JENNI KESKINEN
toimitusjohtaja, senior partner, Ravintolakolmio Oy

Kirjat kiinni vuodelta 2011
Monista vaikeuksista huolimatta, pystyimme
tekemään yli 200 000 euroa edellisvuotta paremman liikevoiton. Ainakin itse olen tähän
saavutukseen erittäin tyytyväinen. Tästä erittäin suuri kiitos koko henkilökunnalle, varsinkin kun kaikissa toimipisteissä ei ollut mahdollisuutta parantaa tuloksentekoa. Tulos tehtiin
siellä, missä se oli mahdollista.
Se, mikä oli meillä vaikeinta viime vuonna, oli
kassavirtojen hallinta. Olimme laskeneet viime syksystä lähtien kassavirtojen vahvistuvan
merkittävästi uusien toimintojen avautuessa
Hakaniemessä, mutta näin ei käynytkään.
Myöskään tietoa Hakaniemen kokonaisuuden asioiden viivästymisestä, ja miten kauan
ne viivästyvät, ei saatu tietoa. Kun vahvistuvat kassavirrat muuttuivat heikkeneviksi
kassavirroiksi liian aikaisten rekrytointien ja
Hakaniemen rakentamisen haittojen myötä
kasvaneiden kulujen kanssa, oli siinä vähän
ylimääräistä miettimistä. Tämän lisäksi meillä
oli tietysti normaalit investointisuunnitelmat,
mitkä tällä kertaa koskivat Cantina Westin
uusien kabinettien rakentamista ja keittiön
uudistamista sekä Casa Maren keittiön täydellistä uudistamista. Yhtälö alkoi muodostua
melkoiseksi, mutta päätimme pitää investointien aikatauluista kiinni alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Tämä tuotti meille melkoisia taloudellisia paineita viime syksyn ja talven
aikana. Näin jälkeenpäin ajatellen toimimme
aivan oikein, eli kyseiset ravintolamme ovat
hyvässä vedossa tehtyjen muutosten myötä.

Alkanut vuosi näyttää
hyvältä
Myynnillisesti tämä vuosi on lähtenyt hieman
viime vuotta hitaammin liikkeelle, mutta tuntuu parantavan vauhtia kuukausi kuukaudelta.
Parannusta varmaan on tapahtunut yleiselläkin tasolla, mutta olemme löytäneet hyvän
uuden avainhenkilöiden henkilökohtaisen
markkinointitavan, mistä on todella hyviä kokemuksia jo käytännössä. Meiltä on löytynyt
todella hyviä henkilökohtaisen markkinoinnin
ammattilaisia ja he tuntuvat tekevän sitä työtä kovalla innolla. Tästä suuri kiitos tekijöille.
Tehdään tästä osa meidän jokapäiväistä johtamistyötämme tulevaisuudessa.

Tehtyjen rakenteellisten ja viime vuonna tapahtuneiden muutamien esimiesten vaihtumisten myötä, olemme käyttökatteella mitattuna tuloksellisesti alkuvuonna noin 30 %
edellä edellisvuotta edellä. Koska tiedämme
vielä, mitä parannuksia tämä vuosi tuo tullessaan, on lupa odottaa merkittävää tuloskasvua tälle vuodelle.

Pitkä sitoutuminen palkitaan
Teemme Ravintolakolmio-ryhmässä aina pitkäjänteistä työtä, olemmehan jo taivaltaneet
yli 33- vuotta samalla kehittyvällä ja kasvavalla
linjalla. Tätä ei voi kukaan tehdä yksin, tähän
tarvitaan monia sitoutuneita ja osaavia tekijöitä. Haluamme varmistaa sen, että sitoutuminen myös kannattaa ja se palkitaan. Päätimme tehdä partner-nimitykseen muutoksen,
mistä ulkopuolinenkin voi havaita, että tässä
ollaan tosissaan ja katseet ovat kauaksi tulevaisuuteen. Oltuaan meillä partner-osakkaana
yli viisi vuotta, liitetään nimeen senior partner.
Kaikille niille partnereille, jotka tilinpäätöksen
ajankohtana ovat olleet partnerina yli viisi
vuotta, yhtiö maksaa vuosittain erillisen rahastoidun eläkkeen OP-Henkivakuutus Oy:öön.
Kaikille lähetetään tästä suorituksesta erillinen ilmoitus ja kukin voi tarkistaa rahaston
arvon halutessaan. Tästä lisäeläkkeestä on
kunkin partnerin ja sen yhtiön kanssa, mitä
omistaa, erillinen allekirjoitettu eläkesopimus.
Tällä lisäeläkkeellä pyrimme osaltamme kiittämään siitä pitkästä sitoutumisesta ja arvokkaan ammattiosaamisen panoksen antamisesta yhtiön pitkäjänteiseen kehittämiseen.
Pyrimme osaltamme myös katsomaan pitkäjänteisesti ja pidemmälle sinne partnerin tulevaisuuteen.
Partnerit, jotka ovat olleen kehittämässä Ravintolakolmio-ryhmän toimintaa yli viisi vuotta ja kuuluvat edun piiriin, ovat tällä hetkellä:
Paula Kotilainen, Mari Mikkola, Elina OstelaPyhälä ja Marko Helenius.
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Sähköistä kehittämistä
ja hyvinvointia

HEIMO KESKINEN
hallituksen pj, perustaja
Ravintolakolmio-ryhmä

Asetimme yhdeksi strategiseksi päämäräksi vuoteen 2014 mennessä
vähentää sähköisillä järjestelmillä 1 henkilötyövuosi vuosittain. Olen kuluneena keväänä aloittanut tämän projektin Qlikview-nimisen ohjelman
parissa. Ryhmämme on käyttänyt erinäköisiä Exceleitä jo usean vuoden
ajan; olemme saaneet niiden avulla äärettömän tärkeää tietoa, mutta
toisaalta tieto on tullut melko hitaasti ja vaatinut monen ihmisen käsityötä. Jatkossa Qlikview yhdistää kassajärjestelmän, työaikajärjestelmän,
kirjanpito-ohjelman sekä muut reskontraohjelmat. Saamme raportit nopeasti käyttöömme. Toki uusi ohjelma vaatii myös oma-aloitteellisuutta
käyttäjältä, sen antama tieto kun on jatkossa lähes vain mielikuvituksen
rajoissa. Tulemme vielä ennen kesää starttaamassa ohjelman joka ravintolassa. Aluksi toki käytämme sen rinnalla omia taulukoitamme hetken,
jotta voimme puuttua nopeasti mahdollisiin poikkeamiin. Viimeistään
syksyllä luovumme kyllä omista Exceleistämme!

Uusien henkilöstöetujen vaikutus
Vuoden 2011 teimme kaksi merkittävää taloudellista muutosta henkilöstöetuihimme, kun vakuutimme kaikki meillä päätoimisesti työskentelevät
Laajalla Terveysturvalla sekä otimme parin vuoden tauon jälkeen käyttöön
taas Smartumin liikuntasetelit. Rahallisena panostuksena nämä kaksi etua
maksavat ryhmällemme yhteensä n. 100 000 euroa vuodessa eli kyseessä
on taloudellisestikin merkittävät panostukset. Tässä kohtaa voin kuitenkin todeta, että tämä panostus todella on kannattanut! Samaan aikaan
olemme tehneet merkittäviä säästöjä sillä, että sairaspäivät ovat pudonneet merkittävästi. Uskon vahvasti, että olemme näillä henkilöstöeduilla
sekä työterveyshuollon ennalta ehkäisevällä toiminnalla menossa oikeaan
suuntaan.

Ravintolakomio-ryhmän sidosryhmälehti
Ilmestyy 3 kertaa vuodessa.

Juoksukilometrejä taas plakkarissa
ja lisää luvassa
Ravintolakolmio-ryhmän 16 juoksijaa starttasivat perinteisesti lauantaina 5.5.2012 Helsinki City Runilla. Keli oli loppujen lopuksi mitä mahtavin
ja fiilis juoksijoiden joukossa sitäkin korkeammalla! Jälleen mukana oli
konkareita, mutta myös monta ensikertalaista, enkä usko että tämä jäi
kenenkään viimeiseksi juoksukisaksi. Tämän juoksun jälkeen alkoi myös
suunnittelu ensimmäistä oikeaa eli kokonaista maratonia varten. Näillä
näkymin porukkaa starttaa ensi kesänä Tukholman maratonilla! Tästä
maratonjuoksusta lisää informaatiota lähiaikoina - muista seurata tiiviisti
Intraamme, ettet jää kyydistä pois.
Toukokuun aikana starttasi myös meille uutena juoksutapahtumana
WWF:n järjestämä juoksukoulu ”Juokse meresi edestä”. Tätä kirjoittaessa
kaksi juoksukertaa on jo takana ja kaksi vielä edessä. Ja ainakin ensimmäisten kokemusten perusteella kokemukset ovat olleet varsin positiiviset: Lauttasaaressa juostiin varsin reippaasti mahtavissa maisemissa ja
viimeksi harjoiteltiin Töölönlahden ympäristössä ylämäkitreeniä Markus
Pöyhösen opastuksella.
Niin ja tietysti kasasimme toukokuun aikana porukan kasaan myös syksyn
Helsinki Midnight Runia varten; juoksemaan on lähdössä ennätysmäärä
porukkaa, yhteensä 42 juoksijaa.

Kolmioakatemian innokkaat oppijat ja suunnittelijat orientointipäivänä.
Lupasimme kaikki nostaa maljan valmistumisen kunniaksi 15.10.2013!
Iloinen Rosa tutustumiskäynnillä
Koffin tehtailla
Elina Ostela-Pyhälä
kehitysjohtaja, senior partner, Ravintolakolmio-ryhmä

Kivijalkana määrätietoinen
kehittäminen
Kolmioakatemia starttasi

Nimitysuutisia

Lämpimät onnittelut ja tsemppiä kaikille!
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vuoropäällikkö

Sakari Ketolainen
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Tony’s deli		
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Hemppa puhuu pitkäjänteisestä kehittämisestä ja sitä olemme tehneet myös koulutuksen saralla jo pitkään RK-ryhmässä.
Uusimpana uudistuksena on esimiesvalmennuksemme, Kolmioakatemian muuttaminen
tutkintoon johtavaksi koulutukseksi. Mukaan
yhteiseen elinikäisen oppimisen polulle lähti
maaliskuussa kolmetoista innokasta työntekijäämme suorittamaan oppisopimuksella
majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkintoa. Tällä hetkellä yhteistyökumppanimme tässä koulutuksessa on Haaga-Perho. Kolmioakatemia meillä on pyörinyt
jo yli 10 vuotta, mutta se ei ole ollut tutkintoon
johtava eli uudistus on erittäin merkittävä
ajatellen opiskelijoitamme ja koko koulutusrunkoa. Kolmioakatemiasta on valmistunut
vuosien varrella useita kymmeniä esimiehiä ja
15.10.2013 nostamme maljan Kolmioakatemia
VII ihanille tyypeille! Lupasitte minulle!

Muita hyödyllisiä koulutuksia tämän kevään
aikana on ollut mm. matka Keravalle Koffin
tehtaalle, Westonsin myyntijohtajan loistava
menestystarina siidereiden myymisen osalta,
numerotietoutta on opetettu niin esimiehille kuin tarjoilijoille ja kokeillekin. Keittiöväkeämme on koulutettu herkullisen Valrhonan
suklaa-workshopin johdolla ja myös Maran
Veli-Matti Aittoniemi oli kouluttamassa ja kertomassa Oivan tulosta bisnekseemme. Uusi
ja mielenkiintoinen kokeilu oli tämän kevään
aikana venäjän alkeiden minikurssi. Tämän
koulutuksen tarkoituksena oli avata edes hieman tätä mystistä - mutta niin tärkeää – kieltä asiakaspalvelussa oleville henkilöillemme.
Koulutuksesta saatu palaute oli pääsääntöisesti erittäin positiivista ja mietinnässä onkin
jatkokurssi. PR-Finland on kouluttanut halukkaita baariopin taitajaksi perusbaariopista tämän hetken trendeihin. Maxxium maistattaa,
haistattaa ja opettaa vielä ennen kesää työntekijöillemme Sauzan ja bourbonviskien saloja.

Koulutustarjontaa 2012–2013
Ensi kauden koulutusesitettä ei automaattisesti enää postiteta jokaiselle kotiin, vaan
kaikki tarvittava tieto löytyy intrasta. Muista
käydä kurkkimassa; kesän aikanakin laitan
sinne mielenkiintoista koulutustarjontaa kuten mm. vierailu Malmgårdin kartanon panimolle tutustumaan hyvin luonnonmukaiseen
viljelyyn sekä luomutuotteiden jalostamiseen.
Winestaten kanssa polkaisemme käyntiin jälleen ns. pitkän viinikoulutuksen. Peruskoulutussetit rullaavat koko ajan ja muut tarpeet
saankin esimiestenne minulle tekemistä kehityskeskusteluiden koonneista.

Antti Halttunen
ravintolatoimenjohtaja, partner, Scanredi Oy

Tervetuloa
Chili-viikoille
Alkuvuotena olemme Cantina Westissä totutelleet uusiin toimintatapoihin ja pystyneet tehostamaan työskentelyä viime vuodesta merkittävästi.
Oiva-tarkastusten tulemiseen olemme valmistautuneet ja kaikki alkaa pikku hiljaa näyttää Cantinassa erinomaiselta. Tästä kiitos koko henkilökunnalle, koska olette suhtautuneet muutoksiin avoimesti ja reippain mielin.

ANDERS LÖFMAN
toimitusjohtaja, partner
Oy Confetti Restaurants Ab

Kuu
kiurusta kesään…
Otsikon kevätruno jatkuu, että ”Peipposesta puolikuuta, Västäräkistä vähäsen, Pääskysestä ei päivääkään”. Näillä sanoilla toivotan hyvää alkanutta kesää kaikille. Linnuista en tiedä paljoakaan, mutta tämän kevään aikana olen kääntänyt katseeni taivaaseen kohtalaisen usein. Ei tule mieleen
yhtäkään viikkoa tämän vuoden puolella, ettei olisi joutunut tekemään
nopeita päätöksiä odottamattomiin tilanteisiin. Voi vaan todeta, että inhimillinen tekijä kunniaan. On tärkeää kasvattaa henkistä pääomaa ja viedä
opit käytäntöön.
Oy Confetti Restaurants Ab on myynnillisesti melkein viime vuoden vauhdissa. Itse jaan meidän vuoden kolmeen seurantajaksoon; tammi–toukokuu, kesä–elokuu ja syys–joulukuu. Jos tarkastelemme tammi-toukokuu
akselia, niin Kokkikoulu Espa on suhteessa jäänyt budjetista liikevaihdos-

Heljä Kärnä
myyntipäällikkö, partner, Ravintolakolmio-ryhmä

Uusia tuulia
myyntipalvelussa
saakka
Kevätsesongin ollessa loppuhuipennusta vaille valmis, on myös myyntipalvelussa aika valmistautua henkisesti syksyn haasteisiin. Vappu ja
äitienpäivä sujuivat mallikkaasti, vaikka varaajat olivat pääsiäisen myöhäisen ajankohdan vuoksi viime tipassa liikkeellä. Iloksemme emme
joutuneet myymään juurikaan ”ei oota”, vaan varaus saatiin tehtyä lähes
kaikille kyselijöille. Jos ei ensisijaiseen ravintolaan, niin johonkin muuhun
ryhmämme ravintolaan.
Elämme jännittäviä aikoja myös myyntipalvelun kannalta, sillä myynnin
organisointi ja koordinointi Hakaniemessä eri toimijoiden kesken tulee
saada saumattomaksi, koska ennen syksyä avattava kokonaisuus on huikean kokoinen. Paasiravintolan myynti aktivoituu meidän kauttamme Paasin Kellarin valmistumisen myötä, sillä toivon mukaan asiakkaat oppivat
kysymään ravintolapalveluita yhdestä ja samasta paikasta. Uutena aluevaltauksena saunapalveluiden myyminen tuo piristävän lisävärinsä kokonaispalettiin. Tilojen myyminen ennakkoon ennen niiden valmistumista
on hieman haastavaa, sillä asiakkaiden kysymykset ovat hyvin yksityiskoh-

Nyt Cantinassa on menossa Chiliviikot 21.6.2012 saakka, joista rakennetaan tulevaisuudessa erikoisviikot, jotka tunnetaan kaupungilla. Chiliviikkojen tarkoituksena ei ole tarjota tulisinta ruokaa vaan chiliä käytetään
mausteena. Ruokien seuraksi on valittu chileläiset Tabalin-viinit, jotka tulevat Chilen pohjoisimmilta viinialueilta. Siellä viiniä on viljelty jo 1500-luvulta lähtien. Nämä viinit ovat kuin syntyneet chilien seuraksi. Listalta
löytyy tosin tulisen ruoankin ystävälle omat herkut ja erikoisuutena tarjolla
myös biisonia. Jatkossa tulemme panostamaan useampiin erikoisviikkoihin ja seuraavaksi vuorossa on Texas-viikot, jotka aloitamme elokuun lopussa vauhdittamaan tulevaa syksyä.
Tärkeimpänä meidän tulee kuitenkin muistaa, että ainoastaan tyytyväinen
asiakas, joka tulee meille uudestaan ja suosittelee myös ystävilleen takaa
meille vahvan ja pitkän tulevaisuuden. Hyvää vilkasta kesäkauppaa kaikille!

sa enemmän kuin Tony’s deli. Tämä ei ole yllätys jos miettii nykyistä markkinatilannetta ja tuotteen arvokkuutta. Kyse ei kuitenkaan ole kysynnän
lopahtamisesta, sillä olemme hyvällä ja aktiivisella myyntityöllä saaneet
ylläpidettyä mielenkiintoa. Kesäkuu näyttää ennakkoon jopa edellisvuotta
paremmalta sekä syksystä odotan todella hyvää!
Tony’s delissä olemme keskittyneet vahvasti toimintamallien hiomiseen
edelleen kevään aikana. Kannattavuus on tällä hetkellä parasta, mitä minun aikana on ollut ja samoin tuote. Palaute on jatkuvasti rohkaisevaa, eli
tämän valossa haluaisin uskoa meidän kehittyneen. Tony’s delin tammi–
toukokuu –jakso on tuloksellisesti viime vuoden tasoa. Tilanteeseen täytyy olla tyytyväinen, sillä viime vuonna elimme tähän aikaan nousukautta.
Myyntiä kaivataan edelleen lisää molempiin toimipisteisiin ja tähän kohdistan omaa työpanostani yhä enemmän jatkossa. Edellytys tämän onnistumiselle on kuitenkin, että saamme rivit pidettyä ehjinä. Henkilökunnan
pitää myös jatkossa sitoutua sovittuihin toimintamalleihin ja näin ollen
pitää palvelu ja tuote kunnossa. Toinen toiveeni on, että sairauspoissaolojen määrät kääntyisivät laskuun. Kun kyse on pienestä yhtiöstä (12 työntekijää) niin jokaisen täyttä työpanosta tarvitaan.
Onni on elämäntapa, eikä päämäärä tai sattumaa. Mukavaa kesää!

taisia. Lisäksi meidän kannaltamme puheluiden ja sähköpostien ohjaukset sekä erilaisten varausjärjestelmien hallitseminen ovat koko homman
ydin, jotta asiakkaat eivät koe että heitä ”pompotellaan”, vaan relevantin
vastauksen saa helposti ja nopeasti. Vanhat järjestelmämme eivät vastaa
enää uusiin tarpeisiin, vaan työkaluja on kehitetty ja työ jatkuu edelleen.
Oman haasteensa meille tuo asiakkaiden opastaminen eri Graniittiravintolat Oy:n ravintoloiden välillä, jotta asiakas saapuu varmasti oikeaan
paikkaan. Tästä saimme jo hieman esimakua vapun ja äitienpäivän myynnin yhteydessä, kun nämä juhlapyhät hoidettiin ensimmäistä kertaa meidän myyntipalvelustamme.
Yleisesti ottaen varaajat ovat liikkeellä jatkuvasti entistä enemmän reaaliajassa. Tätä palvelee pienten seurueiden kohdalla on line -varausjärjestelmä. Sen verran täytyy kehua, että ensimmäistä kertaa yksi ravintoloistamme on päässyt Suomen Top 5 -listalle, sillä huhtikuussa on line -varaajien
antamien hyvien arvioiden perusteella Lasipalatsi ylsi tähän joukkoon!
Elämme mielenkiintoisia aikoja ja tuleva sesonki lienee vaiherikas eikä yllätyksiltäkään varmasti vältytä, vaikka parhaamme mukaan kaikkeen valmistaudummekin. Yllättäviin käänteisiin paras lääke on kuitenkin oikea asenne ja hyvä yhteishenki, joita ylläpidämme omalta osaltamme ja toivomme
sen heijastuvan asiakkaille asti. Aurinkoisia kesäpäiviä kaikille ja lomien
jälkeen jatkamme akut ladattuina täyttä höyryä eteenpäin.

JOONAS KESKINEN
toimitusjohtaja, senior partner, Ratello Oy

MARKO HELENIUS
keittiötoimenjohtaja, senior partner
Graniittiravintolat Oy

Heikki Lankinen
tutkimuspäällikkö, Research Manager
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry

Asiakastyön
kokemuksia

Uusi, uljas kokonaisuus
avautumassa

Ravintola-alan kasvumahdollisuuksien tukeminen
on tehokasta työllisyyspolitiikkaa

Viime Kolmiouutisissa mainitsin, että tänä vuonna henkilökohtaisen kontaktoinnin merkitys tulee entisestään kasvamaan. Olemme aktivoituneet
kevään aikana Lasipalatsissa, Cantina Westissä sekä Kokkikoulu Espassa
aiempaa selkeämmin jälkikontaktointiin uutiskirjeiden pohjalta. Käytännössä tämä tarkoittaa, että jokaisen uutiskirjeen lähetyksen jälkeen talon
toimitusjohtaja on ollut henkilökohtaisessa kontaktissa jokaiseen uutiskirjettämme klikanneeseen henkilöön. Tässä kontaktoinnissa on pyritty
tapaamiseen ja ravintolatilojen esittelyyn sekä uusien asiakassuhteiden
muodostamiseen.
Esimerkiksi Lasipalatsissa maaliskuun uutiskirjelähetyksen tulokset olivat
erinomaiset; 18000 henkilöä sai uutiskirjeen, joista 330 henkilöä klikkasi
kirjettä. Moni voisi ajatella tässä kohtaa, että ”onpa vähän klikkaajia”. Itse
näen asian; mahtavaa, että kirjeemme kiinnosti 330 henkilöä. Otin kirjeen
lähetyksen jälkeen henkilökohtaisen kontaktin jokaiseen. Näistä klikkaajista sain sovittua maalis-toukokuulle noin 70 uuden yritysasiakkaan tapaamista, suoria kauppoja ennen tapaamistakaan tuli noin 15 (6 - 50 henkilön). Tapaamisten perusteella tarjouksia tuli ja on vielä tulossa lukuisia
sekä mikä tärkeintä, henkilökohtainen asiakassuhde kasvoi merkittävästi
ja tätä voimme tulevissa kampanjoissa hyödyntää suoramarkkinointina.
Tämän lisäksi useiden asiakkaiden kanssa on muodostunut jo lievä kantaasiakassuhde yritysvarauksiin liittyen.
Tämän tyylinen toimintatapa otettiin käyttöön tänä vuonna, koska nykyisin
pelkkä uutiskirjeen lähetys ei enää riitä, kuten pari vuotta sitten. Tämän
kontaktointitavan lisäksi yllä mainituissa ravintoloissa on tehty merkittävän paljon puhelinkontaktointia, josta on myös erittäin hyvät kokemukset. Kontaktointi osana myynti- ja markkinointityötä on tullut jäädäkseen,
mutta tavoitteena on tehdä syksyllä siitä vieläkin järjestelmällisempää.
Lasipalatsin Bio Rexiin haemme tällä hetkellä ravintolapäällikköä, jonka
yhdeksi tärkeimmäksi työtehtäväksi tulee muodostumaan nimenomaan
asiakaskontaktointi ja asiakkuuden ylläpito.

Venäjän myyntityön
ensiaskeleet
Olemme päättäneet lähteä kehittämään todenteolla Venäjän matkatoimistoihin kohdistuvaa myyntityötä. Tätä projektia lähtevät kehittämään
Cantina Westin Dmitri Rudnev sekä Aleks Aava. Aloitimme projektin
kunnolla 22.5.2012 Helsingin matkailutoimiston järjestämässä Venäjän
matkatoimistojen workshopissa. Lasipalatsin Bio Rex sai toimia tässä tilaisuudessa yhtenä pääyhteistyökumppanina. Tilaisuudessa oli yhteensä 31
eri matkatoimistoa Pietarista sekä Moskovasta. Paikalla oli myös parikymmentä helsinkiläistä palveluntarjoajaa, joista me olimme ainoa ravintolatoimija. Saimme tilaisuudessa tärkeän puheenvuoron matkanjärjestäjille,
jonka pitivät venäjäksi Niina Tirkkonen sekä Dmitri Rudnev.
Ryhmäämme oli lisäksi edustamassa venäjän kielellä Aleks Aava sekä
Paasiravintolan Ilona Horto. Saimme etuoikeutetusti mahdollisuuden
henkilökohtaiseen kontaktointiin matkanjärjestäjiä kohtaan sekä etu- että
jälkikäteen. Pääsimme myös esittelemään matkanjärjestäjille koko Lasipalatsin ravintola-, kabinetti-, kahvila- sekä seminaarimahdollisuutemme.
Uskon tämän onnistuneen tilaisuuden tuovan meille tulevaisuudelle paljon hyviä kontakteja ja kauppoja Venäjän asiakkuuksin liittyen.

Kevät on jo pitkällä ja odotukset uusien tilojen käyttöön saamiseksi täällä
Hakaniemessä ovat korkealla. On ollut hieno nähdä miten hyvässä hengessä ja kovalla tsempillä henkilökuntamme on mennyt tämän haastavan
kolmen vuoden jakson läpi, iso kiitos siitä.
Alkuvuosi on kulunut todella nopeasti ja oma aikani onkin kulunut melko
pitkälle tulevan syksyn valmisteluissa. Tulemme uusien tilojen ja hotellin
aukeamisen jälkeen olemaan yksi isoimmista ravintolakokonaisuuksista
koko maassa ja tämän lisäksi olemme varmasti myös yksi ainutlaatuisimmista.
Isoimpia haasteistamme tuleekin olemaan tämän kolmen kumppanin,
neljän keittiön ja 40 erilaisen tilan sekä neljän konseptin yhdistäminen
tehokkaaksi ja tulokselliseksi kokonaisuudeksi. Yhteistyömme eri yksiköiden välillä onkin oltava avointa sekä mahdollisimman kitkatonta. Tämän
asian toteutumiseksi on tärkeää, että pidämme kiinni sovituista asioista,
mutta pystymme myös nopeaan reagointiin ongelmatilanteiden ilmaantuessa. Tilojen lisääntyessä myös hyvän tiedonkulun sekä erinomaisen
ihmisten johtamisen merkitys tulee vain kasvamaan.
Hotelliprojektin myötä saamamme uudet varastotilat, logistiikan merkittävä parantuminen, uudet sosiaalitilat sekä talossa olevien normaalien
kulkureittien avautuminen antaa meille mahdollisuuden selkeästi parempaan tehokkuuteen sekä eri ravintoloiden välisen yhteistyön tiivistämiseen. Tilat tulevat asteittain käyttöön kesän aikana ja tärkeää onkin, että
kokonaisuus otetaan käyttöön mahdollisimman hallitusti kaikilta osin.
Alkukesän ja elokuun aikana tulemmekin pitämään aiheesta erilaisia perehdytys-/ koulutustilaisuuksia. Paasin Kellarin keittiölaitteet ovat juuri
tätä kirjoittaessa toimitettu ja keittiö näyttääkin ihan kompaktilta kokonaisuudelta. Hotelliin tulemme tuottamaan ruokien ja tarjoilujen osalta
seuraavat palvelut; hotelliaamiainen, huoneisiin tarjottava hääaamiainen,
huonepalvelu sekä kahvilatuotteet. Tämän hetkiset ravintolamme tulevat
palvelemaan tietysti normaalisti myös hotelliasiakkaita, josta johtuen
olemme muokanneet hienovaraisesti myös ravintoloidemme ruokalistoja
muun muassa kansainvälisten asiakkaiden määrän nousua ajatellen.

RK-ryhmän keittiömestarien
yhteistyö
Keittiömestarit ovat kokoontuneet alkuvuoden aikana pari kertaa ja ennen
kesää meillä on vielä yksi tapaaminen, jossa tulemme käsittelemään tavaratilauksia/toteutuneita ostoja, Oiva-projektimme etenemistä, tulevan
syksyn haasteita/tavoitteita ja muita päivän polttavia asioita. Tämä tapaaminen on siinä mielessä erilainen kuin muut aikaisemmat vastaavat, että
paikalla on kolme isointa yhteistyökumppaniamme Kespro, E. Eriksson ja
HK Ruokatalo. Odotankin tapaamiselta paljon, niin oman porukkamme
aktiivisuuden osalta kuin myös yhteistyökumppaneiltamme uusien ideoiden osalta yhteistyömme tiivistämiseksi entisestään.
Raaka-ainehintojen jatkuva nousu ja kilpailun kiristyminen tulevat pitämään huolen tulevaisuudessakin siitä, että jatkuva kehittäminen, tiivis
yhteistyö niin kumppanien kuin ravintoloidemme välillä sekä nopea reagointi ja avoimuus tulevat säilymään agendoillamme jatkossakin.
Tervetuloa Mia Korpijärvi RK-ryhmään mukaan ja menestystä uuden tehtäväsi hoidossa Weeruskan keittiömestarina.

Ravintola-ala on erittäin työvoimavaltainen
elinkeino. Kun kaikkien yksityisten palvelualojen tuotannon suhteellinen osuus Suomen kokonaistuotannosta on jotakuinkin
yhtä suuri kuin niiden aikaansaaman työllisyyden osuus maan kokonaistyöllisyydestä,
on ravintola-alalla työllisyysosuus vastaavaan tuotanto-osuuteen verrattuna kaksinkertainen.
Koska alan tuottamat hyödykkeet ovat suurelta osin korvattavissa kauppaostoksilla ja
kotitalouksien itse tekemällä työllä, on niiden
kysyntä myös keskimääräistä hintajoustavampaa. Myyntihintojen muutokset näkyvät
siis selvästi ravintolapalvelujen kysynnässä.
Alalle on lisäksi tunnusomaista palveluiden
kysynnän herkkä reagointi kotitalouksien
ostovoiman ja säästämisasteen muutoksiin.
Niiden myötä suhdanteiden vaihtelut heiluttavat alaa useimpia muita aloja herkemmin.
Ostovoiman todennäköinen lisääntyminen
jatkossakin luo ravintolapalveluiden kysynnälle kasvumahdollisuuden. Sen realisoituminen ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys.

Tulevaan kehitykseensä ravintolayritykset
voivat vaikuttaa tietenkin ensisijaisesti itse.
Niillä on mahdollisuus lisätä kysyntäänsä
tuotekehityksellä sekä toimintaansa kaikin
tavoin tehostamalla. Julkisen vallan alaa
koskevilla päätöksillä on kuitenkin kasvava
merkitys.
Globalisaatiokehitys on merkinnyt markkinoiden avautumista sekä ennen muuta pääoma- ja hyödykemarkkinoiden tehostumista.
Tämä on muuttanut etenkin kotimarkkinoita, joille kilpailu ulottuu pääoman tuottovaatimusten yhtäläistymisen myötä aiempaa
enemmän. Palvelusektorinkin yritykset joutuvat nopeasti reagoimaan kansainvälisten
markkinoiden ja kilpailijoiden liikkeisiin.

den kilpailukykyinen. Sen sijaan EU:n korkein
alkoholivero ja euroalueen ankarin alv anniskelussa eivät edistä Suomen ravintoloiden
mahdollisuuksia selviytyä kansainvälisillä
markkinoilla.
EU:n komissio julkaisi joitakin vuosia sitten
tutkimuksen, jossa selvitettiin, missä määrin
kysynnän lisäys heijastuu eri alojen työllisyyteen. Ravintolat nousivat listan ykköseksi. Ravintola-alan kasvumahdollisuuksien
kaikinpuolinen tukeminen on siis tehokasta
työllisyyspolitiikkaa.
Kirjoittaja on tutkinut työkseen ravintola-alan
mahdollisuuksia ja uhkia lähes 40 vuoden
ajan.

Yritystason reagointi ei kuitenkaan yksin
riitä, vaan tarvitaan myös valtiovallan valppautta ja aktiivisuutta. Yritysten kilpailukykyyn vaikuttaa enenevässä määrin niiden
verokohtelu. Jos verotus on rankempaa kuin
kilpailijamaissa, se tarjoaa globalisaation
edetessä niille kilpailuedun. Ravintolaruoan
alv on meillä nyt useimpiin EU-maihin näh-
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Luovuus –
tehtävän voitto kotiin!
Monesti on noussut esille, että kaikki eivät pääse vaikuttamaan ja ideoimaan omaa työtä kehittäviä toimintoja. Tämä on tullut esille työtyytyväisyysmittauksissa ja kehityskeskusteluissa. Muutamissa taloissa on kokeilut erilaisia toimenpiteitä asian hyväksi; vaihtelevalla menestyksellä.
On tärkeää, että jokaisen työntekijän ideat nousevat esiin, sillä meillä
kaikilla on arvokasta kokemusta ja osaamista erilaisista asiakaspalvelutilanteista, tuotteista ja päivittäisistä työrutiineista eri ravintoloissa
tai työyhteisöissä tällä hetkellä ja aikaisemmissa työpaikoissa. Useasti
mielletään, että ideointi ja uusien toimintatapojen kehittäminen on vain
esimiesten ja johdon vastuulla. Täytyy muistaa, että onhan meitä koko
Ravintolakolmio-ryhmässä jo lähes 250 ihmistä - mikä mahtava voimavara! Ideointi ei tarkoita aina uuden kehittämistä. Vaan useammin kannattaa käyttää hetki voimassa olevien hyvien toimintatapojen kehittämiseen
ja selkeyttämiseen
Kevään Johtamisentaito-päivien jälkeen, Kari Helinin luentojen innoittamana strategisen johtoryhmän jäsenet saivat pikkuprojektin. Tehtävänä
oli luovasti kerätä oma noin viiden hengen tiimi partnereista ja avainhenkilöistä. Jokaiselle tiimille annettiin tehtäväksi tuottaa 1–2 konkreet-

tista toimintatapaa/uutta ideaa RK-ryhmän toiminnan kehittämiseen
jatkossa. Ryhmässämme oli mukana Sonja Niemi, Tiina Ropponen,
Juha Komulainen, Mika Raiskio, Mikko Seppä ja minä. Aiheeksi saimme
ideariihet. Yhtenä asiana mietimme, mitä kautta yksittäiset ideat pääsisivät parhaiten esille. Muutamista vaihtoehdoista parhaimmaksi nousi
RK-ryhmässä viime vuonna käyttöön otettu Intraweb. Se ei ole kaikilta
osin vielä sellaisessa käytössä, kuin oli ajateltu. Tässä kohtaa varmaan
jokainen meistä voi katsoa peiliin ja aktivoitua jatkossa lisää. Avaamme
syksyllä Intrawebiin osion, johon jokainen voi käydä tuomassa idean esille ja työkaverit voivat ”tykätä” ideasta ja jatkojalostaa sitä.
Esimiehillä on iso vastuu seurata ideapankin kehittymistä ja kommentoida ideoita. Jokaisessa talossa täytyy olla rohkeutta lähteä kokeilemaan
saatuja uusia ideoita ja kehitystoimenpiteitä nopeasti käytännössä. Eikä
murehtia sen enempää, vaikka kaikki ideat eivät välttämättä toimi käytännössä. Hienoa kesää kaikille!

