
 Asiakaskartoitus

	 Veera Ruohomäki

	 Kulttuurilähtöinen valmistaminen


Kysymyksiä 

”Teen tuotekehitysprossia ylellisestä huivista, jonka myyntipaikkana näen 
Muotikuun tai vastaavan, turkulaisen tai lähialueen liikkeen. Huivi on kangaspuilla 
kudottu, pitkä, ylellinen ja unelmankevyt. Se on 100% kotimaista, Mathildedhalissa 
(Salon lähellä) tuotettua ja kehrättyä alpakkalenkkilankaa. Huivi ei kutita 
paljaallakaan iholla, ja on uskomattoman kevyt ja pehmeä. Huivia voisi käyttää 
esimerkiksi hää- tai iltapuvun kanssa, ja sitä saisi ostaa valkoisena tai 
luonnonväreillä käsin värjättynä.  
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Täsmennettyäni asiakkaani, lähetin sähköpostitse kyselyn kahdelle 
asiakasprofiiliin sopivalle naiselle. Liitin mukaan lyhyen alustuksen, 

neljä kuvaa sekä neljään ryhmään jaotellut kysymykset.  

http://muotikuu.fi/yritys
http://www.ruukinkehraamo.fi


- Miten tärkeää sinulle on ostamasi tuotteen uniikkius? 

- Mitä haet juhla-asusteelta? Kuinka tärkeää on esimerkiksi tuotteen tuntu ja 
ulkonäkö? Mikä laukaisee ostopäätöksen? 
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- Kuinka tärkeitä sinulle ovat tuotteen ekologisuus, kotimaisuus, käsityöaste ja      
eettisyys? 

- Mitä olisit valmis maksamaan huivista yllä olevan nopean kuvailun perusteella 
(Valmiin huivin toteutuva myyntihinta 300–350 €) 

Vastauksia 



Nainen, 45 v. 


- Muotikuu kuulostaa oikealta 
liikkeeltä huiville. Itseasiassa 
minä en ole ollenkaan nk. 
käsityöihminen, mutta 
tykkään kyllä kaikesta 
kauniista (& pehmeästä). 
Juuri kun joulumarkkinoilla 
totesin et käsityöt ei oikein 
innosta mua niin tämä on 
taas eri juttu, eli ts. sait sen 
kuulostamaan todella 
hyvältä.


- En hirveästi yleensä keskity 
uniikkiuteen, enemmän 
siihen mikä miellyttää omaa 
silmää ja sopii omaan tyyliin 
ja toki laatuun ja tuntuun. 
Nyt kun kuvailit sen noin on 
myös tosi kiinnostavaa 
ajatella mistä mikin on 
peräisin. Olisin hyvin voinut 
hommata tälläisen 
hääpuvun asusteeksi ja 
erityistä plussaa olisi 
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tuottanut – kaiken mainitsemasi lisäksi – mahdollisuus värjäyttää itselle sopivaksi ja 
käyttö toki myös muussa yhteydessä. Uniikki käsityö toki maksaa ja ehkä juuri hääpuvun 
yhteydessä siitä helpoiten maksaisi enemmän. Tosin Muotikuun asiakkaat ovat varmasti 
eri linjoilla rahan käytössä kuin minä, ts. valmiita maksamaan enemmän. Hinta kuulostaa 
kohtuulliselta.


- Minua puhuttelisi juuri tuollaiset mukaan laittamasi kuvat, väristä ja käytöstä. Voisin 
näiden kuvien perusteella päätyä tuotteeseen, jota en muuten ajattelisi.


Nainen, 37 v. 

- Kuvailemasi huivi olisi nimenomaan asusteen kruunaama "koriste", piste i:n päälle, 
viimeinen silaus tai cocktail-kirsikka drinkissä, joten sen uniikkius olisi tärkeää. Jos itse 
huivin hankkisin, käyttäisin sitä ao. tarkoituksessa. Joku tusinatavara-huivi taas voisi olla 
somiste ja asu/kengät/koru se joku juttu.


- Juhla-asu lähtee yleensä liikkeelle jostain yhdestä asusteesta, jonka ympärille lähden 
kehittämään kokonaisuutta. Ostopäätökseen vaikuttaa nimenomaan tuotteen ulkonäkö ja 
käyttötarkoitus, myös miltä se tuntuu ja näyttää päällä. Huivi, mitä voi yhdistää moneen, 
voisi olla potentiaalinen "sijoitus", jos se paitsi näyttäisi myös tuntuisi upealta. 
Kokonaisuus ratkaisee ja jossain kohtaa tietty hedonismi


- Arvokkaassa, uniikissa tuotteessa ekologisuus, kotimaisuus, korkea käsityöaste ja 
eettisyys täyttyvät. Jos tekee kunnon sijoituksen, siltä odottaa myös ekologisuutta ja 
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tiettyyn pisteeseen asti eettisyyttä. Kotimaisuus on iso plussa, mutta arvostan myös 
muiden maiden käsitöitä tilanteesta riippuen. Tuotteesta olen valmis maksamaan 
enemmän, jos se on käsityötä isolla k:lla.


- Olisin kuvailun perusteella valmis maksamaan tuotteesta noin 200-250 €, koska summa 
olisi tällä hetkellä budjettiini sopiva – varmasti huiveista voisi pyytää enemmänkin.


Pohdintaa 

Pidän tuotesuunnitteluprosessissa tärkeänä asiakastarpeiden huomioimista, 
määrittelyä ja muuttamista tuoteominaisuuksiksi. Vastaukset vahvistivat uskoa 

omaan tuotteeseen ja siihen, että sille on olemassa ostajia.  

Valokuvataiteilijana olen usein pohtinut teosten myyntiympäristön merkitystä. Kun ripustus 
on suunniteltu ja toteutettu niin, että asiakas näkee teoksen lähestyttävänä ja osana tilaa, 
hän voi kuvitella sen myös omaan kotiinsa. Jos teosta on mahdollisuus tutkia rauhassa, tai 
sen luokse voi palata, on myynti yleensä hyvää. Samoin jos tapaan itse asiakkaita 
esimerkiksi avajaistilaisuudessa, missä voin kertoa teoksista ja tarinoista niiden takana.


Muotikuu on jo nimenä käsite paitsi Turussa myös muualla Suomessa. Liitän Muotikuuhun 
tietyn säihkeen, estetiikan, ekologisuuden, ylellisyyden ja juhlapukeutumisen – ei pönöttäen, 
vaan pilke silmäkulmassa. Uskon Muotikuun liikkeen/liikkeiden olevan oikea 
myyntiympäristö huivilleni. Kun tuotekehitysprosessi on valmis, olen yhteydessä yrittäjiin. 


Suunniteluprosessin alusta asti olen kuljettanut mukana ajatusta siitä, että tuotteeni välittää 
sanoman. Huivi on unelmaan kietoutumista; näen morsiamen seisomassa epäröimättä 
alttarilla. Arvokkaan ja viisaan rouvan, joka antaa huivin lahjaksi tyttärentyttärelleen 
muistuttaakseen tätä unelmoinnin merkityksestä. Kiireisen äidin, joka on päättänyt kerrankin 
ostaa itselleen ja vain itselleen jotain hyvin kaunista ja hyvin kallista. Itsenäisyyspäivän 
Linnan juhlien kuningattaren ottamassa tilan haltuunsa. Eteerisen mallin catwalkilla. 
Saaristoluonnon ja ensilumen, tupasvillat kesäyössä ja hohtavan joutsenen untuvan 
rantakalliolla.
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