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TIIVISTELMÄ
Opinnäytteen tavoitteena oli oman muotoiluyrityksen palvelukonseptin ja brändisuunnitelman kehittäminen
muotoilun keinoin tulevaa yritystä varten.
Opinnäyte tutki konseptin ja brändin luomista erilaisten tutkimusmenetelmien kuten ajatuskarttojen,
business model canvasin, palvelupolkujen sekä swot- analyysin avulla. Tavoitteena oli luoda palvelukonsepti ja
brändisuunnitelma joka palvelee nimenomaan yrityskumppania ja opinnäytteen tekijän tulevaa yritystä.
Palvelukonseptin ja brändisuunnitelman ideana oli luoda pohjaa ja tukea uuden yrityksen perustamiseen liittyvää
prosessia, sekä yhtenäistää yrityskumppaineiden ajatuksia yhteisestä yrityksestä. Opinnäyte ei keskittynyt oman
yrityksen visuaaliseen brändiin vaan siihen miten yritys toisi itseään esille muista yrityksistä erottuvalla tavalla.
Opinnäytteen päälimmäisenä ajatuksena oli antaa ymmärrystä mitä oma yritys pitäisi sisällään ja ohjata yrittäjyyteen
yhdessä yrityskumppanin kanssa.
ASIASANAT:
Yrittäjyys, muotoilu, konsepti.
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ABSTRACT
The topic of the thesis was to develop my design company’s sevice concept and brand plan using means of design
for the future company.
The thesis studies concept and brand creation through various research methods, such as mind maps, business
model canvas, service paths and SWOT-analysis. The goal was to create a service concept and a brand plan that
specifically serves the client and the author of the thesis.
The idea of a service concept and a brand plan was to create the foundation and to support the process of
founding a new company and to unify the thoughts of business partners of a shared company. The thesis didn’t
focus on the visual side of the brand but more how the company would stand out from the crowd. The main point
of the thesis was to give understanding about what a company contains and to guide to entrepeneurship together
with a business partner.

KEYWORDS:
Entrepreneurship, designer, concept
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JOHDANTO
Opinnäytteen tavoitteena on oman muotoiluyrityksen palvelukonseptin ja brändisuunnitelman kehittäminen
muotoilun keinoin. Opinnäytteen toimeksiantajina toimivat opinnäytteen tekijä sekä yrityskumppani
Miro Lappalainen. Miro Lappalainen valmistui muotoilijaksi Turun ammattikorkeakoulusta vuonna 2017.
Palvelukonseptin ja brändisuunnitelman tarkoituksena oli luoda pohjaa ja tukea uuden yrityksen perustamiseen
liittyvää prosessia, sekä yhtenäistää yrityskumppaineiden ajatuksia yhteisestä yrityksestä. Opinnäyte ei keskittynyt
oman yrityksen visuaaliseen brändiin vaan siihen miten yritys toisi itseään esille muista yrityksistä erottuvalla tavalla.
Opinnäytteen päälimmäisenä ajatuksena on antaa ymmärrystä siitä, mitä oma yritys pitäisi sisällään ja ohjata yrittäjyyteen yhdessä yrityskumppanin kanssa.
Motivaation opinnäytteen tekemiselle luo ajatus omasta yrityksestä kesällä 2019. Opinnäytteen teon aikana myös
molemmat yrityskumppanit käyvät läpi millaista olisi olla yrittäjä ja työskennellä yhdessä.
Työnimikkeenä yritykselle toimi MEH, jota kehitettään opinnäytteen ohella.

Opinnäytetyö 2019 Veera Ketonen I Turun AMK
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2TAV O I T E J A T U T K I M U S M E N E T E L M ÄT
2.1 Tavoite
Opinnäytteen tavoitteena oli luoda ja kehittää yhtenäinen oman muotoiluyrityksen palvelukonsepti ja
brändisuunnitelma opinnäytteen tekijälle sekä yrityskumppani Miro Lappalaiselle. Tavoitteena oli myös luoda
vankka pohja omalle yritykselle ja synnyttää ajatatuksia siitä, mikä on yrityksen konseptin perusta ja minkälaisen
mielikuvan yritys haluaa brändinsä avulla luoda itsestään asiakkaalle. Lopullisena esityksenä työstä on
palvelu-konsepti- sekä brändisuunnitelmakaaviot, jotka toimisivat yrityksen muistilistana.
2.2 Tutkimuskysymykset
Millainen palvelukonsepti soveltuu alkavalle muotoiluyritykselle?
Miten palvelukonsepti tukee brändisuunnitelmaa?
2.3 Viitekehys
Opinnäytteen viitekehyksessä (Kuvio 1) käydään läpi työn pääkohdat. Viitekehys auttaa jäsentelemään ja rajaamaan
aihetta. Viitekehyksen keskiössä on oman muotoiluyrityksen kehittäminen, johon palvelukonsepti sekä
brändisuunnitelma toimivat työkaluina. Palvelukonseptissa käsitellään oman muotoiluyrityksen ideaa ja erilaisten
harjoitusten avulla vertaillaan ja suunnitellaan yrityksen toimintaa.
Näin saadaan selkeä kuva siitä, mikä on yrityksen konsepti eli yhteinen visio yrityksen toiminnasta yrityskumppaneiden välillä. Brändäyksessä ei niinkään käsitellä brändin visuualista ilmettä vaan sitä, millä tavoin ja missä yritys
vaikuttaa brändillään.
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Kuvio 1. Viitekehys
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2.4 Prosessikaavio
Prosessikaavio (Kuvio 2) kuvastaa opinnäytteen valmistamista alusta loppuun. Se auttaa jäsentelemään opinnäytetyön tekemistä
sekä pitämään opinnäytteen tekijän aikataulussa. Opinnäytteen ensimmäinen ja tärkein tehtävä on dokumentointi joka on mukana
työssä alusta loppuun. Dokumentoinnissa myös määritellään opinnäytteen aihe, jota lähdettiin työstämään seuraavassa vaiheessa.

Kuvio 2. Prosessikaavio
Tämän jälkeen opinnäytetyössä on aloitettu tiedonhankinta ja tutkimus, jossa tutkimusmenetelmiä käyttäen määritellään ja
pohditaan minkälainen oman yrityksen konsepti ja brändi voisi olla. Tutkimuksen jälkeen on aika rajata yrityksen konsepti sekä
brändi, josta määritellään palvelukonsepti sekä brändisuunnitelma omalle yritykselle. Koska työssä otetaan myös
yrityskumppanin mielipiteet huomioon, oli tärkeää käyttää aikaa molempien osapuolten pohdintoihin
Opinnäytetyö 2019 Veera Ketonen I Turun AMK
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2.5 Tutkimusmenetelmät
Tekemällä tutkiminen
Tekemällä tutkimisen tarkoituksena oli saada kokoon yhtenäinen ajatus yrityksestä yrityskumppanien välille. Tutkimusta toteutettiin erilaisten yrityskaavakkeiden
täyttämisellä kuten: business model canvas, SWOT-analyysi, strategiabanaani sekä
liiketoimintasuunnitelma. Tekemällä tutkiminen herätti paljon erilaisia ajatuksia sekä
ideoita ja toi uusia puolia esille yrittäjistä sekä itse yrityksen tarkoituksesta sekä auttoi
ohjaamaan oikeaan suuntaan suunnittelussa.
Business Model Canvasissa kirjattiin konkreettisesti ylös tietoja yrityksen
yrityskumppaneista hinnoitteluun. Päädyttiin tekemään myös henkilökohtaiset SWOT
-analyysit molemmille yrityskumppaneille herättelemään ideoita tulevaisuutta ajatellen.
Strate-giabanaanissa käytiin läpi yrityksen toiminnan paikkoja, vahvuuksia, keinoja
markkinoida itseään, matkaa onnistumiseen ja yrityksen ylläpitoon. Lopuksi
yritykselle laadittiin liiketoimintasuunnitelma jossa konkreettisesti määriteltiin mitä yritys
tekee ja ketkä ovat yrityksen takana. Liiketoimintasuunnitelma on myös laadittava yritykselle starttirahaa hakiessa.
’’Business Model Canvas (BMC) on visuaalinen ja yksinkertainen työväline
liiketoiminta-suunnitelman rakentamiseen. Se on lisäksi strateginen työkalu, jonka avulla
voit myös kehittää jo olemassaolevia liiketoimintamalleja.’’ (Onnistu Yrittäjänä, 2018)
Business Model Canvas (Liite 1) päädyttiin opinnäytteen aikana täyttämään pariinkin
otteeseen. Ajatukset olivat aina kehittyneet vähän eteenpäin ja kirkastuneet ajanmyötä.
Business Model Canvasissa pääsi hyvin määrittelemään asioita mitä yritys vaatii ja miten
se toimisi oikeasti.
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’’Nelikenttäanalyysi (SWOT) on yksinkertainen ja yleisesti käytetty yritystoiminnan
analysointimenetelmä. Analyysin avulla voidaan selvittää yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä tulevaisuuden mahdollisuudet ja uhat. Nelikenttäruudukon avulla yritys pystyy
vaivattomasti arvioimaan omaa toimintaansa.’’ (Suomen Riskienhallintayhdistys, 2019)
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’’Parhaimmillaan SWOT-analyysi auttaa tunnistamaan uusia strategioita, joiden avulla yrittäjän on helpompi reagoida muutoksiin ja kehittää yritystään oikeaan suuntaan. Listausten ollessa valmiit, jokainen
kenttä käydään läpi kohta kohdalta ja etsitään ratkaisuja, millainen toiminta
tukee minkäkin kentän tunnistettua tavoitetta.’’ (Onnistu yrittajänä, 2018)
Yrityskumppaneista sekä yrityksestä itsestään tehtiin SWOT-analyysit (Liite 2) antamaan lisää ajatuksia
heikkouksista ja niiden muuttamisesta vahvuuksiksi. Tätä harjoitusta tehdessä kävi ilmi että yrityskumppaneilla oli paljon samoja piirteitä heikkouksissa sekä vahvuuksissa, mikä
avasi ymmärrystä niistä sudenkuopista mitä yrittäjät saattaisivat kohdata tulevaisuudessa.
Vaikka henkilökohtaiset SWOT-analyysit eivät niinkään liittyneet itse yrityksen toimintaan ne haluttiin
tehdä antamaan ymmärrystä miten yrityskumppanit toimisivat yksin sekä yhdessä.
Strategiabanaani perustui Niku Creativen suunnittelemaan strategiatimanttiin (NIKU Creative, 2018) josta
tehtiin oma riisutumpi versio. Harjoituksessa (Liite 3) käytiin lävitse yrityksen areenat, vahvuudet, keinot,
matka sekä kestävyys. Kuten kaikki harjoitukset, niin tämäkin konkretisoi yrityksen ideaa ja toimintaa.
Siinä määriteltiin tavoitteet sekä tarvittavat toimenpiteet niiden saavuttamiseksi mikä auttoi jäsentelemään yrittämisen osa-alueita.
‘’Liiketoimintasuunnitelma (eli lyhyesti LTS) on ennen kaikkea aloittaville yrittäjille ja yrityksille
suositeltu suuntaa-antava dokumentti, jossa jäsennellysti kuvataan ja selven-netään yrityksen toimintaa,
sen laajuutta ja arvioitua kannattavuutta. Olennaista liiketoimintasuunnitelmassa on realistisesti kartoittaa yrityksen toimintaan liittyviä kuluja, budjetoida niitä ja konkreettisesti suunnitella, kuinka ne tullaan
suunnitellulla toiminnalla kattamaan.’’ (Yrityksen Perustaminen, 2018)
Kuten aikaisimmemmissakin menetelmissä, liiketoimintasuunnitelma auttoi kirkastamaan yrityksen
ideaa. Se kuitenkin erosi muista menetelmistä realistisuudellaan. Liiketoimintasuunnitelmassa määriteltiin lause lauseelta mitä yritys pitäisi sisällään. Liiketoimintasuunnitelman pohjana käytettiin Turun
Seudun Yrityspalvelukeskuksen Potkurin valmista lomaketta. Liiketoimintasuunnitelma koettiin tärkeäksi
opinnäytteessä, koska se auttaa tulevaisuudessa apurahan hakemisessa. Suunnitelma ei sisälly opinnäytetyöhön, koska se halutaan pitää salassa.
Opinnäytetyö 2019 Veera Ketonen I Turun AMK
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Ve r t a i l u a n a l y y s i
’’Benchmarking eli vertailuanalyysi tai vertaiskehittäminen on arviointia, jossa organisaatiot (tai sen osat) vertaavat
toimintaansa ja prosessejaan toisen organisaation kanssa. Vertailukumppani etsitään yleensä itseä jossakin suhteessa paremmasta organisaatiosta. Oppimisen kohteet voivat olla valittuja joko saman alan yrityksistä tai miltä
tahansa toimialalta. Benchmarking on menetelmä, jossa opitaan hyviltä esikuvilta niiden parhaista käytännöistä ja
jonka tavoitteena on saavuttaa parannuksia omassa toiminnassa. Benchmarking auttaa tunnistamaan oman toiminnan heikkouksia ja laatimaan niiden kehittämiseen tähtääviä tavoitteita sekä laatimaan kehitysideoita.’’ (University of
Eastern Finland, 2016)
Opinnäytteen vertailuanalyysin tarkoituksena oli kartoittaa muiden samankaltaisen yritysten toimintaa ja verrata sitä
siihen mitä oma yritys tekisi tulevaisuudessa. Ideana oli löytää yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksi muiden muotoiluyritysten välillä. Samaan aikaan etsittiin ominaisuuksia joita haluttaisiin myös omaan yritykseen.
Opinnäytteessä suoritettiin kaksi erilaista vertailuanalyysiä. Yritysten palveluiden eroavaisuuksien analyysi (Liite
5) sekä graafisten palveluiden hintojen analyysi. Nämä molemmat antoivat hieman ajatusta sekä pohjaa yrityksen
tuottamille palveluille ja luovat yhdessä rajat mitä yritykseltä halutaan. Tämä auttoi yhteisymmärrykseen yrityskumppa-neiden kesken kokonaiskuvasta yrityksen tarjoamasta toiminnasta. Vertaisanalyysiin yritysten palveluista
haettiin nimenomaan suunnittelu-/muotoilutoimistoja, jotka tarjoavat myös jotain muita palveluja graafisen suunnittelun lisäksi. Kaikki yrityksen sijaitsevat Suomessa. Vertaisanalyysin kautta saatiin enemmän ymmärrystä kuinka
erottua mas-sasta ja minkälaisia yrittäjiä markkinoilla jo on.
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Reflektointi
Reflektointia harjoitettiin yrityskumppanin kanssa monissa eri tapaamisissa keskustelemalla, rakentamalla Post-it
lapuista ‘’ajatuskarttoja’’ oman yrityksen toiminnan ideoista. Myöhemmin ajatuskartat siirrettiin digitaaliseen
muotoon. Samaan aikaan molemmat yrityksen osapuolet kävivät läpi omaa muotoilijaidentiteettiään mietiskellen ja
visualisoiden miltä haluaisi näyttää.
’’Ajatuskartta (mind map) tarkoittaa piirroksen laatimista avainsanoista, jotka liitetään yhteen erilaisilla viivoilla,
väreillä tai kuvioilla. Se on yhden sivun kokoinen hierarkinen kartta, jota seuraamalla pääasia muuttuu sarjaksi alakohtia. Sillä voit periaatteessa korvata usean sivun muistiinpanot tai käyttää sitä perinteisten muistiinpanojesi rinnalla karttana, josta muistat helpommin kokonaiskuvan ja asiayhteydet.’’ (Helsingin yliopisto, 2018)
Ajatuskarttoja käsiteltiin yrityksen konseptin (Liite 6) ja brändin (Liite 7) kannalta, jossa listattiin ylös molemmille
yrityskumppaneille tärkeitä asioita. Konsepti-ajatuskartassa kirjattiin ylös ajatuksia mitä yritys pitäisi sisällään ja
minkälaisia kanavia yritys käyttäisi. Ketkä yritykseen kuuluisivat ja mitä yritykseltä toivottaisiin. Brändi-ajatuskartassa
käsiteltiin enemmän mitä tunteita yritys haluaisi välittää mahdollisille asiakkaille ja mitkä arvot olisivat osa yritystä.

Opinnäytetyö 2019 Veera Ketonen I Turun AMK
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3 A S I A K A S P R O F I I L I T & P A LV E L U P O L U T
’’Markkinoinnissa asiakasprofiili (marketing person) tarkoittaa kuvitteellista henkilöä, joka edustaa yrityksen
asiakasta tai potentiaalista asiakasta. Asiakasprofiili on seikkaperäi-sesti kuvattu henkilö, joka edustaa koko
kohderyhmää. Asiakasprofiilin avulla voidaan tehdä parempia liiketoimintasuunnitelmia sekä tehostaa viestintää
ja markkinointia. Asiakasprofiili antaa ”kasvot” kohderyhmälle, jolloin asiakkaisiin on helpompi samaistua. Samalla
asiakasymmärrys paranee. Lisäksi ongelmanratkaisu usein helpottuu, kun kohderyhmää on edustamassa kuviteltu
henkilö.’’ (Kanava.to, 2019)
’’Palvelupolku (customer journey) on visuaalinen kuvaus asiakkaan toiminnan eri vaiheista. Palvelupolulla kuvataan
hetket (kontaktipisteet), tapahtumat ja toimenpiteet (palvelu-tuokiot) asiakkaan näkökulmasta.’’ (Solita, 2015) Asiakasprofiilit ja palvelupolut (Kuvio 4) on luotu havainnollistamaan yrityksen tarjoamia palveluita. Asiakasprofiileja
luotiin viisi erilaista asiakasta yhdessä yrityskumppanin kanssa kuvastamaan yrityksen tarjoamia konkreettisia palveluita. Palvelupoluissa käytiin lause lauseelta läpi miten kanssakäyminen mahdollisen asiakkaan kanssa tapahtuisi ja
mitkä olisivat oikeat askeleet onnistu-neeseen työhön.
Palvelupoluissa myös käydään lävitse mitä tehdään epätavallisessa tilanteessa asiakkaan kanssa ja tällä tavoin
harjoitellaan ongelmanratkaisua hypoteettisessa ympäristössä. Palvelupolkuihin myös listattiin hypoteettiset hinnat
töistä tuomaan esille ja todentamaan palveluiden hintoja, antamaan ymmärrystä yrityskumppaneille, sekä
konkretisoimaan tilatun työn hintaa. Asiakasprofiilit pohjautuvat yrityskumppanin kanssa käytyihin keskusteluihin ja
palvelupoluissa otettiin huomioon molempien yrityskumppanien taidot ja toiveet tulevaisuuden asiakkaista.
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Kuvio 4. Asiakasprofiili & Palvelupolku 1/5
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Kuvio 4. Asiakasprofiili & Palvelupolku 2/5
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Kuvio 4. Asiakasprofiili & Palvelupolku 3/5
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Kuvio 4. Asiakasprofiili & Palvelupolku 4/5
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Kuvio 4. Asiakasprofiili & Palvelupolku 5/5
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’’Konseptidokumentin sisältö ja rajaus voivat vaihdella radikaalisti toimittajasta ja projektityypistä riippuen. Takavuosien
trendisanaa: “palvelumuotoilua” käytetään toisinaan myös kuvaamaan tekemistä, joka on käytännössä sama asia kuin
konseptisuunnittelu.’’ (Korpinlahti, 2017)
Opinnäytteessä oman yrityksen konseptia suunniteltiin yhdessä yrityskumppanin kanssa. Tavoitteena oli luoda yhteinen
näkemys parhaasta mahdollisesta ratkaisusta molemmille osapuolille. Suunnittelussa otettiin huomioon molempien
osapuolien pohjakoulutus, motivaatio sekä halu yrityksen suunnitteluun ja perustamiseen. Lopputulokseksi haluttiin
palvelukonseptilomake (Liite 7), joka toimisi yrittäjille yrityksen muistilistana, mitä yritys pitäisi sisällään ja missä sekä kenelle
yritys tuottaa palveluitaan.
Konseptin suunnittelu aloitettiin hyödyntämällä tutkimusmenetelmiä, jota kautta yrityksen kokonaiskuva kiillottui ajan kanssa
halutuksi. Suunnittelu tapahtui vuoropuheluna, joka tuntui luontaisimmalta yrityskumppaneille. Tutkimalla kävi ilmi että
molemmat yritys-kumppanit haluaisivat tulevaisuudessa työskennellä kotoa/työhuoneesta käsin asiakkaiden kanssa.
Palvelukonseptilomakkeessa käy ilmi ketkä ovat yrityksen jäseniä, mitä yritys tuottaisi, sekä miten ja missä yritys vaikuttaisi.
Tähän lomakkeeseen kerättiin tutkimusmenetelmistä saatuja tuloksia.
’’Brändäys saattaa kuulostaa abstraktilta, hähmäiseltä matkalta ilman tavoitteita. Totta on, että brändi on ennen kaikkea sitä,
millainen mielikuva siitä ihmisten päässä syntyy. Brändityö lähtee itsetutkiskelusta ja -tuntemuksesta. Vasta kun tiedät olemassaolosi syyn eli mission, sekä vision ja arvot, tarinasi ja erityisesti kohderyhmäsi, voit alkaa määritellä brändilinjoja niiden
perusteella.’’(Luukkanen, 2018)
Brändin suunnittelu kehittyi tutkimusmenetelmien kautta tehtyjen harjoitusten avulla kohti haluttua päämäärää. Brändissä
haluttiin korostaa persoonallisuutta ja yrittäjien yksilöllisyyttä tekijöitä, mutta samalla kuitenkin yhdessä. Brändin suunnittelua
hankaloitti se ettei opinnäytteessä niinkään tutkittu graafista ilmettä vaan näkymättömiä tekijöitä. Brändi-suunnitelmalomakkeessa (Liite 8) avattiin yrityksen sisäisiä toiveita mitä yritys haluaisi muille välittää. Siinä haluttiin avata mielikuvia mitä molemmat Miro Lappalainen sekä Veera Ketonen omaavat ja mitkä arvot ovat heille tärkeitä. Tämä ohjaisi yrittäjiä tulevaisuudessa
kohti haluttua mielikuvaa, kun lähdetään suunnitelemaan lopullista brändiä yritystä perustaessa.
Palvelukonseptilomake ja Brändisuunnitelmalomake tehtiin tutkimusmenetelmien kautta ja kehitettiin niin sanotusti koosteita
tehdystä tutkimuksestä. Lomakkeet auttavat ymmärtämään yrityksen aineetonta arvoa, mitä saattaa olla vaikea käsittää. Pohjatyö koettiin tärkeäksi yrityksen konseptin ja brändin ymmärtämiseksi jatkokehitystä varten.
Vankan pohjan ansiosta yrityksen luominen vakavasti otettavaksi brändiksi luonnistuisi helpommin ja antaisi hyvän kasvualustan aloittavalle muotoiluyritykselle.
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5 . Y H T E E N V E T O & P O H D I N TA
Opinnäytteeni tarkoituksena oli suunnitella yhdessä minulle ja yrityskumppanille oman yrityksemme pohja. Molemmilla osapuolilla oli halu
tehdä yhdessä jotain omaa, jonka takia olimmekin ajautuneet suunnittelemaan ja heittelemään ideoita yrityksestä yhdessä. Ajatukset konseptista ja brändistä ehtivät kypsymään tovin ja näin valmistumisen tullessa tahdoin opinnäytteeni aiheeksi jotain, jolla olisi itselleni suuri
merkitys. Vaikeus aiheeseen tuli määrittäessä rajausta opinnäytteen ja yrityksen välillä. Yrityksen suunnittelun liittyy niin paljon erilaisia
ajatuksia ja päätinkin jättää visuaalisen puolen kokonaan pois suunnittelussa ja perehtyä konseptin ja brändin luomiseen.
Palvelupolut ja Business Model Canvas antoivat kasvot toiminnalle ja ajatuskarttojen ja palaverien avulla pystyimme heittelemään ideoita
ilmoille ja sitä kautta rajaamaan yrityk-sen toimintaa. Hyvä asia oli että meille oli helppoa keskustella toistemme kanssa ja jokaviikkoiset
palaverit loivat rutiinia suunnittelulle.
Millainen palvelukonsepti soveltuu alkavalle muotoiluyritykselle? Konseptissa korostui hyvin paljon Miron ja minun omat persoonat ja mielenkiinnon kohteet. Halu tehdä töitä yhdessä mutta erikseen korostui hyvin paljon konseptia suunniteltaessa. Samalla myös hyppy tuntemattomaan yritysmaailmaan pelotti prosessin alussa, mutta mitä lähemmäs opinnäytteen loppua lähestyttiin sitä itsevarmemmaksi ajatus
omasta yrityksestä korostui. Konsepti yrityksestä, jonka työtilat olisivat toisen kotona jolloin yrityskumppani kävisi siellä usein, ei välttämättä
soveltuisi kaikille. Kuitenkin opinnäytteen prosessia ja tutkimusmenetelmien kautta käykin ilmi kuinka hyvin ajatuksemme yhteisestä yrityksestä toimisi teoriassa.
Miten palvelukonsepti tukee brändisuunnitelmaa? Brändiä ja toimintaa suunniteltaessa kävi hyvin ilmi halusta tehdä töitä omalla ajallaan
ja mieluiten kotona. Työskentely graafisen ja muun suunnittelun parissa onnistuisi omissa tiloissa, mutta asiakkaiden tapaamista ei suljettu suunnittelutyöstä pois. Brändin rajaus olikin vaikeaa ja varmasti vielä kehittyykin yritystoimintaa aloittaessa, mutta päälimmäisin tunne
suunnitelmasta on positiivinen. Opinnäytteen tarkoituksena oli kuitenkin suunnitella nimenomaan brändiä minulle ja Mirolle, sekä palvella
meidän ajatuksia tulevaisuudessa.
Jos saisin tehdä jotain toisin opinnäyteessäni niin olisin ollut vielä järjestelmällisempi menetelmissä ja harjoituksissa. Toki opinnäytteen prosessissa kävi ilmi siten minun tapani työskennellä tämänkaltaisessa suunnittelutyössä. Näin jälkikäteen mietinkin että olisiko niin sanotusti
’’käsin kosketeltava’’ työn aihe ollut minulle parempi, koska teen paljon käsitöitä harrastusteni kautta. Kuitenkin haastoin itseäni tekemään
enemmän tutkimuksellista suunnittelutyötä. Koin itselleni vaikeaksi myös kuvailla prosessia tutkimuk-sellisesti eikä niinkään niin sanotusti
tarinana. Tämä varmasti heijastui opinnäytetyössäni niin että asioita olisi voinut selventää enemmän ja osa informaatiosta jäi pääni sisälle
tai minun ja Miron välille. Välillä opinnäytetyötä kirjottaessa aihe tuntui niin isolta että työ jäi pintaraapaisuksi aiheeseen ja lisä tutkimusta ja
pohdintaa olisi voinnut tehdä vielä lisää.
Halusin luoda opinnäytteessäni jotain konkreettista mistä olisi hyötyä yrityksellemme ja antaisi ponnahduslaudan yrittäjyyteen, kun suunnitelmat olisivat jo paperilla. MEH kulki opinnäytteen mukana ja sitä tullaan vielä kehittämään yritystä perustettaessa. Vaikka opinnäytteessä
ei käsiteltykkään yrityksen graafista ulkoasua sitä työstettiin yhdessä yrityskumppanin kanssa taustalla ja seuraavana listalla olisikin sen
loppuun vieminen. Sen jälkeen olisi luvassa jatkosuunnittelua ja itse yrityksen perustaminen.
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