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T I I V I S T E L M Ä

Opinnäytetyössä järkeistetään pienen sisustusliikkeen konseptia, 
kohennetaan myymälän ulkoasua ja brändin visuaalista ilmettä sekä 
innostetaan yrittäjää toimimaan rohkeammin sosiaalisessa mediassa.
 
Johdannossa esitellään työn kohteena oleva sisustusliike ja kerrotaan 
opinnäytteen tekijän motiiveista. Toimeksiantaja ja toimeksianto tutki-
muskysymyksineen esitellään johdannon jälkeen. 
Tutkimusosassa selvitetään miten konsepti on syntynyt, miten tutki-
musaineisto on kerätty ja tuodaan julki aineistosta saadut tulokset.

Opinnäytetyö on kvalitatiivinen tutkimus ja se on tehty palvelumuo-
toilun näkökulmasta. Menetelminä on käytetty haastattelua, kyselyä, 
vertailua ja prototypointia.
 
Opinnäytteen suunnitteluosiossa kehitetään konseptia ja visuali-
soidaan yritykselle uutta ilmettä. Työn tuloksena esitellään muokattu 
konsepti, konseptin ydintarina sekä houkutteleva uusi visuaalinen ilme 
sisustusliikkeelle. 

Asiasanat:
palvelumuotoilu, brändi, konsepti, tarinallistaminen
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A B S T R A C T

The aim of this study was to rationalize the concepts of a small home 
improvement store, to change the look of the store and the visual image of 
the brand as well as to inspire the entrepreneur to use the social network 
possibilities more boldly. 

The introduction describes the home improvement store in question, as 
well as the motives of the author of the thesis. The assignment, client and 
the research questions are described in the next chapter. The research 
section explains how the concept was created, how the research material 
was collected, as well as the research`s results.

The method of the thesis was qualitative research from the perspective of 
service design methods. These methods include interview, inquiry, com-
parison and prototyping. 

The prototyping section of the thesis develops the company`s concept and 
vis-ualizes it`s look and feel. The thesis will update the story concept as 
well as introduce an attractive new look for the home improvement store.

Keywords:
service design, brand, concept, story concept
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1. J O H D A N T O

Työn kohteena olevan sisustusliikkeen omistaja kaipaa apua yrityksensä konseptin 
terävöittämiseen ja yrityksen visuaalisen ilmeen muokkaamiseen. Hän kaipaa vink-
kejä yrityksen näkyvyyden parantamiseen sosiaalisessa mediassa.  Pidemmällä 
tähtäimellä toivotaan asiakasmäärien kasvua ja brändin vahvistumista. 

Konseptin rakentaminen, asiakkaiden houkutteleminen ja jalansijan saaminen on 
hankalaa alalla kuin alalla. Lehtimainoksin on vaikea tavoittaa oikeat asiakaskoh-
deryhmät ja mainonta perinteisissä medioissa on kallista. Toisaalta, ilman mainon-
taa tai näkyvyyttä, yritystä ei löydetä. Pienyrittäjän on löydettävä luovia ratkaisuja 
tehostaakseen yrityksensä tunnettuutta. 
 
Opinnäytteessä luodaan sisustusliikkeelle visuaaliset raamit ja muokataan kon-
septia. Yritykselle kehitetään tarina, jonka avulla kerrotaan yrityksen arvot ja yri-
tyksessä saatava palvelu. Toimeksiantajalla on yrityksestään vahva näkemys, siksi 
konseptin kehittelyssä kuunnellaan yrittäjää herkällä korvalla. Yrittäjän mielipiteellä 
on suuri painoarvo ja hänen kanssaan tehdään yhteistyötä koko tutkimus- ja suun-
nitteluprosessin ajan. 

Kuva 1. Sisustusliike Ainoa syksyllä 2015.



7LIIKETOIMINNAN  UUSI  SUUNTA OPINNÄYTETYÖ  2016  /  TUOTEMUOTOILU
-SISUSTUSLIIKKEEN  KONSEPTI     PIA  REPO  /  TURUN   AMMATTIKORKEAKOULU

2. S I S U S T U S L I I K E  A I N O A

Sisustusliike Ainoa on perustettu vuonna 2008 Humppilaan, valtatie 
kahden läheisyyteen. Samalla alueella on sekä paikallisille asukkaille 
että matkailijoille suunnattu yrityskeskittymä. Alue koostuu useammas-
ta rakennuksesta valtatien molemmin puolin.  Alueella on muutama ra-
vintola, lasitehtaan myymälä, sepän paja, parturi-kampaamo, apteekki, 
huoltoasema, kukkakauppa, taloustarvikeliike sekä sisustus- ja vaate-
liikkeitä. Yrittäjä Mirva Kallio on Ainoan keulakuva ja toinen omistajista. 
Toinen omistaja ei osallistu yritystoimintaan.

Yritystä perustettaessa sen toiminta-ajatuksena ja liikeideana oli olla 
sisustusalan monitoimiyritys jossa asiakas saa tavaran lisäksi palvelua 
sekä vau elämyksen. Myymälässä tarjottiin ostettavaksi käsityöläisten 
pientuotteita ja yrittäjien itsensä kunnostamia huonekaluja. Palveluun 
kuuluivat kaikenlaiset kodin sisäpintaremontit. Piensisustustavaran li-
säksi myymälästä sai ostaa tapetteja, verhoilukankaita ja erilaisia pin-
takäsittelyaineita.

Tällä hetkellä yritys tarjoaa huonekalujen verhoilua ja kunnostusta. Kun-
nostustyöt ja verhoilut yrittäjä tekee yhteistyönä toisen yrittäjän kanssa, 
joka on vuokrannut verstastilaa Ainoan piharakennuksesta. Myymälästä saa 
edelleen tarvikkeita ja pintakäsittelyaineita, tilauksesta mm. Pihlgren- ja Ri-
tolan- tapetteja, verhoilukankaita sekä Fasetin heloja. Myynnissä on jonkin 
verran valmiiksi kunnostettuja huonekaluja, vähäinen määrä käsityöläisten 
pienesineitä ja muuta sekalaista vanhaa tavaraa. ( Haastattelu Mirva Kallio 
18.12.15.) Kuvassa 1 esitellään Ainoan liikerakennus ulkoa ja myymälän si-
sätiloja. 

Ainoan alkuperäinen konsepti suunniteltiin kahdelle yrittäjälle sopivaksi. Toi-
meksiantaja työskentelee yrityksessä nykyään kuitenkin yksin ja konsepti on 
liian laaja yhden henkilön hallittavaksi. Opinnäytteessä keskitytään yrityksen 
toimintojen muokkaamiseen niin että yrittäjä pystyy huolehtimaan konseptis-
ta yksin. Toimeksiantajan toiveen mukaan päivitetään yrityksen visuaalista 
ilmettä ja pohditaan miten sosiaalisessa mediassa kannattaisi aktivoitua jotta 
yrityksen näkyvyys lisääntyisi.



8 LIIKETOIMINNAN  UUSI  SUUNTA      OPINNÄYTETYÖ  2016  /  TUOTEMUOTOILU
-SISUSTUSLIIKKEEN  KONSEPTI      PIA  REPO  /  TURUN  AMMATTIKORKEAKOULU

3.1 Tutkimuskysymykset
      ja tavoitteet 

Opinnäytetyö on laadullinen eli kvalitatiivinen 
tutkimus. Työ tehdään aiheesta, jota ei ole aiem-
min tutkittu, Ainoa nimisestä sisustusliikkeestä.  
Tutkimuksen avulla on tarkoitus kartoittaa Ainoan 
nykytilanne ja löytää uuden konseptin suuntavii-
vat.

1. Mitkä liiketoiminnan osa-alueet tulevat uu-
distuvaan konseptiin?

2. Millainen on uudistetun konseptin visuaa-
linen ilme?

Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen haetaan 
vastausta haastattelemalla yrittäjää. Konseptin 
muotoa haetaan myös tutustumalla internetis-
sä joihinkin sisustusalan yrityksiin lähiseudulla. 
Facebookissa tehtävän kyselyn avulla saadaan 
näkemyksiä sisustusliikkeessä painotettavista 
palveluista. Visuaalisen ilmeen päivityksen apu-
na käytetään yrittäjän opinnäytteen tekijälle luov-
uttamia sisustusliikkeen mainoksia.
 
Työn ensisijainen tavoite on muokata Ainoan il-
mettä ja konseptia niin, että työskentely on mie-

3. T U T K I M U K S E N   E S I T T E L Y

lekästä yrittäjälle, hän kokee tehdyt uudistukset 
”omikseen” ja haluaa jatkaa konseptin kehittä-
mistyötä itsenäisesti. Tavoitteen täyttymistä voi 
tulevaisuudessa mitata yrittäjän tyytyväisyyden 
lisäksi liiketoiminnan tuloksesta ja asiakasvirto-
jen kasvusta. Opinnäytteen tekijän henkilökoh-
tainen tavoite on lisätä tekijän omaa ymmärrystä 
aiheesta ja käsitteistä joihin työssä perehdytään 
kuten brändi ja palvelumuotoilu.

3.2 Viitekehys

Viitekehyksessä (kuva 2) nähdään tärkeimmät 
elementit ja, asiat joiden ympärille opinnäytetyö 
rakentuu. Työ tehdään yrittäjän hyväksi, kuiten-
kaan asiakasta unohtamatta. Työn keskiössä on 
sisustusliike Ainoa, jonka konseptia on tarkoitus 
kehittää ja brändiä vahvistaa. Tavoitteena on 
saavuttaa vahva tarinallinen kotiin liittyvä kon-
septi, jonka asiakas voi tuntea omakseen ja jonka 
yrittäjä voi omalla toiminnallaan allekirjoittaa.

Tutkimusta tehdään palvelumuotoilun menetel-
min ja sen avulla löydetään Ainoan asiakaskoh-
deryhmät. Yrittäjällä on tietyt taloudelliset resurs-
sit yrityksen suhteen, ja ne toimivat myös työn 
rajaavana tekijänä muotoilijalle. Suunnitelman on 
oltava taloudellisesti järkevä ja toteutettavissa. 

kuva 2. Viitekehys.
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3.3 Prosessikaavio

Prosessikaaviossa (kuva 3) kerrotaan graafi-
sesti miten tutkimus etenee, mitä asioita työssä 
käsitellään ja missä järjestyksessä.

Työskentely jakautuu useampaan osaan. Aivan 
työn aluksi määritellään tavoitteet, jonka jälkeen 
suunnitellaan tutkimus. Tutkimuksesta saatujen 
tulosten perusteella ryhdytään ideoimaan kon-
septin uutta ilmettä ja olemusta. Ideointi ja suun-
nittelu tapahtuvat vaiheittain ja sisältävät mallin-
tamista ja prototypointia. 

Ideoita esitellään yrittäjälle pitkin suunnitte-
luprosessia ja hänen näkemyksensä otetaan 
huomioon prosessin kaikissa vaiheissa. Suun-
nittelutyön tuloksena syntyy kuvia ja tekstiä jot-
ka luovutetaan yrittäjälle. Työn lopuksi sen tekijä 
suorittaa itse arvioinnin ja saa palautteen toimek-
siantajalta. 

Kuva 3. prosessikaavio.
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Teoksessaan Palvelumuotoilu, kirjoittaja Juha 
Tuulaniemi (2011, 63–65) kertoo että sana pal-
velumuotoilu on uudissana. Sen alkuperäinen 
käsite on sanapari Service Design, jonka lan-
seerasi professori Michael Erlhoff vuonna 1991, 
(Köln International School of Design, KISD). 
Palvelumuotoilun juuret ovat siis Euroopassa. 
Tuulaniemi toteaakin että palvelumuotoilun pa-
rissa työskentelevä suomalainen ydinjoukko on 
osaamisessaan samalla tasolla kuin maailman 
parhaat, vaikka hän mainitsee varsinaisen osaa-
jien ydinjoukon olevan vielä kapea. Suomalainen 
Mikko Koivisto kirjoitti vasta vuonna 2007 ensim-
mäisen palvelumuotoilua käsittelevän Pro gradu 
työn Taideteollisessa korkeakoulussa, joten siinä 
mielessä voidaan puhua vielä nuoresta muotoi-
lun alasta. 

Opinnäytetyössä perehdytään palvelumuotoi-
lun menetelmiin. Tuulaniemi (2011, 127–129) 
määrittelee että palvelumuotoilu on yritystoimin-
nan kokonaisuuden suunnittelua. Hän huomaut-
taa että kaksisuuntainen vuorovaikutus palve-
lussa on huomattavasti tehokkaampi bränditeko 
kuin yhdensuuntainen mainos. Tuulaniemi listaa 
palvelumuotoiluprosessin pitävän sisällään seu-
raavat osat: määrittely, tutkimus, suunnittelu, pal-
velutuotanto ja arviointi.

4. P A L V E L U M U O T O I L U

 Ainoan konseptin kehittelyssä pyritään noudat-
tamaan Tuulaniemen järjestystä. Työ tehdään 
osittain myös intuitiivisesti ja siinä otetaan vah-
vasti huomioon myös yrittäjän intressit ja vallit-
sevat olosuhteet, jolloin joitain osia Tuulaniemen 
järjestyksestä voi jäädä pois. Palvelumuotoilu-
prosessin rungon ydin pidetään kuitenkin kirk-
kaana mielessä. 

Kuvassa 4 esitellään palvelumuotoiluprosessin 
vaiheet. Palvelumuotoiluprosessi alkaa yleensä 
ongelman määrittelyllä. Aluksi tutustutaan tilaa-
jan tavoitteisiin projektissa ja luodaan ymmärrys 
palvelua tuottavasta tahosta. Tutkimustyössä 
käytetään palvelumuotoilun eri menetelmiä, jois-
ta Ainoan kohdalla toteutetaan haastattelu, kyse-
ly ja vertailu. Kyselyn ja haastattelun perusteella 
löydetään asiakasryhmät, joiden kautta raken-
netaan yrityksen esimerkkipalvelupolku.  Kysely 
lisää ymmärrystä Ainoan palvelun ja tarjonnan 
kehittämiskohteista.  

Sisustusliike Ainoan nykytilanne kartoitetaan ja 
määritellään yrittäjän resurssit. Tämä tapahtuu 
pääosin haastattelulla ja vierailemalla liikkeessä. 
Yrittäjän haastattelun lisäksi tutkitaan lähistön 
sisustusliikkeitä internetissä ja tutustutaan yrit-
täjän suosimiin blogeihin. Suunnitteluvaiheessa 

ideoidaan konseptin toimintoja ja luonnostellaan 
yritykselle uutta visuaalista ilmettä. Varsinainen 
konseptin testaus ja brändin vahvistaminen jää-
vät yrittäjälle itselleen. Aikataulu varsinaisten 
muutosten suhteen on opinnäytetyön puitteissa 
liian kireä. Lopuksi opinnäytteen tekijä saa pa-
lautteen yrittäjältä.

Tuulaniemen (2011, 63–72) mukaan palveluiden 
kehittäminen palvelumuotoiluprosessissa vaatii 
ajatustavan muutoksen pois tuotemuotoilun pii-
ristä kohti palvelumuotoilua. Ydinajatus palve-
lumuotoilussa on siirtää huomio asiakkaaseen 
ja saada asiakas osallistumaan palvelun suun-
nitteluun. Palvelumuotoiluprosessi alkaa aina 
asiakasymmärryksen kasvattamisella ja palvelu-
muotoilun tavoitteena on erityisesti käyttäjäkoke-
muksen ymmärtäminen. Kun tämä sisäistetään, 
suunnitellaan ihmisille, jotka palvelua oikeasti 
käyttävät. Toimimalla näin, minimoidaan epäon-
nistumisen riski, koska palvelu on asiakkaiden 
todellisten tarpeiden pohjalta suunniteltu.

Satu Miettinen (2011, 31) huomioi teoksessaan 
Palvelumuotoilu—Uusia menetelmiä käyttäjätie-
don hankintaan ja hyödyntämiseen, että palvelu-
muotoilun keinoin luodaan yrityksen asiakkaalle 
hänen toiveidensa ja tarpeidensa mukainen so-
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piva palvelukokemus.   Suunnittelussa huomioi-
daan myös palvelun tuottajan näkökulmat, jolloin 
syntyy haluttava ja käytettävä palvelukokonai-
suus, joka on asiakkaalle sopiva ja palvelun tar-
joajalle tehokas ja tuottava. Miettisen mukaan 
palvelumuotoilu voi olla uuden suunnittelua tai jo 
olemassa olevan kehittämistä. Palvelumuotoilun 
menetelmin työskennellessä hyödynnetään usei-
ta eri tapoja, kuten tarkkailua, ideointia ja osallis-
tamista. 

Kuva 4. Palvelumuotoiluprosessi.

 4.1 Palvelupolku

Asiakkaan näkökulmasta ajatellen selkeä ja toi-
miva palvelupolku läpi koko palvelu- ja myyntita-
pahtuman on se mihin suunnittelussa tähdätään. 
Siihen sisältyy vierailu yrityksen internetsivuilla, 
kontakti, fyysinen palvelu liikkeessä ja mahdolli-
sesti vielä kiitos tai yhteydenotto asiakkaalle hä-
nen vierailustaan sekä tilauksen toimittaminen. 
Opinnäytteen esimerkkiasiakkaan palvelupolku 
tullaan kertomaan tarinana, jossa esitellään pal-
velun kulku Ainoassa (Kalliomäki 2014, 46–47). 
Esimerkkikuva (kuva 5) näyttää että palvelupolku 
on kokonaisuus joka muodostuu palvelutuokioista 
ja kontaktipisteistä. 

Kontaktipisteet ovat ihmisiä, esineitä ja tiloja. 
Asiakas kokee ja aistii palvelun kontaktipistei-
den kautta. Yhdessä palvelutuokiossa voi olla 
useita kontaktipisteitä. Palvelun kontakti alkaa 
jollain kontaktipisteellä, kuten esimerkiksi vierai-
lulla yrityksen kotisivuilla tai fyysisesti tulemalla 
sisään liikkeeseen. Ensimmäistä palvelutuokiota 
on edeltänyt jokin ärsyke johon asiakas tarttuu. 
Lehtimainos, ystävän suositus tai vaikkapa ha-
kukonetulos internetissä. Palvelupolku on vuoro-
vaikutteista kohtaamista palvelun alusta loppuun 
eli jälkipalveluun. Esimerkiksi verkkokaupassa 

palvelu tapahtuu kokonaan ilman fyysistä tapaa-
mista, mutta on silti asiakkaalle yhtä olennaista 
kuin kasvokkain tapahtuva palvelu. Hän aistii ja 
näkee yrityksen ja muodostaa siitä käsityksen-
sä saamansa palvelun perusteella. Tästä syystä 
esimerkiksi verkkokauppavierailuna tapahtuvan 
palvelun ja sen kontaktipisteiden tulisi olla yhtä 
sujuvia kuin myymäläpalvelussa. Asiakkaan saa-
ma jälkipalvelu on yhtä tärkeä osa onnistunutta 
palvelupolkua kuin varsinainen palvelutuokio 
kontaktipisteineen. Myymälässä tapahtuva jälki-
palvelu voi olla kiitos, asiakkaan saattelu ovel-
le tai pieni rupatteluhetki kohtaamisen lopuksi. 

Kuva 5. Palvelupolku.
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Verkkokaupassa jälkipalvelua on tiedotus tilauk-
sen etenemisestä ja mahdollinen kiitosviesti tila-
uksesta. 

Tapahtuipa palvelu ja kontakti asiakkaan ja yrit-
täjän kanssa missä tai miten vain, on tärkeää 
muistaa että sujuva ja elämyksellinen palvelu 
polun kaikissa vaiheissa vahvistaa asiakkaan 
myönteistä suhtautumista yritykseen ja saa hänet 
vierailemaan yrityksessä uudelleen.

4.2 Tarinallistaminen

Tarinalähtöisessä palvelumuotoilussa asiakas 
otetaan osaksi yrityksen tarinaa. Tullessaan myy-
mälään tai vieraillessaan yrityksen kotisivuilla, 
hän astuu yrityksen tarinan näyttämölle. Palve-
lutarinassa asiakkaasta tulee aktiivinen toimija ja 
tarinaa viedään yhdessä eteenpäin. (Kalliomäki 
2014, 130–132.)

Anne Kalliomäki (2014, 14–16) selventää tari-
nallistamisen ajatusta liiketoiminnan kehittämi-
sessä, teoksessaan Tarinallistaminen—palvelu-
kokemuksen punainen lanka. Hänen mukaansa 
tarinalähtöisessä palvelumuotoilussa on kyse 

erottumisesta. Yritykselle luodaan kehys, joka 
on elämyksellinen ja joka heijastelee sen arvoja, 
asiakkaiden elämäntyyliä ja sitä muutosta, joka 
asiakkaille palveluiden kautta tarjotaan.

Yrityksen ydintarinassa hyödynnetään draamal-
lisen tarinankerronnan kaarta. Tarinan kerron-
nassa voidaan hyödyntää elokuvakäsikirjoitta-
misen menetelmiä, draaman alkua, keskikohtaa 
ja loppuhuipennusta. Hyvässä käsikirjoituksessa 
on mukaan tempaava juoni ja aihe on samaistut-
tava. Tarinan juonen kokemukset suunnitellaan 
yrityksen identiteettiä noudattaen. Yrityksen iden-
titeetti koostuu arvoista, visiosta ja osaamisesta. 
Se rakentuu jatkuvasti ja kasvaa ja kehittyy yri-
tyksen mukana. Tarinaidentiteetillä vahvistetaan 
yrityksen inhimillisyys ja sen persoonallisuus käy 
ilmi tarinassa. Tarinan keskiössä on aina asia-
kas. (Kalliomäki 2014, 76–78.)
 
Yritykselle kehitelty tarina ei ole irrallinen ele-
mentti joka antaa nopeasti mitattavia tuloksia 
liiketoiminnassa. Yrityksen tarinan ei tarvitse nä-
kyä kirjallisena selosteena missään. Sen sijaan 
tarinalla esiintuodut arvot ja konsepti näkyvät 
kaikessa yrityksen toiminnassa. Ydintarinaa voi 
pitää tarinakäsikirjana johon palataan aina uu-

destaan kun halutaan terävöittää ja vahvistaa 
brändiä. (Kalliomäki 2014, 30–33)

Tarinallistamisen voima on palvelukokemuksen 
erilaistamisessa tarinan avulla.  Asiakkaat ovat 
osa tulevaa tarinaa ja tarinan eri osia voi käyttää 
tuomaan myyntiin uudenlaista otetta. Palaamal-
la tarinaan säännöllisesti voidaan hakea paino-
tuksia erikoistempauksiin ja kohdentaa markki-
nointia tietyille ryhmille. Ostokäyttäytyminen ja 
myymäläympäristöt ovat muuttuneet. Yhä use-
ammassa yrityksessä rakennetaan elämyksel-
lisiä tiloja, joissa tuotteita voi kokeilla tai viettää 
aikaa niiden parissa. 

Ainoan tarinan painotetaan viihtyisää miljöötä 
ja ystävällistä, asiantuntevaa palvelua. Tarinan 
kulisseissa tapahtuu paljon asioita joita asiakas 
ei näe, mutta varsinaisella tarinanäyttämöllä lii-
kuttaessa tilassa vallitsee henki, joka saa viih-
tymään liikkeessä. Samoja tarinaelementtejä 
käytetään kotisivuja miettiessä ja suunnitellessa 
yrityksen visuaalista ilmettä. Tarina tulee näky-
mään yrityksen kaikessa vuorovaikutuksessa ja 
palvelussa.
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Visualisoinnissa (kuva 6) esitetään tarinallis-
tamisen idea Kalliomäen teoksen mukaises-
ti (2014, 77–79). Jokaisella yrityksellä on oma 
identiteettinsä ja sitä voidaan ilmentää yrityksen 
toiminnassa eri tavoin. Identiteetti on jatkuvasti 
rakentuva ja kehittyvä.

 

Kuva 6. Tarinallistaminen.

Tarinan avulla on tarkoitus tuoda esiin, miten 
yritys erottuu muista vastaavista yrityksistä. Tari-
naidentiteetti näkyy yrityksen ja asiakkaiden vuo-
rovaikutuksessa ja se on yrityksen kivijalka. Se 
vastaa kysymyksiin: keitä me olemme ja mistä 
tulemme. Mikä on meille tärkeää ja minne olem-
me matkalla. Tarina tapahtuu näyttämöllä, joka 
opinnäytetyössä on sisustusliike Ainoa, sen myy-
mälä ja kotisivut. Asiakas voi vierailla näyttämöllä 
fyysisesti tulemalla Ainoan myymälään tai verkon 
välityksellä internetissä. Tarinanäyttämö syntyy 
kun suunnitellaan yritykselle palveluympäristö 
joka tukee tarinaa. 

Palveluympäristöön viitattiin jo edellisessä 
kappaleessa jossa kerrottiin palvelupoluista. Ta-
rinanäyttämö jakautuu asiakkaalle näkyvään ja 
näkymättömään osaan, kulisseihin ja estradiin. 
Palveluille kirjoitetaan tarinakäsikirjoitus – tai 
kirjoituksia jotka syntyvät tarinaidentiteetistä. 
Tarinan keskiössä on kuitenkin aina asiakas, eli 
asiakaskohderyhmä, yksi tai useampia. Asia-
kaskohderyhmien rajaaminen on tärkeää jotta 
yrityksen tarjoama palvelu on elämyksellinen 
ja suunnattu oikeille ryhmille. Kalliomäen koke-
muksen mukaan usein vielä tapahtuu niin, että 

varsinaisen kohderyhmän ulkopuoliset henkilöt 
kiinnostuvat palvelusta kun se on elämyksellistä 
ja erilaista.

4.3 Brändi

Brändi on mielikuva yrityksestä. Se on sekä ker-
tomus että tarina ja voi koskea yrittäjän persoo-
naa ja hänen tarinaansa. Brändi on aina vähän 
enemmän kuin logo tai ulospäin näkyvä mainos, 
brändi on mielikuva. Hyvä brändi saa asiakkaan 
osallistumaan. 

Hyvässä brändissä imago ja identiteetti ovat sa-
man asian kaksi eri puolta ja ne käyvät vuoropu-
helua keskenään. Brändin imago tarkoittaa kulut-
tajakeskeistä näkökulmaa, jonka asiakas näkee 
ja aistii yrityksessä vieraillessaan. Identiteetti on 
brändin yrittäjäkeskeinen näkökulma. Hyvässä 
brändissä imago ja identiteetti tukevat toisiaan. 
(Lindberg-Repo 2005, 66–68.)

Ainoalla ei ole varsinaisesti mietittyä brändiä 
tai brändistrategiaa. On yrittäjä, jolla oli yritystä 
perustettaessa tietty visio ja liiketoiminnan idea 
mielessään. Työ itsessään perustui yrittäjän am-
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mattitaitoon ja vankkaan osaamiseen omalla 
alallaan. (Haastattelu, 18.12.2016.)

Brändin strategian rakentaminen liittyy myös 
myyntiin ja myynnin tavoitteisiin. Opinnäytteessä 
käsitellään luovan alan yritystä, ja joskus näky-
mättömälle työlle voi olla vaikea määritellä ar-
voa ja se jää siksi tekemättä. Tästä huolimatta 
myös pienessä yrityksessä voi ja täytyy opetella 
myyntitaitoja ja kaupallistamista. Mikäli yrityk-
sen halutaan menestyvän ja tuottavan voittoa, 
on kaupallisen ajattelun sisäistäminen elintärke-
ää. Tällöin pystytään rakentamaan onnistunutta 
brändiä niin, että palvelun tai tavaran myyminen 
asiakkaalle on vaivatonta, hienotunteista ja miel-
lyttävää. Ostotapahtumasta tehdään asiakkaalle 
tunnetasolla tärkeä ja mieluisalla tavalla arvokas. 
Onnistuakseen tässä brändin on oltava persoo-
nallinen ja erottuva. 

Yrityksen brändi muodostuu heittäytymisestä 
ja uskalluksesta koska pohjimmiltaan brändi tar-
koittaa yrityksen ympärille muodostuvaa positii-
vista mainetta. Brändin rakentamisen aloittami-
sessa ei pidä aikailla, mutta sen rakentumiselle 
pitää antaa aikaa.

Lisa Sounio (2010, 158–167) antaa teokses-
saan Brändikäs luovien alojen ammattilaisille 
neuvoja bisneksen teossa: hänen mukaansa liian 
moni rakastuu vain yhteen ideaan ja pettyy, jos 
idea ei kannakaan. Sounio neuvoo panostamaan 
rohkeasti viestintään ja kehottaa kirjoittamaan 
blogia, kolumneja ja mielenilmaisuja, vahvista-
maan omaa identiteettiänsä. Hänen mukaan-
sa rohkea kirjoittaja pääsee keskustelemaan ja 
vaikuttamaan laajempiin piireihin.  Hän käskee 
järjestämään tempauksia ja investoimaan ihmis-
suhteisiin. Verkostojen voima tulee hänen mu-
kaansa alojen ja taustojen kirjavuudesta. Sounio 
huomauttaa sosiaalisessa mediassa toimimisen 
tärkeydestä. Hänen mukaansa hämmästyttävän 
moni luovan alan ihminen ei näy sosiaalisessa 
mediassa. Sounion mukaan on tärkeää löytää ja 
oppia tunnistamaan omat asiakkaansa ja uskoa 
itseensä. Yhteenvetona hän kuitenkin muistut-
taa, että kaikesta huolimatta on tärkeää seurata 
omaa polkuaan kaikessa tekemisessä.

Opinnäytteen puitteissa ei määritellä brändiä 
enempää, mutta muistutetaan että brändi ei ole 
pelkkää markkinointia tai itsestä huutelua. Kon-
septoinnin edetessä ja visuaalisen ilmeen muo-
toutuessa annetaan brändilupaus jonka takana 
yrittäjän on helppo seistä.
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5. A I N E I S T O N  M U O D O S T A M I N E N  J A  A N A L YY S I 

Laadullinen tutkimus hakee vastausta kysymyk-
seen: Mistä tässä kaikessa on kyse? Laadullinen 
tutkimus ei yleistä, ja sen avulla on mahdoton 
laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä. 

Jorma Kananen (2014, 15–20) kertoo teokses-
saan, Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä—Mi-
ten kirjoitan kvalitatiivisen opinnäytetyön vaihe 
vaiheelta, että tutkimusotteen ja menetelmän sen 
ympärillä, tulee tavoittaa tutkimuskohde. Hänen 
mukaansa laadullinen tutkimus tulee kysymyk-
seen silloin, kun ilmiöstä ei tiedetä, tai tiedetään 
vain vähän. Ensin selvitetään ja sitten halutaan 
ymmärtää. Laadullinen tutkimus ei ole koskaan 
kovin suoraviivainen ja erityisesti tulkintavaihe 
voi olla pyörteinen. Laadullisessa tutkimukses-
sa ei ole tiukkoja tulkintasääntöjä. Aineistoa tul-
kitaan ja tutkitaan prosessin kaikissa vaiheissa 
eikä etukäteen määritellä kuinka paljon ja mitä 
tietoa kerätään.

Tutkimusaineisto on kerätty joulukuun 2015 ja 
maaliskuun 2016 välisenä aikana. Aineistosta 
tehdyt johtopäätökset ja tulkinnat on sijoitettu ai-
neiston perään.

 

5.1 Yrittäjän haastattelu

Laadullisen tutkimuksen ollessa kyseessä 
haastatteluilla on suuri merkitys. Ainoan yrittä-
jää haastateltiin laajalla teemahaastattelulla ja 
kuten teemahaastatteluissa yleensä, haastattelu 
on kohdennettu tiettyihin teemoihin. (Hirsjärvi & 
Hurme 2011, 47–48.) 

Haastattelu (liite1) jaettiin kahdelle eri kerralle 
ja siinä paneuduttiin yrityksen alkutilanteeseen, 
nykytilanteeseen sekä erityisesti yrittäjän ajatuk-
siin ja näkemyksiin yrityksen tulevaisuudesta. 
Muitakin teemoja käytiin läpi; omistajan yrittäjä-
persoona ja hänen yrittäjäksi tulemisensa olivat 
yksi teema. Hänen osaamisensa osaamisensa 
ja yrityksen kehittämisideansa olivat toinen tär-
keä teema. Yrittäjää haastateltiin myös yrityksen 
nykyisistä ongelmista. Yrittäjän haastattelu on 
tutkimuksen runko. Haastattelusta saaduista tie-
doista poimittiin ainekset uudistuvaan konseptiin. 
Asiakaskyselyn perusteella painotettiin konsep-
tin tiettyjä osa-alueita (liite2).

Sirkka Hirsjärvi ja Helena Hurme (2011, 41) 
luonnehtivat tutkimushaastattelua teoksessaan 
Tutkimushaastattelu seuraavasti: ”Haastatte-
lua tekevän tutkijan tehtävänä on välittää kuvaa 

haastateltavan ajatuksista, käsityksistä, koke-
muksista ja tunteista”.

Teemahaastattelua tehdessä on tärkeää, että 
esille nousseita asioita voi syventää toisel-
la haastattelukerralla. Haastattelut suoritettiin 
joulukuussa 2015 yrittäjän kotona. Haastatte-
lutilanteet pidettiin strukturoimattomina vapaa-
muotoisina keskustelutilanteina, tosin teemat ja 
keskustelunaiheet oli mietitty valmiiksi. Yrittäjälle 
lähetettiin ennakoivat kysymykset ennen ensim-
mäistä tapaamista, jotta hän voi perehtyä niihin 
rauhassa, hän antoi myös alustavia vastauksia 
sähköpostitse (liite1). 

Haastatteluja ei ollut mahdollisuus nauhoittaa, 
joten haastattelun aikana muistiinpanot tehtiin 
suoraan tietokoneelle. Teemahaastattelut suosi-
tellaan tehtäväksi ilman tietokoneen tuomaa häi-
riötä, mutta tässä tapauksessa haastattelu toteu-
tettiin näin. Toisella haastattelukerralla oli helppo 
palata taaksepäin ja tehdä tarkentavia kysymyk-
siä. Kirjaus tehtiin samanaikaisesti haastattelun 
lomassa.
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Haastattelun tulokset:

Yrittäjä kertoi että yritys on perustettu vuonna 
2008 yhtiökumppanin kanssa. Kumppani työs-
kenteli aluksi yrityksessä mutta on sittemmin 
siirtynyt taka-alalle ja jättäytynyt pois yritystoi-
minnasta. Tällä hetkellä yrityksessä on yksi tar-
peen tullen töihin kutsuttava työntekijä. Yrittäjän 
perheenjäsenet tekevät myös satunnaisesti työtä 
yrityksen hyväksi.

Yrittäjä kertoi yrityksen saaneen alkunsa pitkään 
kyteneestä haaveesta. Hänen yhtiökumppaninsa 
oli samoihin aikoihin päättänyt irtautua silloisis-
ta töistään ja lähti mukaan toiseksi osakkaaksi. 
Liikeidea oli nykyisen yrittäjän ja painottui hyvin 
vahvasti hänen ammattiosaamiseensa. 

Ennen tätä yritystä yrittäjä oli tehnyt jonkin aikaa 
puusepän työtä toiminimellä. Ainoassa yrittäjä 
halusi tarjota asiakkailleen laajempaa palvelua ja 
vau elämyksen. Itsensä työllistäminen oli myös 
suuri motiivi yrityksen perustamiselle.

Aluksi ihmiset löysivätkin nopeasti paikalle, kos-
ka yrityksen myymälärakennuksessa toimi en-
nen Ainoaa osto- ja myyntiliike. Yrittäjän mukaan 
nämä eivät kuitenkaan olleet maksavia asiakkai-

ta vaan vanhasta muistista paikalle saapuvia. 
Hänen mukaansa vei kaiken kaikkiaan noin viisi 
vuotta että oma asiakaskunta löysi yrityksen.

Yhteistyö:

Yritys tekee jonkin verran yhteistyötä muiden 
humppilalaisten yritysten kanssa. Humppilassa 
järjestetään joka kesä Uniikki viikko johon Ai-
noa osallistuu. Uniikki tapahtumassa esitellään 
humppilalaisten yritysten ja henkilöiden käsityö- 
ja muotoiluosaamista. Muina yhteistyökumppa-
neina yrittäjä mainitsi Metsänkylän navetan ja 
Toijalan tapettitehtaan (Pihlgren & Ritola), jonka 
tapetteja yrityksessä myydään. Yrityksen piha-
rakennuksessa työskentelee entisöijä omalla 
toiminimellään, hänen kanssaan yrittäjä tekee 
yhteistyönä huonekalujen kunnostamisia. Liike-
rakennuksen yläkerrassa sijaitseva asunto on 
vuokrattu. Yrittäjä on harkinnut mahdollisuutta 
vuokrata myymälätiloista vielä osan yrityksen 
profiiliin sopivalle toiselle yrittäjälle, esimerkiksi 
ompelijalle.

Yrittäjä kertoo pettyneensä siihen että yhtiö-
kumppani on vetäytynyt yrityksen toiminnasta. 
Yrittäjä tekee nyt 20–30 tuntia viikossa tuottama-
tonta työtä, joka pitäisi hänen mukaansa jakaa 

kahdelle. Mikäli liiketila myytäisiin, hän jatkaisi 
yritystoimintaa kotinsa yhteydessä olevissa ti-
loissa.

Konsepti:

Koska yrityksen konsepti on työläs, pitää yrittä-
jän mukaan yrityksen toimintaa kehittää toisen-
laiseksi, jotta vältytään yrityksen lopettamiselta. 
Nykyisen liiketoiminnan hän sanoi pysyneen osit-
tain samana kuin yrityksen perustamisen aikoi-
hin. Alun perin tiloissa oli myös kahvila, mutta se 
jäi yrittäjän mukaan pois jo melko alkuvaihees-
sa. Viimeisen vuoden sisällä sisäpintaremonttien 
tekeminen on jäänyt koska yrittäjä ei pysty, eikä 
halua tehdä niitä yksin. 

Yrittäjän mukaan tilassa voisi olla viihtyisä putiik-
ki, josta löytäisi kaikenlaista käsintehtyä tavaraa, 
kunnostettuja ja kunnostamattomia huonekaluja 
sekä se-kalaista vanhaa tavaraa. Kunnostamat-
tomia huonekaluja lukuun ottamatta edellä mai-
nitut artikkelit ovat kuuluneet myymälän valikoi-
maan alusta lähtien. Yrittäjä piti myös tärkeänä, 
että heiltä saa edelleen kunnostus- ja korjaus-
neuvontaa.
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Kannattavuus:

Yrittäjän mukaan asiakkaita ei käy enää riittä-
västi ja kannattavuus on heikkoa.  Hänen oma 
aikansa ei riitä pidempiin aukioloaikoihin, vaikka 
matkailijoiden ja mökkiläisten takia liikkeen pitäi-
si olla kesällä auki ympäri viikon. Liike on auki 
perjantaisin klo 10–18 ja viikonloppuisin la–su 
klo 10–15. Joulukuun puolesta välistä helmi-
kuun loppuun liike on kiinni. Yrittäjän mukaan 
jouluun kannattaisi panostaa, samoin kesä- ja 
heinäkuussa kannattaisi pitää myymälää auki 
vähintään kuutena päivänä viikossa. Tammi- ja 
helmikuu ovat niin hiljaisia että hänen mukaansa 
silloin kannattaisi panostaa uudistumiseen ja asi-
akkaiden tilaustöiden tekoon.

Valtaosa liiketoiminnan tuloksesta tulee tällä het-
kellä tilaustöinä kunnostettavista huonekaluista. 
Yrittäjä kertoi ettei ole tilanteeseen tyytyväinen. 
Hänen mukaansa tuloa tulee liian epämääräi-
sesti ja myymälätila on tuottamaton. Hän halu-
aisi edelleen myydä ensisijaisesti kunnostettuja 
huonekaluja ja saada ne liikkumaan nopeasti. 
Näiden ohella voisi myydä kunnostamattomia 
huonekaluja, pienesineitä ja tarvikkeita. Kun-
nostustyöt hän haluaisi ulkoistaa. Kunnostettui-

na myytävät huonekalut yrittäjä kunnostaisi itse 
ja keskittyisi asiakastyöhön liikkeessä. Yrittäjän 
mielestä liikkeen tulevaisuus ei ole tällä hetkellä 
kovin valoisa. 

Verkkokauppa ja sosiaalinen media:

Yrityksellä ei ole verkkokauppaa. Yrittäjän mie-
lestä verkkokauppa ei sovi toimintaan, koska 
liikkeessä myydään yksittäiskappaleita ja erikois-
tuotteita. Yrittäjä kertoi tiedostavansa, että yrityk-
sen kotisivut internetissä eivät ole kovin hyvät ja 
että sivuja tulisi myös päivittää.  Hän on opetellut 
tietokoneen käytön vasta yrityksen perustamisen 
myötä ja pitää sitä edelleen vastenmielisenä. 
Noin kerran vuodessa on käyty esittäytymässä 
jossain messutapahtumassa.

Asiakaskohderyhmät:

Yrittäjän mukaan asiakkaat tulevat parhaiten 
Pihlgren ja Ritolan kautta. He ovat huomanneet 
liikkeen olevan kyseisten tapettien jälleenmyy-
jä. Forssan Rautiasta on saatettu myös opas-
taa liikkeeseen hakemaan erikoisempia aineita. 
Metsäkylän navetan osaajarekisterin kautta on 
tullut uusia asiakkaita. Aiempina vuosina on mai-
nostettu puutarhamessujen yhteydessä olevilla 

perinnerakentamismessuilla Turussa. Osa näis-
tä asiakkaista on ollut työn teettäjiä mutta osa 
myös huonekaluja ostavia asiakkaita. Yrittäjä on 
viimeksi mainostanut ostetulla mainoksella noin 
vuosi sitten. Yrittäjän mukaan pyrkimällä teke-
mään kaikki saadut työt mahdollisimman hyvin 
on saatu lisää asiakkaita.

Asiakkaita on kesäisin selkeästi enemmän. Mak-
savat asiakkaat ovat lähinnä mökkiläisiä, jotka 
tulevat pääkaupunkiseudulta. Yleensä asiakkaat 
tulevat Turusta, Tampereelta ja muilta lähialueil-
ta. Yrittäjä ei pidä asiakasrekisteriä. Kanta-asiak-
kaista useat käyvät vain pari kertaa kesässä.

Yrittäjä kertoi nykyisen asiakkaansa olevan nuo-
ri äiti perheineen, joka ostaa kunnostettuja huo-
nekaluja kotiin tai kesämökille. Tämän lisäksi on 
joitakin 40–50 vuotiaita naisia jotka ostavat huo-
nekaluja omaan kotiin tai mökille. Yhteisnimittäjä 
on se että he ovat yleensä tiedostavia, arvostavat 
vanhoja laadukkaita huonekaluja, periaatteesta 
tai haluavat vanhasta kalusteesta tunnelman ta-
voittelijan kotiin

Yrittäjä toivoisi asiakkaiksi lisää enemmän nuo-
ria ensiasunnon hankkijoita, koska hänellä on 
myynnissä myös edullisempia huonekaluja.
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Nuoria liikkuu vähän ja hän näkisi heitä mielel-
lään enemmän liikkeessään. Paikallisten osuus 
asiakkaissa on hyvin pieni, yrittäjän mukaan Tu-
run suunnasta käydään enemmän. Yrittäjä opet-
taa paikallisessa kansalaisopistossa huonekalu-
jen kunnostusta ja osa hänen asiakkaistaan on 
opiston oppilaita.

Kilpailijat:

Yrittäjä kertoo että kilpailijoita on joitakin. Urjalan 
keskustassa on hyvä kirpputori, jossa on paljon 
vanhaa tavaraa. Tammelassa on patinaputiikki, 
joka on yrittäjän mielestä suuri kilpailija. Hänen 
mukaansa tavallisetkin kirpputorit ovat omalla ta-
vallaan kilpailijoita, kuten myös lähiseutujen osto- 
ja myyntiliikkeet.

Yrittäjän oma persoona:

Yrittäjän itsensä mukaan hän ei ole yrittäjä, 
joka sopii 2000 luvulle tai Suomeen. Hän sanoi 
rakastavansa työtään. Mainonta, markkinointi ja 
tietokoneella tehtävä työ tuntuu kuitenkin syövän 
häneltä tarmokkuuden ja luovuuden. Hän uskoi  
asiakkaiden arvostavan ammattitaitoaan joka on 
hänen vahvuutensa. Heikkoutenaan hän mainit-

si taiteellisuuden sekä sen kuinka kiireiden takia 
tuntuu joskus mahdottomalta pysyä määrätyssä 
aikataulussa. Seuraamikseen blogeiksi hän mai-
nitsee Parolan aseman ja Siltakulman blogit. Sil-
takulman blogin sivuvalikosta hän valitsee satun-
naisesti muita blogeja luettavaksi.

Johtopäätökset ja yhteenveto:

Yrittäjän haastattelu toi paljon uusia ajatuksia 
sekä konseptin että opinnäytteen suhteen ja ava-
si yrityksen tämänhetkistä tilannetta paljon toi-
meksiantoa syvemmälle.
 
Vaikeuksista huolimatta yrittäjä on halukas ke-
hittämään yritystään ja jatkamaan työtään. Koska 
liike on auki melko rajatusti, karsii se paljon sa-
tunnaisia ohikulkijoita. On selvää että Ainoassa 
tarjottuja palveluita joudutaan karsimaan. Uudet 
palvelut on muokattava niin että yrittäjä kykenee 
tarjoamaan annettavan palvelun enimmäkseen 
itse. Yrittäjälle tuntuu kuitenkin olevan tärkeää 
että hänellä on kiinteä liiketila eikä hän ole halu-
kas perustamaan verkkokauppaa. Yrittäjä ei ollut 
kiinnostunut ostetusta mainostilasta koska ei koe 
että sanomalehtimainoksin tavoitettaisiin haluttua 
asiakaskohderyhmää.

Mainostilaa ei ole tarkoitus ostaa mutta sosiaali-
sessa mediassa aktivoitumista tulisi harkita. Fyy-
sinen näkyvyys silloin tällöin, esimerkiksi mes-
suilla on järkevää mikäli osallistumiset valitaan 
oikein.
 
Yrittäjä haluaa edelleen antaa neuvontaa re-
montoinnin ja huonekalujen kunnostuksen suh-
teen. Tämä voi viedä kuitenkin aikaa muulta työn-
teolta jolloin kannattaisi pohtia että tätä ”yrittäjän 
pääomaa” toisi näkyviin kotisivujen kautta ja ”il-
mainen” palvelu olisi edelleen saatavilla. Yrittäjä 
voisi ohjeistaa asiakkaan tutustumaan yrityksen 
kotisivujen tietopankkiin ja keskittyä liikkeessä 
tapahtuvaan kaupantekoon. Ehkä yrittäjä voisi 
harkita myös saman aineiston pitämistä liikkees-
sä kirjallisessa muodossa. Asiakas voisi kaikessa 
rauhassa istua alas paikan päällä ja tutkia ohjei-
ta. On tärkeä pohtia mitä kanavia pitkin saataisiin 
lisää nuoria asiakkaita, mahdollisesti juuri sosiaa-
lista mediaa käyttämällä.
 
Yrittäjän kertoman mukaan hän ei ole näiden 
vuosien aikana pitänyt asiakasrekisteriä tai ole 
muutoin yhteydessä asiakkaisiinsa. Olisi hienoa 
jos yrityksen kotisivujen kautta ja tietenkin myös 
liikkeessä asioivilla olisi mahdollisuus liittyä asia-
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kasrekisteriin ja saada sillä jotain pientä etua liik-
keen tarjoamista palveluista. Asiakasrekisterin 
ylläpito lisäisi yrittäjän tietoutta asiakaskunnas-
taan ja antaisi esimerkiksi mahdollisuuden pitää 
kohdennettuja kanta asiakastapahtumia ja muita 
tempauksia. Kanta-asiakasrekisteri toisi yrittäjäl-
le myös mahdollisuuden lähestyä tiettyjä asiak-
kaita vielä persoonallisemmin ja näin ylläpitää 
suhdetta asiakkaiden ydinjoukkoon. 

Yrittäjällä oli oman mielikuvansa mukaan jon-
kin verran kilpailijoita alueella ja hän kokee kil-
pailijoikseen myös kirpputorit. Hän ei pysty kui-
tenkaan kilpailemaan kirpputorihintojen kanssa, 
joten Ainoan yritysmielikuva on saatava sellai-
seksi, ettei asiakas toivo tai vaadi, saada palve-
lua ja tavaraa ”kirppishinnalla”.

Yrityksen brändin kehittämisessä on otettava 
huomioon yrittäjän ajatukset omasta yrittäjäper-
soonastaan. Yrittäjä kokee markkinoinnin osaa-
misensa vähäiseksi, hänen kannattaisi ehdot-
tomasti pohtia miten hän voisi vahvistaa omaa 
osaamistaan tällä alueella. Osaaminen vahvis-
tuisi, mikäli hän uskaltautuisi käyttämään sosiaa-
lista mediaa koko persoonallaan. Jopa niin että 
yrittäjän persoonan vuoksi asiakas haluaisi tulla 
liikkeeseen henkilökohtaisesti.

 5.2. Facebook kysely

Opinnäytteen alussa esitettiin tutkimuskysymyk-
set joista ensimmäinen oli: Mikä on uudistuvan 
sisustusliike Ainoa konseptin ydinliiketoiminta? 
Alussa kerrottiin että kysymykseen haetaan vas-
tausta sekä yrittäjän haastattelun avulla että ky-
selyllä. Yrittäjän haastattelu avasi paljon hänen 
ajatuksiaan ja käytettävissä olevia resursseja, 
toiveitaan ja haaveitaan. Uuden konseptin suun-
nittelu ei kuitenkaan voi perustua pelkästään yrit-
täjän haastatteluun vaan suunnittelun tueksi on 
saatava lisää tietoa.

Tietoa päätettiin kerätä kyselyllä (liite 2) joka 
toteutettiin tammi–helmikuussa 2016 ja jaettiin 
kahdelle ryhmälle. Ensimmäisen ryhmän vastaa-
jiksi valikoitui joukko Facebookin käyttäjiä jotka 
eivät tunne entuudestaan tutkimuksen kohteena 
olevaa yritystä. 

Kysymykset käsittelivät yleisesti sisustustuottei-
den ostamista verkkokaupan kautta sekä sisus-
tusliikkeiden oheispalveluita ja niiden näkyvyyttä 
sosiaalisessa mediassa (liite 2). Kysely lähetettiin 
valikoidusti joihinkin Facebookin sisustusaihei-
siin ryhmiin, Hulluna Humppilaan ryhmään sekä 
opinnäytteen tekijän omalle Facebook seinälle. 

Kyselyyn vastasi kuusitoista henkilöä, jotka ni-
metään tässä ryhmäksi yksi.

Sama neljän kysymyksen sarja, mukana kaksi li-
säkysymystä lähetettiin sähköpostitse henkilöille 
jotka ovat käyneet asiakkaina Ainoassa ja jotka 
ovat ostaneet sieltä tuotteen tai palvelun (liite 
2). Kyselyyn vastasi yhdeksän henkilöä, he ovat 
ryhmä kaksi. Hulluna Humppilaan ryhmässä oli 
muista Facebookin ryhmistä poiketen mahdollis-
ta vastata kaikkiin kuuteen kysymykseen. Ryh-
mästä yksi henkilö vastasi kysymyksiin ja koska 
Ainoa oli hänelle tuttu ja hän on asioinut liikkees-
sä, käsitellään hänen vastauksensa ryhmän kak-
si kanssa.

Neljä ensimmäistä (kuva 7) kysymystä käsitel-
lään ryhmästä riippumatta yhdessä koska ne oli-
vat samat kaikille. Kokonaisuudessaan neljään 
ensimmäiseen kysymykseen vastasi kaksikym-
mentäviisi henkilöä sekä miehiä että naisia. Ikää 
tai asemaa ei tiedusteltu eikä vastausten käsitte-
lyssä kiinnitetty huomiota sukupuoleen.
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Kuva 7. Kysely.

Kolmanneksi kysyttiin henkilön halukkuutta os-
taa vanha, valmiiksi kunnostettu huonekalu kal-
liimmalla tai kunnostamaton edullisemmin. Vas-
taajista neljätoista vastasi ostavansa valmiiksi 
kunnostetun huonekalun eli yli puolet. Joukossa 
oli muutama henkilö jolle sopisi molemmat vaih-
toehdot riippuen muun muassa rahatilanteesta.

Kuusi henkilöä halusi ostaa ehdottomasti kun-
nostamattoman huonekalun jotta voi kunnostaa 
sen itse. Lähes kaikki nämä henkilöt olivat ryh-
män kaksi jäseniä eli he olivat asioineet Ainoassa 
asiakkaina.

Neljännessä kysymyksessä käsiteltiin sisustus-
liikkeen oheispalveluita. Henkilöiltä kysyttiin mitä 
oheispalveluita he kaipaisivat sisustusliikkeeltä. 
Esimerkkeinä tarjottiin kahvilaa, kotiinkuljetusta, 
sisustussuunnittelua, remonttiapua tai omin sa-
noin jotain muuta. 

Kymmenen vastaajaa oli sitä mieltä että sisus-
tussuunnitteluapu on hyvä oheispalvelu. Kotiin-
kuljetusta kannatti kaksitoista vastaajaa ja re-
montointiapua tai kontakteja remontoijiin kaipasi 
kuusi henkilöä. Yksi vastaaja mainitsi oheispalve-
luna kunnostustarvikkeiden myynnin ja muutama 
ehdotti kunnostusoppaita / opastusta oheispal-

Yhteenveto:

Ensimmäisessä kysymyksessä tiedusteltiin 
kuinka tärkeänä henkilö pitää mahdollisuutta 
ostaa verkkokaupan kautta kun kyseessä on si-
sustusliike. Vastaajista hiukan yli puolet ei pitänyt 
verkkokauppaa kovin tärkeänä, perusteluina mai-
nittiin että tuotteita pitää päästä katselemaan ja 
koskemaan paikan päälle.

Kaksitoista vastaajaa piti verkkokauppaa tär-
keänä tai melko tärkeänä. Verkkokauppaa pidet-
tiin hyvänä mahdollisuutena tilata pientuotteita tai 
jo valmiiksi tuttua tuotetta. Vastauksissa oli hiu-
kan päällekkäisyyksiä ja muutama vastaaja piti 
verkkokauppaa sekä vähemmän tärkeänä että 
nykyaikaisena ostospaikkana. Pari henkilöä pai-
notti kuitenkin mahdollisuutta tutustua tuotteisiin 
etukäteen.

Kysymyksessä kaksi tiedusteltiin henkilöltä seu-
raako hän paljon sisustusliikkeiden tarjontaa tai  
julkaisuja esimerkiksi blogeissa, Facebookissa, 
Instagramissa tai jossain muussa sosiaalisen 
median kanavassa. Vastaajista suurin osa ei seu-
rannut aktiivisesti mitään julkaisuja yllämainituis-
sa kanavissa. 
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veluksi. Kaksi kaipasi mahdollisuutta saada tuote 
kotiin sovitettavaksi ja yksi mainitsi erikseen ”se-
cond hand osaston” erittelemättä tarkemmin mitä 
hän sillä tarkoittaa. Yksi vastaajista ei kaivannut 
mitään oheispalvelua, yksi ehdotti ammattijärjes-
telijän palvelua oheispalveluksi, muutama vas-
taaja piti kahvilaa hyvänä ajatuksena.

Kaksi viimeistä kysymystä lähetettiin vain ryh-
mälle kaksi ja jaettiin myös Hulluna Humppilaan 
Facebook ryhmässä. Näihin kysymyksiin vasta-
si yhteensä kymmenen henkilöä. Heiltä kysyttiin 
onko Humppilassa sijaitseva sisustusliike Ainoa 
heille tuttu. Kysyttiin myös ovatko he käyttäneet 
liikkeen palveluita. Mikäli vastaus oli myönteinen, 
ovatko he saaneet tarvitsemansa palvelun. Hen-
kilöiltä kysyttiin vielä ovatko liikkeen aukioloajat 
heidän tarpeisiinsa sopivat. Heille annettiin mah-
dollisuus kertoa omin sanoin kokemuksestaan 
Ainoassa asioinnista.

Annetuissa kommenteissa kiiteltiin palvelua ja 
tietotaitoa jota Ainoan henkilökunnalla on. Vas-
taajat olivat saaneet vinkin Ainoasta tuttaviltaan 
tai löytäneet liikkeen kun olivat etsineet tiettyä 
palvelua. Osa mainitsi kumminkin että liikkeen 
tunnettuus ei ole kovin hyvä. Yksi vastaaja moitti 
työhön liittyvää pitkää toimitusaikaa, joka oli vii-

västynyt sovitusta ja harmitteli että aukioloajat 
eivät vastaa aina luvattua.
 
”Olen käyttänyt paljon. Aukioloajat ovat olleet 
sopivat. Olen aina saanut tarvitsemani tuotteen. 
Jos ei ole ollut hyllyssä, niin se on tilattu tavaran-
toimittajalta. Laatu on Bueno!”

”Kun olen keskustellut Ainoasta ystävilleni, niin 
tunnettavuus ei ole kovin hyvä. Paikkakuntalai-
set mahdollisesti tuntevat hyvinkin ja lähikun-
nissa tuntemus on vain huonekalujen entisöijien 
tiedossa.”

”Yllätyin positiivisesti liikkeen sisätiloista. En ol-
lenkaan osannut odottaa, että siellä olisi esillä 
ja myynnissä kauniita, vanhoja huonekaluja ja 
muita sisustustarvikkeita. Ehkä huonekaluja voisi 
olla enemmänkin myynnissä.”

Johtopäätökset:

Kysymysten vastausten perusteella voisi Ainoan 
kotisivuille lisätä helpohkon tilaus / kyselylomak-
keen jonka avulla tiettyä tuotetta voisi tiedustella 
suoraan ja vaivattomasti kauppiaalta. Huone-
kalujen ja muiden tuotteiden näkyvyyttä Ainoan 
kotisivuilla voisi lisätä ja esimerkiksi liittää kuviin 

juoksevan tuotenumeron, jotta asiakkaan on 
helppo yksilöidä tuote kun hän tekee tiedusteluja. 

Useimmat vastasivat, etteivät seuraa mitään 
tiettyä sisustusliikettä internetissä. Kuitenkin 
valtaosa kiinnitti huomiota Facebookin uutisvir-
rassa mielenkiintoisiin uusiin julkaisuihin. Ainoan 
Facebook sivun aktivointi ja julkaisujen vilkastut-
taminen toisi yritykselle lisää näkyvyyttä ja uusia 
asiakkaita 

Vaikka noin kolmannes vastaajista haluaa eh-
dottomasti kunnostaa itse vanhan huonekalun, 
oli kysyntä valmiiksi kunnostetulle huonekalulle 
suurempaa. Ainoan yrittäjällä on mahdollisuus 
vastata molempiin tarpeisiin. Ainoan liiketila on 
sen verran suuri että sinne mahtuu omat osas-
tot sekä kunnostetuille että kunnostamattomil-
le huonekaluille, painopisteen ollessa valmiiksi 
kunnostettujen huonekalujen myynnissä. Koska 
omatoimisesti kunnostajiakin on jonkin verran, 
on tärkeää että Ainoassa on edelleen myynnis-
sä kunnostustarvikkeita. Varsinkin maaseudulla 
missä etäisyydet ovat pidempiä, on hyvä että 
ylläpidetään palvelua, jossa erikoisempia tarvik-
keita saa kohtuullisen matkan päästä asuin- tai 
mökkipaikasta ja samasta paikasta mistä asia-
kas ostaa kunnostamattoman huonekalun.
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Neljännen ja viimeisen, molemmille ryhmille yh-
teisen kysymyksen kohdalla voi huomata että 
oheispalvelua kuitenkin kaivataan. Valtaosan 
mielestä kotiinkuljetuspalvelu on tärkeä ja suun-
nitteluapuakin kaipasi moni. 

Ainoan uudessa konseptissa voisi korostaa 
suunnitteluneuvonnan saatavuutta liikkeessä ja 
harkita kotiinkuljetuspalvelun tarjoamista mak-
susta sitä tarvitseville. Muutama vastanneista 
kaipasi kahvilaa, ehkä varsinaisen kahvilan voisi 
Ainoassa korvata tuoreella kahvilla joka tarjot-
taisiin esimerkiksi sisustusneuvontapalveluajan 
varanneille automaattisesti ja muille pidempään 
viihtyville asiakkaille harkinnan mukaan. Pieni, 
kupin kerrallaan valmistava kahvikone ratkaisisi 
asian ja suklaakonvehti kahvikupillisen kylkiäise-
nä kertoisi asiakkaalle että hänen olonsa halu-
taan tehdä mukavaksi.
 
Vastausten perusteella huomattiin myös opas-
tuspalvelun tärkeys. Asiakas kaipaa neuvontaa 
kaupantekotilanteessa ja olisi hyvä jos tämä neu-
vonta näkyisi jotenkin myös Ainoassa. Opaskirjo-
ja tai lehtisiä olisi hyvä olla selailtavana suullisen 
informaation lisäksi. Ainoan kotisivuilta voisi löy-
tyä info-osio, kuten eräs vastaajista ehdotti.

Liikkeessä käyneiden asiakkaiden otos on pieni 
mutta kommenteista huomattiin että yleisesti pal-
velua ja tietotaitoa kiiteltiin. Suurimmalle osalle 
aukioloajat olivat hyvät ja tilaustöiden ollessa ky-
seessä palvelua oli saanut myös aukioloajan ul-
kopuolella. Asiakkaiden huomion mukaan Ainoan 
tunnettuus ei ole kovin hyvä.

Kyselytutkimuksen vastausten perusteella 
Ainoan tunnettuutta tulee lisätä ja sosiaalisen 
median näkyvyyttä yrittää laajentaa. Opastusta 
huonekalujen kunnostamisen suhteen voisi lisä-
tä yrityksen kotisivuille. Blogia olisi hyvä päivittää 
ahkerammin ja yrityksen kotisivut tulisi ajanta-
saistaa. Ajantasaiset kotisivut lisäävät asiakkaan 
tunnetta siitä että yritys on ”käynnissä” ja voi hy-
vin. Blogin avulla voi ylläpitää henkilökohtaisem-
paa suhdetta asiakkaisiin. 

5.3 Vertailu internetissä

Vertaileva tutkimus eli benchmarking on yksi 
tyypillisimmistä palvelumuotoiluprojekteissa käy-
tettävistä menetelmistä. Vertailua voidaan tehdä 
saman tai jopa ihan eri alalla toimijoiden tavoista 
ja ottaa oppia parhaista käytännöistä.

 
Tämän opinnäytetyön vertailututkimus tehtiin in-
ternetissä. Vertailussa tarkasteltiin yrittäjän suo-
simia blogeja sekä Ainoan lähistöllä sijaitsevien 
yritysten ulospäin näkyvää visuaalista ilmettä ja 
palveluita joita yrityksissä tarjotaan. 
   
Blogit:

Yrittäjän mainitsemiin blogeihin (kuva 8) Parolan 
asema ja Siltakulma tutustuttiin 26.3.2016. Silta-
kulma blogin sivuvalikosta vasemmalta jatkettiin 
tutustumista Siltakulman blogin pitäjän suositte-
lemiin muihin blogeihin. Blogeissa keskitytään 
sisustamiseen ja remontointiin. Artikkeleissa an-
netaan ohjeita ja reseptejä muun muassa koski-
en ruuanlaittoa, leivontaa, käsitöitä ja puutarhan-
hoitoa.

Suurin osa blogeista on melko ammattimaisesti 
toteutettuja tekstin ja valokuvien suhteen. Kuvat 
ja tekstit ovat kepeitä ja vaaleita, valoisia. Niissä 
luodaan voimakasta mielikuvaa maalaisromantti-
sesta miljööstä vanhassa puutalossa jossa puu-
hakas, mutta rakastava äiti pyörittää useamman 
lapsen katrasta vaivaten samalla sämpylätaiki-
nan ja uudistaen kuistin ilmeen. Perheiden isät 
mainitaan harvoin sivulauseessa. Blogien äidit 
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eivät juuri puhu päivätöistään, korkeintaan kotiin 
liittyvistä pikku kiireistään.

Blogeissa tarjoillaan ensisijaisesti tunnelmaa 
joka on kodikas ja lämminhenkinen. Kauniit kuvat 
ja kepeät tekstit kertovat modernin vaivattomasta 
elämästä maaseudulla. Runsaat sisustukset ja 
blogeissa kaupattavat tuotteet tai yhteistyökump-
paneiden kanssa toteutetut kirjoitukset antavat 
lukijalle helpon kohteen johon samaistua. Sa-
malla blogin kirjoittajan myönteinen arvio kaupat-
tavasta tuotteesta osuu ja asian omistamisesta 
tulee tavoiteltavaa, koska mainoskirjoitukset an-

tavat lukijalle helpon kohteen johon samaistua. 
Samalla blogin kirjoittajan myönteinen arvio kau-
pattavasta tuotteesta osuu ja asian omistamises-
ta tulee tavoiteltavaa, koska se tekee onnelliseksi

Patinaputiikki:

Patinaputiikki (kuva 9) on Tammelassa, Por-
taan kylässä sijaitseva vanhoihin huonekaluihin 
ja pientavaraan keskittynyt sisustusliike. Liik-
keen kotisivujen esittelytekstissä kerrotaan että 
Patinaputiikki on kotoinen, tunnelmallinen ja 
vähän erilainen vanhantavaran kauppa. (viitattu 

26.3.2016)

Kotisivut ovat selkeät ja etusivulla näkyy omista-
jan allekirjoitus, liikkeen aukioloajat, osoite ja yh-
teystiedot. Etusivulta on linkki suoraan yrityksen 
Facebook sivuille mikä tekee liikkumisen näiden 
välillä helpoksi. Yläpalkista pääsee jatkamaan 
suoraan kuviin sekä tuotteiden ja palveluiden 
pariin. Yleiskuva on asiallinen ja sivujen käyttä-
minen helppoa. Kuvagalleriassa on runsaasti ku-
via, mutta ilman tarkempia tuote- tai hintatietoja. 
Kun linkin kautta siirtyy Facebookiin, on siellä 
esiin nostetuista tuotteista koko- ja hintatiedot. 
Facebook sivuilla on yli 5000 tykkääjää. Pienel-
le sisustusyritykselle näkyvyys on erittäin hyvä. 
Patinaputiikilla Patinaputiikilla ei ole verkkokaup-
paa ja ohjeissa pyydetäänkin ottamaan yhteyttä 
suoraan liikkeeseen kun silmiin osuu haluttavan 
oloinen tuote.

Makasiinikirppis Urjala:

Urjalan asemalla sijaitsevalla Makasiinikirppis 
(kuva10) on itsepalveluperiaatteella toimiva kirp-
putori jolla ei näytä Facebookin lisäksi olevan 
omia kotisivuja. Facebook sivuilla on tietoa au-
kioloajoista ja kuvia tuotteista. Sivut eivät ole ko-
vinkaan informatiiviset, kuvia selailemalla löytää 
satunnaisia hinta- ja tuotetietoja.

Kuva 9. Patinaputiikki (viitattu 26.3.2016).Kuva 8. Blogikollaasi (vitattu 26.3.2016).
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maatio esiintyy joka sivulla. Käynti blogiin on epä-
selvä ja klikkaus johdattaa vuodatus.net alustalle.

Ainoan blogia ei ole päivitetty pariin vuoteen. 
Opinnäytteen tekoaikaan viimeisin päivitys oli 
tehty 19.9.2013. Ainoan kotisivuilta löytyy myös 
hyviä asioita, yrittäjät esitellään reilusti omilla ni-
millä, kuvilla ja suorilla puhelinnumeroilla. Ei kui-
tenkaan etusivulla vaan yhteystietojen alla. Infor-
maatio on vanhentunutta, sillä toinen omistajista 
ei tee enää päivätyötä yrityksessä.

Kuva 12. Ainoan kotisivut maaliskuussa 2016 
(viitattu 26.3.2016)

Kuva 11. Sisustusliike Ribbon (viitattu 26.3.2016)

Kuva 10. Makasiinikirppis (viitattu 26.3.2016)

Sisustusliike Ribbon:

Humppilan Lasitehtaassa Ainoan lähellä sijait-
see sisustusliike Ribbon, joka on Loimaalaisen 
samannimisen yrityksen sivuliike. Ribbonista saa 
tuotteiden ohella myös sisustussuunnittelupal-
velua. Ribbonin (kuva 11) kotisivut on toteutettu 
ammattimaisesti. Liikkeessä myydään tunnettuja 
maailmanmerkkejä ja kotimaisista yrityksistä esi-
merkiksi Pentikin tuotantoa.

Sisustusliike Ainoa:

Ainoan (kuva 12) kotisivut ovat väriltään vahvas-
ti murretun keltaiset. Sivujen väri-ilme on raskas. 
Kuvat ovat käytettävissä olevaan tilaan nähden 
pieniä ja niitä on vähän. Selkeä yläpalkki on hyvä 
ja läpi välilehtien juokseva aukioloaikapalkki on 
myös järkevä. Palkissa oleva vanhentunut infor-
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Yhteenveto ja johtopäätökset:

Blogi kannattaisi pitää yrittäjän omissa käsis-
sä eikä ulkoistaa sitä työntekijälle. Blogin avulla 
voidaan kasvattaa yrityksen tarinaa. Tarinan ja 
yrityksen arvojen esiintuominen blogissa on help-
poa. Yrittäjä voi blogin kautta esitellä kattavam-
min omaa ammatillista ja muotoilullista osaamis-
taan.

Konseptin uudistamisessa kannattaisi aloittaa 
kotisivuista. Kotisivujen antama informaatio ei 
mitenkään vastaa sitä, mitä Ainoassa parhaillaan 
tehdään tai uuden konseptin painotuksia. Yrittä-
jän kannattaisi antaa kotisivut asiansa osaavan 
ulkopuolisen henkilön tehtäväksi ja huolehtia että 
saa itse tarvittavan opastuksen sivujen päivittä-
miseen.

Kartoituksen perusteella pääteltiin että paikalli-
selle sisustussuunnittelupalvelulle voisi olla vie-
lä kysyntää. Sisustusneuvonta jota Ainoassa on 
aiemmin tarjottu, on ollut kytköksissä sisäpin-
taremontteihin. Remontti toimeksiantoja ei ole 
enää mahdollista ottaa vastaan, mutta yrittäjän 
ammattitaito suunnittelun suhteen ei ole kadon-
nut minnekään. Uudessa konseptissa voisi tuoda 
selkeämmin esille tämän taidon ja tarjota sitä asi-

akkaille yhtenä Ainoan päätuotteena. Kotisivuilla 
voisi esitellä yrittäjän aiemmin sisustamia koh-
teita ja näyttää tuleville uusille asiakkaille hänen 
kädenjälkensä. Esittelyssä voi hyvin korostaa 
yrittäjän mieltymyksiä koskien vanhoja kalustei-
ta, kierrättämistä ja kodikasta tyyliä. 
 
Yrityksiä on paljon erilaisia kuten yrittäjiäkin. 
Vaikka Ainoan kaltaisella liikkeellä on kilpailijan-
sa, on Ainoan kaltaiselle yritykselle varmasti ky-
syntää. Näkyvyyden tulee kuitenkin olla parem-
paa ja konseptin riittävän harkittu. Konseptissa 
ja brändin kehittelyssä on panostettava yrittäjän 
persoonan esilletuontiin.

5.4 Ainoan mainokset

Ainoan mainoksissa (kuva 13) painotetaan 
monenlaista osaamista ja sisäpintaremontteja. 
Suunnittelupalvelu ja kaupan myyntiartikkelit jää-
vät taka-alalle, vaikka jokaisessa ilmoituksessa 
mainitaankin liikkeen aukioloajat. Mainosten tyyli 
on hyvin kerronnallinen ja mainoksista huokuu 
työn tekijöiden ammattiosaaminen.

Johtopäätökset:

Konseptia järkeistettäessä tulee ilmoittelun pai-
nopistettä muuttaa. Koska tiedetään että remon-
tit ovat jääneet pois, on ammattitaito ja liikkeessä 
saatavat palvelut tuotava ihmisten tietoisuuteen 
uudella tavalla.  Yhdessä mainoksessa näkyy ko-
konaisena Ainoan yrittäjän oma runoelma, runon 
henki on tarkoitus säilyttää ja tuoda ilmi uudessa 
konseptissa.

 

Kuva 13. Ainoan mainokset.
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Kuvassa 14 esitellään sisustusliike Ainoan piha-
maata ja liikerakennusta syksyllä 2015. Teksti on 
selvennös liikkeen seinässä olevan kyltin tekstis-
tä. Teksti vahvistaa että Ainoan konseptissa on 
painotettu vahvasti sisäpintaremonttien tekemis-
tä.

Opinnäytteen tutkimusosuudessa oli tarkoitus 
selvittää millainen voisi olla uudistuvan sisustus-
liikkeen konsepti ja mistä syntyy uuden Ainoan 
visuaalinen ilme. Uudistuvan konseptin raken-
nusaineet haettiin haastattelemalla yrittäjää sekä 
kyselyllä joka toteutettiin Facebookissa että va-
lituille asiakkaille sähköpostitse. Visuaalisen il-

meen kehittelyn tueksi tutkittiin yrittäjän
luovuttamia mainoksia ja vertailtiin joitakin bloge-
ja ja sisustusalan yrityksiä internetissä.

Opinnäytteen tekijä ehdottaa että huonekalujen 
kunnostus tulee jäämään yhdeksi ydinliiketoi-
minnan osa-alueeksi ja näkyy asiakkaille Ainoan 
nimen alla, vaikka sitä tekeekin eri yrittäjä. Ti-
laushuonekaluihin liittyvät asiat siirtyvät pihara-
kennuksen verstaaseen, kun ne ovat nyt olleet le-
vittäytyneenä myös liikkeen puolelle. Liikkeeseen 
saadaan tilaa enemmän muita toimintoja varten. 
Liikkeen puolelle jätetään kuitenkin verhoilutöitä 
varten sopiva tila

Konseptissa (kuva 15) tullaan keskittymään 
suunnitteluneuvonnan tarjoamiseen ja kunnos-
tettujen ja kunnostamattomien huonekalujen 
myyntiin, huonekalujen kunnostamiseen liittyvien 
tuotteiden myyntiin ja tilausentisöintiin. Liiketila 
otetaan entistä aktiivisempaan käyttöön ja siellä 
ryhdytään pitämään konseptiin sopivia pienkurs-
seja ja tempauksia. Konseptissa hyödynnetään 
paremmin liikerakennuksen olemassaoloa ja 
otetaan sen tiloja aktiivisempaan käyttöön. Opin-
näytteen tekijän ajatuksissa konsepti olisi kuiten-
kin siirrettävissä yrittäjän mukana muihin tiloihin, 
mikäli liikerakennus myytäisiin tai vuokrattaisiin. 

Kuva 15. Vanha ja uusi konsepti.

Kuva 15 selventää uuden ja vanhan konsep-
tin eroja. Ainoa perustettiin vuonna 2008 ja sen 
konseptissa painotettiin voimakkaasti sisäpinta-
remonttien tekemistä. Näiden lisäksi tilassa oli 
kahvila, kunnostustarvikkeiden myyntiä ja jon-
kin verran valmiiksi kunnostettuja huonekaluja, 
sekä käsitöitä. Uudistuksen jälkeen konseptissa 
tullaan painottamaan kunnostettujen ja kunnos-
tamattomien huonekalujen myyntiä, sisustusneu-
vontapalvelua, huonekalujen kunnostusta sekä 
yrittäjän itsensä järjestämiä lyhyitä kursseja.

6. L I I K E T O I M I N N A N   U U S I  S U U N T A 
    – S I S U S T U S L I I K K E E N  K O N S E P T I

Kuva 14. Ainoa ulkokuva (Valokuva: Pia Repo, 
teksti Mirva Kallio).
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Brändilupaus:
 
Konseptissa halutaan esitellä Ainoan brän-
di selkeämmin. Brändin tueksi kirjoitetaan tari-
na joka esittelee konseptin ja liiketoiminnan eri 
osa-alueet. Toisin sanoen, myönteisiä tunteita 
herättävä tarina ja yhtenäinen visuaalinen ilme 
personoivat brändiä ja esittelevät konseptia. Ta-
voitteena on että yrityksessä vieraileva asiakas 
kokee itsensä tervetulleeksi, aistii lämpimän tun-
nelman yrityksessä, tunnistaa brändin ja ennen 
kaikkea saa jo sisään astuessaan voimakkaan 
mieluisia tunteita herättävän vau elämyksen.

Konseptin edelleen kehittyessä pidetään kiinni 
seuraavista avainsanoista: koti, luottamus, läm-
pö ja palvelu. Koska brändi on pohjimmiltaan tun-
neasia, halutaan Ainoan asiakkaille välittää seu-
raavia mielikuvia: Ainoaan voi tulla kuin ystävän 
kotiin ja saapuja voi luottaa siihen että Ainoassa 
löydetään ratkaisu kaikkiin kodin sisustamisen 
ongelmiin.
Ainoassa vallitsee lämmin tunnelma. Palvelu on 
aina ajasta riippumatta ystävällistä ja asiantunte-
vaa.
 

6.1 Visuaalinen ilme

Visuaalisen ilmeen osalta suunnittelussa on 
tarkoitus keskittyä muutamaan oleellisimpaan 
asiaan, kuten yrityksen ulospäin näkyvien osien 
yhtenäiseen väritykseen ja tunnelmaan. Näitä 
ovat sisääntulo ja liikkeen piha-alue, yrityksen ko-
tisivut sekä kiitoskortit, joita liikkeessä voidaan ja-
kaa. Kiitoskorttia voi myös käyttää printtimainos-
ten pohjana, mikäli niin halutaan. Yhtenäisellä 
ilmeellä asiakas toivotetaan tervetulleeksi liikkee-
seen ja yrityksen kotisivuille.

Konseptin väritys:

Keskustelu puhelimitse ja sähköpostin välityksel-
lä on jatkunut yrittäjän kanssa läpi opinnäytteen 
teon. Visuaalista ilmettä uudistetaan nojautuen jo 
olemassa oleviin elementteihin. Yrittäjällä on ol-
lut tietyt suosikkivärit joita Ainoassa on käytetty 
sen alkuajoista lähtien. Näitä värejä ei ole kuiten-
kaan koskaan sen tarkemmin määritelty, ne ovat 
olleet yrittäjän ”päässä” ja aina tarvitessaan, hän 
on itse sekoittanut haluamansa värisävyt käyttöä 
varten. Yrittäjä kertoi että värit joista hän pitää ja 
joita on käytetty, ovat lakanpunaisen ja tiilenpu-
naisen sekoitus. Väri taittuu kuitenkin enemmän 
lakanpunaiseen ja muistuttaa ”kiinanpunaista”. 

Toinen paljon käytetty väri on punaiseen taittuva 
”sinapinkeltainen” ja kolmas ”omenanvihreän” ja 
”oliivinvihreän” väliväri, mutta ei samea, kuin hiu-
kan taitettu ”granny smith” omenan sävy.

Yrittäjä on siis aina tarvitessaan sekoittanut ky-
seiset värit itse. Painotuotteissa tämä ei toimi 
ja yrityksen visuaalisen ilmeen suunnittelussa 
nämä värit pyritään heti määrittelemään niin, että 
tulevaisuudessa kaikessa painomateriaalissa Ai-
noan värit olisivat aina samat. Painotuotteissa 
valittu paperi vaikuttaa myös visuaaliseen ilmee-
seen. 

Paperiksi voisi valita mattapintaista 100 % kierrä-
tyspaperia aina kun se on mahdollista. Kierrätys-
paperin valinta vahvistaa brändiä, on miellyttävän 
tuntuista ja antaa mattapintaisena pehmeämmän 
vaikutelman kuin kiiltäväpintainen paperi.

Ensimmäisissä luonnoksissa ja osassa visuali-
sointeja ehdotelmien värit on valittu sen mukaan 
miltä ne näyttävät tietokoneen ruudulla. Tietoko-
neen ruutunäkymään ei voi värien osalta luottaa 
ja lopullisten suunnitelmien kohdalla värit on tar-
kistettu Pantonen Uncoated Euro värikartasta. 
Tulevaisuudessa painettavat kortit ja muut printit 
ovat aina samaa väriä. 
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Värit painotuotteissa:

CMYK-värijärjestelmän kirjainyhdistelmä tulee 
englanninkielen sanoista Cy-an=syaani, Magen-
ta= magenta, Yellow=keltainen ja Key=avainväri 
eli musta. Järjestelmän perusvärit on valittu eri-
tyisesti painotuotteita varten tehtäviin ai-neistoi-
hin. Kun näitä värejä käytetään painamiseen, 
on kyseessä neliväripainotyö jossa kaikki neljä 
osaväriä painetaan paperille erikseen. Värien 
voimakkuutta säädellään rasteripisteillä, ja nii-
den tiheys ja koko määräävät lopullisen sävyn. 
Rasteroinnin avulla voidaan saada aikaan miljoo-
nia erilaisia sävyjä, mutta ihminen pystyy erotta-
maan paperille painetuista sävyistä vain joitakin 
tuhansia. (viitattu 17.3.2016) Ainoan värit CMYK 
värijärjestelmän mukaan, Pantonen Uncoated 
Euro värikartta.

Ainoan värit ovat voimakkaita ja ryhdikkäitä 
(kuva 16). Ne ovat rohkeita ja juurevia. Suun-
nittelija haluaa lisätä palettiin ryhdistäviksi ele-
menteiksi mustaa (C0 M0 Y0 K100) ja murrettua 
valkoista (C0 M0 Y0 K3). Koska värit ovat voi-
makkaita, niitä on haasteellista käyttää kaikkia 
samaan aikaan. Tarkoitus on että näistä väreistä 
haetaan kulloinkin käsillä olevaan painotuottee-
seen sopivat päävärit, tai niiden yhdistelmät ja 

lisäväreiksi haetaan neutraaleja sävyjä  tilanteen 
mukaan.

Visuaalisessa ilmeessä ja värienkäytössä tavoi-
tellaan selkeää ilmettä, joka on mukava sekoitus 
moderniutta ja ”retrompaa” tunnelmaa. Pääväri-
en rinnalla käytetään vaihtuvia apuvärejä eri vuo-
denaikojen tai tilanteen mukaan.

Logo:

Ainoan logon oikeudet omistaa yrittäjä. Logoa 
muokataan kokeeksi ja eri ilmaisutavoilla leiki-
tellään suunnittelussa. Logo pidetään edelleen 
tunnistettavana. Kuvissa 17–22  on joitakin vaih-
toehtoja siitä miten logoa voisi tulevaisuudessa 
käyttää Ainoan värityksen kanssa. Ensimmäisis-
sä vaihtoehdoissa logon muotoa ei ole muutettu, 
sitä on vain monistettu ja vaihdettu väritystä. Tä-
män jälkeen on muutama vaihtoehto jossa logon 
terävät kulmat on pehmennetty.
   

 

Kuva 16. Ainoan värit. Kuva 22. Pehmeämpi logo.



29LIIKETOIMINNAN  UUSI  SUUNTA OPINNÄYTETYÖ  2016  /  TUOTEMUOTOILU
-SISUSTUSLIIKKEEN  KONSEPTI     PIA  REPO  /  TURUN   AMMATTIKORKEAKOULU

Kuvat 17–21. Logoleikittelyjä. Kuvat 23–25. Pakkausmateriaalin kuosit.

Logosta muodostettiin toistuva kuvio (kuvat 23–
25) jolloin sitä voi käyttää esimerkiksi yrityksen 
omissa pakkausmateriaaleissa, papereissa, kas-
seissa ja laatikoissa.

Pakkausmateriaalien kuosit:
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Kuvat 26–29.Kiitoskortin ensiluonnokset.

Kiitoskortti ja mainosmateriaali:

Kiitoskortti suunniteltiin Ainoassa monipuolisesti 
käytettäväksi. Pienellä muokkauksella ja tekstejä 
vaihtamalla sitä voi käyttää mainosmateriaalin 
pohjana.  Kuvaa käytetään jaettavissa flyereissa, 
lehtimainoksina, yrityksen kotisivuilla tai Face-
bookissa. Vaikka perinteiseen printtimainontaan 
ei enää panosteta, on yrityksellä hyvä olla val-
miina pohjia joita voi muokata vuodenajan tai 
vaihtuvien tapahtumien ja tarjousten mukaan.  
Kiitoskortti voidaan antaa asiakkaalle hänen vie-
raillessaan liikkeessä tai postittaa laskun muka-
na. Kiitoskortista löytyvät Ainoan tärkeät tiedot, 
kuten kotisivujen osoite ja yhteystiedot.

Kuvissa 26-29 nähdään ensiluonnokset kiitos-
korteista. Ainoan vanhoissa mainoksissa ja jul-
kaisuissa on käytetty paljon siluettikuvaa talon 
päädystä. Muokattu talonpääty on tuotu mukaan 
joihinkin vaihtoehtoihin. Ensiluonnosten teksteis-
sä on käytetty mm. seuraavia Illustrator fontteja: 
Viner Hand ITC ja Vladimir Script

29

26

27

28
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taustoihin siirretään tarvittaessa osa tekstistä. 
Jaettavat kortit tilataan aina postikorttitaustalla. 
Kiitostekstiä muokattiin hiukan ja lopullisessa 
kortissa se tulee olemaan joko ”Kiitos kun tulit 
meille” tai ”Kiva kun tulit meille” muodossa.

Seuraavissa korttivaihtoehdoissa (kuvat 30–35) 
on käytetty Ainoan päävärejä ja muutamiin kort-
teihin on lisätty yrittäjän toivoma sydän. Sovittiin 
että yrittäjä piirtää itse haluamansa kuviot ja ne 
liitetään myöhemmin korttipohjiin.

Korttia on lopullisessa vaihtoehdossa selkeytet-
ty ja elementit sijoiteltu uudelleen. Samoja pohjia 
voi nyt käyttää tarvittaessa lehtimainoksissa tai 
yrityksen kotisivuilla. Niistä voi muokata tapahtu-
majulisteita tai vastaavia. Tekstiä voi muunnella 
ja värejä vaihdella vuodenaikojen mukaan. Seu-
raavien luonnosten tekstin fontti on nyt yrittäjän 
valitsema Illustratorin fontti Segoe Print. 

Yrittäjän palaute:

Yrittäjän kanssa käytiin puhelinkeskustelu esitel-
lyistä vaihtoehdoista (6.4.2016). Hän piti suunni-
telluista pakkausmateriaalivaihtoehdoista sellai-
senaan, värit ja kuviot olivat hänestä sopivia ja 
käyttökelpoisia. Ainoan logoa oli muokattu peh-
meämmäksi, mutta yrittäjä haluaa säilyttää van-
han teräväkulmaisen logon.

Kiitoskorttivaihtoehdoista keskusteltaessa 
yrittäjä piti eniten kuvan 26 punaisesta fontista 
(Segoe Print). Yleisilmeeltään parhaana yrittäjä 
piti oikean yläkulman korttia 28. Yrittäjästä suun-
nitelma talon muodosta oli hyvä, mutta sovittiin 
että maatason alapuolelle jatkuvia reunoja lyhen-
netään hiukan, mutta pidetään ne edelleen epä-
tasaisina.

Jatkokehittelystä: 

Talonpääty luviota käytetään edelleen. Yrittä-
jä  toivoi että talokuvion sisään voisi lisätä vuo-
denajan symbolin tai muun elementin joita ovat: 
lumihiutale, värikäs syksyn lehti, keväinen verso 
ja vahva punainen sydän. Hän toivoi reunuksen 
kiertävän koko korttia ja hänestä kaikki tai suurin 
osa tekstistä saa olla kortin etupuolella. Korttien 

Kuvat 30–35. Kiitoskortin seuraavat luonnokset.
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Lopulliset mallit:

Lopullisissa vaihtoehdoissa kortteja selkeytet-
tiin lisää. Fonttia muutettiin vielä kerran ja ele-
menttejä ja värejä sijoiteltiin niin että kortteihin jäi 
avointa tilaa. Edelliset luonnokset olivat hiukan 
tukkoisia ja vaikka yrittäjä piti Segue Print fontis-
ta, se ei tuntunut sopivan Ainoan logon kanssa.

Otsikossa on käytetty Perpetua Titling Mt fonttia 
/ light. Leipätekstissä Book Antiqva fonttia (kuvat 
36–39). Kortti on nyt selkeämpi, graafisempi ja 
siistimpi ja sitä on helppo muokata tilanteen mu-
kaan. Koska Ainoassa käytettävät päävärit ovat 
voimakkaita, on lopullisissa vaihtoehdoissa vä-
hennetty värinkäyttöä ja otettu väreistä mustan 
ja valkoisen lisäksi vain yksi väri käyttöön / kortti.

Yleisilme on rauhallisempi. Viimeisiin kortteihin 
on myöhemmin helppo lisätä yrittäjän toivomat 
sydän, verso, lumihiutale ja muut tilanteeseen 
sopivat symbolit. Kortti toimii nyt myös mustaval-
koisena (taitettu valkoinen ) versiona.
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6.2 Arvot ja brändi näkyvät liike-
rakennuksessa

Ainoan arvoissa korostuu rakkaus vanhan säilyt-
tämiseen ja siitä huolen pitämiseen. Ainoassa us-
kotaan että arvostamalla ja vaalimalla perinteisiä 
kädentaitoja voidaan hyvin ja eletään onnellista ja 
rauhallista arkea. Brändi-imago tulee näkymään 
jo liikkeen sisääntulossa (kuva 40). Kuisti raken-
netaan loppuun ja sen materiaaleissa otetaan 
huomioon yrittäjän rakkaus kierrättämiseen.

Kuistin suuri ja pieni ikkuna tehdään kierrätys-
ikkunoista ja kuisti verhoillaan harmaaseen tait-
tuvalla valkoisella (C0 M0 Y0 K3) pystyrimalau-
doituksella. Kuistin katto päällystetään vanhoilla 
hyväkuntoisilla tiilillä. Kuisti ripustetaan täyteen 
valoja ja lyhtyjä, jolloin ne loistavat harmaana päi-
vänä kutsuvasti näkyen pitkälle ulos. Itse raken-
nus maalataan särmikkäästi mustaksi ja kaikki 
ikkunanpielet Ainoan omalla punaisella (C0 M100 
Y60 K10), kuten ulko-ovikin.

Aiemmin kerrottiin että brändi ei synny vain ulkoi-
sista seikoista. Lähtötilanteessa oli kuitenkin kyse 
siitä että Ainoan myymälärakennuksen ulkoinen 
olemus ei mitenkään vastannut sisätilojen (kuva 
1) viehättävyyttä. Myymälän julkisivun ilmeen  Kuvat 36–39. Lopulliset kiitoskortit.
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parantaminen liitettiin brändin terävöittämiseen. 
Kutsuva ja kaunis ulkonäkö houkuttelee asiakkai-
ta astumaan sisään ja kertoo jo osaltaan millai-
nen konsepti on kyseessä. Kierrätysmateriaalien 
käyttö rakennusosissa tuo näkyviin yrityksen ar-
vot.
  
Ainoan piharakennus maalataan uudelleen vaa-
leanharmaaksi (C5 M3 Y10 K0). Pihalle raken-
netaan suuri, mahdollisesti kierrätyshirsistä val-
mistettu pergola, joka katkaisee pihan julkiseen 
parkkialueeseen ja yksityisempään tapahtuma-
paikkaan. Lämpiminä vuodenaikoina pergolan 
suojissa voi järjestää tapahtumia, jotka kokoavat 
yhteen sisustusliikkeen asiakkaita ja muita ohi-
kulkijoita. Tapahtumien avulla lisätään tunnettuut-
ta lähiseudulla ja luodaan yhteisöllisyyttä yrittäjän 
ja asiakkaiden kesken.

Brändin rakentaminen on hidasta. Oleellista on 
että brändin imago ja identiteetti vastaavat toi-
siaan. Ainoan imagoa kohotetaan ja tunnettuut-
ta pyritään lisäämään niin että yrityksen imago 
vastaa yrittäjän identiteettiä. Kuvassa 41 Ainoan 
sisääntuloon on tuotu yrityksen logo ja kuistin sei-
nään infotaulu aukioloajoista ja muista yhteystie-
doista. 
  

Kuva 40. Mallinnus liikerakennuksen uudesta ulkonäöstä.
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Kuva 40. Mallinnus liikerakennuksen uudesta ulkonäöstä.

Yrityksellä on suurehko (kuva 42) piharakennus 
jossa on verstas ja varastotiloja. Piharakennus 
maalataan ja sen takaseinään kiinnitetään suuri 
alusta mainosbanderolleille ja muille ilmoituksille.

Alusta voi olla esimerkiksi vaneria, jotta sen voi 
tarvittaessa vaihtaa. Ainoan kiinteistön raja kul-
kee ulkorakennuksen takana ja rajoittuu pihatie-
hen joka johtaa lasitehtaalle. Alusta on niin suuri 
että siinä on helppoa antaa lisäinformaatiota Ai-
noan palveluista, laittaa esille aukioloajat ja tär-
keät yhteystiedot ja vaihtuvat tapahtumat. Ilmoi-
tukset ja informaatio näkyvät ohi ajaville helposti 
ja innostavat ajamaan liikkeen pihaan.
     

Kuva 42. Mallinnus infotaulusta ulkorakennuksessa.

Yrittäjän palaute:

Puhelinkeskustelussa (6.4.2016) yrittäjä kertoi 
pitävänsä todella paljon ideasta jakaa piha per-
golalla parkki- ja oleilualueeseen. Hän oli pohti-
nut mahdollisuutta toteuttaa idea ja se voidaan 
toteuttaa pienin muutoksin. Rakennettaessa 
pergolaa, se tulee kuitenkin sijoittaa niin, ettei se 

häiritse lumitöiden tekoa talvisin. Suunnitelmas-
sa pergola on kiinnittynyt piharakennukseen ja 
vaikka pylväiden väli on noin kolme metriä, sen 
korkeus ei yrittäjän mukaan riitä aurauskalustol-
le. Auraukseen menevä aika tulee ottaa myös 
huomioon pergolan sijoittelussa. Pergola sijoite-
taan enemmän kiinni myymälään jotta aurauksel-
le jää tilaa.  

Kuva 41. Mallinnus Ainoan sisäänkäynnistä.
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6.3 Konseptin tarina

Ainoan tarina voisi olla aito, vaikka tarinan henki-
löt ovatkin kuvitteellisia (kuva 43), ovat he osa Ai-
noan asiakaskohderyhmiä. Henkilöihin on help-
po samaistua, he ovat inhimillisiä ja miellyttäviä. 
Tarinassa kerrotaan Ainoan konsepti, tuodaan 
palvelut selkeämmäksi osaksi kokonaisuutta ja 
sidotaan ne yhteen brändin kanssa. Tarinassa 
näkyy Ainoan arvot ja kosketuspinta niihin tuntei-
siin jotka Ainoa haluaa asiakkailleen välittää.

Hyvällä brändillä on imago joka on helposti lä-
hestyttävä ja samaistuttava. Ainoan imagoa te-
rävöitetään tarinan avulla. Tarinan luomisessa 

noudatettiin Anne Kalliomäen neuvoja ja keinoja, 
joita hän esittelee teoksessaan Tarinallistaminen 
– palvelukokemuksen punainen lanka (2014).

Tarinassa on Kalliomäen kuvaileva draamallinen 
kaari. Sen avulla kerrotaan sisustusliikkeen arvot 
ja esitellään sieltä saatava palvelu. Esimerkkita-
rinan avulla kerrotaan myös yhden palvelupolun 
kulku. Tarinassa esitellään päähenkilö Asta ja 
muut Ainoan palveluja käyttävät asiakaskohde-
ryhmät. 

Astan huomion herättää Ainoan uusi ulkoasu jos-
ta hän kiinnostuu niin paljon että pyytää miestään 

Marttia ajamaan hauskannäköisen liikkeen pi-
haan. Tarinassa kerrotaan myös yrittäjästä ja sen 
avulla tuodaan yrittäjän persoonaa esille.
 
Tarina:

Tullessaan ensi kerran Ainoaan Asta Asiakas 
hämmästyy, miten näin kodikas ja viehättävä 
paikka löytyykin niin tylsän maantien varrelta, 
matkalla Helsingistä Porin mökille. Onpa hyvä 
että on palkkapäivä, koska heti ovelta näkyy mon-
ta kaunista asiaa. Onni että päästiin lähtemään 
töistä vähän aiemmin. He ovat pysähtyneet tässä 
Humppilan lasitehtaan alueella useasti ennenkin 
miehensä Martti Maksajan kanssa, mutta joten-
kin hän ei ole aiemmin huomannut tätä kauppaa 
joka on Lasitehtaan takana. 

Tällä kertaa Astan huomion kiinnitti ryhdikäs mus-
ta rakennus, jonka kuistille oli ripustettu runsaas-
ti valoketjuja ja lyhtyjä. Vaikka on jo lokakuu ja 
päivät hämärtyvät nopeasti, on mökillä vielä kiva 
käydä. Tuvan uuniin kun laittaa valkean, lämpiää 
mökki miellyttäväksi jo parissa tunnissa.

Hauskan näköisiä lyhtyjä, taidankin haluta noita 
myös meidän kuistille, ajatteli Asta itsekseen.

Kuva 43.Tarinan juonen suunnittelu.
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Astan ajatellessa niitä näitä, häntä ja hänen 
miestään tervehtii nainen joka on asettunut ko-
dikkaasti pöydän ääreen ja näyttää maalaavan 
pientä jakkaraa.
”Tervetuloa, mukavaa kun tulitte liikkeeseeni. Et-
sittekö jotain erityistä vai haluatteko vain katsella 
ympärillenne?”

Astan mies Martti kiiruhtaa sanomaan heidän 
vain katselevan, häntä ei erityisemmin jaksa 
kaiken maailman sisustuskaupat kiinnostaa. Oi-
keastaan, hän haluaisi vain istua ja levätä, ehkä 
ottaa lasillisen niin kuin hänellä on tapana tehdä 
mökille saapuessaan. Toisaalta, hän on juuri syö-
nyt maukkaan ruoka-annoksen Lasitehtaan puo-
lella ja Astakin näyttää kiertelevän myymälää. 

Martti huomaa silmäkulmastaan perinteisen lais-
kanlinnan ja sen viereen asetellun tupakkapöy-
dän. Hän istahtaa nojatuoliin. Yllättävän mukava, 
eikös Milja Mummilla ollut juuri tällainen siellä 
Töölön kodin olohuoneessa  kun oltiin velipojan 
kanssa pieniä, hän miettii ja vaipuu ajatuksiinsa. 
Kun hän ummistaa silmänsä, vaimenevat äänet-
kin, eikä hän huomaa että Asta on siirtynyt jutte-
lemaan kauppiaan kanssa.

Kauppias ilahtuu Astan kontaktista ja kertoo tälle 

vuolaasti tarinaa liikkeen synnystä ja omista ar-
voistaan sekä rakkaudestaan vanhoihin huone-
kaluihin. Hetken päästä hän kysäisee maistuisiko 
Astalle kupillinen kahvia. Hän sattui juuri keittä-
mään pannullisen. Hän tarjoaisi mielellään Mar-
tillekin, mutta mies näyttää torkahtaneen.

Asta saa kahvin ja lautasella näyttää olevan 
myös konvehti, kuinka mukavaa.  Rentoutues-
saan Asta syventyy kertomaan mökillä olevasta 
emännänkaapista joka on siellä ollut aina, mutta 
on hiukan huonokuntoinen. Oikeastaan hän halu-
aisi viedä sen kaupunkikotiin, mutta ei ole viitsinyt 
koska kaappi pitäisi kunnostaa ja hänestä ei ole 
huonekalujen rapsuttelijaksi. Mökillä ei haittaa jos 
asiat tai tavarat ovat hiukan rempallaan, kotona 
kaupungissa hän haluaa kuitenkin ylläpitää siis-
timpää ilmettä.

Asta kertoo kauppiaalle heidän 50 – luvulla raken-
netusta kerrostalohuoneistostaan ja siitä että sen 
nykyinen ilme ei oikein vastaa hänen näkemys-
tään tyylistä jota hän kotiinsa haluaa. Huoneisto 
on hiljattain ostettu. He päättivät vihdoin Martin 
kanssa että mökki huoltotöineen saa riittää. Niin-
pä he luopuivat omakotitalostaan Metsälässä. 
Kauppias kyselee kiinnostuneena Astalta uuden 
kodin ongelmista jolloin Asta ottaa laukusta äly-
puhelimensa ja esittelee kuvia heidän kodistaan.

Myymälän oven pieni kello kilahtaa ja kauppias 
pyytää Astalta anteeksi häiriötä. Niilo Noutaja on 
tullut hakemaan tuolit jotka hän on ostanut edel-
lisviikolla. Lähes samalla ovenavauksella sisään 
pelmahtavat kauppiaan kaksostytöt koulumatkal-
laan. 

Tämä ei Astaa häiritse, hän jää hetkeksi ajatte-
lemaan omia kiireisiä vuosiaan pienen lapsen 
äitinä. Kyllä lapset ovat kivoja. Tosin mummoksi 
hän ei ole vielä päässyt, mutta ehkä lähivuosina. 
Lasse Lapsonen on löytänyt ihastuttavan tyttöys-
tävän ja molempien opintojen loppusuora hää-
möttää.

Niilo Noutaja saa tuolinsa ja sopii vielä seuraavan 
viikon kurssi-illasta. Kauppias pitää liikkeessä 
pienen kolmen tunnin kurssin pinkopahvituksen 
tekniikoista ja Niilo haluaa varmistaa että hänen 
ilmoittautumisensa Facebookin kautta on huo-
mioitu. Vaikka Niilo on jo eläkkeellä, haluaa hän 
pysytellä mukana maailman menossa. Hän kävi 
edelliskeväänä tietokonekurssin kansalaisopis-
tolla ja avasi itselleen jopa tilin Facebookin. Sitä 
on kylän metsästysseurassa ihmetelty. Kyllä on, 
hymyilee kauppias, näkemiin.

Ostamansa tuolit Niilo aikoo kunnostaa itse, se 
on kivaa pikkupuuhaa eläkeläisen päivien iloksi. 
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nolta siinä olohuoneen takaseinällä, missä on se 
isoisän vanha pormestarin kalusto. Sekin kaipaisi 
verhoilua, kun Lasse sen niin kavereineen nuh-
jasi aikanaan. Pitäisiköhän kysyä paljonko täällä 
maksaisi, voisi olla halvempaa kuin Helsingissä.

Martti Heräilee pikku torkuiltaan ja ennen kuin pa-
riskunta jatkaa matkaa, he tekevät kaupat kuis-
tilla olleista lyhdyistä. Tulihan niitä ostettua aika 
monta, mutta ne olivat niin kauniita. Sattui myös 
niin  että Martin torkut olivat niin makeat, että hän 
vaati saada ostaa laiskanlinnan työhuoneeseen-
sa kotiin. On sitten mukavampi iltaisin lueskella 
työpapereita. 

He katsoivat vielä yhdessä Astan kanssa tapetit 
ja toden totta, he päättivät tilata Poikilo -tapetin 
olohuoneeseen. Sovittiin että laiskanlinna nou-
detaan sunnuntaina kotimatkalla ja tapetin tilaus-
määrä vahvistetaan heti maanantaina sähköpos-
titse. Astan teki mieli syventyä tapettikirjaan ihan 
ajan kanssa, jolloin kauppias luovutti sen viikon-
lopuksi heidän mukaansa mökille.

Ihan lopuksi kauppias kysyi saako hän lisätä pa-
riskunnan, molemmat tai toisen liikkeen omaan 
asiakasrekisteriin ja ojensi kaavaketta täytettä-
väksi. Kauppiaan mukaan hänen olisi helpompi 

pitää heihin yhteyttä ja tiedottaa erikoistapah-
tumista myymälässä, esimerkiksi sähköpostin 
kautta uutiskirjein. 

Martti hiukan hymähti, mutta Asta innostui. Kun 
tässä kuitenkin ajellaan tätä väliä edes takaisin 
ja täällä kaupassa on paljon ihania juttuja. Kaup-
pias kiitti ja ottaessaan vastaan Astan ojentaman 
lomakkeen, hän pyysi heitä tutustumaan Ainoan 
uusiin kotisivuihin, sivuilta löytyisi paljon tietoa 
muun muassa perinnetapettien seinään laitosta.

Hän lisäsi lyhtykassiin vielä kauniin Ainoan logol-
la ja väreillä kuvioidun kortin jonka kääntöpuolel-
la luki; Kiitos kun tulit meille.

Pakatessaan Astan ja Martin ostoksia kauppias 
mietti itsekseen loppupäivän työkuvioita. Puolen 
tunnin päästä olisi tulossa asiakas sisustusneu-
vontatapaamiseen. Sitä ennen hän ehtisi antaa 
kaksosille pienen välipalan. Tapaamisen jälkeen 
onkin aika hakea nuorimmainen päiväkodista ja 
suunnistaa kotiin perjantai-illan viettoon oman 
perheen kanssa. Kun päivällinen on uunissa, 
käydään lasten kanssa pienellä kävelyllä ja ruo-
ki-taan samalla hevoset. Ihanaa kun on perjantai, 
ajattelee kauppias ostoskassia ojentaessaan ja 
hymyilee Astalle.

Hänen tyttärensä Ulla Unelmoija ei vielä tiedä 
että saa tuolit lahjaksi kun täyttää vuodenvaih-
teessa 30 vuotta. Niilo arvelee että tytär varmasti 
tykkää näistä. Muutama viikko sitten he kävivät 
yhdessä täällä liikkeessä ja silloin tytär näitä ko-
vin ihasteli. Tytär on kuitenkin äitiysvapaalla ja 
rahakin on sen verran tiukassa, ettei hän ollut 
raaskinut silloin näitä ostaa. Tyttären mies tekee 
pitkää päivää. Nuoret ostivat talon, kun alkoivat 
perhekokoaan kasvattaa. Niilo ehtii ovelle, kun 
kauppias kiiruhtaa perään ja ojentaa vielä purkin 
pellavaöljymaalia, ”meinasit unohtaa tämän”, hän 
huikkaa. 

Kun puhelin soi, harmittaa kauppiasta hieman, 
mutta ennen vastaamistaan hän ojentaa Astal-
le Pihlgren ja Ritolan tapettikansion ja ehdottaa 
tämän vilkaisevan sitä. Puhelun päätyttyä hän 
kääntyy jälleen Astan puoleen.

Asta on aivan hurmaantunut kauniista tapeteista. 
Ennen kuin hän huomaakaan hän jo ihan vaka-
vissaan valitsee uusia kuoseja ainakin eteiseen 
ja keittiöön. Mitähän Martti pitäisi tästä olohuo-
neessa, hän pohdiskelee. Heillä on kyllä aina 
ollut pääasiassa yksiväriset seinät, mutta tämä 
harmaa Lisa Johansson - Papen Poikilo tapetti 
on todella hurmaava ja näyttäisi kyllä aika hie-
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6.4 Palvelupolku Ainoassa

Palvelupolun esimerkkihenkilöksi valittiin Asta 
Asiakas (kuva 44), tarinan päähenkilö. Asta saa 
visuaalisen ärsykkeen huomatessaan Ainoan lii-
kerakennuksen ja kiinnostuu myymälästä. Siitä 
alkaa hänen yhteinen pieni tarinamatkansa Ai-
noan kauppiaan kanssa.

Asta on kontaktissa palveluun kaikilla aisteillaan 
astuessaan liikkeeseen. Palvelun kannalta merki-
tyksellisiä kohtaamisia Astan ja kauppiaan välillä 
kutsutaan palvelutuokioiksi. Koko palvelun kul-
kua aikajanan alusta loppuun kutsutaan palvelu-
poluksi. 

Ydinpalvelu alkaa tervehdyksestä. Palvelu kes-
keytyy välillä kauppiaan palvellessa myös toista 
asiakasta, mutta hän palaa aina Astan luo ja jat-
kaa palvelun tuottamista uudella palvelutuokiolla.

Tapettikirja, jonka Asta on saanut selailtavak-
seen, on palvelutuokion kontaktipiste. Palvelu-
polun kokonaisuus muodostuu palvelutuokioista. 
Kun Asta lähtee myymälästä ostoksineen, on 
hänelle muodostunut side kauppiaaseen ja yri-
tykseen. 

Kauppiaan kanssa on sovittu jälkikontaktista 
huonekalun noudon puitteissa. Koska Astan pal-
velukokemus kontaktipisteineen on ollut hyvin 
myönteinen, hän päättää tilata kauppiaalta vielä 
yhden palvelun. 

Tarina jatkuu tulevaisuudessa. Istuessaan au-
tossa hän löytää ostoskassistaan vielä yhden 
kontaktin, Ainoan kiitoskortin. Asta on levollinen 
ja tyytyväinen ja todennäköisesti kertoo myöntei-
sestä kokemuksesta lähipiirilleen.

Onneksi meillä on iso auto, Asta ajatteli istues-
saan Martin viereen. Mahtuu sitten se laiskan-
linna kyytiin sunnuntaina. Oikeastaan, jos ottaisi 
sen emännänkaapin takaisin tullessa mukaan ja 
jättäisi sen Ainoaan entisöitäväksi. 

Asta ryhtyi naputtelemaan saman tien sähkö-
postia puhelimellaan Ainoaan, kiitoskortissa jon-
ka kauppias oli kassiin sujauttanut, oli näköjään 
kaikki tarvittavat yhteystiedot.

Astan vielä kirjoittaessa Martti oli startannut ja 
kääntynyt jo risteyksestä kakkostielle. Parin tun-
nin päästä tulisi pimeä, mutta Poriin ennättäisi 
kyllä vielä hyvin ennen sitä. Yleensä tässä mat-
kan puolivälissä Marttia jo väsytti, nyt oli kumman 
levollinen olo. 

Kuva 44.Astan palvelupolku.
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tyä asioimaan muualle, mikäli kokee, ettei hän-
tä huomioida riittävästi.

Martti Maksaja:

Martti Maksaja on aikuinen 40 - 59 -vuotias 
henkilö. Astan tavoin hänen lapsensa ovat jo 
aikuisia tai hänellä ei ole lapsia. Martin tulotaso 
on korkea tai korkeahko ja hän arvostaa turval-
lisia laatumerkkejä valitessaan vaatteita tai esi-
merkiksi elektroniikkaa.

Astasta poiketen Martti ei ole sisustamises-
ta erityisen kiinnostunut. Hän arvostaa ennen 
kaikkea mukavuutta ja mukavuudesta hän 
maksaa tinkimättä. Martti kulkee kuitenkin mie-
lellään mukana kun puoliso tai ystävä järjestää 
ohjelmaa. Martti ei hae itse uusia tapahtumia 
tai paikkoja elämäänsä. Hän on ennen kaikkea 
turvallisuushakuinen ja pitää mielellään kiinni 
omista rutiineistaan. 

Hän kuitenkin joustaa omasta mukavuudestaan 
tarpeen tullen miellyttääkseen kumppaniaan, 
mutta yksin liikkuessaan hän poikkeaa vain har-
voin totutuista tavoistaan. Kun Martti maksajan 
saa kerran asiakkaakseen ja palvelee häntä hy-
vin, hän pysyy asiakkaana aina.

6.5 Asiakaskohderyhmät
Palvelua ja konseptia suunnitellessa otetaan 
huomioon asiakaskohderyhmät eli asiakasseg-
mentit (kuva 45). Toisin sanoen kohderyhmät joil-
le palvelua ensisijaisesti tarjotaan ja joihin mai-
nonta kohdennetaan voimakkaimmin. 

Näin tehdään myös Ainoassa. Asiakkaiden ryh-
mittelyssä ja heidän profiilejaan luodessa on käy-
tetty sekä yrittäjän haastattelussa antamaa tietoa 
että mielikuvaa joka tekijälle syntyi mahdollisista 
kohderyhmistä kyselyn perusteella. 

Asiakaskohderyhmät esitellään tekstissä per-
sonoituina ja vaikka heille on annettu nimi ja 
sukupuoli ei ryhmittely sinänsä ole sukupuoleen 
sidottu. Asiakaskohderyhmien esimerkkihenkilöt 
on esitelty jo lyhyesti aiemmin kerrotussa tarinas-
sa.  

Asta Asiakas:

Asta Asiakas on aikuinen 35   55 -vuotias hen-
kilö, jonka tulotaso on vakiintunut ja kohtuullisen 
hyvä. Suurimmat lainat hän on ehkä maksanut 
pois, joten hänellä jää rahaa kulutukseen elämän 
perusmenojen jälkeen. Asta on vielä työelämäs-
sä ja hänen lapsensa elävät jo itsenäisesti tai hä-
nellä ei ole lapsia. 

Asta ei ole erityisen rohkea sisustaja, mutta hän 
on siitä kuitenkin kiinnostunut ja lukee alan lehtiä. 
Hän arvostaa designklassikoita, koska ne ovat 
aina ajattomia ja turvallisia, mutta tekee mielel-
lään pieniä ja keskisuuria heräteostoksia sisusta-
miseen liittyen. 

Hän kiertelee mielellään kaupoissa, nauttii kult-
tuurista ja osallistuu erilaisiin tapahtumiin. Asta on 
joskus epävarma ja arka päätöksentekijä ja hän 
tarvitsee tukea ja kannustusta ostotilanteessa. 
Toisaalta, Asta kuuntelee mielellään neuvoja ja 
luottaa ammattilaiseen sellaisen kohdatessaan. 

Asta nauttii häneen kohdistetusta personoidusta 
palvelusta ja markkinoinnista. Hänelle on tärkeää 
saada kokea olevansa erityinen. Astaa on asiak-
kaana melko helppo miellyttää. Asta saattaa siir-
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Niilo Noutaja:

Niilo Noutaja jäi hiljattain eläkkeelle tai osa-ai-
ka eläkkeelle. Iältään hän on 55 - 70 -vuotias ja 
fyysisesti edelleen hyvässä kunnossa. Niilo on 
tottunut tekemään, eikä haaveilemaan. Hän ei 
haaskaa ja arvostaa vanhaa. Niilo ei osta uutta 
jos vanha on edelleen käyttökelpoista, hän korjaa 
itse sen minkä pystyy. 

Niilo asioi mielellään kotinsa lähellä eikä juokse 
muotioikkujen perässä. Hän liikkuu paljon luon-
nossa ja paheksuu kertakäyttökulttuuria. Vaikka 
Niilolla on ikää, haluaa hän pysyä mukana yh-
teiskunnan menossa ja pitää huolta läheisistään. 
Omalla toiminnallaan Niilo haluaa näyttää esi-
merkkiä nuoremmilleen. Niilo ei ole kiinnostunut 
Ainoassa myytävistä kunnostetuista huoneka-
luista, sen sijaan hän tutkii tarkoin myymälässä 
myytävät kunnostamattomat huonekalut ja vali-
koi niiden joukosta ostoksensa. 

Niiloa ei saa tekemään heräteostoksia, hän os-
taa sen mitä tarvitsee. Niilo kysyy  harvakseltaan 
neuvoja ja puhuu vain asiaa. Kun päivän aska-
reet on tehty hän saattaa avata tietokoneen ja 
hakea lisää tietoa esimerkiksi juuri ostamiensa 
tuolien kunnostamisesta Ainoan kotisivuilta. Niilo 

ei paljon tuhlaa itseensä, mutta auttaa läheisiään 
taloudellisesti niin paljon kuin voi.

Ulla Unelmoija:

Ulla Unelmoija on ehkä juuri tullut isäksi tai äidik-
si tai on parhaillaan perustamassa perhettä. Ulla 
on 23 - 33 -vuotias ja siirtynyt jo työelämään. Hän 
on ottanut asuntolainan saadakseen oman talon 
ja on todennäköisesti parisuhteessa. Tai sitten 
hän on ostanut lainalla ensimmäisen kerros- tai 
rivitaloasuntonsa. 

Rahasta voi olla tiukkaa mutta Ulla rakentaa sil-
ti pesää. Hän säästää ja haaveilee. Hänelle on 
muodostunut jo oma tyyli ja mielikuva siitä mil-
tä hän haluaa kotinsa näyttävän ja tuntuvan, silti 
hän epäröi ajoittain. 

Ulla ostaa huonekalun tai tavaran kerrallaan. 
Hän tinkii, vertailee ja asioi liikkeessä mielellään 
henkilökohtaisesti. Hän ei tuhlaa rahaa kotiinkul-
jetukseen, koska järjestää sen omin avuin. Hän 
seuraa paljon sosiaalista mediaa ja blogeja. Ulla 
jakaa kuvia ja otoksia omasta elämästään, mah-
dollisesti jopa blogin kautta. 

Ullan kiireisessä elämässä pienet hengähdys-

hetket ovat tervetulleita ja hän tulee erityisen 
mielellään Ainoaan ostoksille. Ulla arvostaa Ai-
noan kodikasta ja levollista tunnelmaa. Vaikka 
hänellä ei olisi juuri nyt varaakaan, hän käy silti 
mielellään piipahtamassa ja katsastamassa va-
likoimaan tulleet uudet tuotteet. Ulla varaa mie-
lellään, vaikka hän joutuukin joskus perumaan 
varauksensa. 

Ulla käyttää hyväkseen kaikki erikoistarjoukset ja 
haluaa tuntea itsensä arvostetuksi asiakkaaksi. 
Ulla ostaa ja hypistelee mielellään Ainoan pien-
tavaroita ja tekee mielestään onnistuneita löytöjä 
Ainoan kuistilla sijaitsevasta alelaarista. 

Jos Ullalla on lapsia, hän osallistuu takuuvar-
masti Ainoan erikoistempauksiin, koska niissä 
on yleensä järjestetty touhua myös lapsille. Ul-
lalle riittää osallistuminen lasten riemuun ja pie-
net herkut joita tapahtumissa myydään. Jouluisin 
Ulla tulee kauppiaan järjestämälle kranssikurssil-
le, koska kauppias on niin mukava. Ulla melkein 
pitää häntä henkilökohtaisena ystävään. Ullan 
pienistä rahapuroista tulee yrittäjälle tasaista tu-
loa.  
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Kohderyhmien tavoittaminen:

Sisustusliike Ainoan kohderyhmien kaikki hen-
kilöt osaavat käyttää internetiä vähintäänkin aut-
tavasti (kuva 45). Jokainen heistä käyttää myös 
Facebookia, tosin vain Asta, Ulla ja Lasse sään-
nöllisesti päivittäin. 

Edellä mainitut ovat myös kaikkein tietoisimpia 
muista sosiaalisen median palveluista kuten Ins-
tagramista, Pinterest kuvapalvelusta ja Twitteris-
tä, tai muista vastaavista. Ulla ja Lasse tuottavat 
myös itse sisältöä sosiaalisen median eri kana-
viin. Niilo ja Martti käyttävät internetiä lähinnä 
tutkimiseen, tiedon hankintaan ja omien sosiaa-
listen suhteidensa ylläpitoon. He harvoin surffai-
levat päämäärättä tai viettävät vapaa-aikaa ver-
kossa.

Lasse Lapsonen:

Lasse Lapsonen on 23 -29 -vuotias nuori aikui-
nen. Hänellä on osa- tai kokoaikainen työ ja hä-
nen opintonsa ovat loppuneet, tai loppusuoralla. 
Hän ei ole vielä onnistunut vakiinnuttamaan tu-
lotasoaan. Hänellä ei ole vielä lapsia, jolloin hän 
nautiskelee edelleen huolettomasta elämästä yk-
sin tai kumppanin kanssa. 

Lassen tulot vaihtelevat toisinaan rajusti. Yleen-
sä Lassen tuloista ei jää säästöön, vaikka hän 
siihen pyrkiikin. Lasse arvostaa enemmän elä-
myksiä kuin tavaraa. Toisaalta nähtyään jotain 
haluamisen arvoista hän saattaa ostaa sen har-
kitsematta. Lasse tietää että raha on uusiutuva 
luonnonvara ja saadakseen sitä lisää hän tekee 
muutaman ylimääräisen työvuoron. 

Kun Lasse sisustaa, hän tonkii ensin kaikki lähis-
tön kirpputorit ja roskalavat ja menee vasta sitten 
kauppaan. Hän ei haali kotiinsa kuitenkaan ihan 
mitä tahansa, vaan esineiden on sovittava hänen 
kaupunkilaiseen, rentoon elämäntyyliinsä. Hän ei 
jaksa liikkua paljon lähiympäristöään pidemmäksi 
ostoksille, mutta voi ostaa hintavammankin tava-
ran jos saa sen helposti. 

Lasse arvostaa kaikenlaista helppoutta elä-
mässä. Hän odottaa kotiinkuljetusta ja palvelua 
vuorokaudenajasta riippumatta. Lasse saattaa 
surffailla koneellaan aamuyöstä ja hetken mieli-
johteesta etsiä uutta ruokapöytää. Jos kotiinkulje-
tus järjestyy, on Lassesta kätevää että hänen tar-
vitsee vain näppäillä luottokortin numero ja pöytä 
ilmestyy suoraan kotiin. 

Kuva 45. Asiakaskohderyhmät
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Martille ja Niilolle läheiset ihmissuhteet ovat kui-
tenkin tärkeitä, ja he helposti seuraavat paikkaan 
jossa joku läheinen käy mielellään. Mikäli he to-
teavat saavansa vastinetta rahalleen sekä hyvää 
palvelua siirtyvät he helposti asiakkaiksi ja pysy-
vät asiakkaina pitkään. He eivät ole toiminnas-
saan niin impulsiivisia kuin Asta, Ulla ja Lasse.

Asiakaskohderyhmistä Asta, Niilo ja Martti seu-
raavat säännöllisesti painettua mediaa, mutta 
myös he poimivat käyntikohteita tuttavien suosi-
tuksesta tai Facebookin uutisvirrasta.

Lasse ja Ulla tekevät vertailuja internetissä ja 
surffailevat siellä sekä etsien tietoa että päämää-
rättömästi aikaa viettäen. Molemmat seuraavat 
säännöllisesti myös suosikkiblogejaan ja kuunte-
levat läheisten suosituksia. Hyvien löytöjen teke-
minen ilahduttaa kumpaakin.

Ainoan kohderyhmät kannattaa yrittää tavoittaa 
internetin kautta. Aluksi tulisi liittyä Facebookista 
löytyviin eri ryhmiin (huonekalut ja sisustus). Sa-
malla aloitetaan aktivoituminen Ainoan Facebook 
sivulla. 

Sisällön tulisi olla napakkaa ja ytimekästä, kuten 
tarjouksia, pieniä arvontoja, linkkejä kotisivuilta 

kiinnostus ja yhteydenotot varmasti. Tätä varten 
ei tarvitse perustaa verkkokauppaa. 

Palvelutilanne myymälässä on helpompi, kun 
asiakkaalla on jo ennakkoon tietty mielikuva ja 
tietoisuus myytävien huonekalujen hintatasosta. 
Asiakkaan on kotisivuilla tai Facebookissa hel-
pompi tutustua tuotteisiin ennakkoon, jotta hän 
innostuu lähtemään ostoksille tai tarttuu puheli-
meen.
 
Ainoan myymälä sijaitsee valtatien varrella, lä-
hellä kahden valtatien risteyskohtaa. Vaikka Ai-
noan välittömässä läheisyydessä on liikkeiden ja 
ruokapaikkojen keskittymä, se ei automaattisesti 
takaa Ainoalle asiakkaita, tai parempaa näkyvyyt-
tä. Ainoan rakennus on liikekeskittymän takana ja 
ulkomainoksia voi pitää vain omalla tontilla. Nä-
kyvyyden lisääminen on silloin parasta keskittää 
sosiaaliseen mediaan ja houkutella asiakkaat tu-
tustumaan liikkeeseen mieleenpainuvan kotisivu-
vierailun jälkeen.

Internet näkyvyys ruokkii itseään. Ainoan yrittäjä 
ei ole kiinnostunut maksullisesta mainonnasta ja 
se koskee myös ostettua näkyvyyttä hakukonei-
den kautta. Ostettua näkyvyyttä voi harkita tu-
levaisuudessa, mutta on myös muistettava että 

löytyviin blogiteksteihin ja muuhun informaatioon. 
Facebook ruokkii itse itseään ja tykkäysten li-
sääntyessä, myös näkyvyys lisääntyy ja kohde-
ryhmät tavoitetaan paremmin.

6.6 Sosiaalisen median näky-
vyys ja kotisivut

Haastatellessa yrittäjää kävi ilmi että hän on tie-
toinen eduista joita sosiaalisessa mediassa näky-
minen tuo. Sosiaalisen median käyttö on haaste 
siihen tottumattomalle mutta Ainoalla on kuiten-
kin jo olemassa olevat kotisivut, joten lähinnä 
kyse on yrittäjän omasta asenteesta. 

Sosiaalisessa mediassa aktivoituminen on-
nistuu kun ottaa sen osaksi omaa arkityötään 
ja suhtautuu siihen kuin mihin tahansa työn 
osa-alueeseen. Yritystoiminnan personointi on-
nistuu kotisivujen avulla helposti, esimerkiksi blo-
gia päivittämällä.

Hintojen ja valikoiman vertailu internetissä on 
useimmille asiakkaille jo arkipäivää. Kun yrittäjä 
jaksaa päivittää esimerkiksi Facebookin uutis-
virtaan kuvat, mitta–ja hintatiedot edes osasta 
myytäviä artikkeleitaan lisääntyvät asiakkaiden 
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Kotisivujen kautta pitäisi tuotteesta olla saata-
villa mahdollisimman tarkat tuotekuvaukset, työ-
selosteet kunnostetuista huonekaluista, mitta- ja 
hintatiedot. Jokaisessa erilliskuvassa olisi hyvä 
olla kuvan suurennusmahdollisuus, jotta asia-kas 
voi tarkastella tuotetta lähempää. Kotisivuilla tuli-
si olla myös suora yhteydenottolomake jolla asia-
kas voi olla yhteydessä yrittäjään.

Ehdotus kotisivujen uudeksi ilmeeksi:

Opinnäytteessä ei ole tarkoitus suunnitella uu-
distuvien kotisivujen koko uutta ilmettä. Kuvalla 
49 on tarkoitus tuoda alustus varsinaisen kotisi-
vusuunnittelun tueksi, ajatus tunnelmasta ja asi-
akkaalle välitettävästä viestistä. 

Uusissa sivuissa etusivun olisi hyvä olla raken-
teeltaan selkeä ja tilankäytöltään rohkeampi. 
Esimerkkisivun pohjaksi on valittu opinnäytteen 
tekijän mallinnus, joka on haalistettu taustalle. 
Koska kyseessä on kuva Ainoaan suunnitellusta 
kuistista, saadaan etusivulle myös tuotua Ainoan 
printtimateriaaleissa käytetty talonpäätykuvio. 
Pohjakuvaksi sopisi mainiosti valokuva kuistista, 
kun kuisti on valmis.

Kuva 46.Uusien kotisivujen muistilista.

set kelpaavat. Facebookissa voisi aktivoitua il-
moittamalla tempauksista ja tarjota Facebookin 
kautta nopeita erikoistarjouksia myymälään saa-
puville. Mitä enemmän Facebookissa saa tykkä-
yksiä, sitä laajemmalle siellä jaettu tieto leviää. 
Facebookin päivityksiä olisi hyvä tehdä useam-
pia viikossa, mielellään joka päivä, tai vähintään 
joka toinen.

Kotisivua (kuva 46) suositellaan päivitettäväksi 
aina tarpeen vaatiessa ja aina kun uusia tuotteita 
otetaan myyntiin.

yksin työtä tekevä yrittäjä ei voi palvella onnistu-
neesti rajatonta määrää asiakkaita. 

Yrittäjälle suositellaan blogikirjoitusten kirjoit-
tamista 1-2 kertaa noin kahdessa viikossa. Kir-
joituksissa voi tuoda tiettäväksi vuodenaikojen 
mukaan vaihtuvia erikoistempauksia, tarkempia 
selostuksia esimerkiksi tietyn huonekalun kun-
nostamisesta  tai verhoilusta. 

Yrittäjä voisi kertoa blogissa myös pienistä arjen 
sattumuksista tai anonyymisti miellyttävistä asia-
kaskohtaamisista liikkeessä. Kirjoitustyylin olisi 
hyvä olla kodikas, hienotunteinen, ystävällinen 
ja puuhakas. Blogissa voi tuoda ilmi myös omiin 
arvoihin liittyviä ajatuksia ja erikoistarjouksia joita 
voi löytää liikkeestä, vain mielikuvitus on rajana. 
Kun yrittäjä kirjoittaa omana itsenään, tutustuvat 
asiakkaat hänen persoonaansa ja alkavat luottaa 
entistä enemmän juuri hänen osaamiseensa ja 
ammattitaitoonsa. Koska yrittäjä on kiinnostunut 
myös oman muotoilullisen työnsä esittelystä, on 
se helppoa tehdä blogin kautta.

Facebookin kautta on helpompi tehdä nopeam-
pia pikku päivityksiä ja lisätä uusia tuotekuvia 
tuotetietoineen vaivattomasti. Facebookin kuvan 
ei tarvitse olla ammattimainen, pikaisetkin otok-
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Ensimmäisissä luonnoksissa (kuvat 47 ja 48) 
kaikki teksti on tehty punaisella ja logo on tuotu 
selkeästi esille. Pieni tekstinpätkä kertoo sivuille 
tulevalle jo kaiken oleellisen yrityksen luonteesta 
ja houkuttaa klikkaamaan vaihtoehtoja. 

Nyt etusivulla on selkeät polut blogiin ja faceboo-
kiin. Yläpalkista liikutaan kätevästi eri välilehdille. 
Välilehdillä panostetaan laadukkaisiin kuviin ja 
riittävään informaatioon.
 

Kuvat 47 ja 48. Hahmotelmat kotisivujen aloitus-
sivun ilmeeksi.

Lopullinen ehdotus:

Lopullisessa versiossa fontiksi vaihdettiin  Per-
petua Titling MT / light. 

Lopullisessa ehdotuksessa (kuva 49) tekstin 
väri vaihdettiin mustaksi jotta etusivun yleisnä-
kymä olisi rauhallisempi. Ainoan omia värejä voi 
tuoda esiin sivuilla teksteistä aukeavilla uusilla 
sivuilla. Sivunäkymä on nyt selkeä. Ensisil-
mäyksellä pystyy hahmottamaan mistä aloittaa 
navigointi.

Kuva 49: Lopullinen ehdotus kotisivujen aloitussi-
vun ulkonäöksi

47

48

49
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Myymälän tilajako ennen ja ehdotus uudeksi 
tilajaoksi: 

1. Myymälärakennuksen muita tiloja, tekninen 
tila, asunto.

2. Pieni verstastila yrittäjän käyttöön.

3. Entinen kahvilan alue joka on toiminut verhoi-
lutilana.

4. Ainoan keittiö.

5. Laatan päälle rakennettava kuisti josta löytyy 
kauden erikoistarjouksia.

6. Varsinainen iso myymälä joka voidaan jakaa 
pienellä seinäkkeellä tarpeen mukaan.

7. Varasto jonka voi tarvittaessa ottaa käyttöön. 
Varastossa säilytetään pölyä tuottavat verhoilu-
tarvikkeet kuten meriheinät ja vastaavat.

8. Mahdollisesti vuokrattava tila jonne sijoitetaan 
kunnostamattomina myytävät huonekalut. Tähän 
tilaan sijoitetaan myös paikka verhoiluja varten.

 

Kuva 50.Toimintojen jäsentely myymälässä.

6.7 Ehdotus myymälätilojen jä-
sentelystä

Konseptin uudistamisen jälkeen yrityksen toi-
minnot ja painopisteet muuttuvat (kuva 15). 
Aiemmin kerrottiin että asiakkaiden tilaustyöt oli-
vat levittäytyneet myös myymälän puolelle. 

Tilaustöiden teko päätettiin siirtää kokonaan 
liikkeen piharakennukseen, mutta liikkeeseen 
jätettiin kuitenkin tilaa verhoilutöille.  Osa valmis-
tuneista tilaustöistä noudetaan edelleen myymä-
lästä ja tämä otettiin tilasuunnittelussa huomioon. 
Huoneeseen, jossa tehtiin suuri osa tilaustöistä, 
raivataan alue erilaisten kurssien pitoon ja asi-
akkaiden kohtaamista varten. Tilaan sijoitettavan 
pitkän pöydän ääressä voidaan seurustella, pal-
vella sisustusneuvontaa kaipaavia asiakkaita ja 
pitää esimerkiksi jouluisia kranssikursseja.

Myymälään astuvan asiakkaan katse kohdistuu 
kunnostettuina myytäviin huonekaluihin kun tilan-
käyttö on mietitty uudelleen (kuva 50).  Kunnos-
tamattomina myytävät huonekalut ryhmitellään 
tilaan jonka voi tarvittaessa vuokrata pois.
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7. L O P U K S I

Opinnäytteen toimeksiannossa oli kyse sisus-
tusliikkeen konseptin uudistamisesta ja visuaali-
sen ilmeen parantelusta. Humppilalaisen sisus-
tusliike Ainoan omistaja oli ajautunut tilanteeseen 
jossa oli kyseenalaistanut yrityksen konseptin 
toimivuuden. Hän kantoi huolta omasta jaksami-
sestaan, koska yrittämiseen liittyvä työn määrä 
oli liian suuri yhden henkilön hallittavaksi. Yrittäjä 
oli jopa pohtinut liiketilan myymistä ja toiminnan 
supistamista radikaalisti.
 
Opinnäytteen tekijä oli ollut jo pidempään kiin-
nostunut niinkin abstrakteista käsitteistä kuin 
konsepti, brändi ja palvelumuotoilu. Hän halu-
si tarttua enemmän kuin mielellään haastavaan 
opinnäytetyön aiheeseen. Ennen opinnäyte-
työhön paneutumista, tekijällä ei ollut aiheesta 
laajempaa tietämystä. Lopuksi hän voi hiukan 
uupuneena, mutta paljon oppineena todeta käy-
neensä läpi pikakurssin konseptisuunnittelusta, 
palvelumuotoilusta ja tarinallistamisesta.

Toimeksiannon aluksi määriteltiin tutkimus-
kysymykset. Kysymyksissä päätettiin keskittyä 
selvittämään ja löytämään uudistettavan kon-
septin ydinliiketoiminta. Tämä lisäksi haluttiin 

kehittää konseptiin sopiva visuaalinen ilme. En-
simmäiseen tutkimuskysymykseen vastausta ha-
ettiin laajalla yrittäjän haastattelulla. Haastattelun 
tueksi tehtiin kysely johon vastasi sekä Ainoassa 
asioineita että siitä tietämättömiä henkilöitä. Ver-
tailupohjaa haettiin tarkastelemalla blogeja joita 
yrittäjä lukee ja tutustumalla muutamiin muihin 
sisustusalan yrityksiin lähiseudulla. Näiden tulos-
ten perusteella opinnäytteen tekijälle muodostui 
käsitys uudesta konseptista.

Visuaalisen ilmeen päivityksen apuna käytettiin 
yrittäjän opinnäytteen tekijälle luovuttamia sisus-
tusliikkeen mainoksia sekä vierailemalla liikkees-
sä, keskustelemalla yrittäjän kanssa ja kuuntele-
malla häntä herkällä korvalla. Visuaalisen ilmeen 
määrittelyssä ei puututtu liikkeen sisätilojen si-
sustukseen. Yrittäjällä on oma persoonallinen 
tyylinsä ja hän haluaa uudistaa myymälän sisä-
tilojen interiöörejä säännöllisesti. 

Sovittiin että opinnäytteen puitteissa visualisoi-
daan rakennuksen ulkoinen ilme ja sisääntulo, 
yrityksen kotisivujen näkymä sekä muita pienem-
piä osa-alueita jotka näkyvät asiakkaalle, kuten 
esimerkiksi jaettavat kiitoskortit. Opinnäytteen 

tekijä halusi visualisoinnin olevan hienovaraista 
jotta yrittäjä edelleen kokisi uudet elementit omik-
seen.
 
Värisuunnittelussa nojattiin yrityksessä en-
nestään käytettyihin väreihin, kuten taitettuun 
punaiseen, vihreään ja keltaiseen. Näiden jouk-
koon opinnäytteen tekijä toi ryhdikkään mustan 
sekä taitetun valkoisen. Värit määriteltiin CMYK 
värijärjestelmän värijärjestelmän mukaan paino-
tuotteissa käytettäviksi, jotta sävy olisi aina sama 
painotalosta riippumatta.

Liikkeen uudesta ulkoasusta tehtiin mallinnus. 
Sisääntuloon saatiin mukaan yrittäjän toivomaa 
vau elementtiä. Suunnitelmassa talon ulkoasu on 
ryhdikäs ja pihapiiri on jaettu oivaltavasti oleiluun 
ja parkkialueeseen. Pihapiiriin tullessaan voi jo 
näkemänsä perusteella odottaa tiettyä tyyliä si-
sätiloissa. Rakennuksen ja pihapiirin uusi ilme 
viestittää yrityksen arvoista joita ovat kierrättämi-
nen ja vanhan kunnioittaminen.

Opinnäytteen teossa ja konseptin suunnitte-
lussa haluttiin käyttää palvelumuotoilun mene-
telmiä. Brändin terävöittämisen ytimeksi valittiin 
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kerronnallisuus, tarina. Tarinaelementit poimittiin 
uuden konseptin osasista ja tarinassa esiintyvät 
henkilöt kuuluvat yrityksen asiakaskohderyhmiin. 

Tarina esittelee brändin ja Ainoan konseptin.
Uudistetun konseptin keskiöön nostettiin kun-
nostettujen ja kunnostamattomien huonekalu-
jen myynti ja sisustusneuvonnan antaminen. 
Vanhasta konseptista näiden rinnalla säilytettiin 
asiakkaiden huonekalujen kunnostaminen tilauk-
sesta. Sisäpintaremontteja ei tarjota enää ja tieto 
tästä palvelusta tullaan poistamaan yrityksen ko-
tisivuilta.

Yhteenvetona matkan voidaan todeta olleen 
antoisa. Toimeksianto saatiin täytettyä ja tutki-
muskysymyksiin pystyttiin vastaamaan. Opin-
näytteen aihealue oli valtavan laaja sisältäen 
palvelumuotoilua, pohdintaa brändistä ja sen 
merkityksestä. Työn tekijän piti miettiä keinoja 
sosiaalisen median näkyvyyden lisäämiseen yri-
tyksessä. Yrityksen visuaalinen ilme terävöitet-
tiin. Myymälälle ja sen ympäristölle mallinnettiin 
kokonaan uusi ilme.
 
Jokainen näistä osa-alueista kelpaisi omak-
si opinnäytteekseen. Joitakin suunnittelun osia  
painotettiin enemmän kuin toisia. Karsintaa jou-

duttiin ajan puutteen vuoksi tekemään. Työtä 
rajattaessa keskityttiin yrityksen suurimpiin on-
gelmakohtiin yrittäjän toiveen mukaan.  Opin-
näytteen tekijä kokee onnistuneensa erinomai-
sesti ennalta määriteltyjen raamien puitteissa.
 
Opinnäyte on paketti joka kulkee yrittäjän muka-
na hänen kehittäessään konseptia ja rakentaes-
saan brändiä. Otsikon mukaisesti opinnäytteessä 
on luotu liiketoiminnan uusi suunta – sisustusliik-
keen konsepti.
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Liite 1

Yrittäjän teemahaastattelu:

1. Onko yrityksellä palkattua henkilökuntaa? Entä alihankkijoita? Yhteistyökumppaneita?  Ovatko liikepaikan kaikki tilat yrityksen käytössä? Onko liike-
paikalla vuokralaisia?  Harkitsetko vuokralaisten ottamista liikkeen tiloihin?

2. Kertoisitko miten yrityksesi sai alkunsa, ja minä vuonna? Haaveilitko yrittäjyydestä kauan? Miten päätit liikeideasta? Minkälainen alkuperäinen liikei-
deasi oli? Oliko sinulla yhtiökumppania? Jos oli, miten vastuunne jakautuivat? Löysivätkö asiakkaat yrityksen nopeasti? Miten markkinoit yritystäsi sen 
alkuvaiheissa?

3. Mikä on tilanne yrityksessäsi tällä hetkellä? Onko liikeideasi pysynyt samana? Onko sinulle tullut uusia ajatuksia liikeidean suhteen? Aiotko / haluatko 
muuttaa jotain? Palvelut joita tarjoat? Työskenteletkö yksin vai liikekumppanin kanssa? Miten asiakasmääräsi ovat vakiintuneet?

4. Miten yrityksen markkinointi ja mainostaminen nykyään hoidetaan? Mitkä asiat sinulle ovat liikkeessäsi (yrityksessäsi) erityisen mieluisia? Mistä 
asioista et pidä? Onko asioita joiden koet kaipaavan uudistumista? Oletko suunnitellut liikkeen laajentamista?

5. Miten yritys näkyy internetissä? Onko esimerkiksi verkkokauppaa? Jos ei ole, onko sellaista suunnitteilla?
6. Minkälaisena näet yrityksesi esimerkiksi viiden vuoden päästä? Onko se samanlainen kuin nyt? Ovatko toiminnot samat? Oletko laajentanut? Supis-
tanut?

7. Mitkä ovat liikkeen aukioloajat? Ovatko samat aukioloajat voimassa ympäri vuoden?

8. Järjestetäänkö liikkeessä erikoistempauksia?

9. Miten ja missä haluaisit oman yrityksesi näkyvän eniten?

10. Millainen on nykyinen asiakkaasi? Onko lähialueilla paljon kilpailua?

11. Kertoisitko vielä vapaasti omasta yrittäjäpersoonastasi? Minkälaisena koet yrittäjyyden? Oletko alallasi? Arvioi miten asiakkaasi näkevät sinut. Saat-
ko asiakkailta palautetta?

L I I T T E E T
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Liite 2

Facebookin kautta tehty kysely:

1. Kuinka tärkeänä pidät mahdollisuutta ostaa verkkokaupan kautta kun kyseessä on sisustusliike?

2. Seuraatko paljon sisustusliikkeiden tarjontaa / julkaisuja esimerkiksi blogeissa, Facebookissa, Instagramissa tai jossain muussa sosiaali-
sen median kanavassa?

3. Kumman ostaisit mieluummin:vanhan, valmiiksi kunnostetun huonekalun kalliimmalla vai kunnostamattoman edullisemmin?

4. Mitä oheispalveluita kaipaisit sisustusliikkeeltä? Esimerkiksi kahvilaa, kotiinkuljetusta, sisustussuunnittelua, remonttiapua tms? Tai ihan 
jotain muuta

Ainoan omille asiakkaille kohdennetut lisäkysymykset:

5. Onko Humppilassa sijaitseva liike Ainoa teille tuttu ja oletteko käyttäneet liikkeen palveluita? Mikäli olette käyttänyt liikkeen palveluita, 
oletteko saaneet tarvitsemanne palvelun? Ovatko liikkeen aukioloajat teidän tarpeisiinne sopivat?
 
6. Haluatteko kertoa omin sanoin jotain muuta Ainoasta?  
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