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1 ANALYYSI KÄYTTÄJÄPERSOONASTA 

	  

Tämä on Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun tradenomiopintoihin liittyvän osaaminen, 

innovaatiot ja liiketoiminta –nimisen kurssin ryhmätyö. Tehtävänämme oli suunnitella 

profiili ja luoda lisäpalveluita käyttäjäpersoonalle, aiheena ”asianhoitaja”. Tämä 

asianhoitaja on henkilötyyppi ihmiselle joka käyttää kauppakeskusta puhtaasti 

tarkoituksenaan hoitaa siellä asiat, nopeasti, vaivattomasti ja tehokkaasti. 

  

Luomamme henkilö on nimeltään Niina. Hän asuu Torniossa ja on 37 –vuotias nainen 

ja perheenäiti. Hän työskentelee asiantuntijatehtävissä Outokummulla. Perheeseen 

kuuluu kolme pientä lasta ja aviomies. Lapset ovat iältään 3,5 ja 8 –vuotiaita. 

Perheeseen kuuluu myös koira. Perhe asuu omakotitalossa ja heillä on kaksi autoa.  

 
 

Työ on Niinalle tärkeä asia, heti perheen jälkeen. Niina tahtoo vapaa-ajallaan myös 

pitää kuntoaan yllä, mutta vuorokaudessa eivät tunnit tahdo riittää kuntosalilla käyntiin 

ja joogaan, joka on myös Niinalle rakas harrastus. Toinen harrastus on ruuanlaitto. 

Niina tahtoisi perheen syövän kotona tehtyä luomuruokaa, mutta ruuanlaittoon on 

Niinan mielestä liian vähän aikaa, sillä töiden ja kauppakeskuksessa pakollisten 

asioiden hoitamisen jälkeen Niina ajaa päiväkotiin ja koulun iltapäiväkerhoon 
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hakemaan lapset ennen näiden paikkojen sulkeutumista. Kotiin päästyä kello on jo viisi 

ja lapsilla on kiljuva nälkä. 

 

Niinalla ei siis ole aikaa viettää kauppakeskuksessa yhtään kauemmin ja ruuankin pitäisi 

olla valmis heti kotiin tulon jälkeen. Tästä johtuen Niinalla ei ole ollut aikaa laittaa 

toivomaansa luomuruokaa perheelleen, varsinkaan arkipäivinä. Niina inhoaa tarjota 

perheelleen tavanomaisia eineksiä eivätkä rasvaiset pizzat ja hampurilaiset houkuttele 

häntä lainkaan. Niina miettiikin, miten kauppakeskus voisi palvella häntä paremmin? 

Niina tahtoisi sekä suoriutua kauppakeskuksen asioilta päiväkodille nopeammin että 

voida tarjota perheelleen eettistä luomuruokaa, joka olisi terveellistä ja nopeaa 

ruuanlaittoa. 
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2 YHTEENVETO IDEOISTA JA RATKAISUEHDOITUKSISTA 

	  
Pidimme 14.3. innovointisession, jossa kaikki ryhmät saivat esitellä oman hahmonsa ja 

pyytää porukalta ideoita siihen, miten kauppakeskus voisi palvella häntä paremmin. 

Valmistimme Niinasta PowerPoint-esityksen, jossa toimme esille hänen persoonaansa, 

perhettään, harrastuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan. Niinan kaltainen kiireinen 

perheenäiti haluaisi siis helpotusta ruoanlaittoon. Vilkas keskustelu käytiin Corkboard-

ohjelmaa apuna käyttäen ja saimme paljon ratkaisuehdotuksia.  

 

 
 

Ryhmäläisten ideoita: 

Ruokakaupasta valmiita, korkeintaan 30 minuutin reseptejä 
Luomupuolivalmisteita 

Valmisruokatiski luomuruualle 

Ruoan kotiinkuljetus, tilaus netistä tai tekstiviestillä 

Luomuruuan tilaus netistä ja haku noutopisteestä 

Valmiit ostoskorit/pussit, joissa ainekset ja resepti ruokaa varten 

Luomupikaruokala 

Luomuravintola, josta voi ostaa ruokaa myös kotiin 

Luomupiiritoimintaa 

Lähiruokaa 
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Ideoista osa käsitteli jo olemassa olevan kaupan (Citymarket?) varustamista entistä 

paremmalla luomuruokavalikoimalla ja erilaisilla palveluilla, kuten kotiinkuljetus, 

valmiit ruokakassit ja valmisruokatiski. Toisissa taas ehdotettiin kokonaan uuden 

yrityksen perustamista (luomuravintola tai -kauppa). Oli selvää, että näin monia hyviä 

ideoita olisi yhdisteltävä. 

 
Koko ryhmä oli sitä mieltä, että innovointisessio oli varsin onnistunut ja erittäin hyvä 

tapa kerätä ideoita ja inspiraatiota aiheeseen kuin aiheeseen. Myös Corkboard, jota 

yksikään meistä ei ollut ennen käyttänyt, osoittautui mainioksi apuvälineeksi. 

Tallensimme tiedoston ideoineen ja aloimme käydä omassa wikissämme keskustelua 

palvelusta. 
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3 PERUSTELUT IDEOIDEN VALINNALLE JA JATKOTYÖSTÄMINEN 

	  
Käyttäjäpersoona-analyysin ja innovointisession jälkeen tulimme siihen 

johtopäätökseen, että käyttäjäpersoonallemme paras ratkaisu on jatkojalostaa uusin 

ideoin olemassa olevaa konseptia. Saatuamme innovointisession avulla lukuisia ideoita 

konseptimme luomiseksi, huomasimme useista ideoista nousevan esiin luomukaupan, 

joka kuitenkin laajentaa palvelumalliaan perinteisestä kaupasta.  

 

Valinnassa otimme huomioon myös käyttäjäpersoonan koulutuksellisen taustan ja 

halukkuuden tarjota perheelleen terveellistä ja monipuolista ravintoa, menettämättä 

kuitenkaan liiaksi omaa aikaansa. 

 

Luomukauppa ei sinänsä ole uusi innovaatio, mutta konseptin laajentaminen valmis- ja 

puolivalmisteruokiin, resepteihin, valmiisiin ruokakoreihin ja luomu-kosmetiikkaan tuo 

kuluttajalle uuden mahdollisuuden tehdä eettisiä valintoja tehokkaasti ja nopeasti.  

 

Saatuamme ideoita konseptiin kuuluvista palveluista, keräsimme niitä yhteen, joista 

poimimme sellaiset, jotka ovat mahdollista toteuttaa. Toteutuksessa mietimme myös 

sitä, että miten se konkreettisesti tulisi toteuttaa liiketoiminnan kannalta.  

 

Kun lähdimme jalostamaan konseptiamme, tuli nopeasti selville, että luomu ei ole 

luomua, mikäli emme tuo valikoimiimme lähialueen tuottajien valmisteita. Tästä 

johtuen perehdyimme yleisesti Tornion alueeseen ja sen mahdollisuuksiin tuottaa 

puhtaita raaka-aineita kauppaamme. Tutustumisen myötä konseptiimme tuli lisäksi 

sesonkeihin liittyvät tuotteet, joita on mahdollista saada Tornion alueen läheisyydestä. 

Tämän pohdinnan jälkeen tuotevalikoimamme kasvoi erilaisiin riistaruokiin, 

paikalliseen kalaan, marjoihin kuten lakka ja metsämarjat ja moniin muihin puhtaisiin ja 

hyvin perinteisiin Suomalaisiin raaka-aineisiin. Ideana tässä on se, ettei mitään tuotetta 

ole välttämättä tarjolla ympäri vuoden, eikä varsinkaan yltäkylläisesti. Näin kuluttaja 

voi saada paljon uusia kokemuksia ja makuelämyksiä ja voi luottaa siihen, etteivät 

raaka-aineet ole teollisesti tuotettuja.  

 

Kun otimme huomioon myös käyttäjäpersoonan rajallisen ajan, loimme konseptiimme 

tuoteryhmiä, jotka käsittivät valmiita ostoskoreja, jotka sisältävät valmiiksi raaka-aineet 

johonkin tiettyyn ruokaan. Tällöin kuluttaja voi valita näistä mieleisensä aterian ja ottaa 
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valmiin ostoskorin mukaansa. Jos kuluttaja ei löydä sellaista ostoskoria, joka olisi 

hänelle sopiva, kaupassamme on myös valittavana 30-minuutin reseptejä, joiden avulla 

kuluttaja voi laajentaa annosvaihtoehtojansa. Jos hän ei löydä näistäkään perheelleen 

kyseisenä päivänä maistuvaa vaihtoehtoa, hän voi valita raaka-aineet perinteiseen 

tapaan itse, tai tutustua itse tuottamiimme puoli-valmisteisiin tai vaikka kokonaan 

valmiisiin luomuruoka-annoksiin. 
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4 UUDEN PALVELUN ESITTELY 

	  
Uutena palveluna päätimme perustaa kauppakeskukseen Luomuruokakaupan 

vastaamaan kysyntään luomuruualle ja lähialueiden tuotteille. Luomukaupassa 

myytävät elintarvikkeet ja käyttötavarat ovat ekologisesti valmistettuja. 

 

Luomukaupan tavoite on saada hankittua myyntituotteet mahdollisimman läheltä ja 

paikallisilta tuottajilta jolloin pystymme takaamaan sen, että tuotteidemme viljelyssä ja 

kasvatuksessa toteutuu luomuviljelyn ja kasvatuksen ehdot. Olemme kartoittaneet 

alueen tuottajia ja mahdollisuuksia ostaa myytävät tuotteet heiltä ilman tukkuliikkeitä. 

Myymämme muut myyntiartikkelit ovat pääasiassa Suomalaista tuotantoa. Tuotteet 

jotka joudumme tuomaan Suomen ulkopuolelta, esimerkiksi kahvi, ovat reilunkaupan 

tuotteita joilla tuemme pienyrittäjyyttä maailmalla. 

 

Olemme tuoneet liikkeeseemme mahdollisuuden ostaa puolivalmiita tuotteita jotka ovat 

valmistettu luomutuotteista. Tällä tarjonnalla haluamme vastata siihen kysyntään, että 

ihmiset voivat päästä ruoanlaitossa helpommalla ja nopeammalla kuitenkaan tinkimättä 

ruoan terveellisyydestä. Varsinaisia eineksiä emme liikkeessämme myy.  
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