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ONGELMA

Etsimme vastauksia mm. seuraaviin 
kysymyksiin:

• Ovatko kuluttajat hyödyntäneet ravintolaruuan 
kotiinkuljetuspalveluita poikkeusajan aikana?

à Mikä toimii/mikä ei toimi?

• Ovatko kuluttajat noutaneet ruokaa ravintoloista 
(take away) poikkeusajan aikana?

à Mikä toimii/mikä ei toimi?

• Miten ravintoloiden asteittaiseen avaamiseen 
suhtaudutaan?



TOTEUTUS

Kamon Kuluttajaraati –kysely

• Kolmiosainen kyselylomake:
1. Ravintolaruuan kotiinkuljetus
2. Ravintolaruuan nouto (take away)
3. Ravintoloiden asteittainen avaaminen

• Yhteensä 52 kysymystä
23 avointa kysymystä
29 monivalintakysymystä

• Kysely jaettiin Kamon Kuluttajaraadille 
sosiaalisen median kautta

• Vastausaika 11.05.-19.05.
• Vastauksia yhteensä 319 kpl



TEKEE 
TUOTTEESTASI 

TÄHDEN

Ravintolaruuan  
kotiinkuljetusta 

koskevat
TULOKSET



Oletko tilannut poikkeusajan aikana ruokaa 
kotiinkuljetuksella?

Kyllä 

En

45 %

55 %



Tilauskanava

Suosituin tilauskanava on 
ravintolan oma kotiinkuljetus.

Lisäksi käytössä 
Foodora
Wolt
Pizza-online.fi



Tärkeää ravintolan ja tilausmenetelmän valinnassa

1. Toimitus omalle alueelle
2. Kätevä tilausmenetelmä
3. Tuttu ravintola
4. Ilmainen/edullinen kuljetusmaksu
5. Halu tukea kyseistä yrittäjää
6. Hyvä valikoima

Kaverin suosittelu, nähty mainos ja 
käytettävissä oleva alennus vähiten 
tärkeitä asioita.



Kuluttajien odotukset

Neljä viidesosaa vastaajista 
kertoi tilauksen tekemisen ja 
kotiinkuljetuksen sujuneen 
täysin odotusten mukaisesti.

Viidesosa kertoi tilauksen 
tekemisen ja kotiinkuljetuksen 
sujuneen melko hyvin. 
Puutteita tässä tapauksessa olivat   
se, ettei kuljetusaikataulu pitänyt, 
ruokien lämpötila ei ollut sopiva tai 
ei saatu kaikkia tilattuja ruokia.

Kuluttajat odottavat, että:

• Tilauksen tekeminen on 
helppoa

• Saa tilatut ruuat
• Ruuat on pakattu hyvin
• Annos vastaa odotuksia
• Kuljetusaikataulu pitää
• Ruokien lämpötila on 

sopiva



Tilatut ruoka-annokset

Eniten tilataan pääruokia.
Pizzaa, hampurilaisia, kebabia, thaicurrya, 
ranskalaisia, wienerleikettä, kalaa ja perunoita, kana-
annoksia, sushia, pihviä, hodareita, kiinalaista ruokaa.

Viidesosa kertoi tilanneensa juomia.

Hieman yli kymmenes kertoi tilanneensa 
jälkiruokia tai alkupalaa.



Lähes kaikki vastanneet aikovat hyödyntää 
kotiinkuljetusta uudelleen

"Helppoa ja juhlallista.”

” Helppouden takia. Moni ravintola kuljettaa asuinalueelleni ja joissakin ravintoloissa on ilmainen 
kotiinkuljetus, jos tilaa tarpeeksi isolla summalla.”

"Helppoa ja kätevää, kun ei ole autoa.”

"Näppärää ja kätevää, aika nopeaakin. Kun ollaan poikani luona kyläilemässä, kenenkään ei 
tarvitse tehdä ruokaa vaan tilataan valmista.”

"Ihanaa, ettei tarvitse lähteä kotoa, ja saa hemmotella itseään + tukea ravintoloita.”

"Nopeaa ja simppeliä, ei tarvitse aina itse miettiä ja tehdä ruokaa.”

"Koska se on kätevää ja tuo vaihtelua & helpotusta ruoanlaittoon."

"Hyvän makuiset annokset kohtuulliseen hintaan nopeasti toimitettuna.”

"Ruokien tilaaminen kotiin on tehty valtavan helpoksi. Jos päivä on kiireinen, kotiinkuljetus 
nopeuttaa esim. lounashetkeä suuresti.”

"Kiva tapa yllättää läheisiä.”

"Haluan tukea paikallista yrittäjää, työlounas on syötävä etäpäivänäkin."



Tapoja parantaa kokemusta

• Alennuskuponki seuraavaa kertaa varten
• Kanta-asiakaskortti, jolla saa etuja/alennuksia
• Mahdollisuus tilata lisämausteita
• Menukortti, jossa esitellään tilatut annokset
• Ruokarajoitteiden parempi huomioiminen valikoimassa
• Monipuolisemmin jälkiruokia

"Toivon, että jälkiruokia ylipäänsä olisi listalla. Monen ravintolan 
jälkiruokavalikoima on todella suppea. Esim. leivoksia. Ravintolat 
voisivat tehdä yhteistyötä kahviloiden kanssa.”

"Vaihtelevia jälkiruokia. Melkein kaikki tyrkyttää jotain suklaajuttuja."



Ajatuksia ravintolaruuan kotiinkuljetuksesta

"Toivottavasti nekin ravintolat, jotka koronakriisin aikana ovat lanseeranneet kotiinkuljetuksen, säilyttäisivät 
sen palveluissaan jatkossakin. Uskoisin, että tilausta kotiinkuljetuksille löytyy koronatilanteen 
helpotettuakin.”

"Hienoa, että useampi tilaus voidaan viedä samalla autokierroksella, että hiilijalanjälki pysyy pienenä! Jos 
jokainen tilaaja ajaisi erikseen hakemaan ruokansa, olisi se myös ympäristölle huonompi asia. Kotiinkuljetus 
voi siis pienentää hiilijalanjälkeä huomattavastikin."

"Enemmänkin voisi hyödyntää, mutta ravintoloiden tiedot eivät ole helposti käytettävissä. Voisivat panostaa 
siihen, että omilla sivuilla olisi mahdollista tehdä tilaus ja noutaa ihan itse.”

"Suosin kuljetuspalvelua tai tilausportaalia joka sisältää mahdollisimman monta eri ravintolaa jotta saan 
vaihtelua mutta myös kerrytettyä bonusta.”

"Kotiinkuljetuspalveluita pitäisi kehittää. Monen ravintolan kotiinkuljetusmenu on suppea ja menu on 
nopeasti syöty läpi. Lisäksi ravintoloiden aukioloajat saisivat olla laajemmat.”

"Näinä aikoina super, pakkaukseen voisi kyllä kiinnittää paremmin huomiota: mieluummin useampi pikku 
rasia kuin kaikki sikin sokin sekaisin.”

”Voisi olla selkeämpi kuvaus niistä tilattavista ruuista (mitä sisältää, minkä kokoinen, mikä on säilyvyys jne).”

"Erilaisten erikoisruokavalioiden huomioimista voisi kehittää.”

"Edullisuus olis upea juttu. Joskus ystävän kanssa lämpöisenä päivänä ois kiva, jos luonnon helmassa vois 
tilata ruokaa. Ja piknik eväät ois ihana."



Yli puolet niistä, jotka eivät ole kotiinkuljetuspalvelua 
hyödyntäneet, kertovat harkinneensa sen hyödyntämistä

"Olisi kiva kannustaa ravintoloita.”

"No kun en jaksais aina ite tehdä ja ravintolaruoka on niin paljon parempaakin.”

"Joskus haluaa valmiin ruoan kotiin kun ei itse viitsi valmistaa.”

"Joskus olisi kiva herkutella!”

"Olen tottunut lounastamaan ravintolassa.”

"Ei tarvitse itse käydä kaupassa, liikkua julkisilla ja valmistaa ruokaa (tartuntariski). Lisäksi moni ravintola 
on mainostanut kivasti kotiinkuljetusta/noutomahdollisuutta ja hinnat sekä tarjonta ovat olleet 
mielenkiintoisia (vaihtelua itsetehtyihin ruokiin)."

"Joskus illanistujaiset kotona ja silloin ois kiva saada ravintolaruokaa.”

"No kun ei kerta pääse mikään istumaan ja syömään, niin sen takia. Käydään normisti pizzalla tai 
kiinalaisessa, sekä matkoilla ABC: llä syömässä.”

"Monestakin syystä: nyt korona-aikana suositellaan kotona pysymistä, kuulun riskiryhmään, haluan 
tukea paikallisia ravintoloita, eikä aina jaksa lähteä itse hakemaan ruokaa.”

"Tykkään muutoinkin syödä valmiiksi tehtyä ruokaa kotona. Tykkään eineksistäkin, mutta olisi mukava 
tilata lämmintä ruokaa kotiin."



Miksi ravintolaruuan kotiinkuljetuspalveluiden käyttöä ei harkita?

"Foodora, Wolt yms. systeemit eivät ole esteettömiä, joten tilaaminen ei ole 
mahdollista kuin joidenkin ravintoloiden omien nettisivujen kautta.”

”Meidän alueella aika heikko tarjonta ravintoloiden suhteen”

"Ei ole ollut tarvetta ja tilaaminen yhdelle hengelle kallista.”

"Ravintoloita on minulla hyvin lähistöllä, voin hakea itse. Rahaa säästyy ja 
tietää koska tulee.”

"Osaan itse valmistaa ruokaa ja kotiin tilatussa ravintolaruuassa ei tule sitä 
tunnelmaa kuin aidosti ravintolassa ruokaillessa."

”Liian kallista.”

"Miten se pystyttäisiin tekemään helpommaksi,kun ei osaa käyttää 
tietokonetta?”

”Suurin este on toimitusmaksu. Yhden hengen tilauksessa se on iso tilatun 
ruoan hintaan suhteutettuna."



TEKEE 
TUOTTEESTASI 

TÄHDEN

Ravintolaruuan  
noutoa (take away) 

koskevat
TULOKSET



Oletko noutanut poikkeusajan aikana ruokaa 
ravintolasta itse?

Kyllä 

En

47 %

53 %



Kuluttajien odotukset

Lähes 90% kertoi 
tilauksen ja noudon 
sujuneen 
täysin odotusten 
mukaisesti.

Loput kertoi 
tilauksen ja noudon 
sujuneen 
melko hyvin.

Kuluttajat odottavat, että:

• Ruokien noutaminen on 
helppoa

• Tilauksen tekeminen on 
helppoa

• Saa tilatut ruuat
• Palvelu on ystävällistä
• Annos vastaa odotuksia
• Ruuat on pakattu hyvin



Tilatut ruoka-annokset

Eniten tilataan pääruokia.
Pizzaa, sushia, hampurilaisaterioita, salaattia, 
kebabia, pihviä ja lisukkeita, kana-annoksia, aasialaista 
ruokaa, subway –patonkia.

Viidesosa kertoi tilanneensa jälkirukia.

Hieman yli kymmenes kertoi tilanneensa 
juomia tai alkupaloja.



Lähes kaikki vastanneet aikovat hyödyntää 
kotiinkuljetusta uudelleen

"Tahdon nauttia kauniista ja laadukkaasta ruuasta.”

"Koska ruoka on helppo hakea, jos hoitaa samalla muita asioita kaupungilla, ja 
sen hakemisen pitäisi olla helppoa, jos ruoan noudon ajastaa.”

"Ruoka valmiina odottamassa niin ei tarvitse itse odotella.”

"Take away -ruoan tilaaminen on helppoa. On kätevää kun ruoan voi tilata vaikka 
pikaviestisovelluksella töistä lähtiessä ja hakea matkalla kotiin. Helpottaa arkea.”

"Annokset saa kuumina. Yrittäjälle ei tule kuljetusmaksua.”

"Saa tauon työpäivään. Liikkuminen hyväksi. Välillä tietää vasta paikan päällämitä 
haluaa.”

"Myös ihan kätevää jos on liikenteessä, voi käydä hakemassa ilman että maksaa 
kuljetusmaksua.”

”Sushia ei jaksa tehdä itse kotona ja sitä on saatava myös poikkeusaikana.”

"Helppoa, samalla tulee ulkoiltua ja säästää rahaa, kun annoksen noutaa itse."



Tapoja parantaa kokemusta

• Alennuskuponki seuraavaa kertaa varten
• Kanta-asiakaskortti, jolla saa etuja/alennuksia
• Monipuolisempi take away -valikoima
• Mahdollisuus saada lisämausteita mukaan
• Menukortti, jossa esitellään tilatut annokset
• Monipuolisempi jälkiruokavalikoimaa

”Vegaanisia annoksia enemmän.”

”Jäätelö toimii hyvin, mutta jostain syystä ne on aina vegeä, en pidä mausta.”

”Sokerittomia jälkiruokavaihtoehtoja.”

"Toivoisin, että jälkiruokia olisi ylipäänsä menussa enemmän. Esimerkiksi leivoksia.”

"Jotain todella hyvää. Uuniomenoita ja vaniljakastiketta. Suklaakakku, jossa sula suklaa 
täytteenä. Erilaisia täytekakkuja. Ihania leivoksia. Miksei ihan munkki ja kahvikin kävisi."



Ajatuksia ravintolaruuan kotiinkuljetuksesta

"Loistava juttu, auttaa kummasti kun muuten saa kokopäiväisesti olla hellan ääressä joten pieni hemmottelu 
perheelle välillä on kohdillaan. Ystävällinen ja nopea palvelu.”

"Toiminto, että voi itse ilmoittaa tarkan ajan jolloin noutaa annoksen on todella hyvä. Täten saat annoksen 
juuri silloin kun itse haluat ilman jonotusta.”

"Nyt kun tulee enemmän tilattua ravintoloista ruokaa, toivoisin että ravintoloiden menut olisivat laajempia 
(joillakin ravintoloilla on tällä hetkellä käytössä normaalia suppeampi menu, joka on nopeasti syöty läpi.). 
Lisäksi voisi olla erikoisannoksia, jotka olisivat listalla vaikka vain yhden viikonlopun. Ravintoloiden 
aukioloajat saisivat olla laajemmat."

"Viimeksi hakiessani ruokaa, annoksia ei tehty samaan aikaan vaan yhtä ruokaa seisotettiin kauan. Ja näin 
ollen ruoka oli osittain kylmää. Annokset pitäisi pystyä valmistamaan ja kokoamaan samoihin aikoihin.”

"Valmistusajat vaihtelevat suuresti, olisi hyvä jos tiedot niistä olisivat esim. nettisivuilla.”

”Valmiita picnicpaketteja ois joskus kiva nauttia. Semmosia napostelujuttuja. Teemana vaikka eri maat: 
ranskalainen picnic.”

"Asiakaspalvelun rooli korostuu entisestään sillä ruoan hinta ei ole muuttunut mutta kontaktin määrä on 
minimaalinen. Töykeä palvelu ärsyttää ja se, ettei asiakasta informoida odotustilanteessa, että ruoka on 
myöhässä.”

”Nouto voisi olla mahdollisuuksien mukaan ulkopuolelta luukun kautta, jotta olisi riittävästi tilaa jonottaa.”



Lähes puolet niistä, jotka eivät ole noutaneet 
ravintolaruokaa, kertovat harkinneensa sitä

"Se on vain kivempi mennä valmiiseen pöytään, vaikka sitten omaan 
ruokapöytään mutta jonkun muun tekemän ruuan kanssa.”

"Sinkkuna ei viitsi aina tehdä itse ruokaa, kun sitä jää aina moneksi 
päiväksi, eikä montaa päivää samaa ruokaa syödä.”

"En mielellään mene ravintolaan nyt.”

"Saisi varmistettua paikan päällä, että saa mitä tilaa."

”Haluaisin tukea yrittäjiä.”

"Vaihtelua ruokailuun ja uusia makuyhdistelmiä. Myös ravintoloiden 
tukeminen tärkeää."

”On halvempaa, kuin kotiinkuljetus.”



Miksi ravintolaruuan noutamista kotiin ei harkita?

"Kallista ja bussilla kun kuljen niin hankalaakin.”
"Koska en tarvitse, eikä lähistöllä ole kunnon ravintoloita.”
"Omalla paikkakunnalla ei ollut niin houkuttelevan näköinen ainakaan lounas, mitä muut 
hakivat töihin.”

"Turhaa vaivannäköä jos on kotiinkuljetustakin.”

"Joudun liikkumaan busseilla, vältän altistusta, kaupungin laita-alueella ei ole mitään 
kävelymatkan päässä haettavaksi.”

"Mielummin teen itse ja odotan että pääsen ravintolaan syömään.”

"Vaihtoehtoina on pitsa...pitsa...ja pitsa. ei taida pahemmin muuta saada vasta kun 
130km päästä.”

"Jotenkin en luota hygienia tasoon. En vaan tiedä miksi ja siksi teen itse mieluummin 
ruoan. Sekä koska ruoka aineallergioita niin se tuo oman haasteensa."
"Hiukan selkeämmät valikoimat ja hintatiedot olisi hyvät."



TEKEE 
TUOTTEESTASI 

TÄHDEN

Ravintoloiden 
asteittaista 
avaamista 
koskevat

TULOKSET



Aiotko vierailla ravintolassa jo kesäkuussa niiden 
avautuessa?

Kyllä 

En

En osaa sanoa

51 %

14 %

33 %



Miltä ravintolaan meneminen 
poikkeusaikana tuntuu?

Houkuttelevalta, 
mutta arveluttaa

Ei tunnu turvalliselta

Ei poikkea 
tavallisesta

Odotan innolla 

30 %

28 %

21 %

21 %



Mikä ravintolaan menemisessä arveluttaa?

Kuluttajat ovat huolestuneita erityisesti:

• Ravintolan hygieniakäytännöistä
• Muiden asiakkaiden käyttäytymisestä
• Muiden asiakkaiden kanssa samassa 

tilassa oleilusta / pitkästä altistumisesta
• Riittävistä turvaväleistä
• Liian suuresta asiakasmäärästä
• Työntekijöiden turvallisuudesta

Etenkin riskiryhmäläiset ja heidän 
läheisensä huolestuneita em. asioista.



Ravintolan turvallisuuden takaaminen

Seuraaviin asioihin kiinnitettävä huomiota, 
jotta asiointi mukavaa ja turvallista:

• Riittävä turvaväli
• Asiakasmäärän rajoittaminen
• Käsidesiä tarjolla ravintolassa
• Tarjoilijoiden toiminta asiakkaiden 

turvallisuudesta huolehtien
• Selkeät ohjeet ravintolassa asiointiin
• Mahdollisuus ruokailla terassilla/ulkotilassa



Miten ravintolassa asioinnista voi tehdä 
mukavaa & turvallista?

"Kabinetit yleiseen käyttöön. Tarjoilijat muistavat käyttää käsidesiä asiakkaiden/tilausten välillä.”

"Koristelemalla kaikki hienosti! Jos on suojavälineitä, ne mäyttävät kauniilta ja turvallisilta, eivätkä 
kolkoilta. Esimerkiksi kukkasuojamaskeja, söpöjä pleksejä, viihtyisä valaistus... luomalla tilanteesta 
tunnelmallisen ja saamalla asiakkaan olon erityiseksi kaikilla turvaväleillä!”

"Riittävät välit pöytien välillä tai pöytäkohtaisesti omat lasikopit.”

”Pienessä pelkotilassahan yleensä kaikki on, eli jotain bonusta siitä, että ravintolaan uskaltaa edes tulla 
- esim. ilmainen jälkiruoka tai etuseteli seuraavaa käyntiä varten."

"Sisäänpääsy hiukan porrastetusti.”

"Riittävän väljä asiakaspaikkojen sijoittelu, mahdollisuus ruokailla myös ulkona riittävän väljästi.”

"Erilaiset "eristysmenut" ja "koronajuomat”.”

"Joku kupla jossa voisi turvallisesti syödä olisi hyvä.”

"Jotkut sermit tai suojat pöytien välille.”

"Jos asiakaspaikkoja vähennetään, sen voisi ottaa huomioon sisustuksessa, ettei ravintolatila näytä 
liian autiolta.”



Miten ravintolassa asioinnista voi tehdä 
mukavaa & turvallista?

"Jos buffettia ei tule niin annoskokoihin syytä panostaa ja mahdollisuus pakata ylijäävä ruoka 
mukaan.”

"Jonkinlaiset loossit kyllä kiinnostais. Ystävän kanssa ravintolassa jutellaan ja se että naapuripöytä 
ei kuule. Loossi ratkaisis tämänkin jutun.”

"Aasiassa käytössä olevat, pöydistä löytyvät tilauslaitteet.”

"Tarjoilijoille ja kokeille ehdottomasti kasvosuojukset.”

"Vuoronumero -systeemi.”

”Etäkuumemittaus ja kuumeiset tai nuhaiset käännytetään ovella pois.”

”Yksi tamperelainen ravintola antoi kevyet tuolit ja pöydän, että pystyi menemään viereiseen 
puistoon syömään. Ruokalista selkeästi jo ulkopuolelle näkyviin ja myös nettiin, että voi etukäteen 
päättää, ennen sisälle menoa."

"Oma tarjoilija, useinhan on niin että tarjoilija saattaa vaihtua joissain ravintoloissa, toivoisin että oli 
se yksi ja sama tarjoilija. Euroopassa on paljon ravintoloita joissa aina ikkunat auki jne. Suomessa 
voisi mielestäni lisätä katettujen terassien määrää ja lämmittää niitä myös jolloin kausi jatkuisi 
pidempään."



TEKEE 
TUOTTEESTASI 

TÄHDEN

Vinkkimme 
ravintoloille!



Huomioitavaa:

• Tilauksen tekemisen tulee olla helppoa ja selkeää
• Tärkeää, on että tilauksessa saa kaikki tilatut ruuat
• Ruuat tulee olla pakattu hyvin ja merkitty hyvin
• Annoksen tulee vastata odotuksia 
• Kuljetusaikataulun tulee pitää
• Ruokien lämpötilan on oltava sopiva

Lisämyyntiä voi rakentaa:

• Lisäämällä alennuskupongin seuraavaa tilaus/ asiointikertaa varten
• Luomalla kanta-asiakaskortin, jolla saa etuja/alennuksia
• Tarjoamalla mahdollisuuden tilata lisämausteita
• Tarjoamalla monipuolisemmin jälkiruokia, esim. leivoksia yhteistyössä 

kahvilan kanssa.
• Huomioimalla ruokarajoitteet hyvin niin valikoimassa kuin merkinnöissä. 

RUUAN KOTIINKULJETUS



Huomioitavaa:

• Ruokien noutamisen ja tilauksen tekemisen oltava helppoa
• Tärkeää on että tilauksessa saa kaikki tilatut ruuat
• Palvelun oltava ystävällistä :-)
• Annoksen tulee vastata odotuksia
• Rukien oltava pakattu hyvin kuljetusta varten

Lisämyyntiä voi rakentaa:

• Lisäämällä alennuskupongin seuraavaa tilaus/ asiointikertaa varten
• Luomalla kanta-asiakaskortin, jolla saa etuja/alennuksia
• Tarjoamalla mahdollisuuden tilata lisämausteita
• Tarjoamalla monipuolisemmin jälkiruokia esim. leivoksia yhteistyössä 

kahvilan kanssa.
• Huomioimalla ruokarajoitteet hyvin niin valikoimassa kuin merkinnöissä. 

TAKE AWAY



Kiinnitä seuraaviin asioihin huomiota niin teet asiakkaiden asioinnista 
mukavampaa ja lisäät turvallisuuden tunnetta:

• Takaa ja valvo että turvavälit ovat riittävät ja ohjeita noudatetaan -
muista kuitenkin aina ystävällinen tapa ohjata! 

• Rajoita asiakasmäärää 
• Huolehdi ravintolan korkeasta hygieniatasosta 
• Huolehdi niin asiakkaiden kuin työntekijöidenkin turvallisuudesta
• Varmista että käsidesiä on tarjolla ravintolassa riittävästi
• Tarjoilijoiden tehtävänä on asiakkaiden turvallisuudesta huolehtiminen, 

ystävällisen ammattitaitoisesti
• Tee selkeät ohjeet ravintolassa asiointiin
• Tarjoa mahdollisuus ruokailla myös terassilla/ulkotilassa 

Asiointi ravintolassa poikkeusaikana



Hallituksen ohjeistus ravintoloille 19.05.2020:

• Ravitsemisliikkeen huolehdittava asiakkaiden koskettamien pintojen ja 
esineiden riittävästä puhdistamisesta. 

• Ravitsemisliikkeen yleinen velvollisuus on järjestää sisä- ja ulkotilojensa 
rakenteet ja kalusteet sekä palvelukäytännöt siten, etteivät asiakkaat 
altistu taudin leviämiselle.

• Asiakkaita tai seurueita ei saa sijoittaa liian lähelle toisiaan.
• Kaikilla asiakkailla oltava oma istumapaikka pöydän tai tason ääressä. 

Asiakkaat voivat noutaa ostoksensa tiskiltä.
• Aukioloaika enintään 6-23 ja anniskeluaika enintään 9-22

Ravitsemisliikkeen laadittava suunnitelma siitä, miten rajoituksen ja 
velvoitteet toteutetaan. Suunnitelma pidettävä asiakkaiden nähtävillä.

Lähde: Valtioneuvosto.fi

HALLITUKSEN OHJEISTUS RAVINTOLOILLE

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ravintolat-avattaisiin-1-6-ja-niiden-toimintaa-koskevista-rajoituksista-saadettaisiin-tartuntatautilain-maaraaikaisella-muutoksella
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Rajoitukset koskevat 
koko maata.

Muutokset toteutetaan 
tekemällä tartuntatautilakiin 

lisäys. Laki voimassa 
01.06.2020-31.10.2020

Lähde: Valtioneuvosto.fi

https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1271139/ravintolat-avattaisiin-1-6-ja-niiden-toimintaa-koskevista-rajoituksista-saadettaisiin-tartuntatautilain-maaraaikaisella-muutoksella


Etkö tiedä mistä lähteä liikkeelle?

Ota avuksesi 
Kamon Kuluttajaraati!
Olemme koonneet tavallisista 
suomalaista kuluttajista Kamon 
Kuluttajaraadin, jonka jäsenet 
vastaavat aktiivisesti erilaisiin 
testauksiin ja kyselyihin. 

Kuluttajaraatia pystyt hyödyntämään 
olemassa olevien tuotteiden ja 
palveluiden kehitystyössä sekä täysin 
uusien avauksien suunnittelussa.



Mitä sinä haluaisit kysyä Kuluttajaraadilta?

Kamon Kuluttajaraadin kyselyt toteutetaan 
kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla. 

Täydennämme kuluttajaraadista saatavaa tietoa 
vahvalla tuotteistamisosaamisella ja työstämme 
kuluttajaraadista saadun tiedon yhteenvetoon, 
selkeillä johtopäätöksillä. 

Tämä tiedon avulla pääset etenemään 
projektissa tehokkaasti oikeaan suuntaan!

Säästä aikaa ja rahaa kysymällä mitä 
kuluttajat ovat mieltä!



Mitä sinä haluaisit kysyä Kuluttajaraadilta?

Toteutamme kuluttajakyselyn aina tarpeittesi 
mukaan. Laadimme haasteesi pohjalta 
kyselylomakkeen tai muun testauksen, jonka 
teemme Kuluttajaraadille. Analysoimme saadut 
tulokset ja laadimme niiden pohjalta 
konkreettisen toimenpidesunnitelman käyttöösi. 

Esimerkki:

Kyselylomake
Suomalaiset kuluttajat
N = 150-400 riippuen tarpeestasi
Tulokset ja toimenpidesuunnitelma tarvittaessa 
jopa viikossa!

Hinta: 1290 € + alv



Monica Jalonen
050 5025115
monica@kamon.fi

kamon.fi

Kati  Harki
050 5025114
kati@kamon.fi

Seuraa meitä:

@Kamonmarkkinointi Oy

@kamonmarkkinointi

@kamonmarkkinointi

@KamonOy

Tilaa uutiskirjeemme

Ota yhteyttä

http://www.kamon.fi/
https://www.linkedin.com/company/10494564/
https://www.facebook.com/kamonmarkkinointi/
https://www.instagram.com/kamonmarkkinointi/
https://twitter.com/KamonOy
http://eepurl.com/g38Khv

