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1. Yritysidea 

 

Valmistan itse ja myyn uniikkeja hattuja. Tarjoan täyden alusta loppuun palvelumuotoillun prosessin 
askakasanalyysistä hatun toimitukseen ja sovitukseen ja asukokonaisuuden analyysiin saakka. Myös 
mahdolliset muutokset tuotteen viimeistelyssä kuuluvat hintaan. 

Asiakkaani ovat 1. Uniikit ihmiset 2. Yhteisöt, joilla jokin ideologia 3. Hattufriikit; Eri ikäryhmät ja 
sukupuolet, laatuun panostavat ihmiset, varakkaat ihmiset. 

Tarjoamme jokaiselle asiakkaalle ainutkertaisen hattukokemuksen ja yksilöllisen hatun arkeen ja juhlaan. 

Hattuateljee toimii Lahdessa, mutta tavoitteena on laajentuminen verkkokaupassa. 

Hattujen hinta ei ole halpa, mutta laatu ja näkyvyys tuottavat suosituksia. Tavoitteena on saada muutama 
yhteisö vuodessa ostamaan ryhmähatut. Vähintään yhden hatun myynti viikossa kattaa kustannukset ilman 
palkkoja, 20 hattua kuussa riittää myöskin yhden hatuntekijä-myyjän palkkaan.  

2. Tuote tai palvelu 

 

Hattukauppa tarjoaa yksilöllisiä hattuja ja palvelun ensikontaktista tuotteen käytön aloitukseen saakka. 
Kotiinkuljetus ja viimeistely sekä asukokonaisuuden tarkistus kotona. Laadukas, ikuinen tuote. 

LIGHT: Kevytanalyysi: tilapäishattuihmisille 
MEDIUM: Kanta-asiakkaan hatutus  
DEEP: Täysi palvelumuotoiltu prosessi suunnittelusta hatun käytön ja hoidon ohjaukseen ja 
kotiinkuljetukseen asti. Viimeistely ja asukokonaisuuden katsastus kaupanpäälle asiakkaan kotona.  

Täyden palvelun hatutusta ei ole tarjolla, ja koko Suomessa on vain noin 10 hattukauppaa. Design-hattujen 
verkkokauppaa ei vielä ole. 

Hatut ovat 200-500€, erityisuniikit hatut saattavat maksaa jopa 1000€. Hintaan sisältyy täysi 
palveluprosessi. 

Kerro lyhyesti: Mitä myyt? Kenelle myyt? Miksi myyt (eli minkä asiakkaan ongelman tuote tai palvelu 
ratkaisee)? Millä alueella yritys toimii? Mikä on yrityksen ansaintalogiikka? 

Kerro lyhyesti: Mitkä ovat yrityksen tarjoamat tuotteet tai palvelut? Kerro niiden ominaisuuksista 
(ominaisuus, ominaisuudet), esimerkiksi tuotteen/palvelun nimi, sisältö, hinta. Kerro lisäpalveluista, 
esimerkiksi kotiinkuljetus, tuki, palautusoikeus. Tuote voi olla myös tietoa eli asiantuntemuksen 
myyntiä. Mitä ainutlaatuista tuotteessa/palvelussa on? Miten se eroaa olemassa olevista tuotteista? 
Miten hinnoittelet tuotteen? 
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3. Oma osaaminen 

 

Olen käsityöalan ammattilainen ja olen koko elämäni ajan tehnyt hattuja. Hattuni ja kokemukseni asiakkaan 
stailaamisesta ovat herättäneet kiinnostusta, mistä liikeideani on saanut alkunsa. Puhun kuutta kieltä ja 
verkkokauppani on kansainvälinen. Kulttuuriosaamiseni on eduksi hatunteossa, koska tunnen eri 
kulttuurien mieltymyksiä ja voin viedä erilaisia näkökulmia hatunkäyttäjien muotitrendeihin eri maissa. 
Suhtautumiseni hattuihin on intohimoinen ja minun on vaikea luopua jokaisesta tekemästäni hatusta.  

4. Asiakkaat 

 

Asiakasryhmät 

Uniikit ihmiset 

Yhteisöt, joilla jokin ideologia 

Hattufriikit 

Segmentit 

Eri ikäryhmät ja sukupuolet, laatuun panostavat ihmiset, varakkaat ihmiset 

Laajentuminen verkkokaupassa 

Tunnen hatuista kiinnostuneita ihmisiä, koko verkostoni koostuu heistä. Tästä syystä osaan myös arvioida 
heidän ostokäyttäytymisensä. Tällä hetkellä potentiaalisia asiakkaita minulla on noin 200. Monet 
asiakkaistani yrittävät etsiä erityisiä hattuja, turhaan. He ostavat hatun juhliin ja arkeen noin 1-2 kertaa 
vuodessa. Täytän asiakkaan tarpeen tarjoamalla heille tuotteen, jota he eivät ole löytäneet. 

5. Markkinat 

 

Kerro, millainen yrittäjä olet. Kerro osaamisestasi: koulutus, työkokemus, kielitaito ja muu 
yritystoimintaan vaikuttava osaaminen. Mitkä ovat vahvuuksiasi (vahvuus, vahvuudet)?  Voit kertoa 
myös perheestä, harrastuksista ja luonteenpiirteistä. Miten aiot lisätä osaamistasi?  

Kerro, mikä on kohderyhmä. Jaottele asiakasryhmät pieniin alaryhmiin. Miksi juuri nämä asiakkaat 
kiinnostavat sinua? Kuinka paljon asiakkaita on? Missä asiakkaat ovat?  Millainen asiakkaiden 
nykyinen ostokäyttäytyminen on (keneltä asiakkaat nykyisin ostavat)? Miten tuotteesi tai palvelusi 
auttaa juuri heitä? 

Kuinka suuret kokonaismarkkinat toimialalla on? Miten markkinat kehittyvät toimintaympäristössäsi? 
Millaiset kasvunäkymät on? Hyödynnä vastauksissa mm. tilastotietoa.  
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- Toimialan kokonaismarkkinat riippuvat trendeistä ja vuodenajoista 

- Tonttulakki, tohtorinhattu, juhlahattu, pipo, lippis – kaikilla on ona käyttötarkoituksensa ja 
sesonkinsa. Jos asiakas löytää hatut, markkinat voivat olla laajat ja jopa globaalit. 

- Halpahattuja on paljon tarjolla, uniikkia palveluprosessia harvemmin 

- Tilastojen mukaan kesäisin hattumyynti aktivoituu, ja vuositasolla hattujen trendikkyys vaihtelee. 

 

6. Kilpailijat  

 

10 uniikkihattukauppaa löytyy Suomesta https://www.hattukauppa.fi/ 

Vastaavanlaisia palveluita löytyy myös muista maista, osasta saa tilaamalla. Vähemmän laadukkaita 
hattukauppoja sen sijaan on mahdollista löytää runsaasti googlaamalla. 

Netissä toimivat hattukaupat tarjoavat edullisia hattuja. Niistä puuttuu kuitenkin räätälöity toteutus ja 
asiakasanalyysi.  

Oma tuotteeni erottuu siksi, että palveluprosessi on täydellinen. tarjoamme paikallista palvelua, mutta 
analyysi on mahdollista tehdä myös videopuhelun välityksellä. Tarjoan tyytyväisyystakuun ja varmistan 
tuotteen sopivuuden toimituksen jälkeen. Markkinointini on yksilöllistä ja kohdennettua. Tarjoan 
hattutarinoita ja elämyksellisen näkökulman pukeutumiseen. 

7. Verkostot ja yhteistyökumppanit 

 

Avainpartnerini ovat Pellavalinja, Pahvi ja Puu, Nauhat, Veijon kana ja kalkkuna, Valon hattutehdas, Hassu 
Hatuntekijä, Hattutaivas, Vedetään hatusta 

Saamme erityiset hattumateriaalit yhteistilausten kautta ulkomailta kolmen partnerini kanssa.  

Laajennan verkostojani sosiaalisen median ja asiakkaitteni suositusten kautta. Yhteisöjä pyrin tavoittamaan 
mm. urheilutapahtumiin osallistumalla.  

Osallistun aktiivisesti oman alani foorumeihin. Yhteinen kehittäminen ja foorumit, vertaistuki ovat osa 
liiketoimintaa. Suomen muotiliikkeiden liitto on keskeinen yhdistävä tekijä https://www.hattukauppa.fi/  

Kerro lyhyesti: Ketkä ovat tärkeimmät kilpailijat alalla? Mitä tuotteita kilpailijat tarjoavat? Miten oma 
tuotteesi erottuu niistä? Mitä teet paremmin kuin kilpailijat? Miten markkinointisi eroaa kilpailojoiden 
markkinoinnista? 

Kerro verkostoistasi.  Ketkä ovat yhteistyökumppaneitasi? Miten saat laajennettua verkostojasi ja lisää 
yhteistyökumppaneita? Miten hoidat verkostojasi? 
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8. Yrityskuva (imago), tavoitteet ja visio 

 

Perustan yrityksen, koska näyttää siltä, että se, mitä teen joka tapauksessa muutenkin, voisi olla 
liiketoimintaa ja voisin sen avulla työllistää itseni ja ehkäpä muitakin. Lyhyen aikavälin tavoitteeni on saada 
liiketoiminta kannattavaksi ja pitkällä aikavälillä, kun verkkokauppa toimii, palkkaan 1-2 työntekijää. 

 

Haluan välittää yrityksestäni luovan ja modernin kuvan, valoa arkeen. Haluan olla luotettava ja vastuullinen. 
Oma vaatetukseni, pukeutumiseni, liikkeen sisustus ja nettisivut kertovat yrityksen luovuudesta, 
ideologiasta ja siitä, että olemme asiakkaita varten. 

9.  Toimintatavat 

 

Valmistan hatut aluksi itse. Hoidan myynnin ja markkinoinnin aluksi itse, mutta tilitoimistopalvelut ostan 
ulkoa. Pohjakerrokseni on jo muokattu ateljeeksi, se toimii hyvin tässä tarkoituksessa. Minulla on jo 
tarvittavat koneet ja tuotantoon liittyvä osaaminen sekä sosiaalisen median markkinointiosaaminen. 
Kanavat Facebookissa, Instagramissa ja Pinterestissä toimivat jo. Hankimme partnereilta materiaalit 
yhteisesti tai omina tilauksina. Kauppa on auki noin virka-aikaan. Tulevaisuuden verkkokauppa ympäri 
vuorokauden. Aluksi pystyn itse huolehtimaan loma-ajan rytmityksestä. 

10. Myynti ja markkinointi 

 

Myyn uniikkeja hattuja persoonallisille ihmisille. Myyn hattuja siksi, että he voivat pukeutumisellaan 
ilmaista omaa erityislaatuisuuttaan. Yritys toimii Lahdessa ja verkossa. Yritys tuottaa työn ja tuotteet itse ja 
myy laadukkaita ja melko hinnakkaita hattuja ja niiden yksilöllistä palveluprosessia. 

Kerro lyhyesti: Miksi perustat yrityksen? Mitkä ovat lyhyen aikavälin (1 – 5 vuotta) ja pitkän aikavälin (5 
– 10 vuotta tavoitteesi?  Millainen yrityksesi tulee olemaan tulevaisuudessa (visio)? Millaisen 
mielikuvan haluat asiakkaillesi välittää? Mitä esimerkiksi yrityksen työvaatetus, sisustus, www-sivut 
kertovat asiakkaille)? 

Kerro yrityksen käytännön toiminnasta. Miten valmistat tuotteet? Miten ja millä voimavaroilla aiot 
toimia?  Mitä resursseja tarvitset (koneet, laitteet, toimitilat, kuljetusvälineet, raaka-aineet? Mitä teet 
itse, mitä hankit yhteistyökumppaneilta? Mitkä on yrityksen aukioloajat? Miten järjestät loma-ajat tai 
sijaisuudet?  

Kerro lyhyesti: Mitä myyt? Kenelle myyt? Miksi myyt (eli minkä asiakkaan ongelman tuote tai palvelu 
ratkaisee)? Millä alueella yritys toimii? Mikä on yrityksen ansaintalogiikka? 
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11. Tuotanto 

 

Toimitilat on, tuotantovälineet on, tarvitaan materiaali ja aika. Aluksi ei tarvita lisätyövoimaa. Yritys 
sijaitsee Lahdessa ja varastointi onnistuu oman talon pohjakerroksessa ateljeessa. Tavaran toimitus itse / 
henkilökohtaisesti. 

12. Yrityshankkeen SWOT-analyysi 

 

13. Hallinto, kirjanpito ja talouden suunnittelu  

 

Osakeyhtiö, aluksi hallitus on yrittäjä itse + hallituksen varajäsen. kaikki tarvittava on jo valmiina. 
Kuukausittain syntyy materiaalikuluja. materiaalia tilataan tarpeen tullen. Pieni pohjamateriaalipankki on 
jo. Lähdetään pienesti opetellen liikkeelle. Hoidan laskutuksen itse. Verotus menee verotoimistolle. 
Sesonkiaikoina tilataan materiaalia ennakoivasti. 

Kerro lyhyesti: Mitä tarvitset tuotteen tai palvelun tuottamiseksi (toimitilat, tuotantovälineet, 
henkilökunta, alihankinta, tavarantoimittajat, logistiikka)? Missä yrityksesi sijaitsee? Varastointi, lastaus, 
pysäköintipaikat? Mitä jo olemassa olevia työkaluja voit ottaa käyttöön? 

Tee yhteenveto yritysideastasi. Arvioi yrityksen vahvuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet ja uhkat. 

 

Vahvuudet 
 Miksi yritys kannattaa perustaa? Yrittäjän 
plussat: 
osaaminen 
valmis kysyntä / asiakkaat 
idearikkaus 
rohkeus 

Uhkat 
Mitkä asiat saattavat tulevaisuudessa vaikeuttaa 
menestymistä? Asioita, joihin yrittäjä ei voi 
vaikuttaa 
kapea ala 
kaikki eivät halua hattuja 
isoja ostoja pitäisi tulla muutama vuodessa 
kertaostot / jatkuva ostaminen 

Heikkoudet 
 Miksi yritystä ei kannta perustaa? Miten 
heikkoudet voi poistaa tai minimoida: Yrittäjän 
miinukset:  
hattuala ei ole ehkä nouseva ala 

Mahdollisuudet 
Miten yritystä voi tulevaisuudessa kehittää tai 
laajentaa?  
verkkokauppa 
tavallisia hattuja ja uniikkihattuja 

 

Kerro lyhyesti: Mikä on yritysmuoto? Miten yritystä johdetaan? Kuka tekee päätökset? Mistä hankit 
rahoituksen alkuinvestoinneille . Mitä kuluja syntyy kuukausittain? Hinnoittelu? Laskutus? Verotus? 
Miten varaudut sesonkivaihteluihin?  
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14. Rahoitus ja laskelmat 

 

Vain materiaalikuluihin ja yrittäjän palkkaan tarvitaan rahaa. Rahoitan itse tarvittavat. 

LIITE: Laskelmat 

 

Kerro lyhyesti: Mihin asioihin rahaa tarvitaan?  Mitä investointimenoja tulee? Mitä toiminnan 
pyörittämiseen liittyviä menoja tulee? Tarvitsetko alkuvarastoa? Miten rahoitat hankintojen 
kustannukset?  


