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Osio 1: Raaka mutta rakas ravintola-ala | Kape Aihinen (kesto 00:01–21:41)

1) Miten Kape päätyi kokiksi?
V: Hän kuvitteli, että tienaa elantonsa pelaamalla jääkiekkoa. Lukion jälkeen piti kuitenkin hakea 
jonnekin jatko-opintoihin. Hän haki lukion jälkeen yhteishaussa moniin eri oppilaitoksiin ja monille eri 
aloille. Viimeisenä listassa oli kokkikoulu, ja sinne hän pääsi.

2) Miten Kapen kokin ura lähti liikkeelle opiskelun jälkeen?
V: Hän on tehnyt kovasti töitä ja ollut heti alusta lähtien vakituisessa työsuhteessa. Aika pian työuransa 
alussa hän sai jo ensimmäisen keittiömestarin paikan pizzeria Dennisistä.

3) Mikä ajoi Kapea eteenpäin työurallaan?

V: Hän on entisenä urheilijana aina ollut kova tekemään työtä saavuttaakseen sen, minkä haluaa. 
Ja urheilumenneisyyden seurauksena hänellä on kova kilpailuvietti, joka myös ohjaa 
tavoittelemaan korkealle ja tekemään kovasti töitä asioiden eteen.

4) Mitä kokilta vaatii menestyä urallaan?
V: Työtä on tehtävä paljon. Kape on tehnyt myös ilmaista työtä päästäkseen sellaiseen ravintolaan 
töihin, johon on halunnut. Mitään ei tarvitse osata, virheitä saa tulla, mutta pitää haluta. Haluta olla 
paras ja tehdä asiat paremmin kuin muut. Myös kärsivällisyyttä tarvitaan. Ihan heti ei tarvitse menestyä, 
kaikki kokemukset työuralla ovat arvokkaita.

5) Mikä on ollut Kapen uran kohokohta?

V: Hän pääsi kovan työnteon jälkeen Savoy-ravintolan keittiömestariksi. Paikka avautui, kun edeltäjä 
vaihtoi työpaikkaa ja hän oli samaan aikaan soitellut ympäriinsä etsien uusia haasteita.
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Osio 1: Raaka mutta rakas ravintola-ala | Kape Aihinen (kesto 21:42–39:56)

6) Minkälainen ala yrittäjän näkökulmasta ravintola-ala on?
V: Raaka, ihana ja surullinen. Pitää jaksaa uskoa ihmisiin ja olla kärsivällinen. Henkilökunnan hyvinvointi 
on ravintola-alalla keskeistä.

7) Miten saada ravintola kannattamaan?
V: Keskimäärin suomalaiset ravintolat tekee 2,5 % voittoa. Jos ravintola menestyy, sen tuotto voi olla 8-
10 %. Pitää tehdä rohkeita päätöksiä ja näyttää se myös henkilökunnalle.

8) Miksi Kape ryhtyi yrittäjäksi?
V: Savoy ja muut ravintolat, joissa Kape työskenteli, listautuivat pörssiin. Sen jälkeen valtavat 
tulostavoitteet ohjasivat niiden toimintaa, ja se oli hänelle eettisesti liian raskasta. Oli tullut aika, katsoa 
mikä olisi oman uran seuraava vaihe, kun oli nähnyt jo kaikki parhaat ravintolat.

9) Mikä on Kapen ravintoloiden konseptoinnin ydin?
V: Liikeidean ydin on tuntea asiakas. Asiakas maksaa palkan, joten piti miettiä mitä turkulainen syö. Pitää
olla myös lähellä asiakasta ja kysellä suoraan heiltä mitä he haluavat. Tulee tehdä sitä ruokaa, mitä osaa 
ja pysyä omalla reviirillään eli uskoa siihen, mitä tekee. Useimmat ravintolat tekevät laadukasta ruokaa, 
siksi asiakaspalvelu on erittäin tärkeää. Pöydän varaus pitää olla vaivatonta ja vastaanotto ravintolassa 
lämmintä, kaikesta pitää tulla mielikuva siitä, että asiakaspalvelu on keskiössä. Asiakkaasta tulee tehdä 
kuningatar ja kuningas.

10) Mistä ravintolan kulurakenne muodostuu?
V: Kaikkein isoin kulu on vuokra, sen osuus liikevaihdosta ei voi olla yli 10%. Moni aloittelevat ravintola-
alan yrittäjä solmii liian kalliin vuokrasopimuksen ravintolan tilasta. Suurin ravintolayrittäjän kuluerä 
muodostuu kuitenkin henkilöstökuluista. Siksi osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on erittäin tärkeää 
ravintola-alalla.
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