaalinomaiset siirtymiset elämänalueelta toiselle eivät ole yksityisiä vaan 

jaettuja. Tämä jakaminen konkretisoituu ruuhka-aikoina. Ostoksilla käymisen 

ja ”shoppailun” rituaali siis organisoi sekä yksityistä että jaettua aikaa erottelemalla 

elämänalueet toisistaan. (Lehtonen ja Mäenpää 1997, 53.)  

 

3.5 Naiset ravintolan kanta-asiakkaina ja kanta-asiakasyhteisön jäseninä 
 

Ravintolat ovat aiemmin hylkineet miesseuratta sisälle pyrkiviä naisia. Ravintola on 

ollut miesten maata. Suomessa tilanne on alkanut muuttua 1960-luvulla, jolloin ra-

vintoloiden ovet ovat alkaneet aueta myös yksin tai naisseurassa sisälle pyrkiville 

naisille. Kuitenkin monet ravintolat ovat vaatineet vielä 1960-luvun lopulla vailla 

miesseuraa ravintolaan pyrkiviltä naisilta muita korkeampaa ikää. (Partanen 1969, 62 

Haavio-Mannilan & Snickerin 1980, 88 mukaan.) Haavio-Mannila ja Snicker (mt., 

88) toteavatkin, että vielä 1960-luvulla ovat vallinneet ravintolanormit, jotka ovat 

estäneet ravintoloita muuttumasta yleisesti ja avoimesti ”markkinoiksi”, joilta voi 

etsiä vastakkaisen sukupuolen seuraa.  
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Aholan (1989, 32) mukaan suhtautuminen naisiin ravintolassa on kaksijakoista. Nais-

ten katsotaan kuuluvan sinne yhtälailla kuin miestenkin, mutta toisaalta naisten ole-

misia ja tekemisiä ravintolassa seurataan miehiä tarkemmin. Tästä syystä jo sukupuo-

li saattaa Aholan mukaan toimia ravintoloiden erottelijoina. Ahola toteaakin, että 

useimmat naiset valitsevat ravintolansa siten, että on oletettavaa, että sieltä löytyy 

muita tuttavia. Aholan haastattelemat henkilöt olivat sitä mieltä, että nainen on täysin 

tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa. Kuitenkin Ahola toteaa, että näin asia ehkä 

vain haluttiin nähdä, ja joka tapauksessa haastateltujen naisten yksin ravintolaan me-

nemisen kynnys oli korkea. Pelkona yksin ravintolaan mentäessä on iskettävyys ja 

leimaaminen ”huonoksi naiseksi”. Yksinäiset naiset tunsivat itsensä helposti saaliiksi, 

ja usein miehet myös suhtautuvat heihin siten.  

 

Aholan (mt., 35–36) tutkimuksen mukaan miesryhmät korostivat keskusteluissaan 

yleensä iskemisen mahdollisuutta, mutta naiset taas eivät kokeneet olevansa kohteita. 

Naisryhmät puolestaan korostivat ennen kaikkea asiallisuutta ja myös sitä, että he 

itse eivät ole iskettävissä. Sekaryhmissä taas naisten kontrolloiva vaikutus oli Aholan 

mukaan ilmeinen. Miehet puhuivat iskemisestä varovaisesti ja tasa-arvoa sukupuol-

ten välillä korostettiin. Ahola toteaa, etteivät naiset tietoisesti kontrolloineet keskus-

telua, vaan kysymys oli enemmänkin miesten harjoittamasta itsekontrollista naisten 

ollessa läsnä. Ahola mainitseekin, että naiset, joita isketään lyhytaikaisiksi seuralai-

siksi, eivät todennäköisesti kuulu tutkimuksen kohdejoukkoon. Suunnilleen samassa 

asemassa olevien naisten kanssa keskustelu liikkuu ammatillisissa asioissa. Toisaalta 

miehet eivät Aholan mukaan kuitenkaan halunneet ”ylittää luokkarajoja”. Kriteeri-

nä ”iskettävyydelle” oli lähinnä koulutustausta. Lisäksi uskottiin myös, että ”sivisty-

nyt” kotitausta tulee ilmi, vaikkei koulutustausta olisikaan aivan huippuluokkaa. Täl-

laisessa iskemisessä, jossa ajatellaan kumppanin luokka-asemaa, on Aholan mukaan 

kysymys pidemmän tähtäimen seurustelun mahdollisesta aloittamisesta.  

 

Sulkusen ym. (1985, 195) mukaan suomalaisessa kulttuurissa naiset voivat viettää 

vapaa-aikaansa siellä missä miehetkin. Tästä huolimatta ravintolat ja varsinkin Sul-

kusen ym. tutkimuksen lähiöravintolat ovat miesten hallinnassa, ja naiset saavat 

suostua tulemaan niihin miesten ehdoilla.  
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Sulkunen ym. (mt., 195–196) toteaa, että ravintolan sosiaalisessa järjestelmässä valit-

sevat rakenteet pitävät yllä miesten herruutta, niin symbolista valtaa kuin käytännöl-

listäkin yliotetta. Miehet eivät Sulkusen ym. mukaan näitä rakenteita havaitse, ja 

tuskin tunnustavatkaan niiden olemassaoloa. Naiset sen sijaan ovat Sulkusen ym. 

mukaan näistä rakenteista tietoisia ja viittaavat näihin rakenteisiin usein. Miehisen 

herruuden vastustus ilmaistaan ravintolaa ja sen asiakaskuntaa koskevan arvostelun 

muodossa.  

 

Naiset eivät Sulkusen ym. (mt., 197–198) mukaan muodosta lähiöravintolassa kiin-

teitä yhteisöjä, vaikka olisivatkin tuttuja. He saattavat poiketa keskenään ravintolaan, 

juttelemaan ja katselemaan ympärilleen, mutta useimmille lähiön naisille se on 

enemmän poikkeus kuin sääntö. Illan mittaan naisporukat Sulkusen ym. (mt., 197–

198) mukaan useimmiten hajoavat. Miehet valloittavat naisten pöydät, tai naiset ha-

jaantuvat pareiksi tanssilattialle. Useimmin käyvät naisasiakkaat voivat kylläkin Sul-

kusen ym. mukaan häätää tunkeilevat miehet pöydästään.  

 

Ravintolan sisällä naisten paikka näytetään ensimmäisenä siinä sosiaalisen 

vuorovaikutuksen lajissa, jota sanotaan iskemiseksi (Sulkunen, ym. 1985, 201).  

Naisten ilmestyminen ravintolaan synnyttää heti tilanteen, jossa miesten edellytetään 

ryhtyvän tekemään heidän kanssaan tuttavuutta ja kilpailemaan keskenään naisten 

suosiosta. Sulkusen ym. tutkimuksen mukaan iskemisyritykset tulevat yleensä torju-

tuiksi. Naiset ovat tulleet keskustelemaan ja tapaamaan ihmisiä, jonka jälkeen he 

lähtevät kotiin. Miehet taas ovat tulleet juomaan, ja he juovat ja juttelevat läsnä ole-

vien kanssa kunnes ravintola suljetaan. Sulkunen ym. puhuu ”iskemisleikistä”, jossa 

olennaista on osoittaa miesten herruus. Yksi leikin tarkoituksista on osoittaa, että 

ravintolassa naiset ovat miesten näkökulmasta riistaa, miehen puutteesta kärsiviä ja 

omaa seuraansa valitsemaan kykenemättömiä vieraita miesten maailmassa. (Sulku-

nen 1985, 201–203). 

 

Naisten ravintolassa käynti on altis monenlaisille tulkinnoille. Sekä miehet että naiset 

ovat sitä mieltä, että naisten ravintolaan tuloon on aina oltava jokin erityinen syy. 

Varsinkin yksin tulevilta naisilta sitä usein jopa kysytään suoraan, mikä taas miesten 

tapauksessa on perin harvinaista. Ilman miesseuraa ravintolaan tulevien naisten tar-

koituksista käydään symbolista taistelua. Miehet yrittävät määritellä sen miehille 
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tarjoutumiseksi, alentavaksi ja häpeälliseksi. Naiset puolestaan ponnistelevat monin 

tavoin tämän määritelmän torjumiseksi. Iskemisleikki on osa tätä symbolista taistelua, 

jossa siihen osallistuvat yrittäjät tekevät merkittävän työn miehisen herruuden puo-

lesta. (mt., 203).  

 

3.6 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys: Kanta-asiakkaiden muodostama ravinto-
layhteisö 
 

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen tarkoitus on yhdistää tutkimus aikaisempaan 

teoreettiseen tietoon ja malleihin. Teoreettinen viitekehys kokoaa yhteen tutkimuksen 

kannalta olennaiset seikat ja esittää ne näkökulmat, joista tutkittavana olevaa ilmiötä 

lähestytään. (Uusitalo 1991, 42.) Tässä luvussa esitellään kanta-asiakkaiden muodos-

tama ravintolayhteisö, selvitetään sen toimintaa sekä yhteisön jäsenten välisiä sidok-

sia. Tämä luku toimii työn teoreettisena viitekehyksenä. 

 

Sulkusen ym. (1985, 80–81) mukaan lähiöravintoloiden kantakävijöiden seurapiiri 

on avoin yhteisö, jossa kaikki eivät ole kaikkien kanssa yhtä läheisiä ystäviä. Tähän 

piiriin voi kuulua työtovereita, harrastuskumppaneita, naapureita, keskenään seurus-

televia pareja ja jopa aviopareja. Kaikkia tähän piiriin kuuluvia yhdistää kuitenkin 

vain ravintolatuttuus. Kantakävijöiden yhteisöön on tietyissä tapauksissa otettu mu-

kaan myös puolisot, vaikka suurin osa siihen kuuluvista on aina miehiä. Sulkusen ym. 

(mt., 81–82) mukaan kanta-asiakkaat hallitsevat ravintolan yleisilmettä ja muodosta-

vat sen sosiaalisten suhteiden rungon. Lisäksi kanta-asiakkaat tuottavat ravintolalle 

sen maineen ulkopuolisten mielissä ja tuovat myös ravintolaan suurimman osan sen 

tuloista. Kanta-asiakkaat muodostavat avoimen ja väljän ryhmän, joka kuitenkin 

tuottaa itselleen eräänlaisen kulttuurin; tapojen, ilmausten ja merkityksellisen toi-

minnan järjestelmän, jonka varassa se itse ymmärtää ravintolassa olemisensa ja il-

mentää sillä vuorostaan koko elämäntapaansa. 

 

Sulkunen ym. (mt., 81–82) toteaa, että kanta-asiakkaille ravintola on tärkeä paikka 

juuri siksi, että siellä he eivät ole ketä kulkijoita tahansa. He saavat osakseen erityis-

kohtelun ja he tuntevat olevansa hyväksyttyjä, jopa arvostettuja vieraita, muita pa-

rempia.  
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Pölläsen (1995, 70) mukaan yrityksen normaalikäytännöistä poikkeavia, lisäarvoa 

tuottavia palveluelementtejä voidaan pitää arvostusetuina. Esimerkki tällaisesta kan-

ta-asiakkaille tarkoitetusta erityispalvelusta on yökerhon kanta-asiakkaalle myöntä-

mä jonojen ohitusoikeus kanta-asiakaskorttia näyttämällä. Pöllänen (mt., 74) toteaa, 

että kanta-asiakkaille annettavien etujen on oltava sellaisia, että kanta-asiakas mieltää 

saavansa niitä, koska hän on yritykselle hyvä ja tärkeä asiakas. Jos samat erityispal-

velut myönnetään kaikille halukkaille, käy helposti niin, että uskolliset asiakkaat 

voivat tuntea itsensä loukatuiksi, eivätkä he koe saavansa mitään lisäarvoa uskolli-

suudestaan.  

 

Pölläsen (mt., 70) mukaan rahallisten etujen tarkoituksena on luoda kanta-asiakkaalle 

lisäarvoa kustannuksia alentamalla. Rahalliset edut – varsinkin kanta-

asiakastarjoukset – toimivat myös keskeisinä myynnin välineinä ja auttavat siten 

parantamaan kanta-asiakassuhteiden kannattavuutta. Rahalliset edut vetoavat asiak-

kaan rationaalisiin ostoperusteisiin ja muodostavat usein tärkeän osan etukokonai-

suutta.  

 

Blomqvist ym. (1993, 128) pitää asiakaskerhoa tapana virallistaa suhteet kanta-

asiakkaisiin, eli niihin asiakkaisiin, joita yritys pitää tärkeinä ja joihin sen kannattaa 

mielestään panostaa. Palkkioksi aktiivisesta jäsenyydestä asiakas saa rahallisia etuja 

ja/tai arvonlisää ei-rahallisten etujen muodossa. Saadut edut nostavat lähdön esteitä 

eli kustannukset, joita asiakkaalle koituu yrityksen vaihtamisesta, ovat suuremmat 

kuin asiakaskerhon tarjoamat ainutlaatuiset edut. Nämä kustannukset voivat olla ra-

hallisia, kuten alhaisempi hinta ja paremmat maksuehdot kuin kilpailijoilla, tai ei-

rahallisia, kuten palvelut, joita ei tarjota muille, sekä asiakkaan arvostamat sosiaaliset 

sidokset yritykseen tai muihin kerhon jäseniin. (mt., 135.) 

  

Aholan (1989) tutkimus käsittelee ravintoloita suosivaa keskiluokkaa. Ahola (mt., 27) 

pitää pidemmän asiakassuhteen erottelijana ravintolan muita asiakkaita. Kaikkia ei 

tarvitse välttämättä tuntea eikä tietää, mutta yhteiset käyttäytymissäännöt tulee kaik-

kien hallita. Sukupuolten välillä ei Aholan mukaan löydy eroja puhuttaessa ”saman-

henkisyyden” vaatimuksesta. Pyrkimys löytää samanhenkisiä ihmisiä kuvastaa Aho-

lan mukaan ravintoloiden merkitystä sosiaalisten suhteiden kannalta, mutta myös 

pyrkimystä erottautua muista ryhmistä. Baumaninkin (2002, 206) mukaan kaikki 
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jäsenikseen hyväksyvä yhteisö olisi käsitteellinen mahdottomuus. Ilman sisäsyntyistä 

keskinäisen veljeyden tunnetta yhteisöä olisi vaikea ajatella, ja vähintäänkin se olisi 

epätäydellinen, ja ainakin mahdoton toteuttaa.  

 

Ahola (1989, 26) toteaa, että kiinnostavampaa kuin se, miksi jokin ravintola tuli kan-

tapaikaksi onkin ehkä se, miksi se on pysynyt sellaisena. Ahola pitää tässä muiden 

ihmisten merkitystä oleellisena. Aholan mukaan suurin osa on sisäistänyt ravintolas-

sa käynnin eräällä tavalla työpäivän jatkeeksi, haluksi löytää ihmisiä, joiden kanssa 

keskustelut päivän tapahtumista ovat edes periaatteessa mahdollisia.  

 

Ahola (mt., 30–31)  toteaa, että hänen tutkimansa ravintolan kanta-asiakkaat halusi-

vat pitää kantapaikkansa oman ryhmän alueena, jonne ei ”kehäkolmosen porukka 

tuolta susirajan takaa tule”. Aholan tutkimuksen mukaan keskiluokka valitsee ravin-

tolansa lähinnä maantieteellisen ja sosiaalisen sijainnin, palvelun ja muiden asiakkai-

den perusteella. Lisäksi Ahola toteaa, että esimerkiksi paikan yleisellä maineella on 

merkitystä. Kysymys siitä, tunnetaanko jokin ravintola ”merkonomi-”, ”juppi-” 

vai ”junttipaikkana” tai vaikkapa ”hehtaarihallina” on tärkeä, vaikkei omia koke-

muksia olisikaan. Aholan mukaan keskiluokka ei halua mennä liian savuisiin, melui-

siin ja tunkkaisiin ravintoloihin. Jos kyseessä ovat vielä ravintolat, joissa on humalai-

sia asiakkaita ja huono palvelu, on asenne Aholan mukaan ehdoton.  

 

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi myös muiden asiakkaiden oletetuilla elämän-

asenteilla on Aholan (1989, 31) mukaan vaikutusta. Ravintolan, minne ei mennä, ei 

tarvitse olla ulkoisesti epämääräinen. Se voi sijaita aivan keskustassa, asiakkaat sisäl-

lä voivat olla hyvin pukeutuvia ja hyvin toimeentulevia. Kuitenkin heistä Aholan 

tutkimuksen mukaan voidaan päätellä, että elämän asenteet ovat erilaiset kuin itsellä. 

Silloin ravintolaan ei haluta mennä. Ei haluta olla tekemisissä sellaisten henkilöiden 

kanssa, jotka varastavat toisten aikaa puhumalla tyhjänpäiväisyyksiä. Elämän asen-

teiden lisäksi myös asiakaskunnan ulkoisella olemuksella on merkitystä. Eräs Aholan 

haastattelemista henkilöistä toteaa, että asiakaskunnan pukeutuminen vaikuttaa suu-

resti. Tämä Aholan haastattelema naishenkilö kertoo seuraavaa:  
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On missä tahansa niin helposti ihmiset pistää johonkin kategoriaan, eikä väli-

täkään tutustua johonkin ihmiseen, siinä pukeutuminen vaikuttaa. Ja jos jonkin 

koko ravintolan olemus vaikuttaa sellaiselta, niin sellaiseen paikkaan en mene.  

 

Ahola (mt., 31) kuitenkin toteaa, että epämiellyttävimpänä piirteenä koettiin kuiten-

kin yleisesti liiallinen alkoholin nauttiminen. Sellaisiin ravintoloihin, joissa suuri osa 

asiakkaista on silmin nähden humalassa, ei mennä.  

 

 
Ravintolan kanta-asiakkaat eivät ole kantapaikassaan ketä tahansa kulkijoita, vaan 

asiakkaita, joita arvostetaan ja joille suodaan erityiskohtelua. Heille tarjotaan erilaisia 

etuja, joita muille asiakkaille ei suoda. (Sulkunen 1985, 81–82.) Asiakaskerhon jäse-

net saavat erilaisia rahallisia etuja, mutta myös ei-rahallisilla eduilla, kuten esimer-

kiksi sosiaalisilla sidoksilla muiden asiakkaiden tai yrityksen kanssa on oma merki-

tyksensä (Blomqvist ym. (1993, 128).   Rahallisilla eduilla alennetaan kanta-

asiakkaalle syntyviä kustannuksia ja vedotaan näin heidän rationaalisiin ostoperustei-

siinsa. Arvostusedut puolestaan saavat kanta-asiakkaan tuntemaan itsensä tärkeäksi 

ja hyväksi asiakkaaksi. Jos näitä etuja jaetaan kaikille, ei kanta-asiakas koe enää saa-

vansa mitään lisäarvoa, vaan voi jopa loukkaantua menettäessään erityisasemansa. 

(Pöllänen 1995, 70–74.)   

 

Ravintolan kanta-asiakasyhteisöllä on omat sääntönsä, joita sen jäsenten tulee nou-

dattaa. Ketä tahansa ei ennakkoluulottomasti hyväksytä yhteisön jäseneksi, vaan jä-

senen tulee ensin saavuttaa yhteisön hyväksyntä. Yhteisön jäseniltä odotetaan sa-

manhenkisyyttä, oikeaa pukeutumistyyliä ja normit täyttäviä käytöstapoja. (Ahola 

1989, 30–31.)  

 

Ravintolassa käyminen on myös tarpeiden tyydyttämistä, mutta pelkkä syöminen ja 

juominen eivät riitä. Tärkeä osa näiden kahden tarpeen tyydyttämistä on se, että ne 

tapahtuvat yhdessä muiden kanssa. Ravintolakäynneillä halutaan tyydyttää myös 

muita tarpeita. Ravintolassa halutaan irrottautua arjen paineista, saada erityiskohtelua 

ja nähdä sekä tulla nähdyksi. (mt., 27–42.) 
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Tämän tutkimuksen empiirinen osa on laadittu hyödyntäen edellä esiteltyjä tutki-

muksia. Empiiristä aineistoa on tarkasteltu sekä kuluttajan että yrityksen näkökul-

masta edellä esitellyn teoreettisen viitekehyksen puitteissa. Tutkimuksen tarkoituk-

sena on selvittää löytyykö ravintolan kanta-asiakaskunnan keskuudesta yhteisölli-

syyttä, ja miten se mahdollisesti ilmenee. Tutkimuksessa halutaan myös saada selvil-

le mitä toiveita ja odotuksia kanta-asiakkailla kanta-asiakkuutensa suhteen on. Erityi-

sesti halutaan selvittää, kumpi kanta-asiakkaalle on tärkeämpää, rahallinen hyöty vai 

hänelle suotu erityiskohtelu. Lisäksi tavoitteena on saada selville onko kanta-

asiakkaille tärkeätä tulla ”nähdyksi” ravintolassa ja pitävätkö he tärkeänä sitä, että 

heidät tunnetaan kanta-asiakkaina. Selvityksen kohteena on myös se, ovatko kanta-

asiakkaat löytäneet uusia tuttavia muiden kanta-asiakkaiden joukosta.  

 

 
 
 
 
 
 
4 TUTKIMUSAINEISTO JA SEN ANALYSOINTI 

 

4.1 Kyselylomakkeen laadinta ja kyselyn toteutus 
 

Tutkimusmenetelmä koostuu niistä tavoista ja käytännöistä, joilla havaintoja kerä-

tään. Menetelmän valintaa ohjaa yleensä se, minkälaista tietoa etsitään ja keneltä tai 

mistä sitä etsitään. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 170–171.) Kvantitatiivinen 

tutkimus vastaa kysymyksiin miten moni, miten paljon, miten usein ja miten tärkeä 

jokin asia on (Lotti 1995, 42).  

 

Tässä tutkimuksessa haluttiin saada numeerisia tuloksia, eli tuloksia haluttiin esittää 

muun muassa prosentteina, joten kvantitatiivisen survey-menetelmän valinta tuntui 

luontevalta. Survey tutkimuksen avulla voidaan kerätä tietoa standardoidussa muo-

dossa joukolta ihmisiä. Tutkimuksen otos päätettiin kerätä postikyselyn avulla. Pos-

tikyselyä pidetään yleisesti kustannusten puolesta edullisena verrattuna henkilökoh-

taisiin haastatteluihin (Kent 1999, 100). Postikyselyn hyvä puoli on myös haastatteli-

jan vaikutuksen eliminoituminen (Lotti 1995, 48). Kent (1999, 100) toteaa myös, että 
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vastaajan kannalta postikyselyn etuna voidaan pitää sitä, että vastaaja voi täyttää lo-

makkeen silloin kun se hänelle parhaiten sopii. Lisäksi vastaaja voi myös käyttää 

enemmän aikaa ja harkintaa lomakkeen täyttämiseen kuin puhelin- tai henkilökohtai-

sessa haastattelussa, jossa useimmiten ajankäyttömahdollisuudet ovat rajoitetummat.  

 

Tämän tutkimuksen otos koottiin ravintola 10th Floorin kanta-asiakasrekisteristä. 

Kerätyn otoksen avulla on pyritty kuvailemaan, vertailemaan ja selittämään kanta-

asiakkaiden muodostamaa ravintolayhteisöä ilmiönä. Suurimman osan tämän tutki-

muksen kohteina olleista henkilöistä oletettiin olevan työnsä vuoksi kiireisiä ja sen 

vuoksi postikysely todettiin tälle tutkimukselle sopivaksi menetelmäksi. Vastaajat 

voisivat täyttää lomakkeen silloin kun heillä siihen parhaiten on aikaa ja oletettiin, 

että vastaaminen olisi näin todennäköisempää.  

 

Ravintola 10th Floorin kanta-asiakasrekisterin päivittäminen on ollut varsin työlästä 

ja aikaa vievää johtuen ravintolan käytössä olevan tietojärjestelmän ominaisuuksista, 

joten sen vuoksi päivitystä ei oltu tehty järjestelmällisesti. Näin ollen kaikkien kanta-

asiakkaiden tietojen paikkansapitävyydestä ei oltu varmoja. Sen vuoksi päätettiin, 

että samalla kun tutkimusotos hankitaan, olisi hyvä hetki poistaa rekisteristä asiak-

kaiden vanhentuneita yhteystietoja. Tästä syystä kyselylomake postitettiin kaikille yli 

500:lle rekisteristä löytyneelle asiakkaalle.  

 

Kyselylomake (Liite 2) laadittiin yhteistyössä 10th Floorin kanssa. Lomakkeesta 

haluttiin tehdä mahdollisimman lyhyt, jottei sen täyttämiseen tarvitsisi varata kovin 

paljoa aikaa, ja jottei kyselyyn vastaajan mielenkiinto pääsisi herpaantumaan. Tällä 

haluttiin varmistaa, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Kysymyksiä laadit-

taessa haluttiin varmistaa vastausten loogisuus, joten samasta aiheesta tehtiin useam-

pia kysymyksiä. Osa samaa aihetta koskevista kysymyksistä muotoiltiin positiivisiksi, 

osa negatiivisiksi. Näiden kontrollikysymysten avulla haluttiin tuoda esille vastaus-

ten loogisuus ja näin myös parantaa tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Kyselylomake postitettiin keväällä 2003 10th Floorin toimesta jokaiselle heidän kan-

ta-asiakasrekisteristään löytyneelle yli 500 henkilölle. Koska kanta-asiakasrekisteriä 

ei oltu aktiivisesti päivitetty, varauduttiin hyvinkin pieneen määrään vastauksia. Li-

säksi kyselyyn kuuluvan taustatietolomakkeen (Liite 1) pois jääminen kyselyä posti-
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tettaessa saattoi osaltaan laskea vastausprosenttia. Kyselyn saaneista hyvin monet 

olivat kuitenkin itse aktiivisia, ja ottivat yhteyttä huomatessaan taustatietolomakkeen 

puuttuvan. Tässä kohtaa kyselyn vastaamisen kannustimena olleilla, vastanneiden 

kesken arvottavilla lahjakorteilla, oli luultavasti oma tärkeä merkityksensä. Käyttö-

kelpoisia lomakkeita palautui kaikkiaan 118 kappaletta. Lukuun ottamatta jälkikäteen 

lähetettyjä taustatietolomakkeita varsinaista lisäpostitusta ei tehty. 

 

Kysely jakaantui kahteen pääosaan, joista ensimmäisessä esitettiin 10th Floorin kan-

ta-asiakkuuteen liittyviä väittämiä. Toisen osan väittämät käsittelivät 10th Floorin 

kanta-asiakaskuntaa ja kanta-asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Kysymyslo-

makkeen lopussa vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti mitä mieltä he 

ovat 10th Floorin kanta-asiakasjärjestelmästä ja miten he toivoisivat sitä kehitettävän. 

 

4.2 Tutkimusaineiston kuvailu 
 

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia oli naisia ja 34 prosenttia miehiä (Taulukko 1.). 

Suurin osa vastaajista oli siis naisia ja näin ollen sukupuolijakauma ei ollut tasainen, 

mutta siihen ei oltu kiinnitetty huomiota kyselyitä postitettaessakaan.  

 

Vastaajien keski-ikä oli 42 vuotta ja vastaajista 40 prosenttia oli 30–39-vuotiaita. 

Vastaajien ikä vaihteli välillä 23–66 vuotta. 

 

Suurin osa, eli 30 prosenttia vastanneista kuului elinvaiheeltaan ryhmään ”naimisis-

sa/avopari, ei lapsia”. Toiseksi eniten (28 prosenttia) vastaajista kuului ryh-

mään ”naimisissa/avopari, lapsia”. Kolmanneksi suurin ryhmä (20 prosenttia) vas-

tanneista oli yli 35-vuotiaita yksineläjiä. Sekä ”pariskunta, lapset eivät asu kotona” 

että ”yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa” -ryhmiin kuului 8 prosenttia vastaa-

jista. ”Yksin, alle 35-vuotias”-ryhmään kuului 6 prosenttia vastaajista ja ”naimaton, 

asuu vanhempien luona” -ryhmään ei kuulunut kukaan vastaajista. 

 

Vastaajista 31 prosenttia ilmoitti käyvänsä ravintolassa kerran viikossa, 30 prosenttia 

joka toinen viikko ja 18 prosenttia kerran kuukaudessa. Ravintolassa useita kertoja 

viikossa käyviä oli vastaajista 14 prosenttia ja harvemmin käyviä 7 prosenttia. Lähes 
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puolet vastaajista (44 prosenttia) ilmoitti ruokailemisen tärkeimmäksi asiaksi ravinto-

lassa käydessä. Ystävien/tuttavien tapaaminen oli tärkeintä 33 prosentille vastaajista 

ja 23 prosenttia piti hauskanpitoa tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessä. Tausta-

tietojen jakaumat ammatteja lukuun ottamatta löytyvät taulukosta 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Vastaajien taustatiedot 
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Sukupuoli N % vastaajista

Nainen 78 66 %
Mies 40 34 %

Ikä

Alle 30-vuotiaat 11 9 %
30-39-vuotiaat 46 40 %
40-49-vuotiaat 32 28 %
50-59-vuotiaat 21 18 %
60-70-vuotiaat 6 5 %

Elinvaihe

Naimaton, asuu vanhempien luona
Yksin, alle 35-vuotias 7 6 %
Yksin, yli 35-vuotias 24 20 %
Naimisissa/avopari, ei lapsia 35 30 %
Naimisissa/avopari, lapsia 33 28 %
Yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa 9 8 %
Pariskunta, lapset eivät asu kotona 10 8 %

Kuinka usein käy ravintolassa

Useita kertoja viikossa 17 14 %
Kerran viikossa 37 31 %
Joka toinen viikko 35 30 %
Kerran kuukaudessa 21 18 %
Harvemmin 8 7 %

Mikä on tärkeintä ravintolassa käydessä

Ruokaileminen 52 44 %
Hauskanpito 27 23 %
Ystävien/tuttavien tapaaminen 39 33 %

 
 

Ammattia ei kysytty ammattiryhmittäin, vaan kyselyyn vastanneet kirjoittivat itse 

ammattinimikkeensä lomakkeeseen. Vastanneista 54 henkilöä, eli 46 prosenttia il-

moitti olevansa sihteeri tai assistentti (Kuvio 4). Seuraavaksi suurin ryhmä olivat 

erilaiset päälliköt, joita vastanneista oli 19 kappaletta, eli 16 prosenttia. Kolmas sel-

keä ryhmä olivat erilaiset johtajat, joita oli 13 kappaletta, eli 11 prosenttia vastan-

neista. Lisäksi vastanneissa oli muun muassa lakimiehiä, ravintola-alan työntekijöitä 

ja myös yksi opiskelija.  
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N=19
   16 %

N=54
    46 %

N=32
    27 %

N=13
   11 %

Sihteeri tai assistentti Päällikkö Johtaja Muu
 

Kuvio 4. Vastaajat ammattiryhmittäin  

 

Karkeasti katsottuna ammattien osalta sukupuolijakauma oli sellainen, että sihteerit 

ja assistentit olivat naisia ja päälliköt ja johtajat miehiä. Sihteereitä ja assistentteja oli 

yhteensä 54 kappaletta ja heistä vain yksi oli mies. Päälliköitä oli 19 kappaletta, 7 

heistä oli naisia ja loput olivat miehiä. Johtajia oli yhteensä 13 kappaletta ja vain 

kaksi heistä oli naisia.  

 

4.3 Aineiston analysointi 
 

Varianssianalyysin avulla voidaan tutkia samanaikaisesti usean populaation keskiar-

vojen välisiä eroja. Varianssianalyysi kertoo keskiarvojen eroista tehokkaasti, sillä 

käytössä on tietoa useasta populaatiosta. Varianssianalyysin koejärjestelyssä voidaan 

ottaa huomioon useita tekijöitä samanaikaisesti, epäolennaisten, koetta häiritsevien 

tekijöiden vaikutuksia voidaan poistaa ja tekijöiden väliset mahdolliset yhdysvaiku-

tukset saada esiin. Varianssianalyysin avulla havaintoaineistossa esiintyvä vaihtelu 

(jota kuvataan neliösummilla) hajotetaan eri lähteistä peräisin oleviin osiin. Testi saa 

nimensä siitä, että keskiarvoja koskevat päätelmät tehdään aineistossa esiintyvää 

vaihtelua mittaavan varianssin hajotelman avulla. (Ranta, Rita & Kouki 1997, 225.) 

 

Yksisuuntainen varianssianalyysi on yksinkertaisin yleistys siirryttäessä kahden po-

pulaation keskiarvojen vertailusta usean populaation vertailuun. Vertailtavat popu-
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laatiot syntyvät usein soveltamalla erilaisia käsittelyjä (engl. treatments) koeyksiköi-

hin. Yksisuuntainen varianssianalyysi soveltuu täydellisesti satunnaistetun kokeen 

analysointiin. Oletetaan, että vertailtavia käsittelyjä on k kappaletta. Tällöin koeyksi-

köitä tarvitaan kn-kappaletta. Ne jaetaan k:hon eri käsittelyyn, n kappaletta kuhunkin. 

Koe suoritetaan, ja kustakin koeyksiköstä mitataan tutkittavan muuttujan arvo. Näin 

saadaan tilastollisesti analysoitava aineisto. (Ranta, ym. 1997, 225–226.) 

 

Vastaajien taustatietojen (Taulukko 1) avulla testattiin löytyykö eri vastaajaryhmien 

väliltä tilastollisesti merkitseviä eroja. Testaus suoritettiin SPSS for Windows–

ohjelman avulla ja varianssianalyysistä käytettiin yksisuuntaista one-way anova -

versiota. Analyysiä tehtäessä ryhmittelevinä muuttujina käytettiin vastaajien tausta-

tietoja ja selitettävinä muuttujina kaikkia kyselyssä olleita väittämiä. Väittämien 

vaihtoehdot olivat Likert-asteikollisia välillä 1-5 seuraavalla tavalla: 

 

• vaihtoehto 1 = täysin samaa mieltä 

• vaihtoehto 2 = jokseenkin samaa mieltä 

• vaihtoehto 3 = ei samaa, eikä eri mieltä 

• vaihtoehto 4 = jokseenkin eri mieltä 

• vaihtoehto 5 = täysin eri mieltä 

 

Varianssianalyysin tuloksista (Liite 3) on esitelty ainoastaan niitä, joiden kohdalla on 

havaittu tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien kesken. Tilastollisesti merkitseviä 

havaintoja ovat ne, joiden p-arvo (Sig.) on alle 0.05. 

 

Varianssianalyysin lisäksi aineistoa analysoitiin korrelaatiomatriisin avulla. Korre-

laatiomatriisiin koottiin osa kyselyssä olleista väittämistä, ja tutkittiin niiden välisiä 

korrelaatioita (Liite 4). Korrelaatioista on käsitelty ainoastaan niitä väittämäpareja, 

joiden välinen korrelaatio (Pearson Correlation) on 0.3 tai suurempi. Tarkempi korre-

laatiomatriisin kuvaus on luettavissa alaluvusta 5.6, jossa korrelaatiomatriisin tulok-

set käsitellään.  
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Kyselylomakkeen lopussa olleet vastaajien antamat vapaamuotoiset palautteet luet-

tiin läpi ja niistä poimittiin tärkeimmät esille nousevat asiat. Vapaamuotoinen palaute 

on käsitelty alaluvussa 5.7. 

 

4.4 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 
 

Mittauksen reliabiliteetti tarkoittaa mittaustuloksen toistettavuutta, ei-

sattumanvaraisuutta. Tutkimuksen tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia. Satun-

naisvirheitä voi syntyä monesta eri syystä. Esimerkiksi kysely- ja haastattelututki-

muksissa vastaaja voi muistaa jonkin asian väärin, ymmärtää kysymyksen toisin kuin 

tutkija on ajatellut, hän tai haastattelija saattaa merkitä vastauksen väärin jne. Luotet-

tavalta tutkimukselta vaaditaan sen toistettavuus samanlaisin tuloksin. (Uusitalo 1991, 

84 ja Heikkilä 2001, 30.) 

 

Mittauksen reliabiliteetti määritellään kyvyksi tuottaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. 

Tutkimuksen sisäinen reliabiliteetti voidaan todeta mittaamalla sama tilastoyksikkö 

useampaan kertaan. Jos mittaustulokset ovat samat, niin mittaus on reliaabeli. Tutki-

muksen ulkoinen reliabiliteetti tarkoittaa sitä, että mittaukset ovat toistettavissa myös 

muissa tutkimuksissa ja tilanteissa. Alhainen reliabiliteetti alentaa myös mittarin va-

liditeettia, mutta reliabiliteetti on riippumaton validiudesta. (Heikkilä 2001, 187.) 

 

Reliabiliteettia voidaan tarkastella mittauksen jälkeen. Reliabiliteetti määritellään 

käytännössä kahden riippumattoman mittauksen korrelaatioksi. Mitataan samaa asiaa 

kahdella tai useammalla kysymyksellä (käytetään kontrollikysymystä) ja lasketaan 

niiden välinen korrelaatiokerroin. (Heikkilä 2001, 187.) 

 

Tässä tutkimuksessa kysymyslomaketta laatiessa pyrittiin siihen, että kysymykset 

olisivat yksiselitteisiä, jotta mahdollisilta väärin ymmärtämisiltä vältyttäisiin. Lisäksi 

samaa asiaa mitattiin useammalla kysymyksellä. Esimerkiksi kysymys ”Minulle on 

tärkeätä olla 10th Floorin kanta-asiakas” tarkistettiin kysymyksellä ”10th Floorin 

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on minulle tärkeätä”. 
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Tutkimuksen on tarkoitus mitata sitä, mitä oli tarkoituskin selvittää. Validius tarkoit-

taa karkeasti ottaen systemaattisen virheen puuttumista. Validilla mittarilla suoritetut 

mittaukset ovat keskimäärin oikeita. Jos mitattavia käsitteitä ja muuttujia ei ole tar-

koin määritelty, eivät mittaustuloksetkaan voi olla valideja. Validiutta on hankala 

tarkastella jälkikäteen, se on varmistettava etukäteen huolellisella suunnittelulla ja 

tarkoin harkitulla tiedonkeruulla. Tutkimuslomakkeen kysymysten tulee mitata oikei-

ta asioita yksiselitteisesti, ja niiden tulee kattaa koko tutkimusongelma. Myös perus-

joukon tarkka määrittely, edustavan otoksen saaminen ja korkea vastausprosentti 

edesauttavat validin tutkimuksen toteutumista. (Heikkilä 2001, 29.) 

 

Validiteetti kuvaa, missä määrin on onnistuttu mittaamaan juuri sitä mitä pitikin mi-

tata. Kysely- ja haastattelututkimuksissa siihen vaikuttaa ensisijaisesti se, miten on-

nistuneita kysymykset ovat eli voidaanko niiden avulla saada ratkaisu tutkimuson-

gelmaan. Validius liittyy aina sovellusalueen teoriaan ja sen käsitteisiin. Sisäisellä 

validiteetilla tarkoitetaan sitä, vastaavatko mittaukset tutkimuksen teoriaosassa esitet-

tyjä käsitteitä. Ulkoisesti validissa tutkimuksessa myös muut tutkijat tulkitsevat ky-

seiset tutkimustulokset samalla tavoin. (Heikkilä 2001, 186.) 

 

Validiteetilla tarkoitetaan mittarin kykyä mitata juuri sitä, mitä on tarkoituskin mitata. 

Kun teoreettinen ja operationaalinen määritelmä ovat yhtäpitävät, on validiteetti täy-

dellinen. Puutteellinen validiteetti merkitsee sitä, että empiiriset havainnot kohdistu-

vat enemmän tai vähemmän sivuun siitä, mitä olemme aikoneet tutkia. Yksi mittauk-

sen validisuutta alentava tekijä on reliabiliteetin puute. Sen sijaan täysin reliaabeli-

kaan mittaus ei takaa validisuutta. (Uusitalo 1991, 84 ja 86.) 

 

Merkitsevyystaso eli riskitaso (Significance) ilmoittaa, kuinka suuri riski on, että 

saatu ero tai riippuvuus johtuu sattumasta. Merkitsevyystasosta käytetään lyhennettä 

p (ohjelman tulosteissa myös Sig.) ja se mittaa tehdyn johtopäätöksen tilastollista 

luotettavuutta, tarkemmin sanottuna todennäköisyyttä tehdä virheellinen johtopäätös, 

kun H0 hylätään. Se tarkoittaa todennäköisyyttä saada kyseinen tai sitä vielä harvi-

naisempi tulos (ero tai riippuvuusarvo) silloin, kun nollahypoteesi on voimassa. 

(Heikkilä 2001, 194.) 
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Riippuvuutta muuttujien välillä tai eroa keskiarvojen välillä voidaan sanoa olevan 

vain, jos siitä on tarpeeksi vahvaa näyttöä. Tutkija päättää ennen testiä, mikä on se 

raja, joka riskitason on alitettava ennen kuin nollahypoteesi hylätään. Käytetty mer-

kitsevyystaso tarkoittaa tätä merkitsevyystason rajaa. Yleisimmin käytetyt merkitse-

vyystasot ovat 0,05 (5%), 0,01 (1%) ja 0,001 (0,1%).(Heikkilä 2001, 194–195.) 

 

Tässä tutkimuksessa epäselvyyksien mahdollisuutta on pyritty vähentämään selosta-

malla tutkimusmenetelmät ja tutkimusprosessin eri vaiheet selkeästi. Kysymykset 

pyrittiin laatimaan niin, että niiden avulla pystyttäisiin mahdollisimman hyvin löytä-

mään vastaus tutkimusongelmaan. Lisäksi kysymyslomake testattiin ennen sen posti-

tusta. 

 

Siinä määrin kuin mittaaminen on reliaabelia ja validia, tutkimusaineisto on sisäisesti 

luotettavaa. Aineiston ulkoinen luotettavuus toteutuu silloin, kun tutkittu näyte tai 

otos edustaa perusjoukkoa. Nämä molemmat luotettavuuden osatekijät yhdessä mää-

rittelevät sen, kuinka hyvin voimme aineistoon luottaa. Validi mittaaminen ei pelasta 

epäedustavaa otosta, eikä edustava otos anna anteeksi validisudeltaan kelvotonta 

mittaamista. Molempiin on kiinnitettävä tarpeeksi huomiota, jotta tutkimuksen koko-

naisluotettavuus olisi mahdollisimman hyvä. (Uusitalo 1991, 86.) 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

 

5.1 Kanta-asiakkaiden kokemukset erityiskohtelusta 
 

Kokevatko kanta-asiakkaat saavansa erityiskohtelua? 
 

Väittämässä ”Koen saavani erityiskohtelua kanta-asiakkuuteni vuoksi” tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p>0.05) ryhmien välillä löytyi ryhmittelevän muuttujan ollessa 

taustatietolomakkeen kysymys ”Kuinka usein käytte ravintoloissa?” Vastaajaryhmät 

jakautuivat sen mukaan, minkä vaihtoehdon he olivat valinneet seuraavista vastaus-

vaihtoehdoista: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Väittämän p-arvo oli 0.010 eli sen mukaan tämän väittämän kohdalla eri ryhmien 

välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja. Suurin keskiarvo (2,70) ”koen saavani eri-

tyiskohtelua” -väittämässä oli sen ryhmän kohdalla, joka kertoi käyvänsä ravintolas-

sa kerran kuukaudessa (kuvio 5). Keskiarvo 2,70 on lähinnä vastausvaihtoehtoa ”ei 

samaa, eikä eri mieltä”.  Toiseksi suurin keskiarvo (2,41) oli niiden kohdalla, jotka 

kertoivat käyvänsä ravintolassa joka toinen viikko. Keskiarvo 2,41 on lähinnä vasta-

usvaihtoehtoa ”jokseenkin samaa mieltä”. Kolmanneksi suurin keskiarvo oli (2,25) 

kerran viikossa ravintolassa käyvien vastaajien kohdalla. Toiseksi pienin keskiarvo 

(1,71) oli useita kertoja viikossa asioivilla ja pienin 1,50) niiden kohdalla, jotka käy-

vät ravintoloissa harvemmin.  
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Kuvio 5. Kokemukset erityiskohtelusta 

 

Keskiarvojen perusteella näyttää siltä, että eniten erityiskohtelua kokivat saavansa ne 

vastaajat, jotka kävivät ravintolassa harvemmin. Kyseisen ryhmän keskiarvo 1,50 on 

vaihtoehtojen ”täysin samaa mieltä” ja ”jokseenkin samaa mieltä” välillä, eli tähän 

ryhmään kuuluvat vastaajat näyttävät melko vahvasti kokevan saavansa erityiskohte-

lua kanta-asiakkuutensa vuoksi. Muiden vastaajien osalta keskiarvot menivät niin, 

että mitä useammin vastaajat kävivät ravintolassa, sitä enemmän he kokivat saavansa 

erityiskohtelua. Yhtenä mahdollisena selityksenä tälle voi pitää sitä, että harvemmin 

ravintolassa käyvät kokevat ravintolakäyntinsä kaikin tavoin jotenkin erityislaatuise-

na, vaikkei heihin edes kohdistettaisi mitään erityishuomiota.  

 

Useammin ravintolassa käyvien kohdalla itse ravintolassa käyminen ei ehkä tunnu 

enää kovin erityislaatuiselta. Kuitenkin voidaan ajatella, että mitä useammin jossain 

ravintolassa vierailee, sitä paremmin asiakas aletaan tuntea. Kun asiakas tunnetaan 

hyvin, voidaan hänet myös huomioida entistä paremmin hänen omien tarpeidensa 

mukaisesti. Kaikkien ryhmien keskiarvot olivat alle kolmen, isoin keskiarvo oli 2,70 

eli lähinnä vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”. Näin ollen voitaneen todeta, että 

pääasiallisesti vastaajat kokivat jossain määrin saavansa erityiskohtelua kanta-

asiakkuutensa vuoksi. 
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Erityiskohtelun ja rahassa mitattavan hyödyn merkitys  
 

Väittämän ”Erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyöty” kohdalla 

ryhmien väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevää eroavuutta (p>0.05) ryhmittelevän 

muuttujan ollessa taustatietolomakkeen kysymys ”Kuinka usein käytte ravintolois-

sa?” Vastausvaihtoehdot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Väittämän p-arvo oli 0.008. Tässä väittämässä (kuvio 6) suurin keskiarvo (2,71) oli 

kerran kuukaudessa ravintoloissa asioivien kohdalla, toiseksi suurin (2,63) harvem-

min asioivilla, ja kolmanneksi suurin (2,38) kerran viikossa asioivien kohdalla. Toi-

seksi pienin keskiarvo (2,29) oli joka toinen viikko asioivalla ryhmällä ja pienin 

(1,53) useita kertoja viikossa asioivilla.   
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Kuvio 6. Erityiskohtelun ja rahallisen hyödyn väliset erot 

 

Mitä useammin ravintolassa käydään, sitä tärkeämpää kanta-asiakkaaseen kohdistuva 

erityiskohtelu näyttäisi olevan. Kuitenkaan järjestys ei kulkenut täysin loogisesti, 

vaan toiseksi eniten erityiskohtelua näytti arvostavan joka toinen viikko ravintolassa 

asioivien ryhmä. Kyseinen ryhmä oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. 
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Heidän jälkeensä tuli kerran viikossa asioivien ryhmä, jonka keskiarvo oli myös lä-

hinnä vaihtoehtoa ”jokseenkin samaa mieltä”. Vähiten samaa mieltä väittämän kans-

sa olivat ne vastaajat, jotka asioivat ravintolassa kerran kuukaudessa. Toiseksi vähi-

ten samaa mieltä olivat ne vastaajat, jotka käyvät ravintolassa harvemmin. Näin ollen 

voitaneen päätellä, että usein ravintolassa asioiville kanta-asiakkaille erityiskohtelu 

on tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyöty. Harvemmin asioivat kanta-asiakkaat 

puolestaan kaipaavat enemmän rahallista hyötyä. Kuitenkin merkille pantavaa on se, 

että kaikki keskiarvot olivat selvästi alle kolmen, eli kaikki ryhmät kuitenkin pitivät 

erityiskohtelua jossain määrin rahallista hyötyä tärkeämpänä. 

 

”Saamani erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyöty” –väittämän 

kohdalla tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien väliltä löytyi myös sukupuolen toi-

miessa ryhmittelevänä muuttujana (kuvio 7). Väittämän p-arvo oli 0.037. Naisten 

keskiarvo (2,45) on vaihtoehtojen jokseenkin samaa mieltä ja ei samaa eikä eri mieltä 

välissä (kuvio 15). Miesten keskiarvo (2,03) taas näyttää selkeästi miesten olevan 

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.  
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Kuvio 7. Sukupuolen vaikutus näkemykseen erityiskohtelusta   
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Naisten ja miesten keskiarvojen välinen ero ei ole kovin suuri, mutta kuitenkin selke-

ästi nähtävissä. Voidaan siis todeta, että miehet pitävät erityiskohtelua rahassa mitat-

tavaa hyötyä tärkeämpänä. Yhtenä syynä tähän voi pitää ammattia tai asemaa. Kyse-

lyyn vastanneet miehet olivat suurimmaksi osaksi päälliköitä tai johtajia, joten hei-

dän voi olettaa olevan taloudellisesti hyvin toimeentulevia. Näin ollen ravintolassa 

kulutetulla rahasummalla ei ehkä ole niin suurta merkitystä kuin sillä, millaisen vas-

tineen rahalle saa. Miehet siis haluavat, että heille suodaan erityiskohtelua. Edelleen 

pohdittaessa ammatin ja aseman vaikutuksia, tunnettuudella ja erityiskohtelulla voisi 

nähdä myös tietynlaista ”status” –merkitystä. Kun johtajalla on asiakas tai yhteistyö-

kumppani vieraanaan ravintolassa, jää vieraalle johtajasta erilainen kuva kun hänet 

tunnetaan ja hän saa erityiskohtelua, kuin silloin jos häntä kohdellaan kuin ketä ta-

hansa asiakasta. 

 

Naisista valtaosa oli sihteereitä tai assistentteja, joten tulotaso on oletettavasti miehiä 

alhaisempi. Näin ollen ei ole kovinkaan yllättävää, että naisten keskiarvo oli miehiä 

korkeampi, eli naiset arvostavat taloudellisia hyötyjä miehiä enemmän. Huomattavaa 

kuitenkin on se, että naistenkin keskiarvo 2,45 on lähes puolivälissä väittämien ”jok-

seenkin samaa mieltä” ja ”ei samaa eikä eri mieltä” kanssa. Tästä voidaan päätellä, 

että myös naiset arvostavat erityiskohtelua enemmän kuin taloudellista hyötyä.  

 

Kaipaavatko kanta-asiakkaat erityiskohtelua? 
 

”En kaipaa erityiskohtelua” –väittämässä tilastollisesti merkitsevää eroa ryhmien 

väliltä löytyi ryhmittelevän muuttujan ollessa taustatietolomakkeen kysymys ”kuinka 

usein käytte ravintoloissa”. Vastausvaihtoehdot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Väittämän p-arvo oli 0.007. Tämän väittämän (kuvio 8) osalta korkeimman keskiar-

von (3,38) sai harvemmin ravintoloissa käyvien ryhmä. Toiseksi korkein keskiarvo 

(2,58) oli niiden kohdalla, jotka käyvät ravintoloissa kerran viikossa, ja kolmanneksi 
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korkein (2,30) kerran kuukaudessa käyvillä. Toiseksi matalin keskiarvo (2,09) oli 

joka toinen viikko asioivilla, ja alin (1,82) useita kertoja viikossa asioivilla. 

 

17

36
33

20

8

1.82 2.58 2.09 2.30 3.38

14.9 %

31.6 %
28.9 %

17.5 %

7.0 %
0

5

10

15

20

25

30

35

40

Useita kertoja
viikossa

Kerran viikossa Joka toinen viikko Kerran kuukaudessa Harvemmin
0.0 %

5.0 %

10.0 %

15.0 %

20.0 %

25.0 %

30.0 %

35.0 %

Vastausten määrä kappaleina Vastausten keskiarvo Likert-asteikolla Vastausten määrä prosentteina
 

Kuvio 8. En kaipaa erityiskohtelua kanta-asiakkaana 

 

Väittämän ”en kaipaa erityiskohtelua” kohdalla vastausten loogisuus hämärtyi hie-

man. Tässä useita kertoja viikossa ravintolassa käyvien vastaajien keskiarvon (1,82) 

mukaan he olisivat väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. Tämä sama ryhmä oli 

kuitenkin pitänyt erityiskohtelua tärkeämpänä kuin rahassa mitattavaa hyötyä. Har-

vemmin ravintolassa asioivien ryhmä oli puolestaan pitänyt rahassa mitattavaa hyö-

tyä erityiskohtelua tärkeämpänä, mutta tämän väittämän kohdalla kuitenkin tuntui 

eniten kaipaavan erityiskohtelua. Ovatko siis harvemmin ravintolassa asioivat vastaa-

jat kaikista vaativimpia asiakkaita, koska he tuntuvat vaativan sekä erityiskohtelua, 

että rahassa mitattavaa hyötyä? Tämä tukee sitä oletusta, että harvemmin ravintolassa 

käyvien vastaajien joukko kokisi ravintolassa käymisen erityislaatuisempana, kuin 

niiden vastaajien ryhmä, joka asioi ravintolassa useammin. Harvoin ravintolassa asi-

oivat vastaajat lataavat ehkä kaikin tavoin suuremmat odotukset näihin erityislaatui-

siin hetkiin, ja toivovat sekä rahassa mitattavia etuisuuksia, että erityisen hyvää pal-

velua. 
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5.2 Ravintolassa käymisen merkitys osana vapaa-aikaa 
    

”Ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” –väittämässä tilastollisesti 

merkitseviä eroja ryhmien välillä oli kolmen ryhmittelevän muuttujan kohdalla. Nä-

mä muuttujat olivat taustatietokysymykset ”kuinka usein käytte ravintoloissa” 

ja ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista on Teille tärkein ravintolassa käydessänne” sekä 

vastaajien elinvaihe. 

 

Ryhmittelevän muuttujan ollessa taustatietolomakkeen kysymys ”kuinka usein käytte 

ravintoloissa”. Vastausvaihtoehdot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Väittämän p-arvo oli 0.000, eli ryhmien välillä on tilastollisesti erittäin merkitseviä 

eroja. ”Ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” -väittämässä (kuvio 9) 

suurin keskiarvo (3,63) oli harvemmin ravintoloissa käyvien kohdalla, ja toiseksi 

suurin (3,38) kerran kuukaudessa ravintoloissa asioivilla. Kolmanneksi korkein kes-

kiarvo (2,51) löytyi vastaajien kohdalta, jotka asioivat ravintoloissa joka toinen viik-

ko. Toiseksi pienin keskiarvo (2,27) oli kerran viikossa asioivien kohdalla ja pienin 

1,88) useita kertoja viikossa asioivilla.  
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Kuvio 9. Ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani 

 

Mitä useammin ravintolassa asioidaan, sitä tärkeämpänä osana vapaa-aikaa sitä myös 

pidetään. Keskiarvot kulkevat tässä kohtaa johdonmukaisesti suurimmasta pienim-

pään. Useita kertoja viikossa ravintolassa asioivien ryhmä on väittämän kanssa jok-

seenkin samaa mieltä, ja harvemmin ravintolassa käyvät puolestaan ovat väittämän 

kanssa jokseenkin eri mieltä. 

 

 Yksi syy ravintolassa käymiseen voi olla työ, esimerkiksi neuvottelu asiakkaan 

kanssa ruokailemisen yhteydessä. Kuitenkin tässä tapauksessa vastausten perusteella 

voi päätellä, että 10th Floorin kanta-asiakkaat ovat nimenomaan vapaa-ajallaan ra-

vintolassa käyviä henkilöitä. Tämän puolesta puhuu se, että mitä useammin vastaajat 

kertovat ravintolassa käyvänsä, sitä tärkeämpänä osana vapaa-aikaansa he sitä pitävät. 

Toisaalta voidaan kuitenkin pohtia, missä kulkee raja työn ja vapaa-ajan välillä. On-

ko mahdollista, että myös asiakastapaamiset, tai muut työhön liittyvät ravintolassa 

käynnit koettaisiin jonkinasteiseksi vapaa-ajaksi?  

 

Ryhmittelevän muuttujan ollessa vastaajan elinvaihe ”Ravintolassa käyminen on 

tärkeä osa vapaa-aikaani” -väittämän p-arvo oli 0.013. Elinvaiheen vastausvaihtoeh-

dot olivat seuraavat: 

• naimaton, asuu vanhempien luona 

• yksin, alle 35-vuotias 

• yksin, yli 35-vuotias 
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• naimisissa/avopari, ei lapsia 

• naimisissa/avopari, lapsia 

• yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa 

• pariskunta, lapset eivät asu kotona 

Suurin keskiarvo (2,97) oli ”naimisissa/avopari, lapsia” -ryhmään kuuluneilla vastaa-

jilla (kuvio 10). Toiseksi korkeimman keskiarvon (2,89) sai ”yksinhuoltaja/aikuinen, 

asuu lasten kanssa” -ryhmä, kolmanneksi korkeimman (2,54) ”naimisissa/avopari, ei 

lapsia” -ryhmä, ja neljänneksi korkeimman (2,42) ”yksin, yli 35-vuotias”-ryhmä. 

Toiseksi pienin keskiarvo (2,40) oli ryhmällä ”pariskunta, lapset eivät asu kotona” ja 

pienin (1,29) ”yksin, alle 35-vuotias”-ryhmällä. ”Naimaton, asuu vanhempien luona" 

-kohdassa ei ollut havaintoja. 
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Kuvio 10. Elinvaiheen vaikutus ravintolassa käymisen tärkeyteen 

  

Ravintolassa käyminen näytti olevan eniten tärkeä osa vapaa-aikaa yksin, alle 35-

vuotiaille vastaajille, jotka olivat väittämän kanssa täysin samaa mieltä. ”Naimisis-

sa/avopari, lapsia -ryhmälle ravintolassa käyminen oli vähiten tärkeä osa vapaa-aikaa, 

mutta keskiarvonsa perusteella tämä ryhmä ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän 

kanssa. Kaikkien ryhmien keskiarvot olivat alle kolmen, joten tästä voitaneen päätel-

lä, että kaikille vastaajille ravintolassa käyminen oli jokseenkin tärkeä osa vapaa-
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aikaa. Tässä kohtaa voidaan toki ajatella, että ravintolassa käyminen voi olla tärkeä 

osa vapaa-aikaa, vaikkei ravintolassa kovin usein käytäisikään. Eli ne kerrat, kun 

ravintolaan lähdetään, koettaisiin erityisen tärkeinä. Tätä oletusta tukee myös se, että 

harvemmin ravintolassa käyvät vastaajat näyttivät lataavan ravintolassa käynteihinsä 

suuria odotuksia. 

 

Ryhmittelevän muuttujan ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista on Teille tärkein ravinto-

lassa käydessänne?” vastausvaihtoehdot olivat: 

• ruokaileminen 

• hauskanpito 

• ystävien/tuttavien tapaaminen 

Tämän taustatietokysymyksen toimiessa ryhmittelevänä muuttujana väittämän ”Ra-

vintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” p-arvo oli 0.001. Väittämän (kuvio 

11) korkein keskiarvo (3,00) oli niiden vastaajien kohdalla, jotka pitävät ruokailemis-

ta tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessään. Toiseksi korkein keskiarvo (2,38) oli 

sillä ryhmällä, joka piti tärkeimpänä asiana ystävien/tuttavien tapaamista, ja pienim-

män keskiarvon (2,04) sai hauskanpitoa tärkeimpänä asiana pitävien vastaajien ryh-

mä.  
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Kuvio 11. Ravintolakäyntien tärkeys/tärkein asia ravintolassa käydessä  
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Ravintolassa käyminen osana vapaa-aikaa näytti olevan tärkeintä sille vastaajaryh-

mälle, joka piti hauskanpitoa tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessään. He olivat 

väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. Vähiten tärkeätä se näytti olevan sille 

vastaajaryhmälle, jolle ruokaileminen oli tärkeintä ravintolassa käydessä. Tosin tä-

män ryhmän keskiarvo oli kolme, eli ei samaa, eikä eri mieltä. Merkille pantavaa on 

se, ettei yhdenkään vastaajaryhmän keskiarvo ollut yli kolmen. Kovin moni vastaa-

jista ei siis ollut valinnut väittämiä ”jokseenkin eri mieltä” tai ”täysin eri mieltä”. 

 

5.3 Uskollisuus 10th Flooria kohtaan 
 

”10th Floorin lisäksi käyn usein myös muissa ravintoloissa” -väittämässä tilastolli-

sesti merkitseviä eroja löytyi vain yhden ryhmittelevän muuttujan kohdalta. Tausta-

tietokysymyksen ”Kuinka usein käytte ravintoloissa?” vastausvaihtoehdot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Väittämän (kuvio 12) p-arvo oli 0.009, eli tilastollisesti merkitseviä eroavuuksia oli 

havaittavissa. Suurin keskiarvo (2,88) löytyi harvemmin ravintoloissa käyvien koh-

dalta, toiseksi suurin (2,24) kerran kuukaudessa käyviltä, ja kolmanneksi suurin (1,77) 

joka toinen viikko käyviltä. Kerran viikossa asioivien kohdalla keskiarvo (1,70) oli 

toiseksi pienin, ja kaikista pienin (1,41) useita kertoja viikossa käyvien kohdalla. 
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Kuvio 12. Käynnit muissa ravintoloissa 

 

Keskiarvoja katsottaessa voitaneen todeta, etteivät usein ravintoloissa käyvät vastaa-

jat ole välttämättä erityisen uskollisia yhdelle ravintolalle, sillä useita kertoja viikossa 

ravintolassa käyvät vastaajat ovat olleet lähes samaa mieltä väittämän ”10th Floorin 

lisäksi käyn usein myös muissa ravintoloissa” kanssa. Myös muiden vastaajaryhmien 

osalta keskiarvot näyttävät kulkevan samansuuntaisesti, eli kovin suurta sitoutunei-

suutta tai asiakasuskollisuutta vastauksista ei ole pääteltävissä. Tässäkin kohtaa kaik-

ki keskiarvot jäävät alle kolmen, eli yksikään ryhmä ei ole väittämän kanssa eri miel-

tä. 

 

5.4 Nähdyksi tulemisen merkitys kanta-asiakkaille 
 

”Minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th Floorissa” -väittämässä tilastollisesti 

merkitseviä eroja (p>0.05) ryhmien välillä oli ryhmittelevän muuttujan ollessa taus-

tatietokysymys ”Kuinka usein käytte ravintoloissa?” Kysymyksen vastausvaihtoeh-

dot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 
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Väittämän p-arvo oli 0.037. Arvo ei ole kovin pieni, mutta kuitenkin selvästi alle 

0.05, jota pidetään raja-arvona kun katsotaan, löytyykö tilastollista merkitsevyyttä. 

Muiden ryhmittelevien muuttujien kanssa tilastollisesti merkitseviä eroja ei löytynyt. 

 

Väittämän (kuvio 13) suurin keskiarvo (4,30) oli niiden vastaajien kohdalla, jotka 

käyvät ravintoloissa kerran kuukaudessa, ja toiseksi suurin (4,25) harvemmin käyvi-

en kohdalla. Kerran viikossa asioivien kohdalla keskiarvo (3,97) oli kolmanneksi 

suurin. Toiseksi pienin keskiarvo (3,56) oli useita kertoja viikossa asioivien kohdalla, 

ja pienin (3,47) joka toinen viikko asioivilla. 
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Kuvio 13. Näkyminen 10th Floorissa 

 

Tässä väittämässä pieninkin keskiarvo oli ”ei samaa eikä eri mieltä” ja ”jokseenkin 

eri mieltä” -vaihtoehtojen välissä. Tämä keskiarvo oli 3,47 ja kuului useita kertoja 

viikossa ravintolassa asioivien ryhmälle. Karkeasti katsottuna kaikki muut ryhmät 

olivat väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä, eli 10th floorissa nähdyksi tuleminen 

ei vastausten perusteella näyttäisi olevan erityisen tärkeätä.  
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5.5 Uusien tuttavien löytäminen kanta-asiakkaiden joukosta 

 
”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” -väittämän p-

arvo oli 0.025 ryhmittelevän muuttuja ollessa taustatietokysymys ”Kuinka usein 

käytte ravintoloissa?” Kysymyksen vastausvaihtoehdot olivat: 

• useita kertoja viikossa 

• kerran viikossa 

• joka toinen viikko 

• kerran kuukaudessa 

• harvemmin 

Muiden ryhmittelevien muuttujien kanssa tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien 

väliltä ei löytynyt.  

 

Tämän väittämän (kuvio 14) kohdalla suurin keskiarvo (4,05) oli kerran kuukaudessa 

asioivien ryhmällä, ja toiseksi suurin (3,86) harvemmin asioivilla. Kolmanneksi suu-

rimman keskiarvon (3,31) sai ryhmä, joka asioi ravintoloissa kerran viikossa. Toisek-

si pienin keskiarvo (3,16) oli joka toinen viikko asioivilla, ja pienin (2,71) useita ker-

toja viikossa asioivilla. 
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Kuvio 14. Uusien tuttavien löytyminen 
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Uusien tuttavien löytyminen ei näyttänyt olevan kovin yleistä. Eniten uusia tuttavia 

näytti löytäneen se vastaajaryhmä, joka asioi ravintolassa useita kertoja viikossa, ja 

vähiten kerran kuukaudessa ravintolassa käyvien joukko. Kuitenkin useita kertoja 

viikossa asioivien ryhmän keskiarvo oli lähinnä vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri miel-

tä”, joten heidänkään osalta uusien tuttavien löytymistä ei voi pitää kovin yleisenä. 

 

5.6 Kiinnostus kanta-asiakkuuteen liittyviä etuja kohtaan 
 
”Haluan saada tietoa kanta-asiakkuuteeni liittyvistä eduista” –väittämässä tilastolli-

sesti merkitseviä eroja (p>0.05) ryhmien väliltä löytyi ryhmittelevän muuttujan olles-

sa taustatietolomakkeen kysymys ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista on Teille tärkein 

ravintolassa käydessänne?” Vaihtoehdot olivat seuraavat: 

• 1 = ruokaileminen 

• 2 = hauskanpito 

• 3 = ystävien/tuttavien tapaaminen  

Väittämän p-arvo oli 0.039 (kuvio 15). Korkein keskiarvo (1,60) oli ruokailemista 

tärkeimpänä asiana pitävillä, toiseksi korkein (1,37) hauskanpitoa tärkeimpänä pitä-

villä, ja matalin (1,28) ystävien/tuttavien tapaamista tärkeimpänä asiana ravintolassa 

käymisessä pitävien ryhmällä.  
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Kuvio 15. Kiinnostus etuja kohtaan 
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Eniten kanta-asiakkuuteen liittyvistä eduista näytti haluavan tietoa vastaajaryhmä, 

joka piti ystävien ja tuttavien tapaamista tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessä, 

he olivat väitteen kanssa täysin samaa mieltä. Vähiten kiinnostunut asiasta oli ruokai-

lemista tärkeimpänä asiana pitävä vastaajaryhmä, mutta myös tämä ryhmä oli kes-

kiarvonsa perusteella väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä. Kaikki vastaaja-

ryhmät näyttivät siis olevan varsin kiinnostuneita kuulemaan kanta-asiakkuuteen 

liittyvistä eduista. 

 

5.7 Tunnettuus 10th Floorin kanta-asiakkaana 
 

Väittämän ”Haluan, että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaana” kohdalla 

tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi sukupuolen toimiessa ryhmittelevänä muuttuja-

na. Väittämän p-arvo oli 0.033 ryhmittelevän muuttujan ollessa sukupuoli (kuvio 16). 

Naisten kohdalla keskiarvo oli korkeampi (2,83) kuin miesten (2,39). Miehille näytti 

olevan selvästi naisia tärkeämpää, että heidät tunnetaan 10th Floorin kanta-

asiakkaina. Miesten keskiarvo oli lähinnä arvoa kaksi, eli he olivat jokseenkin samaa 

mieltä väittämän kanssa. Naisten arvo oli lähinnä arvoa kolme, eli he eivät olleet 

samaa, eivätkä eri mieltä. 
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Kuvio 16. Sukupuolen vaikutukset tunnettuuden tärkeyteen 



 64

Mistä miesten ja naisten välinen ero sitten voisi johtua? Ovatko miehet kenties roh-

keampia myöntämään, että he haluavat, että heidät tunnetaan? Vai voiko naisille olla 

samantekevää tunnetaanko heidät vai ei ja he olisivat valinneet vaihtoehdon ei samaa 

eikä eri mieltä juuri sen takia? Tässä kohtaa voi ajatella taustalta löytyvän myös vii-

tettä menneisyyteen ja siihen, miten naisten ravintolassa käymiseen joskus aiemmin 

suhtauduttiin. Erityisesti iäkkäämpien naisten kohdalla voi kuvitella, etteivät he halua 

heitä tunnettavan ravintolan kanta-asiakkaina sen vuoksi, ettei heitä pidettäisi ”huo-

noina naisina”. 

 

Miesten kohdalla syytä voi etsiä esimerkiksi ”status” -merkityksestä, joka mainittiin 

myös erityiskohtelua käsitellessä. Ravintolassa järjestettävän tilaisuuden isäntä näyt-

tää asiakkaidensa silmissä aivan erilaiselta, mikäli hänet tunnetaan ja hänelle osoite-

taan erityiskohtelua. Toisaalta kiireisen asiakkaan aikaakin säästyy jos hänet tunne-

taan ravintolassa ja hänen erityistarpeensa osataan huomioida heti hänen sisään astu-

essaan.  

 

 
 
 
 
 
5.8 Korrelaatiomatriisin tulokset 
 

Kahden muuttujan välisen yhteyden tärkein indikaattori on korrelaatio. Kaksi muut-

tujaa voivat korreloida positiivisesti, jolloin ensimmäisen muuttujan arvon ollessa 

korkea myös toisen muuttujan arvo on korkea. Toisaalta muuttujien välinen korrelaa-

tio voi olla negatiivinen, jolloin ensimmäisen muuttujan arvojen ollessa korkeita toi-

sen muuttujan arvot ovat pieniä. Voi olla myös niin, että muuttujien välillä ei ole 

yhteyttä, jolloin muuttujat eivät korreloi. Korrelaatiokerroin voi saada arvoja välillä -

1 – 1. Mitä lähempänä nollaa ollaan, sitä vähemmän yhteyttä muuttujien välillä on. 

Mikäli korrelaatiokertoimen arvo vaihtelee välillä 0.80 – 1.0 sitä voidaan kuvailla 

erittäin korkeaksi, välillä 0.60 - 0.80 korkeaksi ja välillä 0.40 - 0.60 melko korkeaksi. 

Mikäli otoskoko on 30, pitäisi korrelaation olla 0.36 suuruinen, että sen voitaisiin 

sanoa eroavan nollasta tilastollisesti merkitsevästi. Yleinen tapa esittää useita korre-

laatioita yhtä aikaa on taulukoida se korrelaatiomatriisissa. (Metsämuuronen 2002, 

37–45.) 
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Korrelaatiomatriisiin koottiin osa kyselyssä olleista väittämistä, ja tutkittiin niiden 

välisiä korrelaatioita (Liite 4). Korrelaatioista on esitelty ainoastaan niitä väittämäpa-

reja, joiden välinen korrelaatio (Pearson Correlation) on 0.3 tai suurempi. Myöskään 

kaikkia väittämäpareja ei ole käyty yksityiskohtaisesti läpi, koska monista väittämä-

pareista pääteltävät seikat olivat hyvin samansuuntaisia ja turhaa toistoa haluttiin 

välttää. 

 

Kokemukset 10th Floorin kanta-asiakkuudesta 
 
Väittämä ”koen olevani 10th Floorin kanta-asiakas” korreloi vahvasti väittämän ”mi-

nulle on tärkeätä olla 10th Floorin kanta-asiakas” kanssa. (Taulukko 2) Lisäksi korre-

laatiota oli havaittavissa väitteen ”10th Floorin kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 

minulle tärkeätä” kanssa. Voitaneen siis todeta, että ne vastaajat, jotka kokivat itsen-

sä kanta-asiakkaiksi, myös pitivät kanta-asiakkuuttaan tärkeänä asiana. Kanta-

asiakkuuden tärkeänä pitämistä vahvistaa myös se, että itsensä kanta-asiakkaiksi ko-

kevat vastaajat selvästi halusivat, että heidät tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaina. 

Vahvaa korrelaatiota (0,610) oli myös väittämän ”Pidän itseäni osana 10th Floorin 

kanta-asiakaskuntaa” kanssa. Näin ollen voidaan todeta, että itsensä kanta-

asiakkaiksi kokevat henkilöt kokivat myös kuuluvansa yhteisöön, eli 10th Floorin 

kanta-asiakaskuntaan. Itsensä kanta-asiakkaiksi kokevat vastaajat näyttivät korrelaa-

tioiden perusteella pitävän 10th Floorin kanta-asiakaskuntaa kanssaan samanhenki-

senä. Lisäksi korrelaatioiden perusteella näyttää siltä, että he tunsivat yhteenkuulu-

vuutta muiden 10th floorin kanta-asiakkaiden kanssa. Nämä vastaajat tunsivat 

myös ”kuuluvansa kalustoon”. 

 

Taulukko 2. Koen olevani 10th Floorin kanta-asiakas  
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Väittämä Pearson Correlation
10th Floorin kanta-asiakaskunta on
kanssani samanhenkistä 0.341
Minulle on tärkeätä, että minut
nähdään 10th Floorissa 0.365
Kanta-asiakkaana saamani
taloudelliset hyödyt ovat minulle
tärkeitä 0.413
Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden
10th Floorin kanta-asiakkaiden
kanssa 0.427

Olen löytänyt uusia tuttavia 10th
Floorin kanta-asiakkaiden joukosta 0.428
Tunnen ”kuuluvani kalustoon” 10th
Floorissa 0.454

Koen saavani erityiskohtelua kanta-
asiakkuuteni vuoksi 0.458
Haluan että minut tunnetaan 10th
Floorin kanta-asiakkaana 0.509

10th Floorin kanta-asiakaskuntaan
kuuluminen on  minulle tärkeätä 0.562

Pidän itseäni osana 10th Floorin
kanta-asiakaskuntaa 0.610
Minulle on tärkeätä olla 10th Floorin
kanta-asiakas 0.760  
 

Selvää korrelaatiota oli havaittavissa ”koen saavani erityiskohtelua kanta-

asiakkuuteni vuoksi” -väittämän kanssa. Varianssianalyysin tuloksista oli pääteltä-

vissä, että erityiskohtelua kaivataan, ja taas korrelaatiomatriisin perusteella näyttää 

siltä, että ne vastaajat, jotka kokivat itsensä kanta-asiakkaiksi, tunsivat myös saavan-

sa osakseen erityiskohtelua. Taloudellisten hyötyjen merkitys tuli esille jo varianssi-

analyysin tuloksissa, ja korrelaatiomatriisi antaa asialle vahvistusta. Näin ollen voi-

daan todeta, että itsensä kanta-asiakkaiksi tuntevat vastaajat pitivät saamiaan talou-

dellisia hyötyjä tärkeinä. 

 

Ne vastaajat, jotka kokivat itsensä 10th Floorin kanta-asiakkaiksi, pitivät myös 10th 

Floorissa nähdyksi tulemista jossain määrin tärkeänä. Tämä on pääteltävissä siitä, 

että väittämän ”Minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th Floorissa” kanssa oli 

havaittavissa korrelaatiota. Myös väittämän ”olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin 
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kanta-asiakkaiden joukosta” kanssa oli havaittavissa merkittävää korrelaatiota. Kor-

relaatiota 0,428 voi pitää melko vahvana, joten ne kanta-asiakkaat, jotka halusivat 

tulla nähdyiksi, olivat myös löytäneet uusia tuttavia muiden kanta-asiakkaiden jou-

kosta. Tältä osin korrelaatiomatriisin tulos poikkeaa hieman varianssianalyysin tuot-

tamasta tuloksesta, jonka mukaan 10th Floorissa uusien tuttavien löytäminen muiden 

kanta-asiakkaiden joukosta ei olisi kovin yleistä.  

 

Kanta-asiakkuuden merkitys vastaajille 
 

Väittämä ”minulle on tärkeätä olla 10th Floorin kanta-asiakas” korreloi samojen väit-

tämien kanssa, kuin edellä käsitelty ”koen olevani 10th Floorin kanta-asiakas” -

väittämä. (Taulukko 3.) Pearson Correlation -arvoissa oli jonkin verran eroja, mutta 

suunta oli molempien kohdalla sama. ”Pidän tärkeänä, että muut 10th floorin kanta-

asiakkaat tuntevat minut” oli edellisestä poiketen korreloinut ”minulle on tärkeätä 

olla 10th Floorin kanta-asiakas” -väittämän kanssa. Todettakoon siis, että ne vastaa-

jat, joille kanta-asiakkuus oli tärkeätä, näyttivät myös pitävän tärkeänä sitä, että muut 

kanta-asiakkaat tunsivat heidät. Koska tämä samainen vastaajaryhmä tunsi myös 

yhteenkuuluvuutta muiden kanta-asiakkaiden kanssa, voisi päätellä, että jonkinlaista 

yhteisöllisyyttä 10th floorin kanta-asiakkaiden keskuudessa olisi havaittavissa.  

 

 

 

 

Taulukko 3. Minulle on tärkeätä olla 10th Floorin kanta-asiakas 
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Väittämä Pearson Correlation
Pidän tärkeänä että muut 10th
Floorin kanta-asiakkaat tuntevat
minut 0.353
Koen saavani erityiskohtelua kanta-
asiakkuuteni vuoksi 0.370

Olen löytänyt uusia tuttavia 10th
Floorin kanta-asiakkaiden joukosta 0.406

10th Floorin kanta-asiakaskunta on
kanssani samanhenkistä 0.420
Kanta-asiakkaana saamani
taloudelliset hyödyt ovat minulle
tärkeitä 0.471

Minulle on tärkeätä, että minut
nähdään 10th Floorissa 0.476
Tunnen "kuuluvani kalustoon" 10th
Floorissa 0.483
Pidän itseäni osana 10th Floorin
kanta-asiakaskuntaa 0.504
Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden
10th Floorin kanta-asiakkaiden
kanssa 0.550
Haluan että minut tunnetaan 10th
floorin kanta-asiakkaana 0.593

10th Floorin kanta-asiakaskuntaan
kuuluminen on  minulle tärkeätä 0.704
Koen olevani 10th Floorin kanta-
asiakas 0.760

 
 

Voimakkaimmat korrelaatiot tämän väittämän kohdalla olivat väitteiden ”Koen ole-

vani 10th Floorin kanta-asiakas” (0,760) ja ”10th Floorin kanta-asiakaskuntaan kuu-

luminen on minulle tärkeätä” (0,704) kanssa. Melko voimakasta korrelaatiota (0,593) 

oli havaittavissa myös väitteen ”Haluan että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-

asiakkaana” kanssa. Voidaan siis todeta, että omaa kanta-asiakkuutta tärkeänä pitävät 

asiakkaat haluavat, että myös muut tietävät heidän olevan kanta-asiakkaita. Varians-

sianalyysin tulokset näyttivät, että miehet pitivät naisia tärkeämpänä sitä, että heidät 

tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaina. Korrelaatiomatriisin tuloksista sukupuolen 

vaikutusta ei ole pääteltävissä, joten tässä kohtaa voidaan pohtia, ovatko nimen-

omaan miehet niitä asiakkaita, jotka myös pitävät kanta-asiakkuutta tärkeänä. Näin 
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voisi päätellä kun ottaa huomioon varianssianalyysin tuloksen, sekä edellä mainitun 

korrelaation kanta-asiakkuuden ja tunnettuuden tärkeänä pitämisen välillä.  

 

Kanta-asiakkaiden näkemyksiä erityiskohtelusta 
 

Tämä väittämä oli korreloinut väittämän ”saamani erityiskohtelu on minulle tärke-

ämpää kuin rahassa mitattava hyöty” kanssa (Taulukko 4). Näyttäisi siis siltä, että ne 

jotka kokivat saavansa erityiskohtelua, pitivät sitä myös tärkeämpänä kuin rahallista 

hyötyä. Tämä tulos on samansuuntainen varianssianalyysin tuloksen kanssa.  

 

Taulukko 4. Koen saavani erityiskohtelua kanta-asiakkuuteni vuoksi 

Väittämä Pearson correlation

Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden
10th Floorin kanta-asiakkaiden
kanssa 0.309

Saamani erityiskohtelu on minulle
tärkeämpää kuin rahassa mitattava
hyöty 0.314

Tunnen "kuuluvani kalustoon" 10th
Floorissa 0.320

Pidän itseäni osana 10th Floorin
kanta-asiakaskuntaa 0.322

Minulle on tärkeätä olla 10th Floorin
kanta-asiakas 0.370
Koen olevani 10th Floorin kanta-
asiakas 0.458

 
 

Ne vastaajat, jotka kokivat saavansa erityiskohtelua, tunsivat myös yhteenkuuluvuut-

ta muiden kanta-asiakkaiden kanssa. Lisäksi korrelaatiota oli havaittavissa väittä-

män ”tunnen kuuluvani kalustoon 10th Floorissa” kanssa. Nämä vastaajat pitivät 

myös itseään osana 10th Floorin kanta-asiakaskuntaa. Edellä mainitut ”Koen saavani 

erityiskohtelua kanta-asiakkuuteni vuoksi” –väittämän korrelaatiot eivät olleet erityi-

sen voimakkaita, mutta kuitenkin yli 0,3, eli niitä voidaan pitää huomioimisen arvoi-

sina.  
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Ravintolassa käyminen osana vapaa-aikaa 
 

Tämän väittämän kohdalla Pearson Correlation arvo 0.3 ylittyi ainoastaan väittämi-

en ”kanta-asiakkaana saamani taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä” ja ”olen 

löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta kanssa. (Taulukko 5.) 

Kumpikaan edellä mainituista korrelaatioista ei ollut erityisen voimakas, mutta kui-

tenkin huomioimisen arvoinen.  

 

Taulukko 5. Ravintolassa käymisen tärkeys osana vapaa-aikaa 

Väittämä Pearson correlation

Kanta-asiakkaana saamani
taloudelliset hyödyt ovat minulle
tärkeitä 0.322

Olen löytänyt uusia tuttavia 10th
Floorin kanta-asiakkaiden joukosta 0.320

 
Varianssianalyysi osoitti, että ravintolassa käyminen oli tärkeä osa vapaa-aikaa sille 

vastaajaryhmälle, joka kuului elinvaiheeseen ”yksin, alle 35-vuotias”. Voitaneen siis 

varianssianalyysin ja korrelaatiomatriisin perusteella päätellä, että juuri kyseiseen 

elinvaiheeseen kuuluville vastaajille taloudelliset hyödyt olisivat erityisen tärkeitä. 

Lisäksi tähän elinvaiheeseen kuuluvat löysivät eniten uusia tuttavia muiden kanta-

asiakkaiden joukosta.  

 

Taloudelliset hyödyt ja niiden merkitys 
 

Väittämä ”kanta-asiakkaana saamani taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä” kor-

reloi muun muassa väittämien ”haluan että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-

asiakkaana” ja ”minulle on tärkeätä, että minut nähdään 10th Floorissa” kanssa. 

Edellä mainitun lisäksi korrelaatiota oli havaittavissa myös esimerkiksi ”ravintolassa 

käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” -väittämän kanssa. Näin ollen voidaan pohtia 

onko edellisessä alaluvussa mainittu ”yksin, alle 35-vuotias”-ryhmä juuri se vastaaji-

en joukko, joka pitää ravintolassa näkymistä tärkeänä. Väittämät kyllä tukevat toisi-

aan, sillä jos ravintolasta halutaan löytää uusia tuttavuuksia, niin toki sitä tukee ole-

tus, että on tunnettu ja näkyvä kasvo kyseisessä ravintolassa. 
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Taulukko 6. Ovatko taloudelliset hyödyt tärkeitä 

Väittämä Pearson correlation
Ravintolassa käyminen on tärkeä osa
vapaa-aikaani 0.322

Minulle on tärkeätä, että minut
nähdään 10th Floorissa 0.334

Haluan että minut tunnetaan 10th
floorin kanta-asiakkaana 0.361
Koen olevani 10th Floorin kanta-
asiakas 0.413
Minulle on tärkeätä olla 10th Floorin
kanta-asiakas 0.471

 
 

Väittämä ”Haluan että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaana” korreloi väit-

tämän ”Taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä” kanssa. Varianssianalyysin tulos-

ten pohjalta voitiin todeta, että tunnettuus oli miehille naisia tärkeämpää. Edellä esil-

le tuotu alle 35-vuotiaiden yksineläjien ryhmä sopii myös tähän kohtaan erittäin hy-

vin. Alle 35-vuotiaiden tulot eivät välttämättä ole kovin suuret, ja jos ravintolassa 

käydään usein, on aika selvää, että mahdolliset kanta-asiakkaana saadut taloudelliset 

hyödyt ovat tervetulleita.  

 

Onko erityiskohtelu tärkeämpää kuin rahallinen hyöty? 
 

Väittämä ”Saamani erityiskohtelu on minulle tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyö-

ty” korreloi voimakkaimmin väittämän ”10th Floorin kanta-asiakaskunta on kanssani 

samanhenkistä” kanssa. Ne asiakkaat, joille taloudelliset hyödyt olivat vähemmän 

tärkeitä, pitivät selvästi ravintolan puitteita varsin tärkeinä. He kaipaavat ravintolassa 

käydessään erityiskohtelua, sekä käyvät mielellään sellaisessa ravintolassa, jossa 

asiakaskunta on heidän kanssaan samanhenkistä.  
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Taulukko 7. Erityiskohtelu vai rahassa mitattava hyöty 

Väittämä Pearson correlation
10th Floorin kanta-asiakaskuntaan
kuuluminen on  minulle tärkeätä 0.305

Minulle on tärkeätä, että minut
nähdään 10th Floorissa 0.307

Koen saavani erityiskohtelua kanta-
asiakkuuteni vuoksi 0.314

Olen löytänyt uusia tuttavia 10th
Floorin kanta-asiakkaiden joukosta 0.353

Tunnen "kuuluvani kalustoon" 10th
Floorissa 0.368
10th Floorin kanta-asiakaskunta on
kanssani samanhenkistä 0.443  
 

Korrelaatiota oli havaittavissa myös väittämien ”Minulle on tärkeätä että minut näh-

dään 10th Floorissa” ja ”Tunnen kuuluvani kalustoon 10th Floorissa” kanssa. Samoin 

väittämät ”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” 

ja ”10th Floorin kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on minulle tärkeätä” korreloivat 

tässä kohtaa. Kaikki nämä seikat tukevat sitä oletusta, että kanta-asiakkaista löytyy 

ryhmä, joka pitää kanta-asiakasyhteisöön kuulumista tärkeänä. Yhteisöön kuulumi-

seen liittyvät kaikki edellä mainitut seikat, nähdyksi tuleminen, tunnettuus ja erityis-

kohtelu, kanta-asiakaskuntaan kuulumisen tärkeänä pitäminen ja uusien tuttavien 

löytäminen. 

 

Tunnettuus 10th Floorin kanta-asiakkaana 
 

Tämän väittämän kanssa voimakkaimmin korreloi väittämä ”10th Floorin kanta-

asiakaskuntaan kuuluminen on minulle tärkeätä”. Vahva korrelaatio oli havaittavissa 

myös seuraavien väittämien kanssa: 

”Minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th Floorissa”  

”Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden 10th Floorin kanta-asiakkaiden kanssa” 

”Tunnen kuuluvani kalustoon 10th Floorissa”  

”Pidän itseäni osana 10th Floorin kanta-asiakaskuntaa”  

”Pidän tärkeänä että muut 10th Floorin kanta-asiakkaat tuntevat minut” 
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”10th Floorin kanta-asiakaskunta on kanssani samanhenkistä” 

”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” 

 

Taulukko 8. Onko tunnettuus kanta-asiakkaana tärkeätä 

Väittämä Pearson correlation

Kanta-asiakkaana saamani
taloudelliset hyödyt ovat minulle
tärkeitä 0.361

Olen löytänyt uusia tuttavia 10th
Floorin kanta-asiakkaiden joukosta 0.419

10th Floorin kanta-asiakaskunta on
kanssani samanhenkistä 0.43

Pidän itseäni osana 10th Floorin
kanta-asiakaskuntaa 0.437

Pidän tärkeänä että muut 10th
Floorin kanta-asiakkaat tuntevat
minut 0.439

Tunnen "kuuluvani kalustoon" 10th
Floorissa 0.443

Tunnen yhteenkuuluvuutta muiden
10th Floorin kanta-asiakkaiden
kanssa 0.455

Minulle on tärkeätä, että minut
nähdään 10th Floorissa 0.500

Koen olevani 10th Floorin kanta-
asiakas 0.509

10th Floorin kanta-asiakaskuntaan
kuuluminen on  minulle tärkeätä 0.573

Minulle on tärkeätä olla 10th Floorin
kanta-asiakas 0.593  
 

Ne asiakkaat, jotka pitävät tunnettuutta tärkeänä, tuntevat vahvasti olevansa 10th 

Floorin kanta-asiakkaita. He tuntevat ”kuuluvansa kalustoon” ja heille on tärkeätä 

että heidät nähdään 10th Floorissa.  Kyseiset asiakkaat tuntevat myös yhteenkuulu-

vuutta muiden 10th Floorin kanta-asiakkaiden kanssa, ja he myös pitävät 10th Floo-

rin kanta-asiakaskuntaa kanssaan samanhenkisenä. Myös uusien tuttavien löytäminen 

kanta-asiakasyhteisön sisältä on heille mahdollista ja ehkä jopa toivottavaa.  
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5.9 Kanta-asiakkaiden vapaamuotoinen palaute 
 

Kyselylomakkeen lopussa vastaajia pyydettiin kertomaan vapaamuotoisesti mitä 

mieltä he ovat 10th Floorin kanta-asiakasjärjestelmästä ja miten he toivoivat sitä ke-

hitettävän. Täytettyjä palaute-kohtia oli 118 lomakkeesta 41 lomakkeessa. Hyvin 

monet olivat siis jättäneet kokonaan vastaamatta, mutta muutamat olivat kirjoittaneet 

hyvinkin pitkiä palautteita. Karkeasti jaoteltuna palaute voitiin jakaa kolmeen pää-

joukkoon: kiitoksiin, toiveisiin ja kysymyksiin (kuvio17). 

  

 

 

 

 

 

Kuvio 17. Kanta-asiakkaiden vapaamuotoinen palaute 

  

 

Monet vastaajat olivat varsin tyytyväisiä ja pitivät kanta-asiakasjärjestelmää nykyi-

sellään ihan toimivana. Useat vastaajat esittivät kiitoksia erityisesti 10th Floorin syn-

tymäpäiväjuhliin ja muihin kanta-asiakastilaisuuksiin liittyen. 10th Floorin syntymä-

päiväjuhlat tulivat esille varsin monissa vastauksissa, kuten myös erään vastaajan 

palautteessa: 

 

Toiminut hyvin. Vuosittaiset synttärijuhlat vuoden odotetuimmat, joten niiden 

toivoisi kuuluvan ohjelmaan jatkossakin. Alennukset aterioinnista tai ilmaiset 

drinkkiliput houkuttelevat käymään useamminkin. 

 

Lisäksi mainittiin kanta-asiakaspostin toimivan esimerkiksi vinkkinä viikonlopun 

viettoon. Kanta-asiakaspostia pidettiin myös mukavana piristyksenä arjen keskellä ja 

kanta-asiakaspostituksen henkilökohtaisuus koettiin mukavana asiana. Ystävällinen 

henkilökunta ja hyvä ruoka saivat kiitosta, samoin saunatilat, jotka erään vastaajan 

mukaan sopivat hyvin asiakastilaisuuksiin.  

 

Kanta-asiakkaiden vapaamuotoinen palaute

Kiitokset Toiveet Kysymykset

Kanta-asiakkaiden vapaamuotoinen palaute

Kiitokset Toiveet Kysymykset
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Kehitysehdotuksissa tulivat esille muun muassa erilaiset teemaillat, joita varsin mo-

net vastaajat toivoivat. Lisäksi toivottiin kesäisiä terassitapahtumia. Kanta-

asiakasiltoja toivottiin järjestettävän myös viikonloppuisin. Varsin monet huomautti-

vat, jos he eivät olleet saaneet kutsua johonkin kanta-asiakastilaisuuteen. Eräs vastaa-

ja totesi näin: 

 

Valitettavasti en saanut kutsua kanta-asiakasiltaanne nauttimaan italialaisesta 

ruuasta. Sääli, kaikki kaverit olivat siellä. 

 

Yksi vastaaja oli valinnut väittämään ”koen olevani 10th Floorin kanta-asiakas” vas-

tausvaihtoehdon ”Jokseenkin eri mieltä” ja viitannut tähän lomakkeen alareunan 

kommentissaan, jossa hän totesi, ettei ollut saanut kutsua ”Kympin 7-vuotis pippa-

loihin”. Vieraslistalta pois jäämisen lisäksi muutamat huomauttivat myös siitä, ettei-

vät vielä olleet saaneet VIP-korttia. Lisäksi eräs kortin haltija toivoi myös ystävänsä 

saavan VIP-kortin. Yksi vastaaja oli tyytyväinen nykyiseen järjestelmään, mutta hä-

nen toiveensa oli, ettei ”klubi” kasvaisi liian suureksi.  

 

Monet toivoivat kanta-asiakkaille lisää erilaisia tarjouksia ja rahallisia etuja. Sisään-

pääsymaksusta haluttiin alennusta tai sen toivottiin olevan ilmainen. Iltaan suuntau-

tuvien etujen lisäksi toivottiin tarjouksia myös lounasaikaan. Eräs vastaaja totesi kan-

ta-asiakasjärjestelmän olevan ”sinällään onnistuneen innovatiivinen”, mutta toivoi 

postitukseen enemmän jatkuvuutta läpi vuoden. Yhdessä palautteessa kanta-

asiakaspostien todettiin olevan raskasta luettavaa niiden pituuden ja monisanaisuu-

den vuoksi. Kahdessa lomakkeessa vastaajan kirjoitustyylistä oli havaittavissa, ettei 

vastaajan äidinkieli ollut suomi. Käsiala ja kirjoitustyyli olivat molemmissa niin sa-

mankaltaiset, että luultavasti molempien lomakkeiden palaute oli saman henkilön 

kirjoittama. Lomakkeiden taustatietojen perusteella voi päätellä, että kyseessä on 

luultavasti pariskunta, josta nainen on kirjoittanut lomakkeiden palautteet. Kirjoittaja 

antaa palautetta seuraavalla tavalla: 

 

Me olla aina vain Baila. 10th se on meidän olohuone! Joka viikko. Kehitam pa-

rempi dj ja musici kuin hyvää asiakat vihdu 10th ja ei lähte eri paikka keske il-

ta kuin on paha olo! Jos te paranta tilantte tuleme joka toinen päivää! Tulen 
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aina 10th koska se on meidän päikkä! Parempa asiakaspiiri ja pukeuttu, pa-

rempa music. 

 

Kirjoittajan palaute on hiukan epäselvää johtuen huonosta suomenkielen taidosta, 

mutta kirjoituksesta on pääteltävissä, että kirjoittaja toivoo ravintolan muuttavan soit-

tamaansa musiikkia. Lisäksi muiden asiakkaiden toivotaan pukeutuvan paremmin. 

Palautteen perusteella kyseessä on säännöllisesti juhlimassa käyvä henkilö/pariskunta, 

joka käy usein myös 10th Floorissa. 

 

Muutamalle vastaajalle koko kanta-asiakasjärjestelmä tuntui olevan varsin epäselvä 

ja palaute-kohtaan oli listattu siihen liittyviä kysymyksiä. Eräs vastaajista pyysi, että 

hänelle kerrottaisiin lyhyesti millainen järjestelmä on ja mitä etuja se tarjoaa. Yksi 

vastaaja oli listannut palaute-kohtaan seuraavat kommentit: 

 

• Tuoko kanta-asiakkuus tullessaan muita etuisuuksia kuin tiedotteet? Minulla 

anti on jäänyt siihen. 

• Onko kanta-asiakkuudesta rahallista hyötyä? 

• Onko 10th Floorilla kanta-asiakastilaisuuksia? 

• Jaatteko kutsuja joihinkin 10th Floorin tilaisuuksiin? 

• Jaatteko kanta-asiakkaille VIP-kortteja? 

 

Vapaamuotoiseen palautekohtaan oli vastattu vain 41 lomakkeessa. Pienestä määräs-

tä huolimatta palautteista oli helposti löydettävissä kolme palauteryhmää, jotka esi-

teltiin edellä. Näistä palauteryhmistä toiveita esitettiin eniten, mutta myös kiitoksia 

oli huomattavan paljon. Kysymyksiä esitettiin vähiten, mutta kuitenkin niin paljon, 

että ne kannattaa huomioida. 

 

Kiitokset kohdistuivat suurelta osin järjestettyihin kanta-asiakastilaisuuksiin ja näistä 

erityisesti 10th Floorin syntymäpäiväjuhliin. Toinen kiitoksen kohde olivat kanta-

asiakaspostitukset, jotka koettiin virkistävinä arjen keskellä. Lisäksi mainittiin myös 

kanta-asiakaspostin henkilökohtaisuus, joka koettiin mukavana asiana. Toiveiden 

osalta selvästi esille nousivat ehdotukset erilaisista teemailloista sekä kanta-
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asiakkaille kohdistetuista tarjouksista. Merkille pantavaa oli se, että monet vastaajat 

olivat maininneet, etteivät olleet saaneet kutsua johonkin kanta-asiakasjuhlaan.  

 

Vaikutti siltä, että ilman kutsua jääminen oli suoranainen loukkaus kanta-asiakasta 

kohtaan. Lisäksi muutamat myös huomauttivat, että VIP-kortti olisi jo aika saada ja 

yksi kortin haltija toivoi myös ystävänsä saavan kortin. Palautteiden perusteella voisi 

päätellä, että 10th Floorin järjestämät kanta-asiakasillat ovat aina suuri tapaus, jossa 

halutaan ehdottomasti olla mukana. Mikäli kutsu juhlaan jää saamatta kanta-asiakas 

joutuu miettimään onko hän enää edes kanta-asiakas kun häntä ei pyydetä paikalle. 

Palautteiden perusteella vaikuttaa siltä, että ainakin osa kanta-asiakkaista pitää kanta-

asiakkuutta varsin tärkeänä asiana. Muutamat vastaajat eivät tunteneet kanta-

asiakasjärjestelmää ollenkaan, mutta hekin vaikuttivat kiinnostuneilta kuulemaan 

mitä sillä olisi heille tarjota.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 

Tutkimuksessa selvitettiin ravintolan kanta-asiakkaiden näkemyksiä kanta-

asiakkuudesta sekä ravintolan kanta-asiakaskunnan yhteisöllisyydestä. kyselyn tulok-

sia analysoitiin tilastollisesti varianssianalyysin ja korrelaatiomatriisin avulla. Va-

rianssianalyysissä testattiin vastaajien taustatietojen yhteyttä vastauksiin ja korrelaa-

tiomatriisiin koottiin osa kyselyssä olleista väittämistä sekä tutkittiin niiden välisiä 

korrelaatioita. Kyselyn lopussa olleet avoimet palautteet luettiin ja jaettiin sisällön 

perusteella kolmeen eri ryhmään. Jokaisen ryhmän palautetta esiteltiin sanallisesti 

alaluvussa 5.7.  

 

Ravintolassa käyntien tiheyden toimiessa ryhmittelevänä muuttujana harvemmin 

ravintolassa käyvät kanta-asiakkaat näyttivät varianssianalyysin perusteella kokevan 

eniten saavansa erityiskohtelua kanta-asiakkuutensa vuoksi. Muiden vastaajaryhmien 

osalta varianssianalyysin tulokset osoittivat, että mitä useammin vastaajat kävivät 

ravintolassa, sitä enemmän he kokivat saavansa erityiskohtelua. Selitys tälle tuloksel-

le voi olla esimerkiksi se, että harvemmin ravintolassa käyvät kanta-asiakkaat koki-

sivat ravintolakäyntinsä erityislaatuisempina kuin muut vastaajat. Jos ravintolassa 

käydään harvoin, voi kyseessä olla huippuhetki, johon halutaan satsata ja siihen lada-

taan suuret odotukset.  

 

Useammin ravintolassa käyvien asiakkaiden kohdalla itse ravintolassa asioiminen ei 

ehkä tunnu kovin erityislaatuiselta, vaan se voi pikemminkin olla vain osa arkipäivää. 

Toisaalta mitä useammin jossain tietyssä ravintolassa asioidaan, sitä paremmin asia-

kas aletaan tuntea ja mahdollisesti myös huomioida entistä paremmin hänen omien 

tarpeidensa mukaisesti. Näin ollen usein ravintolassa asioivat eivät ehkä koe saa-

maansa erityiskohtelua samalla tavalla erityislaatuisena kuin ne, jotka saavat sitä 

harvemmin.  

 

Verrattaessa erityiskohtelun ja taloudellisen hyödyn välisiä eroja, käytettiin selitettä-

vänä muuttujana väittämää ”Saamani erityiskohtelu on minulle tärkeämpää kuin ra-

hallinen hyöty”. Varianssianalyysin perusteella oli pääteltävissä, että mitä useammin 

ravintolassa käydään, sitä tärkeämpää kanta-asiakkaaseen kohdistuva erityiskohtelu 

on. Tulokset eivät olleet täysin loogisia, sillä toiseksi eniten erityiskohtelua näytti 
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arvostavan joka toinen viikko ravintolassa asioivien ryhmä. Vasta tämän ryhmän 

jälkeen tuli kerran viikossa ravintolassa asioivien ryhmä. Toiseksi vähiten erityiskoh-

telua arvosti harvemmin ravintolassa käyvien ryhmä. Vähiten erityiskohtelua arvosti 

se ryhmä, joka asioi ravintolassa kerran kuukaudessa. Näillä perusteilla voidaan pää-

tellä, että usein ravintolassa asioiville kanta-asiakkaille erityiskohtelu on tärkeämpää 

kuin rahassa mitattava hyöty, kun taas harvemmin asioivat kanta-asiakkaat kaipaavat 

enemmän rahallista hyötyä. Kaikkien ryhmien tuloksista oli kuitenkin pääteltävissä, 

että erityiskohtelua pidettiin jossain määrin tärkeämpänä kuin taloudellista hyötyä.  

 

Edellä mainitun väittämän ”Saamani erityiskohtelu on minulle tärkeämpää kuin ra-

hallinen hyöty” kohdalla eroja ryhmien välillä löytyi myös sukupuolessa. Naisten ja 

miesten välinen ero ei ollut kovin suuri, mutta kuitenkin selkeästi havaittavissa. Mie-

het näyttivät pitävän erityiskohtelua rahassa mitattavaa hyötyä tärkeämpänä enem-

män kuin naiset. Selitys tähän voi olla vastaajien ammatti tai asema. Kyselyyn vas-

tanneista miehistä suurin osa oli johtajia tai päälliköitä, joten heidän voi olettaa ole-

van taloudellisesti hyvin toimeentulevia.  

 

Naisista taas valtaosa oli sihteereitä tai assistentteja, joten heidän tulotasonsa on ole-

tettavasti miehiä alempi. Miehille ravintolassa kulutetulla rahasummalla ei oletetta-

vasti ole niin suurta merkitystä kuin erityiskohtelulla. Toisaalta miesten kohdalla 

kyseessä voi olla myös jonkinlainen ”status” –merkitys. Esimerkiksi miesjohtajan 

viedessä asiakkaansa ravintolaan hänen ”statuksensa” kohoaisi hänen asiakkaansa 

silmissä hänelle osoitetun erityiskohtelun vuoksi. Myös naisten kohdalla tuloksista 

oli pääteltävissä, että he arvostavat erityiskohtelua enemmän kuin taloudellista hyö-

tyä ja eron miehiin nähden katsottiin johtuvan juuri edellä mainitusta erosta tulo-

tasossa. 

 

Näkemyksiä erityiskohtelusta testattiin myös väittämän ”En kaipaa erityiskohtelua 

kanta-asiakkaana” avulla. Tämän väittämän kohdalla tulokset eivät olleet aivan sa-

mansuuntaisia kuin aiempien väittämien kohdalla. Useita kertoja viikossa ravintolas-

sa käyvien ryhmä oli pitänyt erityiskohtelua tärkeämpänä kuin rahallista hyötyä, mut-

ta tässä kohtaa he olivatkin väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.  
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Harvemmin ravintolassa asioivien ryhmä oli pitänyt rahassa mitattavaa hyötyä eri-

tyiskohtelua tärkeämpänä, mutta tämän väittämän kohdalla näytti kuitenkin eniten 

kaipaavan erityiskohtelua. Myös tämän perusteella näyttäisi siltä, että harvoin ravin-

tolassa asioivat vastaajat lataavat ehkä kaikin tavoin suuremmat odotukset niihin 

erityislaatuisiin hetkiin, jotka he ravintolassa viettävät. He toivovat sekä rahassa mi-

tattavia hyötyjä että erityiskohtelua. Heitä voisikin pitää varsin haasteellisena asia-

kasryhmänä. Yhtäältä he voivat olla varsin hyviä asiakkaita, jos he aina ravintolassa 

käydessään palaavat samaan paikkaan ja ovat näin ollen uskollisia asiakkaita. Toi-

saalta he ovat vaativia, he haluavat sekä rahallisia etuja että erityiskohtelua huolimat-

ta siitä, etteivät käy ravintolassa kovin usein.  

 

Korrelaatiomatriisin tulosten perusteella voitiin päätellä, että ne vastaajat, jotka koki-

vat itsensä kanta-asiakkaiksi, tunsivat myös saavansa osakseen erityiskohtelua. Kui-

tenkin tämä sama ryhmä näytti pitävän myös saamiaan taloudellisia hyötyjä tärkeinä. 

Näiden molempien kohdalla korrelaatio oli melko voimakas, joten molemmilla sei-

koilla oli selkeästi tärkeä merkitys. Korrelaatiomatriisi myös osoitti, että ne vastaajat, 

jotka kokivat saavansa erityiskohtelua, tunsivat yhteenkuuluvuutta muiden kanta-

asiakkaiden kanssa. Nämä vastaajat näyttivät myös pitävän itseään osana 10th Floo-

rin kanta-asiakaskuntaa. Näistä seikoista voitaneen päätellä, että 10th Floorin kanta-

asiakaskunta on ainakin jonkinasteinen yhteisö ja että 10th Floorin kanta-asiakkaiden 

keskuudessaan on havaittavissa yhteisöllisyyden tunnetta. 

 

Ravintolakäyntien tärkeyttä kanta-asiakkaille testattiin väittämällä ”Ravintolassa 

käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani”. Mitä useammin ravintolassa asioitiin, sitä 

tärkeämpänä osana vapaa-aikaa ravintolassa käyntiä myös pidettiin. Näin ollen voi-

tiin päätellä, että 10th Floorin kanta-asiakkaat olivat vapaa-ajallaan ravintolassa käy-

viä henkilöitä. Kuitenkin suuri osa vastaajista oli sihteerejä tai assistentteja ja he 

usein järjestävät esimerkiksi yritysten asiakastilaisuuksia. Ammattijakaumasta voisi 

siis päätellä, että 10th Floorin kanta-asiakkaat kävisivät ravintolassa työn merkeissä. 

Tässä kohtaa voidaankin pohtia missä kulkee raja työn ja vapaa-ajan välillä? Olisiko 

mahdollista, että myös asiakastapaamisia tai muita työhön liittyviä ravintolakäyntejä 

pidettäisiin jonkinasteisena vapaa-aikana huolimatta siitä, että ne kuitenkin ovat osa 

työtä? 
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Elinvaiheen toimiessa ryhmittelevänä muuttujana tärkeintä ravintolassa käyminen 

näytti olevan yksin eläville alle 35-vuotiaille vastaajille. Vähiten tärkeää se oli ryh-

mälle, jotka ovat joko naimisissa tai avoliitossa ja joilla on lapsia. Kaikkien ryhmien 

vastausten perusteella voitiin kuitenkin päätellä, että ravintolassa käyminen oli jok-

seenkin tärkeä osa vapaa-aikaa. Tätä oletusta tukee myös se, että harvemmin ravinto-

lassa käyvät vastaajat näyttivät lataavan ravintolassa käynteihinsä suuria odotuksia. 

Ravintolassa käyminen voi olla tärkeä osa vapaa-aikaa monesta eri syystä. Yksin 

elävälle alle 35-vuotiaalle ravintolassa käynti voi olla tapa pitää hauskaa, tavata ystä-

viä tai vaikkapa etsiä uusia tuttavuuksia. Toisaalta taas perheelliselle se voi olla tapa 

irrottautua arjen paineista ja saada hetki omaa aikaa ilman lapsia ja perheellisen vel-

vollisuuksia.  

 

Väittämän ”Ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” kohdalla tilastolli-

sesti merkitseviä eroja vastaajaryhmien välillä löytyi myös, kun ryhmittelevänä 

muuttujana toimi taustatietokysymys, jolla selvitettiin mikä vastaajille on tärkeintä 

ravintolassa käydessä. Vaihtoehdot olivat ruokaileminen, hauskanpito ja ystävi-

en/tuttavien tapaaminen. Ravintolassa käyminen näytti olevan tärkein osa vapaa-

aikaa sille vastaajaryhmälle, joka piti hauskanpitoa tärkeimpänä asiana ravintolassa 

käydessään. Vähiten tärkeätä se oli sille vastaajaryhmälle, jolle ruokaileminen oli 

ravintolakäyntien tärkein anti. Edellä todettiin, että tärkeintä ravintolassa käyminen 

oli yksin eläville alle 35-vuotiaille vastaajille. Tässä kohtaa kyseessä on luultavasti 

sama ryhmä. Tämä ryhmä paitsi pitää ravintolassa käymistä tärkeänä osana vapaa-

aikaa, myös pitää hauskanpitoa tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessä.  

 

Varianssianalyysi osoitti, että ravintolassa käyminen oli tärkeä osa vapaa-aikaa sille 

vastaajaryhmälle, joka kuului elinvaiheeseen ”yksin, alle 35-vuotias”. Korrelaa-

tiomatriisissa väittämä ”Ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” korreloi 

väittämien ”Kanta-asiakkaana saamani taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä” 

ja ”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” kanssa. 

Näin ollen voidaan päätellä, että juuri yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ryhmälle ta-

loudelliset hyödyt olisivat erityisen tärkeitä. Lisäksi tähän elinvaiheeseen kuuluvat 

löysivät myös eniten uusia tuttavia muiden kanta-asiakkaiden joukosta.  
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Edellä mainitut seikat tuntuvat nivoutuvan yhteen varsin loogisesti. Yksin elävällä 

alle 35-vuotiaalla ei välttämättä ole kovin suuria tuloja, mutta he pitävät kuitenkin 

ravintolassa käymistä tärkeänä osana vapaa-aikaansa. Näin ollen on ymmärrettävää, 

että he ovat kiinnostuneita mahdollisista heille suotavista taloudellisista hyödyistä. 

Samaisen ryhmän jäsenet ovat yksin eläjiä, joten lienee luonnollista, että he ovat 

myös löytäneet uusia tuttavia ravintolassa käydessään. Uusien tuttavien löytymisen 

voisi kuvitella olevan eräs tärkeä seikka ravintolassa käyntien yhteydessä. 

 

Asiakasuskollisuutta testattiin väittämällä ”10th Floorin lisäksi käyn usein myös 

muissa ravintoloissa”. Eroja ryhmien väliltä löytyi, kun ryhmittelevänä muuttujana 

toimi ravintolakäyntien tiheys. Usein ravintoloissa käyvät vastaajat eivät näyttäisi 

olevan erityisen uskollisia yhdelle ravintolalle. Myös muiden vastaajaryhmien osalta 

tulokset olivat samansuuntaisia, eli kovin suurta sitoutuneisuutta tai asiakasuskolli-

suutta vastauksista ei ollut pääteltävissä. Ravintola-alan kilpailu on kovaa, joten asi-

akkaiden sitouttaminen vaatii kovia ponnisteluja. Helsingin keskustassa on suuri 

määrä ravintoloita ja saman tien, kun joku ravintola lopetetaan, tilalle syntyy uusi. 

Kuluttajat ovat lisäksi vaihtelunhaluisia, joten näyttäisi siltä, että kovin suurta asia-

kasuskollisuutta heiltä ei voida odottaa. 

 

Ravintolassa käyntien tiheys toimi erottelevana tekijänä varsin monen väittämän 

kohdalla. Ravintolassa käyminen on oletettavasti aivan erilainen osa elämää riippuen 

siitä, kuinka usein sitä harrastetaan. Osalle usein ravintolassa käyvistä vastaajista 

ravintolassa käyminen voi olla osa työtä, esimerkiksi asiakastapaamisia tai muita 

neuvotteluita. Toisaalta joillekin vastaajista ravintolassa käyminen voi olla tärkeä osa 

vapaa-aikaa, ja he asioivat ravintolassa usein juuri sen vuoksi. Harvemmin ravinto-

lassa käyvät vastaajat saattavat pitää ravintolakäyntiä esimerkiksi rentouttavana het-

kenä työn ja perhe-elämän kiireiden keskellä. Vastaajien kokemukset eroavat siis 

toisistaan pitkälti sen perusteella kuinka usein he käyvät ravintolassa. 

 

Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää onko kanta-asiakkaille tärkeätä ”näkyä” 10th 

Floorissa. Tätä testattiin väittämällä ”Minulle on tärkeätä, että minut nähdään 10th 

Floorissa”. Tilastollisesti merkitseviä eroja ryhmien väliltä löytyi, kun ryhmittelevä-

nä muuttujana toimi vastaajien ravintolakäyntien tiheys. Useita kertoja viikossa ra-

vintolassa asioivien ryhmän vastausten keskiarvo oli vastausvaihtoehtojen ”ei samaa 
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eikä eri mieltä” ja ”jokseenkin eri mieltä” välissä. Kaikki muut vastaajaryhmät olivat 

väittämän kanssa jokseenkin eri mieltä.  

 

Näin ollen oli pääteltävissä, että 10th Floorissa nähdyksi tuleminen ei ollut vastaajille 

erityisen tärkeätä. Tärkeintä nähdyksi tuleminen oli sille ryhmälle, joka asioi ravinto-

lassa useita kertoja viikossa. Yksin elävien alle 35-vuotiaiden ryhmä piti ravintolassa 

käymistä tärkeänä osana vapaa-aikaa. Koska tämän ryhmän todettiin myös löytäneen 

ravintolasta uusia tuttavia, voitaneen olettaa, että tässäkin kohtaa kyseessä on tuo 

sama ryhmä. Jos halutaan luoda uusia tuttavuuksia, on myös tärkeätä nähdä ja tulla 

nähdyksi. 

 

Uusien tuttavien löytymistä ei varianssianalyysin tulosten perusteella voinut pitää 

kovin yleisenä. Väittämän ”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-

asiakkaiden joukosta” kohdalla tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi ryhmittelevän 

muuttujan ollessa ravintolakäyntien tiheys. Eniten uusia tuttavia näytti löytäneen se 

vastaajaryhmä, joka asioi ravintolassa useita kertoja viikossa ja vähiten kerran kuu-

kaudessa ravintolassa käyvien joukko. Kuitenkin useita kertoja viikossa asioivien 

ryhmän keskiarvo oli lähinnä vaihtoehtoa ”ei samaa eikä eri mieltä”, joten heidän-

kään osalta uusien tuttavien löytymistä ei voi pitää kovin yleisenä. Kokonaisuudes-

saan joitain uusia tuttavuuksia oli löytynyt, vaikka se ei ollutkaan kovin yleistä.  

 

Korrelaatiomatriisi puolestaan osoitti, että ne vastaajat, jotka kokivat itsensä 10th 

Floorin kanta-asiakkaiksi, pitivät myös 10th Floorissa nähdyksi tulemista jossain 

määrin tärkeänä. Myös väittämän ”Minulle on tärkeätä, että minut nähdään 10th 

Floorissa” kanssa oli havaittavissa korrelaatiota. Väittämän ”olen löytänyt uusia tut-

tavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” kanssa oli havaittavissa merkittävää 

korrelaatiota. Korrelaatiota 0,428 voi pitää melko vahvana, joten ne kanta-asiakkaat, 

jotka halusivat tulla nähdyiksi, olivat myös löytäneet uusia tuttavia muiden kanta-

asiakkaiden joukosta. Tältä osin korrelaatiomatriisin tulos poikkeaa hieman varians-

sianalyysin tuloksesta, jonka mukaan 10th Floorissa uusien tuttavien löytäminen 

muiden kanta-asiakkaiden joukosta ei olisi kovin yleistä.  

 

Väittämä ”Kanta-asiakkaana saamani taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä” kor-

reloi muun muassa väittämien ”Haluan että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-
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asiakkaana” sekä ”Minulle on tärkeätä, että minut nähdään 10th Floorissa” kanssa. 

Näiden kahden väittämän lisäksi korrelaatiota löytyi myös väittämän ”Ravintolassa 

käyminen on tärkeä osa vapaa-aikaani” kanssa. Näin ollen on mahdollista, että edellä 

mainittu yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ryhmä olisi myös se joukko, joka pitää 

ravintolassa näkymistä tärkeänä. Tunnettuuden ja taloudellisten hyötyjen tärkeänä 

pitämisen välinen korrelaatio sopii myös hyvin yksin asuvien alle 35-vuotiaiden 

kohdalle. Kuten jo edellä mainittiin, alle 35-vuotiaiden tulot eivät välttämättä ole 

kovin suuret. Tästä johtuen heille kanta-asiakkaana osoitetut taloudelliset hyödyt 

ovat varmasti tervetulleita.  

 

Kanta-asiakkuuteen liittyvien etujen kiinnostavuutta mitattiin väittämällä ”Haluan 

saada tietoa kanta-asiakkuuteeni liittyvistä eduista”. Tilastollisesti merkitseviä ryh-

mien välisiä eroja oli havaittavissa ryhmittelevän muuttujan ollessa ravintolakäynnin 

tärkein asia. Eniten kanta-asiakkuuteen liittyvistä eduista näytti haluavan tietoa vas-

taajaryhmä, joka piti ystävien ja tuttavien tapaamista tärkeimpänä asiana ravintolassa 

käydessä. Vähiten kiinnostunut kanta-asiakas eduista oli se ryhmä, joka piti ruokai-

lemista ravintolakäynnin tärkeimpänä antina, mutta myös tämä ryhmä oli väitteen 

kanssa jokseenkin samaa mieltä. Kanta-asiakkuuteen liittyvistä eduista näytettiin siis 

olevan varsin kiinnostuneita. 

 

Väittämän ”Haluan että minut tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaana” kohdalla 

tilastollisesti merkitseviä eroja löytyi sukupuolen toimiessa ryhmittelevänä muuttuja-

na. Tunnettuus näytti olevan miehille tärkeämpää kuin naisille. Myös tässä kohtaa 

miesten kohdalla jo aiemmin mainittu ”status –merkitys” on mahdollinen selitys su-

kupuolten väliselle erolle. Toisaalta tunnettuudesta on hyötyä myös ajankäytön kan-

nalta. Kiireinen asiakas voi kokea tärkeänä sen, että hänen aikaansa säästyy, kun hä-

net tunnetaan ja hänen toiveensa osataan ottaa huomioon heti hänen astuessaan si-

sään ravintolaan. Naisten osalta syynä voidaan pitää esimerkiksi sitä, etteivät he ha-

lua leimautua ”huonoiksi naisiksi” ravintolan kanta-asiakkuuden vuoksi. Naisten 

osalta ravintolakulttuuri on muuttunut kovasti. Naiset eivät ole aina voineet mennä 

ravintolaan yksin, eivätkä edes naisseurueessa. Kyselyyn vastanneiden keski-ikä oli 

42 vuotta, joten monien naisvastaajien taustalla voi olla nuoruuden kokemuksia nai-

sia kohtaan tiukemmasta ravintolakulttuurista. 
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Korrelaatiomatriisi puolestaan osoitti, että se kanta-asiakkaiden ryhmä joka piti omaa 

kanta-asiakkuuttaan tärkeänä asiana, halusi myös muiden tuntevan heidät kanta-

asiakkaina. Varianssianalyysin tulosten perusteella miehet näyttivät pitävän naisia 

tärkeämpänä sitä, että heidät tunnetaan 10th Floorin kanta-asiakkaina. Korrelaa-

tiomatriisin tuloksista sukupuolen vaikutukset eivät ole pääteltävissä, joten voidaan 

pohtia ovatko miehet juuri niitä kanta-asiakkaita, jotka myös pitävät kanta-

asiakkuuttaan tärkeänä. Tätä päätelmää tukevat varianssianalyysin tulos sekä korre-

laatio kanta-asiakkuuden ja tunnettuuden tärkeänä pitämisen välillä.  

 

Korrelaatiomatriisin tuloksista oli nähtävissä, että ne vastaajat, joille kanta-asiakkuus 

oli tärkeätä, näyttivät myös pitävän tärkeänä sitä, että muut kanta-asiakkaat tunsivat 

heidät. Koska tämä samainen vastaajaryhmä tunsi myös yhteenkuuluvuutta muiden 

kanta-asiakkaiden kanssa, voitaneen päätellä, että 10th Floorin kanta-asiakkaiden 

keskuudessa olisi yhteisöllisyyttä.  

 

Väittämä ”Saamani erityiskohtelu on minulle tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyö-

ty” korreloi voimakkaimmin väittämän ”10th Floorin kanta-asiakaskunta on kanssani 

samanhenkistä” kanssa. Tästä voidaan päätellä, että ne asiakkaat, joille taloudelliset 

hyödyt olivat vähemmän tärkeitä, pitivät ulkoisia puitteita tärkeinä. He kaipasivat 

erityiskohtelua sekä pitivät siitä, että ravintolan asiakaskunta on heidän kanssaan 

samanhenkistä. Korrelaatiota oli havaittavissa myös seuraavien väittämien kanssa: 

• ”Minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th Floorissa” 

• ”Tunnen kuuluvani kalustoon 10th Floorissa” 

• ”Olen löytänyt uusia tuttavia 10th Floorin kanta-asiakkaiden joukosta” 

• ”10th Floorin kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on minulle tärkeätä” 

 

Kaikki nämä väittämät tukevat oletusta siitä, että ainakin osa kanta-asiakkaista pitää 

kanta-asiakasyhteisöön kuulumista tärkeänä. Kyseiset väittämät pitävät sisällään 

nähdyksi tulemisen, tunnettuuden, erityiskohtelun, kanta-asiakaskuntaan kuulumisen 

tärkeänä pitämisen sekä uusien tuttavien löytymisen. Kaikkia näitä edellä mainittuja 

asioita voidaan pitää yhteisöön ja sen toimintaan liittyvinä ominaisuuksina.  
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Kysymyslomakkeessa olleiden väittämien lisäksi lomakkeen lopussa vastaajia pyy-

dettiin kertomaan vapaamuotoisesti mitä mieltä he olivat 10th Floorin kanta-

asiakasjärjestelmästä ja miten he toivoivat sitä kehitettävän. Yli puolet 118 vastaajas-

ta oli jättänyt kohdan tyhjäksi, mutta 41 vastaajaa oli antanut palautetta. Osa oli kir-

joittanut asiansa hyvin lyhyesti, mutta muutamien vastaukset olivat hyvinkin pitkiä. 

Palaute jakautui kiitoksiin, toiveisiin ja kysymyksiin.  

 

Kiitosta saivat erityisesti 10th Floorin syntymäpäiväjuhlat ja muut kanta-

asiakastilaisuudet. Toinen kiitoksen kohde oli kanta-asiakasposti, joka koettiin mu-

kavana piristyksenä arjen keskellä. Toiveissa esille tulivat erilaiset teemaillat, joita 

haluttiin lisää. Myös muita kanta-asiakastilaisuuksia ja kanta-asiakkaille osoitettuja 

tarjouksia toivottiin entistä enemmän. Monet vastaajat huomauttivat hieman louk-

kaantuneeseen sävyyn, mikäli heitä ei oltu kutsuttu johonkin kanta-asiakasjuhlaan. 

Lisäksi VIP-korttia toivoi jokunen vastaaja. Kysymyksissä tuli esille se, että muuta-

mille vastaajille 10th Floorin kanta-asiakasjärjestelmä oli lähes tuntematon. Nämäkin 

vastaajat vaikuttivat varsin kiinnostuneilta kanta-asiakasjärjestelmästä ja esittivät 

monia siihen liittyviä kysymyksiä. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

7 YHTEENVETO 
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Asiakkaiden uskollisuus ja sitoutuneisuus ovat yrityksille arvokkaita kilpailuetuja. 

Asiakkaat ovat entistä vaativampia ja pelkkä välittömien tarpeiden tyydyttäminen ei 

enää riitä. Kanta-asiakasjärjestelmät ovat osoitus yritysten halusta pyrkiä tuntemaan 

asiakkaansa entistä paremmin ja tarjota asiakkailleen lisäarvoa. Kanta-asiakkuutta 

voidaan parhaimmillaan pitää hyödyllisenä ja tuottoisana asiana sekä kuluttajalle että 

yritykselle. Kuluttajille kanta-asiakasjärjestelmät tarjoavat erilaisia rahallisia ja ei-

rahallisia etuja. Yritysten pyrkimys on kanta-asiakasjärjestelmien avulla sitouttaa 

asiakkaita ja saada heidät pysymään uskollisina yrityksen tuotteille tai palveluille.  

 

Tämän tutkimuksen teoriaosuus on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa on 

selvitetty kanta-asiakkuutta sekä kuluttajan että yrityksen näkökulmasta ja toisessa 

osassa on perehdytty yhteisöön ja sen toimintaan. Tutkimuksen empiirisen osan vii-

tekehys on rakennettu näiden kahden aihealueen pohjalta. Viitekehys rakentuu ravin-

tolan kanta-asiakkaiden muodostamasta yhteisöstä ja sen toiminnasta sekä yhteisön 

jäsenten välisistä sidoksista.  

 

Tutkimuksen teoriaosassa on selvitetty kanta-asiakkuutta asiakasuskollisuuden näkö-

kulmasta sekä käyty läpi erilaisia kanta-asiakkaiden saamia etuja ja kanta-

asiakaskerhoja asiakkaiden sitouttajina. Tarkoituksena on ollut tuoda esille sekä ku-

luttajan, että yrityksen näkökulma käsiteltävään aiheeseen. Lisäksi on tuotu esille 

kanta-asiakasohjelmiin kohdistunutta kritiikkiä ja ravintolan kanta-asiakkuuden eri-

tyispiirteitä sekä naisia ravintolan kanta-asiakkaina. 

 

Kanta-asiakkaat voivat olla ryhmä ihmisiä, joita yhdistää esimerkiksi asioiminen 

jossain tietyssä ravintolassa. Erilaisia ryhmiä voidaan kutsua yhteisöiksi, mutta jotta 

yhteisöllisyyttä voitaisiin sanoa olevan olemassa, ei pelkkä fyysinen yhdessäolo riitä. 

Tutkimuksen teoriaosassa on käyty läpi yhteisöön ja yhteisöllisyyteen liittyviä teori-

oita ja malleja. Tarkoituksena on ollut selvittää voidaanko ravintolan kanta-

asiakaskuntaa pitää yhteisönä ja miten mahdollinen yhteisöllisyys ravintolan kanta-

asiakaskunnassa ilmenee.  

 

Empiirisen osan tavoitteena on ollut saada selville löytyykö ravintolan kanta-

asiakkaiden keskuudesta yhteisöllisyyttä. Lisäksi on pyritty selvittämään ovatko kan-

ta-asiakkaat kiinnostuneita kuulumaan kanta-asiakasyhteisöön vai haluavatko he kan-
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ta-asiakkaiksi vain mahdollisten taloudellisten hyötyjen vuoksi. Erityisesti on haluttu 

selventää, kumpi kanta-asiakkaalle on tärkeämpää, rahallinen hyöty vai hänelle suotu 

erityiskohtelu. Lisäksi tavoitteena on ollut valottaa ”nähdyksi tulemisen” ja ”tunnet-

tuuden” merkitystä ravintolan kanta-asiakkaille. Tarkoituksena on ollut muun ohella 

saada selville ovatko kanta-asiakkaat löytäneet uusia tuttavia muiden kanta-

asiakkaiden joukosta. 

 

Tutkimuksen empiirisen osan kohderyhmänä olivat helsinkiläisen ravintola 10th 

Floorin kanta-asiakkaat. Tutkimuksessa käytettiin kvantitatiivista Survey -

menetelmää. Tutkimuskysymysten pohjalta laadittiin postikysely, joka postitettiin 

kaikille yli 500:lle 10th floorin kanta-asiakasrekisteristä löytyneelle henkilölle. Pa-

lautuneista lomakkeista saatiin 118 kappaleen otos. Vastaajien taustatietojen avulla 

testattiin löytyykö eri vastaajaryhmien väliltä tilastollisesti merkitseviä eroja. Testaus 

suoritettiin SPSS for Windows –ohjelman avulla ja testauksessa käytettiin varianssi-

analyysin yksisuuntaista one-way anova –menetelmää.  

 

Varianssianalyysin lisäksi aineistoa analysoitiin korrelaatiomatriisin avulla. Korre-

laatiomatriisiin koottiin osa kyselyssä olleista väittämistä, ja tutkittiin niiden välisiä 

korrelaatioita. Kyselylomakkeen lopussa olleet vastaajien antamat vapaamuotoiset 

palautteet luettiin läpi ja niistä poimittiin tärkeimmät esille nousevat asiat.  

 

Tutkimuksen tulosten perusteella oli pääteltävissä, että usein ravintolassa asioiville 

kanta-asiakkaille erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa mitattava hyöty, kun taas 

harvemmin asioivat kanta-asiakkaat kaipaavat enemmän rahallista hyötyä. Tästä huo-

limatta kaikkien ryhmien tuloksista oli pääteltävissä, että erityiskohtelua pidettiin 

jossain määrin tärkeämpänä kuin taloudellista hyötyä. 

 

Harvemmin ravintolassa käyvät kanta-asiakkaat näyttivät eniten kokevan saavansa 

erityiskohtelua kanta-asiakkuutensa vuoksi. Muiden vastaajaryhmien osalta tulokset 

osoittivat, että mitä useammin vastaajat kävivät ravintolassa, sitä enemmän he koki-

vat saavansa erityiskohtelua. Harvemmin ravintolassa käyvät kanta-asiakkaat näytti-

vät siis kokevan ravintolakäyntinsä erityislaatuisempina kuin muut vastaajat. Harvoja 

ravintolassa vietettyjä hetkiä voidaan pitää sellaisina, joihin halutaan satsata ja niihin 

myös ladataan suuret odotukset. Useammin ravintolassa käyvien asiakkaiden kohdal-
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la itse ravintolassa asioiminen ei ehkä tunnu kovin erityislaatuiselta, se voi pikem-

minkin olla vain osa arkipäivää. Usein ravintolassa asioivat eivät välttämättä koe 

saamaansa erityiskohtelua samalla tavalla erityislaatuisena kuin ne, jotka saavat sitä 

harvemmin.  

 

Sekä miehet että naiset pitivät erityiskohtelua tärkeämpänä kuin rahassa mitattavaa 

hyötyä. Verrattaessa miesten ja naisten vastausten keskiarvoja voitiin kuitenkin tode-

ta, että miehet pitivät naisia voimakkaammin erityiskohtelua taloudellisia hyötyjä 

tärkeämpänä. Syy tähän voi olla ammatti tai asema. Kyselyyn vastanneista miehistä 

suurin osa oli johtajia tai päälliköitä, joten heidän voi olettaa olevan taloudellisesti 

hyvin toimeentulevia. Naisista taas valtaosa oli sihteereitä tai assistentteja, joten hei-

dän tulotasonsa on oletettavasti miehiä alempi. Miehille ravintolassa kulutetulla ra-

hasummalla ei ehkä ole niin suurta merkitystä kuin erityiskohtelulla. Toisaalta mies-

ten kohdalla kyseessä voi olla myös jonkinlainen ”status” –merkitys. Eli esimerkiksi 

miesjohtajan viedessä asiakkaansa ravintolaan hänen ”statuksensa” kohoaisi hänelle 

osoitetun erityiskohtelun vuoksi.  

 

Yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ryhmälle taloudelliset hyödyt olivat tulosten perus-

teella tärkeitä. Lisäksi tähän elinvaiheeseen kuuluvat, löysivät myös eniten uusia 

tuttavia muiden kanta-asiakkaiden joukosta. Yksin elävällä alle 35-vuotiaalla ei vält-

tämättä ole kovin suuria tuloja, mutta he pitävät ravintolassa käymistä tärkeänä osana 

vapaa-aikaansa. Näin ollen on ymmärrettävää, että he ovat kiinnostuneita mahdolli-

sista heille suotavista taloudellisista hyödyistä. Tutkimuksen tulosten perusteella oli 

myös pääteltävissä, että tämä ryhmä paitsi pitää ravintolassa käymistä tärkeänä osana 

vapaa-aikaa, myös pitää hauskanpitoa tärkeimpänä asiana ravintolassa käydessä. 

Lisäksi näytti siltä, että tälle yksin asuvien alle 35-vuotiaiden ryhmälle näkyminen 

ravintolassa oli jossain määrin tärkeää.  

 

Kokonaisuudessaan uusien tuttavien löytymistä ei tulosten perusteella voinut pitää 

kovin yleisenä. Ravintolassa käyntien tiheyden perusteella eniten uusia tuttavia näytti 

löytäneen se vastaajaryhmä, joka asioi ravintolassa useita kertoja viikossa ja vähiten 

kerran kuukaudessa ravintolassa käyvien joukko. Elinvaiheista esille nousi alle 35-

vuotiaiden yksineläjien joukko, joka myös näytti löytäneen uusia tuttavia muiden 
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kanta-asiakkaiden joukosta. Vaikkei uusien tuttavuuksien löytyminen ollut erityisen 

yleistä, oli sitä kuitenkin tapahtunut.  

 

Kyselylomakkeen lopussa vastaajille annettiin mahdollisuus antaa avointa palautetta 

sekä kehitysehdotuksia 10th Floorin kanta-asiakasjärjestelmään liittyen. Palaute ja-

kautui kolmeen ryhmään: kiitoksiin, toiveisiin ja kysymyksiin. Kiitokset kohdistuivat 

suurelta osin järjestettyihin kanta-asiakastilaisuuksiin ja näistä erityisesti 10th Floo-

rin syntymäpäiväjuhliin. Toinen kiitoksen kohde olivat kanta-asiakaspostitukset, jot-

ka koettiin virkistävinä arjen keskellä.  

 

Toiveiden osalta selvästi esille nousivat ehdotukset erilaisista teemailloista sekä kan-

ta-asiakkaille kohdistetuista tarjouksista. Merkille pantavaa oli se, että monet vastaa-

jat olivat maininneet, etteivät olleet saaneet kutsua johonkin tiettyyn kanta-

asiakasjuhlaan. Vaikutti siltä, että ilman kutsua jääminen oli koettu suoranaisena 

loukkauksena kanta-asiakasta kohtaan. Palautteiden perusteella voitaneen päätellä, 

että 10th Floorin järjestämät kanta-asiakasillat ovat aina odotettuja tapahtumia, joissa 

halutaan ehdottomasti olla mukana. Mikäli kutsu juhlaan jää saamatta, joutuu kanta-

asiakas miettimään onko hän enää edes kanta-asiakas, kun häntä ei pyydetä paikalle. 

Muutamat vastaajat eivät tunteneet kanta-asiakasjärjestelmää ollenkaan, mutta hekin 

osoittivat kiinnostuksensa järjestelmää kohtaan esittämillään kysymyksillä. 

 

Ravintolan kanta-asiakkaiden muodostamaa yhteisöä olisi kiinnostavaa tutkia myös 

tulevaisuudessa. Selvityksen kohteena voisi olla esimerkiksi se, että löytyykö eri-

tyyppisten ravintoloiden kanta-asiakasyhteisöjen väliltä merkittäviä eroja. Lisäksi 

selvennystä kaipaisi se, onko ravintolan kanta-asiakkaiden yhteisöllisyys ikäsidon-

naista. Toisin sanoen kokevatko tietyt ikäryhmät yhteisöllisyyden voimakkaammin 

kuin jotkut toiset. Tarkennusta kaipaisi myös ravintolan kanta-asiakasyhteisön syn-

tymä sekä yhteisön jäsenien pysyvyys, eli miten tällaisen yhteisön jäseniksi päädy-

tään ja kuinka pitkään yhteisöön halutaan kuulua. Kiinnostavaa olisi myös saada sel-

ville kuinka suuri verran kuluttajien ravintoloissa käyttämästä rahasta käytetään 

omassa kantapaikassa. 

Yrityksen näkökulmasta tutkimukset voisivat auttaa löytämään keinoja asiakkaiden 

entistä vahvempaan sitouttamiseen ja asiakasuskollisuuteen. Kuluttajan kannalta 
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mielenkiintoista olisi saada selville tuoko ravintolan kanta-asiakkuus todellista talou-

dellista hyötyä ja miten ravintolan kanta-asiakkuus vaikuttaa kotitalouden toimintaan.  
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LIITE 1 Taustatietolomake 
 

Olen:      

Nainen......  1 
Mies .........  2 
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Syntymävuosi _____________ 
 
Ammatti___________________________ 
 
Mihin elinvaiheeseen kuulutte? 

Naimaton, asuu vanhempien luona ..................................................  1  
Yksin, alle 35 -vuotias .....................................................................  2  
Yksin, yli 35 -vuotias. ......................................................................  3  
Naimisissa/avopari, ei lapsia............................................................  4  
Naimisissa/avopari, on lapsia...........................................................  5  
Yksinhuoltaja/aikuinen, asuu lasten kanssa.....................................  6  
Pariskunta, lapset eivät asu kotona ..................................................  7 

 
 
Kuinka usein käytte ravintolassa? 
 
Useita kertoja viikossa  1 

Kerran viikossa  2 

Joka toinen viikko  3 

Kerran kuukaudessa  4 

Harvemmin  5 

 
Mikä seuraavista vaihtoehdoista on Teille tärkein  
ravintolassa käydessänne? (valitkaa vain 1 vaihtoehdoista) 
 
Ruokaileminen  1 

Hauskanpito  2 

Ystävien/tuttavien tapaaminen  3 

 
 
Kiitos vaivannäöstänne! Mikäli haluatte osallistua lahjakorttien arvontaan, täyttäkää alla 
olevaan lipukkeeseen yhteystietonne ja leikatkaa se irti kyselylomakkeesta. Arvontalomakkeet käs
lään  
erillään kyselystä eikä henkilöllisyys tule ilmi tutkimustuloksia käsiteltäessä. 
 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Nimi: ____________________________________________________________________ 
 
Osoite: ___________________________________________________________________ 
 
Postinumero ja postitoimipaikka: ______________________________________________ 
 
Puhelinnumero: _________________________ 
 

LIITE 2 Kyselylomake 
 

1. Mitä mieltä olette seuraavista 10th Floorin kanta-asiakkuuteen liittyvistä 
väittämistä? (Ympyröikää omaa mielipidettänne vastaava vaihtoehto) 
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   Täysin 
samaa 
Mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa, 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
Eri 

Mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En tunne 
asiaa 

       
Koen olevani 10th Floorin kanta-
asiakas 

1 2 3 4 5 9 

       
Minulle on tärkeätä olla 10th 
Floorin kanta-asiakas 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Koen saavani erityiskohtelua 
kanta-asiakkuuteni vuoksi 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Ravintolassa käyminen on tärkeä 
osa vapaa-aikaani. 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Kanta-asiakkuudesta on minulle 
taloudellista hyötyä 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Kanta-asiakkaana saamani talou-
delliset hyödyt ovat minulle 
tärkeitä 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Saamani erityiskohtelu on minulle 
tärkeämpää kuin rahassa mitattava 
hyöty 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Haluan saada tietoa kanta-
asiakkuuteeni liittyvistä eduista. 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Olisin valmis vastaanottamaan 
kanta-asiakastiedotteita 
kirjepostin sijaan myös 
esimerkiksi sähköpostitse tai 
tekstiviestinä. 

1 2 3 4 5 9 

       
10th Floorin lisäksi käyn usein 
myös muissa ravintoloissa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
En koe saavani erityisetuja 10th 
Floorin kanta-asiakkaana 
 

1 2 3 4 5 9 

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
LIITE 2 Kyselylomake 
 
1. Seuraavat väittämät koskevat 10th Floorin kanta-asiakaskuntaa ja kanta-

asiakkaiden keskinäistä vuorovaikutusta. Ympyröikää väittämistä omaa 
mielipidettänne vastaava vaihtoehto. 
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 Täysin 

samaa 
mieltä 

Jokseenkin 
samaa 
mieltä 

Ei samaa, 
eikä eri 
mieltä 

Jokseenkin 
eri 

mieltä 

Täysin 
eri 

mieltä 

En tunne 
asiaa 

       
Haluan että minut tunnetaan 10th 
Floorin kanta-asiakkaana 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Vietän mielelläni aikaa muiden 
10th Floorin kanta-asiakkaiden 
kanssa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
En kaipaa erityiskohtelua kanta-
asiakkaana 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Tunnen yhteenkuuluvuutta mui-
den 10th Floorin kanta-
asiakkaiden kanssa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Pidän tärkeänä, että muut 10th 
Floorin kanta-asiakkaat tuntevat 
minut 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Pidän itseäni osana 10th Floorin 
kanta-asiakaskuntaa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
10th Floorin kanta-asiakaskunta 
on kanssani samanhenkistä 

1 2 3 4 5 9 

       
Minulle on tärkeätä, että minut 
nähdään 10th Floorissa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Tunnen ”kuuluvani kalustoon” 
10th Floorissa 
 

1 2 3 4 5 9 

       
Olen löytänyt uusia tuttavia 10th 
Floorin kanta-asiakkaiden joukos-
ta 

1 2 3 4 5 9 

       
10th Floorin kanta-asiakaskuntaan 
kuuluminen on minulle tärkeätä 
 

1 2 3 4 5 9 

 
Seuraavaan kysymykseen voitte vastata vapaamuotoisesti.  
 
Mitä mieltä olette 10th Floorin kanta-asiakasjärjestelmästä ja miten toivoisitte 
sitä kehitettävän? 
 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Sukupuoli 

Lower Bound Upper Bound
1 77 2.13 1.151 0.131 1.87 2.39 1 5
2 39 2.15 0.904 0.145 1.86 2.45 1 5
Total 116 2.14 1.071 0.099 1.94 2.33 1 5
1 76 2.14 0.919 0.105 1.93 2.35 1 5
2 40 2.30 1.067 0.169 1.96 2.64 1 5
Total 116 2.20 0.971 0.090 2.02 2.38 1 5
1 76 2.30 1.120 0.128 2.05 2.56 1 5
2 39 2.13 0.951 0.152 1.82 2.44 1 4
Total 115 2.24 1.065 0.099 2.05 2.44 1 5
1 78 2.46 1.192 0.135 2.19 2.73 1 5
2 40 2.80 1.043 0.165 2.47 3.13 1 4
Total 118 2.58 1.150 0.106 2.37 2.79 1 5
1 78 2.05 0.992 0.112 1.83 2.27 1 5
2 39 2.44 1.165 0.187 2.06 2.81 1 5
Total 117 2.18 1.064 0.098 1.98 2.37 1 5
1 78 2.45 1.101 0.125 2.20 2.70 1 5
2 40 2.03 0.891 0.141 1.74 2.31 1 5
Total 118 2.31 1.050 0.097 2.11 2.50 1 5
1 78 1.37 0.561 0.064 1.25 1.50 1 4
2 40 1.58 0.675 0.107 1.36 1.79 1 4
Total 118 1.44 0.607 0.056 1.33 1.55 1 4
1 78 2.47 1.439 0.163 2.15 2.80 1 5
2 40 2.15 1.477 0.234 1.68 2.62 1 5
Total 118 2.36 1.454 0.134 2.10 2.63 1 5
1 78 1.87 1.121 0.127 1.62 2.12 1 5
2 40 1.83 1.059 0.168 1.49 2.16 1 4
Total 118 1.86 1.096 0.101 1.66 2.06 1 5
1 76 2.34 1.102 0.126 2.09 2.59 1 5
2 38 2.37 1.149 0.186 1.99 2.75 1 4
Total 114 2.35 1.113 0.104 2.14 2.56 1 5
1 77 2.83 1.056 0.120 2.59 3.07 1 5
2 38 2.39 0.946 0.153 2.08 2.71 1 4
Total 115 2.69 1.038 0.097 2.50 2.88 1 5
1 75 2.44 1.130 0.130 2.18 2.70 1 5
2 39 2.13 1.105 0.177 1.77 2.49 1 4
Total 114 2.33 1.126 0.105 2.12 2.54 1 5
1 70 3.39 1.120 0.134 3.12 3.65 1 5
2 39 3.31 1.055 0.169 2.97 3.65 2 5
Total 109 3.36 1.093 0.105 3.15 3.57 1 5
1 73 3.90 1.056 0.124 3.66 4.15 1 5
2 39 3.92 1.061 0.170 3.58 4.27 2 5
Total 112 3.91 1.053 0.100 3.71 4.11 1 5
1 77 2.79 1.139 0.130 2.53 3.05 1 5
2 39 2.74 1.019 0.163 2.41 3.07 1 5
Total 116 2.78 1.096 0.102 2.57 2.98 1 5
1 62 2.90 0.900 0.114 2.67 3.13 1 5
2 31 2.77 0.805 0.145 2.48 3.07 1 5
Total 93 2.86 0.867 0.090 2.68 3.04 1 5
1 75 3.81 1.123 0.130 3.55 4.07 1 5
2 38 3.92 1.024 0.166 3.58 4.26 2 5
Total 113 3.85 1.087 0.102 3.65 4.05 1 5
1 72 3.69 1.146 0.135 3.43 3.96 1 5
2 38 3.71 1.037 0.168 3.37 4.05 1 5
Total 110 3.70 1.105 0.105 3.49 3.91 1 5
1 73 3.48 1.396 0.163 3.15 3.81 1 5
2 39 3.08 1.244 0.199 2.67 3.48 1 5
Total 112 3.34 1.353 0.128 3.09 3.59 1 5
1 76 2.29 1.056 0.121 2.05 2.53 1 5
2 39 2.38 1.161 0.186 2.01 2.76 1 5
Total 115 2.32 1.089 0.102 2.12 2.52 1 5

Descriptives

 N Mean Std. Deviation Std. Error

Mean

Minimum Maximum
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä

 



 99

LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Sukupuoli 
Sum of Squares df Mean Square F Sig.

Between Groups 0.015 1 0.015 0.013 0.910
Within Groups 131.778 114 1.156
Total 131.793 115
Between Groups 0.632 1 0.632 0.668 0.415
Within Groups 107.808 114 0.946
Total 108.440 115
Between Groups 0.784 1 0.784 0.690 0.408
Within Groups 128.398 113 1.136
Total 129.183 114
Between Groups 3.029 1 3.029 2.315 0.131
Within Groups 151.785 116 1.308
Total 154.814 117
Between Groups 3.846 1 3.846 3.472 0.065
Within Groups 127.385 115 1.108
Total 131.231 116
Between Groups 4.747 1 4.747 4.431 0.037
Within Groups 124.270 116 1.071
Total 129.017 117
Between Groups 1.092 1 1.092 3.016 0.085
Within Groups 41.993 116 0.362
Total 43.085 117
Between Groups 2.782 1 2.782 1.320 0.253
Within Groups 244.549 116 2.108
Total 247.331 117
Between Groups 0.058 1 0.058 0.048 0.827
Within Groups 140.493 116 1.211
Total 140.551 117
Between Groups 0.018 1 0.018 0.014 0.906
Within Groups 139.947 112 1.250
Total 139.965 113
Between Groups 4.846 1 4.846 4.646 0.033
Within Groups 117.884 113 1.043
Total 122.730 114
Between Groups 2.494 1 2.494 1.984 0.162
Within Groups 140.839 112 1.257
Total 143.333 113
Between Groups 0.152 1 0.152 0.127 0.723
Within Groups 128.893 107 1.205
Total 129.046 108
Between Groups 0.009 1 0.009 0.008 0.928
Within Groups 123.098 110 1.119
Total 123.107 111
Between Groups 0.061 1 0.061 0.051 0.823
Within Groups 138.111 114 1.212
Total 138.172 115
Between Groups 0.344 1 0.344 0.455 0.502
Within Groups 68.839 91 0.756
Total 69.183 92
Between Groups 0.293 1 0.293 0.246 0.621
Within Groups 132.150 111 1.191
Total 132.442 112
Between Groups 0.006 1 0.006 0.005 0.943
Within Groups 133.094 108 1.232
Total 133.100 109
Between Groups 4.119 1 4.119 2.277 0.134
Within Groups 198.988 110 1.809
Total 203.107 111
Between Groups 0.233 1 0.233 0.195 0.659
Within Groups 134.862 113 1.193
Total 135.096 114

 
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Kuinka usein käytte ravintoloissa 

Lower Bound Upper Bound
1 17 2.24 1.147 0.278 1.65 2.83 1 5
2 36 2.19 1.009 0.168 1.85 2.54 1 5
3 34 1.97 0.870 0.149 1.67 2.27 1 4
4 21 2.48 1.327 0.290 1.87 3.08 1 5
5 8 1.50 1.069 0.378 0.61 2.39 1 4
Total 116 2.14 1.071 0.099 1.94 2.33 1 5
1 17 2.41 1.064 0.258 1.86 2.96 1 5
2 37 2.27 0.990 0.163 1.94 2.60 1 5
3 34 1.97 0.797 0.137 1.69 2.25 1 4
4 20 2.45 0.999 0.223 1.98 2.92 1 5
5 8 1.75 1.165 0.412 0.78 2.72 1 4
Total 116 2.20 0.971 0.090 2.02 2.38 1 5
1 17 1.71 0.849 0.206 1.27 2.14 1 4
2 36 2.25 0.937 0.156 1.93 2.57 1 5
3 34 2.41 1.234 0.212 1.98 2.84 1 5
4 20 2.70 1.031 0.231 2.22 3.18 1 5
5 8 1.50 0.535 0.189 1.05 1.95 1 2
Total 115 2.24 1.065 0.099 2.05 2.44 1 5
1 17 1.88 0.993 0.241 1.37 2.39 1 4
2 37 2.27 1.018 0.167 1.93 2.61 1 4
3 35 2.51 1.040 0.176 2.16 2.87 1 5
4 21 3.38 0.921 0.201 2.96 3.80 2 5
5 8 3.63 1.408 0.498 2.45 4.80 2 5
Total 118 2.58 1.150 0.106 2.37 2.79 1 5
1 17 2.06 0.966 0.234 1.56 2.56 1 4
2 36 2.17 1.028 0.171 1.82 2.51 1 5
3 35 1.89 0.832 0.141 1.60 2.17 1 4
4 21 2.67 1.238 0.270 2.10 3.23 1 5
5 8 2.50 1.512 0.535 1.24 3.76 1 5
Total 117 2.18 1.064 0.098 1.98 2.37 1 5
1 17 1.53 0.624 0.151 1.21 1.85 1 3
2 37 2.38 1.010 0.166 2.04 2.72 1 4
3 35 2.29 1.100 0.186 1.91 2.66 1 5
4 21 2.71 0.956 0.209 2.28 3.15 1 4
5 8 2.63 1.302 0.460 1.54 3.71 1 5
Total 118 2.31 1.050 0.097 2.11 2.50 1 5
1 17 1.47 0.514 0.125 1.21 1.74 1 2
2 37 1.51 0.692 0.114 1.28 1.74 1 4
3 35 1.31 0.471 0.080 1.15 1.48 1 2
4 21 1.52 0.750 0.164 1.18 1.87 1 4
5 8 1.38 0.518 0.183 0.94 1.81 1 2
Total 118 1.44 0.607 0.056 1.33 1.55 1 4
1 17 2.47 1.375 0.333 1.76 3.18 1 5
2 37 2.46 1.592 0.262 1.93 2.99 1 5
3 35 1.97 1.339 0.226 1.51 2.43 1 5
4 21 2.48 1.365 0.298 1.86 3.10 1 5
5 8 3.13 1.553 0.549 1.83 4.42 1 5
Total 118 2.36 1.454 0.134 2.10 2.63 1 5
1 17 1.41 0.870 0.211 0.96 1.86 1 4
2 37 1.70 1.051 0.173 1.35 2.05 1 5
3 35 1.77 0.910 0.154 1.46 2.08 1 4
4 21 2.24 1.179 0.257 1.70 2.77 1 5
5 8 2.88 1.553 0.549 1.58 4.17 1 5
Total 118 1.86 1.096 0.101 1.66 2.06 1 5
1 17 1.94 1.088 0.264 1.38 2.50 1 4
2 35 2.34 0.968 0.164 2.01 2.68 1 4
3 34 2.47 1.285 0.220 2.02 2.92 1 5
4 20 2.70 1.031 0.231 2.22 3.18 1 5
5 8 1.88 0.991 0.350 1.05 2.70 1 4
Total 114 2.35 1.113 0.104 2.14 2.56 1 5

Descriptives

 N Mean Std. Deviation Std. Error

Mean

Minimum Maximum
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Kuinka usein käytte ravintoloissa 
1 17 2.47 1.281 0.311 1.81 3.13 1 5
2 36 2.61 0.994 0.166 2.27 2.95 1 5
3 33 2.64 0.859 0.150 2.33 2.94 1 4
4 21 3.00 1.095 0.239 2.50 3.50 1 5
5 8 2.88 1.246 0.441 1.83 3.92 1 5
Total 115 2.69 1.038 0.097 2.50 2.88 1 5
1 17 1.82 1.015 0.246 1.30 2.35 1 4
2 36 2.58 1.131 0.188 2.20 2.97 1 5
3 33 2.09 1.100 0.192 1.70 2.48 1 4
4 20 2.30 0.923 0.206 1.87 2.73 1 4
5 8 3.38 1.188 0.420 2.38 4.37 2 5
Total 114 2.33 1.126 0.105 2.12 2.54 1 5
1 17 3.35 1.057 0.256 2.81 3.90 2 5
2 34 3.53 1.080 0.185 3.15 3.91 1 5
3 31 3.00 1.000 0.180 2.63 3.37 1 5
4 20 3.75 1.020 0.228 3.27 4.23 2 5
5 7 3.00 1.528 0.577 1.59 4.41 1 5
Total 109 3.36 1.093 0.105 3.15 3.57 1 5
1 17 3.59 1.228 0.298 2.96 4.22 1 5
2 35 4.00 1.057 0.179 3.64 4.36 2 5
3 32 3.75 0.916 0.162 3.42 4.08 2 5
4 20 4.25 0.910 0.204 3.82 4.68 2 5
5 8 4.00 1.414 0.500 2.82 5.18 2 5
Total 112 3.91 1.053 0.100 3.71 4.11 1 5
1 17 2.47 1.179 0.286 1.86 3.08 1 5
2 37 2.92 1.038 0.171 2.57 3.26 1 5
3 33 2.55 0.971 0.169 2.20 2.89 1 5
4 21 3.14 1.236 0.270 2.58 3.71 1 5
5 8 2.75 1.165 0.412 1.78 3.72 2 5
Total 116 2.78 1.096 0.102 2.57 2.98 1 5
1 15 2.60 0.828 0.214 2.14 3.06 1 4
2 26 2.85 0.967 0.190 2.46 3.24 1 5
3 27 2.67 0.734 0.141 2.38 2.96 1 4
4 18 3.22 0.808 0.191 2.82 3.62 2 5
5 7 3.29 0.951 0.360 2.41 4.17 2 5
Total 93 2.86 0.867 0.090 2.68 3.04 1 5
1 16 3.56 1.365 0.341 2.84 4.29 1 5
2 37 3.97 1.040 0.171 3.63 4.32 2 5
3 32 3.47 1.047 0.185 3.09 3.85 2 5
4 20 4.30 0.801 0.179 3.92 4.68 3 5
5 8 4.25 1.035 0.366 3.38 5.12 3 5
Total 113 3.85 1.087 0.102 3.65 4.05 1 5
1 16 3.44 1.153 0.288 2.82 4.05 1 5
2 36 3.64 1.150 0.192 3.25 4.03 1 5
3 31 3.48 1.122 0.201 3.07 3.90 1 5
4 20 4.20 0.834 0.186 3.81 4.59 2 5
5 7 4.14 1.069 0.404 3.15 5.13 3 5
Total 110 3.70 1.105 0.105 3.49 3.91 1 5
1 17 2.71 1.263 0.306 2.06 3.36 1 5
2 36 3.31 1.451 0.242 2.81 3.80 1 5
3 32 3.16 1.273 0.225 2.70 3.62 1 5
4 20 4.05 1.099 0.246 3.54 4.56 2 5
5 7 3.86 1.345 0.508 2.61 5.10 2 5
Total 112 3.34 1.353 0.128 3.09 3.59 1 5
1 17 2.18 0.951 0.231 1.69 2.67 1 4
2 37 2.35 1.136 0.187 1.97 2.73 1 5
3 33 2.03 0.984 0.171 1.68 2.38 1 4
4 20 2.75 1.070 0.239 2.25 3.25 1 5
5 8 2.63 1.408 0.498 1.45 3.80 1 5
Total 115 2.32 1.089 0.102 2.12 2.52 1 5

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Kuinka usein käytte ravintoloissa 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 6.887 4 1.722 1.530 0.198
Within Groups 124.906 111 1.125
Total 131.793 115
Between Groups 5.604 4 1.401 1.512 0.203
Within Groups 102.836 111 0.926
Total 108.440 115
Between Groups 14.468 4 3.617 3.468 0.010
Within Groups 114.715 110 1.043
Total 129.183 114
Between Groups 34.181 4 8.545 8.005 0.000
Within Groups 120.632 113 1.068
Total 154.814 117
Between Groups 9.080 4 2.270 2.081 0.088
Within Groups 122.151 112 1.091
Total 131.231 116
Between Groups 14.775 4 3.694 3.654 0.008
Within Groups 114.242 113 1.011
Total 129.017 117
Between Groups 0.950 4 0.238 0.637 0.637
Within Groups 42.134 113 0.373
Total 43.085 117
Between Groups 10.822 4 2.705 1.293 0.277
Within Groups 236.509 113 2.093
Total 247.331 117
Between Groups 15.848 4 3.962 3.590 0.009
Within Groups 124.703 113 1.104
Total 140.551 117
Between Groups 7.592 4 1.898 1.563 0.189
Within Groups 132.372 109 1.214
Total 139.965 113
Between Groups 3.428 4 0.857 0.790 0.534
Within Groups 119.302 110 1.085
Total 122.730 114
Between Groups 17.310 4 4.328 3.743 0.007
Within Groups 126.023 109 1.156
Total 143.333 113
Between Groups 8.943 4 2.236 1.936 0.110
Within Groups 120.103 104 1.155
Total 129.046 108
Between Groups 5.239 4 1.310 1.189 0.320
Within Groups 117.868 107 1.102
Total 123.107 111
Between Groups 6.927 4 1.732 1.465 0.218
Within Groups 131.245 111 1.182
Total 138.172 115
Between Groups 5.658 4 1.415 1.960 0.108
Within Groups 63.524 88 0.722
Total 69.183 92
Between Groups 11.863 4 2.966 2.656 0.037
Within Groups 120.579 108 1.116
Total 132.442 112
Between Groups 9.058 4 2.264 1.917 0.113
Within Groups 124.042 105 1.181
Total 133.100 109
Between Groups 19.913 4 4.978 2.908 0.025
Within Groups 183.194 107 1.712
Total 203.107 111
Between Groups 7.598 4 1.899 1.639 0.170
Within Groups 127.498 110 1.159
Total 135.096 114

ANOVA
 
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Elinvaihe  

Lower Bound Upper Bound
2 7 2.43 0.535 0.202 1.93 2.92 2 3
3 24 2.00 1.251 0.255 1.47 2.53 1 5
4 34 2.21 1.122 0.192 1.81 2.60 1 5
5 32 1.97 0.861 0.152 1.66 2.28 1 5
6 9 2.22 1.093 0.364 1.38 3.06 1 4
7 10 2.50 1.354 0.428 1.53 3.47 1 5
Total 116 2.14 1.071 0.099 1.94 2.33 1 5
2 7 2.14 0.378 0.143 1.79 2.49 2 3
3 23 2.04 0.976 0.204 1.62 2.47 1 5
4 35 2.34 1.136 0.192 1.95 2.73 1 5
5 32 2.06 0.840 0.148 1.76 2.37 1 4
6 9 2.33 0.707 0.236 1.79 2.88 1 3
7 10 2.40 1.265 0.400 1.50 3.30 1 5
Total 116 2.20 0.971 0.090 2.02 2.38 1 5
2 7 1.71 0.488 0.184 1.26 2.17 1 2
3 23 2.35 1.265 0.264 1.80 2.89 1 5
4 34 2.29 1.060 0.182 1.92 2.66 1 4
5 32 2.16 0.847 0.150 1.85 2.46 1 4
6 9 2.67 1.225 0.408 1.73 3.61 1 4
7 10 2.10 1.370 0.433 1.12 3.08 1 5
Total 115 2.24 1.065 0.099 2.05 2.44 1 5
2 7 1.29 0.756 0.286 0.59 1.98 1 3
3 24 2.42 1.283 0.262 1.88 2.96 1 5
4 35 2.54 1.094 0.185 2.17 2.92 1 5
5 33 2.97 1.075 0.187 2.59 3.35 1 5
6 9 2.89 1.054 0.351 2.08 3.70 2 4
7 10 2.40 0.966 0.306 1.71 3.09 1 4
Total 118 2.58 1.150 0.106 2.37 2.79 1 5
2 7 2.29 0.951 0.360 1.41 3.17 1 4
3 24 1.88 1.035 0.211 1.44 2.31 1 4
4 34 2.32 1.121 0.192 1.93 2.71 1 5
5 33 2.30 1.045 0.182 1.93 2.67 1 5
6 9 2.00 1.323 0.441 0.98 3.02 1 4
7 10 2.10 0.876 0.277 1.47 2.73 1 4
Total 117 2.18 1.064 0.098 1.98 2.37 1 5
2 7 1.71 1.113 0.421 0.69 2.74 1 4
3 24 2.75 1.032 0.211 2.31 3.19 1 5
4 35 2.03 1.014 0.171 1.68 2.38 1 5
5 33 2.24 1.001 0.174 1.89 2.60 1 4
6 9 2.56 0.882 0.294 1.88 3.23 1 4
7 10 2.60 1.174 0.371 1.76 3.44 1 5
Total 118 2.31 1.050 0.097 2.11 2.50 1 5
2 7 1.29 0.488 0.184 0.83 1.74 1 2
3 24 1.38 0.711 0.145 1.07 1.68 1 4
4 35 1.49 0.562 0.095 1.29 1.68 1 3
5 33 1.52 0.667 0.116 1.28 1.75 1 4
6 9 1.44 0.527 0.176 1.04 1.85 1 2
7 10 1.30 0.483 0.153 0.95 1.65 1 2
Total 118 1.44 0.607 0.056 1.33 1.55 1 4
2 7 3.71 1.254 0.474 2.55 4.87 2 5
3 24 2.46 1.318 0.269 1.90 3.01 1 4
4 35 2.17 1.505 0.254 1.65 2.69 1 5
5 33 2.21 1.386 0.241 1.72 2.70 1 5
6 9 2.11 1.453 0.484 0.99 3.23 1 5
7 10 2.60 1.713 0.542 1.37 3.83 1 5
Total 118 2.36 1.454 0.134 2.10 2.63 1 5
2 7 1.00 0.000 0.000 1.00 1.00 1 1
3 24 2.08 1.316 0.269 1.53 2.64 1 5
4 35 1.77 1.087 0.184 1.40 2.14 1 5
5 33 2.06 1.116 0.194 1.66 2.46 1 4
6 9 1.89 0.928 0.309 1.18 2.60 1 4
7 10 1.50 0.707 0.224 0.99 2.01 1 3
Total 118 1.86 1.096 0.101 1.66 2.06 1 5
2 7 2.00 1.000 0.378 1.08 2.92 1 3
3 22 2.23 1.307 0.279 1.65 2.81 1 5
4 34 2.35 1.152 0.197 1.95 2.75 1 4
5 32 2.50 1.016 0.180 2.13 2.87 1 4
6 9 2.33 1.225 0.408 1.39 3.27 1 4
7 10 2.40 0.966 0.306 1.71 3.09 1 4
Total 114 2.35 1.113 0.104 2.14 2.56 1 5

Descriptives

 N Mean Std. Deviation Std. Error

Mean

Minimum Maximum
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Elinvaihe 
2 7 2.71 1.113 0.421 1.69 3.74 2 5
3 24 2.75 1.073 0.219 2.30 3.20 1 5
4 34 2.82 1.029 0.176 2.46 3.18 1 5
5 32 2.59 1.073 0.190 2.21 2.98 1 5
6 9 2.78 1.093 0.364 1.94 3.62 1 5
7 9 2.22 0.833 0.278 1.58 2.86 1 4
Total 115 2.69 1.038 0.097 2.50 2.88 1 5
2 7 1.71 0.488 0.184 1.26 2.17 1 2
3 23 2.35 1.112 0.232 1.87 2.83 1 4
4 34 2.35 1.041 0.179 1.99 2.72 1 4
5 32 2.41 1.214 0.215 1.97 2.84 1 5
6 9 2.33 1.581 0.527 1.12 3.55 1 5
7 9 2.44 1.130 0.377 1.58 3.31 1 4
Total 114 2.33 1.126 0.105 2.12 2.54 1 5
2 7 3.00 0.577 0.218 2.47 3.53 2 4
3 21 3.14 1.014 0.221 2.68 3.60 2 5
4 32 3.47 1.191 0.211 3.04 3.90 1 5
5 32 3.53 1.164 0.206 3.11 3.95 1 5
6 8 3.38 0.916 0.324 2.61 4.14 2 5
7 9 3.11 1.167 0.389 2.21 4.01 2 5
Total 109 3.36 1.093 0.105 3.15 3.57 1 5
2 7 3.71 0.951 0.360 2.83 4.59 3 5
3 22 4.09 0.971 0.207 3.66 4.52 2 5
4 34 3.88 1.122 0.192 3.49 4.27 2 5
5 32 3.88 1.157 0.205 3.46 4.29 1 5
6 8 4.00 0.756 0.267 3.37 4.63 3 5
7 9 3.78 1.093 0.364 2.94 4.62 2 5
Total 112 3.91 1.053 0.100 3.71 4.11 1 5
2 7 2.43 0.787 0.297 1.70 3.16 2 4
3 24 2.92 1.139 0.232 2.44 3.40 1 5
4 35 3.11 1.183 0.200 2.71 3.52 1 5
5 32 2.44 0.948 0.168 2.10 2.78 1 5
6 9 2.67 1.118 0.373 1.81 3.53 1 5
7 9 2.67 1.118 0.373 1.81 3.53 2 5
Total 116 2.78 1.096 0.102 2.57 2.98 1 5
2 7 2.86 0.690 0.261 2.22 3.50 2 4
3 21 2.81 0.680 0.148 2.50 3.12 2 4
4 25 2.88 1.130 0.226 2.41 3.35 1 5
5 28 2.93 0.858 0.162 2.60 3.26 1 5
6 6 3.00 0.632 0.258 2.34 3.66 2 4
7 6 2.50 0.837 0.342 1.62 3.38 2 4
Total 93 2.86 0.867 0.090 2.68 3.04 1 5
2 7 4.00 1.155 0.436 2.93 5.07 2 5
3 22 3.68 1.129 0.241 3.18 4.18 2 5
4 35 3.89 1.207 0.204 3.47 4.30 2 5
5 31 3.84 1.036 0.186 3.46 4.22 1 5
6 9 3.67 0.866 0.289 3.00 4.33 3 5
7 9 4.22 0.972 0.324 3.48 4.97 3 5
Total 113 3.85 1.087 0.102 3.65 4.05 1 5
2 7 3.57 0.787 0.297 2.84 4.30 3 5
3 22 3.50 1.263 0.269 2.94 4.06 1 5
4 32 3.72 1.301 0.230 3.25 4.19 1 5
5 31 3.74 0.999 0.179 3.38 4.11 2 5
6 9 4.00 0.866 0.289 3.33 4.67 3 5
7 9 3.78 0.833 0.278 3.14 4.42 3 5
Total 110 3.70 1.105 0.105 3.49 3.91 1 5
2 6 3.00 1.265 0.516 1.67 4.33 2 5
3 22 3.41 1.368 0.292 2.80 4.02 1 5
4 34 3.35 1.412 0.242 2.86 3.85 1 5
5 32 3.25 1.368 0.242 2.76 3.74 1 5
6 9 3.44 1.333 0.444 2.42 4.47 2 5
7 9 3.56 1.424 0.475 2.46 4.65 1 5
Total 112 3.34 1.353 0.128 3.09 3.59 1 5
2 7 2.71 0.951 0.360 1.83 3.59 2 4
3 23 2.00 1.087 0.227 1.53 2.47 1 5
4 35 2.34 1.162 0.196 1.94 2.74 1 5
5 32 2.28 1.114 0.197 1.88 2.68 1 5
6 9 2.67 0.500 0.167 2.28 3.05 2 3
7 9 2.56 1.236 0.412 1.61 3.51 1 4
Total 115 2.32 1.089 0.102 2.12 2.52 1 5

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Elinvaihe 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 3.496 5 0.699 0.599 0.700
Within Groups 128.297 110 1.166
Total 131.793 115
Between Groups 2.465 5 0.493 0.512 0.767
Within Groups 105.974 110 0.963
Total 108.440 115
Between Groups 4.359 5 0.872 0.761 0.580
Within Groups 124.824 109 1.145
Total 129.183 114
Between Groups 18.607 5 3.721 3.060 0.013
Within Groups 136.206 112 1.216
Total 154.814 117
Between Groups 3.866 5 0.773 0.674 0.644
Within Groups 127.364 111 1.147
Total 131.231 116
Between Groups 11.434 5 2.287 2.178 0.062
Within Groups 117.583 112 1.050
Total 129.017 117
Between Groups 0.724 5 0.145 0.383 0.860
Within Groups 42.361 112 0.378
Total 43.085 117
Between Groups 16.168 5 3.234 1.567 0.175
Within Groups 231.162 112 2.064
Total 247.331 117
Between Groups 9.278 5 1.856 1.583 0.171
Within Groups 131.272 112 1.172
Total 140.551 117
Between Groups 1.937 5 0.387 0.303 0.910
Within Groups 138.028 108 1.278
Total 139.965 113
Between Groups 3.031 5 0.606 0.552 0.737
Within Groups 119.700 109 1.098
Total 122.730 114
Between Groups 2.982 5 0.596 0.459 0.806
Within Groups 140.352 108 1.300
Total 143.333 113
Between Groups 3.773 5 0.755 0.620 0.684
Within Groups 125.273 103 1.216
Total 129.046 108
Between Groups 1.275 5 0.255 0.222 0.952
Within Groups 121.832 106 1.149
Total 123.107 111
Between Groups 9.207 5 1.841 1.571 0.174
Within Groups 128.965 110 1.172
Total 138.172 115
Between Groups 1.090 5 0.218 0.279 0.924
Within Groups 68.092 87 0.783
Total 69.183 92
Between Groups 2.378 5 0.476 0.391 0.854
Within Groups 130.065 107 1.216
Total 132.442 112
Between Groups 1.926 5 0.385 0.305 0.909
Within Groups 131.174 104 1.261
Total 133.100 109
Between Groups 1.580 5 0.316 0.166 0.974
Within Groups 201.527 106 1.901
Total 203.107 111
Between Groups 5.090 5 1.018 0.854 0.515
Within Groups 130.005 109 1.193
Total 135.096 114

ANOVA
 
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Tärkein asia ravintolassa käydessänne 

Lower Bound Upper Bound
1 50 2.02 1.059 0.150 1.72 2.32 1 5
2 27 2.11 1.086 0.209 1.68 2.54 1 5
3 39 2.31 1.080 0.173 1.96 2.66 1 5
Total 116 2.14 1.071 0.099 1.94 2.33 1 5
1 50 2.30 0.953 0.135 2.03 2.57 1 5
2 27 2.15 1.064 0.205 1.73 2.57 1 5
3 39 2.10 0.940 0.151 1.80 2.41 1 5
Total 116 2.20 0.971 0.090 2.02 2.38 1 5
1 49 2.20 0.979 0.140 1.92 2.49 1 5
2 27 2.19 1.272 0.245 1.68 2.69 1 5
3 39 2.33 1.034 0.166 2.00 2.67 1 5
Total 115 2.24 1.065 0.099 2.05 2.44 1 5
1 52 3.00 1.120 0.155 2.69 3.31 1 5
2 27 2.04 1.018 0.196 1.63 2.44 1 4
3 39 2.38 1.091 0.175 2.03 2.74 1 5
Total 118 2.58 1.150 0.106 2.37 2.79 1 5
1 52 2.37 1.121 0.155 2.05 2.68 1 5
2 26 1.92 1.017 0.199 1.51 2.33 1 4
3 39 2.10 0.995 0.159 1.78 2.42 1 4
Total 117 2.18 1.064 0.098 1.98 2.37 1 5
1 52 2.21 0.997 0.138 1.93 2.49 1 5
2 27 2.33 1.209 0.233 1.86 2.81 1 5
3 39 2.41 1.019 0.163 2.08 2.74 1 4
Total 118 2.31 1.050 0.097 2.11 2.50 1 5
1 52 1.60 0.721 0.100 1.40 1.80 1 4
2 27 1.37 0.492 0.095 1.18 1.57 1 2
3 39 1.28 0.456 0.073 1.13 1.43 1 2
Total 118 1.44 0.607 0.056 1.33 1.55 1 4
1 52 2.13 1.415 0.196 1.74 2.53 1 5
2 27 2.48 1.451 0.279 1.91 3.06 1 5
3 39 2.59 1.499 0.240 2.10 3.08 1 5
Total 118 2.36 1.454 0.134 2.10 2.63 1 5
1 52 2.10 1.209 0.168 1.76 2.43 1 5
2 27 1.44 0.892 0.172 1.09 1.80 1 5
3 39 1.82 0.997 0.160 1.50 2.14 1 4
Total 118 1.86 1.096 0.101 1.66 2.06 1 5
1 49 2.20 0.957 0.137 1.93 2.48 1 4
2 27 2.37 1.391 0.268 1.82 2.92 1 5
3 38 2.53 1.084 0.176 2.17 2.88 1 5
Total 114 2.35 1.113 0.104 2.14 2.56 1 5
1 50 2.74 1.046 0.148 2.44 3.04 1 5
2 27 2.89 1.155 0.222 2.43 3.35 1 5
3 38 2.47 0.922 0.150 2.17 2.78 1 5
Total 115 2.69 1.038 0.097 2.50 2.88 1 5
1 49 2.45 1.138 0.163 2.12 2.78 1 5
2 27 2.11 1.050 0.202 1.70 2.53 1 4
3 38 2.34 1.169 0.190 1.96 2.73 1 5
Total 114 2.33 1.126 0.105 2.12 2.54 1 5
1 47 3.36 1.131 0.165 3.03 3.69 1 5
2 26 3.38 1.134 0.222 2.93 3.84 1 5
3 36 3.33 1.042 0.174 2.98 3.69 2 5
Total 109 3.36 1.093 0.105 3.15 3.57 1 5
1 48 3.79 1.129 0.163 3.46 4.12 1 5
2 27 4.00 1.074 0.207 3.58 4.42 2 5
3 37 4.00 0.943 0.155 3.69 4.31 2 5
Total 112 3.91 1.053 0.100 3.71 4.11 1 5
1 50 2.74 1.103 0.156 2.43 3.05 1 5
2 27 2.81 1.241 0.239 2.32 3.31 1 5
3 39 2.79 1.005 0.161 2.47 3.12 1 5
Total 116 2.78 1.096 0.102 2.57 2.98 1 5
1 39 2.85 0.875 0.140 2.56 3.13 1 5
2 22 2.91 1.065 0.227 2.44 3.38 1 5
3 32 2.84 0.723 0.128 2.58 3.10 1 4
Total 93 2.86 0.867 0.090 2.68 3.04 1 5
1 47 3.87 1.076 0.157 3.56 4.19 1 5
2 27 3.74 1.163 0.224 3.28 4.20 2 5
3 39 3.90 1.071 0.172 3.55 4.24 2 5
Total 113 3.85 1.087 0.102 3.65 4.05 1 5
1 46 3.87 1.046 0.154 3.56 4.18 1 5
2 26 3.42 1.270 0.249 2.91 3.94 1 5
3 38 3.68 1.042 0.169 3.34 4.03 1 5
Total 110 3.70 1.105 0.105 3.49 3.91 1 5
1 47 3.17 1.324 0.193 2.78 3.56 1 5
2 27 3.41 1.448 0.279 2.83 3.98 1 5
3 38 3.50 1.331 0.216 3.06 3.94 1 5
Total 112 3.34 1.353 0.128 3.09 3.59 1 5
1 49 2.51 1.120 0.160 2.19 2.83 1 5
2 27 2.19 1.210 0.233 1.71 2.66 1 5
3 39 2.18 0.942 0.151 1.87 2.48 1 4
Total 115 2.32 1.089 0.102 2.12 2.52 1 5

Descriptives

 N Mean Std. Deviation Std. Error

Mean

Minimum Maximum
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä
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LIITE 3 Varianssianalyysin tulokset / Tärkein asia ravintolassa käydessänne 

Sum of Squares df Mean Square F Sig.
Between Groups 1.839 2 0.919 0.799 0.452
Within Groups 129.954 113 1.150
Total 131.793 115
Between Groups 0.943 2 0.471 0.495 0.611
Within Groups 107.497 113 0.951
Total 108.440 115
Between Groups 0.483 2 0.241 0.210 0.811
Within Groups 128.700 112 1.149
Total 129.183 114
Between Groups 18.620 2 9.310 7.861 0.001
Within Groups 136.194 115 1.184
Total 154.814 117
Between Groups 3.737 2 1.869 1.671 0.193
Within Groups 127.494 114 1.118
Total 131.231 116
Between Groups 0.908 2 0.454 0.408 0.666
Within Groups 128.109 115 1.114
Total 129.017 117
Between Groups 2.372 2 1.186 3.350 0.039
Within Groups 40.713 115 0.354
Total 43.085 117
Between Groups 5.096 2 2.548 1.210 0.302
Within Groups 242.234 115 2.106
Total 247.331 117
Between Groups 7.621 2 3.811 3.297 0.041
Within Groups 132.929 115 1.156
Total 140.551 117
Between Groups 2.236 2 1.118 0.901 0.409
Within Groups 137.729 111 1.241
Total 139.965 113
Between Groups 2.970 2 1.485 1.389 0.254
Within Groups 119.760 112 1.069
Total 122.730 114
Between Groups 1.992 2 0.996 0.782 0.460
Within Groups 141.342 111 1.273
Total 143.333 113
Between Groups 0.041 2 0.020 0.017 0.983
Within Groups 129.005 106 1.217
Total 129.046 108
Between Groups 1.190 2 0.595 0.532 0.589
Within Groups 121.917 109 1.119
Total 123.107 111
Between Groups 0.119 2 0.060 0.049 0.952
Within Groups 138.053 113 1.222
Total 138.172 115
Between Groups 0.069 2 0.034 0.045 0.956
Within Groups 69.114 90 0.768
Total 69.183 92
Between Groups 0.434 2 0.217 0.181 0.835
Within Groups 132.009 110 1.200
Total 132.442 112
Between Groups 3.326 2 1.663 1.371 0.258
Within Groups 129.774 107 1.213
Total 133.100 109
Between Groups 2.450 2 1.225 0.666 0.516
Within Groups 200.657 109 1.841
Total 203.107 111
Between Groups 3.033 2 1.517 1.286 0.280
Within Groups 132.063 112 1.179
Total 135.096 114

ANOVA
 
koen olevani kanta-asiakas

minulle on tärkeätä olla kanta-asiakas

koen saavani erityiskohtelua

ravintolassa käyminen on tärkeä osa vapaa-
aikaani

taloudelliset hyödyt ovat minulle tärkeitä

erityiskohtelu on tärkeämpää kuin rahassa 
mitattava hyöty

haluan saada tietoa eduista

valmis vastaanottamaan tiedotteita myös s-
postitse tai tekstiv

10th floorin lisäksi käyn usein myös muissa 
ravintoloissa

en koe saavani erityisetuja kanta-
asiakkaana

haluan että minut tunnetaan kanta-
asiakkaana

en kaipaa erityiskohtelua

tunnen yhteenkuuluvuutta

pidän tärkeänä että muut tuntevat minut

pidän itseäni osana kanta-asiakaskuntaa

kanta-asiakaskuntaan kuuluminen on 
tärkeätä

kanta-asiakaskunta on kanssani 
samanhenkistä

minulle on tärkeätä että minut nähdään 10th 
floorissa

tunnen kuuluvani kalustoon

olen löytänyt uusia tuttavia kanta-as 
joukosta
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LIITE 4 Korrelaatiomatriisi 

Koen 
olevani 

10th 
Floorin 
kanta-

asiakas

Minulle on 
tärkeätä 
olla 10th 
Floorin 
kanta-

asiakas

koen 
saavani 

erityiskoht
elua kanta-
asiakkuut
eni vuoksi

Ravintolassa 
käyminen on 
tärkeä osa 

vapaa-
aikaani

Kanta-
asiakkaana 

saamani 
taloudellise

t hyödyt 
ovat 

minulle 
tärkeitä

Saamani 
erityiskohtel

u on 
tärkeämpää 
kuin rahassa 

mitattava 
hyöty

Haluan 
että minut 
tunnetaan 

10th 
Floorin 
kanta-

asiakkaan
a

Tunnen 
yhteenkuul

uvuutta 
muiden 

10th Floorin 
kanta-

asiakkaiden 
kanssa

Pidän 
tärkeänä 
että muut 

10th Floorin 
kanta-

asiakkaat 
tuntevat 
minut

Pidän itseäni 
osana 10th 

Floorin kanta-
asiakaskunta

a

10th Floorin 
kanta-

asiakaskun
ta on 

kanssani 
samanhenk

istä

Minulle on 
tärkeätä että 

minut 
nähdään 

10th 
floorissa

Tunnen 
kuuluvani 
kalustoon 

10th 
Floorissa

Olen 
löytänyt 
uusia 

tuttavia 
10th Floorin 

kanta-as 
joukosta

10th Floorin 
kanta-

asiakaskuntaa
n kuuluminen 

on minulle 
tärkeätä

Pearson 
Correlation 1 0.760 0.458 0.176 0.413 0.201 0.509 0.427 0.226 0.610 0.341 0.365 0.454 0.428 0.562

Sig. (2-
tailed) . 0.000 0.000 0.059 0.000 0.030 0.000 0.000 0.017 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000

N 116 115 115 116 115 116 114 108 111 115 93 112 109 111 114
Pearson 
Correlation 0.760 1 0.370 0.269 0.471 0.229 0.593 0.550 0.353 0.504 0.420 0.476 0.483 0.406 0.704

Sig. (2-
tailed) 0.000 . 0.000 0.004 0.000 0.013 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 115 116 115 116 115 116 114 109 112 115 93 113 110 112 115
Pearson 
Correlation 0.458 0.370 1 0.034 0.072 0.314 0.153 0.309 0.062 0.322 0.278 -0.003 0.320 0.291 0.262

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 . 0.719 0.445 0.001 0.106 0.001 0.519 0.000 0.007 0.978 0.001 0.002 0.005

N 115 115 115 115 114 115 113 108 111 114 93 112 109 111 114
Pearson 
Correlation 0.176 0.269 0.034 1 0.322 0.179 0.221 0.273 0.229 0.171 0.234 0.226 0.269 0.320 0.268

Sig. (2-
tailed) 0.059 0.004 0.719 . 0.000 0.053 0.018 0.004 0.015 0.067 0.024 0.016 0.004 0.001 0.004

N 116 116 115 118 117 118 115 109 112 116 93 113 110 112 115
Pearson 
Correlation 0.413 0.471 0.072 0.322 1 0.041 0.361 0.119 0.112 0.273 0.140 0.334 0.215 0.128 0.403

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.445 0.000 . 0.657 0.000 0.218 0.243 0.003 0.182 0.000 0.025 0.181 0.000

N 115 115 114 117 117 117 114 108 111 115 92 112 109 111 114
Pearson 
Correlation 0.201 0.229 0.314 0.179 0.041 1 0.282 0.272 0.276 0.253 0.443 0.307 0.368 0.353 0.305

Sig. (2-
tailed) 0.030 0.013 0.001 0.053 0.657 . 0.002 0.004 0.003 0.006 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001

N 116 116 115 118 117 118 115 109 112 116 93 113 110 112 115
Pearson 
Correlation 0.509 0.593 0.153 0.221 0.361 0.282 1 0.455 0.439 0.437 0.430 0.500 0.443 0.419 0.573

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.106 0.018 0.000 0.002 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 114 114 113 115 114 115 115 108 111 115 93 112 109 111 114
Pearson 
Correlation 0.427 0.550 0.309 0.273 0.119 0.272 0.455 1 0.633 0.526 0.625 0.529 0.517 0.584 0.437

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.001 0.004 0.218 0.004 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 108 109 108 109 108 109 108 109 109 109 91 108 107 108 109
Pearson 
Correlation 0.226 0.353 0.062 0.229 0.112 0.276 0.439 0.633 1 0.357 0.494 0.637 0.453 0.445 0.362

Sig. (2-
tailed) 0.017 0.000 0.519 0.015 0.243 0.003 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 111 112 111 112 111 112 111 109 112 112 91 111 109 110 112
Pearson 
Correlation 0.610 0.504 0.322 0.171 0.273 0.253 0.437 0.526 0.357 1 0.573 0.460 0.538 0.470 0.485

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.000 0.067 0.003 0.006 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000

N 115 115 114 116 115 116 115 109 112 116 93 113 110 112 115
Pearson 
Correlation 0.341 0.420 0.278 0.234 0.140 0.443 0.430 0.625 0.494 0.573 1 0.498 0.629 0.474 0.496

Sig. (2-
tailed) 0.001 0.000 0.007 0.024 0.182 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000 0.000

N 93 93 93 93 92 93 93 91 91 93 93 92 92 91 93
Pearson 
Correlation 0.365 0.476 -0.003 0.226 0.334 0.307 0.500 0.529 0.637 0.460 0.498 1 0.631 0.521 0.540

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.978 0.016 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.000 0.000

N 112 113 112 113 112 113 112 108 111 113 92 113 110 111 113
Pearson 
Correlation 0.454 0.483 0.320 0.269 0.215 0.368 0.443 0.517 0.453 0.538 0.629 0.631 1 0.574 0.624

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.001 0.004 0.025 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000 0.000

N 109 110 109 110 109 110 109 107 109 110 92 110 110 109 110
Pearson 
Correlation 0.428 0.406 0.291 0.320 0.128 0.353 0.419 0.584 0.445 0.470 0.474 0.521 0.574 1 0.498

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.002 0.001 0.181 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 . 0.000

N 111 112 111 112 111 112 111 108 110 112 91 111 109 112 112
Pearson 
Correlation 0.562 0.704 0.262 0.268 0.403 0.305 0.573 0.437 0.362 0.485 0.496 0.540 0.624 0.498 1

Sig. (2-
tailed) 0.000 0.000 0.005 0.004 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 .

N 114 115 114 115 114 115 114 109 112 115 93 113 110 112 115

10th Floorin 
kanta-
asiakaskuntaan 
kuuluminen on 
minulle tärkeätä

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

10th Floorin 
kanta-
asiakaskunta on 
kanssani 
samanhenkistä

Minulle on 
tärkeätä että 
minut nähdään 
10th floorissa

Tunnen 
kuuluvani 
kalustoon 10th 
Floorissa

Olen löytänyt 
uusia tuttavia 
10th Floorin 
kanta-as 
joukosta

Haluan että 
minut tunnetaan 
10th Floorin 
kanta-
asiakkaana

Tunnen 
yhteenkuuluvuutt
a muiden 10th 
Floorin kanta-
asiakkaiden 
kanssa

Pidän tärkeänä 
että muut 10th 
Floorin kanta-
asiakkaat 
tuntevat minut

Pidän itseäni 
osana 10th 
Floorin kanta-
asiakaskuntaa

koen saavani 
erityiskohtelua 
kanta-
asiakkuuteni 
vuoksi

Ravintolassa 
käyminen on 
tärkeä osa 
vapaa-aikaani

Kanta-
asiakkaana 
saamani 
taloudelliset 
hyödyt ovat 

i ll tä k itäSaamani 
erityiskohtelu on 
tärkeämpää kuin 
rahassa 
mitattava hyöty

Correlations

 
Koen olevani 
10th Floorin 
kanta-asiakas

Minulle on 
tärkeätä olla 
10th Floorin 
kanta-asiakas
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