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Tiivistelmä - Referat - Abstract 
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen näkemys tilausompelijalla ja hänen asiakkaallaan on 
käsityötuotteen laadusta, miten asiakkaan ja ompelijat käsitykset eroavat toisistaan ja mitä merkitystä 
erolla on ompelijan toiminnalle käsityöyrittäjänä. Tutkimuksen aineisto kerättiin neljän ompelijan ja neljän 
asiakkaan teemahaastatteluilla.  
 
Tilausompelussa käsityötuotteen tekijä ja asiakas kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Tilausompelijan 
tuote, yksilöllinen vaate, syntyy asiakkaan ja ompelijan välisessä vuorovaikutuksessa, minkä 
seurauksena myös laatu syntyy vuorovaikutuksen tuloksena.  
 
Tutkimuksen tuloksissa näkemykset laadusta kiinnittyvät kuuteen eri teemaan: vaatteeseen, 
valmistusprosessiin, ompelijaan, asiakkaaseen, vuorovaikutukseen ja yritykseen. Vaatteen laatu perustuu 
istuvuuteen ja sopivuuteen asiakkaalle.   
 
Teetetyssä vaatteessa istuvuus on laadun lähtökohta, siitä ompelijat ja asiakkaat ovat yksimielisiä. 
Prosessia kuvatessaan ompelijat painottavat valmistustekniikan laatua. Asiakkaiden näkemys prosessin 
laadusta painottuu vaiheisiin, joissa he itse ovat läsnä: suunnitteluun ja sovitukseen. Ompelijan persoona 
ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat osa laatua sekä ompelijoiden että asiakkaiden näkemyksissä. 
Myös asiakkaan vaikutus odotusten toteutumiseen tiedostetaan. Ompelijan ja asiakkaan välinen 
vuorovaikutus on yksilöllisen vaatteenvalmistuksen ydinasia. Parhaimmillaan vuorovaikutus johtaa 
luottamukselliseen suhteeseen asiakkaan ja ompelijan välillä. Luottamus syntyy myös ompelijan hyvän 
maineen myötä, joka on ompelijan yritysviestinnän kulmakivi.  
 
Kaikkien ompelijoiden näkemyksissä laadusta löytyy tuote- ja valmistuskeskeisyyttä. Tutkimustuloksista 
muodostuu kuva erilaisista ompelijatyypeistä, joiden näkemyksissä laadusta painottuvat erilaiset asiat. 
Toisessa ääripäässä on valmistuskeskeinen ja jopa ylivertainen, ompelijan omiin ihanteisiin perustuva 
laatunäkemys, toisessa asiakas- ja arvokeskeinen laatunäkemys, jossa laatua arvioidaan asiakkaan 
tyytyväisyydestä ja hänelle tuotetusta arvosta käsin.  
 
Asiakkaiden näkemyksissä laadusta painottuu vuorovaikutus ompelijan ja asiakkaan välillä.    
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