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1 Johdanto 

1.1 Tutkimuksen lähtökohtia 

 

Laatu on käsite, josta puhutaan mielellään. Kukapa ei haluaisi viettää laatuaikaa, ostaa 

hyvälaatuisia tuotteita ja nauttia laadukkaista palveluista. Tuotteen ostohetkellä hinta ja laatu 

ovat sen tavallisimmat rationaaliset arviointikriteerit. Jos laatua ei pystytä arvioimaan, sen 

määrittelemiseksi kehitetään sijaiskriteerejä, esimerkiksi tuotteen merkki tai yritys, josta se 

ostetaan (Sieben 1991, 71). Laatu on siis myös peliä mielikuvilla, imagolla ja brandeilla. 

Tuotteen myynnin kannalta tärkeää on se, millaiseksi sen laatu koetaan. Tässä viidakossa 

laadusta voi olla vaikea puhua, koska käsitteellä on eri tilanteissa ja eri henkilöille erilaisia 

sisältöjä.  

 

Käsityöläiset pitävät laadukkaita ja yksilöllisiä tuotteita kilpailukykynsä perustana 

(Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 barometri 2001, 87). Käsityötuotteen laatu on 

yhtä lailla sidoksissa moneen seikkaan. Suunnittelu, valmistustekniikka, välineet, materiaalit 

ja tekijän ammattitaito ovat laadun perustana. Lisäksi käsintehdyn tuotteen herättämä arvostus 

ja mielikuvat sekä tarjottu palvelu vaikuttavat laadun kokemuksen syntyyn.  

 

Tilausompelija on käsityöläinen, joka valmistaa vaatteita tilaustyönä asiakkaalle. Prosessin 

luonne on ainutlaatuinen, koska tuote syntyy tekijän ja asiakkaan välisessä 

vuorovaikutuksessa. Asetelma tuo laatuun uuden ulottuvuuden: myös laatu syntyy 

vuoropuhelun tuloksena.  

 

Tutkimusaiheeni liittyy käsityöyrittäjyyden kontekstiin. Käsityöyrittäjyyttä käsittelevässä 

kirjallisuudessa asiakasta on tutkittu varsin vähän. Kuitenkin asiakkaan näkemys laadusta on 

aivan yhtä tärkeä kuin tuotteen tekijänkin. Tässä tutkimuksessa kiinnostuksen kohteena ovat 

sekä käsityötuotteen tekijä, käsityöyrittäjä että tuotteen ostaja, asiakas. Tutkimus on luontevaa 

jatkoa proseminaarityölleni (Pietarila, 2002), jossa selvitin, millaisia näkemyksiä 

tilausompelijalla on työnsä laadusta. Nyt asetan ompelijoiden ja asiakkaiden näkemykset 

rinnakkain. Lähtökohtana on oletus, että ompelijan ja asiakkaan käsitykset laadusta eroavat 

toisistaan. Ompelija saattaa olla niin tiukasti kiinni omissa kriteereissään, ettei ota huomioon 

asiakkaan odotuksia. Mielestäni asiakkaiden ja ompelijoiden laatukäsitysten tarkastelu voi 

avata uusia hedelmällisiä näkökulmia käsityöyrittäjyyteen ja erityisesti sen taloudelliseen 

kannattavuuteen.  
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1.2 Viitekehys ja tutkimustehtävä 

 

   

L
A
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VAATE

A T
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Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys: Ompelijan ja asiakkaan näkemys laadusta (Koskennurmi-
Sivosta 2001 soveltaen) 
 

Viitekehyskuvio (kuvio 1) havainnollistaa tutkimuksen kohdetta. Tilausompelutoiminta on 

käsityöyrittäjyyttä, jossa pääpaino on perinteisesti asetettu tuotteelle. Tilausompelussa asiakas 

ja tekijä kuitenkin kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Toimintaan kuuluu tuotteen 

valmistamisen lisäksi vuorovaikutus asiakkaan ja tekijän välillä. Ompelijan ja asiakkaan 

välinen kommunikaatioprosessi onkin hyvin tärkeä: siitä riippuu lopulta tuotteen 

onnistuminen. Ompelijan on kyettävä ymmärtämään asiakkaan tarpeet ja odotukset. 

Asiakkaan vaikutusmahdollisuudet ovat aivan erilaiset kuin valmisvaatetta ostettaessa. 

Toisaalta vaatteen teettäminen ompelijalla on myös riski, koska lopputulosta ei voi täysin 

ennustaa. 

 

Valmis vaate on siis vuorovaikutuksen lopputuote. Tekijän ja asiakkaan vuorovaikutus antaa 

erityisen mahdollisuuden myös tuotteen laadun rakentamiseen. Jos ajatellaan, että 

käsityöyrittäjien tulisi entistä enemmän keskittyä siihen, mitä asiakkaat haluavat, on 

ompelijoilla siihen automaattisesti mahdollisuus.  
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Poikolaisen, Mäkijärven ja Rissasen (1994, 47) mukaan tuote on fyysisten ominaisuuksien ja 

mielikuvien muodostama kokonaisuus. Tuote voidaan myös nähdä kokonaisuutena, johon 

kuuluu tavara ja palvelu (Grönroos 1998, 41). Tässä tutkimuksessa määrittelen 

käsityötuotteen kokonaisuudeksi, johon kuuluu fyysisen vaatteen lisäksi valmistusprosessi, 

palvelu, vuorovaikutus asiakkaan ja ompelijan välillä sekä tuotteen ympärille kietoutuvat 

mielikuvat.  

 

Viitekehyskuviosta näkyy, että ompelijan ja asiakkaan näkökulmat käsityötuotteeseen ja sen 

laatuun ovat erilaiset. Tässä tutkimuksessa asiakkaan ja ompelijan näkökulmat on nostettu 

tasavertaisina tarkastelun kohteeksi ja vertailtaviksi. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, 

millainen näkemys tilausompelijalla ja hänen asiakkaallaan on käsityötuotteen laadusta. 

Jatkokysymyksenä voidaan esittää, miten asiakkaan käsitys eroaa ompelijan käsityksestä, ja 

edelleen, mitä merkitystä tällä erolla on tilausompelijalle ja hänen toiminnalleen.  

 

 

2 Laatu 
 

Sana laatu välittää vaikutelman arvosta. Sanoilla laatutuote tai laatumerkki viitataan tavallista 

parempaan tuotteeseen. Se, mitä laadulla tarkoitetaan, on kuitenkin suhteellista ja sille on 

vaikeaa antaa yksiselitteistä määritelmää. Käsitteellä voi olla monia sisältöjä tarkastelijan ja 

hänen näkökulmansa mutta myös tarkastelutilanteen mukaan.  

 

2.1 Näkökulmia tuotteen laadun määrittelyyn 

 

Käsitettä laatu voidaan tarkastella monista eri näkökulmista. Näkökulma riippuu 

tarkastelijasta itsestään, hänen arvoistaan ja ihanteistaan ja myös tarkastelun kohteesta. 

Esimerkiksi yrityksessä painotetaan sitä näkökulmaa, joka sopii sen tuotteisiin ja tavoitteena 

oleviin markkinoihin. Näkökulman mukaan laadun määritelmäkin on aina erilainen.   

 

Garvin (1988) on erotellut laatua koskevan kirjallisuuden ja lehtiaineiston perusteella viisi eri 

näkökulmaa laatuun. Lillrank (1990) on eritellyt Garvinin jaottelun pohjalta kuusi 

näkökulmaa, joista kolme on yhteneviä Garvinin näkökulmien kanssa. Marja Anttila (1999, 

158) on koonnut Garvinin ja Lillrankin laatukäsitykset yhteen (kuvio 2). Lillrank korostaa, 

että kaikkien näkökulmien määritelmät ovat oikeita ja tarpeellisia, eivätkä ne sulje toisiaan 
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pois. Erilaisten näkökulmien poissulkeminen voi olla yritykselle jopa haitallista. Yrityksen 

sisällä tuotantopäälliköllä, markkinointiosastolla tai kirjanpitäjällä on erilaiset näkökulmat 

laatuun. (Lillrank 1990, 42) Garvin tähdentää, että yrityksen sisällä olevien eri 

ammattiryhmien tulisi tehdä yhteistyötä ja tuoda julki käsityksiään laadusta. Yhdessä 

asiantuntijat voisivat ottaa tuotteen laadun huomioon kokonaisvaltaisemmin. (Garvin 1988, 

46–48) Käytännössä jokin määritelmä muodostuu yrityksen vallitsevaksi linjaksi, vaikka 

muutkin näkökulmat otetaan huomioon.  

tuotekeskeinen arvokeskeinen 

 

 valmistuskeskeinen     kilpailukeskeinen  

               LAATU 

             ylivertaisuutta korostava                       ympäristökeskeinen 

  

käyttäjäkeskeinen asiakaskeskeinen 

           

Kuvio 2. Eri näkökulmia tuotteen laatuun (Anttila, M. 1999, 158 Garviniin ja Lillrankiin 
viitaten)   
 

Arvokeskeisessä näkökulmassa laatua tarkastellaan suhteessa tuotteen hintaan. Tavoitteena on 

paras mahdollinen laatu sellaiseen kohtuulliseen hintaan, jonka asiakas suostuu maksamaan. 

Asiakas- ja käyttäjäkeskeisen näkökulman mukaan tyytyväinen asiakas on laadun mittari. 

Valmistuskeskeisessä näkökulmassa painotetaan tuotantoprosessia ja tavoitteena on 

virheellisten tuotteiden minimointi. Tuotekeskeinen näkökulma lähtee siitä, että tuotteessa 

itsessään on tietyt ominaisuudet, jotka määrittävät sen laadun. Esimerkiksi autossa tällaiset 

ominaisuudet voisivat olla kiihtyvyys ja bensiinin kulutus. Kilpailukeskeisessä painotuksessa 

verrataan hinta-laatusuhdetta kilpailijoiden tasoon. Tavoitteena on yhtä hyvä tuote kuin 

kilpailijoillakin. Ympäristökeskeinen painotus määrittelee tuotteen laadun sen mukaan, mitkä 

ovat sen kokonaisvaikutukset yhteiskuntaan ja luontoon. Laadun kriteerit voidaan määritellä 

tietyillä standardeilla, jotka koskevat esimerkiksi prosessissa syntyviä päästöjä tai autojen 

pakokaasuja. (Lillrank 1990, 41–49)  

  

Sanotaan, että asiakas on aina oikeassa. Asiakaskeskeinen laatunäkemys on noussut etusijalle 

muihin verrattuna. Asiakaskeskeinen näkemys on lähimpänä tuotteen ostotapahtumaa, ja 

ostojen summa lopulta ratkaisee yrityksen menestymisen. (Lillrank 1990, 45) Tuotteella on 

vain ominaisuuksia. Vasta se, miten nämä ominaisuudet vastaavat ihmisten tarpeisiin, antaa 

niille laadullisen merkityksen. Murtolehto (1994, 151) kuvaa laatua tuotteen kyvyksi täyttää 
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asiakkaan tarpeet ja odotukset. Bergman ja Klefsjö (1994) eivät tyydy vain odotusten 

täyttämiseen. Laatu on jotakin, joka tekee mahdolliseksi rakkaussuhteen asiakkaan ja tuotteen 

tai palvelun välillä. Heidän mukaansa laatu on siis tuotteen kykyä tyydyttää ja jopa ylittää 

kuluttajan odotukset. (Bergman & Klefsjö 1994, 17) Laatu ei asu tuotteessa, kuten 

tuotekeskeinen määritelmä yrittää vakuuttaa, eikä pelkästään asiakkaan arvioinneissa vaan 

tuotteen ja asiakkaan välisessä suhteessa. Kysymys on siitä, millä tavalla tuotteen 

ominaisuudet täyttävät kuluttajan tarpeet ja millainen arvo ominaisuuksilla on suhteessa 

tarpeisiin. Asiakas ei siis ensisijaisesti osta tavaraa tai palvelua vaan tyydytystä tarpeeseensa. 

(Lillrank 1990, 46) Poikolainen, Mäkijärvi ja Rissanen (1994) kuitenkin huomauttavat, että 

asiakas tekee valintapäätöksen yleensä useiden vaihtoehtojen joukosta kilpailutilanteessa. Ei 

siis riitä, että tuote täyttää asiakkaan tarpeen. Sen on täytettävä tarve jossain suhteessa 

kilpailevia tuotteita paremmin. (Poikolainen, Mäkijärvi & Rissanen 1994, 47)  

 

Lecklin (1997) lisää, että asiakastyytyväisyys ei ole itsetarkoitus, johon tulee pyrkiä hinnalla 

millä hyvänsä. Yrityksen toiminta voi olla laadukasta vain, jos se on myös kannattavaa. 

Lecklin korostaa, että laadun kannalta tärkeintä on oikeiden asioiden tekeminen. Tuote saattaa 

olla yrityksen näkökulmasta täydellinen, mutta asiakkaalle se voi olla ylilaatua, josta hän ei 

ole valmis maksamaan. Asiakkaan odotukset ylittävä laatu ei kuitenkaan ole ylilaatua, jos 

laatu on juuri se tekijä, jolla yritys saavuttaa kilpailuedun muihin yrityksiin nähden. (Lecklin 

1997, 22–24) 

 

Laatukäsitteestä voidaan myös erottaa kaksi eri osaa, objektiivinen ja subjektiivinen. Muun 

muassa Hofmann (1987) määrittelee objektiivisen osan tarkoittavan niitä tuotteen 

ominaisuuksia, jotka ovat luonnontieteellisin menetelmin mitattavissa. Subjektiivisella osalla 

tarkoitetaan sitä, mikä merkitys ominaisuuksilla on ihmisen tuotteeseen kohdistamien 

tarpeiden tyydytyksessä. Subjektiivinen laatu on sidoksissa käyttäjän makuun ja hänelle 

tuotteesta muodostuviin mielikuviin. Joswig (1970) käyttää osista nimityksiä rationaalinen ja 

emotionaalinen laatu. (Hofmann 1987; Joswig 1970 Anttilan 1999, 156 mukaan) 

  

2.2 Tarve ja tuotteen arvo 

 

Asiakaskeskeisen laatukäsityksen mukaan laatu on asiakkaan tarpeiden ja odotusten 

tyydyttämistä ja jopa ylittämistä (Lillrank 1990, 45–47). Mistä siis onkaan kyse, kun puhutaan 

asiakkaan tarpeesta? Lillrank viittaa Maslowin (1954) tarvehierarkiaan, jonka mukaan tarpeet 
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ovat yleisiä, kohtalaisen yksiselitteisiä ja hierarkkisesti järjestäytyneitä. Ihmisellä on tarve 

syödä, asua, pukeutua, liikkua, rentoutua, olla yhdessä muiden kanssa, kuulua johonkin, saada 

ihailua ja tunnustusta jne. Se, miten tarve käytännössä tyydytetään, vaihtelee. Tarpeen 

tyydyttäminen tietyllä tavalla on halu. Ihmisten tarpeet ovat kaikkialla lähestulkoon samat, 

mutta tarpeita tyydyttävät yksilölliset halut vaihtelevat. (Maslow 1954 Lillrankin 1990, 46 

mukaan) Halun lisäksi tarvitaan ostovoimaa eli kykyä tyydyttää halu ostamalla. Näistä 

elementeistä syntyy kysyntä. (Lillrank 1990, 46)  

 

Ilmonen (1993) kritisoi tarpeen näkemistä liian yksioikoisesti ihmisen toimintaa 

vääjäämättömään päämäärään ohjaavana motiivina. Tarvetilasta ei ole biologisesti määrättyä 

yhteyttä tietyn tarpeen syntyyn, eikä tarpeen olemassaolosta vielä voi ennustaa sen 

tyydytystapaa. Vaikka ihmisellä olisi nälkä (tarvetila), voi jokin ulkoinen tapahtuma viedä 

ruokahalun (tarve). Edelleen ruokahalun olemassaolosta ei voida vielä päätellä, millä ruoalla 

se tullaan tyydyttämään. Tarvetilalla on fysiologis-biologinen perusta, mutta tarpeen kohdetta 

määräävät psyykkis-sosiaaliset ainekset, esim. yksilön muisti ja kokemukset psyyken tasolla, 

tavat sekä moraali ja laki yhteisön tasolla. Ilmonen myös esittää, että tavarat itsessään 

vaikuttavat yhä voimakkaammin siihen, mikä asia tulkitaan tarpeen kohteeksi. Tarpeiden 

lisäksi kulutusvalintojamme suuntaavat myös sosiaaliset mekanismit, kuten traditio ja 

tottumukset, elämäntapa, tyyli ja muoti. (Ilmonen 1993, 73–78; 83; 229; 278) 

 

Tarpeet ilmenevät ihmisessä samanaikaisesti ja yhteen kietoutuneena ja vaativat monenlaisia 

toimintamuotoja. Tarvetilan tiedostaminen saa ihmisen toiminnan alulle tarpeen 

tyydyttämiseksi, mutta kohde ei välttämättä ole vielä selvillä. Toiminnan avulla ihminen saa 

kokemuksia eri vaihtoehdoista ja tarpeen kohde tarkentuu. Muun muassa kauppa käyttää 

hyödykseen ihmisten tarpeiden yhteen kietoutumista ja tulkinnan jäsentymättömyyttä 

houkuttelemalla asiakkaita tekemään ns. heräteostoksia. Ihmisen on pakko ottaa tarpeisiinsa 

etäisyyttä ja tehdä valintoja eri tarpeiden välillä. Kun tarpeen kohde on selkiintynyt, alkaa 

varsinainen tarpeentyydytys, mikäli sille ei ole esteitä. Tyydyttymisen seurauksena tapahtuu 

tarvetilassa muutos. Entisen tarpeen tilalle työntyy uusia, ajankohtaisia tarvetiloja. 

Lopputuloksena on päättymätön tarpeiden ketju. Ilmonen korostaa myös tarpeiden 

historiallista muuttuvuutta ja kehittymistä. Toiminnan kautta ihmisen tiedot ja taidot karttuvat. 

Ihminen keksii uudenlaisia tarpeentyydytystapoja ja luo itselleen uusia tarpeita. (Ilmonen 

1993, 78–79) 
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Arvo muodostuu tuotteen kyvystä tyydyttää asiakkaan tarpeet ja halut. Asiakas arvioi tuotteen 

arvoa siis omasta tarpeestaan käsin. Asiakkaalle tuotettu arvo on Lillrankin mukaan tiettyyn 

rajaan asti mitattavissa rahassa. Jos tuotteella on arvoa, asiakas on valmis maksamaan siitä 

hyvän hinnan. Tuotteella voi kuitenkin olla käyttäjälleen monenlaista arvoa. Lillrank erottaa 

toisistaan tuotteen käyttöarvon, näyttöarvon ja vaihtoarvon. Käyttöarvo liittyy tuotteen 

käyttäjän käyttötarpeeseen, tuotteen hyötyarvoon ja suorituskykyyn. Tuotteella on 

käyttöarvoa, jos se toimii niin kuin sen on tarkoitus ja vastaa siihen tarpeeseen, johon tuote on 

tarkoitettu vastaamaan. Esimerkiksi villapaidan käyttöarvo on sen kyvyssä suojella ihmistä 

kylmältä talvipakkasella. Näyttöarvo puolestaan liittyy näyttötarpeeseen. Ihminen luo omaa 

yksilöllistä minuuttaan tuotteiden avulla ja haluaa myös näyttää muille, kuka hän on. 

Villapaidalla on näyttöarvoa, jos se esim. esteettisiltä ominaisuuksiltaan, tuotemerkiltään tai 

ostopaikaltaan vastaa yhteisön yleisesti hyväksymää käsitystä arvokkaasta. Tuotteen 

näyttöarvo ei ole ilmeinen vain tuotteesta katsoen, vaan se pitää suhteuttaa johonkin tiettyyn 

sosiaaliseen ympäristöön, sen arvosteluun ja hyväksyntään. Vaihtoarvo liittyy siihen, että 

tuotteella on arvoa, joka voidaan muuttaa muuksi arvon muodoksi, esimerkiksi rahaksi tai 

muuksi tuotteeksi. (Lillrank 1990, 46–48) Ilmosen mukaan vaihtoarvo tekee tuotteesta 

tavaran. Ilman vaihtoarvoa tuotteen käyttöarvo olisi olemassa vain mahdollisuutena. (Ilmonen 

1993, 203) Vaihtoarvo on siis kaikille markkinatalouden tuotteille välttämätön.  

 

Ilmosen mukaan keskustelua tuotteen arvosta mutkistaa se, että kuluttajan arvokeskeisessä 

näkökulmassa yhdistyvät tavaran todellinen arvo ja kuluttajan oma näkemys siitä. Kuluttajan 

omaan näkemykseen vaikuttaa hänen arvionsa, miten tavara auttaa häntä hänen 

pyrkimyksissään. (Ilmonen 1993, 72) Haugin (1982) tavaraestetiikan teorian mukaan kuluttaja 

ei voi tuntea tavaran arvoa etukäteen, vaan tuntemus syntyy vasta tavaran käyttöönoton 

jälkeen. Myös Grönroosin (1998, 82) mukaan tuotteen arvo muodostuu suhteessa käyttäjän 

kanssa. Ilmonen (1993, 84) jatkaa, että käytön myötä syntynyt kokemuksemme tavaroiden 

käyttöarvosta ohjaa toimintaamme. Haug arvelee, että (käyttö)arvo sinänsä ei voi panna 

ostamista alulle, vaan sen tekee käyttöarvonlupaus. Esimerkiksi tuotteen pakkaus, muotoilu ja 

sen ympärille kehitetty mielikuvamainonta muodostavat objektiivisen käyttöarvonlupauksen, 

josta tulee elimellinen osa tavaraa. (Haug 1982 Ilmosen 1993, 83–84 mukaan) Falk (1990) 

näkee mainonnan juuri lupauksina hyvästä, asiakkaalle tuotetusta arvosta. Mainonnan myymä 

hyvä kattaa koko skaalan tarpeellisesta ja hyödyllisestä arvokkaaseen ja ainutkertaiseen sekä 

pidemmälle vietynä nautinnon ja onnen metaforisiin kuviin ja lupauksiin. (Falk 1990, 65) 

Käsitteellä subjektiivinen käyttöarvonlupaus Haug kuvaa sitä, miten objektiivinen 

käyttöarvonlupaus on vaikuttanut kuluttajaan, toisin sanoen, miten hän ylipuhuu itsensä 
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tavaran oston kannalle (Haug 1982 Ilmosen 1993, 84 mukaan). Subjektiivinen 

käyttöarvonlupaus on Ilmosen mukaan keskeisin lenkki tavaroiden välittämässä tarpeen 

tulkintaprosessissa. Tavarat pyrkivät vakuuttamaan meidät siitä, että ne ovat ainoita oikeita 

tulkintoja tarpeistamme. (Ilmonen 1993, 87) 

 

Ilmonen kritisoi tavaraestetiikan teoriaa siitä, että puhuessaan vain käyttöarvosta ja 

käyttöarvon lupauksesta se unohtaa kokonaan tavaran symbolisen arvon. Esimerkiksi 

BMW:tä ei välttämättä osteta vain siksi, että se on kelvollinen auto, vaan ehkäpä myös siksi, 

että se symboloi keskiluokkaista asemaa yhteiskunnassa. (Ilmonen 1993, 86) Ihmiset 

käyttävät tavaroita hyvin monenlaisiin tarkoituksiin. Ilmosen käyttämä käsite symboliarvo 

vastaa siis jo aiemmin käsiteltyä näyttöarvon käsitettä.  

 

Kun tarpeet sopivat yhteen tavaran todellisen (käyttö, näyttö, vaihto)arvon ja kuluttajan 

arvoon liittyvän mielikuvan kanssa, on ostotapahtuma todennäköinen. Kun tavaran ja 

tarpeiden välille on näin syntynyt liitos, se pyrkii jatkossa vakiintumaan eli kuluttajasta 

saattaa tulla tietyn tavaramerkin uskollinen käyttäjä. Kulutuskulttuurissa markkinoinnilla ja 

uutuuksilla pyritään kuitenkin kaikin keinoin murtamaan kuluttajien ja tavaroiden välille 

syntyneitä siteitä. (Ilmonen 1993, 72)  

 

Asiakkaan tarve näyttää siis olevan markkinoiden tärkein kiinnostuksen kohde. Helsingin 

Sanomien Nyt-liitteen Toimittajalta-palstalla (15.10.1999) Kangosjärvi vertailee ruotsalaisten 

ja suomalaisten tuotteiden hinta-laatusuhdetta. Hänen mukaansa kotimaisista tuotteista 

maksetaan mukisematta kallis hinta, jonka arvellaan korreloivan laadun kanssa. Ruotsalaiset 

kuitenkin kykenevät tuottamaan hyvää laatua halvalla. Tuotteet ovat viimeisimpien 

virtauksien mukaisia ja teetetty siellä, mistä ne halvimmalla saadaan. Kangosjärvi kirjoittaa: 

”Kympin kuppi tai sadanviidenkympin housut täyttävät tehtävänsä. Todennäköisesti ne 

kestävätkin siihen asti, kun seuraavan sesongin mallit jo tulevat.” Kyse on siis asiakkaan 

odotusten täyttämisestä eli laadusta asiakkaan tarpeisiin keskittyvän määritelmän mukaisesti.  

 

Lillrank (1990) kuitenkin huomauttaa, että asiakkaan tarpeisiin ja haluihin keskittyminen voi 

johtaa lyhytnäköiseen ja yhteiskunnan ja ympäristön kannalta tuhoisaan toimintaan. 

Ympäristön pilaantuminen, kaiken kaupallistuminen ja lyhytjänteinen tyydytyksen 

metsästäminen voivat olla tästä seurauksena. Siksi asiakaslähtöisen laatunäkökulman rinnalle 

tarvitaan muita näkökulmia, mm. ympäristökeskeinen laatumääritelmä. Kehittyneissä 

teollisuusmaissa onkin jo herätty kyseenalaistamaan yritysten oikeus palvella kaikkia 
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asiakkaan mielihaluja. (Lillrank 1990, 47) Bergman ja Klefsjö (1994) korostavatkin, että 

keskittyminen asiakkaan odotuksiin ei tarkoita sitä, että asiakas olisi aina oikeassa. 

Valmistajan täytyy kuitenkin ymmärtää asiakkaan tarpeita ja selvittää, mitä perusteluita niille 

on. (Bergman & Klefsjö 1994, 24)  

 

2.3 Käsityötuotteen laatu tekijän näkökulmasta 

 

Laatu on usein yhdistetty käsityön perinteisiin ja sen on sanottu olevan käsityöläisen 

kilpailukyvyn perusta (Johnsson 1999, 105). Lecklin (1997) kuvaa, kuinka perinteinen 

käsityöammattikuntien mestari-kisälli-oppipoikajärjestelmä toimi aikansa 

laadunvalvontajärjestelmänä. Mestari otti vastuun oman organisaationsa laadun 

varmistuksesta.  Kun tekijä ja ostaja kohtasivat, arvioitiin laatu ostohetkellä. Teollinen 

vallankumous muutti laadun valvontaa ratkaisevasti. Suunnittelu ja tuotanto erosivat 

toisistaan ja valmistusprosessi pilkottiin pieniin vaiheisiin. Siitä lähtien haasteena on ollut 

laadun kokonaisvaltainen seuranta ja hallinta. (Lecklin 1997, 19–21)  

 

Lähtökohtana käsityötuotteen laadulle voidaan kiistatta pitää käsityöläisen ammattitaitoa. 

Tekijän on osattava asiansa. Kuten kenen tahansa työläisen myös käsityöläisen tulisi 

jatkuvasti etsiä uusia haasteita ja kehittää osaamistaan. Tuotteen laadun perustana ovat myös 

hyvät materiaalit ja laadukkaat välineet, joilla materiaalia työstetään. Taitava käsityöläinen 

tuntee työstämänsä materiaalin. Hän tekee työtään materiaalin ehdoilla ja tietää, mitä 

materiaalista voi tehdä ja mitä ei. (Virtanen 1995, 38–41) Myös Dalsgaard (1997) korostaa 

käsityön tekemisen materiaalilähtöisyyttä. Hyvä käsityöläinen pystyy hyödyntämään 

työstämäänsä materiaalia parhaalla mahdollisella tavalla ja valmistaa materiaalin luonteisia 

tuotteita. Materiaalilähtöisen työskentelyn avainsanoja ovat innostus, oivallus ja 

syventyminen. Niiden avulla saavutetaan käsityön korkea laatu, jossa yhdistyvät esteettinen ja 

materiaalinen ulottuvuus. (Dalsgaard 1997, 40–42) Samalla tavoin, jopa romanttisesti, 

käsityöläisen osaamisesta puhuu myös Graae (1993). Käsityöläisen on hänen mukaansa 

pyrittävä harmoniaan materiaalin kanssa ja tilanteeseen, jossa työ opettaa tekijäänsä. 

Käsityöläisen suhteen työhönsä ja materiaaliin on siis oltava välitön ja valmis oppivaan 

kohtaamiseen. (Graae 1993, 1) 

 

Lillrank (1990) erittelee tuotteen laadussa kolme elementtiä. Ne ovat valmistuksen laatu, 

suunnittelun laatu ja tuotteen imago. (Lillrank 1990, 52) Valmistuksen laadussa lähtökohtana 
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ovat materiaalit ja niiden laatu, käytettävät välineet ja käsityöläisen ammattitaito. 

Valmistuksen laatu kehittyy yleensä osaamisen myötä. Kokemuksen, erilaisten niksien ja 

apuvälineiden avulla pyritään kohti virheiden eliminointia. (Johnsson 1999, 108) Tavoitteena 

valmistuksessa tulisi olla yhdenmukaisuus eli se, että jokainen tavara tuottaa samanlaisen 

suorituskyvyn (Lillrank 1990, 52). Käsityötuotteissa hyväksytään luonnollisesti yksilöllisiä 

eroja, mutta yksilöllisyydenkin tulisi olla hallinnassa. Käsityöläisen itse olisi hyvä määritellä 

ne puitteet, joissa tuotteiden väliset erot saavat liikkua. (Johnsson 1999, 108)  

 

Suunnittelun laadulla Lillrank tarkoittaa tuotteen suorituskykyä eli sitä, kuinka hyvin tuote 

soveltuu käyttötarkoitukseensa. Tuotteen pitää toimia tehtävässään luotettavasti ja turvallisesti 

ja kestää luvatun ajan. Tuotteen huollettavuus on osa suunnittelun laatua. (Lillrank 1990, 52–

54) Käsityötuotteessa korostuu vielä erityisesti tuotteen esteettinen laatu. Tuotteen 

viimeistely, pakkaus, tuoteselostukset ja muut ohjeet tulisi myös ottaa huomioon suunnittelun 

laadussa.  

 

Kolmannella elementillä, imagolla, Lillrank tarkoittaa yllä mainittujen objektiivisten 

laatukriteereiden subjektiivista vastinetta asiakkaan mielessä, eli tuotteen herättämiä 

mielikuvia. Mielikuvat liittyvät tuotetta laajempaan kokonaisuuteen, kuten yritykseen, 

merkkiin tai valmistusmaahan. (Lillrank 1990, 55) Käsityöhön liitetyt mielikuvat vaikuttavat 

käsityötuotteesta syntyvään laatumielikuvaan. Mielikuvaa muokkaavat monet tekijät, kuten 

käsityöläisen persoona ja tunnettuus tai saadut palkinnot ja tunnustukset. (Johnsson 1999, 

110) 

 

Marja Anttila pohti luennollaan Laadukkaan käsityötuotteen problematiikka (10.3.1999) 

käsityötuotteiden valmistuksessa vallitsevaa laatukäsitystä. Hän viittaa Garvinin (1988) 

esittämään ylivertaisuutta korostavan laadun käsitteeseen ja pitää sitä käsityötuotteen 

valmistuksessa vallitsevana. Ylivertaisuutta korostavasta näkökulmasta katsottuna laatu on 

tuotteen erinomaisuutta. Laatu nähdään absoluuttiseksi ja universaaliksi ilmiöksi, joka ei 

vaihtele ajan ja paikan mukaan. Korkeassa laadussa on ajattomuutta ja pysyvyyttä, joka 

nousee tyylien ja makujen vaihtelun yläpuolelle. Ylivertainen laatu on Garvinin mukaan 

joissakin yhteyksissä yhdistetty käsityöläisyyteen ja massatuotannon vastakohtaan. 

Määritelmän mukaan laadun oppii tunnistamaan vain kokemuksen kautta. Iskulauseeksi 

sopiikin: sen tuntee, kun sen näkee. Ylivertaisuutta korostava näkökulma laatuun on 

filosofinen, ja siinä ehkä piileekin sen heikkous. Ongelmana on, että määritelmä ei tarjoa 
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mitään käytännönläheistä ohjetta, joka voisi ohjata tiettyyn suuntaan laadun parantamiseksi. 

Laadun määritelmä säilyy hyvin epämääräisenä. (Garvin 1988, 41–42) 

 

2.4 Vaatteen laatu asiakaskeskeisestä näkökulmasta 

 

Abraham-Murali ja Littrell (1995) kuvaavat vaatteen laatua suhteena vaatteen ja käyttäjän 

välillä. Tämä suhde alkaa hankintahetkestä ja muuttuu ajan myötä, kun vaatetta käytetään, 

huolletaan, korjataan ja säilytetään. (Abraham-Murali & Littrell 1995, 155; myös Norton 

1991, 78 ja Sieben 1991, 66) Ostohetkellä vaatteeseen kohdistuu odotuksia. Odotukset 

syntyvät tarpeiden, tuotteessa olevan tiedon, aikaisempien kokemusten, muiden kuluttajien 

mielipiteiden, mainonnan, hinnan yms. perusteella. Asiakas arvioi vaatetta sen fyysisten 

ominaisuuksien, materiaalin, tunnun ja hoito-ominaisuuksien perusteella. Esteettiset seikat 

painottuvat luonnollisesti myös vaatteen hankinnassa. Väri, malli ja istuvuus ovat tärkeitä. 

(Anttila, M. 1999, 160) Siebenin (1991) mukaan kuluttaja arvioi vaatteen laatua 

ostotilanteessa psyykkisen ja fyysisen hyödyn näkökulmasta. Fyysisiä ja esteettisiä piirteitä 

tarkastellessaan kuluttaja arvioi, missä määrin vaate pystyy täyttämään hänen odotuksensa. 

Sieben korostaa, että odotukset vaatetta kohtaan vaihtelevat vaatteesta riippuen: iltapuvulta 

odotetaan erilaisia asioita kuin arkivaatteelta. (Sieben 1991, 67–68) Toisaalta voidaan ajatella, 

että iltapukuun ja arkivaatteeseen kohdistetut odotukset ovat yleisellä tasolla samat, 

esimerkiksi mukavuus ja sopivuus. Kulttuurinen tai sosiaalinen konteksti, jossa vaatetta 

käytetään, määrittelee tarkemmin odotusten sisällön, esimerkiksi sen, millainen on tiettyyn 

juhlatilanteeseen sopiva iltapuku.   

 

Hjort-Andersenin (1987) mukaan kuluttaja tekee ostopäätöksen erilaisten 

epävarmuustekijöiden vallitessa ja pyrkii välttämään riskejä. Vaatteen ostossa piilevät riskit 

voivat liittyä taloudelliseen puoleen, vaatteen toimintaan ja fyysisiin ominaisuuksiin tai 

vaatteen psykologisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin. (Hjort-Andersen M. Anttilan 1999, 159–

160 mukaan) Vaatteen psykologisiin ja sosiaalisiin merkityksiin liittyvät käyttäjän oma maku, 

tyyli, viihtyvyys vaatteessa ja vallitseva muoti tai muu sosiaalisen ympäristön pukeutumiselle 

asettama normi.  

 

Vähentääkseen epävarmuus- ja riskitekijöitä asiakas siis hankkii tietoa tuotteesta ja tarkastelee 

sitä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden summana, muodostaen oman näkemyksensä tuotteen 

laadusta. Vaatteen sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan jo edellä mainittuja fyysisiä ominaisuuksia, 



 

 12 

mallia, istuvuutta, väriä ja materiaalia. Ulkoiset tekijät, joita kutsutaan myös sijaiskriteereiksi, 

eivät ole fyysinen osa tuotetta, mutta suhteessa tuotteeseen. Hinta, tuotemerkki, liikkeen 

imago ja palvelu sekä mainonnan luomat mielikuvat ovat ulkoisia tekijöitä ja niitten on 

todettu vaikuttavan voimakkaasti kuluttajien laatunäkemyksiin ja ostokäyttäytymiseen. 

(Anttila, M. 1999, 160)  

 

Hines ja O’Neal (1995) kysyvät, mitkä henkilökohtaiset arvot piilevät kuluttajien laadun 

arviointiin käyttämien kriteerien takana. Kuluttaja tekee valintansa maksimoiden suotuisia ja 

minimoiden epäsuotuisia seurauksia. Seuraukset voivat olla fyysisiä, taloudellisia, sosiaalisia, 

psykologisia tai esteettisiä. Erilaiset seuraukset yhdistyvät kuluttajan mielessä tiettyihin 

tuotteen sisäisiin tai ulkoisiin tekijöihin. Hines ja O’Neal esittävät, että kuluttajan 

henkilökohtaiset arvot määrittävät haluttuja tai ei-haluttuja seurauksia. Arvioidessaan tuotteen 

laatua kuluttaja siis tarkastelee sitä konkreettisten tuotteen ominaisuuksien, niistä vedettävien 

johtopäätösten ja mahdollisten seurausten summana, jotka yksilön arvopäämäärien perusteella 

määrittyvät halutuiksi tai ei-halutuiksi. Hinesin ja O’Nealin tutkimuksessa kuluttajat arvioivat 

vaatteen  laatua erityisesti taloudellisten, sosiaalisten ja psykologisten seurausten perusteella. 

Arvojen tasolla painottuvat sosiaalinen arvostus ja yksilön omanarvontunto. (Hines & O’Neal 

1995)  

 

Vaatteen käytössä sen laatua arvioidaan uudelleen. Silloin korostuvat kokemukselliset 

ominaisuudet, vaatteen hoito-ominaisuudet, käyttökelpoisuus, mukavuus ja muut käyttöön 

liittyvät seikat. Tällöin kokemus tuotteen laadusta voi muuttua suhteessa ostohetken 

arviointiin. (Anttila, M. 1999, 161)  

 

Koskennurmi-Sivonen (1998) kuvaa laatua muotisalongin asiakkaiden kokemusten 

perusteella. Laadun kokemus liittyy vaatteeseen mutta myös palveluun, vuorovaikutukseen 

asiakkaan ja suunnittelijan välillä ja itse suunnittelijaan. Laadun kokemus on siis hyvin laaja-

alainen ja kattaa koko salongin toiminnan. Itse vaatteessa laadun kokemiseen vaikuttivat 

vaatteen yksilöllisyys ja sen mukanaan tuoma ajattomuus, mukavuus ja sopivuus juuri 

asiakkaalle. Vaatteessa yleisesti koettiin olevan ”sitä jotain”. Vaatteen materiaalit koettiin 

ensiluokkaisiksi. Hoito-ominaisuuksiakin pidettiin hyvinä, vaikka vaatteet vaativatkin 

kemiallista pesua. Vaatteen hinta koettiin kohtuulliseksi siihen nähden, että se saattoi olla 

ajaton, jopa elinikäinen ostos. Palvelu ja vuorovaikutus suunnittelijan välillä koettiin osaksi 

laatua. Asiakas pääsi itse mukaan suunnitteluprosessiin, hänen oma makunsa ja tyylinsä 

kehittyi. Palvelua leimasi miellyttävä, kiireetön ilmapiiri ja asiakkaan yksityisyyden 
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vaaliminen. Suunnittelijan makua ja kykyjä pidettiin erinomaisina, mikä vaikutti myös 

olennaisesti laadun kokemukseen. Hänen persoonaansa liitettiin myös tietty diplomaattisuus, 

asiakaspalveluhenkisyys, täsmällisyys ja joustavuus. Asiakkaat tunsivat olevansa osaavissa 

käsissä. Asiakkaan kokemukseen laadusta liittyi myös se tosiasia, että vaate oli tehty juuri 

käsityönä. Tämä arvostus tiedostettiin hyvin vaihtelevasti riippuen asiakkaan omista 

kokemuksista käsityön saralla. Käsityöläisyyteen, kuten myös suunnittelijaan itseensä, 

liitettiin täydellisyys. Lopputulos oli juuri niin kuin piti, ei melkein. (Koskennurmi-Sivonen 

1998, 257–278) Salongin asiakas muodosti laatukäsityksensä vaatteen sisäisten ja ulkoisten 

tekijöiden summana. Sisäisiä tekijöitä olivat materiaali ja vaatteen yksilöllisyys, sopivuus 

asiakkaalle. Ulkoisia tekijöitä olivat palvelu, vuorovaikutus, asiakkaan mielikuva 

suunnittelijasta, hänen kyvyistään ja erinomaisesta tyylitajustaan sekä mielikuva käsityöstä 

yleensä. Vaatteen hankintaan liittyvät riskitekijät koettiin hyvin vähäisiksi, sillä suunnittelijan 

makuun ja ompelijan taitoihin luotettiin.  

 

Siebenin mukaan usein oletetaan, että kaikilla kuluttajilla on samanlainen pätevyys arvioida 

vaatteen laatua. Todellisuudessa kaikki edellä mainitut tekijät, kuluttajien tiedot, arvot, tarpeet 

ja muiden kuluttajien mielipiteet sekä vaate sisäisine ja ulkoisine tekijöineen vaikuttavat 

laadun arviointiin. (Sieben 1991, 67) Lisäksi arvio saattaa muuttua ajan myötä vaatteesta 

saatujen kokemusten perusteella. Siksi vaatteen laatu on monimutkainen ja tarkastelijasta sekä 

tarkastelutilanteesta riippuva ilmiö. 

 

2.5 Kulutuksen tasot ja elämystalous 

 

Ilmonen (1993) kuvaa kulutuksen monitahoisuutta ja kerroksellisuutta. Tavarassa kiteytyvä 

työ ja sen perustalta muotoutuva vaihtoarvo edustavat kulutuksen taloudellista puolta. 

Tavaroilla täytyy olla kuluttajan silmissä käyttöarvoa, eli niiden tulee näyttäytyä tarpeiden 

kohteina. Käytössä voivat painottua tavaran toiminnalliset ja aineelliset tai symboliset 

ominaisuudet. Kun käytössä painottuu toiminnallisuus, voidaan puhua kulutuksen 

tavaraopillisesta puolesta. Käyttöarvo ei kuitenkaan ole vain esineen ominaisuuksissa vaan 

ominaisuuksien merkityksissä, jotka ovat sidoksissa kulttuuriseen todellisuuteen. Tavaroiden 

avulla ilmaistaan esimerkiksi kulttuurista yhteenkuuluvuutta tai asemaa. Näin kulutuksella on 

myös symbolinen puolensa. Ilmonen erottaa vielä kulutuksen produktiivisen aspektin. 

Tavaraa voidaan käyttää luovasti ohi sen, mitä kulutuksen tavaraopillinen ja symbolinen 

aspekti ilmentävät. Esimerkiksi ruoka-aineilla voidaan testata ruoanvalmistuksen loputtomia 



 

 14 

ja ennalta määräämättömiä mahdollisuuksia. Kulutuksen neljä aspektia ilmenevät useimmiten 

samassa tavarassa positiivisessa suhteessa keskenään, mutta jokin aspekti voi myös irtautua 

erilliseksi alueekseen ja alkaa määrätä tavaran muita aspekteja. Esimerkiksi Ilmonen ottaa 

muotitavaran, jonka symboliarvo vanhenee nopeasti ja siksi myös taloudellinenkin arvo 

laskee pian, vaikka tavaraopilliset ominaisuudet eivät muuttuisi miksikään. Keräilyesineen 

arvo sen sijaan kasvaa symbolisten merkitysten ansiosta ajan myötä, vaikka sen tavaraopilliset 

ominaisuudet heikkenevätkin. (Ilmonen 1993, 203–206) 

 

Kulutuksen moniulotteisuus välittyy myös kuluttajan asemaan. Taloudellisesta aspektista 

käsin kuluttajaa tarkastellaan asiakkaana. Tavaraopillisen aspektin dominoidessa kuluttaja 

asetetaan käyttäjän asemaan. Symbolisen aspektin korostuessa kuluttaja nähdään 

kommunikoijana ja produktiivisen aspektin näkökulmasta kuluttaja on itse tuottajan roolissa. 

(Ilmonen 1993, 206–207) 

 

Ilmosen mukaan perinteisesti kulutuksen taloudellinen ja tavaraopillinen puoli on asetettu 

muita tärkeämmiksi. Hintaa ja laatua on punnittu juuri kyseisen suhteen varassa. (Ilmonen 

1993, 207–208) Vainio (1994) kritisoi taloustieteellistä kuluttajan valintateoriaa siitä, että se 

selittää ihmisen toimintaa vain kapeasta hyötynäkökulmasta käsin. Vainion mukaan kuluttaja 

ei ole vain rationaalinen toimija, joka maksimoi hyötyään suhteessa käytettävissä olevaan 

budjettiin tai minimoi omat kustannuksensa annetulla hyötytasolla. (Vainio 1994, 95) 

Kuluttajaa on perinteisesti tarkasteltu asiakkaana ja käyttäjänä, ei niinkään kommunikoijana. 

Ilmonen kuitenkin arvioi, että modernissa kulutuskulttuurissa taloudellisen ja symbolisen 

aspektin välinen suhde on kohonnut keskeiseksi. Laatua tarkastellaan yhä enemmän 

symbolisen ulottuvuuden kautta. Hinnoissa tämä näkyy esimerkiksi siten, että uudeksi ja 

muodikkaaksi ymmärretty tuote on hinnoiteltu korkealle ja symbolisesti vanhentunut tuote 

joutaa alennusmyyntiin. (Ilmonen 1993, 207–208)  

 

Yritysmaailma on muuttunut tasaisesta, ennustettavasta ja vakaasta yllätykselliseksi ja alati 

muuttuvaksi kentäksi. Yritysympäristöä muotoilevat mm. globalisaation vaikutukset, 

viestintä- ja informaatioteknologian kehitys, kulutuksen ja tuotannon nopeus, sidosryhmien 

pirstaloituminen ja toimialajakojen hämärtyminen. Tuotteet ja palvelut muistuttavat yhä 

enemmän toisiaan ja kuitenkin niiden on kovassa kilpailussa erotuttava toisistaan. (Aula & 

Heinonen 2002, 16; Ahopelto 1993, 11) Markkinoiden suurin taistelu käydään kuluttajien 

huomiosta, jota ilman tavara ei tule vaihdetuksi (Ilmonen 1993, 72).  
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Ihmiset rakentavat identiteettiään yhä enemmän esinekokemusten kautta. Ihminen kaipaa 

ympärilleen tuotteita, joiden avulla hän voi vahvistaa persoonallisuuttaan ja erottautua muista, 

mutta samalla kuulua joukkoon (Luutonen 2002, 30). Markkinointiviestintä hyödyntää 

ihmisten pyrkimystä identiteetin rakentamiseen. Tuotteita markkinoidaan tavalla, joka esittää, 

että tietty elämäntyyli ja esine kuuluvat erottamattomasti yhteen. (Raunio 2002) Kuluttajia 

segmentoidaan erilaisten väestömuuttujien (esim. ikä, sukupuoli, yhteiskuntaluokka) lisäksi 

myös arvojen ja elämäntavan perusteella, jolloin tietynlaiset tuotteet voidaan kohdistaa juuri 

oikeanlaiseen tarpeeseen (Sieben 1991, 69).  

 

Poikolaisen (1994) mukaan ostaja ei oikeastaan ole kiinnostunut siitä, mitä hän 

todellisuudessa saa, vaan siitä, mitä hän odottaa ja kokee saavansa. Mielikuvat ovat siis jopa 

enemmän kuin todellisuus. (Poikolainen 1994, 39) Puhutaankin mielikuva- tai 

elämystaloudesta, jolla tarkoitetaan sitä, että lisäarvoa tuotteille haetaan yhä enemmän 

elämyksistä ja mielikuvista. Yrityksen menestys ei ole kiinni vain tuotteiden tai palvelujen 

myynnistä, vaan parhaiten menestyy se, joka osaa myydä tarinoita ja unelmia. (Aula & 

Heinonen 2002, 16) Myös Åberg (2000) vahvistaa mielikuvien tärkeän aseman ihmisten 

päätöksenteossa. Mielikuvien syntymiseen vaikuttavat yrityksen toiminta, tuotteet, palvelut, 

henkilökunnan käyttäytyminen, esitteet ja muut julkaisut, organisaation toimintaympäristö, 

omat ja muiden kertomat aikaisemmat kokemukset ja joukkoviestinnän antama kuva 

yrityksestä, mutta myös täysin satunnaisetkin tekijät. (Åberg 2000, 109, 115–116) Grönroos 

(1998, 27–28) korostaa palvelun merkitystä mielikuvien luomisessa ja arvioi palvelun luovan 

kallisarvoista etua kiristyvässä taloudellisessa kilpailussa. 

 

2.5.1 Maine, imago, brandi vai design management – mitä ne ovat? 

 

Käsitteet imago, brandi ja maine yrittävät Aulan ja Heinosen (2002) mukaan tavoittaa jotain 

olennaista siitä, mitä ihmiset ajattelevat organisaatiosta, sen tuotteista ja palveluista. Niiden 

käyttö on kuitenkin äärimmäisen sekavaa. (Aula & Heinonen 2002, 47, 48) Miten nämä 

kolme eroavan toisistaan? Karvosen (2000) mukaan imagoon eli yrityskuvaan liittyy ristiriita 

joltakin näyttämisen ja todella olemisen välillä. Siksi käsite on leimautunut negatiivisesti 

erityisesti mediassa. Käsite on myös jakautunut kahteen eri merkitykseen. Imagoa voidaan 

tarkastella lähettäjäkeskeisesti, jolloin se merkitsee yrityskuvan tietoista rakentamista. 

Toisaalta tarkastelukulma voi olla vastaanottajakeskeinen, jolloin imagolla tarkoitetaan niitä 

mielikuvia, joita vastaanottaja on yrityksestä muodostanut. (Karvonen 2000, 51–52, 63)  
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Aulan ja Heinosen (2002, 52) mukaan imago on selkeästi visuaalinen ja imagoa rakennetaan 

usein visuaalisen viestinnän keinoin. Sukulaiskäsite on myös design management, jolla 

tarkoitetaan yrityskuvan tietoista rakentamista ja hallintaa kiinnittämällä huomiota yrityksestä 

ulospäin suuntautuviin viesteihin (Ahopelto 1993, 17). Poikolaisen (1994) mukaan design 

management on prosessi, jonka osa-alueet ovat tuote, viestintä, käyttäytyminen ja 

toimintaympäristö. Tavoitteena on, että yrityksen keskeinen sanoma viestitään asiakkaille 

kaikilla näillä osa-alueilla. Osa-alueet ovat eri yrityksissä eri tavoin painottuneita. Joidenkin 

yritysten keskeisen viestin tärkein viestintäkanava on itse tuote. Tällöin keskeistä on rakentaa 

tuotteen ympärille merkkejä ja merkityksiä. Poikolaisen mukaan ympäristö saa vahvan 

painoarvon sellaisten palvelutuotteiden yhteydessä, joissa inhimillinen kontakti ei ole kovin 

tärkeää. Esimerkiksi itsepalveluravintolassa miljöö, äänet, värit ja tuoksut ovat tärkeitä. 

Käyttäytyminen puolestaan on keskeisessä osassa silloin, jos yrityksen toimintaan liittyvät 

todella henkilökohtaiset kontaktit. Viestintä design managementin osa-alueena sisältää kaiken 

yrityksen visuaalisen viestinnän ja siihen liittyen sen harjoittaman graafisen suunnittelun 

esim. painotuotteissa, opasteissa ja mainonnassa. Viestintä on pääosassa silloin, kun 

mielikuvat ovat tärkein yhteys yrityksen ja asiakkaiden välillä. Perinteisille massatuotteille 

voi rakentaa houkuttavuutta juuri tehokkaan, mielikuvia luovan mainonnan avulla. 

(Poikolainen 1994, 22–31) 

 

Brandilla tarkoitetaan tuotemerkkiin perustuvaa mielikuvaa tuotteesta kuluttajien 

keskuudessa, jota luodaan mainonnan ja markkinointiviestinnän keinoin. Se on nimestä, 

merkeistä ja symboleista koostuva tuotteen olemus ja sen ensisijainen tehtävä on erottaa tuote 

muista vastaavista. Brandilla pyritään saavuttamaan arvostusta tietyssä kohderyhmässä. (Aula 

& Heinonen 2002, 53–55) 

 

Vaikka mielikuvien ja tarinoiden merkitys organisaation menestymisen kannalta kasvaa koko 

ajan, ne eivät sinällään riitä. Annetut lupaukset on myös lunastettava. Maineella tarkoitetaan 

kaikkia organisaatiosta kerrottuja arvottavia tarinoita. Maine kumpuaa yrityksen arvoista, 

jotka tulevat näkyviksi toiminnassa. Maine muodostuu organisaation toiminnan, ihmisten 

kokemusten ja organisaatiota koskevien mielikuvien ja tulkintojen välisessä 

vuorovaikutuksessa. Avainasemassa ovat kaikki organisaation kanssa, sen sisällä tai 

ulkopuolella toimivat ihmiset. (Aula & Heinonen 2002, 22, 32–37, 55) Karvosen (2000) 

mukaan maineen käsite liittää yhteen arvioinnin ja tästä arviosta viestimisen. Maine on 

yhteisöllinen ja prosessuaalinen, se elää ja uusiutuu ihmisten keskuudessa. (Karvonen 2000, 

65)  
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Karvosen (2000) mukaan maineen käsitteestä lähtevässä ajattelussa on keskiössä organisaatio 

kansalaisena -metafora. Kunnon kansalainen noudattaa hyviä tapoja, tuntee vastuunsa 

yhteisöä kohtaan ja on hyvissä puheväleissä kaikkien kanssa. Kuitenkin kapitalistisessa 

markkinataloudessa organisaatioiden toimintaa voisi paremmin kuvata organismi-metaforalla. 

Silloin organisaatio nähdään eliönä, jonka tehtävä on selvitä hengissä nopeasti muuttuvassa 

ympäristössä. Nykyaikaisessa asiakaskeskeisessä markkinaopissa ajatellaankin, että 

organisaation on mukauduttava asiakkaiden jatkuvasti muuttuvien mieltymyksien ja tarpeiden 

mukaan. Organismi-metaforan pohjalta organisaatiolta ei kuitenkaan voida odottaa eettistä 

toimintaa, vaan ainoastaan kykyä sopeutua viidakon lakeihin. Pitkäaikaista kanta-asiakkuutta 

rakentaville yrityksille Karvonen suositteleekin kunnon kansalaisen roolin omaksumista 

organismiajattelun sijaan. (Karvonen 2000,  65, 71–73) 

 

2.5.2 Palvelun laatu 

 

Palvelut ovat ainakin jossain määrin aineettomia tekoja tai prosesseja, joissa asiakkaan 

ongelmat ratkaistaan asiakkaan, palveluhenkilökunnan, tavaroiden tai palvelun tarjoajan 

välisessä vuorovaikutuksessa. Palvelun aineettomuudesta seuraa se, että palvelu koetaan usein 

hyvin subjektiivisesti. Koska arvo tuotetaan ostajan ja myyjän välisessä vuorovaikutuksessa ja 

asiakas osallistuu tuotantoprosessiin ainakin jossain määrin, ei palvelu koskaan ole kaikille 

samanlainen. Tämä asettaa haasteen myös palvelun laadun kannalta. Kuinka laatu voitaisiin 

pitää tasaisena, jos palvelut jo lähtökohtaisesti ovat epätasaisia? Palvelussa tuotanto, jakelu ja 

kulutus ovat samanaikaisia prosesseja, mikä myös asettaa haasteen palvelun 

laadunvalvonnalle. (Grönroos 1998, 52–55) 

 

Grönroos (1998, 40) käyttää Normannin (1984) käsitettä totuuden hetki kuvaamaan tilannetta, 

jossa asiakkaan ja yrityksen edustajat ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Palvelun tarjoajalla 

on mahdollisuus osoittaa asiakkaalle palvelujensa laatu. Seuraavassa hetkessä tilanne voi jo 

olla ohi. Se, mitä vuorovaikutuksessa tapahtuu, määrittää palvelun koetun laadun. Myös 

Hiltunen ja Markkanen (1994, 198) pitävät jokaista kontaktia ensiarvoisen tärkeänä. Lecklinin 

(1997) mukaan totuuden hetket määräävät viime kädessä yrityksen menestyksen tai 

epäonnistumisen. Totuuden hetket eivät koske vain palveluyrityksiä, sillä parhaimmatkaan 

tuotteet eivät myy itse itseään, vaan ne tarvitsevat tuekseen ammattitaitoista henkilöstöä 

ottamaan vastaan asiakkaiden odotuksia ja vaatimuksia. (Lecklin 1997, 102)  

 



 

 18 

Grönroosin (1998) mukaan asiakkaan kokemalla palvelun laadulla on kaksi ulottuvuutta: 

tekninen eli lopputulosulottuvuus ja toiminnallinen eli prosessiulottuvuus. Nämä voidaan 

myös tiivistää kysymyksiksi mitä ja miten. Palvelun toiminnallista ulottuvuutta asiakas arvioi 

subjektiivisemmin. Grönroosin mukaan tärkeä suodatin laadun kokemisessa on vielä palvelua 

tuottavan yrityksen imago ja sen luomat mielikuvat. Jos asiakkaalla on myönteinen mielikuva 

palvelun tarjoajasta, pienet virheet voidaan antaa anteeksi. Jos virheet toistuvat usein, imago 

kärsii. Jos yritykseen liitetyt mielikuvat ovat kielteisiä, mikä tahansa virhe vaikuttaa 

suhteellisesti enemmän. (Grönroos 1998, 62–65) Hiltunen ja Markkanen ovat samaa mieltä: 

Jos asiakkaan ennakkoasenne on jostain syystä negatiivinen, hän reagoi herkästi kaikkiin 

yrityksen edustajan välittämiin viesteihin ja näkee neutraalitkin viestit negatiivisina (Hiltunen 

& Markkanen 1994, 200). 

 

Asiakkaalla on odotuksia, jotka vaikuttavat laadun kokemukseen. Odotettu laatu riippuu mm. 

palvelua tarjoavan yrityksen markkinaviestinnästä, asiakkaan saamasta suusanallisesta 

viestinnästä, yrityksen imagosta ja asiakkaan tarpeista. (Grönroos 1998, 67–68) Hiltusen ja 

Markkasen (1994) mukaan erityisesti kuulopuheet vaikuttavat asiakkaan odotuksiin. 

Tutkimukset osoittavat, että ihmiset myös uskovat kanssaihmistensä kokemuksiin paljon 

vahvemmin kuin esim. lehdissä olevaan maksettuun mainontaan. (Hiltunen & Markkanen 

1994, 200) Koettua kokonaislaatua (kuvio 3) määrittää Grönroosin (1998, 68) mukaan siis 

odotetun ja koetun laadun välinen kuilu. Jälleen kerran laatua määritellään sen kautta, kuinka 

asiakkaan odotukset tulevat täytetyiksi.  

 

   
Kuvio 3. Koettu kokonaislaatu (Grönroos 1998, 67) 

 

Grönroos esittää useiden palvelun laadusta tehtyjen tutkimusten perusteella laadukkaaksi 

koetun palvelun kuusi kriteeriä. Ensimmäinen kriteeri, ammattitaito, liittyy tekniseen laatu-

ulottuvuuteen. Asiakas kokee, että palvelun tarjoajalla on sellaiset tiedot ja taidot sekä 
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resurssit, että tämä pystyy ratkaisemaan asiakkaan ongelman. Seuraava kriteeri, maine ja 

uskottavuus, liittyy yrityksen imagoon. Kolmas kriteeri on asenne ja käyttäytyminen, neljäs 

lähestyttävyys ja joustavuus, viides luotettavuus sekä kuudes normalisointi. Nämä liittyvät 

selvästi prosessin toiminnalliseen laatuun. Normalisoinnilla tarkoitetaan sitä, että jonkin 

mennessä pieleen palvelun tarjoaja ryhtyy heti toimenpiteisiin pitääkseen tilanteen hallinnassa 

ja löytääkseen uuden, hyväksyttävän ratkaisun. (Grönroos 1998, 73–74) 

 

 

3 Käsityöyrittäjyys 
 

Tarkasteltaessa käsityötuotteen laatua ja käsityöläisen näkemystä siitä on mielestäni oleellista 

perehtyä käsityöyrittäjän toimintaan ja toiminnan mahdollisiin ongelmiin, käsityöyrittäjän 

asiakkaaseen ja menestymisen mahdollisuuksiin.    

 

3.1 Käsityöyrittäjyyden erityispiirteitä 

 

Käsityöyritykset ovat kädentaitoja vaativaa tuotantoa, korjausta, huoltoa tai alihankintaa 

harjoittavia yrityksiä. Käsityöyrityksen tuotteet ovat esineitä, työsuorituksia tai palveluita. 

Tuotantoprosessissa inhimillinen työpanos on merkittävällä sijalla, vaikka tuotteet 

valmistetaankin koneita hyväksi käyttäen. Kyse on usein yksittäistuotannosta tai vähäisestä 

sarjavalmistuksesta. (Mestarikiltaneuvosto 2004) Käsityöyrittäjyyden tarkkarajainen 

määritteleminen on kuitenkin ongelmallista. Käsityöyritysten tila -raportissa (1998, 50) 

korostetaan, että samaan aikaan, kun perinteisten käsityöammattien määrä on 1970-luvun 

jälkeen jatkuvasti pienentynyt, on jälkiteollinen yhteiskunta synnyttänyt suuren määrän 

uuskäsiteollisia ammatteja, joissa monissa hyödynnetään uutta tietotekniikkaa. 

 

Vuonna 2000 käsityöalan arvioitiin työllistävän Suomessa 27 000–38 000 henkilöä, joten se 

on merkittävä ammattiryhmä. Suomessa on n. 13 000 käsityöyritystä, ja ne työllistävät 

keskimäärin 2,1 kokopäivätoimista henkilöä. (Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 

barometri 2001, 11) Suomalaiset käsityöyritykset voidaan enimmäkseen luokitella 

mikroyrityksiksi, jotka työllistävät alle 10 henkilöä ja joiden vuosiliikevaihto on enintään 

kaksi miljoonaa euroa. Enemmistö käsityöyrittäjistä on naisia, Käsityöyritysten tila ja kehitys, 

vuoden 2000 barometrin (2001, 20) perusteella 67 %. Naisten yritystoimintaan liittyy usein 

kysymyksiä perheen ja työn yhteensovittamisesta sekä toisaalta ulkopuolisia odotuksia ja 
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mahdollisia esteitä, joita ei ole samalla tavoin havaittu miesten yritystoiminnassa. 

(Kovalainen 2002, 12–14) 

 

Käsityöyrityksen tuotanto on työvoimavaltaista, eikä siihen yleensä sijoiteta suuria pääomia. 

Siksi käsityöyrittäjyyteen harvoin liitetään kasvun, nopean muutoksen tai globaalien 

markkinoiden mielikuvia. Kasvun käsitteen määrittäminen on kuitenkin ongelmallista, koska 

käsitys yrityksen kasvusta on muodostunut pitkälti pääomavaltaisten, globaalien tuotteiden 

yritysten tutkimuksen pohjalta. Käsityöyrityksissä kasvu on henkilöstön palkkaamisen sijasta 

useimmiten sitä, että yritys kehittää alihankintaa, verkostoituu muiden yritysten kanssa tai 

investoi koneisiin ja laitteisiin. Verkostoituminen tarkoittaa sitä, ettei esimerkiksi vaatetusalan 

tai puusepänteollisuuden yritys valmista tuotetta alusta loppuun asti yksin vaan useamman 

yrityksen verkostoituneena yhteistyönä. Yhteistyö muiden yritysten kanssa tulee halvemmaksi 

kuin korkeiden työvoimakustannusten maksaminen työntekijöistä. (Kovalainen 2002, 14–15, 

22) Verkostoituminen onkin useissa yhteyksissä (KTM 1995, Käsityöyritysten tila. Vuoden 

1998 barometri, Äyväri 2002a) nähty käsityöyrittäjille sopivaksi kasvun mahdollisuudeksi.  

 

Mikroyritysten ja itsenäisten elinkeinonharjoittajien ongelmat liittyvät usein hallinnollisiin 

rasitteisiin. Käsityöyrittäjän ongelmana ei yleensä ole tuottaminen tai myyminen vaan 

lukuisat yhteiskunnan asettamat lisäehdot, jotka yrittäjä kohtaa mm. verotuksen, 

työnantajavelvoitteiden ja työsuojelun muodossa. (KTM 1995, 41–44, 53) Toisaalta 

käsityöläisellä on yrityksessään monta eri roolia, jotka koettelevat voimavaroja (Kovalainen 

2002, 21). Käsityöyrittäjä on yhtä aikaa johtaja ja työntekijä, suunnittelija, kirjanpitäjä ja 

myyjä. Hänelle kuuluvat yhtä hyvin yrityksen strategiset päätökset kuin tilojen siivouskin. 

(KTM 1995, 30–31) Lisäongelmia käsityöyrittäjälle aiheuttaa usein yrittäjyyteen liittyvän 

koulutuksen puute. Käsityöalan koulutukseen ei välttämättä sisälly  laajempaa yrittäjyyden 

koulutusta tai käytännön tietoa yrityksen perustamisesta ja liiketoiminnan harjoittamisesta. 

(Kovalainen 2002, 12–14) 

 

Laakso (2002) tarkastelee käsityöyrittäjyyttä työnä, joka on tekijälleen kutsumus tai 

elämäntehtävä. Käsityöyrityksen toiminnan tavoitteena voidaan nähdä taloudellisen 

tuottamisen lisäksi myös käsityötoiminta itsessään. Arvoina ovat usein itsenäisyys, pienuus ja 

riippumattomuus. (Laakso 2002, 154) Esimerkiksi Kaipaisen (2000b) haastattelemat 

tilausompelijat ovat ryhtyneet ammattiin itsensä toteuttamisen ja työn itsenäisyyden takia. 

Myös ihmiskeskeisyys on tärkeä arvo, ei niinkään voitontavoittelu. (Kaipanen 2000b, 106) 

Usein käsityöyrityksen toiminnan ihanteeksi asetetaan kuitenkin teollinen yritys. Tämä saattaa 
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aiheuttaa ristiriitaa ja epäsopivuutta ehdotetuissa toimenpiteissä. (Laakso 2002, 167–168) 

Arvopohja ja elämäntapa ovat  käsityöyrittäjyyden erityispiirteitä, joiden ymmärrystä 

Hautamäki (2002, 55) perää tehokkaan teknologian Suomessa. Mielestäni juuri 

käsityöyrittäjyyden arvopohjan huomioon ottaminen auttaa ymmärtämään käsityöyrittäjän 

toimintaa ja laatukäsitystä. 

 

Toisaalta on myös syytä muistaa, että käsityöyrittäjien kategoriaan mahtuu monenlaisia 

tarinoita ja tekijöitä. Esimerkiksi Käsityöyritysten tila, vuoden 1998 barometrissä 

käsityöyritykset jaotellaan elämäntapayrittäjiin, tuotantoperusteisiin vakaisiin yrityksiin ja 

kasvuhakuisiin yrityksiin. Elämäntapayrittäjille on tyypillistä toiminnan pieni volyymi, 

suoramyynti ja -markkinointi sekä vähäinen riskinotto. Elämäntapayrittäjät pyrkivät 

itsenäisyyteen. Alihankinnan tai ulkoisten rahoituspalvelujen käyttö sekä verkostoituminen 

muiden yrittäjien kanssa on vähäistä. Tuotantoperusteisissa vakaissa yrityksissä yhteistyö, 

alihankinta ja ulkopuolinen rahoitus on selvästi yleisempää. Toimintaa tehostetaan osittaisella 

sarjatuotannolla ja markkinointia kohdistetaan valtakunnallisesti. Kuitenkin verrattuna 

kasvuhakuisiin yrityksiin tuotantoperusteiset vakaat yritykset ottavat selvästi vähemmän 

riskejä ja pyrkivät tarkoituksella pitämään toimintansa pienenä. Kasvuhakuiset yritykset 

pyrkivät laajentamaan toimintaansa ja markkinoitaan. (Käsityöyritysten tila. Vuoden 1998 

barometri 1998, 51) 

 

3.2 Käsityöyrittäjän asiakas 

 

Kuka ostaa käsityöyrittäjän tuotteita? Miksi ostaa, ja miksi ei osta? Asiakasta ei ole 

käsityöyrittäjyyden yhteydessä paljonkaan tutkittu. Luutonenkin (2002a, 72) myöntää, että 

kuva asiakkaiden tarpeista rakentuu lähinnä yrittäjän mielikuvien varaan. Kysymyksiin 

asiakkaasta ja hänen toimintansa motiiveista on tuskin olemassa yhtä yksiselitteistä vastausta. 

On kuitenkin olennaista kohdistaa katse kohti käsityöyrittäjän asiakasta, hänen arvostuksiaan 

ja tarpeitaan. 

 

Käsityön arvostus on ajallisesti ja kulttuurisesti vaihteleva ilmiö. Vähän väliä puhutaan 

käsityön uudesta tulemisesta, ja käsityön arvostus kuulostaa alan kirjallisuudessa olevan 

ikuisessa nousussa. Käsityön imago ei kuitenkaan ole yksiselitteisesti positiivinen. Hickey 

(1997) kuvaa artikkelissaan 'Craft within a consuming society', kuinka suuren yleisön 

mielikuva käsityöstä on muodostunut käsityöharrastuksen sekä myyjäisten ja messujen 
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tuotetarjonnan kautta. Käsityön tekemistä ei siksi välttämättä mielletä työksi ollenkaan. 

Ammattikäsityöläiset ovat tilanteesta hämmentyneitä. Heidän mielestään harrastuskäsityö 

vähentää ammatin arvostusta ja laskee hintoja, joita tuotteista voidaan pyytää. (Hickey 1997, 

87) Kaipaisen (2000a) mukaan tilausompelun taloudelliseen tuottavuuteen vaikuttaa 

ompelijan itsensä lisäksi asiakkaiden arvomaailma ja ostokäyttäytyminen. Asiakas ja 

välttämättä edes ompelija eivät pidä tilausvaatteita taidekäsitöinä tai käsi- ja 

taideteollisuustuotteina, vaan ne mielletään valmisvaatteiden kaltaisiksi. Ompelua sinänsä 

voidaan pitää arkisena ja itsestään selvänä taitona. (Kaipainen 2000a, 153) Kauppa ja 

teollisuusministeriön raportissa (1995) arvellaankin, että käsiteollisuus on kärsinyt 

vanhakantaisista asenteista ja ajatuksesta, että sen, jolla ei ole varaa ostaa on tehtävä itse. 

Raportissa myös arvioidaan, ettei käsiteollinen tuote ole saavuttanut riittävää 

merkkituoteasemaa ja kärsii vertailusta massateollisten tuotteiden kanssa. (KTM 1995, 15)  

 

Käsityöyritysten tila ja kehitys, vuoden 2000 barometriin osallistujat pitävät käsityöyrityksen 

selkeästi tärkeimpänä menestystekijänä tuotteiden yksilöllisyyttä, omaleimaisuutta ja laatua. 

Kuitenkin uhkana toiminnalleen haastatellut pitävät ulkomaista halpatuontia, kopiointia ja 

halpatuotantoa. (Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 barometri 2001, 87) Tämä 

muodostaa mielenkiintoisen ristiriidan. Jos halpatuotannolla todella on mahdollisuus kilpailla 

käsityötuotteiden kanssa, tarkoittaako se sitä, että käsityöyritysten tuotteet eivät ole riittävän 

omaleimaisia, kysyy Kovalainen (2002, 28). Tuomikoski (2002) arvelee, että käsityöläiset 

tekevät usein vääriä tuotteita, joille on liikatarjontaa tai joista ei ole kysyntää. Jos 

käsityötuotteet yrittävät samoille markkinoille massatuotannon kanssa, ne eivät pärjää. 

Toisaalta teollisella tuotannolla ei ole kykyä vastata kaikkien erityisryhmien tarpeisiin. Tästä 

syntyy käsityöyrittäjien markkinarako. Tuomikoski kehottaakin käsityöläisiä pohtimaan 

tarkkaan omien kohderyhmiensä tarpeita. (Tuomiokoski 2002, 52)  

 

Laaksonen (2002) pohtii, liittyykö käsityötuotteisiin samanlainen ongelma kuin moniin yleistä 

hyvää kantaviin asioihin. Kuluttajat kannattavat asennetasolla esimerkiksi 

ympäristöystävällisyyttä ja luomutuotantoa. Asenteet eivät kuitenkaan aina näy 

käyttäytymisessä. Vaikka käsityötuotteita periaatteellisesti arvostettaisiin, ei niitä silti 

kovinkaan usein osteta. (Laaksonen 2002, 102) Pajunen (2002, 25–26) esittää, että käsityön 

mielikuvalla ei ole Suomessa markkina-arvoa. Tuotteen hinta on suurin kuluttajien 

käyttäytymistä ohjaava tekijä. Pajunen toivoo apua yleissivistävästä koulutuksesta. 

Käsityöopettajilla ja taiteen perusopetuksessa toimivilla on merkittävä tehtävä visuaalisen 

sivistyksen ja tekstiilitietoisuuden välittämisessä lapsille, nuorille ja aikuisille. Itse nostaisin 
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esiin myös laatutietoisuuden ja eettisen tietoisuuden. Nykypäivänä kuluttaja on niin 

vieraantunut ostamistaan tuotteista, että hänelle ei monessakaan tapauksessa ole selvää, mistä 

tuotteen hinta ja elinkaari muodostuvat. Itse käsityönopettajana haluan kiinnittää huomiota 

siihen, että tuotteen halvalle hinnalle on aina syynsä.  

 

Luutonen (2002b, 30) pohtii elämäntavan muutosten liittymistä tekstiilialan huonoon 

menestykseen. Onko tekstiilialalla otettu huomioon muuttuneet elämäntavat ja sitä kautta 

muuttuneet tarpeet? Myös Laaksonen (2002, 103) kannustaa käsityöläisiä pohtimaan 

kuluttajan arjessaan kohtaamia käyttötilanteita ja tarpeita ja suunnittelemaan niitä vastaavia 

tuotteita. Luutonen (2002a, 76) kuitenkin korostaa, että tuotteet ovat muutakin kuin vain 

ratkaisu johonkin käytännön tarpeeseen. Anttilan (2002) mukaan oleellista onkin selvittää, 

mikä tuo käsituotteelle lisäarvoa asiakkaan silmissä. Käsityötuote voi olla käyttötuote mutta 

myös näyttötuote, jos se sisältää kiinnostavia sosiaalisia ja kulttuurisia viittauksia ja 

merkityksiä. Se voi lisäksi, toisin kuin halpatuontituote, täyttää ekologisen tarpeen. Oleellista 

on, että tuotteen ekologiset seikat, esimerkiksi sen alkuperä, materiaalit ja korjattavuus, 

tuodaan kuluttajan nähtäville. (Anttila 2002, 35) 

 

Luutosen ja Äyvärin (2002) mielestä käsityöyrittäjän tulisi määrätietoisesti tuoda esille niitä 

hyötyjä, joita ostaja tuotteesta saa. Hyvä tuote ei ehkä puhukaan puolestaan. Tuotteista ja 

niiden valmistajasta kaivataan tietoa. Tuoteideoiden lähtökohtiin, tuotteiden valmistustapaan, 

raaka-aineisiin, tekniikoihin, kuvioihin, väreihin tai yrittäjään itseensä liittyvät tarinat on syytä 

kertoa. (Luutonen ja Äyväri 2002, 207) Snellin (2002, 242) toteuttama kvalitatiivinen 

markkinaselvitys vahvistaa oletusta käsityötuotteisiin liitettyjen tarinoiden merkityksestä.  

Luutosen ja Äyvärin (2002, 208) mielestä tuotteiden ja palvelujen saatavuutta on myös  

parannettava ja kohderyhmille viestittävä entistä tehokkaammin. 

 

Snellin (2002) toteuttamassa kvalitatiivisessa markkinaselvityksessä käy ilmi, että 

käsityötuotteita ostaneet ihmiset liittävät tuotteisiin ja valmistustapaan pääosin positiivisia 

merkityksiä. Kolmen Helsingissä ja Mikkelissä käydyn ryhmäkeskustelun avulla kootusta 

aineistosta nousee esiin mielikuvia siitä, että käsityötuote on tehty juuri minua varten. (Snell 

2002, 236) Hickeyn (1997) mukaan positiivinen mielikuva käsityöstä on usein niillä, joilla 

itsellään on kokemusta käsityön tekemisestä tai jotka muuten ovat käsityön maailmassa 

sisällä. He pitävät käsityötuotetta sinällään arvokkaana ja erityisenä, tekijänsä luovuuden ja 

taidon ilmentymänä. Ongelma suuren yleisön kohdalla on Hickeyn mukaan se, että tuotteen 

alkuperä ei ole nähtävillä. Ihminen, joka ei tunne erilaisia tekniikoita, ei voi ymmärtää miten 
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tuote on tehty ja kuinka paljon aikaa ja vaivaa, suunnittelua ja valmistusta sen tekemiseen on 

käytetty. Paikka, jossa tämä tekijän ja ostajan välinen kuilu voidaan ylittää, on käsityöläisen 

oma verstas, jossa hän myy tuotteitaan. Tekoympäristössä ostaja pääsee itse osalliseksi 

tekoprosessista ja koko siitä elämäntavasta, jota käsityöläisyys edustaa. Kun hän ostaa 

tuotteen, hän ostaa myös prosessin ja palan tuotteen takana olevaa filosofiaa. (Hickey 1997, 

93–95) Myös Dormer (1990, 30–32) esittää, että käsityönä tehty tuote edustaa käsityöläisen 

elämäntapaa, jolloin se voi ja sen tulisikin avoimesti muistuttaa tekotavastaan.  

 

3.3 Käsityöyrityksen menestys 

 

Menestys on ongelmallinen käsite käsityöyrittämisessä, ehkä myös kaiken yrittämisen saralla. 

Usein menestykseksi määritellään yksiselitteisesti taloudellinen kasvu. Matomäki (2002, 37) 

muistuttaa, että menestys käsi- ja taideteollisuusalalla voi olla jo sitä, että käsityöläinen 

pystyy elättämään itsensä omalla työllään. Menestystä määriteltäessä tulisikin ottaa huomioon 

luvussa 3.1 esiin tuodut käsityöyrittäjyyden erityispiirteet.  

 

Äyväri (2002b, 22–24) tiivistää tekstiilialan yritysten tulevaisuuden mahdollistavat tekijät 

asiakaslähtöisyyteen, yhteistyökumppaneihin, ajanhenkisyyteen ja saatavuuteen. 

Asiakaslähtöisyyden hän nostaa voimakkaimmin esiin. Asiakaslähtöisyys merkitsee tuotteen 

suunnittelussa sitä, että on tarkkaan harkittu, kenelle tuote on tarkoitettu. Tarvitaan tietoa 

kuluttajan asenteista, arvoista ja tarpeista. Asiakaslähtöisyyden periaate merkitsee myös sitä, 

että tuote on saatavilla sellaisessa ympäristössä, missä asiakas muutenkin asioi. Kaiken 

kaikkiaan on siis nostettava etusijalle asiakas ja hänen odotuksensa. (Äyväri 2002, 22–24) 

 

Tuotteiden hinnoittelu ja markkinointi ylipäänsä saattavat tuottaa vaikeuksia käsityöläiselle. 

Hickey (1997) kuvaa käsityöläistä ihmiseksi, joka tekee luovaa työtä, harjoittaa saamaansa 

lahjaa. Käsityöläisen tuotteet ovat ikään kuin hänen jälkeläisiään, osa käsityöläistä itseään. 

Tällaisen kohteen hinnoittelu ja markkinoiminen voi tuntua epämiellyttävältä ja jopa 

mahdottomalta. (Hickey 1997, 86) Käsintehty brandi -kirjassa (Ruohomäki 2000) 

käsityöläiselle ehdotetaan uudenlaista roolia tuottajana. Tuottaja pohtii asiakkaan 

näkökulmasta, mitä tämä tarvitsee, haluaa ostaa ja käyttää ja millä hinnalla. Tuottajan rooli 

onkin askel kohti käyttäjä- ja asiakaskeskeistä laatukäsitystä. Tuottajan rooli merkitsee myös 

helpotusta yrittäjälle itselleen. Ottaessaan uudenlaista roolia käsityöläisen ei tarvitse olla niin 
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lähellä tuotetta. Etääntyminen tuotteesta tuo mukanaan ammattimaisuutta ja tervettä 

kaupallisuutta. (Ruohomäki 2000, 12–17)  

 

Menestyvä käsityöyrittäjä -tutkimuksen (1996) mukaan käsityöyrittäjät pitävät tuotteidensa 

laatua ylivoimaisesti tärkeimpänä menestyksen kriteerinä. Toiseksi tärkeimmäksi 

menestystekijäksi nousevat yrityksen imago ja tuotekuva. Seuraavilla sijoilla tulevat jatkuva 

tuotekehitys, hyvä toimituskyky ja myyntityön osaaminen. (Äyväri 1996, 56) Todennäköisesti 

kaikki Suomen käsityöyrittäjät katsovat valmistavansa laadukkaita tuotteita. Johnsson (1996) 

pohtii, miksi kaikki käsityöyrittäjät eivät kuitenkaan menesty. Hänen mielestään huomio 

pitäisi kiinnittää siihen, kenen näkökulmasta laatua arvioidaan. Valmistajan ja asiakkaan 

näkökulmat laatuun saattavat erota hyvinkin paljon toisistaan. Asiakkaalle laatua saattavat 

merkitä pakkaukset, tuotemerkit, henkilö tai yritys, eikä niinkään valmistustekniikka, jota 

tuotteen tekijä arvostaa. Menestyvä käsityöyrittäjä ottaa huomioon asiakkaan käsityksen ja 

arvioi tuotteensa laatua myös hänen näkökulmastaan. (Johnsson 1996, 66) 

 

Storbacka ja Lehtinen (1997) huomauttavat, että perinteisesti käsityöyritykset toimivat 

asiakaslähtöisesti. Mm. vanhat käsityöläismestarit tunsivat henkilökohtaisesti asiakkaansa ja 

tiesivät tarpeen, johon tuote hankittiin. Teollinen massatuotanto taas synnytti 

markkinalähtöisen ajattelun. Tällöin työn tekijä ei näe asiakasta, eikä tiedä, mitä asiakas 

tarvitsee. Tuotetaan siis tavaroita, joille yritetään löytää asiakkaita. Asiakaslähtöisissä 

yrityksissä suunta on päinvastainen: etsitään asiakkaille tuotteita. (Storbacka & Lehtinen 

1997, 17–18) Asiakkaan tarve on myös tilausompelijoiden toiminnan lähtökohtana ja 

toimintaa ohjaavana tekijänä.  

 

 

4 Tilausompelija 
 

Tilausompelun lopputuote ei ole vain esine eli vaate, vaan myös palveluprosessi, jossa 

asiakkaan ja tekijän kohtaamisella ja kommunikaatiolla on tärkeä merkitys. Tilausompelu on 

siis yhtä aikaa palvelua ja tuotteen valmistusta. Prosessin kaikilla vaiheilla on olennainen 

merkitys myös laadun kannalta.  
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4.1 Tilausompeluprosessi 

 

Uotila (1994) näkee pukeutumisen käsityöllisenä suunnittelu- ja valmistusprosessina. 

Prosessissa tuotetaan pukeutumiskuva, kuvan tuottaja on käsityön tekijä. (Uotila 1994, 6) 

Tilausvaatteen valmistuksessa kuvan tuottajina voidaan pitää sekä asiakasta että ompelijaa. 

Uotilan ajatuksia soveltaen Kaipainen (2000b, 14) kysyykin, kuka kuvassa puhuu ja kuka 

käsityöllisen tuotteen tilausompeluprosessissa lopulta tekee, kun sovitetaan yhteen kahden 

toimijan odotukset, mielikuvat ja käsitykset laadusta. Kyse on tilausompelun erityisluonteesta, 

asiakkaan ja ompelijan kohtaamisesta.  

 

Tilausvaatteen valmistus on luonteeltaan Anttilan (1996, 111) kuvaamaa spiraalimaisesti 

etenevää, palautekierroksista ja mielikuvien todentamiseen tähtäävää suunnittelua ja 

valmistusta. Koskennurmi-Sivonen (1998) kuvaa salonkivaatteen syntyä palautekierroksin 

etenevänä kehittelyprosessina, jossa vaate luodaan kiinteässä yhteydessä asiakkaan kanssa 

(kuvio 3). Käsitteellä ’paradigmatic latitude’ Koskennurmi-Sivonen tarkoittaa alati muuttuvaa 

vaihtoehtoisten suunnittelumahdollisuuksien joukkoa. Käytännössä mahdollisuudet ovat 

suunnittelijan orientoivia ja operationaalisia mielikuvia vaatteista sekä varastossa käyttöä 

odottavia kankaita ja muita tarvikkeita. (Koskennurmi-Sivonen 1998, 195–200) 

 

Kohdatessaan asiakkaan suunnittelija saa tietoa vaatteen käyttötarkoituksesta ja asiakkaalle 

sopivasta estetiikasta. Alkusuunnittelu on asiakkaan kanssa käytävää neuvottelua ja 

mielikuvien yhteensovittamista jonka apuvälineenä toimivat  suunnittelijan piirtämät 

luonnokset. Luonnokset eivät vielä vastaa valmista vaatetta, sillä yksityiskohdat muotoutuvat 

vasta sovituksessa asiakkaan päällä. Neuvottelun tuloksena asiakkaalle syntyy luottamus 

suunnittelijan näkemykseen ja sitoutuneisuuteen toteuttamaan haluttu vaate. Leikkaaja 

operationalisoi alkusuunnitelman vaatteesta, minkä jälkeen vuorottelevat ompelu ja 

sovituksessa tapahtuva muotoilu sekä yksityiskohtien luominen. Prosessin viime vaiheessa 

sekä suunnittelijan että asiakas antavat hyväksyntänsä valmiille vaatteelle. Myös vaatteen 

valmistuksessa mukana olleet työntekijät osallistuvat viimeiseen sovitukseen. Osapuolten 

yhteinen hyväksyntä voidaan nähdä takuuna valmistusprosessin ja valmiin vaatteen laadusta. 

(Koskennurmi-Sivonen 1998, 200–220) 

 

Salonkivaatteen suunnittelussa ja valmistuksessa on olennaista suunnittelijan, leikkaajan, 

ompelijan ja kirjojan välinen työnjako. Tavallisessa tilausompelussa ompelija saattaa suorittaa 
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yksin kaikki suunnittelun ja valmistuksen vaiheet. Tilausompeluprosessi alkaa niinikään 

asiakkaan ja ompelijan välisellä vuoropuhelulla, jossa vaikuttavat sekä asiakkaan antama 

informaatio, että ompelijan kokemusperäinen tieto. Asiakkaalla saattaa olla kangas mukanaan 

ja useimmilla on jonkinlainen ajatus tulevan vaatteen mallista. Ompelija valmistaa asiakkaan 

mittojen avulla tarvittavan kaavan. Kaavoitus toteutetaan joko piirtämällä asiakkaalle 

henkilökohtainen peruskaava ja tätä kuosittelemalla, standardiperuskaavaa tai valmiskaavaa 

kuosittelemalla tai käyttämällä valmiskaavaa sellaisenaan. Kappaleet voidaan myös piirtää 

suoraan kankaalle mittojen mukaan. (Kaipainen 2000b, 17–18)  

 

Vaate saa muotonsa kaavoituksen, leikkuun, ompelun ja sovitusten aikana. Vaatetta sovitetaan 

yleensä yhdestä kolmeen kertaan. Valmistusprosessin kesto ja toimintakierrokset ennen 

vaatteen lopullista valmistumista, hyväksyntää, luovuttamista ja maksamista riippuvat 

asiakkaasta, vaatteen mallista ja ompelijan ammattitaidosta. Valmistusprosessit vaihtelevatkin  

melko rationaalisista rutiinitöistä useita palautekierroksia, korjauksia ja sovitusmuutoksia 

sisältäviin luoviin prosesseihin. Jälkimmäisiin kuuluvat esimerkiksi uniikit morsiuspuvut tai 

juhlavaatteet. Ompelijat kuitenkin pyrkivät nopeaan ja suoraviivaiseen prosessiin, jotta 

ajankäyttö helpottuisi ja toiminta olisi kannattavampaa. (Kaipanen 2000b, 18–20) 

 

4.2 Toiminnan luonne – vahvuudet ja heikkoudet 

 

Kaipainen (2000b) kuvaa yhdeksän ompelijan haastattelun pohjalta tilausompelutoiminnan 

kokonaisluonnetta: toiminnan peruspiirteitä, sen hyviä ja huonoja puolia, mahdollisuuksia ja 

uhkia sekä toiminnan menestystekijöitä. Tilausompelijoiden kokemat vahvuudet muodostavat 

toisiinsa liittyvien tekijöiden kokonaisuuden. Ompelijan ammattitaito, arvot ja asenteet ovat 

perustana yrityksen asiakaslähtöiselle toiminnalle. Asiakaslähtöisyys ilmenee huolellisena 

asiakaspalveluna, työn hyvänä laatuna ja hinnoittelun kohtuullisuutena. Yhdessä asiakkaiden 

keskuudessa vallitsevan tilausvaatteen arvostuksen kanssa asiakaslähtöisyys tuottaa 

tyytyväisen vakioasiakasjoukon. Vakioasiakkaat kertovat hyvästä ompelijasta myös muille. 

Tätä kautta työ lisääntyy ja kannattavuus paranee. Kaipainen tuo esiin taloudellisen 

menestymisen lisäksi myös ompelijoiden henkisen menestymisen. Koska moni ompelija 

kokee työnsä elämäntavaksi, he ovat tyytyväisiä toiminnan kannattavuuteen, vaikka se 

jäisikin pieneksi. (Kaipainen 2000b, 64–81) 
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Tilausompelutoiminnan heikkoudet liittyvät kuitenkin pääosin juuri kannattavuuteen. Työn 

hinnoittelu osoittautuu suurimmalle osalle haastatelluista ongelmaksi. Haastateltujen mielestä 

työtä ei voi hinnoitella liiketaloudellisin perustein eikä edes käytetyn työajan mukaan, sillä 

silloin vaatteesta tulisi liian kallis asiakkaalle. Ongelmana nähdään se, että mielikuva 

ompelutyön arvosta muodostuu valmisvaatteiden, harmaan talouden ja harrasteompelijoiden 

edullisten hintojen perusteella. Tilausvaateiden koettuun kalleuteen vaikuttavat myös yleiset 

käsitykset käsityön ja käsin tehdyn vaatteen arvosta. Mielenkiintoista on, että huolimatta 

tilausompelutyön käsityölle tyypillisestä palautekierroksisesta luonteesta ompelijat arvioivat 

hintaa suoraviivaisen prosessin mukaan. Ompelijoista useat näyttävät ajattelevan, että 

ammattilaisen kuuluu osata toimia suoraviivaisesti ja siksi todellisen ajankäytön arviointi on 

hankalaa. Alihinnoiteltua työtä ompelijat kompensoivat työn paljoudella, mistä seuraa 

ajankäytön ongelmia. Yksin yrittämiseen ja yritystoimintaan yleensä liittyy heikkouksia. 

Moni ompelija kokee yritystaitonsa puutteellisiksi. (Kaipainen 2000b, 82–99)  

 

Toiminnan vahvuudet ja heikkoudet asettuvat ristiriitaan keskenään. Vahvuudet edistävät sekä 

henkistä että taloudellista menestymistä. Kuitenkin osa menestystä tuottavista seikoista: 

asiakaslähtöisyys, laatukäsitykset, ammattiylpeys ja hyvä laatu ja edullinen hinnoittelu 

markkinoinnin keinona aiheuttavat samanaikaisesti heikkoa taloudellista menestystä. 

(Kaipainen 2000b, 99) 

 

Käsityötieteen proseminaarityöni tuloksissa tilausompelun heikkoudet näyttäytyvät hyvin 

samanlaisina kuin Kaipaisen tutkimuksessa. Lisäksi haastattelemani ompelijat kokevat 

ammatin turvattomaksi. Ompelijan työhön vaikuttavat ihmissuhteet, perhetilanteet ja 

mielialan vaihtelut, mikä tekee työstä raskasta. Turvattomuus tulee esiin elämän 

kriisitilanteissa. Kun työnteko ei sujukaan entiseen tapaan on toimeentulo uhattuna. (Pietarila 

2002, 21–26) 

 

Tilausompelun uhat tulevat ulkoapäin: ompelijoita huolestuttaa valmisvaateteollisuus ja 

ateljeevaatteiden teettäjien vähentyminen. Myös alalla toimivat pimeästi työskentelevät 

ompelijat polkevat hintoja ja uhkaavat ompelijoiden toimintaa. (Kaipainen 2000b, 105) Salo-

Mattila pohti Käsityötieteen syventävien projektien teoreettiset perusteet -luentosarjassa 

(5.11.2002) kotiompelun tulevaisuutta. Tässä yhteydessä uhkana nähtiin 

valmisvaateteollisuudessa asiakkaan mittojen mukaan tehtävät vaatteet. Hietanen (2002) 

kertoo, että massaräätälöinnin mahdollistavaa tekniikkaa on käytössä muutamissa 

tavarataloissa Saksassa, Ranskassa ja USA:ssa. 3D Body Scanner kuvaa vartalon muodot 
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millimetrin tarkkuudella. Internetin välityksellä asiakkaan tiedot on mahdollista siirtää 

tuotantoon, jossa tarvittavat muutokset kaavoihin tehdään automaattisesti. Tuotekonseptiin 

saattaa kuulua myös mahdollisuus valita vaatteeseen haluamansa materiaali, yksityiskohdat ja 

väljyys. (Hietanen 2002, 69–70) Herää kysymys, miten tällaisten palvelujen yleistyminen 

vaikuttaa tilausompelijoiden toimintaan. Jää nähtäväksi, kuinka monen asiakkaan ulottuvilla 

kyseiset palvelut todella ovat ja kuinka onnistuneita lopputuloksia jäykkä teollisuuskoneisto 

pystyy tuottamaan. Kaipaisen haastattelemat ompelijat luottavat tilaustyön tulevaisuuteen. 

Hyvin tehdyille tilausvaatteille uskotaan olevan jatkossakin kysyntää. (Kaipainen 2000b, 106) 

 

Tilausompelijoiden mukaan alalla menestymiseen vaikuttavat ennen kaikkea ompelijan 

asiakaslähtöisyys, palvelu ja ihmissuhdetaidot. Kuitenkin taitoa tehdä laadukasta työtä 

huolellisesti ja tarkasti pidetään tärkeimpänä menestystekijänä. Ideointikyky ja luovuus sekä 

väri- ja muotosilmä koetaan myös tärkeiksi. Lisäksi haastatteluissa tulee esiin ompelijan 

yritystaito, pr-työ, alan arvostuksen eteenpäin vieminen ja imagoon huomiota kiinnittäminen 

menestyksen kannalta tärkeinä tekijöinä. (Kaipainen 2000a, 102–103) 

 

4.3 Ateljee-, design- vai tavallinen ompelimo? 

 
 

Kuvio 4. Käsityön kenttä Ihatsun (1998, 156) mukaan 

 

Ihatsu (1998) määrittelee brittiläisen lehtiaineiston perusteella craft-käsitettä suhteessa 

taiteeseen ja muotoiluun. Hän kuvaa avoimen kolmion avulla käsityön kenttää (kuvio 3), joka 
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jakaantuu tavalliseen käsityöhön, taidekäsityöhön ja käsityömuotoiluun. Tavalliseksi voidaan 

kutsua sellaista käsityötä, joka ei sisällä uutta ja yllätyksellistä luovaa suunnittelua. Tavallinen 

käsityö turvautuu perinteen viitoittamiin ratkaisuihin ja pääpaino asettuu tekemiselle 

suunnittelun sijaan. Tavallisen käsityön tuote on funktionaalinen ja jokapäiväiseen käyttöön 

tarkoitettu. Myös käsityömuotoilussa painotetaan funktionaalisuutta, kun taas taidekäsityössä 

tuotteen käyttötarkoitus ei aseta rajoja suunnittelulle. Taidekäsityössä korostuvat ilmaisun 

vapaus, intuitio ja uniikkius, kun taas käsityömuotoilu hyödyntää teknologiaa ja 

sarjatuotantoa. Kuviossa on myös traditionaalisuuden ulottuvuus, jolla tavallinen käsityö 

asettuu traditionaaliseen päähän, ja käsityömuotoilu sekä taidekäsityö edustavat 

uudistusmielisyyttä ja perinteisten arvojen kyseenalaistamista. (Ihatsu 1998, 150–157) 

 

Kenttä kuvaa käsityön arvostuksen hierarkiaa. Alimpana kentässä on tavallinen käsityö, koska 

se ei sisällä taiteellisia tai muotoilullisia pyrkimyksiä. Käsityömuotoilu ja taidekäsityö taas 

sijaitsevat korkealla, lähellä teollista muotoilua ja taidetta. Ihatsu pohtii, että taiteen ja 

muotoilun ulottuvuudet ovat myös mahdollisuuksia. Käsityöläinen voi hyödyntää taiteellista 

tai muotoilullista ajattelutapaa työssään. (Ihatsu 1998, 157) 

 

Koskennurmi-Sivonen (1998) on pohtinut coutureksi määrittelemänsä käsityönä 

valmistettujen korkealuokkaisten vaatteiden valmistuksen sijoittumista Ihatsun käsityön 

kenttään. Couture sisältää piirteitä sekä taiteesta, muotoilusta että käsityöstä. Jos 

käsityömuotoilu nähdään funktionaalisena, ongelmanratkaisupainotteisena prosessina, jossa 

asiakaspalvelu, rationaalisuus ja teknologia painottuvat, ja taidekäsityö enemmänkin 

esteettisenä, yksilöllisenä, ilmaisultaan vapaana ja intuitiivisena tapana työskennellä, on 

couturessa kummankin näiden piirteitä. Koskennurmi-Sivonen sijoittaisi couturen 

suomalaisen käsityön kentässä kuitenkin lähinnä taidekäsityöhön, vaikka toteaakin, viitaten 

Kälviäisen (1996) määrittelemään 1980-luvun taidekäsityön kenttään, ettei käsintehdyistä 

vaatteista yleensä puhuta taidekäsityönä. (Koskennurmi-Sivonen 1998, 52–53) 

 

Kaipainen (2000b) yhdistää tutkimustuloksensa tilausompelun luonteesta kiinnostavalla 

tavalla Ihatsun kuvaamaan käsityön kenttään. Haastateltujen ompelijoiden toiminta perustuu 

erilaisiin lähtökohtiin, periaatteisiin ja liikeideoihin. Näiden tietojen perusteella Kaipainen on 

rakentanut karikatyyriset tyypit, jotka havainnollistavat tilausompelutoiminnan ulottuvuuksia. 

Yksittäiset ompelijat sijoittuvat kenttään eri tavoin. Yhden ompelijan sijoittuminen voi myös 

vaihdella tilanteen mukaan. (Kaipainen 2000b, 107–108) 
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Kuvio 5. Ompelimotoiminnan tyypittely (Kaipainen 2000b, 109) 

 

Tavalliselle ompelimotoiminnalle on tyypillistä eriytymättömyys: kaikille asiakkaille tehdään 

kaikenlaisia vaatteita heidän toiveittensa mukaan ja heidän hyviksi katsomistaan 

materiaaleista, vaikka ompelija ei itse pitäisikään asiakkaan tuomia materiaaleja hyvinä tai 

valmistuvia vaatteita hienoina ja erityisesti asiakkaalle sopivina. Vaatteen valmistukseen ei 

sisälly muotoilullisia tai taiteellisia pyrkimyksiä. Usein ompelija jopa vähättelee suunnittelun 

merkitystä. Tavallisen ompelimon prosessi on usein ositettu juuri suunnittelun ja myös 

kaavoituksen osalta. Asiakas tuo itse toteutettavan mallin tai se etsitään muoti- tai 

käsityölehdistä. Ompelija käyttää lehtien valmiskaavoja apuna kaavoituksessa. (Kaipainen 

2000b, 108–111) 

 

Designompelimon toimintaa leimaa suunnittelukeskeisyys: omien mallien suunnittelu on 

ompelijalle tärkeää ja laatukäsitys on suunnittelukeskeinen. Designompelimo toimii usein 

liiketiloissa ja yrityksellä on tietty imago, tyyli ja kohderyhmä, joka muodostuu yrityksen 

tyylistä pitävistä asiakkaista. Valmistusprosessit ovat usein ositettuja, jolloin yrittäjä itse 

suunnittelee ja tekee kaavat ja varsinaisen ompelutyön tekevät harjoittelijat tai alihankkijat. 

Designompelimo pyrkii rationaaliseen työskentelyyn ja käyttää hyödykseen teollisia työtapoja 

ja koneita. Tuotettu kappalemäärä voi tällöin nousta suuremmaksi kuin käsityömäisemmässä 

tuotannossa. (Kaipainen 2000b, 108–111) 
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Kolmas ääripää eli ateljeetoiminta perustuu tiettyjen, perinteisten käsityömäisten työtapojen 

vaalimiseen, perinteisten materiaalien käyttöön ja valmistuskeskeiseen laatukäsitykseen. 

Perinteisessä ateljeetyössä on totuttu käyttämään vain ompelukoneen suoraommelta ja 

siksakkia sekä käsin ompelua. Ommelten näkymättömyys on tärkeää, samoin leveät 

saumanvarat, jotka tekevät muutokset mahdollisiksi. Ateljeessa käytetään tavallista 

ompelimoa enemmän aikaa kaikkiin valmistusvaiheisiin, suunnitteluun, kaavoitukseen ja 

ompeluun. Prosessi muodostuu ajallisesti pidemmäksi ja ateljeeompelimon hinnatkin ovat 

näin korkeammat. Ateljeessa valmistetuille vaatteille on muita tilausompelutoiminnan 

muotoja enemmän ominaista uniikkius, yksilöllisyys sekä suunnittelussa että mitoituksessa.  

Tavallinen ompelimo voi kokonaisiin prosesseihin ja käsityömäisiin työtapoihin 

panostaessaan olla lähellä ateljeetoimintaa. Toisaalta sarjatyön hyötykäyttö ja 

kohderyhmäajattelu vievät tavallista ompelijaa enemmän designyrityksen suuntaan. 

(Kaipainen 2000b, 108–111)  

 

Mielestäni Kaipaisen kuvio auttaa ymmärtämään tilausompelutoiminnan moninaisuutta ja 

mahdollisuuksia. Tilausompelijan toiminnalleen tietoisesti valitsemalla imagolla voi hyvinkin 

olla yhteyttä toiminnan kannattavuuteen, arvostukseen ja asiakkaan kokemaan laatuun. Myös 

ompelijan itsensä määrittämät laadun kriteerit ovat riippuvaisia siitä, mikä toimintamuoto on 

tietoisesti tai tiedostamatta valittu.  

 

 
5 Tutkimusmenetelmä 
 

Tutkimukseni ote on laadullinen. Tarkoitukseni on päästä käsiksi sekä asiakkaiden että 

ompelijoiden näkemyksiin ja kokemuksiin sekä vertailla niitä keskenään. Laadullisen 

lähestymistavan avulla toivon tavoittavani parhaiten ompelijoiden ja asiakkaiden omat 

ajatukset. 

  

5.1 Tutkimushenkilöt 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu neljän tilausompelijan ja kolmen asiakkaan haastattelusta. 

Aineiston keruussa voidaan puhua satunnaisesta tai harkinnanvaraisesta näytteestä. 

Harkinnanvaraisella näytteellä tarkoitetaan sitä joukkoa, jonka tutkija valitsee tutkimuksensa 

kohteeksi teoreettisen taustatiedon ohjaamana (Eskola & Suoranta 1998, 18). 
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Tilausompelijoiden valinnassa ajatuksenani oli saada mukaan mahdollisimman erilaisia 

ompelimoita. Valinnassa ohjaavana teoreettisena ideana toimi edellisessä luvussa esittelemäni 

Kaipaisen (2000b, 109) tilausompelutoiminnan tyypittely tavallisiin, design- ja 

ateljeeompelimoihin. Ennakko-oletus Kaipaisen tutkimuksen perusteella on se, että 

ompelimon tyypillä on yhteyttä tilausompelijan näkemykseen laadusta. Olen halunnut ottaa 

mukaan erilaisia tilausompeluyrittäjiä, jotta mahdolliset erot näkemyksissä tulisivat ilmi. 

Siinä vaiheessa, kun valitsin ompelijat haastateltaviksi, luokittelu tiettyyn ompelijatyyppiin 

perustui lähinnä omaan aavistukseeni ja tekemiini havaintoihin. Palaan ompelimoiden 

tyypittelyyn raportin johtopäätöksissä, jossa ne luovat pohjaa ompelijoiden erilaisille 

näkemyksille laadusta.  

 

Kaikki ompelijat suunnittelevat ja valmistavat vaatteita tilaustyönä asiakkaille ja tekevät myös 

vaatteiden korjauksia.  

 

Ompelija 1 on 37-vuotias ja työskentelee Nokialla. Hän on toiminut ompelijana 15 vuotta. 

Ompelija 1 on suorittanut ammattikoulussa 1,5 vuotta kestävän Yo-pohjaisen mallipukineiden 

valmistuslinjan sekä vuoden mittaiset erikoistumisopinnot ATK-pohjaisella kaavoitus- ja 

leikkuulinjalla. Ompelija 1 on myös suorittanut vuoden mittaisen yrittäjäkoulutuksen. Hän 

työskentelee kotonaan yksin. Ompelija 1 kuvaa vaatteenvalmisprosessiaan teolliseksi, koska 

hän käyttää teollisuusompelukonetta ja -saumuria ja teollisuuden työtapoja. Ompelija 1:n 

yrityksessä on designompelimon piirteitä, mutta sijoittaisin sen Kaipaisen (2000b, 109) 

tyypittelyssä lähemmäs tavallista kuin desigompelimoa. 

 

Ompelija 2 on 49-vuotias. Hän työskentelee Helsingissä ja on toiminut ompelijana 20 vuotta. 

Ompelija 2 on opiskellut naiskotiteollisuuskoulussa pukuompelijaksi, erikoistunut 

maakunnallisten töiden erikoisluokassa, käynyt kaavanpiirtäjä-leikkaajalinjan 

ammattikoulussa sekä suorittanut pukuompelijan ammattitutkinnon. Ompelija 2 ei ole 

suorittanut yrittämiseen liittyviä opintoja. Ompelija 2:n yrityksessä työskentelee 3 muuta 

työntekijää, ja se toimii liiketilassa. Ompelija 2 kuvaa valmistusprosessia käsityömäiseksi, 

vaikka käyttääkin valmistuksessa teollisuus- ja ateljeeompelukoneita. Hän valitsee työtavat 

asiakkaan toiveiden ja työstettävän vaatteen mukaan. Mielestäni ompelija 2 sijoittuu 

ateljeeompelijan ja tavallisen ompelijan välille. 

 

Ompelija 3 on 60-vuotias ja työskennellyt ompelijana Helsingissä 30 vuotta.  Hän on 

suorittanut ammattikoulun ompelijalinjan sekä mallimestarikoulutuksen. Ompelija 3 ei ole 



 

 34 

suorittanut yrittäjyyteen liittyvää koulutusta. Ompelija 3 työskentelee yksin liiketilassa. Hän 

kuvaa valmistusprosessia käsityömäiseksi. Kuten ompelija 2, ompelija 3 valitsee työtavat 

asiakkaan toiveiden ja työstettävän vaatteen mukaan. Ompelija 3 on haastatelluista lähimpänä 

ateljeeompelijaa.  

 

Ompelija 4 on 32-vuotias ja työskentelee Helsingissä. Hän on toiminut tilausompelijana 6 

vuotta. Ompelija 4 on opiskellut vuoden artesaani-ompelijalinjalla käsi- ja 

taideteollisuusoppilaitoksessa mutta valmistunut kuitenkin käsityönopettajaksi pääaineenaan 

kasvatustiede. Ompelija 4 on myös suorittanut kauppakorkeakoulussa pienyrittäjätutkinnon. 

Ompelija 4 omistaa yhdessä toisen ompelijan kanssa yrityksen, joka toimii liiketilassa. Yritys 

on tehnyt myös yksittäisiä sarjatöitä ja valmiita asusteita ikkunamyyntiin. Ompelija 4 

valmistaa vaatteita kotiompelukoneilla mutta on poiminut tiettyjä työtapoja teollisuudesta. 

Hän kuvaa valmisprosessia käsityömäiseksi. Ompelijan 4:n yrityksessä on nähtävissä 

kohderyhmäajattelua ja halua luoda omannäköistä tyyliä, joka tulee ilmi yrityksen 

toimintaympäristössä, käyntikorteissa ja valmiissa asusteissa. Siksi ompelija 4:n yritys on 

mielestäni lähimpänä designompelimoa.  

  

Asiakas 1 on 39-vuotias nainen. Hän on ammatiltaan terveydenhoitaja. Asiakas 1 on ollut 

ompelija 1:n asiakkaana 1,5 vuotta, jonka aikana hän on teettänyt monia juhla- ja 

arkivaatteita, mm. kaksi talvitakkia, kahdet kesähousut sekä itselleen ja perheenjäsenilleen 

juhla-asuja.    

 

Asiakas 2 on 59-vuotias nainen, ammatiltaan terveydenhoitaja. Hän on ollut ompelija 2:n 

asiakkaana 1 kuukauden. Tänä aikana hän on ehtinyt korjauttaa yhden vaatteen. Ensimmäinen 

varsinainen tilaustyö on haastattelua tehtäessä vielä kesken ja sitä on sovitettu kaksi kertaa.  

 

Asiakas 3 on 69-vuotias nainen, koulutukseltaan ekonomi mutta nyt eläkkeellä. Asiakas 3 on 

ollut ompelija 2:n asiakkaana yli kymmenen vuotta. Hän kertoo teettävänsä kaksi tai kolme 

asua vuodessa, sekä juhla-asuja että arkikäyttöön tarkoitettuja housu- ja kävelypukuja.  

 

Asiakas 4 on 30-vuotias nainen ja ammatiltaan psykologi. Hän on ollut ompelija 4:n 

asiakkaana puoli vuotta. Tänä aikana asiakas 4 on teettänyt yhden juhla-asun sekä kahdet 

arkihousut.  
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5.2 Haastattelututkimus 

  

Laadullisessa tutkimuksessa yleensä suositaan menetelmiä, joissa tutkittavien oma ääni 

pääsee kuuluviin (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2001, 155). Tässä tutkimuksessa 

tiedonkeruun menetelmänä käytetään teemahaastattelua, jossa aihepiirit eli teema-alueet on 

ennalta määrätty. Kysymysten tarkkaa muotoa ja järjestystä ei kuitenkaan päätetä etukäteen. 

Teema-alueiden järjestys ja laajuus vaihtelee haastateltavan mukaan. (Eskola & Suoranta 

1998, 88) Teemahaastattelun etuna on juuri vapaus edetä haastateltavan puheen mukaan, 

mutta kuitenkin teemojen muodossa on varmistus siitä, että oleelliset asiat tulevat käsiteltyä. 

Lisäksi teema-alueet toimivat yhtenä lähestymistapana ja tukikehikkona aineiston 

analyysivaiheessa. Tässä tutkimuksessa ompelijoiden ja asiakkaiden teemahaastattelurungot 

ovat erilaiset. (Liite 1) Tähän ratkaisuun olen päätynyt laatua käsittelevään teoreettiseen 

kirjallisuuteen tutustuessani. Haastattelurunkojen teemat heijastavat pitkälti tutkimuksen 

viitekehystä ja laatua käsittelevää kirjallisuutta. Myös Kaipaisen (2000b) ja Koskennurmi-

Sivosen (1998) tutkimuksista saatu esiymmärrys tilausompelusta on ohjannut teemarungon 

laatimista.  

 

Haastattelin ompelijat 1, 2 ja 3 lokakuussa 2001. Ompelija 4:n ja kaikkien asiakkaiden 

haastattelut tein maalis–toukokuussa 2003. Ompelijoiden 1, 2 ja 3 haastattelussa käytin 

teemahaastattelurunkoa 1 ja ompelijan 4 haastattelurunkoa 2. Kysyin ompelijoilta 1, 2 ja 3 

kuitenkin tarpeen mukaan täydentäviä kysymyksiä haastattelujen ulkopuolella, jotta eri 

haastatteluista saatu informaatio olisi mahdollisimman tasalaatuista. Nauhoitin kaikki 

haastattelut. Haastattelutilanteet kestivät puolesta tunnista puoleentoista. Haastattelut olivat 

melko vapaamuotoisia keskusteluja, joiden anti vaihteli haastateltavan ja haastattelijan 

vuorovaikutuksen sujumisen mukaan niukasta hyvin runsaaseen.  

 

Tutkijana on hyvä tiedostaa, että haastattelu on ihmisten välinen vuorovaikutustilanne. On 

mahdollista, että tutkija vaikuttaa tutkittavan vastauksiin esim. johdattelevilla kysymyksillä. 

Myös aineiston analyysissä tutkija on omien subjektiivisten huomioidensa vanki ja löytää 

aineistosta ne asiat, jotka tukevat hänen omaa aiempaa ajatteluaan. Entäpä jos tutkimuksen 

tulos kertookin enemmän tutkijan ennakko-oletuksista kuin tutkittavien ajattelusta? (vrt. 

Eskola & Suoranta 1998, 140) Tutkija katselee tutkimuksen kohdetta aina tietystä 

näkökulmasta käsin. Tutkijan näkökulma tai horisontti on syntynyt koulutuksen, luetun 

kirjallisuuden ja elämänkokemuksen seurauksena. Toinen tutkija käsittelisi samaa aihetta eri 

tavoin.  Tämän tutkimuksen tehtävä on selvittää, millaisia näkemyksiä tilausompeluyrittäjillä 
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ja heidän asiakkaillaan on laadusta. Haastattelujen avulla keräämäni aineisto ei syntynyt 

tutkijasta riippumatta. Subjektiivinen tutkijan näkemys voi saada aineistosta vahvistusta. 

Toisaalta on mahdollista, että aineisto suuntaa tutkijan ajattelun aivan uusille urille. 

 

5.3 Aineiston analyysi 

 

Purin haastattelut litteroimalla ne sanatarkasti. Litteroin myös haastateltavien naurahdukset, 

koska niillä saattaa olla vaikutusta puhutun sisällön tulkinnassa. Haastattelujen pituus 

litteroituna vaihtelee kymmenestä kahteenkymmeneen sivuun. Haastatteluaineiston 

koodauksessa ja analyysissä käytin apuna Atlas/ti-ohjelmaa. Atlas/ti on laadullisen aineiston 

analyysia helpottamaan kehitetty tietokoneohjelma. Silvosen (1999) mukaan Atlas/ti-

ohjelman edut liittyvät suurien aineistomäärien parempaan hallittavuuteen 

tekstinkäsittelyohjelmiin verrattuna sekä uusien tulkintaideoiden (koodien, memojen) 

kirjaamiseen ja jatkuvaan muokkaamiseen. Aineiston käsittelyn Atlas/ti-ohjelmassa on haluttu 

muistuttavan ihmisen luonnollista kynä-paperityöskentelyä. Vuoropuhelu aineiston kanssa ja 

omien alustavien tulkintojen koettelu on Atlas/ti-ohjelman avulla kuitenkin vaivattomampaa 

kuin perinteisesti kynän ja paperin avulla. (Silvonen 1999, 400–403) 

 

Eskolan (2001) mukaan tutkijan on tärkeää kysyä itseltään, miksi tutkimusaineisto kerätään. 

Perinteisesti aineistojen tehtävänä on ollut hypoteesien testaaminen eli ennalta määrätyn idean 

tai oletuksen todentaminen. Aineiston merkitys voi kuitenkin olla myös hypoteesien 

keksimisessä eli uusien näkökulmien löytämisessä ennalta oletetun lisäksi. (Eskola 2001, 

132–140) Kyse on siitä, miten tutkija määrittelee suhteensa teoriaan. Tässä tutkimuksessa on 

teoriasidonnainen (Eskola 2001, 140) lähtökohta. Aineiston hankinta ja analyysi tapahtuvat 

kirjallisuudesta löydettyjä käsitteitä käyttäen, mutta en kuitenkaan sitoudu pelkästään yhteen 

tiettyyn teoriaan ja sen todentamiseen. Aineiston keruuta ja analyysiä ohjaavaan 

esiymmärrykseen ovat tässä tutkimuksessa vaikuttaneet erityisesti Kaipaisen (2000b) 

tutkimus tilausompelijoista sekä Koskennurmi-Sivosen (1998) tutkimus muotitaiteilijasta ja 

hänen asiakkaistaan. Haastatteluja tehdessäni ja aineistoa analysoidessani minulla oli 

kirjallisuuden perusteella näkemys, mihin tilausompelun osatekijöihin laatu liittyy. Olen siis 

ikään kuin kiinnittänyt laadun näihin tilausompelun osatekijöihin. Näkemykseni johti myös 

analyysia. Alasuutari (1994, 30) puhuu havaintojen pelkistämisestä, jolla hän tarkoittaa sitä, 

että aineistoa tarkastellaan tietystä teoreettisesta näkökulmasta käsin. Kiinnitetään siis huomio 
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siihen, mikä aineistossa on tutkimuksen kysymyksenasettelun ja viitekehyksen kannalta 

oleellista. 

 

Analyysivaiheessa luin haastattelutekstejä läpi ja tulkitsin tietyn tekstinpätkän tarkoittavan 

jotakin tiettyä asiaa. Tälle asialle annoin nimen eli koodin. Ompelijat ja asiakkaat puhuvat 

suoraan laadusta mutta myös siitä, mikä on parasta, mihin he ovat pettyneet ja mitä he 

odottavat. Se, että nämä kaikki asiat todella liittyvät laatuun, on tutkijan tulkintaa. Koodaus 

on siis sekä tekstin suoraa nimeämistä että monin paikoin tulkintaa siitä, minkä nimen alle 

kyseisen tekstinpätkän voi laittaa. Tutkimuksen teoreettinen viitekehys tarjosi analyysiin 

ylätason teemat, joiden alle ompelijoiden ja asiakkaiden näkemykset asettuvat. Kuitenkin jo 

analyysin alkuvaiheessa huomasin, että valmistusprosessi on yksi keskeinen teema, johon 

asiakkaiden ja ompelijoiden laatupuhe liittyy. Nostin sen kuudenneksi yläteemaksi vaatteen, 

ompelijan, asiakkaan, vuorovaikutuksen ja yrityksen rinnalle. Liitteessä 3 on taulukko 

käyttämistäni koodeista ja koodin esiintymisestä eri haastatteluissa. Jokaisen koodin edessä 

on kaksi isoa kirjainta, jotka ilmaisevat yläteeman, jonka alle koodi mielestäni kuuluu.  

 

Aluksi kävin koko aineiston, sekä ompelijoiden että asiakkaiden haastattelut, läpi 

tekstinpätkiä tietyllä koodilla merkiten ja uusia koodeja luoden. Koodaus ja sitä seuraava 

analyysi muistuttaa mielestäni käsityön tekemistä. Tutkija joutuu jatkuvasti ratkomaan uusia 

pieniä tai isoja ongelmia. Onko käytetty yksikkö liian pieni tai suuri? Pitäisikö nostaa esiin 

korkean tason käsitteitä vai konkreettisia asioita? Tässä työssä tein kaksi koodauskierrosta, 

joihin sisältyi jatkuvaa muutosta, uusia tulkintaideoita ja  muistiinpanojen kirjoitusta 

heränneistä ajatuksista. Etsin aineistosta ompelijoiden ja asiakkaiden keskenään yhteisiä 

piirteitä, mutta huomasin myös paljon poikkeavuuksia ja eroavuuksia, jotka olen nostanut 

analyysissani myös esiin. Tavoitteenani on kuvailla aineiston sisältämä informaatio niin, että 

en pakota sitä valmiiseen muottiin.  

 

Koodauskierrosten jälkeen kopioin aineiston kahdeksi ja jatkoin aineiston työstämistä 

ompelijoiden ja asiakkaiden osalta erikseen. Tässä vaiheessa kirjoitin analyysin sanalliseen 

muotoon ja laadin ompelijoiden ja asiakkaiden näkemyksistä Atlas/ti-ohjelman avulla 

koodiverkostoja. Koodiverkostossa näkyy, missä suhteessa tutkijan tulkinnan mukaan eri 

koodit ovat toisiinsa nähden. Olen liittänyt koodiverkostot analyysin tulosten yhteyteen 

havainnollistamaan ompelijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä laadusta.  

 

Selitykset koodiverkostojen suhteille: 
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X = = Y X ja Y liittyvät toisiinsa 

X [] Y  X on osa Y:tä 

X => Y X aiheuttaa Y:n 

X <> Y X on Y:n vastakohta/ X on ristiriidassa Y:n kanssa 

 

Eskola ja Suoranta (1998) määrittelevät aineiston tehtäväksi toimia tutkijan apuna hänen 

rakentaessaan käsitteellistä ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä. Analyysivaiheessa tutkijan 

tehtävä ei siis ole vain kuvailla aineistoaan vaan pyrkiä rakentamaan teoreettisesti kestävä 

näkökulma tai näkökulmia. Laadullisessa tutkimuksessa puhutaankin käsitteellisestä 

yleisyydestä. Keskeistä on, kuinka kestäviä ja syviä tulkintoja aineistosta on tehty. (Eskola & 

Suoranta 1998, 62; 67–68) Tulkintaansa tutkija voi perustella autenttisilla lainauksilla 

aineistosta. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan luotettavuuden sijaan puhua ennemmin 

uskottavuudesta. Kiviniemi (2001) esittää, että tutkijan tehtävä on hahmottaa mahdollisimman 

johdonmukainen kuva tulkinnoistaan ja niistä perusteista, joiden pohjalta hän on 

tulkintoihinsa päässyt. Tutkija antaa raportissaan lukijalle välineet arvioida, onko tutkijalle 

muodostunut käsitys tutkittavasta ilmiöstä lukijan kannalta uskottava. (Kiviniemi 2001, 82) 

Tulkintani tutkittavasta ilmiöstä kytken Eskolan (2001, 140) kuvaamaan teoriasidonnaiseen 

tapaan aikaisempiin tutkimustuloksiin.  

 

 

6 Tutkimustulokset 
 

Sitten se on työn jälki, se on laatua, laatu on laatua. Se on – – aika mukava käsite tuo laatu. (O2) 

 

Yhdyn haastattelemani ompelijan näkemykseen, laatu on varsin hankala käsite. Laadusta 

puhutaan usein sinällään, ikään kuin se yksiselitteisesti merkitsisi jotakin. Tässä 

tutkimuksessa selvitän, mitä laatuun sisältyy tutkimushenkilöiden näkemysten mukaan. 

Näkemykset laadusta kiinnittyvät kuuteen teemaan. Asiakas tulee ompelijan luokse 

tarpeineen, toiveineen, odotuksineen ja ennakkokäsityksineen. Hänen näkemykseensä 

laadusta vaikuttavat mielikuvat valmistusprosessista ja teetetystä vaatteesta, odotukset ja 

niiden toteutuminen sekä monet muut seikat. Ompelija taitoineen, tietoineen, ihanteineen ja 

näkemyksineen on osa laadun kokonaisuutta. Ompelijan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus, 

luottamus ja kommunikaatio on olennainen osa vaatteen syntyprosessia ja sitä kautta laatua. 

Laatu liittyy myös itse vaatteeseen, valmistusprosessiin ja tekniikkaan sekä minun 
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näkemykseni ja taustakirjallisuudesta saamani esiymmärryksen mukaan myös itse yritykseen, 

sen toimintatapaan ja viestintään.  

 

Koodien sisällöt kietoutuvat monessa kohdin toisiinsa, ja kaikki liittyy kaikkeen. Ilmiöiden 

jaottelu tietyn teeman alle on siksi hyvin keinotekoista. Luettavuuden kannalta olen kuitenkin 

nähnyt parhaaksi raportoida tutkimuksen tulokset teema kerrallaan, ompelijoiden ja 

asiakkaiden näkemykset erillään. Lopuksi kokoan ompelijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä 

yhteenvedoksi.  
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6.1 Vaate 

6.1.1 Ompelijoiden näkemykset vaatteen laadusta 
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Jokaisen haastatellun ompelijan mukaan laadukas teetetty vaate on istuva. Juuri istuvuutta 

ompelijat pitävät teetetyssä vaatteessa ylivertaisena verrattuna teollisesti valmistettuun. 

Sopivuus asiakkaalle tarkoittaa ompelijoiden mukaan sitä, että vaate väriltään, malliltaan, 

mittasuhteiltaan ja kooltaan korostaa asiakkaan parhaita puolia ja sopii hänelle. Jotta 

vaatteesta voisi tulla tällainen, tarvitsee ompelija muotosilmää eli kykyä nähdä, mikä 

asiakkaalle parhaiten sopii. Taitava ompelija ohjaa asiakasta mallin, värin ja materiaalin 

valinnassa näkemyksensä mukaan oikeille jäljille. Ompelija 4 arvelee, että asiakas ei edes 

huomaa tätä hienovaraista ohjausta, hän huomaa vain onnistuneen lopputuloksen. Ompelija 

4:n näkemyksissä korostuu asiakaslähtöisyys ja sen seurauksena sellainen vaate kuin asiakas 

itse on halunnut. Toisaalta ompelija 4 kokee ristiriitaisena tasapainottelun asiakkaan halujen 

ja oman näkemyksensä välillä.  
jos hääpukuasiakas haluaa tosi avaran pääntien ja meidän mielestä se ei ole hyvännäköinen, niin kumpi 

on laatua: sekö, että hän saa sen pääntien ja on onnellinen sen kanssa, vaikka me nähdään selkeesti, että 

toi on nyt liian iso, että sen kasvot näyttää leveemmiltä tai että käsimakkarat näkyy jostain vai – – se, että 

se näyttää muiden silmissä hyvältä. – – Se on semmosta kiikunkaakun oloa, että jos siinä onnistuu, niin se 

on mun mielestä laatua myöskin. (O4)  

 

Ompelijat mainitsevat kaikki sanan yksilöllisyys kuvatessaan laadukasta teetettyä vaatetta. 

Ompelijat 1 ja 4 tarkoittavat yksilöllisyydellä sitä, että vaate on sellainen kuin asiakas on 

halunnut ja siinä on oman näköisiä, persoonallisia yksityiskohtia. Ompelija 4 sanookin:  
se on yksilöllinen, mutta se ei mun mielestä ole aina pääasia, siis moni jakku ei tarvitse olla yksilöllinen, 

siihen ei tarvitse keksiä kikkaa vain sen takia, että se olis yksilöllinen. – – hääpuvuissa se yksilöllisyys on 

ehdoton valtti. (O4) 

Ompelijat 2 ja 3 korostavat, että teetetty vaate on joka tapauksessa yksilöllinen, koska se on 

tehty asiakkaan mittojen mukaan ja yksityiskohdat on suunniteltu hänen kanssaan yhdessä. 

Yksikään vaate ei siis ole konkreettisesti samanlainen, koska kaikki asiakkaat ovat erilaisia. 

Ompelijoiden 2 ja 3 käsityksissä yksilöllisyydestä korostuu uniikkius, istuvuus ja sopivuus 

asiakkaalle.  
Ja kyllä sen tunnistaa heti, yksilöllisen, yksilöllisesti tehdyn, kyllä tunnistaa. (O2)  

Kyllähän se on erilainen vaate, se tehty vaate, että kyllä siinä näkyy  käden jälki ja näkyy omaleimaisuus, 

että siinä on jotain sellaista, mitä ei ole muissa. Jos menet ja katsot miestenkin vaatteita, niin kyllä ne 

kaikki aikalailla samanlaisina seisoa jököttää tuolla ikkunoissa. Että kyllä siihen tulee eräänlainen 

räätälöity leima. (O3)  

 

Ompelijat puhuvat vaatteen mukavuudesta seurauksena istuvuudesta ja muusta sopivuudesta 

sekä uniikkiudesta. Mukavuus tarkoittaa vaatteen erilaisiin käyttötilanteisiin liittyviä 

hyvänolontunteita. Ompelijoiden mielestä mukavuus on siis sekä fyysinen että psyykkinen 
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ilmiö. Ompelija 2 puhuu arvokkuudesta, joka mielestäni liittyy mukavuuden psykologiseen 

ulottuvuuteen, tiettyyn tunnelmaan, joka yksilöllisen vaatteen käytössä saadaan.  
jos on teettänyt jonkun asun tai vaatteen – – niin kyllä se kantajakin sen arvokkuuden näyttää sillä 

olemuksellaankin jo, jos on hieno vaate, niin ei sitten oo vaan noin, kyllä se on sitten upean näköinenkin 

se vaate. (O2) 

Ompelija 3 puhuu nautinnosta teetetyn vaatteen yhteydessä. Hänen mukaansa nautinto syntyy 

uniikkiudesta, istuvuudesta ja niiden myötä tulevasta mukavuudesta.  
siitä tulee hänen oma vaatteensa, siitä tulee persoonallinen vaate, kyllä ihminen viihtyy siinä ja se näkyy, 

myöskin siinä ihmisessä. Ei oo muilla tämmöistä ja mä tykkään tästä ja on hyvännäköinen, kyllä se luo 

sellaisen oman fiiliksen. – – Niin, siitä olosta vaan nauttii se vaate päällä. Ja on hyvä olla (O3)  

Jordanin (2000) mukaan tuotteen nautittavuus perustuu toimivuudelle ja 

helppokäyttöisyydelle, mutta on kuitenkin enemmän kuin niiden summa. 

Nautittavuusnäkökulmasta katsoen käyttäjä luo tuotteeseen tunnesuhteen. Nautittavan 

tuotteen suunnittelijan ja valmistajan on otettava ihminen huomioon kokonaisvaltaisesti 

fyysisenä, älyllisenä ja tuntevana olentona. (Jordan 2000, 6–8) Koska asiakas on itse osallinen 

tilausompeluprosessissa, on ompelijan mahdollista ja välttämätöntäkin huomioida tämä 

kokonaisuutena odotuksineen ja toiveineen. Osallisuus prosessissa mahdollistaa myös 

tunnesuhteen syntymisen. 

 

Ompelijat korostavat materiaalia vaatteen laadun tärkeänä osatekijänä. Silkkiä, villaa ja muita 

luonnonkuituja ompelijat pitävät laadukkaimpina, mutta tekokuiduissakin on toki laadukkaita 

kankaita. Tärkeää on materiaalin sopivuus vaatteen käyttötarkoitukseen. Materiaalin 

valinnassa eri ompelijat toimivat hiukan eri tavoin. Ompelija 1 saattaa mennä asiakkaan 

kanssa valitsemaan kangasta kaupasta. Ompelija 3:lla on materiaalikirjoja ja hänen kauttaan 

voi tilata sopivan materiaalin. Kaikki ompelijat kertovat neuvovansa asiakkaita materiaalin 

valinnassa. Asiakkaan materiaalituntemus kun on tärkeää prosessin onnistumisen kannalta. 

Aina asiakkaan materiaalituntemukseen ei kuitenkaan voi luottaa. Vaatiessaan käytettäviltä 

materiaaleilta korkeaa laatua ompelijat samalla suojelevat omaa ja yrityksensä mainetta.  
Mä oon joskus sanonut, että vie tää jollekin muulle, että mä otan tästä kuitenkin hinnan ja jos se vuoden 

päästä on lähes käyttökelvoton se vaate, jos hän nyt pitää sitä vuoden ahkerasti, niin sit se on yleensä 

mun vika, jos se vaate on mennyt huonoksi. Yleensä ihmiset ei kauheesti tajua sitä, mikä laatu ei kestä 

kauheasti kulutusta. (O3)  

Ompelija 1:n mielestä materiaali voi olla riski valmistusprosessissa. Uudenlaiset materiaalit 

ovat hyvin vaativia käsitellä ja aina ei ompelijakaan tiedä, miten tietty materiaali tulee 

käyttäytymään. Siksi ompelijan pitää kertoa asiakkaalle rehellisesti epäilyistään ja 

mahdollisista materiaaliin liittyvistä riskeistä.  
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Sieben (1991) kuvaa vaatteen kestävyyttä eri tekijöiden summana. Kestävyyteen vaikuttaa 

vaatteen muotoilu, sen ajattomuus, kankaan ja vaatteen rakenteen fyysiset ominaisuudet sekä 

muutokset fyysisissä ominaisuuksissa vaatteen käytön ja huollon myötä. (Sieben 1991, 68) 

Vastaavanlainen käsitys kestävyydestä monen tekijän summana on myös haastattelemillani 

ompelijoilla. Käytän kuitenkin käsitettä pitkäikäisyys. Kestävyydellä tarkoitan ompelijoiden 

mainintoja, jotka liittyvät kankaan ja vaatteen fyysisiin ja rakenteellisiin ominaisuuksiin. 

Teetetyn vaatteen pitkäikäisyys on seurausta uniikkiudesta, istuvuudesta ja sopivuudesta 

asiakkaalle sekä mukavuudesta mutta ehdottomasti myös kestävyydestä, joka tarkoittaa hyvää 

materiaalia ja laadukasta valmistustekniikkaa.  
ehkä juuri se, että se vaate istuu ja siinä on kiva olla ja se – – asiakas todella käyttää sitä. Että mulle on 

vieläkin tullu asiakkaita, jotka on pitäny sitä vaatetta ainakin sen 11 vuotta ja sitä vaan vähän 

modistetaan. – –  jos on hyvänlaatuisia vaatteita, tai hyvistä kankaista ja materiaaleista tehty, niin kyllä 

ne tulee, että korjataanko vähän, että mä oon aika klassisia vaatteita tehny, että en mitään nuoriso (O1)  

Pitkäikäisyys tarkoittaa teetetyn vaatteen kohdalla myös sitä, että tekniset ratkaisut, 

esimerkiksi tarpeeksi leveät saumanvarat, mahdollistavat muutokset vaatteessa. Vaate 

suunnitellaan ja toteutetaan ajatellen pitkäaikaista käyttöä ja muodistusmahdollisuuksia.  

 

Ompelijat mainitsevat vain muutaman kerran vaatteen tyylin. Tyyli tai tarkemmin tyylin 

ajattomuus liittyy toisaalta vaatteen pitkäikäisyyteen, toisaalta tyylistä puhutaan ompelijan ja 

asiakkaan välisen vuorovaikutuksen yhteydessä. Ompelijat 1 ja 4 kokevat, että he ovat 

asiakkaidensa kanssa tyyliltään samanhenkisiä, mikä vaikuttaa myös valmistettavien 

vaatteiden tyyliin.  

 

Teetetyn vaatteen laatua voi arvioida esimerkiksi hihanistutuksen, vuorin työstötavan tai 

pystysaumojen ulkonäön perusteella. Myös materiaali kielii laadusta. Kuitenkin vasta 

asiakkaan päällä vaatteen laadun voi kaikkien ompelijoiden mielestä arvioida kokonaisuutena. 

Ompelijoiden näkemys teetetystä vaatteesta perustuu siis istuvuudelle ja sopivuudelle. 

Istuvuuden, uniikkiuden ja sopivuuden asiakkaalle yhteisvaikutuksesta syntyvä yksilöllisyys 

korostuu kaikista eniten ompelija 3:n ajatuksissa.  
H: Eli vaatteen laatua ei voiskaan arvioida  vaatepuulla?  

O3: ei, että se pitää olla päällä. Se pitää katsoa ihmisen kokoa, näköä ja sen asian sopivuutta. Se on 

yksilöllisyyttä, se on käsin tehtyä. Siihen vaikuttaa millistä puoleen senttiin, se on hyvin tarkkaa silloin, 

kun tehdään henkilökohtainen vaate. 
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6.1.2 Asiakkaiden näkemykset vaatteen laadusta 
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Kaikki asiakkaat ovat kokeneet, etteivät löydä kaupasta itselleen istuvia vaatteita. Se onkin 

selkeästi tärkein syy teettää vaatteita ompelijalla. Siksi on luonnollista, että teetetyssä 

vaatteessa parasta on erinomainen istuvuus.  
niissä on ollut aina jotain, että ne ei istu mun päälle, joko on vyö liian kireä tai liian löysä tai sitten 

jostain muualta. Mä olen kyllästynyt siihen, että ite yrittää korjata kotona kaupasta ostettuja. (A2) 

Toinen selkeä syy vaatteiden teettämiseen on se, että asiakas tietää tarkkaan, mitä haluaa, eikä 

löydä sitä kaupasta. Siksi hän arvostaa sitä, että teetetty vaate on juuri sellainen, kuin hän on 

halunnut. Myös sopivuus asiakkaalle on tärkeä teetetyn vaatteen ominaisuus. Sopivuus 

asiakkaalle tarkoittaa sitä, että teetetyn vaatteen mittasuhteet, malli ja yksityiskohdat 

korostavat kantajansa parhaita puolia ja peittävät virheitä. Asiakkaat eivät mainitse sanaa 

yksilöllisyys. He kuitenkin kertovat, että teetetty vaate on asiakkaan tyylinen, siinä on 

persoonallisia yksityiskohtia, joita ei ostetuissa vaatteissa olisi, ja yksityiskohtien paikat 

suunnitellaan yhdessä ompelijan kanssa. Vaatetta voidaan kuvata tiivistetysti ilmaisulla 

"minulle tehty".  
No, ne tuntuu kyllä semmosilta omilta päällä. (A1) 

Asiakas 2:lla on aiempi kokemus teetetystä vaatteesta, joka on kuitenkin jäänyt käyttämättä.   
se oli mun toivomusten mukaan tehty se malli. – – siinä kesti vuosia, ennen kuin mä tajusin, mikä siinä on 

vikana. – – Se ei ollutkaan mun malli, vaikka mä itse olin toivonut, että tämmöisen mä haluan. (A2) 

Asiakas 2:n kokemusten mukaan omien odotusten ja todellisuuden välillä voi siis olla 

ristiriitaa. Vaate, jollaisen asiakas haluaa ei aina olekaan hänelle sopiva. Samasta ongelmasta 

puhuu ompelija 4.  

 

Asiakas 3 korostaa olevansa hyvin kriittinen vaatteen teknistä toteutusta kohtaan. Siksi hän 

arvostaa teetetyssä vaatteessa ylivertaista valmistuksen ja viimeistelyn laatua.  

 

Istuvuus saadaan asiakkaiden mielestä aikaan ennen kaikkea sovitusten avulla, mutta myös 

tietyt tekniset ratkaisut edistävät istuvuutta. Asiakas 3:n mukaan teetetyn vaatteen istuvuus on 

ylivertainen ostettuun verrattuna juuri siksi, että siinä teknisiä ratkaisuja, jotka mahdollistavat 

muuntelun ja istuvuuden myös pitkän ajan kuluttua.  
vähintä, mitä voisi vaatia on, että housuissa olis sellainen takasauma, mistä voi löysätä tai kiristää. Että 

ei ole tehty sellaista kulmanauhaa, mikä menee ympäri. – – Tää [ompelija] juuri sanoi, että kyllä 

teetetystä vaatteesta saa aina kymmenen kiloa lisää, jos on tarvis. (A3) 

 

Koskennurmi-Sivosen (1998) asiakashaastatteluissa vaatteen yksilöllisyyden ympärille 

kietoutuvat oma tyyli, mukavuus, turvallisuus ja nautittavuus. Asiakkaan omaa tyyliä 

heijasteleva ja hyvin istuva vaate on fyysisesti mukava ja nautittava mutta toimii myös 

psyykkisellä tasolla tuoden turvaa ja itsevarmuutta sosiaalisissa tilanteissa. (Koskennurmi-
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Sivonen 1998, 261–263) Myös tämän tutkimuksen asiakashaastatteluiden perusteella 

istuvuudesta seuraa vaatteen mukavuus sekä fyysisessä että psyykkisessä mielessä. Hyvin 

istuvassa ja itselle sopivassa vaatteessa asiakas tuntee olonsa itsevarmaksi.  
kun ne on päällä, niin sen voi unohtaa, että ne on päällä. Ne ei vedä mistään, eikä ole sellaista tunnetta, 

että tarvittee korjailla koko ajan itteensä. (A3) 

Kun se on niin istuva, niin tokihan sitä mielellään käyttää ja liikkuu sellaisessa vaatteessa, minkä tietää, 

että istuu hyvin. Antaa se ihan erilaista itsevarmuutta. (A2) 

Asiakas 3 liittää teetetyn vaatteen käyttöön nautinnon.  
siitä aina nauttii, kun vaatteet istuu. Mä jopa nautin siitä, että ne ovat hyvännäköisiä nurjalta puolelta. 

(A3)  

Jordan (2000, 13) esittelee Tigerin neljä nautintoa, fyysisen, sosiaalisen, psykologisen ja 

ideologisen nautinnon, ja soveltaa niitä tuotteiden tarkasteluun. Istuvuuden tunne ja kaunis 

tekninen toteutus tuottavat haastattelemalleni henkilölle fyysistä aistinautintoa. On myös 

mahdollista, että mukana on muita nautintoja, esimerkiksi hyvin istuvan vaatteen luoma 

itsevarmuuden tunne (psykologinen nautinto) ja sosiaalinen status (sosiaalinen nautinto).  

 

Kestävyys on asiakkaiden mielestä seurausta valmistustekniikasta ja hyvistä materiaaleista. 

Teetettyä vaatetta kuvataan usein sanoin ’hyvistä materiaaleista ja hyvin tehty’. Asiakkaat 

myös odottavat teetetyltä vaatteelta parempaa kestävyyttä ja huomattavasti pidempää ikää 

kuin valmiina ostetuilta vaatteilta. Asiakas 3 kertoo, että teetettyihin vaatteisiin ei kyllästy 

samalla tavalla kuin ostettuihin. Pitkäikäisyys on asiakkaiden mukaan seurausta ajattomasta 

tyylistä, yksilöllisestä estetiikasta, istuvuudesta ja muuntelumahdollisuuksista.  
ne mustathan on ihan perussuorat housut, eli siinäkin on se idea, että ne olis aina muodissa – –  et 

noissahan on isot nyt ne, siis ne upslaakit, niin ne on nyt tosiaan isot, et niitä voi sit puolittaa, jos on 

tarvis. Et tällaisia pieniä muutoksia, mut kyl ne sillai, ajatus on, että ne kestää pitkään  (A4) 

 

Kaikki asiakkaat kertovat kiinnittävänsä huomiota materiaaliin osana vaatteen laatua. Kangas 

kirvoittaakin haastatelluista vaate-teeman alla toiseksi eniten mainintoja istuvuuden jälkeen. 

Hines ja O’Neal (1995) havaitsivat, että kangas on maallikkoarvioijalle helpoin tapa lähestyä 

laadun käsitettä. Jos asiakas ei tunne vaatteen valmistustekniikkaa, siitä on vaikeaa puhua, 

jolloin kangas on luonteva arvioinnin ja huomion kohde. He esittävätkin, että kangas toimii 

kuluttajalle havaitun laadun yhtenä olennaisena vihjeenä. (Hines ja O’Neal 1995, 231) Kun 

Koskennurmi-Sivosen (1998) haastattelemat muotisalongin asiakkaat puhuvat vaatteen 

laadusta, nousee materiaali myös tärkeäksi tekijäksi. Asiakkaiden kokemuksia leimaa 

luottamus ja riskittömyys. Muotisalongissa materiaalien hankinta on osa tarjottua palvelua. 

(Koskennurmi-Sivonen 1998, 271–274) Tältä osin tutkimukseni tilausompelimot toimivat eri 

tavoin. Kaikki haastattelemani asiakkaat hankkivat materiaalin teetettäviin vaatteisiin itse, 
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vaikka osa ompelijoista tarjoaakin materiaalin hankintapalvelua. Samalla materiaali 

muodostaa yhden prosessin riskeistä odotusten täyttymisen kannalta. Asiakas 4, jolla ei ole 

kokemusta vaatteiden valmistamisesta tai aiemmasta teettämisestä, pitää materiaalin 

hankintaa erityisen vaikeana. Hänestä palveluun kuuluu olennaisesti se, että ompelija antaa 

tarkat ohjeet materiaalin hankintaa varten. Asiakkaan oma materiaalituntemus siis vaikuttaa 

odotusten toteutumiseen. Tähän riskiin vaikuttaa kuitenkin lieventävästi ompelijan tarjoama 

neuvonta. Asiakas 4:n kanssa keskustellessa esiin nousee myös kangaskaupan asiantunteva 

palvelu, joka voi vähentää materiaalin valintaan liittyvää riskiä.  
me suunniteltiin eri väri alustavasti, joka olis varmaan ollut ihan hieno väri, mutta se ei käyny mun 

ihonväriin ollenkaan, kun mä kävin siellä [kangas]kaupassa sitten sitä kokeilemaan – – niin se oli ihan 

kauhee sitte se väri niinkun mun päällä, että veti niinkun omat värit ihan kokonaan pois. (A4) 

Asiakas 1 pitää myös tärkeänä sitä, että ompelija kertoo, mikä materiaali on vaikea työstää, 

jotta yllätyksiä lopputuloksen kanssa ei tulisi.  
maallikko ei välttämättä ymmärrä, kun joku toinen kangas voi olla hirveen vaikee tehdä. Oli just sitten 

puhetta, että kuinka kaksi erilaista kangasta voi olla. Joo nää mun takkikankaatkin, kuin paljon enemmän 

toinen kangas vaatii ompelijalta kuin toinen kangas.  (A1)  

Asiakas 3:n mielestä riskit liittyvät materiaalin hankintatilanteeseen. Jos asiakkaalla on 

mielessään tarkka mielikuva siitä, millaista materiaalia haluaisi, on sitä usein mahdotonta 

löytää. Siksi materiaali kannattaa ostaa, jos mieluisan löytää esimerkiksi ulkomailta. Asiakas 

2 ja 3 kertovat tuoneensa ompelijalle kankaan omista varastoistaan. Yksi syy teettämiseen on 

siis myös se, että sopiva kangas on jo valmiina. Asiakas 3 puhuu riskeistä myös vaatteen 

hoidon kohdalla. Teetetyissä vaatteissa ei ole hoito-ohjeita, joten luotettavan pesulan 

löytäminen on erityisen tärkeää.  

 

Asiakas 1 liittää mielikuvaan vaatteesta kalleuden ja statuksen. Hän arvelee, että se rajoittaa 

ihmisten ajatuksia teetetyn vaatteen käyttömahdollisuuksista. Hänen omasta mielestään status 

ei kuitenkaan rajoita vaatteen käyttöä. Vaatteita voi teettää sekä arkeen että juhlaan.  
Ehkä jotkut ihmiset voi aatella, että se on kauheen hienoa teettää jotain vaatetta – – On se tavallaan ehkä, 

onhan se vähän niinku statusta tai semmosta, et no, ompelijan tekemä vaate, mun mielestäni niinku. Siis 

en mä oo itte ikinä ajatellu niin, mutta ehkä ihmiset ajattelee, et ai teetetty, siinä on taas kato se, että se 

on niin kallista, ajatellaan että se on kallista. (A1) 

Asiakas 1 arvelee teetetyn vaatteen omistamiseen liittyvän Bourdieun (1979 Jordanin 2000, 

35 mukaan) käsittein materiaalista statusta, jota syntyy kun tuote antaa vaikutelman omistajan 

materiaalisesta menestyksestä. Asiakas 2 vahvistaakin edellistä arvelua sanomalla:  
Mä aina ajattelin, että juu, se on varmaan hirveen kallista. Sitten tässä hän mainosti 25% alennusta, minä 

ajattelin, että nyt mä voisin kokeilla. (A2)  
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Asiakas 2:n mielestä teetetyn vaatteen käyttöön ei silti liity rajoituksia. Teetettyä vaatetta voi 

käyttää missä tilanteessa vain, jos vaate sopii tyyliltään tilaisuuden luonteeseen.  

 

Tuotteeseen liitetään myös mielikuva arvokkuudesta, jolla haastateltavat tarkoittavat paitsi 

kallista hintaa myös tietynlaista kunnioitusta. "Uskaltaako tätä käyttää, onko tämä liian 

arvokas tavalliseen käyttöön?" kysyykin joku haastateltavista. (Snell 2002, 236; 239) 

Asiakas 4:n mielikuvaan teetetystä vaatteesta liittyy istuvuuden mukanaan tuoma hienous ja 

arvokkuus. Hän jää pohtimaan, onko teetetty vaate liian juhlava joihinkin tilanteisiin juuri 

siksi, että se on niin istuva ja sopiva. Kun on teettänyt vain vähän vaatteita, kuten asiakas 4, 

liittyy teettämiseen ja vaatteeseen tiettyä arvokkuutta, jonka haluaa myös säilyttää. Toisaalta 

teetettyä vaatetta haluaa varjella rikkoutumiselta ja likaantumiselta. Asiakas 4:n käsityksissä 

teetetyn vaatteen käyttöön liittyy siis rajoituksia.   
se on kuitenkin niinkun niin mulle tehty – – vaikka se on yksinkertainen malli, – – et se on niin juhlava, 

että jos mä aattelisin että väitöskirjajuhlaan se on hyvä, mut esimerkiks sit jos mä lähtisin laivalle, vaikka 

sinnekin pukeudutaan ihan hienosti, niin se tuntuu liian juhlavalta sinne. – – se on niin hyvin istuva ja 

semmonen, et se sopii niin hyvin ja se tuntuu, että enemmän joku trikoomekko käy (nauraa). (A4) 

Asiakkaalla on kuitenkin kokemusta vasta yhden teetetyn vaatteen, mekon, käytöstä. 
saa nähdä, mä ihan oikeestaan mielenkiinnolla odotan noitten housujen kanssa sitä asiaa, että miten mä 

suhtaudun, että uskallanko mä laittaa ne tänne töihin esimerkiks vai onks ne vaan aina sitten kun lähtee 

illalla syömään johonkin. Että silleen mulla niinkun tarkotus on se, et se olis ihan pitovaate, et niinkun 

housutkin, että ihan mitä siis arjessakin pitäis. Mutta saa nähdä miten käy” (A4) 

 

On mielenkiintoista pohtia, miksi asiakas 4 kokee vaatteen sopivuuden rajoituksena sen 

käytölle. Hän on nuorin haastatelluista asiakkaista. Arvelen, että kyse on iästä, mutta myös 

yleisemmin muuttuneesta pukeutumiskulttuurista. Itsekin tunnistan pelon olla liian hienosti 

pukeutunut. Asiakas 3 ei kannata ajatusta teetetyn vaatteen liiasta hienoudesta, vaan pohtii:  
se mun mielestäni kuitenkin on kulttuuria, pukeutuminen. Elämänlaatua. Sen toivoisi yleistyvän. Että – – 

miksei ihmiset voisi pukeutua vähän enemmän ja paremmin.” (A3)  
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6.2 Valmistusprosessi 

6.2.1 Ompelijoiden näkemykset prosessin laadusta 
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Laadukas vaate on hyvin tehty. Haastatellessani ompelijoita määrällisesti toiseksi eniten 

kommentteja kerääkin vaatteen valmistustekniikka (ks. liite 3). Se, mitä laadukkaalla 

valmistustekniikalla tarkoitetaan, vaihtelee kunkin ompelijan mukaan. Haastatteluissani ei 

käyty läpi tarkkoja valmistusteknisiä yksityiskohtia, mutta joitakin konkreettisia esimerkkejä 

ompelijat antavat.  

 

Kaipaisen (2000b, 65) mukaan ompelijan vaatteenvalmistusnäkemys syntyy iän, koulutuksen 

ja aikaisemman työkokemuksen yhteisvaikutuksesta. Mielestäni vaatteenvalmistusnäkemys 

on myös tässä tutkimuksessa hyvä käsite kuvaamaan ompelijan koulutuksen, arvojen ja 

työskentelyn myötä syntynyttä ajattelua vaatteenteosta. Vaatteenvalmistusnäkemys tulee ilmi 

prosessin eri osatekijöissä: suunnittelussa, kaavoituksessa, sovituksessa, tekniikassa, 

välineissä ja viimeistelyssä sekä siinä, korostetaanko prosessin käsityömäisyyttä tai 

teollisuutta. Vaatteenvalmistusnäkemys määrittää siis sen, millainen kunkin ompelimon 

valmistusprosessi on ja mitä prosessissa pidetään laadun lähtökohtana.  

 

Vaatteenvalmistusnäkemys tulee ilmi mm. siinä, korostaako ompelija prosessin teollisuutta 

vai käsityömäisyyttä. Tällä tarkoitan itse sitä, käyttääkö ompelija käsinompelua ja perinteisiä 

vaatturin tekniikoita vai painottaako hän teollisuuden työtapoja. Teollisuuteen ja 

käsityömäisyyteen liittyvät myös ompelimossa käytettävät työvälineet. Ompelijoilla 1, 2 ja 3 

on teollisuusompelukoneet käytössään. Ompelija 2 käyttää myös ateljeeompelukoneita. 

Ompelija 4 ompelee kotiompelukoneella. On mielenkiintoista, miten eri tavoin ompelijat 

ymmärtävät teollisen ja käsityömäisen prosessin. Ompelijat 1 ja 4 perustavat näkemyksensä 

käytettyyn tekniikkaan ja työvälineisiin. Ompelija 1 painottaa, että hänen 

vaatteenvalmistusprosessinsa on teollinen.  
mä oon käynyt ammattikoulun ja siellä on meitä valmistettu niinkun teolliseen tuotantoon meidän 

panostamme, että me tehdään kaikki teollisesti, mä en rupee käsin ompeleen enkä kursiin mitään. – – 

Että joku haluaa jonkun kirjonnan tähän, niin käsin. Niin mä en rupee sitä kyllä itte tekemään. Siihen 

ostetaan sitten merkki. Ja sitten – – käsin vaatturinnapinläpiä jakkupukuihin, niin ei. Sitä mä en niinkun 

tee. Siihen mulla ei ole aikaa.  (O1) 

Ompelija 4 kuvaa prosessiaan käsityömäiseksi: hän käyttää kotiompelukonetta ja -saumuria 

sekä käsityömäisiä työtapoja.  
teollisuudesta on ehkä poimittu jotain tiettyjä ratkaisuja, miten vaate vuoritetaan tai olkatoppaukset 

kiinnitetään, mutta periaatteessa täysin käsityömenetelmin, eli tukikankaat ja kaikki silitetään kiinni ja 

lahkeet käännetään käsin ja kaikki tämmönen näin. (O4) 



 

 51 

Ompelijat 2 ja 3 korostavat, että heidän valmistusprosessinsa ovat käsityömäiset. Heidän 

näkemyksensä ei kuitenkaan liity työtapoihin tai käytettäviin työvälineisiin, vaan  prosessin 

käsityömäisyys tarkoittaa heidän mielestään ennen kaikkea vaatteen uniikkiutta.  
Kahta samanlaista ei tehdä, eikä kahta samanlaista asiakasta ole, että kyllä se on niin käsityöläismäistä. 

(O2)  

Sekä ompelija 2 että 3 kertovat valitsevansa työtavat asiakkaan toiveiden ja työstettävän 

vaatteen mukaan. Jos asiakas haluaa ja vaatteeseen sopii parhaiten käsin tehtävä 

vaatturinnapinläpi, sellainen myös tehdään.  

 

Kaikille ompelijoille vaatteen suunnittelu asiakkaan kanssa on tärkeä osa prosessia. Siinä 

mielessä heidän toimintansa eroaa Kaipaisen (2000b, 109) määrittelemästä tavallisesta 

tilausompelusta, jossa suunnittelua ei korosteta tai sitä jopa vähätellään. Kaavoituksessa 

ompelija 4 käyttää apunaan valmiskaavoja. Muut ompelijat sanovat piirtävänsä itse 

peruskaavan jokaiselle asiakkaalle. Vaatteenvalmistusnäkemys vaikuttaa myös 

sovituskäytäntöihin. Ompelija 4 valmistaa lähes kaikista vaatteista lakanakankaisen 

sovitusversion ja sitten vasta varsinaisen vaatteen. Muut ompelijat eivät mainitse käyttävänsä 

sovitusvaatetta.  

 

Valmistustekniikan laatua arvioidessaan ompelijat kiinnittävät huomiota esimerkiksi 

pystysaumoihin, muotolaskoksiin, hihan istutukseen tai vuorin työstötapaan. Valmistuksen 

laadun kriteerit tulevat ompelijoiden mielestä koulutuksesta. Laadun kannalta kriittisenä 

vaiheena valmistusprosessissa pidetään erityisesti vaatteen viimeistystä. Ompelijat 1, 2 ja 3 

korostavat silityksen merkitystä valmistuksen eri vaiheissa.  
jos olet saumaa laittanu niin et hyökkää heti seuraavaan vaiheeseen vaan silität – – se on taitolaji se 

silittäminenkin, että sillä voi tuhota ja sillä voi korjata. Silitys saa aikaan ihmeitä. (O2) 

Ompelija 1 korostaa erityisesti koneita ja laitteita. Hänen mukaansa laadun kannalta on 

tärkeää, että ompelija satsaa muutamiin hyviin laitteisiin.  
ne koneet täytyy olla niin hyvät, millä lähdet, mäkin oon aikoinani lähtenyt jollakin pienellä Singerillä 

liikenteeseen, – – se on 35 vuotta vanha, jolla tehdään nykyään napinlävet. Mutta että satsaa sit sellasiin 

tiettyihin laitteisiin ja koneisiin, mutta ei mullakaan ollut alussa varaa, että tota nyt sitten tässä vaiheessa. 

(O1) 

 

Valmistustekniset laatukriteerit liittyvät ompelijoiden kriittisyyteen. Kaikki myöntävät 

olevansa hyvin kriittisiä omaa työtään kohtaan. Kaikkien ompelijoiden kommenteista 

kuvastuu korkea työmoraali. Jos asiakas ei huomaa jotain teknistä virhettä, ompelijan täytyy 

siitä rehellisesti kertoa, vaikka tämä vaikeuttaisikin ajankäyttöä ja hinnoittelua. Ompelija 1 ja 
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erityisesti ompelija 2 arvelevat, että myös asiakkaat ovat tietoisia valmistustekniikasta ja 

kiinnittävät huomiota sen laatuun. Heidän mukaansa kriteerit tulevat siis myös asiakkailta.  
kyllä asiakas on laatutietoinen ja oppinut tuntemaan ja sen vuoksi hän kai sitten tulee tänne, että jos siellä 

fuskataan niin ei se mene. Ei oo kiva. Ja kyllä he mielellään katselevat sinne vuorin sisälle. – –  Mä juuri 

sain uuden asiakkaan vajaa kuukausi sitten ja – – hän vielä jälkeenpäin soitti, että kyllä se oli niin 

hienosti se sisätyöskentelykin. Että ilmeisesti on muutakin nähnyt. (O2) 

Ompelijat 3 ja 4 puolestaan pohtivat, että asiakas ei huomaa eikä arvosta ompelijan tekemän 

vaatteen teknisiä ratkaisuja.  
asiakas huomaa laadun, kyllä aina joku välillä ilahduttavasti huomaa, et onpa tää siistin näköinen tai ai 

kun hienosti tehty, mut kyllä nykypäivän teollisuuden vaatteet on sisältä katsottuna aika siistejä. Niin, et 

jos et sä ihan halvinta jakkua mene ostamaan, niin kyllä se vuori on, just sen takia, että esimerkiksi ne voi 

ommella kaikki saman tien valmiiksi leikatuista, sarjotuista kankaista, niin kyllä ne siis tota pystyy 

tekemään ihan siistiä teollisuudessakin. Et ei se, asiakkaalle ei ne kaikki hienoudet näy päällepäin, mitä 

yksittäiskappaleena tehdyssä vaatteessa on. (O4) 

Ompelija 3:n mielestä tavoitteet ovat vain ompelijan itsensä asettamia. Kunnianhimo estää 

menemästä riman ali. Kriittisyys voi olla myös yksi este toiminnan laajenemiselle. Ompelija 

2, jolla on työntekijöitä, kokee olevansa vastuussa heidänkin työnsä jäljestä. Ompelija 3 

arvelee, ettei voisi luottaa tekemisessä muihin kuin itseensä.  

 

Vaikka ompelijat pitävät kriittisyyttään ongelmana, he kokevat sen kuitenkin 

välttämättömäksi. Laadukas valmistustekniikka ja onnistunut vaate kulkevat käsi kädessä.  
No, jos en ole tehnyt sitä hyvin ja huolellisesti ja tehny silitykset kaikki, jos en ole sitä hyvin tehnyt niin ei 

se hyvältä näytä sen asiakkaan päällä. Siitä mä en kyllä tingi koskaan, että se on sillä tavalla tehtävä, että 

se on hyvin ja näyttää myöskin, että jos sä yrität huijata joskus jossain työvaiheessa, että mä yritän tän 

saada vaikka nopeammin, niin ei se kyllä näytä siltä, jos yrität tehdä nopeammin ja keplotella. (O3) 

 

Dormer (1990) käyttää käsitettä ’below-the-line’ design kuvatessaan sellaista teknistä 

suunnittelua, joka on välttämätöntä tuotteen toiminnan kannalta, mutta johon käyttäjä ei 

kiinnitä huomiota. Jos tekninen suunnittelu kuitenkin pettää ja tuote hajoaa, tulee 

pinnanalainen suunnittelu käyttäjälle näkyväksi. Samalla syntyy myös äkillinen kiinnostus 

tekniikkaa kohtaan. (Dormer 1990, 13–19) Ompelijat puhuvat juuri siitä, että asiakas ei 

huomaa vaatteen teknisiä hienouksia, mutta toisaalta huonostikaan ei voi tehdä, koska silloin 

asiakas viimeistään tulisi tietoiseksi tekniikasta.  
kun mä ajattelen vaan ehkä sitä, et asiakas ei voi tietää kuin hyvin mä teen sen, mut toisaalta jos mä en 

tee hyvin, niin se voi hajota sille käsiin, niin sit se tietää, että se on ollut huonosti tehty. (O4) 

Ompelijan maineen kannalta tämä voisi olla kohtalokasta. Kriittisyys liittyy siis myös koko 

yrityksen viestintään, sillä työ on ompelijan paras mainos. Olen ottanut luvussa 2.5.1 esiin 
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Aulan ja Heinosen (2002) käyttämän maine-käsitteen. Se sopii mielestäni erittäin hyvin 

kuvaamaan ompelijoiden viestintää, joka perustuu pitkälti muiden arvottaviin kertomuksiin.  
Ei saa rauhaa itelleen, jos ei oo, siis hänhän on tuolla mun tavaramerkki, käyntikortti, siellä se kävelee. 

(O2) 

 

Ajankäyttö prosessissa on kaikille ompelijoille ongelmallista. Kanssakäyminen asiakkaiden 

kanssa vie aikaa tekemiseltä. Pitkän kokemuksen ja rutiinin myötä ajankäyttö toki helpottuu. 

Ompelija 4 sanoo, että yksi tekemisen laadun tärkeä kriteeri on se, että vaatteen saa tehtyä 

aikaa tuhlaamatta suoraan oikein. Ompelija 4:n puheessa kuuluu myös suoraviivaisen 

valmistusprosessin ihanne.    
kun sä asiakkaalle sovitat vaatetta, niin sähän joudut aina noukkimaan sieltä täältä sisään ja aina kun sä 

otat sisäänoton, niin silloinhan se saattaa vaikuttaa johonkin muuhun, vuoriin tai niin edespäin. – – Niin 

laatua on se, että se ei näy asiakkaalle päin nämä muutokset, – – vaikka ne tehtäis viimeisessä 

sovituksessa ja se vaate, minkä hän saa pitää näyttää siltä, kuin se olisi tehty kerralla, suoraan oikean 

kokoiseksi. (O4) 

 

Vaatteen hinnasta sovitaan useimmiten heti prosessin alussa. Ompelijat hinnoittelevat 

vaatteensa usein suoraviivaisen prosessin mukaan. Kuitenkin tilausvaatteen valmistus on 

palautekierroksinen käsityöprosessi. Jos teknisessä toteutuksessa tulee ongelmia ja aikaa 

kuluu odotettua enemmän, eivät ompelijat voi mielestään veloittaa asiakkaalta ylimääräistä.  

 

Teetetyn vaatteen hinta-laatusuhde on haastattelemieni ompelijoiden mielestä hyvä, jopa liian 

hyvä. Hintaa suhteutetaan vaatteen uniikkiuteen ja laadukkaaseen valmistustekniikkaan. 

Kaipainen (2000a, 142) puhuu ylilaadusta, jolla hän tarkoittaa ompelijoiden laadukasta työtä, 

josta he eivät kuitenkaan koe saavansa riittävää korvausta. Vaikka hinnoittelu on vaikeaa ja 

ompelijat puhuvat hinnasta paljon, ei se kuitenkaan näytä olevan haastattelemilleni 

ompelijoille aivan yhtä ongelmallista, kuin Kaipaisen (2000b) tutkimus antaa ymmärtää. 

Ompelija 1 vertaa tekemäänsä työtä valmisvaatteisiin ja pitää teetettyä vaatetta aivan liian 

halpana, mutta hän kokee, ettei voi laskuttaa pienessä kaupungissa niin paljon kuin pitäisi. 

Samoin kokevat Kaipaisen (2000b, 83) haastattelemat ompelijat. Ompelijat 2 ja 4 kuitenkin 

suhtautuvat hinnoitteluun reippaasti. Ompelijan pitää osata hinnoitella työnsä oikein 

etukäteen. Hinnassa on oltava sisällä pelivaraa ajankäytön suhteen. Ompelija 4 korostaa 

hinnoittelun asiakaslähtöisyyttä, liiketoiminnassa tulee hänen mielestään aina lähteä siitä, mitä 

asiakas on valmis maksamaan. Ompelijat 1 ja 4 arvioivat hinnoittelua myös ompelimon 

imagon ja sijainnin perusteella.  
Jos ajattelet kampaajan hintoja, nehän on ihan eri ostarilla ja keskustassa, niin mikseivät ne keskustassa 

ottaisi, jos asiakas haluaa maksaa siitä imagosta, et hän keskustassa käy hienossa kampaamossa. Niin sen 
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takia mä en näe niin tarvetta mihinkään ohjehintojen saamiseen mistään liitosta tai järjestöstä tai tälleen. 

(O4) 

 

Valmistustekninen laatu ompelijoiden mielestä tasapainoilua kriittisyyden ja kannattavuuden 

välillä. Ompelija 4 pyrkii suhteuttamaan kriittisyyttään asiakaslähtöisyyden avulla. Ompelijan 

tulisi hänen mielestään arvioida laatua asiakkaan tyytyväisyydestä, eikä niinkään omista 

valmistusteknisistä kriteereistä käsin. Tähän liittyy ilmiö, jota kutsun sinuiksi tulemiseksi 

laadun kanssa. Ompelija 4:n kohdalla se liittyy nimenomaan asiakaslähtöisyyteen.  
se on semmonen, mikä on tullut tässä vasta vuosien kuluessa, että oppii laskemaan sen käsistänsä, – – et 

sä pyrit tekemään täydellistä, mutta aina siellä on joku, mikä sua harmittaa. Onko se sitten ihan hitusen 

väärä langansuunta takalahkeessa tai liian kauas reunasta osunut napinläpi tai joku tämmönen, mut – – 

on vaan sit oppinut aikojen kuluessa, että – – tärkeintä on, että se on asiakkaalle niinkun hyvä. Sellaista ei 

voi päästää käsistään, mikä ei ole asiakkaalle hyvä. (O4) 

Ompelija 4 kuitenkin myöntää asiakaslähtöisyyden vaikeuden. Kriittisyyden, ajankäytön ja 

hinnoittelun vaikeaan vyyhtiin lisätään vielä ompelijoiden arvot, ne syyt, miksi he tekevät 

vaatteita työkseen.  
ei käsityöstä oo koskaan saanut palkkaansa, eikä siitä saa vieläkään siitä, mihin sitä menee aikaa, että jos 

siihen ei oo kauhea himo eikä innostus eikä kiinnostus ole, niin vähemmän sitä tietysti tehdään. – – On, 

jos sä kuule tulet niskat väärällä aamulla töihin, niin eihän tästä mitään tule. Tää on luovaa työtä, tässä 

pitää antaa kaikki itsestä likoon. Kaikki mitä on. – – mä oon aina rakastanut suorastaan tätä työtä, mulla 

on himo siihen – – mä ainakin teen, niin kuin omia vaatteitani (O3) 

Ompelija nauttii työstään, joka on myös elämäntapa. Siksi ompelija on kriittinen ja arvioi 

valmistusteknistä laatua lähinnä omista kriteereistään käsin.  
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6.2.2 Asiakkaiden näkemykset prosessin laadusta 
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Myös asiakkaiden mielestä laadukas vaate on hyvin tehty. Asiakkaat kertovat kiinnittävänsä 

huomiota vaatteen tekotapaan ja olevansa kriittisiä. Kuitenkaan kaikki asiakkaat eivät kykene 

kovin tarkkaan erittelemään, mihin asioihin he kiinnittävät huomiota valmistusteknistä laatua 

arvioidessaan. Selkeästi huonoa laatua esimerkiksi valmisvaatteissa on se, että langanpätkät 

roikkuvat epäsiististi, napit irtoavat heti käytössä tai saumat vetävät.  

 

Asiakkaan kriittisyyteen vaikuttaa se, onko hänellä aiempaa kokemusta ompelijalla käynnistä, 

ompeleeko hän itse ja millaiset mielikuvat hänellä on muuten vaatteen valmistusprosessista. 

Jos asiakkaalla ei ole mitään kokemusta vaatteen valmistuksesta, ei hänellä luonnollisestikaan 

ole välineitä valmistustekniikan arviointiin.  
sen verran vähän tietää tavallaan tosta sanastosta ja siitä, et mitä kaikkee, mut jotenkin se yleiskuva on 

se, mihin kiinnittää, et tosi siistin näköinen, tosi hyvää työtä, ei roiku mistään mitään ja kaikki on niinkun 

viivalla vedettyä, et tavallaan semmonen niinkun kuva, mikä jää siitä. (A4) 

Asiakas 1 on ommellut itse ja hän kertoo olevansa kriittinen asiakas. Ennen kuin hänestä on 

tullut ompelija 1:n asiakas läheiset ovat kertoneet omia negatiivisia kokemuksiaan ompelijalla 

käynnistä. Tämän asiakas 1 katsoo lisänneen kriittistä ennakkoasennetta valmistustekniikan 

laatua kohtaan. 
mä oon kuullut kauheesti negatiivista ja sillai, et mun sisko on esimerkiks teettänyt ja tota itekin ompelee, 

niin huomaa ne virheet paremmin ja ollu sillai jotenkin tehty vähän huolimattomasti tai ei oo vaihdettu 

lankaa, väriä, et on sitten tullut ruman näköinen tikkaus ja tämmöstä. (A1) 

Samoin asiakas 2 on ommellut itse ja sanoo myöskin olevansa kriittinen, vaikka ei kovin 

paljon puhukaan teknisen laadun arvioinnista. On mielenkiintoista huomata, miten erityisesti 

asiakas 3, ompelija 2:n asiakas, kiinnittää vaatteen valmistustekniikkaan hyvin paljon 

huomiota. Ompelija 2 juuri arvioi asiakkaidensa olevan kriittisiä. Asiakas 3 on iäkkäin ja 

hänellä on pitkä historia vaatteen teettäjänä: jo teini-ikäisenä hänelle teetettiin vaatteita 

muotisalongissa. Asiakas on oppinut arvioimaan valmistustekniikan laatua myös 

perhetaustansa vuoksi.  
mun isoäitini – – hän oli käsityönopettaja ja erittäin tarkka. (nauraa) Niin, että melkein aina, jos mulla oli 

joku sellainen vaate nuoruudessa, mistä mä pidin, niin mummi käänsi sen nurinpäin ja sanoi, että hmph 

(hymähdys) ja keikottaa, hamekin keikottaa. (nauraa) – – järjestään kaupan vaatteissa, oli ne halpoja tai 

kalliita, niin ärsyttää noi helmat. Että ne mä ratkon aina ja ompelen itse uudestaan, ettei näy se 

semmoinen. Niistähän näkyy aina ne tikit läpi. Ja sitten on semmoisia lommoja. Tää on sitä mummin 

perua (nauraa). Ja hyvin usein ratkon vielä nämä hihansuut, jos on paita. (A3) 

 

Asiakkaat myös keskustelevat ompelijan kanssa teknisistä ratkaisuista ja niiden laadusta. 

Ilmeisesti onkin tärkeää, että ompelija kertoo valmistustekniikasta asiakkaalle. Jos asiakkaalla 



 

 57 

ei ole kokemusta valmistustekniikan arvioinnista, ei hän välttämättä edes huomaa ratkaisuja 

eikä siksi voi arvostaa ompelijan panosta.  
[ompelija] on taas niin tarkka, et hän voi yhden päivän säätää jotain saumaa tai jotain tikkiä, et se on 

sopiva ja sillai, et vaatii niinkun itteltänsä siinäkin, me ollaan monta kertaa puhuttu, et mitä siellä niinkun 

näkyy siellä alla, vaatteen alla, et ei vaan se mikä siinä päällä näkyy. Et se, et ne kaikki sisäsaumat ja 

semmoset on siistin näköisiä. (A1) 

 

Sovituksen asiakkaat näkivät olennaiseksi osaksi vaatteen valmistusprosessia. Sovituksen 

myötä vaatteesta tulee istuva ja itselle sopiva. Koskennurmi-Sivosen (1998) kuvaamassa 

salonkivaatteen suunnittelu- ja valmistusprosessissa sovituksella on merkittävä sijansa. 

Yksityiskohdat syntyvät asiakaan päälle ja asiakkaan innoittamana. Sovitusten välisenä aikana 

ideat hautuvat. (Koskennurmi-Sivonen 1998, 211) Samalla tavoin kuvaa asiakas 3 monen 

teetetyn vaatteen syntyä.  
sitten just suunnitellaan jotain tällaisia yksityiskohtia, niin kuin nämä kaula-aukot ja jakun pituus ja 

niinkun stemmataan se sitten lopulta yhdessä. (A3) 

Sovitus on se luovan vuoropuhelun hetki, jolloin yksityiskohdat hioutuvat ja suunnitelmat 

voivat muuttua radikaalistikin. Suunnittelu ja sovitus nivoutuvat yhteen, kun vaate jätetään 

avoimeksi ja lopulliset päätökset tehdään vasta sovitusvaiheessa.  
musta on jännittävää aina nähdä, et mitä uutta on tullut ja sopiiko se, tavallaan sitten sitä kautta pystyy 

sitten seuraamaan sen vaatteen muodostumista ja näkee oikeesti, että se käy päälle ja pystyy 

vaikuttamaan siihen koko ajan, et mitä tehdään. (A4) 

Sovitus liittyy myös kiinteästi kommunikaatioon ompelijan kanssa. Sovitus on se hetki, kun 

asiakas ja ompelija neuvottelevat tehtävistä ratkaisuista, sovittavat mielikuviaan yhteen, 

ompelija antaa neuvoja ja asiakas ilmaisee odotuksiaan. Sovitus on siis kriittinen vaihe 

odotusten toteutumisen kannalta. Sovitustilanteessa asiakkaan on myös kyettävä 

kommunikoimaan odotuksensa ompelijan kanssa.  
 

kyllä se mulle – – oli yllätys, et miten monessa vaiheessa niitä tehdään, et miten hyvin, kun aattelee, et 

tehdään lakanaan ensin, mulle sekin oli ihan yllätys, ettei niinkun mennä sörkkimään sitä kangasta ennen 

kuin nähdään, et onko se semmonen. Et musta se kertoo siitä, että todella halutaan tehdä semmonen 

vaate, että se on ihan oikeesti sille henkilölle tehty. (A4) 

Kommentista tulee ilmi, että lakanakankaisen sovituspuvun tekeminenkin voi olla asiakkaalle 

osa laadun kokemusta. Asiakas 4:n se on vakuuttanut ompelijan halusta toteuttaa 

mahdollisimman onnistunut vaate juuri hänelle. Sovitus liittyy muidenkin asiakkaiden 

mielessä ompelijan ammattitaitoon. Sovitus on juuri se hetki, kun ompelijan ammattitaito 

tulee asiakkaalle parhaiten näkyväksi.  
siinä, kun hän sovitti ja puhui ja kysyi ja kertoi ja tämmöistä, niin siitä tuli sellainen kuva, että hän tietää, 

mistä hän puhuu. (A2) 
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Sovitusvaiheeseen liittyy luottamuksen synty ompelijan ammattitaitoa kohtaan.  
hän laittaa aika reilut saumanvarat, eli se on yleensä aina kauheen iso se vaate ja sit niinkun kattoo, et 

mikä tästä niinkun tulee, mutta mä oon ainakin oppinut luottamaan jo, että hyvä siitä tulee. Niin silloin 

ensimmäisellä kerralla, silloin puoltoista vuotta sitten, kyl silloin kieltämättä ajatteli että hui, 

tämmönenkö tästä tulee, mut kyl sitten taas, kun hän rupes niitä nuppineulojansa pistämään, niin sen 

ymmärsi, että jaha, ei se (nauraa) täs vielä tuu. Kyl se sit aina on iloinen yllätys, kun menee seuraavalla 

kerralla, kun se vaate on, se on jo muotoutunut, siitä jo näkee, mitä siitä tulee (A1) 

Asiakkaiden kuvailema sovitustilanne on Grönroosin (1998, 40) sanoin totuuden hetki, jolloin 

vaatteen ja valmistuksen laatu tulee asiakkaalle konkreettiseksi.  

 

Suunnittelu on asiakkaan ja ompelijan välistä kommunikaatiota. Valmis vaate on 

vuoropuhelun tulos, eikä asiakas osaa välttämättä sanoa, kummalta suunnitteluidea 

tietynlaiseen vaatteeseen on tullut. Asiakkaat kertovat suunnittelusta me-muodossa.  
sitten kun se [jakku] oli valmis, niin me molemmat sanottiin, että ei, kyllä tohon täytyis saada hamekin. 

No sitten mä lähdin ostamaan hamekangasta – – Että tällä tavalla se niinkun lähti kehittymään sitten. 

(A3) 

Asiakkaat ovat hyvin erilaisia siinä suhteessa, kuinka aktiivisesti tekevät päätöksiä vaatteen 

suhteen. Toiset asiakkaat, kuten asiakas 1 ja 3, tuntevat tyylinsä ja tietävät tarkkaan mitä 

haluavat, kun taas toiset ovat avoimempia ompelijan ehdotuksille. Erityisesti asiakas 4 kertoo 

toivovansa pukeutumisvinkkejä ja suunnitteluideoita ompelijalta.  

 

Kuten jo aikaisemmin vaateteeman alla kuvasin, asiakkaan kokemat riskit prosessissa liittyvät 

vaatteen materiaalin valintaan, oikeanlaisen materiaalin löytymiseen ja valmiin vaatteen 

hoitoon. Asiakas 2:n haastattelussa esiin tuli riski, että odotukset vaatetta ja sen sopivuutta 

kohtaan ovat epärealistiset, eivätkä siksi toteudu. Riski liittyy siis asiakkaalle sopivan mallin 

valintaan. Jotta odotusten ja todellisuuden välisiltä ristiriidoilta vältyttäisiin, odottaa asiakas 2 

ompelijalta muotosilmää ja rehellisyyttä sanoa, jos selvästi näkee, ettei valittu malli sovi 

asiakkaalle. Asiakas 4:n mielestä riskit liittyvät omien odotusten ilmaisemiseen. 
Ei mulla kyllä ainakaan semmonen ei ainakaan tietoisesti oo kyllä mielessä käynyt, että olisin epäillyt 

sitä, että pystyykö semmosen tekemään. Ehkä enemmän niinkun sitä, et tavallaan että osaako niinkun ite 

kuvata niitä tarpeita, minkälaisen haluaa, tarpeeks selkeesti ja pystyykö niitä toteuttaan sitten ja millä 

tavalla, kun ei ollut niinkun välineitä tiedossa, että miten niitä sitten toteutetaan  (A4) 
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6.3 Ompelija 

6.3.1 Ompelijoiden näkemykset ompelijasta osana laatua 
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Laadukkaan tekemisen perustana on ompelijan ammattitaito. Ammattitaito on yläkäsite, jonka 

alle asettuvat ompelijan tekninen taito ja muotosilmä. Haastattelemieni ompelijoiden mielestä 

ammattitaitoinen ompelija hallitsee eri työskentelytavat ja -tekniikat, joiden perusta on 

koulutuksessa ja pitkäaikaisessa työkokemuksessa. Ammattitaito syntyy siis vain tekemällä. 
Mähän oon lapsesta asti tehnyt tätä työtä, käsityö kädessä, että ehkä se näppituntuma. – – oon 

teollisuudessakin ollut jonkin aikaa, oon käyttänyt hyvin paljon erilaisia koneita ja niinkun 

teollisuudessakin, mä oon työskennellyt mekaanikon kanssa, mä oon malliompelijana, kaavottajana 

työskennellyt, ja työnjohtajana teollisuuskursseilla, että kyllä nää kaikki antaa sellaista omaa tietoo siitä 

asiasta, näppäryyttä, miten se on helppo tehdä, miten se toimii. (O3) 

Itsensä jatkuva kouluttaminen lisää ammattitaitoa. Ompelija 2 korostaa, että aina oppii uutta 

ja valmis ei ole koskaan. Näppäryyden kehittyessä ajankäyttö helpottuu ja tekeminen 

rutinoituu. Erityisen tärkeää ompelija 1:n mielestä on muotosilmä ja näkemys, mikä 

asiakkaalle sopii ja mikä ei. Muotosilmä kehittyy tekemisen myötä, vaikka ompelija 3 

vakuuttaakin: 
Se on näkemyksestä, ammattitaidosta ja mielenkiinnosta siihen työhön. Ei kokemus tee sitä. Jos ei silmä 

sano, eikä osaa, niin ei siitä kuule hyvää tule! (O3) 

Ompelija 3 puolestaan korostaa tekemiseen liittyvää innostusta, intohimoa ja kiinnostusta, 

jota ilman ammattitaitoa ei voi syntyä.  

 

Ammattitaitoa on myös asiakaspalvelu, josta kerron tarkemmin ompelijan ja asiakkaan 

välisen vuorovaikutuksen yhteydessä.  

 

Ammattitaitoinen ompelija pitää antamansa lupaukset. Luotettavuus liittyy ajankäyttöön: 

asiakas saa vaatteen silloin kun tarvitsee ja on luvattu. Teknisesti taitava ompelija selviytyy 

myös odottamattomista tilanteista niin, että asiakas saa vaatteensa silloin, kun sen tarvitsee.  
se vuori on semmoinen, että se saattaa joskus näkyä, mutta siihenkin on ne omansa, että saa minuutissa 

tehtyä niinkun ne, ottaa pikkusen sisään, tai jotain. Että mulla on ihan sellainen oma varaventtiili siinä 

asiassa. Että jos näin tapahtuu, niin asiakkaan ei todellakaan tarvi viipyä kuin se viisi minuuttia 

ylimääräistä, jos jotain tämmöstä. (O1) 

Luotettavuus tarkoittaa myös sitä, että ompelija pysyy sovitussa hinnassa.  

 

Tilausompelijan työssä menestymiseen vaikuttavat ompelijan muutkin henkilökohtaiset 

ominaisuudet. Ompelijan persoona tulee esiin asiakkaan ja ompelijan välisessä 

vuorovaikutuksessa, josta kerron enemmän luvussa 6.5. Mitään tiettyjä persoonallisuuden 

piirteitä hyvältä ompelijalta ei vaadita, mutta keskusteluissa mainittiin ulospäinsuuntautuvuus 

ja erityisesti sopeutuvuus. Kanssakäymisen tulee olla asiakaslähtöistä. 
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Et semmonen ihminen, joka haluaa kertoa hirveesti oman mielipiteensä tai tehdä juuri niinkun itse haluaa 

tai et on tosi voimakkaat visiot, vaikka ne olis kuinka oikeat tai varmasti paremmannäköinen hääpuku 

kuin asiakkaan oma mielipide, niin just se, että kumpi on tärkeämpi, tyytyväinen ompelija vai tyytyväinen 

asiakas? Niin silloin mun mielestä ei ehkä sovellu tai ainakin se vaatii kasvamista. (O4)  

Ompelijalta asiakaslähtöinen suhtautuminen vaatii herkkyyttä aistia asiakkaan persoonaa. 

Kuten ompelija 3 ilmaisee: 
ihmisten palveleminen ihmisenä, minun mielestäni ihmiset tykkää siitä. Ja se on hyvin henkilökohtaista 

kaikki aina. – – nuorempana olin kauhean ujo, mutta jossakin vaiheessa on tajunnut, että jaa, mehän 

ollaankin kaikki sitä samaa, jossakin vaiheessa katosi kyllä kaikki, että joskus joku saattaa, ai sillä on 

sellainen virka, ei mulle ole mitään merkitystä. Että mä tätä kaupan juoksupoikaa palvelen ihan yhtä 

lailla kuin akateemikkoa – – ihan samalla periaatteella. (O3) 

 

Ompelijan arvoihin liittyy se, miksi hän on ryhtynyt käsityöyrittäjäksi. Tekeminen on nautinto 

ja elämäntapa. Rehellisyys on arvo, jonka kaikki ompelijat mainitsevat. Käytännössä 

rehellisyys tarkoittaa sitä, että ompelija kertoo, jos jokin tietty ratkaisu ei sovi asiakkaalle tai 

asiakkaan haluama materiaali ei sovi toteutettavaan malliin.  
nuori ihminen kaipaa usein sitä, et onko tää nyt hyvännäkönen ja onks tää liian avara ja voiks täl nyt 

mennä häihin, jolloin sä sitten jaat oman mielipiteen rehellisesti. (O4) 

Ompelijan on kerrottava rehellisesti, jos vaatteen tekniseen toteutukseen, ajankäyttöön tai 

hintaan tulee muutoksia. Myös kriittisyys liittyy läheisesti ompelijan arvomaailmaan. 

Ompelija kokee vastuuta tekemästään työstä. Juuri arvoistaan käsin ompelija haluaa tehdä 

mahdollisimman hyvää työtä, ajankäytöstä välittämättä.  

 

Asiakaslähtöisyys on monimutkainen käsite. Ompelijoiden asiakaslähtöisyys perustuu 

Kaipaisen (2000b) mukaan ompelijoiden arvoihin, asenteisiin ja persoonaan eli näkemykseen 

siitä, miten ompelijan ammatissa kuuluu toimia. Asiakaslähtöisyys ilmenee työn hyvässä 

laadussa, asiakaspalvelussa ja vaatteiden hinnoittelussa. (Kaipainen 2000b, 64) Kukaan 

haastattelemistani ompelijoista ei mainitse asiakaslähtöisyyttä nimeltä, mutta se tulee 

haastatteluissa vahvasti esiin. Asiakaslähtöisyys on arvo sinänsä. Asiakas ja hänen tarpeensa 

on koko prosessin alullepaneva voima. Siksi ompelijan toiminta on tavallaan automaattisesti 

asiakaslähtöistä, kun hän ottaa huomioon asiakkaan odotukset ja tarpeet. Asiakaslähtöisyys 

tulee esiin joustavuutena toteutettavissa töissä ja aikatauluissa sekä palvelualttiutena.  
niinkuin sanoin, vauvasta vaariin, että kuminauhan vaihtoa ja lippalakin vuorin korjausta. Kuka ne tekee, 

jos ei ompelija, pitää olla joustava (O2) 

Monasti ihmiset on tosi mielissään siitä, että pystyn tekemään kaikkea, teen kaikkea, ne sanoo että kysyy 

jostain ja siellä sanotaan, että ei he voi laittaa vetoketjua, he tekee vaan sitä yhtä ja ainutta. Minusta se 

on vähän väärää palvelua, enkä mä pysty siihen, koska mä osaan tehdä hyvin monipuolista. (O3) 
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Ompelijat ovat valmiita tekemään asiakkaan hyväksi enemmänkin kuin on välttämätöntä. 

Asiakaslähtöisyys tarkoittaa myös sitä, että asiakas saa sellaisen vaatteen kuin haluaa, eikä 

ompelija jyrää näkemyksineen.  

 

Asiakaslähtöisyys tulee selkeimmin esille ompelija 4:n ajatuksissa. Hän on sisäistänyt 

asiakaslähtöisyyden hiukan eri tavoin kuin muut ompelijat. Ompelija 4 pyrkii arvioimaan 

kannattavuutta ja laatua asiakkaan tyytyväisyydestä käsin.  
huntuun kirjotaan helmiä, mä vielä yhden, kaks kolme, neljä, viis helmeä kirjon. – – Niin just että punnita 

– – tuottaako nämä viisi helmeä enemmän minulle kuin ne vähemmän ja silloin sä punnitset sen siihen 

nähden, että onko se asiakas tyytyväisempi vai huomaako se edes eroa. Ja jos ei se huomaa eroa, niin 

silloin ne on turhaan kirjottu ne viis helmeä. Mutta jos se on tyytyväisempi ja kertookin juuri niiden viiden 

helmen takia, et ah se oli vielä tosi paljon makeempi kun se laitto sinne vielä muutaman ylimääräisen 

helmen, niin sillonhan se on kannattanut se viis helmeä. – – mä haluan tehdä sellaista laatua, että mä 

tykkään, vaatteen tulee näyttää hienolta ja olla mulle riittävää laatua myöskin, mutta oikeesti, 

asiakaslähtöisyyshän on kaiken, siis eihän ole yritystoimintaa, jos ei ole asiakkaita, niin pakko sen on 

sieltä kautta tulla. – – Vaikeaa on tehdä aina vain ja ainoastaan pelkästään niin sanotusti riittävää 

laatua. Eli haluaisi tehdä täydellistä laatua – –  kun se on kivaa. Siis tässä tulee tää elämäntapapuoli, eli 

niin, lähinnä itselle jotkut asiat. Se ei ole taloudellista ja sitä pitäis pystyä karsimaan jonkun verran, 

mutta toisaalta sitten taas itsekunnioituksen takia täytyy tehdä hyvin. (O4) 

Vaikka Kaipaisen (2000b, 64) mukaan asiakaslähtöisyyden taustalla on ompelijan 

arvomaailma, ompelija 4:n ajatuksissa asiakaslähtöisyys asettuu ristiriitaan 

käsityöyrittäjyyden taustalla olevien arvojen kanssa. Käsin tekeminen on arvo ja sinällään 

nautittavaa. Ompelija 4 kuitenkin punnitsee eri ratkaisuja asiakkaan tyytyväisyydestä käsin ja 

huomaa, että se mikä on ompelijalle tärkeää ei aina ole sitä asiakkaalle. Tässä tilanteessa 

asiakaslähtöisyys saattaa siis asettua ristiriitaan ompelijan omien ihanteiden kanssa.  
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6.3.2 Asiakkaiden näkemykset ompelijasta osana laatua 
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Liittyen ompelijan henkilökohtaisiin ominaisuuksiin asiakkaiden haastatteluissa nousee 

selkeimmin esiin ompelijan persoona. Persoona liittyy asiakkaan näkemyksissä ennen kaikkea 

siihen ilmapiiriin, jonka ompelija luo hänen ja asiakkaan yhteiseen kohtaamiseen. Asiakkaat 

mainitsevat ompelijan positiivisuuden, puheliaisuuden, iloisuuden, ystävällisyyden ja 

aitouden positiivisina ompelijan persoonaan liittyvinä piirteinä.  
tuskin mä olisin [ompelijalla] teettänyt enempää kuin sen yhden, vaik hän olis kuin taitava, jos hän olis 

semmonen, et mulla olis aina vaivautunut olo, kun mä meen sinne. Hän ei niinku esimerkiks puhuis 

paljoo, eikä ikinä kertois, et mitä hän nyt loppujen lopuks ajattelee. – – [tästä ompelijasta] voi aina 

ajatella, et se on rehellinen, se sanoo kyllä just niinkun asia on. Se on musta hyvä puoli. (A1) 

Ompelijan persoona vaikuttaa siihen, miten kommunikaatio asiakkaan kanssa onnistuu. 
tämä kyseinen henkilö nyt on sellainen iloinen ja puhelias. Minä arvostan ja toisaalta minä taas olen 

hiljainen. Eihän sinne sovi varmasti kaksi semmoista lörpöttelijää tai puhujaa. – – Kyllähän se on 

helpompi tietysti tai ainakin tuntuu, että saa helpommin kontaktia. (A2)  

Asiakas 1, 3 ja 4 puhuvat samanhenkisyydestä itsensä ja ompelijan välillä, joka on tärkeää 

paitsi ilmapiirin ja viihtyvyyden kannalta, myös tyylillisesti. Myös Koskennurmi-Sivosen 

(1998, 259) haastattelemat asiakkaat kertovat hengenheimolaisuudesta itsensä ja 

suunnittelijan välillä. Tyylillinen samanhenkisyys vaikuttaa siihen, kuinka asiakas kokee 

tulevansa ymmärretyksi ja kuinka vaikeaksi hän kokee omien odotustensa ilmaisemisen sekä 

kuinka todennäköiseksi omien odotustensa toteutumisen.   

 

Asiakkaiden mielestä ompelijan ammattitaitoa on nähdä vaatteen kokonaisuus asiakkaan 

kannalta, mitkä linjat ja muodot tälle parhaiten sopivat ja millaisia yksityiskohtia vaatteeseen 

voisi ja kannattaisi laittaa. Asiakas 1 kertoo arvostavansa sitä, että ompelija tuntee ”viralliset” 

periaatteet eri yksityiskohtien sijoittelussa.  
Mihin ne kauluksen lovet kannattaa ja tämmöset. Missä kohtaa ne taskut mun kropalleni kannattaa – –. 

Niinkun eilen sanoinkin, just sitä arvostan niinkun hänessä, että hän tietää niinkun, just se etiketti, missä 

sen taskun kuuluu olla suhteessa kropan johonkin osiin ja missä sen ensimmäisen napin kuuluu olla (A1) 

Ammattitaito on myös teknistä taitoa, sitä että työn jälki vastaa asiakkaan odotuksia. Kuten jo 

prosessin yhteydessä tuli ilmi, ammattitaito ilmenee asiakkaalle usein konkreettisimmin 

sovitustilanteessa. Sovitusten myötä syntyy myös luottamus ompelijaa kohtaan. 

Ammattitaitoon liittyy asiakas 4:n mukaan se, että ompelija on kiinnostunut ja innostunut 

tehtävästä työstä ja osoittaa sen asiakkaalle suunnittelu- ja sovitustilanteessa.  
et on – – mukana siinä prosessissa miettimässä aidosti, eikä tavallaan jätä sitä palloa niinkun 

asiakkaalle, että sano nyt sää ja mä teen. Et – – sitä kautta, sen innostuksen, kiinnostuksen – – sen näkee 

kuitenkin ihmisestä, että onko motivoitunut siihen mitä tekee, niin että sitä kautta. Et jos on hyvin 

sillälailla hälläväliä, et sano nyt vaan mitä tähän laitetaan tai et ei oo niinkun kiinnostunut miltä se 

näyttää, ite. (A4) 
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Asiakkaat arvostavat sitä, että ompelija pysyy antamissaan lupauksissa. Vaate on saatava 

silloin, kun on sovittu. Luotettavuus täsmällisyyden, sanassa pysymisen ja sovitussa hinnassa 

pysymisen muodossa tulee esiin myös Koskennurmi-Sivosen (1998, 272) 

asiakashaastatteluissa. Asiakkaat 1 ja 2 puhuvat myös ompelijan rehellisyydestä. Rehellisyys 

liittyy ompelijan persoonaan ja tulee esiin neuvonnassa, kommunikaatiossa ja ilmapiirissä. 

Erityisen tärkeää rehellisyys on, kun ompelija antaa neuvoja, mikä asiakkaalle sopii ja mitä 

kannattaa tehdä. Asiakkaan on voitava mielestään luottaa siihen, että ompelija tarkoittaa mitä 

sanoo. Asiakkaat toivovat rehellisyyttä myös silloin, kun ompelijan näkemys poikkeaa 

asiakkaan omasta näkemyksestä.  
A3: jos vielä kauppoihin palataan, niin jos on tosi ystävällinen ja taitava myyjä, niin kyllä hän saa myytyä 

melkein minkä vaatteen hyvänsä, jos epäröi. Ei tarvitse kuin vähän kehua, että tuo istuu niin kauniisti 

rouvan päällä, niin se voi mennä aika hyvin perille. Toi on just teidän vaatteenne.  

H: Se on tietysti juuri niissä epävarmuustilanteissa. Sulla on sellainen ajatus, että ompelija sitä ei tee.  

A3: En mä tiedä. Mä ainakin toivoisin niin omalla kohdallani. 
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6.4 Asiakas 

6.4.1 Ompelijoiden näkemykset asiakkaasta osana laatua 
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Tilausompeluprosessin tavoitteena on se, että asiakas saa haluamansa vaatteen ja hänen 

odotuksensa toteutuvat tai jopa ylittyvät. Odotusten toteutuminen on kiinni paitsi ompelijasta 

ja hänen taidoistaan, myös asiakkaasta itsestään. Asiakas tulee ompelijan luokse 

mielikuvineen, odotuksineen, arvostuksineen ja asenteineen. Siitä, miten nämä 

ennakkokäsitykset ja -mielikuvat saadaan sovitettua yhteen ompelijan käsitysten kanssa, 

riippuu ompeluprosessin onnistuminen.  

 

Ompelijoiden kohderyhmänä ovat ihmiset, jotka eivät löydä vaatteita valmiina. Kyse on joko 

sopivan koon puuttumisesta tai siitä, etteivät valmisvaatteet istu asiakkaan vartalolle. 

Asiakkaiksi hakeutuvat myös sellaiset, jotka tietävät hyvin tarkkaan, mitä haluavat, eivätkä 

löydä sitä kaupasta. Kasvava asiakasryhmä syntyy myös ihmisistä, jotka tuovat kankaita 

ulkomailta, esimerkiksi silkkejä Aasiasta. Asiakkaiden ikä vaihtelee parikymppisistä 

vanhuksiin. Sekä miehet että naiset teettävät vaatteita.  

 

Kun kohderyhmä on vauvasta vaariin, on helppo ymmärtää, kuinka erilaisia ovat asiakkaiden 

mielikuvat teetetystä vaatteesta ja sen valmistusprosessista. Joku ei ole koskaan teettänyt 

vaatteita, joku on pienestä pitäen. Asiakkaan aiemmat kokemukset ompelijalla käynnistä tai 

oma ompeluharrastus vaikuttavat ompelijoiden mielestä siihen, millaiset mielikuvat 

asiakkaalla on teetetystä vaatteesta ylipäänsä, arvostaako hän vaatetta ja mitä siltä odottaa 

sekä miten hän suhtautuu sen hintaan. Ongelmia syntyy, kun asiakas ei tunne 

valmistusprosessia, eikä siksi pidä vaatetta pyydetyn hinnan arvoisena.   
Tällä viikolla kävi sellainenkin tapaus, että ovesta käveli sisään rouva, aijaa että te teette ja hän sitten 

että hänellä on kangas, minä varaan ajan ja te teette. – – Sitten me alettiin hinnoista puhumaan, ja hän 

oli että en mä nyt sitten, kun se kangaskin oli niin halpa. Ja minä – – otin sitten nimen vaan pois, sillä 

hyvä. Mä kyllä heti ymmärsin ja hän ymmärsi, että hän ei ole valmis maksamaan yksilöllisestä työstä ja 

kun oli ostanut jonkun halvan kankaan, että näinhän se sitten on – – kun on tottunut saamaan 

tusinatuotetta – –  niin sitten joku alkaa vertaamaan, että mitä se maksoi se koko työ – – että sai sen koko 

vaatteen tarjouksesta tai jostain, niin siinäkin menee meidän energiaa, kun me kerrotaan, että me teemme 

yksilöllistä työtä, että me puretaan kaikki näin, että ei me mitään liukuhihnalla tehdä niitä. Toiset 

ymmärtää tosi hyvin, mutta toiset ei halua ymmärtää.  (O2) 

Asiakkaat, joilla on kokemusta yksilöllisen vaatteen valmistuksesta, arvostavat vaatetta ja 

ovat valmiita myös maksamaan siitä.  
ketkä tietää, ketkä on teettänyt, jotka antaa laadukkaalle työlle ja vaatteelle sen arvon, joka sillä on. Kyllä 

sellaiset ihmiset arvostaa. (O3) 

Mutta mä nyt en puhu näistä mun vakioasiakkaista, – – niitten kanssa mä saan ihan hintani, mitä mä nyt 

pyydän jakkupuvusta. (O1) 
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Ompelijoiden näkemys muistuttaa Hickeyn (1997, 93–95) ajatusta siitä, että asiakkaan ja 

tekijän välinen kuilu voidaan ylittää, kun asiakas pääsee osalliseksi valmistusprosessiin.  

 

Ompelija 1 ja 4 arvelevat myös yrityskuvan ja ompelimon sijainnin vaikuttavan ihmisten 

mielikuviin teetetystä vaatteesta ja suhtautumiseen vaatteen hintaan.  
asiakkaatkin on sanoneet, että sä voisit todellakin korottaa niitä hintoja, että nyt se on se jälki sellaista 

että vois. Mutta ei voi Nokialla, ei täällä voi, koska ihmiset ei periaatteessa maksa, he hakevat sieltä 

kaupasta sen jakkupukunsa (O1) 

Toisaalta ompelija 3 arvelee, että nykyistä korkeampi hinta loisi positiivisen mielikuvan 

teetetystä vaatteesta ja lisäisi ompelijan työn arvostusta.  

 

Ompelija 2 pitää tärkeänä, että tietämättömälle asiakkaalle kerrotaan prosessista ja 

perustellaan pyydettävää hintaa. Monille voi tulla yllätyksenä esimerkiksi se, kuinka suuren 

osan vaatteen hinnasta yrittäjän erilaiset sivukulut muodostavat.  

 

Mielikuvat teetetystä vaatteesta ja valmistusprosessista vaikuttavat asiakkaiden odotuksiin. 

Ompelijoiden mukaan asiakkaiden odotukset kohdistuvat vaatteen kestävyyteen ja 

ulkonäköön. Asiakkaat odottavat teetetyltä vaatteelta huomattavasti pidempää käyttöikää kuin 

ostetulta vaatteelta. Jos asiakas ei tunne materiaaleja, hän saattaa hankkia käyttötarkoitukseen 

sopimatonta kangasta ja siksi pettyä vaatteen kestävyyteen. Epärealistiset odotukset saattavat 

liittyä myös siihen, millaisia ratkaisuja vaatteeseen voi toteuttaa tai kuinka kauan 

valmistusprosessi kestää. Kaikki asiakkaat eivät tiedä, mitä haluavat. Toisaalta kaikki 

asiakkaat eivät osaa ilmaista odotuksiaan riittävän selkeästi, jolloin ompelijan on mahdotonta 

toteuttaa niitä. 

 

Kaipaisen (2000b) haastattelemien ompelijoiden asiakkaiden kanssa kokemat hankaluudet 

ovat hyvin samankaltaisia. Asiakkaat eivät arvosta vaatetta, koska ovat tietämättömiä 

valmistusprosessista  ja suhtautuvat siksi hintaan kriittisesti. Asiakkailla on myös vaikeuksia 

kommunikoida omia odotuksiaan, erityisesti vaatetusalan termejä käyttäen. Ompelija saattaa 

ymmärtää asiakasta väärin ja asiakas pettyä valmiiseen vaatteeseen. Mielikuvien 

yhteensovittaminen on erityisen hankalaa uusien asiakkaiden kanssa, koska heidän tyyliään ja 

mieltymyksiään ei vielä tunne. (Kaipainen 2000b, 95–98) 
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6.4.2 Asiakkaiden näkemykset asiakkaasta osana laatua 
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Jo vaatetta käsittelevässä alaluvussa on tullut ilmi, että asiakas teettää vaatteen ompelijalla, 

koska ei löydä itselleen sopivaa ja istuvaa kaupasta. Asiakkaat haluavat teettää juhlassa ja 

arjessa käytettäviä siistejä perusvaatteita, joille löytyy käyttöä vuosikausia. Ompelijalla 

teetettävä vaate ei ole akuutti tarvevaate, vaan harkittu, pitkän tähtäimen sijoitus. 
tällaisia housupukuja ja kävelypukuja ja sitten jotain tuommoisia niinkuin tuo, joilla voi mennä joka 

paikkaan ja kestää monta vuotta, eikä mene niinkun miksikään. – – että mä tykkään niistä ja viihdyn 

niissä ja oon hyvän näköinen ja kaikki muutkin tykkää. (A3) 

Päätös teettämisestä on hautunut pidemmän aikaa, kunnes jokin tilanne, usein juhla, saa 

asiakkaan liikkeelle teettämään vaatetta tiettyyn tarpeeseen. Kun asiakas tulee ompelijalle on 

päätös teettämisestä jo tehty.  
et se on niinkun lyöty lukkoon mielessä. Et mä haluan teettää ja silloin on jo se mielikuva syntynyt, et 

kuinka täydellinen se on, että ei sitä niinkun lähde enää hakemaan, josko löytyis niinkun melkein 

semmonen jostain (nauraa).  (A4) 

 

Asiakkaiden odotukset syntyvät luonnollisena seurauksena siitä, miksi ja mihin tarpeeseen 

vaate teetetään. Asiakkaan odotukset kohdistuvat istuvuuteen, sopivuuteen ja siihen, että vaate 

on omien toiveiden mukainen. Vaatteelta odotetaan myös siistiä ja kaunista toteutusta, 

oivaltavia yksityiskohtia ja hyvää materiaalia.  

 

Asiakkaan aiemmat kokemukset vaikuttavat odotuksiin. Esimerkiksi asiakas 2 on teettänyt 

vaatteen, joka ei vastannut hänen odotuksiaan, koska odotukset olivat asiakkaan itsensä 

mukaan epärealistiset. Siksi asiakkaan odotukset kohdistuvat ompelijaan ja tämän rehelliseen 

neuvontaan. Asiakkaan ja ompelijan mielikuvat sovitetaan yhteen suunnittelu- ja 

sovitusvaiheissa, jolloin käydyn neuvottelun seurauksena asiakkaan odotukset voivat muuttua.  

 
se varmasti riippuu ihmisestä taikka teettäjästäkin aika lailla, osaako tuoda ne esiin ja onko asiasta 

kiinnostunut ollenkaan. Kun mä luulen, että semmoisiakin on, jotka vaan vie kankaan, eikä oikeastaan ole 

ajatellut asiaa sen enempää ja sitten siitä tulee mikä tulee ja he joko tykkää tai ei tykkää ja sitten he 

tykkää, että ompelija on huono. (A3) 

Asiakkaat tiedostavat hyvin selvästi, että odotusten toteutuminen on heistä itsestään kiinni. 

Kaikki asiakkaat eivät tiedä, mitä haluavat, ja jos odotuksia ei ole, on niitä varsin vaikeaa 

toteuttaa. Omat odotukset täytyy myös osata kertoa riittävän selkeästi. Erityisesti toivomukset 

aikataulun suhteen on asiakkaiden mielestä syytä ilmaista napakasti.  
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semmoset puolisääreen housut, niistä tuli liian isot – – Mut se oli aika hankala kangas, – – et sen takii 

varmaan, ne oli sellasta stretchiä mikä kuitenkin aika paljon venyy, – – niitä oli hirveen vaikee tehdä, se 

materiaali oli sellanen vaikee  (A1) 

Syyt siihen, miksi odotukset eivät ole toteutuneet, liittyvät asiakkaan materiaalituntemukseen 

ja vääränlaiseen materiaaliin, siihen, ettei asiakas ole kertonut aikataulustaan riittävän selvästi 

tai odotukset vaatetta kohtaan ovat olleet epärealistisia. Pääosin asiakkaiden odotukset ovat 

kuitenkin toteutuneet ja jopa ylittyneet.  
Ei ainakaan voi ompelijaa syyttää siitä, että mä oon sitten itse erehtynyt, jos oon erehtynyt, mutta en mä 

edes muista, että mulla olisi sellaisia kokemuksia. (A3) 

 

Kaipasen (2000a, 142) haastattelemien ompelijoiden mukaan kannattavuuden ongelmat 

johtuvat pitkälti ulkopuolisista arvostustekijöistä ja käsityön vertaamisesta teolliseen 

tuotteeseen. Haastattelemani asiakkaat eivät kuitenkaan vertaa teetettyä vaatetta ostettuun. 

Asiakkaiden mielestä teetetyn ja ostetun vaatteen hintaa ei voi verrata suoraviivaisesti 

toisiinsa. Asiakkaat suhteuttavatkin teetetyn vaatteen hintaa pitkäikäisyyteen, istuvuuteen, 

sopivuuteen itselle ja siihen, että vaate on sellainen kuin asiakas haluaa. Ostettuihin vaatteisiin 

täytyy joka tapauksessa tehdä muutoksia, jolloin ne saattavat tulla teetettyä kalliimmiksi. 

Teetetyn vaatteen hintaa tarkastellaan myös suhteessa valmistusprosessiin, jossa asiakkaat itse 

ovat osallisena.  
sitä myötä – – kun on ite nähnyt, miten monta vaihetta siinä on ja montako kertaa sovitetaan, se tehdään 

tosiaan lakanaan ja siinä on monenlaisia ja tosiaan et se ei oo se työ pelkästään sitä, kun mä käyn siellä 

vaan se jatkuu todella sillon, kun mä lähden sieltä pois, että se on taas  mennyt eteenpäin se työ, että kyllä 

se mulle niinkun sillälailla oli yllätys, et miten monessa vaiheessa niitä tehdään – – et siinä se on ehkä 

tullut, että on tajunnut, miten isotöinen se on, että se on tosissaan hinta–laatu-suhde on täysin paikallansa 

(A4) 

Mielikuva valmistusprosessista ja erityisesti mielikuvien muuttuminen oman osallistumisen 

kautta vaikuttaa asiakkaan suhtautumiseen hintaan. Asiakkaat siis vahvistavat ompelijoiden 

näkemyksen, että kun vaatteen valmistusprosessin tuntee, teetetty vaate ei tunnu kalliilta. 

Hintaa suhteutetaan myös valmistustekniikkaan ja sen laatuun. Kaiken kaikkiaan asiakkaat 

pitävät teetetyn vaatteen hintaa korkeana, mutta kohtuullisena, jopa edullisena, suhteessa 

edellä mainittuihin tekijöihin. Vaatteen hinta vaikuttaa asiakkaan odotuksiin. Odotukset 

teetetyn vaatteen istuvuutta ja sopivuutta kohtaan ovat korkeat. Asiakkaat odottavat teetetyltä 

vaatteelta myös huomattavasti ostettua pidempää käyttöikää.  
haluun sitten, että kaikki on, että on lahkeenpituus sitten se oikea varmasti, kuitenkin kun aattelee, että 

tekee sen aika ison sijoituksen kankaineen kaikkineen, niin haluaa, että se on sitten niin sanotusti 

täydellinen se vaate. – – ehkä sit vielä tollaisissa juhlamekoissa, mitä käyttää vähemmän, niin sitä 

aattelee, että se on elinikäinen tai niin kauan että paisuu siitä pihalle  (A4) 
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6.5 Ompelijan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus 

6.5.1 Ompelijoiden näkemykset vuorovaikutuksesta osana laatua 
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Kun ompelijoiden kanssa puhuu asiakaspalvelusta ja sen laadusta, he tuovat esiin monia 

ompelijan ja asiakkaan keskinäiseen vuorovaikutukseen liittyviä asioita. Siksi onkin vaikeaa 

erottaa toisistaan vuorovaikutusta ja palvelua. Laadukasta asiakaspalvelua on ensinnäkin 

ompelijan luoma miellyttävä ilmapiiri, johon vaikuttaa ompelijan persoona.  
mulla on tässä ollut sellaisia asiakkaita, jotka on sanoneet, että hän on vähän vaivaantunut, kun hän 

menee sille ompelijalle, kun hän on niin kauheen hiljainen, eikä oikein puhu mitään. Että siihenkin pitäis 

nykypäivänä vähän enemmän panostaa. – –  Että sinne on kiva tulla ja sieltä on kiva lähtee – – ja silloin 

se asiakas, se on kuitenkin niin lähellä, sä teet sitä sen asiakkaan päälle koko ajan. Ja sun täytyis 

kuitenkin, se ilmapiiri siinä aikana olla kauheen rento ja mukava periaatteessa, ei mikään yliampuvakaan 

tietenkään. (O1) 

Palvelun tulee olla henkilökohtaista, asiakaslähtöistä ja tasapuolista. Ompelimossa 

asiakaspalvelutilanne, varsinkin sovitus, on hyvin intiimi ja vaatii ompelijalta 

hienotunteisuutta. Ompelija 2 vertaa rooliaan kampaajaan tai kosmetologiin, joiden työssä on 

samalla tavoin kyse välittömästä vuorovaikutuksesta asiakkaan ja tekijän välillä. Ompelijan 

kanssa ei keskustella vain valmistuvasta vaatteesta ja siihen liittyvistä seikoista, vaan huolista, 

arkielämästä ja hyvinkin henkilökohtaisista asioista. Vuorovaikutus vaikeuttaa ompelijan 

ajankäyttöä ja tuotteen hinnoittelua, tästä mainitsevat ompelijat 2 ja 4. Kuitenkin ompelija 4 

suhtautuu palveluun reippaan realistisesti, huolien kuuntelu pitää olla sisällä hinnassa, jonka 

asiakas tuotteesta maksaa. 
hänhän maksaa myöskin muusta kuin siis siitä konkreettisesti siitä vaatteesta, siis asiakashan maksaa 

tavallaan tuotteesta. Ja tuotteessa on monta kerrosta. Tuotteessa on se itse ydintuote, mutta sen 

ympärillehän rakentuu kaikki nämä palvelut tai lisäarvot. Ja lisäarvoa on just sitten se, että häntä 

kuunnellaan sovitustilanteessa tai annetaan mielipide hänen tulevasta housuvalinnasta tähän kyseiseen 

jakkuun tai kuunnellaan sairaskertomuksia tai jotain. (O4) 

 

Jo aikaisemmin on tullut esiin ompelijan neuvonnan tärkeä merkitys prosessin onnistumisen 

kannalta. Neuvonta liittyy materiaaliin ja sen hankintaan, valittuun malliin ja yleisemmin 

asiakkaalle sopiviin mittasuhteisiin, väreihin ja tyyliin. Neuvonta on paitsi suoraa keskustelua 

erilaisista ratkaisuista, ompelija 4:n mielestä myös asiakkaan hienovaraista ja näkymätöntä 

ohjaamista. 
hyvään asiakaspalveluun kuuluu niinkun oikeille jäljille ohjaaminen – –, että jos suinkin pystyy niin ohjaa 

sitä mallin valintaa parhaalla tai edullisimmaks katsomallaan tai sellaiseksi malliksi, mikä pukee 

asiakasta parhaiten. Niin se on tavallaan asiakaspalvelua, mitä asiakas ei huomaa. Se huomaa sen ehkä 

vasta sitten, kun se saa valmiin vaatteen, että kylläpä tämä istuu hyvin ja ai kun minun pienet enkelinsiivet 

tuolla selässä eivät näykään törötä, niinkun muissa jakuissa. – – Se on niinkun mun mielestä 

ammattitaitoa osata valita malli silleen, että asiakas luulee itse valitsevansa sen ja se malli on kuitenkin 

semmonen, että se on helppo toteuttaa hänelle, hänen vartalolleen, hänen kankaistansa. (O4)  
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Valmis vaate on ompelijan ja asiakkaan vuoropuhelun tulos. Neuvottelua ja vuoropuhelua, 

joka käydään asiakkaan toivoman tuotteen toteutumiseksi, kutsun nimellä kommunikaatio. 

Neuvonta on ompelijalta asiakkaalle päin etenevää, mutta kommunikaatio on kaksisuuntaista. 

Prosessin eri vaiheissa kommunikaatio liittyy suunnitteluun ja sovitukseen, jotka osittain 

ovatkin päällekkäisiä vaiheita. Ompelija 2 korostaa ompelijan osuutta kommunikaatiossa. 

Ompelijan pitää osata esittää oikeanlaisia kysymyksiä ja tulkita asiakasta vaatteen 

käyttötarpeen ja asiakkaan odotusten selville saamiseksi. Ompelijoiden, erityisesti ompelija 

4:n mukaan pallo on toisaalta myös asiakkaalla. Kommunikaatioon vaikuttaa se, kuinka 

tarkkaan asiakas tietää, mitä haluaa ja kuinka selkeästi asiakas pystyy odotuksensa 

ilmaisemaan. Ompelija 4 kertoo kolmesta asiakastyypistä. On niitä, jotka tietävän tarkkaan 

mitä haluavat ja kertovat sen selkeästi. Heille ompelija kertoo, mitä voi toteuttaa ja mitä ei. 

Toinen ryhmä, tuuliviirit, eivät osaa päättää, mitä haluavat ja mielipide saattaa muuttua 

sovituskerrasta riippuen. Kolmas ryhmä on sellainen, joka ei tiedä yhtään, mitä haluaa. He 

luottavat ompelijaan ja antavat tämän tehdä päätöksiä. Ompelija 4 pitää ongelmallisena sitä, 

että ryhmän kolme asiakkaat ovat niin johdateltavissa.  
saattaa käydä sitten niin, että se sanoo, että tosi hyvännäköinen, kun tää lahje on näin pitkä, että tää osuu 

maahan saakka, et tää on nyt trendikästä. Ja sit ne kotona totee, ettei he käytä ikinä tämmöisiä lahkeita, – 

– mut että niissä yrittää kaikkensa, kun tämmöinen ihminen sovittaa, niin kaikkensa jotta ei päättäisi 

heidän puolestaan tai et jos joutuu päättämään, niin ainakin kysyy kauheesti, että millaisia housuja sulla 

on kotona ja millasten kenkien kanssa sä käytät ja niin edespäin. Ja ne uskoo, mitä tahansa sanoo.  (O4) 

  

Ompelija 1 ja 4 kertovat asiakkaan ja ompelijan välisestä samanhenkisyydestä. Tällä he 

tarkoittavat samanlaista tyyliä ja makua. Ompelija 1:n mukaan samanhenkisyys on myös sitä, 

että asiakkaan ja ompelijan välillä synkkaa. Samanhenkisyydellä on merkitystä nimenomaan 

kommunikaation kannalta. Sama aaltopituus, niin tyylillisesti kuin muutenkin, auttaa 

ompelijaa tulkitsemaan asiakkaan odotuksia ja toteuttamaan tämän toiveet. 
meille on löytäneet tiensä sellaiset nuoret ihmiset, jotka ovat samanoloisia kuin me itse ja mitä tää 

liiketila on. – – oman ikäisiä ihmisiä, jotka teetättää vaatteita, mutta semmoisia, mistä itsekin tykkäisi. 

(O4) 

 

Kommunikaatiota ei käydä vain sanallisesti vaan myös piirtämällä, lehtiä selailemalla ja 

kuvien avulla. Ompelija 2 näyttää uudelle asiakkaalle valokuvia aiemmin tehdyistä töistä 

kommunikaation käynnistämiseksi.  
Että kun joku tulee ja sanoo, että en mä nyt oikein tiedä, että mitä, niin sitten mä näytän tuosta, kansiota 

tuota noin, siitä näytän sitten, että tällaisia tehdään. Niin siinä tulee asiakas sitten vakuuttuneeksi, että 

mitä kaikkea. (O2)  
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Koskennurmi-Sivosen (1998, 221) mukaan salonkien valmiit mallistot toimivat 

kommunikaation välineinä ja vaikuttavat luottamuksen syntyyn asiakkaan ja suunnittelijan 

välillä. Haastattelemani ompelija 2:n mukaan valokuvat vaatteista toimivat samassa 

tarkoituksessa, luottamuksen herättäjinä.  

 

Luottamus on sana, jolla kaikki ompelijat kuvaavat suhdettaan asiakkaisiin. Neuvonnassa ja 

kommunikaatiossa täytyy toteutua ompelijoiden tärkeänä pitämä arvo, rehellisyys. Myös 

Koskennurmi-Sivosen (1998, 198) haastattelema suunnittelija pitää rehellisyyttä suhteessaan 

asiakkaisiin ensisijaisen tärkeänä. Luottamus syntyykin juuri pitempiaikaisessa 

asiakassuhteessa, vuorovaikutuksen eri elementtien ja rehellisyyden myötä. Käytännössä 

luottamus tulee ilmi niin, että ompelijalta kysytään neuvoa tai hänelle voidaan antaa jopa 

vapaat kädet tehdä päätöksiä vaatteen tai materiaalin suhteen.  
[Se on osa laadun kokemusta, kun] toinen pystyy päättämään hänen puolestaan, jos hän ei välttämättä 

aina vaikka tiedä, mikä hänelle on parasta. Mutta tietysti katsotaan myös yhdessä niitä mittasuhteita, että 

asiakas voi sanoa, otetaanko se, näin, että onko se sun mielestä hyvä. Mä voin sanoa, että ei ollenkaan oo 

kyllä hyvä, ei tää käy sulle. (O3) 

Luottamus on ompelijoiden mielestä tärkeä osa asiakkaan kokemaa laatua. Luottamuksen 

syntyyn vaikuttavat ompelijoiden mukaan myös muiden asiakkaiden kertomukset ompelijasta. 

Ompelijat 2 ja 3 ovat myös sitä mieltä, että kuuluminen ompelualan yrittäjien liittoon tai 

vaatturiliittoon auttaa luottamussuhteen luomisessa.  
kun olen ollut tässä vaatturiliitossa, että se näkyy ikkunassa ja käyntikortissa, niin miehet uskaltaa tulla, 

koska mä pystyn sen tekemään, niin ne uskaltaa tulla paremmin, kuin vaan sen perusteella, että tää nyt on 

ompeluateljee, luulee, että joku muija jossakin tekee jotakin – – mulle siinä ei ole mitään mieltä olla 

jossain liitossa, mutta asiakkaalle se antaa pienen vakuuden siitä, että pystyn tekemään. (O3) 

Ompelijat 1 ja 4 eivät kuitenkaan näe liittoon kuulumisessa vastaavaa vaikutusta. Ompelija 1 

antaa valmiille vaatteille takuun ja  pyrkii näin luomaan luottamuksellisen ja miellyttävän 

ilmapiirin.  
mä sanon, että tällä vaatteella on vuoden takuu. – – ompelijoilla on nykyään tällastakin inhottavaa 

politiikkaa, että he ottavat ensin etukäteen osamaksun ja sitten tekevät ja sitten toisen, että se on kauheen 

sellasta kylmäkiskosta se – –  Mulla ei oo ikinä sellaista ollut, että tää vitsi jäänyt jotenkin päälle, että 

vuoden takuu. Ja se on toiminut, hyvin. (O1) 
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6.5.2 Asiakkaiden näkemykset vuorovaikutuksesta osana laatua 
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Vuorovaikutus painottuu asiakkaiden näkemyksissä laadusta. Tämä voidaan todeta myös 

asiakkaiden haastattelujen frekvenssitaulukoista (ks. liite 3). Koskennurmi-Sivosen (1998, 

257) mukaan välitön vuorovaikutus asiakkaan ja suunnittelijan välillä onkin yksilöllisen 

vaatteenvalmistuksen ydinasia. Kohtaamisen luonne heijastuu koko 

vaatteenvalmistusprosessiin. Palvelu ja vuorovaikutus on  haastattelemieni asiakkaiden 

näkemyksissä limittynyt tiiviisti yhteen. Siksi en nosta palvelua tässä yhteydessä erikseen 

esiin, vaan kerron vain vuorovaikutukseen liitetyistä teemoista. 

 

Ilmapiiri, kommunikaatio ja samanhenkisyys liittyvät kaikki ompelijan persoonaan. Oleellista 

on asiakkaan ja ompelijan persoonallisuuksien yhteensopivuus. Asiakkaat kuvaavat ilmapiiriä 

henkilökohtaiseksi, avoimeksi, kiinnostuneeksi ja innostuneeksi. Asiakkaat 1 ja 3 kertovat, 

että käynti ompelijan luona on aina hauska ja mukava.   
jos ei oikein tykätä toisistansa, niin ei varmaan niinkun puolin eikä toisin paneuduta siihen asiaan. Mutta 

eihän siinä ole sitten mitään mieltäkään, että semmoiseen paikkaan menisi. (A3) 

 

Ompelijan ja asiakkaan välille syntyvä avoin, rehellinen ja kiinnostunut ilmapiiri tekee 

kommunikaation mahdolliseksi. Asiakkaan aktiivisuus kommunikaatiossa vaihtelee eri 

asiakkaiden kesken. Aktiivisuuteen vaikuttaa luonnollisesti se, kuinka tarkkaan asiakas tietää 

mitä haluaa. Asiakas 1 ja 3 kertovat tuntevansa tyylinsä ja toiveensa jo tarkkaan. He kumpikin 

arvelevat tämän myös helpottavan kommunikaatiota.  
Tähän mennessä ainakin mä oon ollut aika paljon aktiivinen osapuoli, et mä oon tiennyt kyl just mitä mä 

niinkun haluan. – – Et ehkä helppokin asiakas siis sillai. – – ei semmonenkaan varmaan oo mukava, 

silloin jos on hirveen epävarma kokoaika.  

Vaikka asiakas olisikin aktiivinen kommunikaation osapuoli, on valmis vaate aina 

vuoropuhelun tulos. Kaikki asiakkaat kuvailevat tilanteita, joissa odotukset ovat ylittyneet. 

Valmis vaate on jotakin, jota asiakas yksin ei olisi tullut ajatelleeksi.  
esimerkiksi tämä, mitä mä nyt sovitin, niin siinä se kyllä ylittyi. En mä voinut kuvitella, että se noin nätti 

olis, jollain lailla. Kyllä hän keksii just näitä kaula- aukkoja, usein semmoisia, mitä mä nyt en. – – Ne on 

just sellaisia yksityiskohtia, missä häneen voi luottaa, ainakin näin monen vuoden jälkeen. (A3) 

 

Kommunikaatiossa asiakas siis ilmaisee odotuksensa vaatetta kohtaan. Kommunikaation 

onnistumiseen vaikuttaa asiakkaiden mielestä myös se, kuinka hyvin asiakas itse osaa tuoda 

odotuksensa julki. Asiakas 4 kokee, että omien odotusten ilmaiseminen voi olla vaikeaa. 

Toisaalta myös ompelijan pitää osata tuoda omat mielikuvansa asiakkaalle ymmärrettäviksi. 

Tämä onnistuu erilaisia havainnollistamiskeinoja käyttämällä. 
niistä kuvista, että käyttää niinkun monia kanavia, että luo niinkun asiakkaalle semmosen ymmärrettävän 

ja semmosen, tietää, että mitä tässä nyt tehdään ja minkälainen siitä on tarkoitus tulla. (A4) 



 

 78 

Käytännössä kommunikaatio on puhumista ja neuvottelua. Kommunikaation välineenä 

voidaan asiakkaiden mukaan käyttää myös muille asiakkaille tehtyjä tai keskeneräisiä 

vaatteita, valokuvia tehdyistä vaatteista ja ompelijan tai asiakkaan piirroksia sekä kuvia 

muoti- tai käsityölehdistä. Kommunikaatio on mielikuvien yhteensovittamista. Jos jokin 

vaatteessa ei vastaa asiakkaan mielikuvaa, asiakas kysyy siitä ompelijalta.  
kyl mä aika herkästi kysyn, kuin se nyt noin menee ja ihan senkin takia, että mä saan niinkun kuulla, että 

joo hän on huomannut sen, et hän korjaa sen. Tai et se hiha kuuluu mennä siit sillai, et – – siinä 

sinisessäkin vähän, meni – – hassusti tästä näin, Mari sano et – – tollanen hiha menee tosta noin, mutta 

se aikaa myöten sit muuttuu. Just tommonen on mulle sit tärkeetä kuulla (A1) 

 

Samanhenkisyys ompelijan kanssa on haastattelemilleni asiakkaille tärkeää. Erityisesti asiakas 

1 kertoo siitä, kuinka hän ja ompelija ovat ihmisinä samantyyppisiä. Suhde ompelijaan on 

lähempänä ystävyyttä kuin vain asiakassuhdetta. Samanhenkisyys merkitsee sitä että 

kommunikaatio sujuu ja molemmat osapuolet kokevat tulevansa ymmärretyiksi.  
hyvin paljon ollaan kyllä samoilla linjoilla asioista. Et välillä tuntuu, et hän niinkun ali…mä en oo 

niinkun sanonut niitä vielä ääneen, et hän niinkun ali – – Hän niinkun sillai, niinkun se kaulusjuttukin, mä 

olin just ajatellut, et se täytyy olla niinkun, et se on sillai nätisti (A1) 

Samanhenkisyys syntyy myös iän ja tyylin kautta. Kyse on siitä, kokeeko asiakas jakavansa 

ompelijan kanssa saman pukeutumismaailman.  
mikä on niinkun se kokonaisolemus, et ei ehkä semmonen, että olis hirveen muodikkaasti pukeutunut tai 

en mä ehkä sitä niin kato, et enemmän ehkä se on se ikä ja se tapa, miten niinkun esittää, – – et puhutaan 

niistä vaihtoehdoista ja hän näyttää lehdistä, niin siinä tulee se ihmisen maailma sillälailla esiin, elikkä 

minkälaisia pitää siisteinä ja pitääkö ite siisteinä samanlaisia kuin hän pitää. Et vähän niinkun se 

maailma sitä kautta, se vaatemaailma tulee, et tietää vähän, et liikutaanko me samalla aaltopituudella. 

(A4) 

Samanhenkisen ompelijan luo tullessaan asiakkaan on helppo luottaa, että ompelija onnistuu 

toteuttamaan hänen toiveensa ja odotuksensa.  

 

Koskennurmi-Sivosen (1998) mukaan välittömään vuorovaikutukseen kuuluu oppiva suhde 

suunnittelijaan. Asiakkaiden tyyli ja erilaisten vaatteen yksityiskohtien tiedostus kehittyy 

prosessin aikana. (Koskennurmi-Sivonen 1998, 260–261) Haastattelemani asiakkaat kertovat 

ompelijan antamasta neuvonnasta. Neuvonta on keskustelua asiakkaalle sopivista väreistä, 

tyylistä ja mallista sekä materiaalista ja sen hankinnasta. Oppiva suhde korostuu eniten 

asiakas 4:n kertomassa.  
mä oon huomannut – –  et mullei oo kauheen hyvää sellasta värisilmää ja tyylitajua, että mikä käy mulle – 

– et tosi paljon itse asiassa on saanut tältä ompelijalta sitä vinkkiä, et mikä kannattaa – –  ja kysyy sen 

ompelijan mielipidettä – –  hän seuraa kuitenkin muotia paljon enemmän kuin minä, et mikä on nyt se 

lahkeen mitta ja upslaakin mitta ja niin poispäin (A4) 
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se on kauheen kiva, kun on tämmöinen ihminen, joka niinkun tietää mistä mä sitten loppujenlopuksi 

tykkään. Ettei tarvitse niinkun joka ainutta pientä yksityiskohtaa ruveta itte miettimään. Se on aika 

vapauttavaa – –  kun voi jättää jollekin ja sitten nauttia tuloksesta. (A3) 

Juuri tästä asiakkaan ja ompelijan välisessä vuorovaikutuksessa lopulta on kysymys, 

luottamuksen syntymisestä. Luottamus näkyy käytännössä siinä, että ompelijan annetaan 

ideoida ja tehdä vaatetta koskevia ratkaisuja. Asiakkaat odottavat ompelijalta rehellisyyttä 

kommunikaatiossa ja neuvonnassa. Kaikkien vuorovaikutuksen eri elementtien ja ompelijan 

rehellisyyden myötä asiakkaan ja ompelijan välille voi muodostua luottamuksellinen suhde. 

Luottamus syntyy kohtaamisissa ja toteutettujen vaatteiden myötä. Toisaalta luottamus saattaa 

olla olemassa jo ennen ensimmäistä kohtaamista, jos asiakas löytää ompelijan luokse tuttavien 

tai kangaskaupan suositusten perusteella. Näin kertoivat asiakas 1 ja 4 heidän kohdallaan 

tapahtuneen.  

 

Ompelija 2:n asiakkaat 2 ja 3 arvioivat ompelualan liittoon kuulumisen lisäävän luottamusta 

ompelijan ammattitaitoa kohtaan. Toisaalta he kuitenkin arvelevat, etteivät kiinnittäisi asiaan 

huomiota, jos liittoon kuulumisesta kertovaa kylttiä ei olisi esillä. Asiakkaille on myös 

epäselvää, mitä ompelijan liittoon kuuluminen voisi asiakkaan kannalta tarkoittaa.  
Jonkinlainen joukkokuri kenties, että sinne voi valittaa, jos joku on ihan hirvee. (A3) 

Asiakkaiden 1 ja 4 kanssa liittoon kuulumisesta ei ollut puhetta. Ompelijat 1 ja 4 eivät kuulu 

alansa ammattiliittoon. 
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6.6 Yritys 

6.6.1 Tilausompelijoiden näkemykset yrityksestä osana laatua 

 
 

 
 

Kuvio 16. Ompelijoiden näkemykset yrityksestä osana laatua 

 

Ompelijoiden mukaan asiakas löytää ompelimon useimmiten ns. puskaradion kautta. Tämä 

tarkoittaa sitä, että ompelijaa ympäröi suosittelusysteemi, johon ompelija ei kuitenkaan 

tietoisesti pyri itse vaikuttamaan. Toki jokainen ompelija tiedostaa, että oma työ on paras 

mainos, ikään kuin käyntikortti.  
totta kai se on varmin varmistus tällaiselle henkilölle, joka on nähnyt jo vaikka ystävättärellään tällaisen 

päällä. Että josko se hälläkin toimis sitten. (O2) 

Puskaradio toimii itsestään ja asiakkuudet poikivat uusia asiakkuuksia. Tyytyväisten 

vakioasiakkaiden eteenpäinviestintä on tuttua myös muille käsityöyrittäjille (Johnsson 1996, 

69). Viestinnällä tarkoitan ompelijan harjoittamaa tietoista toimintaa, joka tähtää siihen, että 

yrityksen tunnettuus kasvaa ja uudet asiakkaat löytävät tiensä ompelijan luokse. Ompelijat 2 

ja 3 ovat harjoittaneet mainontaa paikallislehdissä, ompelija 2 aktiivisemmin. Ompelija 1 ei 

ole koskaan mainostanut, eikä koe sitä tarpeelliseksi. Ompelija 4 ei mainosta, mutta käyttää 

muuten harkittua, tietoista viestintää. Yrityksellä on käyntikortteja tietyissä kangaskaupoissa 

”tiskin alla”. Näissä kangaskaupoissa yritystä suositellaan asiakkaille. Ompelijat siis 

panostavat suositteluihin, sekä tietoisesti että ei niin tarkoituksellisesti.  
No sen takia että mieluummin sitten menee sen puskaradion kautta, koska kuitenkin ne asiakkaat jotka on, 

kertoo aina, minkälaista se työ on ja sitä kautta tulee sellaiset asiakkaat, jotka haluaa samanlaista työtä. 
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– –  eikä tulla niinkun hiukset pystyssä, että mitähän täällä tapahtuu, mitähän se on, mitä sieltä saa 

käteensä  (O3)  

Luottamus ja suosittelusysteemi liittyvätkin ompelijoiden mielestä kiinteästi yhteen. 

Asiakkaat löytävät yrityksen suosittelujen kautta ja tätä ompelijat myös toivovat, koska tietty 

pohja luottamussuhteen syntymiselle on silloin jo valmiiksi rakennettu. Onhan 

luottamuksellinen suhde ompelijan ja asiakkaan välillä on pidempiaikaisen asiakassuhteen 

välttämätön perusta. Liittoon kuuluminen ja sen esiin tuominen ompelijoiden 2 ja 3 kohdalla 

voidaan myös nähdä tietoisena viestinnän keinona, joka tähtää luottamuksen syntymiseen. 

Ompelija 4:n mukaan yrityksen hyvä sijainti toimii myös keinona uuden asiakaskunnan 

löytymiseen. Sijainti markkinointikeinona tulee esiin myös Kaipaisen (2000b, 74) 

tutkimuksessa.  

 

Viestintä liittyy myös tietoiseen yrityskuvan luomiseen, jota ompelijan eivät juurikaan kerro 

harjoittavansa. Yrityskuva syntyy ompelimon ympärille, mutta siihen ei pyritä erityisemmin 

vaikuttamaan. Ompelija 1 pohti, miten yrityksen sijainti vaikuttaa sen imagoon. Pienellä 

paikkakunnalla ompeluyrityksen imago on erilainen kuin Helsingissä. Ainoastaan ompelija 4 

puhui siitä, miten yrityksessä tietoisesti pyritään viestimään tietynlaista kuvaa, joka vetoaisi 

haluttuun kohderyhmään.  
me yritetään olla jotakin muuta kuin se ihan perinteisen ompelimon näköinen ainakaan. Me olemme 

nuoria vielä ompelijoiksi ja – – toivomme, että myös nuoret löytää meidät, eikä pelkästään vanhukset. Ja 

siihen liittyen meidän ikkuna, – – just tällä hetkellä siinä on vaatteita, mutta tää on ensimmäinen kerta, 

tähän saakka siinä on saattanut olla paperikasseja tai kangaskasseja, tai se on voinut olla tyhjä, 

pelkästään tuikkuja lukuun ottamatta, että tämmönen näin. Eli sillä tavalla me pyrimme olemaan tietyllä 

tavalla semmonen freesi, vähän moderni, että siinä ei ikinä tule olemaan sitä silityslautaa tai rautaa tai 

vanhaa ompelukonetta meidän ikkunassa. – – Ja sama linja jatkuu sitten kaikissa painotuotteissa eli 

käyntikorteissa, kirjepapereissa, kaikissa tämmösissä.– – jos voidaan valita, niin valitaan asioita, jotka 

tulee tätä meidän ilmettä. (O4) 

 

Toimintaympäristöllä tarkoitetaan yrityksen ja asiakkaan kohtaamispaikkoja. Adelminin ja 

Casagranden (1994) mukaan toimintaympäristöä suunniteltaessa mietitään, millainen kuva 

yrityksestä halutaan antaa ja kehen mielikuvien toivotaan vetoavan. Toimintaympäristö 

heijastaa yrityksen identiteettiä, toimintaa ja perusarvoja. (Adelmin & Casagrande 1994, 141–

142) Haastatteluiden perusteella ompelijat 1 ja 4 kiinnittävät erityisesti huomiota yrityksen 

toimintaympäristöön. Ompelijoiden 2 ja 3 kanssa asiasta ei ollut puhetta. Ompelija 1 

työskentelee kotona, mutta toivoisi voivansa asettaa vaatteita paremmin esille. Hänen 

mielestään miellyttävä ympäristö on osa laadun kokemusta. 
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mua inhottaa vielä se, kun noi vaatteet roikkuu tossa. Että kun on tottunut siihen, että ne on kauniisti 

esillä, esimerkiks jossain vaatekaupassa ne laitetaan ikkunaan, ja ne on muotinuken päällä tai jotain. – – 

Että se on taas sitä laatua mun mielestäni, – – että sitä asiakasta vois vähän hemmotella  (O1) 

Ompelija 4:n yritys, kuten jo totesin, pyrkii myös toimintaympäristöllään välittämään 

tietynlaista yrityskuvaa.  
se on ihan sama, että sä meet esimerkiks kampaajalle, joka on ihan kauheen näköinen se kampaaja ja 

sillä on puhviverhot, niin sä et todennäköisesti mee sinne, vaan sä vähän katsot, että minkä näköistä siellä 

on. (O4)  

Ompelija arvelee, että osalle asiakkaista ympäristöllä ei ole mitään merkitystä, jolloin 

ompelimon panostus menee heidän kohdallaan hukkaan. Kuitenkin yritys on onnistunut 

erottuvalla ulkonäöllään tavoittamaan joukon nuoria, ompelijan kanssa samanhenkisiä 

asiakkaita.  

 

Kaiken kaikkiaan ompelijoiden toimintaa kuvaamaan sopii hyvin Aulan ja Heinosen (2002) 

mainekäsite. Aulan ja Heinosen mukaan maine ja luottamus kulkevat käsi kädessä. Maine 

ansaitaan pitkän tähtäimen toiminnalla, eikä se siis synny hetkessä. (Aula & Heinonen 2002, 

63–67) Jo Kaipaisen (2000b) tutkimuksessa käy ilmi, että ompelijat eivät juurikaan huomioi 

tietoisia yrityskuvan rakennuksen keinoja. Ompelijoiden mielestä asiakasta ei tarvitse 

manipuloida ostamaan, koska tällä on jo valmiiksi päämäärä toiminnalleen tullessaan 

ompelijan luokse. (Kaipainen 2000b, 118–120) Haastattelemani ompelijat ajattelevat 

samansuuntaisesti. Asiakkaat tulevat ompelijan luokse, koska eivät löydä kaupasta itselleen 

sopivia tai mieluisia vaatteita. Asiakkaan päätös vaatteen teettämisestä on syntynyt jo ennen 

ompelijalle menoa. Ompelijan ei siis tarvitse suostutella asiakasta teettämään, esimerkiksi 

mainonnan tai muun viestinnän keinoin. Ompelijoiden yrittäjyys rakentuu vahvasti 

henkilökohtaisille arvoille. Näihin arvoihin sopii myös se, että ompelija ansaitsee asiakkaansa 

maineen avulla.  
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6.6.2 Asiakkaiden näkemykset yrityksestä osana laatua 

 

 
 

Kuvio 17. Asiakkaiden näkemykset yrityksestä osana laatua 

 
siltä meidän kampaajalta kyselin – – vähän jotain ompelijaa – – Tiesi kaksikin ja jotenkin hän sit 

enemmän puhu tästä, niin mä sit soitin hänelle. (A1) 

Asiakkaat 1 ja 4 ovat löytäneet ompelijan suosittelujen perusteella. Asiakkaan 4 kohdalla 

suositus tuli kangaskaupasta, jossa ompelija 4:llä on käyntikortteja. Asiakkaat 2 ja 3 ovat 

löytäneet ompelijan 2 luokse mainosten tai muun markkinointiviestinnän avulla. Asiakkaan 2 

kohdalla ratkaiseva sysäys teettämiseen oli vielä se, kun ompelija ilmoitti 25%:n 

alennuksesta.  

 

Asiakkaiden 1 ja 4 kohdalla suosittelu on vaikuttanut teettämispäätökseen ja ollut ratkaiseva 

tekijä luottamuksen syntymisessä juuri kyseistä ompelijaa kohtaan. Kaikki asiakkaat 

arvelevat, että aikovat jatkaa suositteluketjua eteenpäin.  
jos joku kysyy, sitten kun mekko on valmis, mä näytän, varmasti suosittelen. Hyvä työ on monesti paras 

mainos. Kyllähän sitä kysytään kampaajastakin, joka myös on käsityöläinen, että missä sä oot käynyt 

kampaajalla, sulla on niin nätti leikkaus. (A2) 

Puskaradio toimii siis juuri niin, kuin ompelijat ovat tarkoittaneetkin. Hyvien kokemusten 

perusteella annetaan suosittelut, joista syntyy hyvä maine, mikä taas poikii lisää luottamusta 

ja asiakkaita.  

 

Kaikki asiakkaat sanovat kiinnittävänsä huomiota ompelimon ympäristöön. Olennaista on 

tilan yleinen siisteys. Siisti ympäristö herättää asiakkaiden mukaan luottamusta. Toisaalta 

ompelijan työtilan luova kaaos saattaa olla asiakkaan silmissä kiehtova.  
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[ompelija] on vähän semmonen taiteilija, niin sen kuuluu olla vähän semmonen ateljee, et tosiaan ei mun 

mielestä hänelle sopis mikään steriili ympäristö. – – Mut voihan se jonkun pelästyttää, jonkun 

hienohelman (A1) 

Asiakkaalle tärkeää on myös sovitustilan toimivuus, erityisesti riittävän suuret ja sopivalla 

etäisyydellä olevat peilit. Muuten asiakkaat arvioivat, ettei ompelimon tietyntyylisellä 

ympäristöllä ole merkitystä. Myös Koskennurmi-Sivosen (1998, 259) haastattelemat asiakkaat 

pitävät salongin ilmapiiriä fyysistä ympäristöä tärkeämpänä. Kun keskustelemme 

valmisvaateliikkeiden ympäristöstä, asiakkaat kuitenkin arvioivat ympäristöä toisin. Asiakas 

3:n mielestä toimintaympäristöllä voi viestiä uniikkiutta. 
on tietysti aika masentavaa, kun menee jonnekin, niin näkee sitä samaa vaatetta kymmenen metriä 

tangolla eri koossa. Että se ei ole kovin psykologista, että ulkomaillahan on usein sillä tavalla, että on 

vain yksi esillä ja sitten kun osoittaa siihen kiinnostusta, niin sitten ruvetaan jostain kaapista kantamaan 

sen kokoista. – – Tulee semmoinen tunne uniikkiudesta, vaikka tietää, ettei se ole millään tavalla totta, 

eikä tarvitsekaan olla totta. (A3) 

Myös asiakas 4 ajattelee, että ympäristöllä voidaan luoda tunnelmaa ja kokemusta 

uniikkiudesta, millä on merkitystä asiakkaalle.  
mä viihdyn hirveesti sellasissa kaupoissa ja putiikeissa, missä on käsin tehtyjä, et musta siellä on 

semmonen tietynlainen lämmin tunnelma jo niitten tavaroitten kautta verrattuna johonkin 

muovitölkkeihin, mitä on rivissä samanlaisia, mitkä on tehty tehdastuotantona 

 

Onko semmoisia vielä, missä on kultaiset tuolit ja tuodaan suurin piirtein samppanjalasi käteen? En 

mäkään usko, että semmoista on enää missään, sellaista Salon Forsmania. Eikä tarvittekkaan olla. (A3) 

Asiakkaat eivät myönnä, että ompeluyrityksen imago vaikuttaisi millään tavalla 

teettämispäätökseen. He eivät ole kiinnittäneet huomiota tarkoituksella luotuun yrityskuvaan. 

Valmisvaateliikkeiden hyvin ylellinen imago saattaa jopa pelottaa asiakkaan pois.  
siitä käytiin keskustelua, kun mulle olis käynyt muovipussikin, niin ompelija sanoi, et hän ei niinkun laita 

muovipussiin (nauraa). Et tota mä en ehkä, mä en osaa noita asioita sillä lailla, et mä pitäisin niinkun 

hirveen tärkeenä sitä, että minkätyyppiseen pussiin tai kassiin se laitetaan, et kunhan se pysyy niinkun, et 

se ei kastu ja on siististi siellä, et mulle ei oo sillälailla niitä, et enemmänkin se tuli sitten niinkun 

ompelijalta päin, kun mä sanoin, et laita johonkin muovipussiin, et ei hän suostu laittaan (nauraa). (A4) 

Tietoiset yrityskuvan rakentamisen keinot, kuten käyntikortit tai kassit eivät ole 

haastattelemilleni asiakkaille signaali laadusta tai luotettavuudesta. Tärkeää on se, että 

tarvittava informaatio on saatavilla. Luottamus syntyy hyvästä maineesta ja omista 

kokemuksista vuorovaikutuksessa ompelijan kanssa.  
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6.7 Yhteenveto 

 

Ompelijat kertovat kaikki teetetyn vaatteen yksilöllisyydestä; asiakkaat eivät käytä sanaa 

yksilöllisyys. Tämä on luonnollista, ovathan ompelijat asiakkaita tottuneempia 

käsitteellistämään vaatteeseen liittyviä teemoja. Kuitenkin ompelijat ja asiakkaat puhuvat 

hyvin samantyyppisistä asioista. Teetetyssä vaatteessa istuvuus on laadun lähtökohta, siitä 

sekä ompelijat että asiakkaat ovat yhtä mieltä. Laadukas vaate on myös sellainen, kuin asiakas 

haluaa sekä mittasuhteiltaan, malliltaan ja tyyliltään asiakkaalle sopiva. Asiakkaan halun ja 

hänelle parhaiten sopivan vaatteen välille saattaa liittyä ristiriitaa. Tämä tulee ilmi ompelija 

4:n ja asiakas 2:n kokemuksissa. Joissakin tilanteissa ristiriitaan joutuvat siis ompelijan 

asiakaslähtöinen asennoituminen ja hänen ns. muotosilmänsä eli näkemys siitä, mikä 

asiakkaalle parhaiten sopii.  

 

Uniikki, ainutkertainen vaate tulee esiin vain ompelijoiden haastatteluissa; asiakkaille 

ainutkertaisuus ei näytä olevan niin tärkeää. Ompelijoiden ja asiakkaiden näkemykset 

mukavuudesta fyysisenä ja psyykkisenä ilmiönä ovat hyvin samansuuntaisia. Sekä ompelija- 

että asiakashaastatteluissa mainitaan myös vaatteeseen liittyvä nautittavuus. Myös 

näkemykset vaatteen kestävyydestä ja pitkäikäisyydestä muistuttavat toisiaan.  

 

Sekä ompelijoiden että asiakkaiden mukaan laadukas vaate on hyvin tehty. Ompelijat puhuvat 

tekniikasta kuitenkin huomattavasti enemmän ja konkreettisemmin kuin asiakkaat. Ompelijan 

koulutuksen, arvojen ja työskentelyn myötä syntynyt vaatteenvalmistusnäkemys määrittää ne 

työtavat, joilla hänen mielestään laadukas vaate syntyy. Valmistustekniikkaan liittyy 

läheisesti kaikkien ompelijoiden kokema kriittisyys. Ompelijat 1 ja 2 arvioivat myös 

asiakkaiden osaavan arvioida valmistusteknistä laatua ja olevan kriittisiä. Ompelijat 3 ja 4 

eivät ole samaa mieltä, kriittisyys liittyy ompelijan omiin tavoitteisiin ja kunnianhimoon. 

Toisaalta vaatteen valmistustekniikka on Dormerin (1990, 13–19) sanoin ’below-the-line’. Jos 

ompelija ei tee hyvin ja tuote hajoaa, tulee tekniikka asiakkaalle hyvin konkreettiseksi. Kun 

oma työ on ompelijan paras mainos, ei ole varaa tehdä huonosti. Valmistustekninen laatu on 

ompelijoiden näkemyksissä tasapainoilua kriittisyyden ja kannattavuuden välillä. Taustalla 

vaikuttaa myös ompelijan arvomaailma. Ompelija nauttii työstään ja haluaa tehdä sen 

mahdollisimman hyvin. Siksi hän arvioi valmistusteknistä laatua lähinnä omista kriteereistään 

käsin. 
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Ompelija 1:n ja 2:n asiakkaat kertovat olevansa kriittisiä valmistustekniikkaa kohtaan, aivan 

kuten ompelijat arvioivat. Heillä on taustansa vuoksi myös välineitä valmistusteknisten 

seikkojen konkreettiseen erittelyyn. Asiakkaan aikaisempi kokemus teettämisestä ja oma 

ompeluharrastus vaikuttavat siihen, kuinka hyvin hän valmistusprosessia ymmärtää ja voi sitä 

arvioida. Asiakkaiden näkemykset prosessin laadusta painottuvat suunnitteluun ja 

sovitukseen. Tämä on luonnollista, onhan asiakas näissä prosessin vaiheissa läsnä. 

Asiakkaiden näkemysten perusteella hahmottuu kuva sovituksesta totuuden hetkenä 

(Grönroos 1998, 40). Sovitustilanteessa asiakas ja ompelija eivät sovita vain vaatetta vaan 

myös mielikuviaan yhteen. Sovituksessa laadun eri ulottuvuudet, vaatteeseen, ompelijaan, 

prosessiin ja vuorovaikutukseen liittyvät seikat, tulevat asiakkaalle konkreettisiksi. Myös 

tekniikka konkretisoituu juuri sovitusvaiheessa, kun ompelijan kanssa keskustellaan erilaisista 

ratkaisuista ja asiakas näkee ja tuntee vaatteen päällään. Ompelija 1 kertoo sovitushetken 

kriittisyydestä, mutta muuten ompelijat eivät pidä sovitusta laadun kannalta kriittisenä 

vaiheena samalla tavoin kuin asiakkaat.  

 

Sekä asiakkaiden että ompelijoiden mielestä ompelijan tulee pysyä lupaamassaan aikataulussa 

ja hinnassa. Asiakkaan on voitava myös luottaa siihen, että ompelija on rehellinen ja 

tarkoittaa, mitä sanoo. Ompelijoiden näkemyksissä asiakaslähtöinen asenne, joka ilmenee 

joustavuutena, palvelualttiutena ja asiakkaan tarpeiden huomioon ottamisena, nousee 

tärkeäksi. Asiakaslähtöisyys saattaa kuitenkin asettua ristiriitaan ompelijan muiden arvojen 

kanssa, kuten ompelija 4:n ajatuksissa tulee ilmi. Se, mikä on tärkeää ompelijalle, ei 

välttämättä ole sitä asiakkaalle. Jos ompelija ottaa ohjenuorakseen asiakkaan tyytyväisyyden, 

hän saattaa joutua tekemään kompromisseja omissa tavoitteissaan ja ihanteissaan.  

 

Sekä ompelijat että asiakkaat tunnistavat, että tilausompeluprosessin onnistuminen ja laatu on 

kiinni myös asiakkaasta. Asiakkaan näkemyksiin ja odotuksiin vaikuttavat mielikuvat 

teetetystä vaatteesta ja valmistusprosessista, aiemmat kokemukset teettämisestä sekä oma 

ompeluharrastus. Ompelijat arvelevat, että asiakkaat, jotka ovat teettäneet vaatteita, myös 

arvostavat niitä ja ovat valmiita maksamaan pyydetyn hinnan. Tämä osoittautuu todeksi 

asiakkaiden näkemyksissä. Asiakkaat suhteuttavat teetetyn vaatteen hintaa nimenomaan 

valmistusprosessiin, johon itse ovat olleet osallisena. Ompelijat kertovat kokemuksia 

ihmisistä, jotka eivät vaatetta arvosta ja vertaavat sitä massatuotteeseen. Asiakkaiden 

haastatteluissa teetettyyn vaatteeseen liitetään kuitenkin pelkästään arvostavia kommentteja, 

jopa statusta. Mielenkiintoista on asiakas 4:n ajatus siitä, että teetetyn vaatteen käyttöön liittyy 

rajoituksia, koska vaate on liian hieno ja arvokas joihinkin tilanteisiin. Hienous on hänen 
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mielestään seurausta istuvuudesta ja sopivuudesta, mutta myös vaatteen tyylistä. Olen 

arvioinut, että kyse on asiakkaan iästä ja suhtautumisesta pukeutumiseen sekä yleisemmästä 

pukeutumiskulttuurin muutoksesta. Asiakas 4:llä ei ole aikaisempaa kokemusta teettämisestä, 

mikä vaikuttaa mielikuviin, joita hän teetettyyn vaatteeseen liittää. Ompelijat 1 ja 4 arvelevat 

asiakkaan mielikuviin vaikuttavan myös ompelimon sijainnin ja imagon. Tämä ei kuitenkaan 

asiakkaiden näkemysten perusteella pidä paikkaansa. Ainakaan asiakkaat eivät myönnä tämän 

vaikuttavan heidän teettämispäätökseensä. Päätös syntyy pitkän ajan kuluessa ja lopullinen 

sysäys teettämiseen on usein tietty käyttötarve.  

 

Ompelijat kertovat, että asiakkaat eivät aina osaa ilmaista odotuksiaan ja odotukset saattavat 

olla epärealistisia. Myös asiakkaan puutteellinen materiaalituntemus saattaa johtaa 

pettymyksiin valmiissa vaatteessa. Juuri nämä riskit tulevat esiin asiakkaidenkin 

haastatteluissa. Toisaalta sekä ompelijat että asiakkaat korostavat ompelijan neuvontaa, jonka 

avulla riskejä voidaan välttää.  

 

Asiakkaiden näkemyksissä laadusta painottuu vuorovaikutus. Ompelijat ja asiakkaat puhuvat 

vuorovaikutukseen liittyvistä teemoista hyvin samankaltaisesti. Sekä ompelijalla että 

asiakkaalla on oma vastuunsa kommunikaation sujumisessa. Ompelijan persoona vaikuttaa 

siihen, miten yhteinen kommunikaatio ja sen myötä koko vaate onnistuu. Neuvonta ja oppiva 

suhde ompelijaan ovat tärkeitä. Samanhenkisyydestä puhuvat ompelijat 1 ja 4 sekä asiakkaat 

1, 3 ja 4. Samanhenkisyys helpottaa sekä ompelijoiden että asiakkaiden mukaan 

kommunikaatiota: se auttaa asiakasta ilmaisemaan toiveensa ja ompelijaa tulkitsemaan niitä. 

Ompelijan ja asiakkaan välisen vuorovaikutuksen seurauksena syntyy luottamus, joka on 

tärkeä osa koettua laatua sekä ompelijoiden että asiakkaiden näkemyksissä. Luottamus voi 

toisaalta syntyä jo ennen ensimmäistä kohtaamista muiden asiakkaiden kertomusten 

perusteella. Kuuluminen ompelualan yrittäjien liittoon tai vaatturiliittoon vaikuttaa 

ompelijoiden 2 ja 3 mukaan luottamuksen syntyyn ja asiakkaat 2 ja 3 ovat samaa mieltä, 

vaikka toisaalta arvelevat, ettei liittoon kuulumattomuus vähentäisi ompelijaa kohtaan koettua 

luottamusta.  

 

Luottamus ja suosittelusysteemi ovat ompelijoiden yritysviestinnän avainsanoja. Puskaradio 

toimii juuri niin kuin ompelijat toivovat, sen vahvistavat asiakkaiden näkemykset. Ompelijat 

toivovat asiakkaiden löytyvän suosittelujen kautta, koska arvelevat tämän helpottavan 

luottamuksellisen asiakassuhteen syntyä ja kommunikaatiota. Asiakkaiden mukaan luottamus 

syntyy juuri suosittelujen perusteella. Ainoastaan ompelija 4 pyrkii luomaan ompelimostaan 
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tietoista yrityskuvaa, joka vetoaisi haluttuun kohderyhmään. Yrityskuva näkyy ompelimon 

toimintaympäristössä, näyteikkunassa, käyntikorteissa ja paperikasseissa sekä valmiissa 

asusteissa, joita ompelija 4:n yritys myy. Myös ompelija 1 kiinnittää huomiota 

toimintaympäristöön ja arvelee asiakkaidenkin kiinnittävän. Ompelija 4 kuitenkin arvelee, että 

osalle asiakkaista ympäristöllä tai yrityskuvaan liittyvillä viestintäkeinoilla ei ole mitään 

merkitystä. Tämä arvio vahvistuu asiakkaiden näkemyksissä. Ympäristössä asiakkaille 

tärkeää on siisteys ja toimivuus, ei imago. Asiakkaat kuitenkin myöntävät, että 

valmisvaateliikkeet voivat yritysympäristön avulla luoda vaikutelman uniikkiudesta. 

Ompelijoiden kohdalla ratkaisevaa on kuitenkin hyvä maine. Hyvä maine viestinnän keinona 

sopii yhteen myös ompelijoiden arvomaailman kanssa.  

 

Lähtiessäni tutkimaan ompelijoiden ja asiakkaiden näkemyksiä laadusta, oletukseni oli, että 

näkemykset eroavat ratkaisevasti toisistaan. Haastatteluiden perusteella kuitenkin huomaan, 

että tietyn ompelijan ja hänen asiakkaansa näkemyksissä on samankaltaisuutta. Ompelija ja 

asiakas 1:n käsitykset painottuvat ilmapiiriin ja samanhenkisyyteen. Ompelijan ja asiakkaan 

suhde lähenee ystävyyttä. Myös ompelija ja asiakas 4 korostavat näkemyksissään 

samanhenkisyyttä. Ompelija pyrkii toimintaympäristön ja viestinnän avulla luomaan 

yrityskuvaa, joka vetoaa samanikäisiin nuoriin asiakkaisiin. Asiakas, vaikka vähätteleekin 

toimintaympäristön merkitystä, pitää erittäin tärkeänä sitä, että ompelijalla on 

samantyyppinen tyylillinen taju, kuin hänellä itsellään. Arvelisin, että toimintaympäristö on 

yksi keino tämän tyylillisen maailman esiintuomiseen. Sekä asiakas että ompelija korostavat 

myös ompelijan antamaa neuvontaa ja kommunikaatiota asiakkaalle parhaiten sopivan 

vaatteen valmistamiseksi. On edelleen mielenkiintoista, miten samalla tavalla ompelija  2 ja 

asiakas 3 puhuvat valmistusprosessin laadusta. Ompelija arvioi, että asiakkaat ovat kriittisiä. 

Asiakas 3 onkin kriittinen ja puhuu kaikista asiakkaista eniten konkreettisista teknisen laadun 

kriteereistä.  

 

 

7 Johtopäätökset 
 

Kaikkien teemojen myötä syntyy kuva erilaisista ompelijatyypeistä, joiden näkemyksissä 

laadusta painottuvat erilaiset asiat. Ompelijatyyppien taustalla vaikuttaa Kaipaisen (2000b, 

109) ompelimotoiminnan tyypittely, jota käytin jo luvussa 5.1, kun kuvailin tutkimukseen 

osallistuneita ompelijoita ja heidän toimintaansa.  
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Tarkasteltaessa Garvinin (1988) ja Lillrankin (1990) erottelemia näkökulmia laatuun, 

edustavat eri ompelijat erilaisia painotuksia näkökulmien kesken. Kuitenkin kaikkien 

ompelijoiden näkemyksissä löytyy tuote- ja valmistuskeskeisyyttä. Ompelija 1:n yrityksessä 

on designompelimon piirteitä, mutta sijoitin sen Kaipaisen tyypittelyssä lähemmäs tavallista 

ompelimoa. Ompelija 1:n näkemyksessä laadusta korostuu erityisesti vuorovaikutus 

asiakkaan ja ompelijan välillä. Laatu ilmenee ompelijan luomassa ilmapiirissä, ompelijan 

persoonassa ja siinä, kuinka asiakas ja ompelija ovat samalla aaltopituudella. Vaatetta 

ompelija 1 kuitenkin arvioi valmistuskeskeisesti omasta näkökulmastaan.  

 

Ompelija 3 on haastatelluista lähimpänä ateljeeompelijaa. Ompelija 3 edustaa selkeimmin 

tuote- ja valmistuskeskeistä näkökulmaa, jossa painottuvat teetetyn vaatteen ainutkertaisuus ja 

valmistuksen ylivertainen, ompelijan ihanteisiin perustuva laatu. Ompelija 3 edustaa 

mielestäni paikoin myös ylivertaista laatukäsitystä, esimerkiksi kertoessaan käytettävistä 

materiaaleista: 
Mä tiedän sen, mä tunnen sen näpeissäni. Mulla on oikeastaan aina ollut se onni, että oon saanut 

käsitellä pelkästään hyviä materiaaleja. Kyllä sen näkee, sen tuntee, ei ole mitään erehtymisen vaaraa. 

(O3) 

Laatu on jotakin määrittelemätöntä hyvää, ja sitä kuvaillaan juuri edellisen kaltaisin ilmaisuin. 

Ompelija 2:n sijoitin ateljeeompelijan ja tavallisen ompelijan välille. Myös ompelija 2 edustaa 

tuote- ja valmistuskeskeistä näkemystä, jossa painottuu vaatteen ainutkertaisuus. 

Valmistuksen laatua ompelija 2 ei mielestään arvioi vain omasta näkökulmastaan, vaan 

kriittisyys tulee hänen mukaansa myös asiakkailta. Siinä mielessä voidaan ajatella, että 

ompelija edustaa, ainakin omasta mielestään, asiakaskeskeistä laatunäkemystä. 

 

Ompelija 4:n yrityksessä on nähtävissä kohderyhmäajattelua ja halua luoda omannäköistä 

tyyliä, mikä tulee ilmi yrityksen toimintaympäristössä, käyntikorteissa ja valmiissa asusteissa. 

Siksi ompelija 4:n yritys on mielestäni lähimpänä designompelimoa. Yritykseen liittyvät 

teemat painottuvat ompelija 4:n näkemyksissä kaikista ompelijoista eniten. Ompelija 4, joka 

punnitsee monia laatuun liittyviä seikkoja, esimerkiksi omaa kriittisyyttään ja hinnoittelua 

asiakkaan tyytyväisyydestä käsin, edustaa kaikista haastatelluista ompelijoista vahvimmin 

myös asiakaskeskeistä laatukäsitystä. Hän lähestyy näkemyksissään jopa arvokeskeistä 

näkökulmaa laatuun, jossa tavoitteena on paras mahdollinen laatu sellaiseen kohtuulliseen 

hintaan, jonka asiakas suostuu maksamaan. Ompelija 4 on suorittanut kauppakorkeakoulussa 

pienyrittäjätutkinnon, minkä arvelen vaikuttavan hänen näkemykseensä laadusta.  
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Kaipaisen (2000b, 109) ompelimotoiminnan tyypittelyssä ääripäät ovat valmistuskeskeinen 

laatunäkemys ja suunnittelukeskeinen laatunäkemys. Tässä tutkimuksessa ompelijoiden 

näkemysten ääripäiksi muodostuvat valmistuskeskeinen, jopa ylivertainen laatunäkemys ja 

asiakas- ja arvokeskeinen laatunäkemys. Kukaan ompelijoista ei edusta kilpailukeskeistä 

näkökulmaa laatuun, jossa hinta-laatusuhdetta verrattaisiin kilpailijoiden tasoon. Myöskään 

ympäristökeskeinen näkemys ei varsinaisesti tule haastatteluissa esiin, vaikkakin kaikki 

ompelijat korostavat teetetyn vaatteen pitkäikäisyyttä. 

 

Kuten tässä tutkimuksessa on käynyt ilmi, laatu kiinnittyy tilausompelutoiminnan eri 

elementteihin. Samaa tarkoittaa Koskennurmi-Sivonen (1998) kuvatessaan salongin 

asiakkaiden kokemusta laadusta käsitteellä ’integrated quality’. Koskennurmi-Sivosen 

asiakashaastatteluissa vuorovaikutus ompelijan kanssa asettuu vaatteenvalmistuksen 

keskiöön, ja kohtaamisen luonne heijastuu koko prosessiin. Samalla tavoin haastattelemieni 

asiakkaiden näkemyksissä laadusta painottuvat voimakkaasti vuorovaikutukseen liittyvät 

teemat: ilmapiiri, kommunikaatio, samanhenkisyys ja ompelijan neuvonta sekä luottamus.  

 

Koskennurmi-Sivosen tutkimuksessa asiakkaiden kokemuksiin liittyy riskittömyys. Siinä 

suhteessa haastattelemieni asiakkaiden näkemykset poikkeavat Koskennurmi-Sivosen 

tutkimustuloksista. Materiaalin hankinta ja puutteellinen materiaalituntemus on asiakkaiden 

näkemyksissä riskitekijä. Tilausompelimot eroavatkin toimintaperiaatteiltaan Koskennurmi-

Sivosen tarkastelemasta muotisalongista, jossa suunnittelija hankkii vaatteiden materiaalin. 

Haastattelemani asiakkaat kokevat riskeiksi myös mm. omien odotustensa epärealistisuuden 

ja odotusten ilmaisemisen. Riskit liittyvät siis asiakkaaseen itseensä, eivät juuri muihin 

tilausompelun elementteihin. Tutkimuksessa tuleekin esiin se, että odotusten toteutuminen ja 

sitä kautta laatu riippuu myös asiakkaasta itsestään. Tätä näkökulmaa ei Koskennurmi-

Sivonen tuo esiin. Sen sijaan Kaipaisen (2000b, 95–98) tutkimustulosten kanssa huomio on 

yhtenevä.  

 

Kaipaisen (2000b, 65–66) haastattelemat ompelijat kokevat, ettei asiakas arvosta teetettyä 

vaatetta ja vertaa tätä teollisesti valmistettuun. Tässä tutkimuksessa on kuitenkin käynyt ilmi, 

että asiakkaat eivät vertaa teetetyn ja ostetun vaatteen laatua, eivätkä edes pidä niitä 

vertailukelpoisina. Teetetyn vaatteen laadun lähtökohta on istuvuudessa ja itselle 

sopivuudessa, ei pelkässä tekniikassa. Vaatteen hintaa asiakkaat arvioivat lisäksi suhteessa 

valmistusprosessiin, johon itse ovat olleet osallisena. Osallisuus prosessissa lisää arvostusta, 
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mikä vahvistaa Hickeyn (1997, 93–95) näkemyksiä asiakkaan ja käsityöläisen välisen kuilun 

ylittämisestä.  

 

Monissa yhteyksissä (Johnsson 1996, Kaipainen 2000b, Luutonen ja Äyväri 2002) 

käsityöyrittäjää on kehotettu pohtimaan, mikä asiakkaan mielestä on laadukasta, eikä 

arvioimaan laatua vain omista kriteereistään käsin. Tutkimukseni tuloksissa tulee kuitenkin 

selkeästi ilmi, että ompelijoiden arvot ja ihanteet vaikuttavat siihen, millainen näkökulma 

laatuun painottuu. Käsin tekeminen on arvo, ja se on yksi syy valmistuskeskeisen 

laatunäkemyksen painottumiselle. Asiakaskeskeisyys saattaa asettua ristiriitaan ompelijan 

arvojen kanssa. 

 

Käsityöyrittäjyyden kannalta mielenkiintoista tämän tutkimuksen tuloksissa on toisaalta myös 

se, että asiakkaan ja ompelijan näkemykset laadusta ovat painotuseroistaan huolimatta melko 

samankaltaisia. Ompelijat ovat näkemyksissään asiakaslähtöisempiä kuin itse tiedostavatkaan.  

 

Tuotteen symbolisten ulottuvuuksien merkitys koetun laadun kannalta (vrt. Aula & Heinonen 

2002, 16; Ilmonen 1993, 207–208; Poikolainen 1994, 39) ei tule kovinkaan selkeästi esiin 

tutkimustuloksissa. Tietoisesti luotua yrityskuvaa korostaa vain ompelija 4, ja asiakkaille 

tämä ei näytä olevan tärkeää. Kuitenkin Aulan ja Heinosen (2002) mainekäsite sopii hyvin 

kuvaamaan ompelijoiden viestintää. Maineen merkityksen teettämispäätöksessä ja 

luottamuksen synnyssä tunnistavat sekä ompelijat että asiakkaat. Maine liittyykin mielestäni 

laadun symboliseen ulottuvuuteen. Se on osa ompelijan aineetonta pääomaa ja kilpailukykyä 

mielikuvataloudessa (Aula & Heinonen 2002, 16).   

 

 
8 Pohdinta 
 

Olen lähtenyt tutkimaan ihmisten, tilausompelijoiden ja heidän asiakkaidensa, näkemyksiä 

laadusta. Ihmisen elämysmaailma on monimutkainen. Suoraan kysyttäessä ei välttämättä saa 

sellaista vastausta, joka vastaisi ihmisen todellista toimintaa todellisen elämän tilanteissa. 

Teemahaastattelu on ollut mielestäni mielekäs ja hedelmällinen tapa lähestyä ihmisen 

ajatuksia ja kokemuksia. Haastattelutilanteet olivat tässä tutkimuksessa melko 

vapaamuotoisia. Sekä asiakkaat että ompelijat ovat puhuneet kokemuksistaan, toiveistaan ja 

ajatuksistaan avoimen tuntuisesti. Luottamuksellinen suhde haastattelijan ja haastateltavan 

välillä oli hyvin tärkeä.  
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Jo luvussa 5.2 pohdin haastattelututkimuksen tekemisen problematiikkaa. Haastattelu on 

ihmisten välinen vuorovaikutustilanne. Sekä tutkija, että tutkittava vaikuttavat toisiinsa. 

Tutkimusta tehdessäni minusta on välillä tuntunut siltä, että todennan vain omia 

ennakkokäsityksiäni ja luulojani. Tämän asian tiedostaminen on kuitenkin mielestäni 

positiivinen seikka tutkimuksen luotettavuuden kannalta. Olen pyrkinyt koko 

tutkimusprosessin ajan tarkastelemaan toimintaani kriittisesti ja reflektoiden.  

 

Raportissani olen pyrkinyt mahdollisimman johdonmukaisesti kuvaamaan sitä perustaa, jolle 

tulkintani muodostuu. Tavoitteeni on ollut, että lukija pystyy raporttia lukiessaan arvioimaan 

tekemäni tulkinnan uskottavuutta. Siksi tutkimustulosten yhteydessä on suoria lainauksia 

haastatteluaineistosta. Toki kontekstistaan irrotetut lauseet voivat johtaa sekä tutkijaa että 

lukijaa harhapoluille, tältä minusta toisinaan analyysia tehdessäni tuntui. Silloin palasin 

lukemaan tekstikatkelmia osana alkuperäistä haastatteluympäristöään, mikä on Atlas/ti-

ohjelman avulla helppoa ja systemaattista. Arvelen tämän lisänneen analyysini luotettavuutta.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa puhutaan käsitteellisestä yleisyydestä. Keskeistä on, kuinka 

kestäviä ja syviä tulkintoja aineistosta on tehty. (Eskola & Suoranta 1998, 62; 67–68) Tässä 

työssä on käytetty lähtökohtana Koskennurmi-Sivosen ja Kaipaisen tutkimustuloksia. 

Samansuuntaiset havainnot vahvistavat käsityksiä siitä, että tilausompelu on ilmiö, jossa on 

tiettyjä pysyviä, yksilölliset erot ylittäviä piirteitä. Samansuuntaiset havainnot puhuvat 

mielestäni myös sen puolesta, että tulkinnat kestävät lähempää tarkastelua. Mielestäni 

tutkimukseni on lisännyt käsitteellistä ymmärrystä laadusta tilausompelutoiminnan 

kontekstissa.  

 

Edelleen, pitkän tutkimusprosessin jälkeen, pidän laatua äärimmäisen kiehtovana ja tärkeänä 

aiheena. Laadusta puhutaan usein sellaisenaan, ikään kuin se yksiselitteisesti merkitsisi jotain. 

Eri käsityön aloilla olisi mielestäni hyvä pysähtyä pohtimaan, mitä laatu oikeastaan merkitsee. 

Tässä tutkimuksessa suurennuslasin alla on ollut tilausompelutuote, joka eroaa muista 

käsityötuotteista asiakkaan ja ompelijan välisen kiinteän vuorovaikutuksen osalta. Koska 

vuorovaikutuksella asiakkaan ja ompelijan välillä on laadun kannalta niin merkittävä rooli, 

olisi mielenkiintoista paneutua tulevaisuudessa enemmän kommunikaatioprosessiin 

esimerkiksi sovitustilanteita havainnoimalla. 
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Käsityöyrittämistä koskevassa kirjallisuudessa asiakas loistaa poissaolollaan. Perehtyessä 

laatuun liittyvään teoreettiseen kirjallisuuteen asiakas tulee kuitenkin jatkuvasti esiin, onhan 

asiakaskeskeisyys noussut laadun määrittelyssä tärkeälle sijalle. Abraham-Murali ja Littrell 

(1995) kuvaavat vaatteen laatua suhteena vaatteen ja käyttäjän välillä, joka muuttuu, kun 

vaatetta käytetään, huolletaan, korjataan ja säilytetään. (Abraham-Murali & Littrell 1995, 

155) Nieminen (2003) on tutkinut pro gradu -tutkielmassaan asiakkaan tilausompelijalla 

teettämään juhla-asuun kohdistamia odotuksia ja odotusten toteutumista käytön jälkeen. 

Odotukset ja niiden toteutuminen on olennainen osa laadun kokemusta, kuten tässä 

tutkimuksessa on tullut ilmi. Siksi olisikin mielenkiintoista hyödyntää Niemisen 

tutkimusasetelmaa, jossa haastattelut on tehty vaatetta toteuttaessa ja käytön jälkeen. 

Aikaulottuvuus lisäisi tietoa asiakkaan ja käyttäjän laatukokemuksesta, jonka mielestäni 

edelleen tulisi olla tärkeä tutkimuksen kohde. 

 
 
 

 

 

 

 



 

 94 

Lähteet: 
Abraham-Murali, L. & Littrell, M. A. 1995. Consumers’ Perceptions of Apparel Quality Over 

Time: An Exploratory Study. Clothing and Textiles Research Journal 13 (3), 149–

158. 

Ahopelto, J. 1993. Design management – mitä se on? Teoksessa Ahopelto, J. & Raatikainen, 

I. (toim.) Yrittäjyyden ja johtamisen haasteita. Kuopion yliopiston julkaisuja E. 

Yhteiskuntatieteet 4, 9–31. 

Anttila, M. 1999. Tekstiilituotteiden laatukäsitteen teoreettisia lähtökohtia. Teoksessa Raunio, 

A-M. & Seitamaa-Hakkarainen, P. (toim.) Liitteitä-Attachments. Kuopio: Kuopion 

käsi- ja taideteollisuusakatemia, 153–162. 

Anttila, P. 1996. Käsityön ja muotoilun teoreettiset perusteet. Porvoo: WSOY. 

Anttila, P. 2002. Mitä käsityöyrittäjyys on? – kommentti. Teoksessa Luutonen, M. & Äyväri, 

A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 

32–36. 

Aula, P. & Heinonen, J. 2002. Maine – menestystekijä. Helsinki: WSOY. 

Bergman, B. & Klefsjö, B. 1994. Quality from Customer Needs to Customer Satisfaction. 

Lund: Studentlitteratur.  

Dahlsgaard, H. 1997. Hyvä käsityö. Fovu Dialogi 3. Kööpenhamina: Aikuiskasvatuksen ja 

vapaan sivistystyön pohjoismaisen yhteistyön johtoryhmä, 40–42. 

Dormer, P. 1990. The Meanings of Modern Design: towards the twenty-first century. London: 

Thames and Hudson.  

Eskola, J. 2001. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. 

(toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 132–157. 

Eskola, J. & Suoranta, J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere: Vastapaino. 

Falk, P. 1990. Miten ’hyvää’ myydään? Teoksessa Salin, V. (toim.) Maailman merkkejä. 

Helsinki: Markkinointi Viherjuuri, 53–75. 

Falk, P. 1994. Tämä on juuri sinulle! Modernin mainonnan kehityshistoriasta. Teoksessa 

Pantzar, M., Perälä, L. & Kekki, M. (toim.) Kohti hyvän elämystä. Sosiosemioottisia 

näkemyksiä kulutuksesta. Helsinki: Kuluttajatutkimuskeskus, 91–129. 

Garvin, D. 1988. Managing Quality – The Strategic and Competitive Edge. New York: The 

Free Press.  

Graae, M. 1993. Käsityöläisyys ja taito. Teoksessa Heikkinen, A. & Salmi, U. (toim.) 

Puheenvuoroja käsityön ja ammattikasvatuksen filosofiasta. Tampereen Yliopisto, 

Täydennyskoulutuskeskus. Julkaisusarja. A; 3/93, 1–8.  



 

 95 

Grönroos, C. 1998. Nyt kilpaillaan palveluilla. Suom. M. Tillman. Ekonomia-sarja. Helsinki: 

WSOY. 

Hickey, G. 1997. Craft within a consuming society. Teoksessa Dormer, P. (toim.) The Culture 

of Craft: Status and Future. Manchester: Manchester University Press, 83–100. 

Hautamäki, A. 2002. Käsityöllä on tulevaisuus. Taito 6, 55.  

Hietanen, M. 2002. Tarkkuutta ja tehokkuutta asiakkaan ehdoilla. Muotimaailma 5, 69–70. 

Hines, J. D. & O’Neal, G. S. 1995. Underlying Determinants of Clothing Quality: The 

Consumers’ Perspective. Clothing and Textiles Research Journal 13 (4), 227–233.  

Hirsijärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2001. Tutki ja kirjoita. Helsinki: Tammi. 

Ihatsu, A-M. 1998. Craft, Art-craft or Craft-design? In pursuit of the British equivalent for the 

Finnish consept ’käsityö’. Joensuun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunnan 

tutkimuksia 69.  

Ilmonen, K. 1993. Tavaroiden taikamaailma. Sosiologinen avaus kulutukseen. Tampere: 

Vastapaino.   

Johnsson, R. 1996. Johtopäätökset ja suositukset. Teoksessa Johnsson, R. (toim.) Menestyvä 

käsityöyrittäjä -tutkimus. Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto ry, 59–74. 

Jordan, P. 2000. Designing Pleasurable Products. An introduction to the new human factors. 

London: Taylor & Francis.  

Kaipainen, M. 2000a. Vaatteilla yrittäminen – tilausvaatteiden suunnittelu ja valmistus. 

Teoksessa Koskennurmi-Sivonen, R. & Raunio, A-M. (toim.) Vaatekirja. Helsinki: 

Kotitalous- ja käsityötieteiden laitoksen julkaisuja 8. Helsingin yliopisto, 139–158. 

Kaipainen, M. 2000b. Tilausompeluyrittäjien toiminta – vahvuudet, heikkoudet ja 

menestymiseen liittyvät tekijät. Käsityötieteen lisensiaattitutkimus. Helsingin 

yliopisto: Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 

Kangosjärvi, J. 1999. Toimittajalta. Helsingin Sanomat, Nyt-liite 15.10.1999, 3.  

Karvonen, E. 2000. Imagon rakennusta vai maineenhallintaa? Teoksessa Aula, P. & Hakala, 

S. (toim.) Kolmet kasvot: näkökulmia organisaatioviestintään. Helsinki: Loki-Kirjat, 

51–76. 

Kovalainen, A. 2002. Mitä käsityöyrittäjyys on? Teoksessa Luutonen, M. & Äyväri, A. 

(toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 

11–31. 

Kiviniemi, K. 2001. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, R. (toim) 

Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 68–84. 



 

 96 

KTM 1995. Käsiteollisuuden luonne, ongelmat ja toimenpide-ehdotuksia. Kauppa- ja 

teollisuusministeriön työryhmä- ja toimikuntaraportteja 23. Kauppa- ja 

teollisuusministeriö. Yrityskehitysosasto. Helsinki. 

Koskennurmi-Sivonen, R. 1998. Creating a Unique Dress. Helsinki: Akatiimi.  

Käsityöyritysten tila. Vuoden 1998 barometri. 1998. Helsinki: Kauppa- ja teollisuusministeriö  

ja Käsi- ja taideteollisuusliitto.  

Käsityöyritysten tila ja kehitys. Vuoden 2000 barometri. 2001. Helsinki: Kauppa- ja 

teollisuusministeriö  ja Käsi- ja taideteollisuusliitto. 

Laakso, P. 2002. Vastaavatko yritystuet käsityöyrityksen tarpeita? Teoksessa Luutonen, M. & 

Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. 

Helsinki: Sitra, 151–171. 

Laaksonen, P. Käsityötuotteisiin ja -palveluihin liitetyt merkitykset – kommentti. Teoksessa 

Luutonen, M. & Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia 

käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 102–105.  

Lecklin, O. 1997. Laatu yrityksen menestystekijänä. Helsinki: Yrityksen tietokirjat.  

Lillrank, P. 1990. Laatumaa – Johdatus Japanin talouselämään laatujohtamisen näkökulmasta. 

Helsinki: Gaudeamus.  

Luutonen, M. 2002a. Käsityötuotteisiin ja -palveluihin liitetyt merkitykset. Teoksessa 

Luutonen, M. & Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia 

käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 72–101. 

Luutonen, M. 2002b. Suomen Käsityön Ystävät ry:n seminaari Missä on tekstiilin 

tulevaisuus? 5.11.2002. Designmuseo, Helsinki. Suomen Käsityön Ystävät ry. 

Raportteja 1, 30. 

Luutonen, M. & Äyväri, A. 2002. Käsin tehty tulevaisuus – keskeiset viestit. Teoksessa 

Luutonen, M. & Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia 

käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 201–209. 

Matomäki, L. 2002. Mitä käsityöyrittäjyys on? – kommentti. Teoksessa Luutonen, M. & 

Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. 

Helsinki: Sitra, 37–39. 

Mestarikiltaneuvosto. 2004. Suomen yrittäjien ehdotus käsityösektorin määritelmäksi. Viitattu 

1.6.2004 http://www.mestarikiltaneuvosto.fi/ 

Moilanen, P. & Räihä, P. 2001. Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa Aaltola, J. & Valli, 

R. (toim) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä: PS-kustannus, 44–67. 

Murtolehto, L. 1994. Mitä laatu on? Teoksessa Praxis – käytännön yritystaito III. Juva: 

WSOY. 



 

 97 

Nieminen, M. 2003. Juhla-asu ateljeeompelimosta: tehtävänanto ja asun toteuttaminen. 

Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. Pro gradu -tutkielma.   

Norton, M. 1991. Seeking Clarity and Consensus: The Apparel Quality Construct. Teoksessa 

Kaiser, S. & Damhorst, M. (toim.) Critical Linkages in Textiles and Clothing Subject 

Matter: theory, method and practice. ITAA Special Publicatios Series 1991/4, 74–79. 

Pajunen, V. 2002. Suomen Käsityön Ystävät ry:n seminaari Missä on tekstiilin tulevaisuus? 

5.11.2002. Designmuseo, Helsinki. Suomen Käsityön Ystävät ry. Raportteja 1, 25–

26. 

Pietarila, P. 2002. Tilausompelijoiden näkemyksiä työnsä laadusta. Käsityötieteen 

proseminaari. Helsingin yliopisto. Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos. 

Käsityönopettajan koulutus.  

Poikolainen, L. 1994. Johdatus design management -ajatteluun. Teoksessa Design 

management. Yrityskuvasta kilpailuvaltti. Helsinki: Otava, 19–44. 

Poikolainen, L. & Klippi, Y. 1994. Viestintä. Teoksessa Design management. Yrityskuvasta 

kilpailuvaltti. Helsinki: Otava, 91–138. 

Poikolainen, L., Mäkijärvi, H. & Rissanen, J. 1994. Tuote. Teoksessa Design Management. 

Yrityskuvasta kilpailuvaltti. Helsinki: Otava, 45–88. 

Ruohomäki, H. (toim.) 2000. Käsintehty brandi. Käsi- ja taideteollisuusyrittäjän käsikirja. 

Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto. 

Sieben, W. 1991. An Interdisciplinary Concept of Apparel Quality. Teoksessa Kaiser, S. & 

Damhorst, M. (toim.) Critical Linkages in Textiles and Clothing Subject Matter: 

theory, method and practice. ITAA Special Publicatios Series 1991/4, 65–73. 

Silvonen, J. 1999. Atlas/ti laadullisen analyysin välineenä. Psykologia 34 (5–6), 398–404.  

Snell, P. 2002. Liite 2. Kvalitatiivinen tutkimus kuluttajien suhtautumisesta suomalaisten 

käsityöyrittäjien tuotteisiin. Teoksessa Luutonen, M. & Äyväri, A. (toim.) Käsin 

tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 235–244.  

Storbacka, K. & Lehtinen, J.R. 1997. Asiakkuuden ehdoilla vai asiakkuuden armoilla. 

Helsinki: WSOY. 

Tuomikoski, P. 2002. Käsityön kulttuuriset ja soiaaliset merkitykset. Teoksessa Luutonen, M. 

& Äyväri, A. (toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. 

Helsinki: Sitra, 40–62. 

Uotila, M. 1994. Pukeutumisen kuva: fenomenologis eksistentialistinen lähestyminen 

pukeutumiskuvien tekemiseen ja tulkintaan. Helsinki: Helsingin yliopisto.  



 

 98 

Vainio, T. 1994. Design management tutkimuksen näkökulmasta. Teoksessa Ainamo, A. & 

Tahkokallio, P. (toim.) Muotoilun tutkimus: keskustelun avauksia. Helsinki: 

Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja B 38, 89–111.   

Virtanen, K. 1995. Luonnonmukainen kertakäyttöisyys: Ajatuksia käsityöläisen etiikasta ja 

tekemisen laadusta. Teoksessa Simpanen, M-R. (toim.) Pro Arte – Taidon puolesta. 

Suomen kotiteollisuusmuseon julkaisuja 12. Jyväskylä, 36–43. 

Åberg, L. 2000. Viestinnän johtaminen. Helsinki: Infoviestintä Oy.  

Äyväri, A. 1996. Alan yrityksen menestystekijät. Teoksessa Johnsson, R. (toim.) Menestyvä 

käsityöyrittäjä -tutkimus. Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto ry. 21–58. 

Äyväri, A. 2000. Käsityöyrityksen markkinointi. Helsinki: Käsi- ja taideteollisuusliitto ry.  

Äyväri, A. 2002a. Käsityöyrittäjät verkonkutojina. Teoksessa Luutonen, M. & Äyväri, A. 

(toim.) Käsin tehty tulevaisuus – näkökulmia käsityöyrittäjyyteen. Helsinki: Sitra, 

110–139. 

Äyväri, A. 2002b. Suomen Käsityön Ystävät ry:n seminaari Missä on tekstiilin tulevaisuus? 

5.11.2002. Designmuseo, Helsinki. Suomen Käsityön Ystävät ry. Raportteja 1, 22–

24.  

 

Luennot: 

Anttila, M. Laadukkaan käsityötuotteen problematiikka. Luentosarjassa Taitotieto-akatemia. 

Helsingin yliopisto, kotitalous- ja käsityötieteiden laitos, käsityöopettajan koulutus. 

10.3.1999.   

Koskennurmi-Sivonen, R. 2001. Käsityötuote. Luento sarjassa Johdatus käsityötieteeseen. 

Viitattu 28.1.2003 http://www.helsinki.fi/~rkosken/kasityotuote.html  

Raunio, A-M. 2002. Vaate – ihmisen lähin ympäristö. Luento sarjassa Käsityötieteen 

syventävien projektien teoreettiset perusteet. Helsingin yliopisto, kotitalous- ja 

käsityötieteiden laitos, käsityönopettajan koulutus. 19.11.2002 

Salo-Mattila, K. 2002. Vaatteen kaavoitus tutkimuskohteena. Luento sarjassa Käsityötieteen 

syventävien projektien teoreettiset perusteet. Helsingin yliopisto, kotitalous- ja 

käsityötieteiden laitos, käsityönopettajan koulutus. 5.11.2002 

 

 

 

 

 

 



 

 99 

Liite 1: Teemarunko 

 

Asiakas  

Tausta:   -ikä 

   -koulutus 

   -työ 

    

Ompelimo:    -kuinka kauan ollut tämän ompelijan asiakkaana 

   -miten löysit tämän ompelijan, suositteliko joku 

   -onko aiempia kokemuksia muista ompelijoista 

   -millaisia vaatteita teettänyt, kuinka paljon  

 

Vaate: -mihin kiinnität huomiota vaatetta ostaessasi (muodikkuus/ laatu/ 

ajattomuus jne.) 

   -mikä tekee vaatteesta laadukkaan 

 

Ompelijalla teetetty vaate: 

   -miksi vaate juuri ompelijalta 

-millaiseen käyttöön 

-mikä vaatteessa on parasta, mikä laadukasta 

-mikä yksilöllisen vaatteen vaihtoehto 

-millaisia kokemuksia yksilöllisen vaatteen käytöstä ja hoidosta 

-hinta, hinta–laatu-suhde 

-mihin kiinnität huomiota käsintehdyn vaatteen laatua arvioidessasi 

-mitä arvoa vaatteella on sinulle 

-materiaali 

-kuinka kauan teetetyn vaatteen pitää kestää 

-arvostatko käsin tehtyä, millainen mielikuva käsin tehdystä 

 

Odotukset:  -millaisia odotuksia kohdistaa vaatteeseen 

-millaisia odotuksia ompelijalla käynnistä 

 

Tilausompeluprosessi:-kuvailu 

-mistä ideat vaatteeseen syntyvät, kenen ääni kuuluvilla valmiissa 

vaatteessa 
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-suhde ompelijaan 

-kommunikaatio 

   -luottamuksen synty 

   -miten ilmaiset odotuksesi, miten odotuksesi ovat toteutuneet 

   -sovitus, millainen tilanne 

   -millaista palvelua ompelijalta saa 

 

Koetut riskit:  -mahdolliset pettymykset aikaisemmissa teetetyissä vaatteissa 

   -kokeeko vaatteen teettämisen riskiksi 

 

Ympäristö:  -onko tärkeä sinulle 

   -onko mainonta, käyntikortit, kassit…tärkeää 

-kiinnitätkö huomiota ulkoiseen viestintään, esim. merkit, sertifikaatit 
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Ompelija, teemarunko 1 

Taustatiedot:  1. Ikä 

2. Koulutus 

    -käydyt lisäkurssit 

    -yrittämiseen liittyvät opinnot 

3. Työkokemus 

4. Kuinka monta vuotta toiminut alalla 

5. Työntekijät  

Ompelijan näkökulma laatuun: 

   -miten määrittelee laadukkaan käsintehdyn vaatteen? 

   -kriteerit itselle 

   -perfektionismi ja tyytyväisyys 

   -miten tullaan sinuiksi työn laadun kanssa 

   -hinta–laatu-suhde 

Käsin tehty vaate: 

   -valtit teollisesti tuotettuun vaatteeseen 

   -yleinen arvostus   

-imago  

Ompelijan yritys: 

   -oman yrityksen ja työtapojen kuvailua 

   -valmistusprosessin kuvailua 

   -miten asiakkaat löytävät yrityksen 

   -imago ja miten sitä edistetään, kohderyhmä 

   -oman toiminnan menestystekijät ja heikkoudet 

Käsityöyrittäminen yleensä: 

-hankaluudet 

    -hinta ja toiminnan kannattavuus 

 

Ompelija, täydennetty teemarunko 2 (käytetty ompelijan 4 haastattelussa) 

Taustatiedot:  1. Ikä 

2. Koulutus 

    -käydyt lisäkurssit 

    -yrittämiseen liittyvät opinnot 

3. Työkokemus 

4. Kuinka monta vuotta toiminut alalla 
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5. Työntekijät  

 

Näkökulma laatuun: -miten määrittelee laadukkaan käsintehdyn vaatteen? 

   -kriteerit itselle 

   -perfektionismi ja tyytyväisyys 

   -miten tullaan sinuiksi työn laadun kanssa 

   -hinta–laatu-suhde 

   -miten laatu viestitään asiakkaalle, esim. kuuluminen liittoon 

 

Käsin tehty vaate: -valtit teollisesti tuotettuun vaatteeseen 

   -mikä käsintehdyn vaatteen vaihtoehto 

   -mitä arvoa vaateella on kantajalleen 

-käsintehdyn vaatteen yleinen arvostus, imago, millainen mielikuva 

suurella yleisöllä on käsintehdystä vaatteesta 

-hinta, miten se määräytyy, otetaanko vaatteenvalmistusprosessi 

huomioon hinnoittelussa, esim. odottamattomat ongelmat 

 

Ompelijan yritys: -oman yrityksen ja työtapojen kuvailua 

    -työvälineet 

-teollinen-käsityömäinen 

    -yksittäiskappaleet-sarjatuotanto 

    -suunnittelukeskeisyys-valmistuskeskeisyys 

    -kokonainen prosessi-ositettu prosessi 

   -valmistusprosessin eteneminen 

   -yrityskuva ja miten sitä edistetään, mainonta, viestintä? 

   -arvot ja ihanteet yrityksen toiminnassa 

   -toimintastrategia, kenelle, tietylle kohderyhmälle? 

   -toimintaympäristö 

 

Asiakas:  -kommunikaatio 

   -miten asiakkaat löytävät yrityksen, kohderyhmä? 

   -millaista on hyvä asiakaspalvelu 

 

   -mikä parasta tilausompelijan työssä 

   -mikä vaikeinta 
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Liite 2: Tutkimukseen osallistuneet tilausompelimot 

 

Hullunkurisen Auringon Paiste  

Ompelimo Sormustin  

Ateljeeompelimo Tuula Kortet  

Mari Kivioja-Kotiranta 
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Liite 3: Frekvenssitaulukot 

HU:  ompelijalaatu 
File:  [R:\Atlas\ompelijanlaatu] 
Edited by: Super 
Date/Time: 19.08.04 17:10:23 
---------------------------------------- 
Codes-Primary-Documents-Table 
---------------------------------------- 
 
Code-Filter: All 
PD-Filter: All 
 
----------------------------------------------------------- 
                       PRIMARY DOCS 
CODES                  1   2   3   4   5   6   7   8 Totals 
----------------------------------------------------------- 
AS-OM:ilmapiiri        4   5   4   4   7   4   2   3  33 
AS-OM:kommunikaatio    4   8   3   6  16   6   6  15  64 
AS-OM:luottamus        4   5   9   4   8   6   8   7  51 
AS-OM:neuvonta         3   2   2   7   5   0   1   8  28 
AS-OM:palvelu          0   0   0   0   0   0   0   0   0 
AS-OM:samanhenkisyys   2   0   0   2   7   0   3   4  18 
AS:aiemmat kokemukse   3   8   1   1   1   2   2   1  19 
AS:joustavuus          0   0   0   0   1   0   1   0   2 
AS:kriittisyys         2   5   1   7   2   0  10   4  31 
AS:kriteerit vaattee   0   0   0   0   0   4   1   2   7 
AS:käyttötarve         1   3   1   4   1   3   5  11  29 
AS:materiaalituntemu   1   1   2   0   2   0   2   2  10 
AS:mielikuva valmist   1  12   0   1   3   2   2   3  24 
AS:mielikuvat teetet   7   5   7   1   3   3   4   7  37 
AS:miksi teettää vaa   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
AS:odotukset           5   2   2   6   1   4   4  10  34 
AS:odotusten ilmaise   0   1   0   5   7   2   7   5  27 
AS:odotusten toteutu   1   2   2   1  11   8   5   8  38 
AS:ompeleeko itse      0   1   0   1   3   4   1   0  10 
AS:päätös teettämise   0   1   0   1   2   1   0   4   9 
AS:suhtautuminen hin   4   9   1   1   8  11   5   9  48 
AS:tietää tarkkaan m   2   0   0   3   8   0   3   0  16 
AS:vakioasiakkaat      0   0   0   0   0   0   0   0   0 
AS:vartalotyyppi       2   1   0   5   1   1   4   5  19 
LA:merkki              0   0   0   0   2   1   1   2   6 
LA:teetetty vrt. ost   0   0   0   0   3   0   1   0   4 
OM:ammattitaito        0   0   0   0   0   0   0   0   0 
OM:arvot               4   2  10   5   0   0   0   0  21 
OM:asiakaslähtöisyys   3   5   3  11   0   1   4   1  28 
OM:kiinnostus työtä    0   0   3   0   0   0   0   3   6 
OM:koulutus            5   3   1   1   0   0   0   0  10 
OM:kriittisyys        14   6   5   8   1   0   0   0  34 
OM:muotosilmä          3   0   1   1   1   0   3   0   9 
OM:persoona            6   3   1   1   6   4   2   4  27 
OM:pitää lupaukset     1   1   0   2   3   0   1   1   9 
OM:rehellisyys         2   3   3   1   4   3   0   0  16 
OM:roolit              0   3   0   0   0   0   0   0   3 
OM:tekninen taito      2   6   5   1   0   1   2   0  17 
OM:vaatteenvalmistus   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
PRO:ajankäyttö         4  10   4   7   0   0   1   0  26 
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PRO:hinnoittelu        9  11  10  11   0   0   0   0  41 
PRO:kaavotus           2   1   0   1   0   0   0   0   4 
PRO:koetut riskit      2   0   0   1   1   2   2   3  11 
PRO:materiaali lähtö   1   1   0   1   0   0   0   0   3 
PRO:miten tullaan si   1   0   1   1   0   0   0   0   3 
PRO:sovitus            3   3   2   1   3   5   3   5  25 
PRO:suunnittelu        2   1   1   2   3   1   6   4  20 
PRO:tekniikka         12  13   1   7   3   3  11   6  56 
PRO:teollinen-käsity   5   2   4   1   0   0   0   0  12 
PRO:työvälineet        5   1   1   2   0   0   0   0   9 
PRO:viimeistely        1   2   0   0   0   0   2   0   5 
TA:ikä                 0   0   0   1   1   1   1   1   5 
TA:koulutus            0   0   1   0   1   1   1   2   6 
TA:kuinka kauan ollu   0   0   0   0   1   1   1   1   4 
TA:kuinka kauan toim   1   1   1   1   0   0   0   0   4 
TA:mitä on teettänyt   0   0   0   0   4   1   3   1   9 
TA:työkokemus          2   0   2   1   0   0   0   0   5 
TA:työntekijät         1   4   3   2   0   0   0   0  10 
TA:yrittäjyyteen lii   1   1   0   3   0   0   0   0   5 
TA:yritysmuoto         0   0   0   1   0   0   0   0   1 
VA:arvokkuus           0   1   0   0   0   0   0   1   2 
VA:hinta-laatu         0   0   0   0   0   0   0   0   0 
VA:hoito               0   0   0   0   1   1   1   0   3 
VA:istuvuus            4   3   1   3   7   8   4   4  34 
VA:kestävyys           1   1   2   2   0   2   5   2  15 
VA:kilpailija          0   0   0   1   0   0   0   1   2 
VA:materiaali          8   3   7   2   2   2   5   7  36 
VA:mukavuus            3   2   2   0   1   1   1   0  10 
VA:nautittavuus        0   0   0   0   0   0   0   0   0 
VA:pitkäikäisyys       2   4   3   3   0   1  10   3  26 
VA:rajoitukset         0   0   0   0   1   1   2   5   9 
VA:sellainen kuin as   1   0   0   1   2   2   1   0   7 
VA:sopivuus asiakkaa   3   0   2   4   4   3   1   3  20 
VA:tyyli               1   1   1   2   0   0   5   4  14 
VA:uniikkius           0   8   4   3   0   0   2   0  17 
VA:valtit teolliseen   0   0   0   0   0   0   0   0   0 
VA:yksilöllisyys       0   0   0   0   0   0   0   0   0 
VA:yksityiskohdat      0   1   0   1   2   0   6   1  11 
YR:byrokratia          3   2   0   1   0   0   0   0   6 
YR:henkilösuhteet      0   0   0   0   0   0   0   0   0 
YR:kannattavuus        1   4   4   6   0   1   0   0  16 
YR:kohderyhmä          0   1   1   3   0   0   0   0   5 
YR:kuuluminen liitto   0   0   3   2   0   3   3   0  11 
YR:maine               0   0   0   0   0   0   0   0   0 
YR:miten asiakas löy   3   4   4   3   3   3   2   1  23 
YR:palvelu             0   0   0   0   0   0   0   0   0 
YR:puskaradio          0   0   0   0   0   0   0   0   0 
YR:sijainti            5   2   3   5   0   0   0   0  15 
YR:suunnittelukeskei   1   0   0   0   0   0   0   0   1 
YR:toimintaperiaate    3   3   5   3   0   0   0   0  14 
YR:toimintaympäristö   3   0   0   5   3   1   6   5  23 
YR:työnjako            0   8   0   1   0   0   0   0   9 
YR:vaikeudet           5   1   4   1   0   0   0   0  11 
YR:vastuu              0   2   2   1   0   0   0   0   5 
YR:viestintä           2   4   2   7   0   5   1   5  26 
YR:yrityskuva          4   1   1   4   0   1   4   3  18 
----------------------------------------------------------- 
Totals               191 210 149 199 160 121 180 1871397 
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HU:  ompelijalaatu 
File:  [R:\Atlas\ompelijanlaatu] 
Edited by: Super 
Date/Time: 19.08.04 17:06:17 
---------------------------------------- 
Codes-Primary-Documents-Table 
---------------------------------------- 
 
Code-Filter: All 
PD-Filter: Primary Doc Family Ompelijat 
 
------------------------------------------- 
                       PRIMARY DOCS 
CODES                  1   2   3   4 Totals 
------------------------------------------- 
AS-OM:ilmapiiri        4   5   4   4  17 
AS-OM:kommunikaatio    4   8   3   6  21 
AS-OM:luottamus        4   5   9   4  22 
AS-OM:neuvonta         3   2   2   7  14 
AS-OM:palvelu          0   0   0   0   0 
AS-OM:samanhenkisyys   2   0   0   2   4 
AS:aiemmat kokemukse   3   8   1   1  13 
AS:joustavuus          0   0   0   0   0 
AS:kriittisyys         2   5   1   7  15 
AS:kriteerit vaattee   0   0   0   0   0 
AS:käyttötarve         1   3   1   4   9 
AS:materiaalituntemu   1   1   2   0   4 
AS:mielikuva valmist   1  12   0   1  14 
AS:mielikuvat teetet   7   5   7   1  20 
AS:miksi teettää vaa   0   0   0   0   0 
AS:odotukset           5   2   2   6  15 
AS:odotusten ilmaise   0   1   0   5   6 
AS:odotusten toteutu   1   2   2   1   6 
AS:ompeleeko itse      0   1   0   1   2 
AS:päätös teettämise   0   1   0   1   2 
AS:suhtautuminen hin   4   9   1   1  15 
AS:tietää tarkkaan m   2   0   0   3   5 
AS:vakioasiakkaat      0   0   0   0   0 
AS:vartalotyyppi       2   1   0   5   8 
LA:merkki              0   0   0   0   0 
LA:teetetty vrt. ost   0   0   0   0   0 
OM:ammattitaito        0   0   0   0   0 
OM:arvot               4   2  10   5  21 
OM:asiakaslähtöisyys   3   5   3  11  22 
OM:kiinnostus työtä    0   0   3   0   3 
OM:koulutus            5   3   1   1  10 
OM:kriittisyys        14   6   5   8  33 
OM:muotosilmä          3   0   1   1   5 
OM:persoona            6   3   1   1  11 
OM:pitää lupaukset     1   1   0   2   4 
OM:rehellisyys         2   3   3   1   9 
OM:roolit              0   3   0   0   3 
OM:tekninen taito      2   6   5   1  14 
OM:vaatteenvalmistus   0   0   0   0   0 
PRO:ajankäyttö         4  10   4   7  25 
PRO:hinnoittelu        9  11  10  11  41 
PRO:kaavotus           2   1   0   1   4 
PRO:koetut riskit      2   0   0   1   3 
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PRO:materiaali lähtö   1   1   0   1   3 
PRO:miten tullaan si   1   0   1   1   3 
PRO:sovitus            3   3   2   1   9 
PRO:suunnittelu        2   1   1   2   6 
PRO:tekniikka         12  13   1   7  33 
PRO:teollinen-käsity   5   2   4   1  12 
PRO:työvälineet        5   1   1   2   9 
PRO:viimeistely        1   2   0   0   3 
TA:ikä                 0   0   0   1   1 
TA:koulutus            0   0   1   0   1 
TA:kuinka kauan ollu   0   0   0   0   0 
TA:kuinka kauan toim   1   1   1   1   4 
TA:mitä on teettänyt   0   0   0   0   0 
TA:työkokemus          2   0   2   1   5 
TA:työntekijät         1   4   3   2  10 
TA:yrittäjyyteen lii   1   1   0   3   5 
TA:yritysmuoto         0   0   0   1   1 
VA:arvokkuus           0   1   0   0   1 
VA:hinta-laatu         0   0   0   0   0 
VA:hoito               0   0   0   0   0 
VA:istuvuus            4   3   1   3  11 
VA:kestävyys           1   1   2   2   6 
VA:kilpailija          0   0   0   1   1 
VA:materiaali          8   3   7   2  20 
VA:mukavuus            3   2   2   0   7 
VA:nautittavuus        0   0   0   0   0 
VA:pitkäikäisyys       2   4   3   3  12 
VA:rajoitukset         0   0   0   0   0 
VA:sellainen kuin as   1   0   0   1   2 
VA:sopivuus asiakkaa   3   0   2   4   9 
VA:tyyli               1   1   1   2   5 
VA:uniikkius           0   8   4   3  15 
VA:valtit teolliseen   0   0   0   0   0 
VA:yksilöllisyys       0   0   0   0   0 
VA:yksityiskohdat      0   1   0   1   2 
YR:byrokratia          3   2   0   1   6 
YR:henkilösuhteet      0   0   0   0   0 
YR:kannattavuus        1   4   4   6  15 
YR:kohderyhmä          0   1   1   3   5 
YR:kuuluminen liitto   0   0   3   2   5 
YR:maine               0   0   0   0   0 
YR:miten asiakas löy   3   4   4   3  14 
YR:palvelu             0   0   0   0   0 
YR:puskaradio          0   0   0   0   0 
YR:sijainti            5   2   3   5  15 
YR:suunnittelukeskei   1   0   0   0   1 
YR:toimintaperiaate    3   3   5   3  14 
YR:toimintaympäristö   3   0   0   5   8 
YR:työnjako            0   8   0   1   9 
YR:vaikeudet           5   1   4   1  11 
YR:vastuu              0   2   2   1   5 
YR:viestintä           2   4   2   7  15 
YR:yrityskuva          4   1   1   4  10 
------------------------------------------- 
Totals               191 210 149 199 749 
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HU:  asiakkaanlaatu 
File:  [R:\Atlas\laatu] 
Edited by: Super 
Date/Time: 19.08.04 17:09:25 
---------------------------------------- 
Codes-Primary-Documents-Table 
---------------------------------------- 
 
Code-Filter: All 
PD-Filter: Primary Doc Family Asiakkaat 
 
------------------------------------------- 
                       PRIMARY DOCS 
CODES                  5   6   7   8 Totals 
------------------------------------------- 
AS-OM:ilmapiiri        7   4   2   3  16 
AS-OM:kommunikaatio   16   6   6  15  43 
AS-OM:luottamus        8   6   8   7  29 
AS-OM:neuvonta         5   0   1   8  14 
AS-OM:palvelu          0   0   0   0   0 
AS-OM:samanhenkisyys   7   0   3   4  14 
AS:aiemmat kokemukse   1   2   2   1   6 
AS:joustavuus          1   0   1   0   2 
AS:kriittisyys         2   0  10   4  16 
AS:kriteerit vaattee   0   4   1   2   7 
AS:käyttötarve         1   3   5  11  20 
AS:materiaalituntemu   2   0   2   2   6 
AS:mielikuva valmist   3   2   2   3  10 
AS:mielikuvat teetet   3   3   4   7  17 
AS:miksi teettää vaa   0   0   0   0   0 
AS:odotukset           1   4   4  10  19 
AS:odotusten ilmaise   7   2   7   5  21 
AS:odotusten toteutu  11   8   5   8  32 
AS:ompeleeko itse      3   4   1   0   8 
AS:päätös teettämise   2   1   0   4   7 
AS:suntautuminen hin   8  11   5   9  33 
AS:tietää tarkkaan m   8   0   3   0  11 
AS:vakioasiakkaat      0   0   0   0   0 
AS:vartalotyyppi       1   1   4   5  11 
LA:merkki              2   1   1   2   6 
LA:teetetty vrt. ost   3   0   1   0   4 
OM:ammattitaito        0   0   0   0   0 
OM:arvot               0   0   0   0   0 
OM:asiakaslähtöisyys   0   1   4   1   6 
OM:kiinnostus työtä    0   0   0   3   3 
OM:koulutus            0   0   0   0   0 
OM:kriittisyys         1   0   0   0   1 
OM:muotosilmä          1   0   3   0   4 
OM:persoona            6   4   2   4  16 
OM:pitää lupaukset     3   0   1   1   5 
OM:rehellisyys         4   3   0   0   7 
OM:roolit              0   0   0   0   0 
OM:tekninen taito      0   1   2   0   3 
OM:vaatteenvalmistus   0   0   0   0   0 
PRO:ajankäyttö         0   0   1   0   1 
PRO:hinnoittelu        0   0   0   0   0 
PRO:kaavotus           0   0   0   0   0 
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PRO:koetut riskit      1   2   2   3   8 
PRO:materiaali lähtö   0   0   0   0   0 
PRO:miten tullaan si   0   0   0   0   0 
PRO:sovitus            3   5   3   5  16 
PRO:suunnittelu        3   1   6   4  14 
PRO:tekniikka          3   3  11   6  23 
PRO:teollinen-käsity   0   0   0   0   0 
PRO:työvälineet        0   0   0   0   0 
PRO:viimeistely        0   0   2   0   2 
TA:ikä                 1   1   1   1   4 
TA:koulutus            1   1   1   2   5 
TA:kuinka kauan ollu   1   1   1   1   4 
TA:kuinka kauan toim   0   0   0   0   0 
TA:mitä on teettänyt   4   1   3   1   9 
TA:työkokemus          0   0   0   0   0 
TA:työntekijät         0   0   0   0   0 
TA:yrittäjyyteen lii   0   0   0   0   0 
TA:yritysmuoto         0   0   0   0   0 
VA:arvokkuus           0   0   0   1   1 
VA:hinta-laatu         0   0   0   0   0 
VA:hoito               1   1   1   0   3 
VA:istuvuus            7   8   4   4  23 
VA:kestävyys           0   2   5   2   9 
VA:kilpailija          0   0   0   1   1 
VA:materiaali          2   2   5   7  16 
VA:mukavuus            1   1   1   0   3 
VA:nautittavuus        0   0   0   0   0 
VA:pitkäikäisyys       0   1  10   3  14 
VA:rajoitukset         1   1   2   5   9 
VA:sellainen kuin as   2   2   1   0   5 
VA:sopivuus asiakkaa   4   3   1   3  11 
VA:tyyli               0   0   5   4   9 
VA:uniikkius           0   0   2   0   2 
VA:valtit teolliseen   0   0   0   0   0 
VA:yksilöllisyys       0   0   0   0   0 
VA:yksityiskohdat      2   0   6   1   9 
YR:byrokratia          0   0   0   0   0 
YR:henkilösuhteet      0   0   0   0   0 
YR:kannattavuus        0   1   0   0   1 
YR:kohderyhmä          0   0   0   0   0 
YR:kuuluminen liitto   0   3   3   0   6 
YR:maine               0   0   0   0   0 
YR:miten asiakas löy   3   3   2   1   9 
YR:palvelu             0   0   0   0   0 
YR:puskaradio          0   0   0   0   0 
YR:sijainti            0   0   0   0   0 
YR:suunnittelukeskei   0   0   0   0   0 
YR:toimintaperiaate    0   0   0   0   0 
YR:toimintaympäristö   3   1   6   5  15 
YR:työnjako            0   0   0   0   0 
YR:vaikeudet           0   0   0   0   0 
YR:vastuu              0   0   0   0   0 
YR:viestintä           0   5   1   5  11 
YR:yrityskuva          0   1   4   3   8 
------------------------------------------- 
Totals               160 121 180 187 648 
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