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tuotannon eettiset ongelmat ovat olleet viime vuosina paljon esillä mediassa ja 

aihe on noussut myös kuluttajille koko ajan tärkeämmäksi teemaksi. Vaikka asia 

on nostettu esille julkisesti ja yritykset ovat pyrkineet muuttamaan tuotantoaan 
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Tutkimuksen aineistona on kolmen suomalaisen vaatetussuunnittelijan 

teemahaastattelut. Tutkimuksen teemoja ovat vastuullinen liiketoiminta ja 

yrityksen arvot (yrityksen eettinen toimintaohje), tuotannon järjestely paikallisella 

ja globaalilla tasolla, kummankin tuotantotavan edut ja haasteet, sosiaalinen 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tavoitteet 

Tavoitteenani on tutkia, mitkä ovat vaatetusalan vastuullisen liiketoiminnan 

toimintamalleja globaalissa ja paikallisessa vaatetustuotannossa. Vaatetusalan tuotannon 

eettiset ongelmat ovat olleet viime vuosina paljon esillä mediassa ja aihe on noussut myös 

kuluttajille koko ajan tärkeämmäksi teemaksi. Vaikka asia on nostettu esille julkisesti ja 

yritykset ovat pyrkineet muuttamaan tuotantoaan vastuullisemmaksi, globaalit 

kysymykset pysyvät vaikeaselkoisina ja moniulotteisina ratkaisemattomina ongelmina. 

Haluan lähestyä näitä laajoja kysymyksiä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksen 

näkökulmasta sekä suunnittelijan positiosta. Olen opintojen aikana miettinyt paljon sitä, 

mitä kaikkia kehitysmahdollisuuksia vaatetusalalla on. Vaatetussuunnittelun 

koulutusohjelmassa olen huomannut, miten laajaa osaamisaluetta koulutukseni koskettaa. 

Visuaalisiin taitoihin kuuluu graafista suunnittelua ja medialukutaitoa suunnittelu- ja 

muotoymmärryksen lisäksi. Akateeminen lähestymistapa on syventänyt analyyttistä 

lähestymistapaani laajoihin sosiaalisiin ja globaaleihin vaatteen ja vaatetusalan ilmiöihin.  

Vaate koskettaa kaikkia maailman ihmisiä ja vaatetustuotanto on yksi suurimmista 

globaaleista tuotantoaloista. Vaate- ja kangasteollisuus ovat olleet 1700-luvulta alkaen 

varhaiskapitalismin kehityksen avainaloja. Opiskeluaikana olen ymmärtänyt, miten 

nopeasti muuttuvassa maailmassa elämme tällä hetkellä ja, miten suunnittelijan on oltava 

mukana tässä muutoksessa ja vastattava siihen. En usko, että suunnittelijan työ rajoittuu 

vaatteiden suunnitteluun, vaan mielestäni suunnittelutyö on jatkuva valinta siitä, 

minkälaisen tulevaisuuden eteen suunnittelija tekee töitä.  

1.2 Tutkimuskysymys ja aiemmat tutkimukset 

Tutkin, mitä vastuullisuudella tarkoitetaan vaatetusalalla. Mitä on vastuullinen 

liiketoiminta globaalissa ja paikallisessa vaatetustuotannossa? Tutkin yritysten eri tapoja 

toteuttaa vastuullisuutta ja haen tietoa siitä millaista on sosiaalinen laadunvalvonta 
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yrityksissä ja miten siitä raportoidaan. Aineistoni koostuu kolmen eri yrityksen 

vaatesuunnitelijoiden haastatteluista. Haen haastattelujen kautta vastausta siihen, miten 

eri yritykset toteuttavat vastuullisuutta ja mikä on vaatetussuunnittelijan rooli yrityksessä. 

Miten yrityksen vastuulliset toimintatavat näkyvät vaatetussuunnittelijan työssä ja mitä 

vastuullisuus merkitsee vaatetussuunnittelijalle? Miten vastuulliset toimintatavat eroavat 

globaalissa ja paikallisessa tuotannossa ja alihankinnassa, ja miten suunnittelijan rooli 

eroaa globaalissa ja paikallisessa tuotannossa?  

Lähdekirjallisuuteni koostuu vastuullisen liiketoiminnan kirjallisuudesta sekä 

vaatetusalan alihankintaa, ostotoimintaa, kestävää kehitystä ja eettisyyttä käsittelevästä 

kirjallisuudesta. Lisäksi käytän lähdemateriaalina SOK:n ja H&M:n 

vastuullisuusraportteja; niihin on koottu yrityksen eettiset periaatteet ja tietoa 

vastuullisuustoiminnasta. Paikallisen tuotannon kappaleessa otan esimerkkiyritykseksi 

ruotsalaisen Kero Leather AB:n poronnahkayrityksen, jonka toimitusjohtajaa ja 

myyntipäällikköä olen haastatellut paikallisen tuotannon eduista ja haasteista ja 

tulevaisuuden näkymistä. Käsittelen tutkimuksessani yritysten eettistä koodia, yritysten 

sosiaalista vastuuta sekä valtion ja lainsäädännön roolia vaatetustuotannossa.  

 

Kuva 1. Tutkimuksen aihe-alueet ja eri aiheiden painotus tutkimuksessa. 
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Vastuullisesta liiketoiminnasta löytyy tutkimuskirjallisuutta, mutta vaatetusalan 

vastuullisesta liiketoiminnasta ei ole juuri tehty tutkimusta ja aiheeseen liittyvää 

kirjallisuutta ei löydy paljon. Kirjallisuus kattaa enemmän ekologisuuteen liittyviä aiheita 

ja siitä on tehty myös enemmän tutkimuksia. Aalto Yliopiston muodin tutkimuksen 

professori ja kestävän kehityksen asiantuntija Kirsi Niinimäki on tutkinut vaatetusalan 

vastuullisuutta eettisestä ja ekologisesta näkökulmasta.    

1.3 Aineisto ja tutkimusmenetelmä  

Tutkimuksen aineistona on kolmen suomalaisen vaatetussuunnittelijan teemahaastattelut. 

Tutkimuksen teemoja ovat vastuullinen liiketoiminta ja yrityksen arvot (yrityksen 

eettinen toimintaohje), tuotannon järjestely paikallisella ja globaalilla tasolla, kummankin 

tuotantotavan edut ja haasteet, kuluttaminen, tuotteen elinkaari ja tuotantoketju, 

sosiaaliset innovaatiot ja tuotteen markkinointi. Kulutuskäyttäytymisellä on suora yhteys 

halpoihin vaatteisiin ja tuotannon nopeaan sykliin. Käyttövaatteen elinikä on halpojen 

materiaalien takia usein lyhyt. Siksi mielestäni on mielekästä pohtia tutkimuksessani sitä, 

mikä ihmisten mielestä nostaa vaatteen arvoa.  

Rajaan tutkimuksen vastuullisen liiketoiminnan sosiaaliseen laaduntarkkailuun ja 

tuotteen laaduntarkkailuun, enkä syvenny tutkimuksessa tuotannon ja tuotteen 

ekologisiin vaikutuksiin ja kestävään kehitykseen. Olen päätynyt tähän ratkaisuun, koska 

vaatetusalan ekologisuudesta ja kestävän kehityksen vaikutuksista on olemassa lukuisia 

tutkimuksia. Haastattelemani vaatetussuunnittelijat työskentelevät sekä pienen että 

suuren tuotannon yrityksissä. Kartoitan haastatteluilla erityyppisten yritysten eettisiä 

toimintatapoja. Tavoitteenani on haastattelujen kautta tuoda esille, mistä vastuullinen 

liiketoiminta muodostuu tämän hetken vaatetustuotannossa sekä paikallisessa että 

globaalissa tuotannossa ja mikä on suunnittelijan rooli eri vastuullisen yritystoiminnan 

malleissa.  
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Tutkimuksen aineisto koostuu avoimista teemahaastatteluista. Haastattelujen 

analyysimenetelmänä käytän sisällönanalyysiä, joka sisältää teemoittelua, tyypittelyä ja 

sisällönerittelyä. Lisäksi vertailen haastatteluja keskenään.  

Tutkimukseni on laadullista eli kvalitatiivista tutkimusta. Kvalitatiivisessä analyysissä 

aineistoa tutkitaan usein kokonaisuutena. Jos aineisto koostuu erilaisista 

tutkimusyksiköistä esimerkiksi haastatteluissa, tutkimuksen argumentaatiota ei voi 

rakentaa yksilöiden eroihin eri muuttujien suhteen. Tutkimus ei perustu tilastollisiin 

havaintoihin ja eroihin tutkimusyksiköiden välillä. Yksi tärkeä syy on 

tutkimusyksiköiden määrä, sillä kvalitatiivisessa tutkimuksessa niitä on vähemmän. 

Esimerkiksi haastatteluissa aineistomäärä on jo muutaman haastateltavan kohdalla suuri, 

joten tilastollinen tutkimus ei tämän menetelmän avulla ole järkevää.1 

Pertti Alasuutarin laadullisen tutkimuksen mallissa laadullinen analyysi koostuu kahdesta 

vaiheesta, havaintojen pelkistämisestä ja arvoituksen ratkaisemisesta. 2  Havaintojen 

pelkistäminen tarkoittaa, että aineistoa tarkastellaan eri teoreettis-metodologisesta 

näkökulmasta. Aineistoa tarkastellaan teoreettisen viitekehyksen ja kulloisen 

kysymyksenasettelun kautta etsien ”olennaisia” seikkoja, vaikka samassakin 

tutkimuksessa voidaan tarkastella aineistoa monesta näkökulmasta. Näin aineistosta 

nousee ”raakahavaintoja”. Toisessa vaiheessa karsitaan havaintomäärää yhdistämisellä, 

jolloin erilliset raakahavainnot yhdistetään yhdeksi havainnoksi tai havaintojoukoksi. 

Havainnoilla täytyy olla joku yhteinen tekijä, nimittäjä tai sääntö, joka pätee koko 

aineistoon. 3  Laadullisen analyysin toisessa vaiheessa on tulkinta tai arvoituksen 

ratkaiseminen. Laadullisessa tutkimuksessa tulkinta tarkoittaa, että tuotetuista 

havainnoista ja johtolangoista tehdään merkitystulkinta tutkittavasta ilmiöstä. 4 

                                                 
1 Alasuutari 1999, 38-39.  

2 Alasuutari 1999, 39. 

3 Alasuutari 1999, 40. 

4 Alasuutari 1999, 44.  
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Tutkimuksessa viitataan muihin tutkimuksiin ja kirjallisuuteen, joiden avulla pyritään 

ymmärtämään tutkittava ilmiö laajemmassa kontekstissa5.    

Avoin teemahaastattelu on haastattelumenetelmä, jossa haastattelija jakaa haastattelun 

aihealueisiin, ja esittää esittää vapaasti kysymyksiä teemoihin liittyen. Haastattelussa voi 

olla valmis kysymysrunko, mutta tarvittaessa haastattelija voi esittää täydentäviä 

kysymyksiä ja vaihtaa kysymysten järjestystä keskustelun edetessä tiettyihin aiheisiin. 

Haastateltava saa vastata kysymyksiin vapaasti ja haastattelutilanne on keskustelun 

kaltainen.6 

Käytän aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysin 

menetelmistä käytän teemoittelua, tyypittelyä ja vertailua. Teemoittelun avulla aineistosta 

etsitään keskeisiä aiheita. Tekstiaineistosta pyritään aluksi löytämään tärkeimmät 

aihealueet, jonka jälkeen erotellaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaiset 

aiheet. 7 Tyypittely puolestaan jäsentää aineistoa ryhmittelemällä tyypeiksi aineistosta 

löytyviä samankaltaisuuksia. Tyypittely edellyttää aiempaa jäsentämistä8, ja siksi käytän 

aineistoanalyysissä aluksi teemoittelua. Tyypittelyn avulla nostan aineistosta kategorioita, 

joiden avulla pyrin vastaamaan tutkimusongelmaan. Kategorioiden avulla on mahdollista 

vertailla aineistoja keskenään.      

1.4 Käsitteet 

Tutkielman tärkeitä käsitteitä ovat vastuulliseen liiketoimintaan, vaatetuotantoon ja 

kuluttamiseen liittyvät käsitteet. Vastuullisen liiketoiminnan avainkäsitteitä ovat 

yrityksen yhteiskuntavastuu, vastuullisuus, sidosryhmä, yrityksen toimintaohje tai 

eettiset periaatteet. Vaatetusteollisuuteen liittyvät käsitteet riskimaa ja real-time business.   

                                                 
5 Alasuutari 1999, 46. 

6 Tuomi, Sarajärvi 2009. 73-75. 

7 Eskola, Suoranta 2008, 174. 

8 Eskola, Suoranta 2008, 181. 
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Yrityksen yhteiskuntavastuu eli Corporate Social Responsibility (CSR) on yrityksille 

suunnattu malli siitä, mikä on yrityksen vastuu suhteessa yrityksen vaikutukseen 

yhteiskunnassa. Sen mukaan yrityksen tulisi ottaa osaksi yritysstrategiaansa sosiaaliset ja 

ympäristökysymykset, ihmisoikeudet ja kuluttaja-asiat.9 Pierce, Hartman, Hoffman & 

Carrier määrittävät yhteiskuntavastuuksi yrityksen vapaaehtoiset toimet, joilla pyritään 

kehittämään eri vastuualueita, niin että ne vastaavat paremmin sidosryhmien odotuksia. 

Vastuullisuus (sustainability) on heidän mukaansa yrityksen lähtökohtainen 

toimintamalli tai kaiken toiminnan perusta.10 Gladwinin, Kennellyn ja Krausen mukaan 

vastuullisuus on yrityksen pitkäaikaista toimintaa, jolla pyritään täyttämään 

tämänhetkiset tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. Vastuullisuus 

määritetään yleensä koskemaan ympäristökysymyksiä, mutta termi levinnyt laajalle ja 

kattaa nykyään myös sosiaalisen vastuun alueet. 11  Suomen- ja englanninkielisessä 

vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksessa termiä on käytetty hieman eri tavoin 

kirjoittajasta riippuen. Vastuullisen liiketoiminnan suomenkielisessä kirjallisuudessa 

termejä vastuullisuus ja yhteiskuntavastuu käytetään usein rinnakkain. Tässä 

tutkimuksessa käytän vastuullisuus-termiä yrityksen vastuutoiminnasta ja vastuualueiden 

kehittämisestä. 

Sidosryhmä (Stakeholder) on henkilö, yhteisö tai organisaatio, joka vaikuttaa yrityksen 

toimintaan. Sidosryhmät voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäisiin sidosryhmiin kuuluu 

yrityksen henkilöstö ja ulkoisiin esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, alihankkijat, 

osakkeenomistajat ja rahoittajat. Lisäksi laajempiin sidosryhmiin kuuluu ammattiliitot, 

kansalaisjärjestöt, paikallisyhteisöt, valtionvalta ja media.12  

                                                 
9 Niinimäki 2013, 23. 

10 Jones-Christensen, Pierce, Hartman, Hoffman & Carrier 2011.  

11 Gladwin, Kennelly ja Krause 1995. 

12 Joutsenvirta, Halme, Jalas, Mäkinen 2011, 14. 
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Yrityksen toimintaohje tai yrityksen eettiset periaatteet (Code of Conduct tai Code of 

Ethics) määrittävät yrityksen eettisen toiminnan perustan. Yrityksestä riippuen 

toimintaohje voi olla väljempi johtamisfilosofia tai yksityiskohtaisempi toimintaohjeistus. 

Yritys määrittelee siinä yleensä yrityksen yleiset linjaukset, joita työntekijöiden oletetaan 

noudattavan. Ohjeistukset määrittävät myös yrityksen ja alihankkijan yhteistyön 

toimintatapoja. Toimintaohjeessa käsitellään esimerkiksi lakien ja säädösten 

noudattamista, eturistiriitoja, lahjontaa, työyhteisön kehittämistä ja henkilöstön 

hyvinvointia, salassapitovelvollisuutta, suhdetta yhteistyökumppaneihin ja asiakkaihin, 

ympäristövastuuta, reilua ja hyvää liiketapaa sekä periaatteiden toimeenpanoa.13  

Riskimaat ovat valtioita, joissa lainsäädäntö ei suojele ihmisoikeuksia ja ammattiliittojen 

toimintaa. Riskimaissa tuotanto on halpaa, mutta työntekijöiden olosuhteista on 

puutteellisen lainsäädännön ja korruption takia vaikeampi saada varmuutta. Monesti 

työntekijöiden minimipalkka ei kata riittävää elintasoa ja työtunnit menevät usein sallitun 

määrän yläpuolelle. Real-time business on tuotantoa, jossa informaatio kulkee 

teknologian avulla samassa hetkessä, vaikka yrityksen toimipisteet ja tuotanto olisivat eri 

puolilla maailmaa.14  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Benn, Bolton 2011, 27-28.  

14 Thackara 2005, 36. 
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2 VASTUULLINEN LIIKETOIMINTA VAATETUSALALLA  

2.1 Vaatetusalan eettiset kysymykset  

Eettisyys alkaa vaatetuotannossa yrityksen sisäisestä yrityskulttuurista, arvomaailmasta 

ja päätöksenteosta. Eettisyyttä voidaan tarkastella tuottavuuden ja kaupankäynnin 

näkökulmasta, sekä työntekijän ja asiakkaan näkökulmasta. Yrityksen arvot vaikuttavat 

työntekijöihin, tuotannon tehokkuuteen ja asiakkaan mielikuvaan yrityksestä. Yrityksen 

toimintaohje (Code of Conduct ja Code of Ethics) toimii pohjana yrityksen 

päätöksenteolle, jolla ratkaistaan yrityksen eettisiä kysymyksiä. Ne ovat esimerkki 

yritystoiminnan itseregulaatiosta. 15 Yrityksen toimintaohje on ohjeistus ja se ei 

välttämättä ole riittävä vastuullisen liiketoiminnan tae, sillä ohjeita ei välttämättä pysty 

soveltamaan kaikkiin tilanteisiin. 16 Periaatteidensa mukaan toimiva yritys vaikuttaa 

työntekijöiden eettiseen toimintakulttuuriin ja edesauttaa työympäristön eettisten 

ongelmatilanteiden ratkaisua.   

Vaateteollisuuteen liittyvät vahvasti muodin ja suunnittelun eettiset kysymykset. Muoti 

voi ottaa kantaa yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin, ja sillä voidaan korostaa sekä 

yksilöllisyyttä että yhtenäisyyttä. Vaate on suunnittelijan luovan prosessin tulos. Muodin 

luonteeseen kuuluu elementtien toistuminen ja muiden vaatesuunnittelijoiden asuista 

vaikutteiden ottaminen, niin että vaate poikkeaa aina enemmän tai vähemmän aiemmasta. 

Luksusmerkkejä jäljittelevät ja muistuttavat piraattivaatteet ja väärennetyt brändit 

rikkovat tekijänoikeuksia. Suunnittelijalla ja yrityksellä on vastuu oman tuotteensa 

sisällöstä, jota myös tuote-etikettien tulee noudattaa, niin että tuote ei johda asiakasta 

harhaan.17    

                                                 
15 Paulins, Hillery 2009, 56. 

16 Joutsenvirta, Halme, Jalas, Mäkinen 2011, 14. 

17 Paulins, Hillery 2009, 85. 
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Tuotannon ja sisäänoston eettiset kysymykset koskevat työturvallisuutta, etenkin 

tehtaissa työskenteleviä ompelijoita ja heidän työolosuhteitaan sekä tuotannon 

ekologisuutta ja ympäristövaikutusta. Yrityksillä ei monesti ole tietoa alihankkijoidensa 

tai materiaalituotannon eettisistä toimintatavoista. Työolosuhteisiin vaikuttavat yrityksen 

määrittämä Code of conduct eli yrityksen vastuullisuusperiaatteet tai eettinen 

toimintaohje, jonka pohjalta yritys määrittää, mitä se odottaa työntekijöiltään. 

Toimintaohjeessa käsitellään esimerkiksi lakien, säädösten ja määräysten noudattamista, 

salassapitovelvotteita, lahjontaa, ihmisoikeuksia, hyvää liiketapaa ja yhtiön omaisuuden 

suojelua ja asianmukaista käyttöä. Yleistä toimintaohjetta voidaan täydentää 

yksityiskohtaisemmilla säännöillä ja ohjeilla. Tuotannon eettisyyttä säätelee myös valtion 

lainsäädäntö. Kysymys on kansallisvaltion lainsäädännön kehittyneisyydestä. 

Lainsäädännöllä voidaan turvata työntekijöille vähimmäispalkka, edut ja turvalliset 

työskentelyolosuhteet, joita yrityksen täytyy noudattaa. Lisäksi lait vaikuttavat yrityksen 

ympäristökuormitukseen.18  

Globaalin vaateteollisuuden eettiset ongelmat liitetään yleensä tuotannon huonoihin 

olosuhteisiin. Vaateteollisuus on siirtänyt tuotantoaan yhä enemmän halvan työvoiman 

maihin, joissa työolosuhteiden valvonta on usein laiminlyötyä. Myöskään esimerkiksi 

USA:n vaateteollisuuden tuotannon työntekijöiden työolosuhteet eivät monesti vastaa 

lainsäädäntöä, sillä eroja löytyy osavaltiokohtaisesti. Eettisiä ongelmia ei siis löydy 

ainoastaan köyhemmistä valtioista. Etenkin kehitysmaissa vaateteollisuuden tuotannon 

puolella työskentelevistä henkilöistä valtaosa on vähän koulutettuja naisia. Huono 

koulutustaso vaikuttaa siihen, että työntekijöiden on vaikea puolustaa omia oikeuksiaan. 

Monesti työntekijöillä ei ole oikeutta järjestäytyä ja vaatia parempaa palkkaa ja 

inhimillisiä työaikoja. Valtion organisaatiot, ammattiliitot ja eri kansalaisjärjestöt 

toimivat työntekijöiden oikeuksien puolesta. Järjestäytyminen on edunvalvonnan 

                                                 
18 Paulins, Hillery 2009, 158. 
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kannalta tehokkainta. Kaikkeen toimintaan vaikuttaa valtion lainsäädäntö ja maan 

kulttuuri.19 Eettiset ongelmat ja onnettomuudet esimerkiksi Bangladeshin Rana Plaza 

tehdaspalo ovat johtaneet pakon sanelemiin parannuksiin.  

Mainonta toimii myös eettisenä viestimenä yrityksen toiminnassa. Jos yrityksellä ovat 

vahvat eettiset periaatteet toiminnassaan, niitä tuodaan usein esille myös mainonnassa ja 

markkinoinnissa.20 Mainonta on osa sosiaalista keskustelua. Vaatetusteollisuuden syklin 

viimeisissä vaiheissa myynnissä, ostossa ja jälkipalautteessa on omat eettiset 

kysymyksensä. Myynnin eettisyys on pitkälti sitä, että asiakkaalle myydään sitä mitä hän 

haluaa. Ostaja vaikuttaa koko tuotannon eettisyyteen ottamalla ostopäätöksellään kantaa 

siihen, mitä hän haluaa ostaa. Hän pystyy jättämään myyjälle tai yritykselle palautetta 

tuotteesta ja vaatimuksistaan. Yrityksen myynti määrittää pitkälti sen, minkälaiset 

tuotteet ovat yritykselle kannattavia ja minkälaisiin asioihin yrityksen kannattaa 

panostaa.21 Lopulta myynnin ja asiakkaan palaute saapuu tuotantoketjun alkupäähän ja 

vaikuttaa aina yrityksen toimintamallista koko tuotannon viimevaiheille asti.       

Eettisessä tuotannossa on tärkeää ostotoiminta, joka mahdollistaa tavarantoimittajien 

valvonnan. Systemaattinen ja tehokas valvontajärjestelmä varmistaa sekä tuotteiden 

laadun että eettisyyden. Kansainvälisille vaateketjuille sosiaalinen vastuu tarkoittaa sitä, 

että tuotannossa noudatetaan tuotantovaltion lainsäädäntöä ja ympäristölakeja sekä 

kansainvälisiä sopimuksia. Tärkeitä kansainvälisiä sopimuksia ovat YK:n 

ihmisoikeusjulistus ja lapsen oikeuksien sopimus ja ILO:n työelämän kansainvälinen 

perusoikeus. Ongelmana ovat tuotantovaltiot, joissa lainsäädäntö on puutteellista ja 

tehtaat siirtävät tuotantoa alihankkijatehtaisiin, joissa ei noudateta annettuja sääntöjä.  

Suuret kansainväliset yritykset keskittyvät siihen, ettei tuotannossa rikota lakia tai 

                                                 
19 Paulins, Hillery 2009, 141. 

20 Benn, Bolton 2011, 111-112. 

21 Paulins, Hillery 2009, 213-214. 
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ihmisoikeuksia. Toisaalta globaalintason säännökset ja periaatteet eivät perustu 

konkreettisiin sanktioihin, joten niiden noudattamista on vaikea valvoa.22 

Palkka ei usein ole suuri, vaan se noudattaa monesti maan minimipalkan rajaa.23 Suuret 

ruotsalaisketjut kuten H&M ja IKEA ovat tiivistäneet yhteistyötään alihankkijoidensa 

kanssa. Ostotoiminta on uusittu jakamalla se kahteen osaan. Ruotsissa työskentelevät 

ostajat ainoastaan suunnittelevat hankinnat ja kaikki käytännöt toimenpiteet, tekninen 

ostaminen ja laadunvalvonta tapahtuvat alihankkijoiden lähellä olevissa 

tuotantotoimistoissa.24Näillä yrityksillä on oma osastonsa yhteiskuntavastuulle ja sen 

johtaja kuuluu yrityksen johtoryhmään.  

2.2 Vastuullinen liiketoiminta vaatetusalalla  

Tarkastelen tässä kappaleessa vastuullista liiketoimintaa vaatetusyrityksissä. Jokainen 

yritys toimii aina omista lähtökohdistaan ja toteuttaa vastuullisuutta omalla tavallaan. 

Vastuullisen liiketoiminnan vaiheisiin kuuluvat aluksi yrityksen oman toiminnan, 

vastuullisuuden toteutumisen ja riskien arviointi. Lisäksi vastuulliseen liiketoimintaan 

kuuluvat yrityksen eettisten periaatteiden luominen (Code of Conduct), 

sidosryhmäkeskustelu, vuorovaikutus ja mahdollisesti auditointi, vastuulllisuusraportin 

laatiminen sekä tulosten mittaaminen. Corporate Social Responsibility (CSR) eli 

yrityksen yhteiskuntavastuu on yrityksille suunnattu malli siitä, mikä on yrityksen vastuu 

suhteessa yrityksen vaikutukseen yhteiskunnassa. Sen mukaan yrityksen tulisi ottaa 

osaksi yritysstrategiaansa sosiaaliset ja ympäristökysymykset, ihmisoikeudet ja kuluttaja-

asiat.25  

                                                 
22 Dickson, Loker, Eckman 2009. 

23 Grundström 2004, 132.  

24 Grundström 2004, 133. 

25 Niinimäki 2013, 23. 
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Yrityksen yhteiskuntavastuu eroaa terminä vastuullisuudesta. Jones-Christensen, Pierce, 

Hartman, Hoffman & Carrier määrittävät yhteiskuntavastuuksi (corporate social 

responsibility) yrityksen vapaaehtoiset toimet, joilla pyritään kehittämään eri 

vastuualueita, niin että ne vastaavat paremmin sidosryhmien odotuksia. Vastuullisuus 

(sustainability) on heidän mukaansa yrityksen lähtökohtainen toimintamalli tai kaiken 

toiminnan perusta. 26  Gladwinin, Kennellyn ja Krausen mukaan vastuullisuus on 

yrityksen pitkäaikaista toimintaa, jolla pyritään täyttämään tämänhetkiset tarpeet 

vaarantamatta tulevien sukupolvien tarpeita. Vastuullisuus määritetään yleensä 

koskemaan ympäristökysymyksiä, mutta termi levinnyt laajalle ja kattaa nykyään myös 

sosiaalisen vastuun alueet.27 Suomen- ja englanninkielisessä vastuullisen liiketoiminnan 

tutkimuksessa vastuullisuus-termiä on käytetty hieman eri tavoin kirjoittajasta riippuen. 

Vastuullisen liiketoiminnan suomenkielisessä kirjallisuudessa termejä vastuullisuus ja 

yhteiskuntavastuu käytetään usein rinnakkain. Tässä tutkimuksessa käytän vastuullisuus-

termiä yrityksen vastuutoiminnasta ja vastuualueiden kehittämisestä.  

Elkingtonin kolmikanta-ajattelu (Triple bottom line approach) on laajalle levinnyt 

kestävään kehitykseen pohjautuva toimintamalli yritysten vastuutyöstä. Elkington esittää 

mallissaan, että yrityksen yhteiskuntavastuuseen kuuluu taloudellisen vastuun lisäksi 

ympäristö- ja sosiaalinen vastuu. Taloudelliseen vastuuseen kuuluu yrityksen 

kannattavuus, kilpailukyky, omistajien tuotto-odotuksiin vastaaminen ja 

yhteiskunnallisen hyvinvoinnin tuottaminen. Yrityksen ympäristövastuu on esimerkiksi 

luonnonvarojen säästeliästä käyttöä, ilmastomuutoksen torjumista, jätteiden 

vähentämistä ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitoa. Sosiaalinen vastuu tarkoittaa 

yrityksen hyviä toimintatapoja, ihmisoikeuksien kunnioitusta, henkilöstön 

hyvinvoinnista huolehtimista sekä hyviä suhteita lähiyhteisöön ja muuhun yhteiskuntaan. 

                                                 
26 Jones-Christensen, Pierce, Hartman, Hoffman & Carrier 2011.  

27 Gladwin, Kennelly ja Krause 1995. 
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Kolmikanta-ajattelun mukaan kaikkien osa-alueiden on oltava tasapainossa vastuullisessa 

liiketoiminnassa.28 

Elkingtonin kolmijaossa yrityksen taloudellinen vastuu mahdollistaa sosiaalisen- ja 

ympäristövastuun kehittämisen. Yrityksen on oltava kannattava sekä lyhyellä, että 

pitkällä aikavälillä. Riskien hallinta, verojen maksaminen ja lainsäädännön 

noudattaminen ovat osa yrityksen taloudellista vastuuta. Sosiaalinen vastuu käsittää 

Elkingtonin kolmijaosta laajimmat vastuualueet. Sosiaalisessa vastuussa määritetään 

yrityksen eettisiä, sosiaalisia ja kulttuurisia periaatteita, jotka liittyvät henkilöstön 

hyvinvointiin aina ihmisoikeuskysymyksiin asti. Työyhteisön hyvinvointi, kehittäminen 

ja palkitseminen ovat esimerkkejä sosiaalisen vastuun käytännöistä, jotka motivoivat 

työntekijöitä ja kasvattavat sitä kautta mahdollisesti yrityksen kilpailuetua. 

Ympäristövastuun tarkoituksena on varmistaa luonnon monimuotoisuuden säilyminen ja 

luonnonvarojen säästeliäs ja tehokas käyttö. Tuotteiden ja tuotantoprosessien vaikutuksen 

arvioinnissa huomioidaan tuotteen koko elinkaari raaka-aineen valmistuksesta tuotteen 

hävittämiseen.29  

Yritykset voivat toteuttaa vastuullisuutta monella eri tapaa. Nämä tavat vaikuttavat 

erilailla yhteiskuntaan ja yritystalouteen. Vastuullisuustoimet eroavat strategisella 

merkittävyydellään eli onko vastuullisuus osa ydinliiketoimintaa vai liiketoiminnasta 

erillisiä ei-strategisia toimenpiteitä.30  Porterin mukaan vastuullisuus saattaa parantaa 

yrityksen tehokkuutta, sidosryhmäsuhteita ja yritysimagoa ja sitä kautta aiheuttaa 

kustannussäästöjä.31   

Könnölän ja Rinteen mukaan kuluttajia kiinnostaa yhä enemmän liiketoiminnan 

vastuullisuus. Hinnan ja laadun lisäksi kuluttajia kiinnostavat myös tuotteiden 

                                                 
28 Elkington 1997. 

29 Rohweder 2004, 97-105. 

30 Porter ja Kramer 2006, 78-92. 

31 Porter 1995.  
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yhteiskunnalliset ja ympäristölliset vaikutukset.32Vastuullisen liiketoiminnan kannalta on 

olennaista vuorovaikutus yrityksen sidosryhmien kanssa. Yrityksen sidosryhmiä ovat 

sijoittajat, työntekijät, alihankkijat, asiakkaat, kansalaisjärjestöt ja viranomaiset. 

Yrityksillä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli ja vastuullisen liiketoiminnan kautta yritys 

voi tehostaa liiketoimintaansa ja riskienhallintaa.33  

Yritysetiikassa käsitellään yrityksen sisäisten sidosryhmien esimerkiksi työntekijöiden 

arvoja. Yrityksen sisäinen eettinen arvoprosessi määrittää arvot, joiden pohjalta yritys 

pyrkii toimimaan. Vastuullisessa liiketoiminnassa on kyse vuorovaikutuksesta ulkoisten 

sidosryhmien vaatimusten tulkitsemisesta. Toiminnan lähtökohtana on liiketoiminnan 

edistäminen, eikä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vastuullinen liiketoiminta on osa 

liiketoimintaa, eikä yritysetiikkaa. Könnölän ja Rinteen mukaan se on taloustieteellinen 

ja liikkeenjohdollinen lähestymistapa yritystoimintaan. Yritys on osa yhteiskunnan 

infrastruktuuria.34  

Yrityksellä on sisäisiä ja ulkoisia sidosryhmiä. Sisäisiin sidosryhmiin kuuluvat yrityksen 

henkilöstö ja ulkoisiin esimerkiksi asiakkaat, toimittajat, alihankkijat, osakkeenomistajat 

ja rahoittajat. Lisäksi laajempiin sidosryhmiin kuuluvat ammattiliitot, kansalaisjärjestöt, 

paikallisyhteisöt, valtionvalta ja media. 35  Kuvassa kaksi on SOK:n sivuilla esitetyt 

yrityksen sidosryhmät, jotka SOK:n vuoden 2014 vastuullisuusraportin 36  mukaan 

vaikuttavat yrityksen toimintaan. Sidosryhmiin kuuluu asiakasomistajat, median 

edustajat, toimialajärjestöt, tavarantoimittajat, viranomaiset, poliittiset päättäjät, 

kansalaisjärjestöt ja henkilöstö. Vastuullisen liiketoiminnan mallissa menestyvä yritys 

tuntee sidosryhmänsä laajemmin kuin markkinoissa yleensä huomioidut asiakkaat, 

                                                 
32 Könnölä, Rinne 2001, 11.  

33 Benn, Bolton 2011. 

34 Könnölä, Rinne 2001, 17-18. 

35 Joutsenvirta, Halme, Jalas, Mäkinen 2011, 14. 

36 SOK vastuullisuusraportti 2014.  



21 

 

kilpailijat ja alihankkijat. Yhteiskunnallinen osallistuminen auttaa Könnölän ja Rinteen 

mukaan yritystä huomioimaan paremmin markkinansa ja auttaa organisaation 

kehittämisessä pitkällä aikavälillä. Vastuullisen liiketoimintamallin mukaan yrityksen 

menestys on pitkälti sidoksissa yrityksen hyvään maineeseen ja yrityksen orgaanisaation 

sidosryhmäsuhteisiin. Sidosryhmien määrittely on ensimmäinen askel vastuullisen 

liiketoiminnan kehittämisessä.37 

Kuva 2. SOK:n sidosryhmät. https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/sidosryhmat. 

 

Useilla kansainvälisillä organisaatioilla on kestävän kehityksen mukaisia julkilausumia 

ja periaatteita yritysten vastuullisen liiketoiminnan edistämiseksi. Caux Round Table 

(1994) on korkean tason yritysjohtajien organisaatio, joka on määritellyt periaatteet 

                                                 
37 Könnölä, Rinne 2001, 42-43. 

https://www.s-kanava.fi/web/s-ryhma/sidosryhmat
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kestävän kehityksen mukaiselle liiketoiminnalle. Ensimmäinen pääperiaate on yrityksen 

vastuu, jossa yrityksen arvo on sen tuottamien palveluiden ja tuotteiden laadussa. 

Yrityksen varallisuuden tulisi jakautua sidosryhmille, asiakkaille, tyntekijöille ja 

omistajille ja alihankkijoille. Yritys on mukana rakentamassa sitä yhteisöä, missä se 

toimii. Toinen periaate käsittelee yrityksiä, jotka toimivat emämaansa ulkopuolella. 

Yrityksillä on vastuu osallistua myös ulkomailla paikallisen yhteisön kehittämiseen ja 

toimia aktiivisesti ihmisoikeuksien, koulutuksen ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Yritysten 

toimintapojen tulisi perustua luottamukseen, kuitenkin liikesalaisuus huomioiden. 

Tasapuolinen maailmanlaajuinen liiketoiminta on mahdollista, kun yritys noudattaa 

kansallisia ja kansainvälisiä sääntöjä ja lakeja. On myös tiedostettava, että lakien 

mukaisella toiminnalla saattaa olla vahingollisia vaikutuksia. Caux Round Tablen 

periaatteissa yrityksen on tuettava kansainvälistä kauppaa ja vapaa kaupan edistämistä. 

Viimeiset periaatteet koskevat vastuuta suojella ympäristöä sekä välttää laitonta toimintaa 

ja korruptiota.38 

YK:n pääsihteeri Kofi Annan teki vuonna 1999 Global Compact aloitteen, jossa hän 

ehdotti tiiviimpää yhteistyötä elinkeinoelämän vaikuttajien ja kansainvälisten päättäjien 

välillä. Annan koki tärkeäksi globalisaation vaikutusten huomioimisen, etenkin 

ihmisoikeuksissa sekä työelämän ja ympäristön kysymyksissä. Annan vetosi yrityksiin, 

jotta liiketoiminnassa huomioitaisiin yhä enemmän YK:n ihmisoikeusjulistus, 

kansainvälisen työjärjestön ILO:n julistus työelämän perusnormeista, YK:n korruption 

vastainen sopimus ja Rion kestävän kehityksen julistus. Aloite sisältää kymmenen 

periaattetta, jotka liittyvät ihmisoikeuksiin, työvoimaan, ympäristöön ja antikorruptioon. 

Global Compactin ihmisoikeusperiaatteet perustuvat YK:n vuonna 1948 hyväksymään 

ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (UDHR eli Universal Declaration of 

Human Rights). Julistuksen 30:nen artiklan mukaan ihmisoikeudet ovat 

                                                 
38 Benn, Bolton 2011, 121-122. Ks. myös http://www.cauxroundtable.org/  
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perustavanlaatuisia, yleismaailmallisia periaatteita, jotka koskevat kaikkia ihmisiä 

tasavertaisesti. 39    

Suomen kauppa- ja teollisuusministeriö painottaa hyvän hallintotavan (corporate 

governance) kehittämistä valtionyrityksissä ja valtion osakkuusyrityksissä. Ministeriö on 

huomioinut OECD:n periaatteet ja Keskuskauppakamarin sekä Työnantajien keskusliiton 

1997 antamat suositukset liiketoiminnassa. 40  Esimerkiksi nämä julkilausumat ja 

suositukset toimivat pohjana, kun yritys selvittää oman liiketoimintansa 

vastuullisuusaiheita ottaen huomioon oman toimintaympäristön. Yrityksissä, joissa 

huomioidaan liiketoiminnan vaikutukset, voidaan yrityksen toimintaa ja yrityskulttuuria 

kehittää vastuun lähtökohdista. Yrityskulttuuri tarkoittaa yrityksen arvoja, periaatteita ja 

toimintatapoja, jotka ohjaavat yksilöiden toimintaa. Yrityskulttuuri perustuu yrityksen 

arvoihin, joten on tärkeä tunnistaa arvot ja käyttää niitä organisaation ohjauskeinona. 

Kansainvälisissä yrityksissä kulttuuriset erot määrittävät monesti toimintaa ja monet 

yritykset eivät pyri yhdenmukaisiin arvoihin liiketoiminnassa, vaan maiden 

ominaispiirteitä kunnioitetaan. Kulttuurierot vähenevät asiakas- ja henkilökunnan 

kansainvälistyessä. Yrityksessä toimivien yksilöiden arvot saattavat poiketa 

organisaation arvoista. Könnölän ja Rinteen mukaan yksilön arvot, jotka tulevat 

kasvatuksesta ja elämänkokemuksesta, mukailevat usein vastuullisen liiketoiminnan 

tavoitteita. Näin ollen vastuullisen liiketoiminnan lisääminen yrityskulttuurissa, lisää 

mahdollisesti työntekijöiden motiivia ja panosta yrityksen toiminnan kehittämisessä.41 

Yrityksen hyvä maine on tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä. Yrityksen riskien 

arvioiminen auttaa hahmottamaan yrityksen omia kehittämisalueita vastuullisuudessa. 

Riskeihin kuuluvat taloudellliset väärinkäytökset, ympäristövahingot, työ- ja 

tuoteturvallisuusriskit sekä alihankkijoiden ja kumppaniyritysten ympäristösuojelun ja 

                                                 
39 https://www.unglobalcompact.org/. Viitattu 12.3.2016.  

40 Kauppa- ja teollisuusministeriö 13.11.2000. Teoksesta Könnölä, Rinne 2001, 33. 

41 Könnölä, Rinne 2001, 34-35. 

https://www.unglobalcompact.org/
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työelämäoikeuksien ja –normien laiminlyönnit. Toiminnalliset riskit saattavat johtaa 

maineriskeihin, joilla on suuri vaikutus yrityksen imagoon ja uskottavuuteen.42 Mäkisen 

mukaan kuluttajien mielikuva koko yrityksen toiminnasta vaikuttaa tuotteen 

markkinointiin. Maine on yrityksen tärkeä pääoma. Se perustuu yrityksen ja sen 

sidosryhmien suhteeseen. Turhan lupaaminen ja kuluttajien harhaanjohtaminen voi 

vaikuttaa yrityksen maineen laskuun pitkäksi aikaa.43  

Maineen menetys vaikuttaa mahdollisesti työntekijöiden hyvinvointiin, asiakkaiden 

mielikuvaan yrityksen tuotteista ja palveluista sekä asiakasuskollisuuteen. Vastuullisessa 

liiketoiminnassa pyritään huomioidaan sidosryhmien tarpeet, mikä kasvattaa yhtiön 

hyvää mainetta, lisää kilpailukykyä ja sidosryhmien uskollisuutta ja luottamusta. 

Vastuullisessa liiketoiminnassa eettinen toiminta, yhteiskunnallinen integraatio ja 

taloudellisen kannattavuuden turvaaminen auttaa yritystä lisäämään kilpailukykyä ja 

kasvattamaan hyvää mainetta. Könnölän ja Rinteen teoksessa eettinen toiminta on 

määritelty yleisiksi, yhteiskunnan muokkaamiksi säännöiksi ja johdonmukaiseksi 

toiminnaksi, jonka mukaan myös sidosryhmien oletetaan käyttäytyvän. Nämä säännöt 

pohjautuvat yleensä perusoikeuksiin kuten omistus- ja ihmisoikeuksiin. 

Yritysintegraatiolla puolestaan tarkoitetaan, että yritys on tärkeä osa yhteiskuntaa. Yritys 

työllistää, tuottaa palveluita tai tuotteita ja maksaa veroja.  

Sidosryhmäajatteluun (Stakeholder management) kuuluvat vastuullisen 

liiketoimintamallin lisäksi myös markkinointiin ja yritysstrategioihin. Freemanin mukaan 

sidosryhmäsuhteet mahdollistavat nopean tiedonsaannin toimintaympäristön muutoksista. 

Freeman käsittelee liiketoimintamalleja, jossa sidosryhmäsuhteet on huomioitu eri tavalla. 

Hän luettelee kolme mallia; tuotantokeskeisen mallin, johtamiskeskeisen mallin ja 

sidosryhmäkeskeisen mallin. Tuotantokeskeinen malli (Production view) sijoittuu 

                                                 
42 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 12.  

43 Mäkinen 1999. Teoksessa Könnölä, Rinne 2001, 42. 
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enemmän historiaan, teollisen tuotannon alkuvaiheille ja koskee pieniä omistuksessa 

olevia perheyrityksiä, joissa päätökset tapahtuivat yrityksen sisällä ilman suurempaa 

toimintaympäristön huomiointia. Nykypäivänä omistajuus on siirtynyt isoissa yrityksissä 

osakkeenomistajille ja yrityksessä toimivat palkatut työntekijät. Sitä voi kutsua 

johtamiskeskeiseksi malliksi (Management view). Sidosryhmäkeskeisessä mallissa 

(Stakeholder view) yrityksen toimintaympäristö huomioidaan laajemmin. Freemanin 

mukaan yrityksen toimintaympäristö on joukko sidosryhmien intressejä. 

Sidosryhmäkeskeinen malli perustuu siihen, että yritys ottaa päätöksen teossa huomioon 

toimintaympäristönsä tärkeiden sidosryhmien mielipiteet ja kertoo avoimesti oman 

toimintansa vaikutuksista.44  

Lainsäädännön noudattaminen on yritysten yhteiskuntavastuun perusta, jonka lisäksi 

yritystoimintaan voidaan ottaa mukaan erilaisia säädöksiä ja kansainvälisiä sopimuksia. 

Suomen lainsäädäntö vaatii yrityksiltä pitkälle menevää vastuullisuutta. Muun muuassa 

ympäristölainsäädäntö, työ- ja sosiaalilainsäädäntö, tuoteturvallisuus- ja 

kuluttajasuojalainsäädöntö sekä kansainvälisen kaupan säädökset vaikuttavat yritysten 

toimintaan. Lainsäädäntö on sidottu tuotantomaahan ja ulkomaisten alihankkijoiden 

paikallisen lainsäädännön vaatimustaso voi olla paljon alhaisempi kuin Suomessa. Siksi 

monet yritykset asettavat toimintansa tavoitteet ja säännöt paikallista lainsäädäntöä 

tiukemmaksi.45  

Lainsäädäntö pyrkii yleensä turvaamaan työntekijöiden varsinkin raskasta fyysistä työtä 

tekevien työtekijöiden työolot. Myös monet suuret yhtiöt ottavat turvallisuuskysymykset 

osaksi omia johtamisjärjestelmiään. Työtekijöiden terveyden ylläpito on yritykselle myös 

taloudellisti kannattavampaa kuin vakuutusmaksujen ja korvauksien maksaminen tai 

uusien työntekijöiden jatkuva kouluttaminen. Monikulttuurisuus on osa nykyajan 

                                                 
44 Freeman 1984.  

45 Könnölä, Rinne 2001, 68-69. 
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monikansallisia yrityksiä, ja siksi eri kulttuurit on huomioitava henkilöstöjohtamisessa. 

Yritykset jotka toimivat vieraissa kulttuureissa joutuvat huomioimaan paikalliset olot 

sekä kulttuurin ja uskonnon vaikutukset. Könnölä ja Rinne esittävät, että vastuullisessa 

liiketoiminnassa liiketoiminnan rakenteet tulee muokata niin, että ne sopivat paikalliseen 

kulttuuriin, kunnioittavat erilaisuutta ja etsivät uusia voimavaroja liiketoiminnan 

kehittämiseen46.  

Sandra Waddock ja Charles Bodwell kehittivät monien monikansallisten yritysten 

tapaustutkimuksen pohjalta teoreettisen kehyksen kokonaisvaltaiselle vastuulliselle 

johtamiselle (Theory of Total Responsability Management). Vastuullista toimintaa ohjaa 

kolme tekijää; inspiraatio, integraatio ja innovaatio. Inspiraatio kuvaa vastuullisen 

liiketoiminnan päämäärän asetusta ja johtamisen tavoitteita. Integraatio tarkoittaa 

muutoksia strategioissa ja johtamistoiminnoissa ja innovaatio puolestaan pitää sisällään 

toiminnan arvioinnin, kehittämisen ja oppimismuodot. Waddockin ja Badwellin mukaan 

nämä kolme tekijää tarvitaan, jotta vastuullinen liiketoiminta voi toteutua yrityksissä.47   

Vastuullisuus on lisääntynyt etenkin monikansallisten yhtiöiden liiketoiminnassa. 

Eettisestä johtajuudesta kirjoittanut Maija-Riitta Ollila toteaa, että eettisessä 

johtajuudessa on tärkeää luoda sellainen ympäristö, jossa työntekijät ovat parhaimmillaan 

ja joka ohjaa tekemään hyviä päätöksiä. Lisäksi on tärkeää ottaa huomioon ulkoiset 

sidosryhmät. Ollilan arvion mukaan kansainvälisessä toimintaympäristössä yritysten 

liiketoiminnan säätelyn tehokkaimpia keinoja ovat menettelyt, joissa on mukana 

yksityinen ja julkinen sektori sekä kansalaisyhteiskunta.48  

Taloudellisten tulosten mittaaminen ja raportointi ovat tärkeä osa yrityksen toimintaa. Ne 

perustuvat kirjanpitolainsäädäntöön ja kansainvälisiin tilinpäätösstandardeihin. 

                                                 
46 Könnölä, Rinne 2001, 73. 

47 Waddock, Bodwell 2007, 113-126. 

48 Ollilan artikkeli kirjassa Joutsenvirta, Halme, Jalas, Mäkinen 2011, 96. 
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Vastuullisuudesta ei ole olemassa vastaavia säädettyjä lukuja, mutta vapaaehtoinen 

vastuullisuusraportointi on yleistynyt. Suomen tekstiili- ja muoti vastuullisuuskäsikirja 

suosittelee suomalaisille vaatetusyrityksille vastuullisuustulosten raportoinnissa Global 

Reporting Initiative (GRI) ohjelmaa. Käsikirjassa painotetaan, että raportoinnissa on hyvä 

käyttää kansainvälisiä raportointimittareita, jotta luvut olisivat kansainvälisesti 

vertailukelpoisia.49 GRI-raportointi koostuu neljästä toimintaindikaattorista: henkilöstö- 

käytännöt ja työolot, ihmisoikeudet, yhteiskunta ja tuotevastuu.50  

2.3 Kuluttaminen ja vaatetusteollisuuden syklit 

John Thackara toteaa kirjassaan In the Bubble; designing in a complex world, että 

kuluttaminen on kestämättömällä pohjalla ja tulevaisuuden suunnittelijan työnä on 

kehittää sellaisia tapoja, että jatkuvalla tavaranvaihdolla ei olisi niin suurta roolia.51  

Teknologia ja sähköinen viestintä ei ole tuonut kulutukseen helpotusta, vaan se on 

entisestään lisännyt tavaraa ja sen liikkumista maailmanlaajuisesti52. Vaateteollisuudessa 

kuluttaminen näkyy halventuneissa hinnoissa ja monta kertaa vuodessa vaihtuvissa 

mallistoissa. Tavallisten vuodenaikasesonkien rinnalle on tullut välisesonkeja niin, että 

yrityksellä saattaa olla kahdeksan sesonkia vuodessa. Se tarkoittaa jatkuvasti nopeampaa 

työskentelytahtia ja pienempää liukumavaraa aikatauluissa. Vaihtuvat trendit tekevät 

vaatteista nopeasti epämuodikkaan näköisiä. Alasviety hinta vaikuttaa myös materiaalien 

laadukkuuteen, jolloin halpa vaate kärsii nopeasti käytössä huonon materiaalin takia. 

Thackara kirjoittaa sosiaalisten innovaatioiden tärkeydestä. Ongelma ei sinänsä ole 

globalisoituminen, vaan se miten kulutuksesta on tullut monelle elämäntapa. Thackara 

                                                 
49 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 25-26. 

50 GRI-raportointi, 29. https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Finnish-G3-Reporting-

Guidelines.pdf. Viitattu 23.3.2016. 

51 Thackara 2005, 4. 

52 Thackara 2005, 10. 

https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Finnish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
https://www.globalreporting.org/resourcelibrary/Finnish-G3-Reporting-Guidelines.pdf
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kyseenalaistaa, miksi meidän pitää ylipäätänsä omistaa niin paljon asioita ja jatkuvasti 

vaihtaa tavaroitamme.53  

Teknologia on mahdollistanut vaatetuotannossa monia asioita. Globaali tuotanto ei olisi 

mahdollista ilman sähköistä viestintää. Real-time business on tuotantoa, jossa informaatio 

kulkee teknologian avulla samassa hetkessä, vaikka yrityksen toimipisteet ja tuotanto 

olisi eri puolilla maailmaa.54 Onko real-time business kuitenkaan tässä hetkessä heti 

tapahtuvaa? Fyysinen etäisyys yritysjohdon, suunnittelun ja tuotannon välillä vaikuttaa 

tuotannon sujuvuuteen ja nopeuteen. Kaikessa tuotannossa pitkäaikainen yhteistyö ja 

luottamus helpottaa tuotannon sujuvuutta.    

Teollisuuden kasvu lisäsi muodin kuluttamista kasvavissa teollisuusyhteiskunnissa. 

Kasvun taustalla olivat kuluttajien kysyntä ja sosiaalisen vertailun prosessit, jotka 

vaikuttivat yhteiskunnissa jo ennen teollistumista. On tärkeää erotellä muodin prosessit 

muotiteollisuudesta eli muodin kehitys teollisuuden prosesseista. 55 

Teollisuusyhteiskuntien kehitys mahdollisti uuden tavan osoittaa valtaa yhteiskunnassa 

ulkomuodon avulla muodin ja materiaalien levitessä yhä laajemmalle. Muodinmukainen 

tyyli ja muodin mukana pysyminen kertoi sosiaalisesta statuksesta ja luokasta. Se 

edesauttoi uusien tyylien vaihtumista.56 Canon esittää mielenkiintoisen kysymyksen siitä, 

miten tyylit syntyvät. Siihen voidaan vastata ainoastaan tapauskohtaisesti historiallisen 

analyysin kautta. Uudet tyylit voivat syntyä mukaillen ja muunnellen aikaisempia tyylejä 

tai niille voi syntyä vastatyylejä.57Sosiaaliset arvot vaikuttavat jatkuvasti muuttuviin 

tyyleihin.  

                                                 
53 Thackara 2005, 29. 

54 Thackara 2005, 36. 

55 Cannon 1998, 25.  

56 Canon 1998, 27.  

57 Cannon 1998, 28. 
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Ian Skoggardin artikkelissa ”Transnational Commodity Flows and the Global 

Phenomenon of the Brand” tutkitaan tavaraketjua tai ”tavaran virtausta” tuotannosta 

kulutukseen globaalissa maailmantaloudessa, sitä miten länsimaalaiset kaupungit ovat 

sidoksissa kiinalaisiin tuottajiin. Kansainvälisen tavaraketjun toinen pää on aina joko 

tuottaja tai kuluttaja58. Skoggard käyttää apunaan analyysissä Arjun Appadurain kolmea 

perspektiiviä. Appadurai käsittelee tavaraketjua eri mytologioiden specialized 

mythologies kautta. Niihin kuuluu työläismytologiat worker mythologies, 

kauppiasmytologiat trader mythologies ja kuluttajamytologiat consumer mythologies. 

Kaikissa yhteiskunnissa on jonkinlaisia tavaraketjuja, jotka saavat uusia ulottuvuuksia, 

kun tuotanto, tavaran levikki ja kulutus on laajaa. Ne luovat erilaisia yhteyksiä 

yhteiskuntien ja talouksien välillä.59 Skoggardin case-tutkimus käy läpi eri diskursseja, 

joita liittyy Niken urheilukenkätuotantoon. Tuotanto tapahtuu Taiwanissa ja valmiit 

kengät myydään Pohjois-Amerikassa. Skoggard mainitsee aluksi kansainvälisen kaupan 

ongelmakohtia liikatuotannosta yritysten alihankintaan ja muotituotteiden 

lyhytkestoiseen elämänkaareen.60   

Taiwanissa teollistuminen alkoi toisen maailmansodan jälkeen. Länsimaalaisten yritysten 

alihankintasopimukset toivat maahan runsaasti lisää työpaikkoja ja mahdollisuuksia 

paikallisille yrittäjille. Kenkäteollisuudessa tehokkaat tuotantoprosessit oli jaettu 

pienempiin yksiköihin, mikä hyödytti paikallisia toimijoita, kannusti yhteistyöhön ja 

omistajuuteen. 61 Varjopuolena maatalousvaltion teollistumiselle Skoggard mainitsee 

kovan työtahdin ja pitkät työpäivät, jotka kiireisimpään aikaan täyttävät kaikki 

viikonpäivät aamusta myöhään iltaan. Työnteko koettelee jatkuvasti tuotannon rajoja.  

                                                 
58 Skoggard 1998, 58. 

59 Appadurai 1986, 48.  

60 Skoggard 1998, 58-59. 

61 Skoggard 1998, 60. 
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Taiwan keskittyy tuotantoon. Vaikka Aasia onkin vaurastunut ja bruttokansantuote on 

Taiwanissa kasvanut 1950-luvulta näkyvästi, niin lähes kaikki siellä tuotetut 

kulutustuotteet lennätetään toiselle puolelle maapalloa myytäväksi. Taiwanissa on 

edelleen vain vähän tuotesuunnittelua ja markkinointityötä, työ keskittyy tuotannon 

alimpiin vaiheisiin. Taiwan on silti moderni yhteiskunta, josta Taipein World Trade 

Center on näkyvä symboli. Talouden kasvu ilmenee myös maan kasvavana ostovoimana. 

Lasisen pilvenpiirtäjän liiketilat ovat täynnä globaalien tuotemerkkien myymälöitä, 

joiden tuotteista osa on valmistettu suurkaupungin ulkopuolella olevissa tehtaissa.62 

Taiwan on siinä mielessä hyvin erilainen valtio kuin monet ympäröivät Aasian valtiot, 

joissa on kansainvälisten yritysten tuotantoa, että se on selkeästi monia vauraampi. Siellä 

yhdistyy kasvava moderni palveluihin keskittyvä yhteiskunta ja tuotantovaltio. Monissa 

eurooppalaisissa valtioissa oli samankaltainen yhteiskunnallinen rakenne ennen 

tuotannon siirtymistä halvemman työvoiman maihin. Tosin Suomen vaateteollisuudessa 

lähes kaikki tuotannon vaiheet tapahtuivat valtion sisällä suunnittelusta tuotantoon ja 

markkinointiin. Myyntiä oli sekä kotimaahan että vientiin Eurooppaan ja entiseen 

Neuvostoliittoon. Kankaat valmistettiin Suomessa tai ne tilattiin muualta materiaalista 

riippuen. 

Skoggard jakaa valtiot tavaraketjussa kahdenlaisiin, toiset stimuloivat kulutusta ja toiset 

tuottavat63. Suomi kuuluu tällä hetkellä selkeästi stimuloiviin valtioihin, jossa valtaosa 

työpaikoista keskittyy palveluammatteihin, ja jossa tuotanto on rajoittunut hyvin pienelle 

sektorille. Toisena päänä voidaan nähdä esimerkiksi Bangladeshia, jossa valtaosa 

työpaikoista keskittyy tuotantoon ja palkat ovat alhaiset samoin kuin koulutustaso. 

Koulutustaso voidaan nähdä selkeänä erotustekijänä tuottajavaltioiden ja tuotantomaiden 

välillä. Koulutustason perusteella voisi tehdä oletuksen, että tuotanto siirtyy Taiwanista 

                                                 
62 Skoggard 1998, 63. 

63 Skoggard 1998, 63. 
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vähitellen ympäröiviin halvemman työvoiman valtioihin. Tuotannon siirtyminen on jo 

nyt nähtävissä. Esimerkiksi Kiinassa yritykset ovat vähentäneet tuotantoa palkkatason 

noustessa. Kiinan vaurastumisen myötä koulutustaso on myös maaseudulla lisääntynyt ja 

työpaikkojen palvelusektori on kasvanut.  

Monet globaalit yritykset esimerkiksi Nike eivät omista tehtaita, vaan tuotanto tapahtuu 

alihankintana. Tuotanto tapahtuu jossain määrin kuluttajalta piilossa, sillä kuluttajan ei 

ole mahdollista selvittää, missä tehtaassa hänen ostamansa tuote on valmistettu. 

Appadurain kauppiasmytologiassa kauppias, trader sijoittuu tuotantoketjun keskiosaan. 

Niken menestyksen taustalla on hyvä suunnittelu ja tuotekehitys, tuotannon organisointi, 

markkinointi ja mainonta. Myynti perustuu näihin immateriaalisiin ominaisuuksiin. 

Niihin perustuu tuotteen brändi. Kaikki tunnistavat Niken juoksukengät niiden kyljissä 

olevasta vauhtiviiva-logosta.64 Baudrillardin mukaan brändi edustaa tuottoa, vaurautta ja 

statusta, joka on sidoksissa sosiaaliseen statukseen ja identiteettiin.65 

Kuluttajamytologiassa Skoggard ottaa esimerkiksi Niken valtavan päämyymälän New 

Yorkissa, Niken Townin. Nikellä oli pitkään vain jälleenmyyjiä, eikä omia myymälöitä. 

Nike Town ei ole myynnillisesti tuottava, vaan sen arvo perustuu brändin ylläpitoon. 

Valtava myymälä on täytetty kuuluisien urheilijoiden esittelyvideoilla ja tuotteilla. Tämä 

yhdistää tuotemerkin huippu-urheiluun ja luo mielikuvia ostajille 66 , mikä vaikuttaa 

tuotemerkin uskottavuuteen. 

Tutkimuksen lähdekirjallisuudesta ilmenee, miten vaatetustuotannon tavaraketju on 

globalisoitunut samalla kun vaatteiden kulutus on kasvanut. Globaalin massatuotannon 

vaatebrändit tuottavat mallistoja yhä nopeammalla syklillä. Tuotantoa on syntynyt maihin, 

missä sitä ei ole ennen ollut. Taiwanin tapauksessa vaatetusteollisuuden syntyminen on 

                                                 
64 Skoggard 1998, 65. 

65 Baudrillard 1988. 

66 Skoggard 1998, 66.  
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rikastuttanut maata taloudellisesti 1950-luvulta alkaen. On kuitenkin nähtävissä, että 

tuotanto siirtyy aina halvemman työvoiman valtioihin, missä lainsäädäntö, 

ammattiliittotoiminta ja riskienhallinta on monesti puutteellista. Käyn seuraavassa 

kappaleessa läpi, miten sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmät pyrkivät vastaamaan 

näihin ongelmiin auditointien ja alihankintatehtaiden valvonnan avulla.   

Tässä kappaleessa nousee myös kysymys, miten voisimme kuluttajina kuluttaa 

vastuullisemmin. Sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmät eivät puutu siihen, miten 

nopealla tahdilla vaatteita valmistetaan. Vaatebrändillä voi olla useita sesonkeja vuodessa 

ja sen takia tuotannon aikataulut ovat tiukat. Thackaran 67 mukaan jatkuvaan 

tavaranvaihdon ja kuluttamisen haasteisiin täytyisi miettiä uudenlaisia lähestymistapoja, 

sosiaalisia innovaatioita. Vaatetuksen sosiaaliset innovaatiot voisivat olla esimerkiksi 

vaatteiden korjaus- ja räätälöintipalveluita, vaatetusmateriaalin uudelleenkäyttöä ja 

laadukkaiden materiaalien ja visuaalisesti aikaa kestävien mallistojen suunnittelua, joiden 

avulla voisi pidentää vaatteen käyttöikää.        

2.4 Sosiaalinen laadunvalvonta 

Sosiaalisella laadunvalvonnalla pyritään turvaamaan yrityksen toimintaohjeen käytännön 

toteutuminen. Sen avulla varmistetaan, että työntekijä saa perustoimeentulon turvaaman 

palkan, jolla työntekijä voi kattaa perustarpeensa (asuminen, ravinto, vaatetus, 

terveydenhoito, koulutus, lastenhoito, liikkuminen ja säästöt). Siihen sisältyy myös 

harkinnanvarainen lisätulo, jossa otetaan huomioon työntekijän vastuulla olevat 

henkilöt.68Sosiaalisen laadunvalvonnan malleja on olemassa useita. Osalla yrityksistä on 

omat auditointitapansa ja osa käyttää ulkopuolisia auditointimalleja. Haastatteluista kävi 

ilmi, että alihankintayhteistyössä SOK käyttää BSCI Code of Conductia ja H&M ILO:n 

                                                 
67 Thackara 2005. 

68 http://www.bsci-intl.org/sites/default/files/BSCI%20Glossary_FI_2014.pdf . Viitattu 15.3.2016. 
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periaatteita, FLA:ta, Higg Indexiä sekä omia auditoijia alihankintatehtaissa 69 . 

Vastuullisuusraportointi on yksi yritysten harjoittamista vastuullisuustoimista. Yleisin 

vaatetusyritysten käyttämä raporttiohjeistus Global Reporting Initiative (GRI) G4- 

raporttipohja. Kävin läpi SOK:n ja H&M:n viimeisimmat vastuullisuusraportit vuodelta 

201470, jotka olivat molemmat luettavissa verkossa. Raporteista käy ilmi näiden yritysten 

vastuullisuusteemoja, mitkä ilmenivät myös tekemissäni suunnittelijoiden haastatteluissa.  

Valtion lainsäädäntö vaikuttaa tuotantoon, työhön ja sosiaaliseen laadunvalvontaan. 

Useammissa maissa työlainsäädäntöön on kirjattu minimipalkka, työssäkäyvien nuorten 

vähimmäisikä ja työajan enimmäismäärät. Ammattiliittojen tehtävänä on neuvotella 

palkoista, työntekijöiden oikeuksista sekä työ- ja ylityöajoista. Kehitysmaiden 

alihankinnan haasteena on, että työntekijät ovat monesti huonosti koulutettuja, eivätkä he 

välttämättä tunne paikallista työlainsäädöntöä, valmistuttajayrityksen Code of Conductia 

ja tiedä omista oikeuksistaan. Ongelmana on monesti myös se, että monien 

ammattiliittojen toiminta on monissa tuotontomaissa rajoitettua tai kiellettyä.71  

Roseann Caseyn mukaan työntekijöiden koulutuksella on tärkeä rooli työolosuhteiden 

parantamisessa. Työntekijöiden ollessa paremmin tietoisia omista oikeuksistaan ja siitä 

miten työorganisaatio toimii, heidän on helpompi raportoida laiminlyönneistä. Casey 

ottaa kantaa myös ammattiliittotoimintaan tuotantomaissa ja painottaa vapaan 

liittotoiminnan ja työntekijöiden liittymisvapauden tärkeyttä. Hän tuo kuitenkin ilmi, että 

yksi ammattiliittotoiminnan haasteista on, että sallitut ammattiliitot ovat joissakin maissa 

valtion organisaatioita, joiden työntekijät ovat nimetty virkoihin. Silloin paikallinen 

                                                 
69 http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/case-studies/joining-

forces.html. Viitattu 1.4.2016. 

70 H&M vastuullisuusraportti 2014. 

http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/reports/Consci

ous%20Actions%20Sustainability%20Report%202014.pdf ja SOK vastuullisuusraportti 2014. 

http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi/fi/lataa-pdf  

71 Dickson, Loker, Eckman 2009, 112-113. 

http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/case-studies/joining-forces.html
http://sustainability.hm.com/en/sustainability/downloads-resources/case-studies/joining-forces.html
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202014.pdf
http://sustainability.hm.com/content/dam/hm/about/documents/masterlanguage/CSR/reports/Conscious%20Actions%20Sustainability%20Report%202014.pdf
http://vuosikatsaus.s-ryhma.fi/fi/lataa-pdf
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politiikka vaikuttaa vahvasti ammattiliiton toimintaan. Pätevän ammattiliiton edustajat 

tulisi valita demokraattisesti liiton jäsenistä ja liiton tulisi toimia liiketoiminnasta 

erillisenä organisaationa ja työntekijät, jotka haluavat liittyä liittoon tulisi voida vapaasti 

valita haluamansa ammattiliitto.72  

Brändit ja yritykset eivät voi järjestää liittotoimintaa, mutta ne voivat ylläpitää 

yhdistysvapautta ja puuttua asiaan, jos alihankintatehtaan toiminta vaikuttaa siltä, että 

sääntöjä ei noudateta. Tarkkoja lukuja vaatetusteollisuuden työntekijöiden liittoon 

kuulumisesta on vaikea saada. Arvio vaatetusalan formaalin sektorin työntekijöiden 

liittoon kuulumisprosentista on alle kymmenen ja ei-formaalin (esimerkiksi kotona 

työskentelevät) sektorin osuus on reilusti alle sen.73Siksi yritysten vastuulla on toimia 

omien eettisten periaatteidensa mukaan maissa, jossa lainsäädäntö ei välttämättä ole 

riittävä työntekijöiden olojen takaamiseksi, ja ammattiliitot eivät välttämättä pysty 

toimimaan vapaasti ja niihin kuuluu vain murto-osa työntekijöistä. Auditointi on yksi 

yritysten tavoista varmistaa alihankinta tehtaiden työehtojen toteutuminen ja eettisten 

periaatteiden noudattaminen.        

Auditointi (Social auditing tai Monitoring) on yritysten yleisin tapa varmistaa yrityksen 

eettisen toimintaohjeen toteutus alihankintatehtaissa. 74 Yleisimpiä kansainväliseen 

työlainsäädäntöön ja ILO:n sopimuksiin perustuvaa ja kansainvälisten 

sertifikointilaitosten auditointimalleja ovat BSCI (Business Social Compliance Initiative), 

ETI (Ethical Trading Initiative), FWF (Fair Wear Foundation) ja Fair Trade Labeling eli 

Reilun kaupan merkki, joka koskee vain puuvillan viljelyä, eikä valmiin tuotteen 

tuotantoa. Käytettyjä auditointimalleja ovat myös FLA (Fair Labor Association) ja 

WRAP (Worldwide Responsible Apparel Production), jotka poikkeavat ILO:n 

sopimuksista esimerkiksi palkkauksen, työajan ja lapsityövoiman ikärajan 

                                                 
72 Casey 2006, 22.  

73 Dickson, Loker, Eckman 2009, 308-309. 

74 Dickson, Loker, Eckman 2009, 182.  
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suhteen.75Auditointitavat vaihtelevat laadunvalvontajärjestelmän mukaan. Esimerkiksi 

BSCI:n järjestelmässä auditoija määrittelee perustoimeentulon turvaaman palkan 

kussakin auditointikohteessa erikseen.76  

Kansainvälisen työjärjestön ILO:n yleissopimukset toimivat useiden yritysten eettisten 

periaatteiden perustana. Tämän tutkimuksen aineistossa mukana olevista yrityksistä 

H&M käyttää ILO:n ohjeistuksia yrityksen toimintaohjeessaan. Kansainvälisen 

työjärjestön ILO:n yleissopimuksia on 185 kappaletta. Yleissopimuksissa käydään 

laajasti läpi kansainvälisen kaupan aihealueita, joita ovat esimerkiksi työaikaan, palkkaan, 

lasten ja nuorten työhön liittyvät kysymykset, työturvaan sekä merellä tapahtuvan työn 

sopimukset.77    

2.4.1 BSCI ja SA8000 

Monet suomalaiset vaatetusyritykset esimerkiksi S-ryhmä kuuluvat BSCI sosiaalisen 

laadunvalvontamalliin. BSCI eli Business Social Compliance Initiative on 2000-luvan 

alussa saksalaisten kauppaketjujen kehittämä sosiaalisen laadunvalvonnan malli. Mallin 

tavoitteena on parantaa riskimaiden tuotannon ja tavarantoimittajien työoloja 

kansainvälisten sopimusten vaatimalle tasolle ja selkeyttää ja yhtenäistää yritysten 

tavarantoimittajien valvontaa. BSCI liitettiin osaksi FTA:ta (Foreign Trade Association) 

vuonna 2003 ja kaikki BSCI:n kuuluvat yritykset kuuluvat myös FTA:han.78 Foreign 

Trade Association on eurooppalaisen teollisuuden ja kansainvälisen kaupan järjestö. 

FTA:n mukaan sen tarkoituksena on vastuullisella tavalla parantaa kaupan poliittisia ja 

lainsäädännöllisiä toimintatapoja. BSCI:n tarkoituksena on tukea jäseniään vastuullisen 

liiketoiminnan edistämisessä hankintaketjuissa. BSCI:hin kuului vuoden 2015 

                                                 
75 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 50. Verkkojulkaisu:  

76 http://www.bsci-intl.org/sites/default/files/BSCI%20Glossary_FI_2014.pdf . Viitattu 20.3.2016. 

77 Suomen työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemat ILO:n yleissopimukset. 

https://www.tem.fi/files/25956/ilo_yleissopimukset.pdf. Jokaisen sopimuksen kohdalla lukee onko 

Suomen valtio ratifioinut sopimuksen ja ratifiointivuosi.   

78 http://www.bsci-intl.org/content/who-bsci. Viitattu 16.3.2016. 

https://www.tem.fi/files/25956/ilo_yleissopimukset.pdf
http://www.bsci-intl.org/content/who-bsci


36 

 

syyskuussa lähes 1600 jäsentä, joihin kuuluu vähittäiskauppoja, maahantuojia, brändejä 

ja kansainvälisiä järjestöjä, myös monia tekstiili-ja vaateyrityksiä.79   

BSCI Code of Conduct määrittää sosiaalisen laadunvalvonnan toimintatavat, jotka 

BSCI:n jäsenten on hyväksyttävä. Periaatteiden toteutumista valvotaan auditoinneilla ja 

tehdastarkastuksilla sekä yrityksessä että alinhankkijoilla. Tärkeimmät periaatteet ovat 

järjestäytymis- ja neuvotteluoikeus, syrjintäkielto, oikeudenmukainen korvaus, 

kohtuulliset työajat, työterveys ja –turvallisuus, lapsityön kielto, nuorten työntekijöiden 

erityinen suojelu, epävakaiden työsuhteiden kielto, pakkotyön kielto, ympäristönsuojelu 

ja vastuulliset kauppatavat. BSCI pyrkii lisäämään vuorovaikutusta yrityksen, 

alihankkijoiden ja sen sidosryhmien välillä ja sitä kautta edistämään vastuullisia 

työelämäkäytäntöjä riskimaissa. Lisäksi BSCI järjestää koulutuksia ja työpajoja 

tuottajille, auditoijille ja BSCI:n jäsenille. 80  BSCI:n mukaan auditoinnissa toiminta 

kartoitetaan järjestelmällisesti, olosuhteista kerätään riittävä näyttö ja auditointiprosessi 

dokumentoidaan. Auditointi voi kohdistua myös organisaatioon tai sen osaan.81  

Maailmanlaajuinen ihmisoikeusjärjestö Social Accountability International (SAI) 

kehittämä vastuullisuussertifikaatin Sosial Accountability 8000 eli SA8000 on 

vapaaehtoinen standardi, jonka perusteella yrityksen sosiaalinen vastuullisuus voidaan 

sertifioida. Standardi voi korvata tai täydentää yrityksen sosiaalisen vastuun normeja. 

BSCI pohjautuu myös SA8000 normeihin, mutta SA8000 asettaa lisäksi vaatimukset 

johtamisjärjestelmälle, jonka takia SA8000-sertifiointi on yritykselle työläämpi ja 

kalliimpi kuin BSCI-auditointi. 82 Vaatetusyritysten sosiaalisesta laadunvalvonnasta ei 

vielä ole olemassa tuotemerkintäsysteemiä kuten ympäristösertikaatti tuotemerkkeistä, 

sillä kyse on työolojen valvonnan vähimmäisvaatimusten täyttymisestä. SA8000- 

                                                 
79 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 20.  

80 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 20.  

81 http://www.bsci-intl.org/sites/default/files/BSCI%20Glossary_FI_2014.pdf . Viitattu 15.3.2016. 

82 Suomen tekstiili ja muoti. Vastuullisuus käsikirja-julkaisu 2016, 50.   
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sertifioidut yritykset löytyvät SA8000-tietokannasta, mutta siitä ei ole kehitetty 

tuotemerkintää.83  

2.4.2 SAC Higg Index ja FLA 

SAC Higg Index ja FLA vastaavat sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmällään samoihin 

tuotannon ja työvoiman haasteisiin kuin BSCI, mutta jokaisella järjestelmällä on hieman 

erilaiset toimintamallinsa ja auditointijärjestelmänsä. SAC (Sustainable apparel coalition) 

jäseniin kuuluu tuotemerkkejä, jälleenmyyjiä, tuottajia, kansainlaisjärjestöjä ja 

akateemisia instituutioita. SAC:in jäsenet edustavat yli kolmasosaa maailman jalkine- ja 

vaatetusyrityksiä. SAC käyttää yrityksen sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun 

muuttuvana mittarina Higg Indexiä, joka mittaa tuotteen sosiaalista ja 

ympäristövaikutusta tuotteen koko elinkaarelta ja tuotantoketjulta. Higg Index koostuu 

useasta online- työkalusta tai moduulista joka laskee yrityksen toiminnan vaikutukset eri 

alueilla, joista saadaan pisteytys. SAC jäsenet pystyvät vertailemaan standardisoituja 

pisteytyksiä keskenään. Pisteytykset anonymisoidaan ja ryhmitellään ja pisteytysten 

avulla yritykset voivat tehdä benchmarkia eli toimintansa vertaamista toisten yritysten 

toimintaan, kehittää ja parantaa vastuullista liiketoimintaansa. Kaikki SAC jäsenet 

sitoutuvat käyttämään Higg Indexiä. Higg Index kehittyy sen omien jäsentensä 

ehdotusten pohjalta. Higg Indexin moduuli koostuu jäsenten, sidosryhmien ja 

asiantuntijoiden kehittämistä kysymyksistä, jotka muuttuvat ja päivittyvät koskemaan 

kaikkia yrityksen toimintatapoja. Higg Index koostuu eri tason vastuullisuusmittareista, 

perustasolta korkeampaan tasoon. Korkean tason kysymykset antavat moduulissa 

korkeimmat pisteet.84 

FLA (Fair Labor Association) on sosiaalisen laadunvalvonnan järjestö, joka perustettiin 

vuonna 1999. Järjestöön kuuluu yrityksiä, yliopistoja ja kansalaisyhteiskunnan 

                                                 
83 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=937. Viitattu 18.3.2016. 

84 http://apparelcoalition.org/the-higg-index/. Ks. myös Carbonaro 2015, 161. Kirjasta Fletcher, Tham 

2015. 

http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=937
http://apparelcoalition.org/the-higg-index/
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organisaatioita (civil society organizations, CSO) 85 . CSO on WHO:n (World health 

organization) määritelmän mukaan CSO tarkoittaa valtioon kuulumattomia, voittoa 

tavoittelemattomia, vapaaehtoisia, sosiaaalisen tason organisaatioita. Termi kuvaa suurta 

joukkoa organisaatioita, järjestöjä, verkostoja, yhdistyksiä, ryhmiä ja liikkeitä, jotka ovat 

itsenäisiä hallinnosta ja usein järjestöt ovat syntyneet sen jäsenten yhteisen intressin 

seurauksena. Perinteisesti kansalaisyhteiskunta sisältää kaikki sosiaaliset organisaatiot, 

jotka ovat perheen ja valtion välissä, lukuunottamatta poliittisia puolueita ja yrityksiä. 

Osa CSO:n määritelmistä sisältävät myös eräät liiketoimintamuodot kuten median, 

yksityiskoulut ja voittoa tavoittelevat yhdistykset.86 CSO organisaatiot toimivat yritysten 

lisäksi tärkeässä osassa FLA:n toimintaa. FLA:n mukaan järjestön tarkoituksena on 

varmistaa FLA:n oman Code of Conductin toteutuminen jäsen yrityksen koko 

tuotantoketjussa ja alihankinnassa. FLA tekee arvioinnin koko tuotantoketjun toiminnasta, 

jotta asiakkaalla olisi tieto siitä miten tuote on tuotettu. Lisäksi FLA painottaa 

kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden (CSO), yritysten ja sidosryhmien välistä 

vuorovaikutusta työnvoima-asioista.   

FLA yritysjäsenet sitoutuvat noudattamaan kymmentä reilun työvoiman ja vastuullisen 

hankinnan ja/tai tuotannon periaatetta (Ten Principles of Fair Labor and Responsible 

Sourcing and/or Production). Jäsenyritykset sitoutuvat myös ottamaan käyttöön FLA 

Workplace Code of Conduct eli työpaikan käytännesäännöt. Code of Conduct perustuu 

kansainvälisen työjärjestön ILO:n periaatteisiin ja sillä pyritään suojaamaan työntekijöitä, 

jotka valmistavat vaatteita, jalkineita, elektroniikkaa ja maataloustuotteita. FLA 

Workplace Code of Conductiin periaatteet ovat: työntekijäsuhteet, syrjimättömyys, 

häirintä tai hyväksikäyttö, pakkotyö, lapsityövoima, yhdistymisvapaus ja 

työehtosopimusneuvottelut, terveys, turvallisuus ja ympäristö, työtunnit ja korvaus 

ylitöistä. Hankintaperiaatteet (sourcing principles) kuuluvat FLA tuotemerkeille ja 

                                                 
85 http://www.fairlabor.org/. Viitattu 20.4.2016. 

86 WHO: http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/. Viitattu 18.4.2016. 

http://www.fairlabor.org/
http://www.who.int/trade/glossary/story006/en/
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lisenssinhaltioille. Tuotantoperiaatteet (production principles) puolestaan kuuluvat FLA 

toimittajien ja tuotemerkkien tuotantolaitoksille.87 

2.4.3 Vastuullisuusraportointi - SOK ja H&M GRI G4 

Global Report Initiative G4 raporttipohja on monien yritysten käyttämä raportointimalli 

yritysvastuusta. Global Report Initiative eli GRI sisältää useita tärkeimpiä kohtia 

yritysvastuusta ja yrityksen voivat soveltaa runkoa oman toimintansa pohjalta. 

Pääkategorioita on kolme, taloudellinen kategoria, ympäristökategoria ja sosiaalinen 

kategoria. Alakategorioita on neljä; työolosuhteet, ihmisoikeudet, yhteiskunta ja 

tuotevastuu.88 

Kävin läpi SOK:n ja H&M:n vastuullisuusraportteja, jotka ovat vuodelta 2014. Se on 

SOK:n viimeisin raportti. H&M julkaisi juuri viimeisimmän vuoden 2015 

vastuullisuusraportinsa. Raporteissa huomioidut vastuullisuusteemat tulivat ilmi myös 

molemmissa haastatteluissa. H&M sitoumukset ja pääkohdat vuoden 2014 

vastuullisuusraportissa olivat: muotia tietoisille asiakkaille, valitse ja palkitse luotettavat 

kumppanit, eettisyys, ilmastoystävällisyys, vähennä, käytä uudelleen, kierrätä, käytä 

luonnonvaroja vastuullisesti, vahvista yhteisöjä. SOK:n vastuullisuusteemat ovat vuoden 

2014 raportissa: hyvinvointia osuustoiminnalla, henkilöstön hyvinvointi ja motivaatio, 

vastuulliset tuotteet ja palvelut sekä resurssitehokkuus. SOK ja H&M edustavat 

globaaleja yrityksiä. Niiden vastuullisuusraporteista käy ilmi, että globaaliin tuotantoon 

liittyy monia vastuullisuushaasteita, joihin yritykset pyrkivät vastamaan eri tavoin. 

Paikallisen tuotannon yrityksillä vastuullisuushaasteet ovat hyvin erilaisia. Pyrin 

selvittämään näitä eroja haastatteluiden avulla.  

Tässä tutkimuksessa pyrin myös vertailemaan eroja vastuullisessa vaatetusuunnittelussa 

ja -tuotannossa paikallisten ja globaalien tuottajien välillä. Ennen vertailuun siirtymistä 

                                                 
87 http://www.fairlabor.org/our-work/labor-standards. Viitattu 18.4.2016. 

88 https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx. Viitattu 29.3.2016. 

http://www.fairlabor.org/our-work/labor-standards
https://www.globalreporting.org/standards/g4/Pages/default.aspx
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on kuitenkin tärkeää määritellä miten nämä eri tuotantoalat on eritelty laajemmassa alaa 

koskevassa kirjallisuudessa. 
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3 GLOBAALI JA PAIKALLINEN VAATETUSTUOTANTO 

3.1 Globaali vaatetustuotanto  

Vaateteollisuuden tuotanto on siirtynyt Aasiaan viimeisen 25 vuoden aikana. Vuonna 

1987 Suomesta vietiin enemmän vaatteita kuin sinne tuotiin. Siitä lähtien luku on 

kääntynyt toisin päin ja hiljalleen lähes kaikki tuotanto on loppunut Suomessa. Tällä 

hetkellä noin 95 prosenttia Suomessa ostetuista vaatteista on tuotettu ulkomailla, mikä 

vastaa eurooppalaista keskiarvoa (noin 90-95 prosenttia)89.  

Länsimaalainen liikakuluttaminen aiheuttaa sosiaalisia- ja ympäristöongelmia toisella 

puolella maapalloa, missä kuidut on kasvatettu, kankaat kudottu ja vaatteet valmistettu 

huonoissa tuotanto-olosuhteissa. Massatuottaminen on laskenut vaatteiden hintoja, mikä 

puolestaan on johtanut kuluttajien impulsiivisiin vaatehankintoihin, liikakuluttamiseen, 

ostetun tuotteen lyhyeen käyttöikään ja tuotteen ennen aikaiseen poisheittoon. Kasvanut 

kuluttaminen on kasvattanut myös tekstiilijätteen määrää. Tehokkaan vaatetuotannon ja 

muodin nopean syklin johdosta uusia vaatteita on jatkuvasti tarjolla ja nopean kierron 

seurauksena osa vaatteista päätyy aina alennusmyynteihin.90  

Vaatteiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen on länsimaissa yleistä. Vaatteet joko 

myydään eteenpäin tai lahjoitetaan esimerkiksi Afrikan maihin. Käytettyjen vaatteiden 

tuonti on osittain tuhonnut Afrikan omaa paikallista vaate- ja tekstiiliteollisuutta. 

Kuluttamisen ja käytettyjen vaatteiden poisheiton ongelmat on tällä tavalla siirretty 

osittain kehittyviin maihin, mikä on vähentänyt paikallista pukeutumisen ja 

tekstiiliosaamisen traditiota ja kulttuuria.91   

Suomessa myydyistä vaatteista noin 90 prosenttia on tuotettu Aasian ja Kaukoidän maissa, 

5 prosenttia Euroopassa ja 5 prosenttia Suomessa. Maailman laajuisesti noin 80 prosenttia 

                                                 
89 Niinimäki 2013, 14.  

90 Niinimäki 2013, 14.  

91 Niinimäki 2013, 16.  
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vaatetuonnista suuntautuu kehittyvistä maista teollisuusmaihin. Suurimpana ongelmana 

globaalissa ja moniosaisessa toimitusketjussa on riskinhallinta, minkä 

tehdasonnettomuudet Bangladeshissa ovat viime vuosina osoittaneet.92  

3.3 Paikallinen vaatetustuotanto- kulttuuri, alueen kehittäminen ja sosiaalinen ympäristö- 

Case Kero Leather AB 

Suomessa vaatetustuotanto on vähentynyt huomattavasti viimeisen 30 vuoden aikana. 

Sen myötä ovat hävinneet myös alalle koulutetut työntekijät ja tuotannon laitteisto ja 

koneet. Tuotantoa on vaikea elvyttää uudestaan sen kadotessa. Suomessa toimii useita 

pieniä vaatetusyrityksiä, joissa monesti sekä suunnittelu että tuotanto tapahtuu 

paikallisesti. Pienet yritykset tuovat työpaikkoja myös haja-asutusseuduille ja ne 

vaikuttavat paikallistalouteen. Tämä mahdollistaa palveluiden ja työpaikkojen säilymisen 

myös pienemmillä paikkakunnilla. Tuotannon turvallisuus ja hyvät työolosuhteet on 

helpompi taata lähellä tapahtuvassa tuotannossa ja maassa, jossa lainsäädäntö takaa hyvät 

työolosuhteet työntekijälle. Paikallisen tuotannon tärkeä puoli on myös se, että osaaminen 

säilyy Suomessa. 

 

Tein harjoittelun Kero Leather AB:lla Pohjois-Ruotsissa Sattajärvellä. Vaikka Kero 

Leather AB ei valmista vaatteita, niin sain harjoittelun aikana monipuolisen kokemuksen 

ja tiedon poronnahasta paikallisena vaatetusmateriaalina. Kero Leather AB valmistaa 

poronnahkaa ja on yksi Pohjois-Skandinavian pitkäaikaisista nahanvalmistajista. Suurin 

osa maailman nahanvalmistuksesta on siirtynyt Aasiaan. Euroopassa nahkaa valmistetaan 

eniten Italiassa.93 Poronnahka on pohjoisen paikallinen materiaali, mutta sitä käytetään 

vähän pohjoismaisten vaatemerkkien materiaalina. Poronnahka on osa poronhoitoa ja 

                                                 
92 Niinimäki 2013, 23.   

93 Cotance (Confederation of National Associations of Tanners and Dressers of the European 

Community). http://www.euroleather.com/index.php/statistics. Viitattu 16.3.2016. 

http://www.euroleather.com/index.php/statistics
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materiaalina tärkeä osa pohjoista kulttuuria. Sen ympärille nivoutuu Pohjoismaissa monia 

elinkeinoja. Varsinaisen poronhoidon lisäksi poronhoito työllistää ja vaikuttaa 

epäsuorasti matkailualaan, logistiikkayrityksiin, nahanvalmistusyrityksiin ja moneen 

pienyritykseen, jotka valmistavat nahasta, sarvista tai luusta tuotteita. Porosta ei juuri jää 

jätettä ja ylijäämä maatuu. Siitä voidaan käyttää lihan lisäksi talja, sarvet ja joitakin luita 

esineisiin ja tuotteisiin. Poronhoito on tärkein ja keskeisin osa saamelaista kulttuuria.  

Keron tehdas Sattajärvellä on toiminut Sattajärven pienessä kylässä vuodesta 1928 lähtien. 

Keron kaikki tuotanto ja myynti tapahtuu Sattajärveltä käsin. Taljat tulevat eri puolilta 

Ruotsia, Suomesta ja Norjasta. Toimistusjohtaja Tomas Kero on selvittänyt 

taljanostomahdollisuuksia Venäjältä, mutta tällä hetkellä kaupan käynti Venäjälle on 

haastavaa tullien ja tuontikieltojen takia. Kero Leather AB:ssä työskentelee 14 henkilöä 

ja Keron kenkätehtaalla 7-8 henkilöä. Kero Leather AB:n myynti tapahtuu verkkosivujen, 

kontaktien ja agentin kautta. Kero kenkien myynti tapahtuu verkkokaupassa ja 

muutamissa liikkeissä Ruotsissa ja Suomessa sekä omassa myymälässä Tukholmassa.  

Harjoittelun aikana ymmärsin, mistä poronnahan hinta koostuu. Prosessi raakataljasta 

värjätyksi nahaksi vaatii noin 13 työvaihetta. Lähes kaikkiin työvaiheisiin käytetään 

konetta, mutta niitä käytetään manuaalisesti. Kaikki vaiheet vaativat tarkkuutta ja monen 

käsittelyn aikana nahkaan saattaa tulla virheitä. Käsityön määrä nostaa nahan hintaa. 

Nahan valmistuksen koneisto on myös kallis. Tomas Kero painotti, että asiakkaat ovat 

erityisen kiinnostuneita poron taustasta, ja se erottaa poronnahan muista nahoista hinnasta 

huolimatta. Poronnahan yksi haasteista on sen työläs valmistus ja siitä johtuva korkea 

hinta. Raakatavaran vuosittainen määrä vaikuttaa myös paljon poronnahan hintaan, sillä 

poroja teurastetaan eri määrä vuosittain. Poronnahkatuotteet ovat luksustuotteita, ja on 

tärkeää tuoda ilmi mikä tekee esineestä arvokkaan. Silloin hyvä suunnittelu hyvän 

materiaalin lisäksi on todella tärkeä elementti. Hyvin suunniteltu ja mietitty tuote ei silti 

välttämättä myy ellei markkinointia ole osattu kohdistaa oikein.  
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Myyntipäällikö Bengt Keron mukaan poronanahan myynti on viime aikoina laskenut 

maailmanlaajuisesti merkittävästi, koska monien luksusmerkkien myynti on laskenut. 

Syynä on pitkälti taloudellinen taantuma, mikä on vaikuttanut koko maailmantalouteen 

ja useisiin yrityksiin. Kero Leather AB on silti myynyt kaikki valmistamansa nahat ja 

niitä ei ole suuria määriä varastossa. Kaikki tilaukset kuljetetaan Sattajärveltä käsin, mikä 

vähentää varastoinnin tarvetta. Se on myös yksi tekijä, mikä tekee toiminnasta 

ekologisempaa. Kuljetuksiin käytetään yleensä kuriiripalveluita, DHL:ää tai ostajien 

omia kuriiripalveluita. Lähetykset tapahtuvat nopeasti ja näytteet saapuvat parissa 

päivässä Sattajärveltä esimerkiksi Pariisiin. Yhteistyö on toimivaa ja mahdollistaa 

nopeasti tehtävät muutokset esimerkiksi värinäytteisiin.  

Kero Leather AB:n tuotekehittelystä vastaa Pentti Juutilainen, joka on työskennellyt 

aiemmin sveitsiläisessä yrityksessä Clariant, joka on myynyt Skandinaviaan 

värjäyskemikaaleja nahkatuotantoon. Hän on lisäksi työskennellyt muun muassa Friitalan 

ja Aaltosen nahkatuotannossa. Tuotekehittelyyn kuuluvat nahan ominaisuuksien 

muokkaaminen, värjäysprosessit ja käsittelyt. Juutilainen on viimeisiä työssä olevia 

värjäreitä nahkapuolella Euroopassa. Kerolla käytetään vain sveitsiläisiä ja saksalaisia 

uusimpia kemikaaleja, jotka ovat kaikista kalleimpia ja laadukkaimpia. Ne ovat 

Juutilaisen mukaan kaikkein ympäristöystävällisimpiä ja EU-direktiivien mukaisia.  

3.4 Tuotantoketju paikallisesti ja globaalisti 

Monet brändit eivät enää omista tehtaita vaan suurin osa tuotannosta tehdään 

alihankintana. Eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen vaatetustuotanto kasvoi toisen 

maailmansodan jälkeen ja siirtyi vähitellen myös Kaukoitään, lähinnä Japaniin, 

Hongkongiin ja Taiwaniin 1950-60 –luvuilla syynä alhaisemmat tuotantokustannukset. 

USA:ssa ja Euroopassa vaatetustuotanto muuttui vähitellen paikallisesta tuotannosta ja 

omistustehtaista alihankintasopimuksiin. Tuotantoa siirtyi Malesiaan, Philippiineille ja 

Indonesiaan. Kiinan talouden avautuessa tuotanto siirtyi sinne sekä muihin Aasian 
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valtioihin kuten Thaimaaseen, Pakistaniin, Bangladeshiin, Intiaan ja Sri Lankaan. 

Länsimaiden ja kehitysmaiden välille laadittiin vuonna 1974 Multifibre Arrangement 

(MFA) sopimus 94 , jolla pyrittiin turvaamaan länsimaiden omaa paikallista 

vaatetustuotantoa. Sopimus määräsi rajoituksia vaatteiden tuontiin muista valtioista. 

Sopimuksessa oli maakohtaisesti tietty määrä vaatteita, joita sai tuoda jälleenmyyntiin, ja 

lopulta sopimus edesauttoi globaalin alihankintaverkoston leviämistä, kun yritykset 

hakivat uusia tuotantomahdollisuuksia 1990-luvulla ja 2000- luvun alussa. Sopimus 

raukesi vuonna 2005 ja se vaikutti siihen, että alihankinta keskittyi taas muutamiin 

tuotantovaltioihin, joilla oli mahdollisuus tuottaa suuria määriä vaatteita.95  

Yrityksen tuotantoketjuun (supply chain tai global supply chain) liittyy termi sourcing eli 

hankinta. Englanninkielisellä termillä supply chain on myös toinen logistiikkaan liittyvä 

merkitys ja silloin käytetään suomeksi termiä toimitusketju. Hankinta tarkoittaa tuotteen 

valmistukseen liittyvien palveluiden, materiaalien ja tavarantoimittajien valintaa. 

Tavarantoimittaja eli supplier työskentelee ostajan (buyer) kanssa, joka neuvottelee 

tuotannon hinnoista tavarantoimittajan kanssa. Hankinta voi tapahtua joko globaalisti tai 

paikallisesti. Jackson ja Shawn mukaan hankinta vaihtelee yrityksestä riippuen. Joidenkin 

yritysten on kannattavampaa hankkia materiaalit ja tuotteiden valmistus mahdollisimman 

läheltä esimerkiksi jos kyseessä on luksusmerkki, jossa tuotantomäärät ovat pieniä ja 

ostajalla on kontaktit laadukkaiden materiaalien tuottajaan Euroopassa. Lähellä 

tapahtuvan tuotantoketjun etu on nopeammat toimitusajat. Jackson ja Shawn mukaan 

suurten tuotantomäärien muotiyrityksille hankinta on puolestaan kannattavampi 

organisoida halvemman työvoiman maissa, jotka pystyvät tuottamaan isoja määriä 

vaatteita edulliseen hintaan.96   

                                                 
94 Jackson, Shaw 2001, 120. 

95 Dickson, Loker, Eckman 2009, 14-15. Ks. myös Jackson, Shaw 2001, 117. 

96 Jackson, Shaw 2001, 114-115. 
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Valmis vaate koostuu useista eri elementeistä, jotka kaikki vaativat hankintaa. Vaatteen 

valmistamiseen tarvitaan kangasmateriaalit, lisätarvikkeet kuten vetoketjut ja napit, 

labelit eli tuotelaput ja muut hintalaput, henkarit ja muut pakkausmateriaalit. Jacksonin 

ja Shawn mukaan hankintaan on vaikuttaneet myynnin muutokset. Monet muotibrändit 

lisäävät mallistoihin monta kertaa sesongin aikana uusia tuotteita. Tästä seuraa se, että 

yritysten tekemät tilaukset saattavat jäädä pieniksi ja työsuhde alihankkijan kanssa 

lyhyeksi ostajien etsiessä edullisempia sourcing hintoja ja joustavampia 

tavarantoimitusaikoja. 97  Tämän tutkimuksen haastatteluaineistosta ilmeni, että 

suunnittelijoiden kokemus hankinnasta on, että yritys on pyrkinyt pitämään sopimuksia 

yllä samojen alihankkijoiden kanssa, joiden laatu ja hinta on vastannut odotuksia. 

Vaatetusalan ostotoimintaan ja hankintaan liittyy kolmenlaisia tuotteita. Tehdastuotteet 

(factored) ovat valmiiksi suunniteltuja vaatteita, jotka tavarantoimittaja välittää ostajalle. 

Näihin valmiisiin malleihin voidaan tehdä jälleenmyyjän esittämiä muutoksia. Cut-make-

trim (CMT) vaatteet ovat alihankintana leikattu ja ommeltu. Jälleenmyyjä on valinnut ja 

ostanut materiaalit CMT-tuotteisiin. Brändin tuotteet ovat joko jälleenmyyjän tai 

tuottajan suunnittelemia. Joillakin brändeillä (brand) on omia ompelevia tehtaita ja toiset 

brändit eivät omista tehtaita. Tuotanto voi olla organisoitu useassa eri tehtaassa sekä 

alihankintana että oman yrityksen sisällä. Brändeillä voi olla omat kontaktit 

materiaalituottajiin tai heillä voi olla agentti, joka etsii materiaalitoimittajat. Brändit 

voivat myös tehdä alihankinnan kanssa cut-make-trim alihankintana.98  

Kuvassa kolme on Hennes & Mauritzin esittämä piirros yrityksen toimitusketjusta. Kuvio 

esittää tärkeimmät toimitusketjun vaiheet, jotka saattavat tosin poiketa yrityksestä 

riippuen. Esimerkiksi logistiikka kuuluu usein lähes kaikkiin toimitusketjun alkupään 

vaiheisiin, sillä kankaiden raakamateriaali viljellään ja valmistetaan eri paikassa kuin 

                                                 
97 Jackson, Shaw 2001, 115. 

98 Dickson, Loker, Eckman 2009, 16-17. 
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kankaat. Kankaat valmistetaan monesti eri paikassa kuin missä ompelutyö tapahtuu. 

Haastatteluissa kävi ilmi, että globaalissa alihankinnassa käytetään monesti myös tehtaita, 

joilla on kankaat omasta takaa. Haastatteluista kävi ilmi, että ompelevilla tehtailla siinä 

tapauksessa joko omat materiaalitoimittajat tai tehtaan yhteydessä myös kankaiden 

valmistusta. Monet ompelevat tehtaat tekevät kankaisiin värjäykset ja käsittelyt.  

Lisäksi piirroksessa (kuva 3) puuttuu yksi tuotantoketjun vaihe – varastointi, jonka 

jälkeen tuote menee jakeluun ja myyntiin. Kuvassa kolme on viimeisenä vaiheena on 

vaatteiden kierrätys ja piiroksessa on esitetty Closed the Loop- vaatekeräyslaatikko. 

H&M: llä on myymälöissä Closed the Loop- vaatekeräys eli asiakkaat voivat tuoda H&M 

liikkeisiin vanhoja vaatteitaan. Vaikka kierrätys on esitetty piirroksessa toimitusketjun 

viimeisenä vaiheena, joka sulkee ympyrän, niin vain osa vaatteista on mahdollista 

kierrättää. Muut toimitusketjun vaiheet ovat vaatteen suunnittelu, raaka materiaalin 

valmistus, kankaan valmistus, vaatteen ompelu, kuljetus, myynti ja lopulta tuote päätyy 

asiakkaalle. Käytetty vaate päätyy joko uudelleen käyttöön usein kierrätysvaateliikkeiden 

kautta, kierrätyskuiduksi tai se päätyy huonoimmassa tapauksessa kaatopaikalle.  
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Kuva 3. Piirros H&M:n toimitusketjusta Hennes & Mauritzin verkkosivuilta (H&M value chain). 

Tuotannon vaiheisiin kuuluu: suunnittelu, raaka materiaali, kankaan valmistus, ompelu, kuljetus, myynti, 

asiakas ja Closed the loop- kierrätysvaatekampanja vaatteiden uusiokäyttöön. H&M pystyy hyödyntämään 

vain osan kierrätettävistä vaatteista. http://about.hm.com/en/About/sustainability/hm-conscious/value-

chain.html   

Paikalliseen ja globaaliin tuotantoketjuun kuuluu erilaisia kustannuksia. Tony Hinesin 

mukaan globaalin ja paikallisen tuotannon kustannusvertailu ei aina huomioi kaikkia 

globaalin tuotannon ja alihankinnan kustannuksia. Hines on kuvannut Iso-Britannian 

vaatetustuotannon hintaa suhteessa globaalin alihankinnan, tuotannon ja ostotoiminnan 

kuluihin kustannusvertailun jäävuoriteoriassa (The Iceberg Theory of Cost Comparison, 

kuva 4). Hinesin mukaan vaatetustuotantoon liittyy ensisijaisia ja ilmeisiä kustannuksia 

transparent costs, mutta myös myöhemmin ilmeneviä kustannuksia non-transparent 

costs, jotka liittyvät etenkin suuremman tuotantomäärän globaaliin alihankintaan. 

Hinesin mukaan useat britannialaiset yritykset ostavat ja valmistavat tuotteita kaukana, 
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sillä hinnat ovat halvemmat alhaisemman palkkatason maissa. Hines esittää, että päällisin 

puolin vaikuttaa selvältä, että on järkevämpää tuottaa vaatteita esimerkiksi Intiassa, jossa 

palkka on murto-osa Britannian palkkatasosta. Kuitenkin jäävuoriteorian mukaan 

globaaliin alihankintaan ja ostotoimintaan liittyy monia piilotettuja kustannuksia, joita ei 

välttämättä huomioida. 99   

 

 

Kuva 4. Kustannusvertailun jäävuoriteoria. Hines, T. (2004) Supply chain strategies: customer-driven and 

customer-focused. Routledge.  

Kuvan ensimmäisessä kolmiossa on esitettynä globaali tuotanto ja toisessa lähituotanto 

Britanniassa. Vesilinjan yläpuolella ovat näkyvä, ensisijainen kustannusvertailu. 

                                                 
99 Hines 2004, 142-149. 



50 

 

Globaalin tuotannon puolella vesirajan alapuolelle jää näkymätön osa jäävuoresta eli 

ylimääräiset, näkymättömät kustannukset. Ylimääräisiin kustannuksiin kuuluu yrityksen 

hankintaosasto ostotoiminnalle (procurement), alihankinnan hallinto ja johtaminen 

(management), ajankäyttö, tehdasvierailut, korjauskustannukset, menetetty myynti, 

joustamattomuus, vastausaika. 100  Kustannusvertailun jäävuoriteoriaa on mahdollista 

soveltaa Britannian lisäksi myös muuhun paikalliseen tuotantoon esimerkiksi 

Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa. Vaikka kustannukset ovat näennäisesti 

huomattavasti korkeammat, paikallisesta tuotannasta koituu Hinesin mukaan myös 

huomattavia säästöjä globaaliin alihankintaan verrattuna.            

3.5 Vastuullisuus ja markkinointi 

Suunnittelijoiden haastattteluista käy ilmi, että vastuullisuus näkyy yritysten brändissä 

(brand) ja markkinoinnissa eri tavoin. Brändille ei ole täysin vastaavaa suomenkielistä 

käännöstä, joten käytän tutkimuksessa brändi ja brändäys termejä. Vastuullisuutta 

voidaan käyttää osana brändäystä tai sen lähtökohtana. Brändin ja markkinoinnin välille 

on hyvä tehdä selkeä ero. Vastuullista brändäystä tutkinut konsultti Carbonaron mukaan 

brändäys on kokonaisvaltainen kuva yrityksen toiminnasta. Brändäykseen kuuluvat 

brändi-idea, arvot, periaatteet, tavoitteet ja brändin missio. Brändin tulee vastata näissä 

asioissa asiakkailleen, työntekijöilleen ja muille sidosryhmilleen.  

Markkinointi on Carbonaron mukaan brändin jatke; sen tavoitteena on tuoda esille kaikki 

ne asiat, mitä yrityksen brändin takana on ja sitä kautta edesauttaa yrityksen markkina-

arvoa.101Carbonaro jatkaa, että useilla yrityksillä, joilla kestävä kehitys on osa yrityksen 

toimintaa, puuttuu radikaalimmat kestävän kehityksen brändin mallit 

vastuullisuusjohtoinen strateginen brändiohjaus (sustainable-driven strategic brand 

direction) tai vastuullisuusjohtoinen brändijohtaminen (sustainability-driven brand 

                                                 
100 Hines 2004, 142-149. 

101 Carbonara, Goldsmith 162, 2015. Artikkeli kirjasta Fletcher, Tam 2015. 
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management)102. Jälkimmäisessä mallissa visionäärinen vastuullinen brändi muokkautuu 

brändin arvoista ja periaatteista liiketoimintamalliin. Liiketoiminta on mallin mukaan 

täysin kytköksissä ekologisiin ja sosiaalisiin kysymyksiin ja pyrkii vastaamaan 

toiminnallaan kestävän kehityksen ja vastuullisuuden markkinahaasteisiin.  

Carbonaro painottaa, että vastuullisuusjohtoinen strateginen brändiohjaus huomioi 

yrityksessä työskentelevät ja yrityksen sidosryhmät osana vastuullista liiketoimintaa. Se 

muokkaa yrityksen työntekijöiden, sidosryhmien mielikuvaa yrityksen roolista ja 

vastuusta ja auttaa sitä kautta muuttamaan vanhoja liiketoiminnallisia malleja uusiin 

innovatiivisiin vastuullisiin lähestymistapoihin. Vastuullisuusjohtoinen 

brändijohtaminen on vastuullisuusjohtoisen strategisen brändiohjauksen strategioiden 

toteuttamista, tuotesuunnittelua ja -kehitystä. Se koskee myös yrityksen vastuullista 

henkilöjohtamista ja menettelytapoja yhteistyökumppaneiden kanssa. Se vaikuttaa 

kaikkeen brändiin liittyvään kommunikaatioon. 103 Vastuullinen brändijohtaminen 

voidaan siis ajatella perustana vastuulliselle markkinoinnille.        

Vastuullisen markkinointiin liittyy myös termi greenwash, jota käytetään 

harhaanjohtavasta ekologisuutta ja eettisyyttä korostavasta markkinoinnista 104 . 

Greenwash voi olla esimerkiksi sitä, että käytetään vihreätä väriä tuote-etiketeissä 

luomaan mielikuva ympäristöystävällisyydestä tai korostetaan markkinoinnissa yrityksen 

vastuullisuutta, vaikka todellisuudessa toimilla olisi hyvin pieni vaikutus työoloihin tai 

ympäristönsuojeluun.  

Valtion lainsäädäntö asettaa omat rajoitteensa tuotannolle ja tuotteille. Euroopan 

komissio on ehdottanut EU-alueelle tuotteiden ekologista tuotemerkintää, jossa olisi 

mitattuna tuotteen ympäristövaikutukset. Euroopan komission Eurobarometrin raportin 

                                                 
102 Kirjoittajan suomennukset englanninkielisistä termeistä. 

103 Carbonara, Goldsmith 2015, 163. Artikkeli kirjasta Fletcher, Tam 2015. 

104 Kahle, Gurel-Atay 2013, 43-44. 
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mukaan, joka käsitteli ekologisia tuotteita, 48 prosenttia EU alueen kuluttajista on 

hämmentynyt tuotteiden ekologisesta informaatiosta.105      

 

Kuva 5. H&M:n kestävän kehityksen Concious Exclusive- malliston mainonta.   

Kuvassa viisi ja kuusi ovat kaksi esimerkkiä eettisiksi brändättyjen mallistojen 

mainonnasta. Kuva viisi on otettu H&M:n vuoden 2015 toiminnan vastuullisuusraportista 

ja siinä on mekko vuoden 2016 huhtikuussa julkaistusta Concious Exclusive- mallistosta. 

Toisessa kuvassa (kuva 6) on KIKS tuotemerkin vuoden 2016 Total Eclipse- malliston 

muotikuva. KIKS tuotemerkki on brändäytynyt ekologiseen ja eettiseen muotiin. 

Ensimmäisessä kuvassa (kuva 5) on tuotu selkeästi esille vaatteen materiaalien 

ympäristöystävällisyys. Kuvan kuusi perusteella ei taas pysty sanomaan, että vaatteet olisi 

tuotettu eettisesti ekologista materiaaleista, vaikka kyseessä on eettisen muodin yritys. 

Mahdollisesti ekologisuuden korostaminen ei ole koettu tarpeelliseksi, sillä asiakas kokee 

pienen paikallisen yrityksen helposti vastuulliseksi. Lisäksi KIKS tuotemerkin brändäys 

lähtee ekologisesta ja eettisestä ajattelusta, joten sitä ei välttämättä tarvitse tuoda 

asiakkaalle toistamiseen esille markkinoinnissa. Vastuullisen liiketoiminnan 

                                                 
105 Euroopan komissio 2013. kirjasta Fletcher, Tham 2015, 161. 
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korostamisella markkinoinnissa pyritään luomaan itsestä kuva vastuullisena toimijana 

alalla. Siinä on tärkeää, että markkinointi luo todenmukaisen kuvan yrityksen 

vastuullisuustoiminnasta. Seuraavassa kappaleessa käsittelen sosiaalisia innovaatioita, 

joilla pyritään vastaamaan vastuullisuuskysymysten luomiin tarpeisiin. 

 

Kuva 6. KIKS:in 2016 Total Eclipse- malliston lookbook. http://kiks.fi/total-eclipse-2016/ 

3.6 Sosiaaliset innovaatiot 

Tutkimukseni kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, että vaatetustuotanto on muuttunut 

globalisaation seurauksena nopeasti ja vaatetusalan sosiaalisessa laadunvalvonnassa 

riittää vielä kehitettävää. Tuotannon haasteisiin on pyritty vastaamaan sosiaalisen 

laadunvalvonnan järjestelmillä, mutta niiden avulla on haastavaa poistaa kaikkia 

vaatetusteollisuuden vastuullisuusongelmia. 106  Vaatetustuotannon haasteita ovat 

aiemmissa kappaleissa mainitut ilmiöt kuluttamisesta ja tuotannon nopeista sykleistä 

tuotannon eettisiin ja ekologisiin haasteisiin. Globaaliin ja paikalliseen tuotantoon, 

                                                 
106 Dickson, Loker, Eckman 2009. 

http://kiks.fi/total-eclipse-2016/
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tuotteen markkinointiin sekä yrityksen rooliin yhteiskunnallisena toimijana liittyvät omat 

ongelmansa. Suomalainen politiikko Ilkka Taipale on toiminut pitkään 

yhteiskunnallisena vaikuttajana. Taipale on puhunut sosiaalisten innovaatioiden 

tärkeydestä kansalaisyhteiskunnassa. Taipale määrittelee sosiaalisen innovaation 

keksinnöksi, joka on toteutettu käytännössä ja se vaikuttaa myönteisesti ihmisten elämään 

vastaamalla heidän sosiaalisiin tarpeisiinsa. Sosiaaliset innovaatiot voivat olla uusia 

toimintatapoja, strategioita tai organisaatioita. Ne liittyvät yhteiskunnan toimintaan, 

koulutukseen, työoloihin ja terveyteen ja hyvinvointiin. Sosiaalisilla innovaatioilla 

voidaan nähdä olevan tärkeä rooli kansalaisyhteiskunnan vahvistajana. 107 Ne ovat 

uudenlainen tapa lähestyä yhteiskunnan sosiaalisia haasteita. 

Geoff Mulganin mukaan sosiaalinen innovaatio uudenlainen yhdistelmä jo olemassa 

olevista käytännöistä. Sosiaaliset innovaatiot ylittävät eri alojen ja organisaatioiden rajat 

ja tuovat yhteen eri alojen osaajia. 108 Ilkka Taipale on kirjoittanut suomalaisen 

yhteiskunnan sosiaalisista innovaatioista, joita ovat esimerkiksi maksuton koulutus, 

eduskunnan tulevaisuusvaliokunta, äitiyspakkaus, opintotuki, terveyskeskukset, kirjastot, 

isyysvapaa. 109 Sosiaalisiksi innovaatioiksi voidaan luonnehtia myös joitain teknisiä 

innovaatioita kuten avoin lähdekoodi esimerkiksi Linux tai Wikipedian toimintatavat.110 

                                                 
107 Taipale 2006. 

108 Mulgan 2007.  

109 Taipale 2006. 

110 Mulgan 2007, 47. 
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Kuva 7. Sosiaalisen innovaation prosessi kirjasta Mulgan (2007) The open book of social innovation. Kuusi 

vaihetta ovat: 1. Prompts eli nopeat, äkkinäiset 2. Proposals, ehdotukset 3. Prototypes, prototyypit 4. 

Sustaining, ylläpitäminen 5. Scaling, skaalaus 6. Systemic change, systemaattinen muutos. 

Sosiaalisen innovaation prosessi (kuva 7) kuvaa, miten sosiaaliset innovaatiot syntyvät 

Murrayn, Caulier-Grisen ja Mulganin mukaan. Prosessiin kuuluu kuusi vaihetta ja 

kirjoittajat painottavat, miten prosessi ei aina etene vaihe vaiheelta, vaan saattaa joskus 

alkaa esimerkiksi skaalaus- vaiheesta. Lisäksi vaiheet voivat tapahtua samanaikaisesti. 

Ensimmäisessä vaiheessa (prompts, inspirations and diagnoses) huomioidaan kaikki syyt 

innovaation tarpeelle esimerkiksi huono tehokkuus, julkiset leikkaukset tai kriisitilanteet. 

Toisaalta vaikeat olosuhteet auttavat löytämään myös uusia ajattelutapoja, inspiraatioita. 

Tässä vaiheessa diagnosoidaan ongelma ja huomataan ne syyt, mitkä aiheuttavat sen, jotta 

löydettäisiin ongelmaan sopiva ratkaisu. Toisessa vaiheessa (proposals and ideas) 

ideoidaan ratkaisua ongelmaan. Ideointiin voi käyttää monenlaisia työkaluja. 

Kolmannessa vaiheessa (prototyping and pilots) testataan eri ideoita ja niiden toimivuutta 

käytännössä. Murray, Caulier-Grise ja Mulgan painottavat tämän vaiheen tärkeyttä. 

Kokeiluvaiheessa hienosäädetään ideoita onnistumisien ja virheiden kautta. 

Neljännessä vaiheessa (sustaining) idea muuttuu käytännöksi. Siihen kuuluu ideoiden 

terävöityminen sekä rahoituksen varmistaminen. Rahoitus tulee joko yksityiseltä 

sektoriltä kuten yrityksiltä tai hyväntekeväisyydestä tai julkiselta sektorilta esimerkiksi 

valtion budjetista. Viidennessä vaiheessa (scaling and diffusion) mietitään 
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kasvustrategioita innovaatiolle. Innovaation kasvu tapahtuu organisaation sisällä, ja 

mahdollisesti innovaatio lisensoidaan tai siihen tulee osakeomistajuus ja sitä kautta 

innovaatio voi vähitellen kasvaa. Innovaation kasvuun vaikuttaa markkinakysyntä ja se, 

miten edustajat ja vaikuttajat vievät innovaatiota eteenpäin. Scaling viittaa mittakaavaan 

kasvuun ja termi kuvaa hyvin, sitä miten organisaatio kasvaa innovaation myötä. 

Kuitenkin Murray, Caulier-Grise ja Mulgan painottavat että scaling on massatuotanto- 

aikakauden käsite ja innovaatiolla voidaan tarkoittaa myös erilaisia lähestymistapoja 

kestävämpään kasvuun.  

Kuudennessa vaiheessa (systemic change) sosiaalinen innovaatio saa aikaan 

systemaattisen muutoksen. Systemaattinen muutos sisältää yleensä monien elementtien 

vuorovaikutusta kuten sosiaalisten liikkeiden, business-mallien, lakien ja säännösten, 

infrastruktuurin ja uudenlaisten ajattelutapojen vuorovaikutusta. Systemaattinen muutos 

sisältää yleensä uusia rakenteita, jotka koostuvat monista pienemmistä innovaatioista. 

Sosiaaliset innovaatiot joutuvat usein vastakkain vanhojen toimintamallien kanssa, jotka 

usein estävät sosiaalisten innovaatioiden aikaansaamaa systemaattista muutosta. Näitä 

vanhojen toimintamallien esteitä ei yleensä voi sivuuttaa, vaan olosuhteiden on 

muututtava, jotka sosiaaliset innovaatiot olisivat taloudellisesti kestävällä pohjalla. 

Näihin olosuhteisiin kuuluvat uudet teknologiat, toimitusketjut, taidot, institutionaaliset 

mallit sekä säännöstely ja taloudelliset rakenteet. Systemaattiset innovaatiot vaikuttavat 

usein rakenteellisiin muutoksiin julkisella tai yksityisellä sektorilla pitkällä aikavälillä.111         

Vaatetusalan sosiaaliset innovaatiot voivat liittyä esimerkiksi materiaalikehitykseen, 

teknologian hyödyntämiseen ja vaatetuspalveluihin. Tulevaisuuden vaatetuksessa 

hyödynnetään kehittyvää teknologiaa ja yksi mahdollisuus on virtuaalisesti räätälöidyt 

vaatteet käyttämällä tarkkojen vartalon mittojen ottamiseen kehoskannausta sekä 

kaavoitus- ja mallinnusohjelmia. Myös 3D- tulostusmahdollisuudet lisääntyvät eri 

                                                 
111 Murray, Caulier-Grise, Mulgan 2010, 11-13. 
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materiaaleilla. Vaatetuksen sosiaaliset innovaatiot voivat liittyä myös kuluttamiseen ja 

käyttäjätottumuksiin esimerkiksi tarjoamalla erilaisia vaatetukseen liittyviä palveluita 

varsinaisten vaatekauppojen ohella tai yhteydessä. Vaatetuspalvelut voivat esimerkiksi 

olla korjaus- tai huoltopalveluita tai suunnittelupalveluita, joissa asiakas voi esimerkiksi 

osallistua vaatteen suunnitteluun ja materiaalivalintoihin ja vaikuttaa vaatteeseen oman 

yksilöllisen maun mukaan. Kulutuskäyttäytymiseen liittyy vahvasti tuotteissa oleva 

kuluttajainformaatio sekä laajempi tiedottaminen ja valistaminen tuotteiden sosiaalisista- 

ja ympäristövaikutuksista. Tämän tutkimuksen haastateltavat mainitsivat myös 

tiedottamisen tärkeyden. Tuotekasvatuksen tulisi alkaa koulussa, jotta lapset 

tulevaisuuden kuluttajina oppisivat tuotteiden ja kuluttamisen vastuullisuudesta.      

Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things- kirjassa kemisti Michael 

Braungart ja arkkitehti William McDonough analysoivat tuotteiden koko elinkaarta 

uudesta näkökulmasta. Heidän mukaan kierrätykseen kannustavat toimet reduce- reuse-

recycle- strategiat eivät ratkaise kulutusongelmaa tai tuotteiden ympäristökuormitusta. 

Braungartin mukaan tuotteissa tulisi myös huomioida niiden käyttäjiin kohdistuvat 

kemialliset vaikutukset. Esimerkiksi vaatetusmateriaalit sisältävät väri- ja 

jälkikäsittelyaineita, joista monet ovat myrkyllisiä ja saattavat aiheuttaa allergisia 

reaktioita, iho-oireita tai muita terveyteen vaikuttavia haittoja. Braungart ja McDonough 

ehdottavat uudenlaista tapaa lähestyä muotoilua ja tuotteen valmistamista, jossa tuotteen 

valmistusmateriaalit olisivat mahdollisimman riskittömiä ja maatuvia, niin että niiden 

hävittämisestä ei lähtökohtaisesti tulisi ongelmaa.112  

Braungart ja McDonough käyttävät downcycling ja upcycling käsitteita. Downcycling 

kuvaa kierrätystä, jossa materiaali huononee uudelleen valmistuksen ja käytön myötä.  

Esimerkiksi puuvillakuitu heikkenee, kun siitä tehdään kierrätyspuuvillaa. Toisessa 

tapauksessa tuotteesta valmistetaan vähempiarvoisempi tuote esimerkiksi 

                                                 
112 Braungart, McDonough 2002. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Braungart
https://en.wikipedia.org/wiki/William_McDonough
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kierrätystekstiilit, jotka eivät sovellu jatkokäyttöön voidaan käyttää tekstiilikuituina 

vaimennus- ja eristysmateriaaleina. Upcycling tarkoitus on, että tuotteen hyödyllisiä 

materiaaleja voitaisiin käyttää jatkossa ja se vähentäisi uuden raakamateriaalin tarvetta ja 

kulutusta. Braungart ja McDonough painottavat, että tiettyjen biologisten ja kemiallisten 

materiaalien yhdistäminen vaikeuttaa materiaalien uusiokäyttöä ja siksi heidän mukaansa 

tuote pitäisi suunnitella upcycling, tuotteen uudelleenkäyttö, mielessä. 113  Tuotteen 

elinkaaren huomioiva vaatetussuunnittelu ja materiaalikehitys ovat tärkeä osa tämän 

hetken ja tulevaisuuden vaatetusalan kehitystä. Gradel to gradel- ajattelun 

hyödyntäminen vaatetustuotannossa on yksi esimerkki siitä, miten ympäristöhaasteisiin 

pyritään vaikuttamaan erilaisten sosiaalisten innovaatioiden avulla.  

Tutkimuksen pitkän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on ollut käydä läpi niitä 

aihealueita, mitkä liittyvät vastuulliseen vaatetustuotantoon sekä paikallisessa että 

globaalissa mittakaavassa. Lähdekirjallisuudesta käy ilmi globaalin ja paikallisen 

tuotannon edut ja haasteet. Kirjallisuuden perusteella on kuitenkin vaikea vetää 

johtopäätöstä siitä, minkälaisia ovat eri yritysten vastuullisuustoimet ja miten 

vastuullisuustoimien onnistuminen nähdään yritysten sisällä. Seuraavassa osiossa siirryn 

aineiston käsittelyyn. Vaatetussuunnittelijoiden haastatteluissa olen saanut tietää 

yksityiskohtaisemmin heidän yritystensä vastuullisuuskäytännöistä. Lisäksi haastattelut 

ovat tuoneet tutkimukseen vaatetussuunnittelijan näkökulman vastuullisuudesta. 

 

 

 

 

                                                 
113 Braungart, McDonough 2002. 
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4 AINEISTON VALINTA JA MENETELMÄ 

4.1 Teemahaastattelu 

Tutkimukseni ensisijainen aineisto koostuu kolmen suomalaisen vaatetussuunnittelijan 

teemahaastatteluista vaatetusyrityksen vastuullisuudesta. Hirsjärvi ja Hurme esittävät, 

että teemahaastattelu eli puolistrukturoitu haastattelu koostuu etukäteen valituista 

teemoista ja aihealuista, joiden pohjalta esitetään tarkentavia kysymyksiä. 

Teemahaastattelun metodologiassa korostuu haastateltavan tulkinta asioista ja 

merkityksistä, joita he antavat asioille.114Tuomi ja Sarajärvi puolestaan esittävät, että 

teemahaastatteluissa on kysyjästä kiinni, kuinka samanmuotoisina hän pitää eri 

haastattelut. Tutkija voi esittää kysymykset eri muodoissa ja järjestyksessä, käyttää eri 

sanamuotoa ja myös jättää pois kysymyksiä. Haastattelussa tutkija pyrkii löytämään 

merkityksellisiä vastauksia tutkimusongelmaan vastaamiseksi. Haastattelurunko 

perustuu tutkimuksen viitekehykseen.115Tuomi ja Sarajärvi painottavat, että tutkimuksen 

ja haastateltavan valmistautumisen kannalta on parempi lähettää haastateltavalle hyvissä 

ajoin haastattelurunko, teemat ja haastattelukysymykset. Silloin haastateltavalla on aikaa 

syventyä teemoihin. On myös eettisesti perusteltua kertoa haastateltavalle, mitä tutkimus 

koskee.116  

Haastattelin vaatetussuunnittelijoita, sillä halusin tutkia sitä, miten yritysvastuu näkyy 

vaatetussuunnittelijan työssä. Haastateltavat edustavat erikokoisia ja erityyppisiä 

yrityksiä, joka antoi monipuolisemman käsityksen siitä miten eri tavoin vastuullisuutta 

harjoitetaan pohjoismaalaisissa vaatetus- ja vaatetusmateriaaliyrityksissä. Valitsemillani 

yrityksillä on sekä paikallista että globaalia tuotantoa ja alihankintaa. Tutkimukseni on 

                                                 
114 Hirsjärvi, Hurme 2001, 48.  

115 Tuomi, Sarajärvi 2009. 75. 

116 Tuomi, Sarajärvi 2009. 73. 
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tapaustutkimusta ja aineistosta käy ilmi, miten vastuulliset toimintaperiaatteet ja – tavat 

toteutuvat näissä yrityksissä.  

Otin aluksi sähköpostitse yhteyttä vaatetussuunnittelijoihin ja pyysin mahdollisuutta 

haastatteluun. Katja Illyana ja Pirjo Rautiainen suostuivat haastatteluun ja sovin 

sähköpostitse heidän kanssaan haastatteluajat. Lähetin jokaiselle haastateltavalle 

haastattelurungon, jossa oli samat teemat, mutta hieman eri painotukset, sillä halusin 

huomioida erikokoisten yritysten toimintatavat. Ensimmäinen tutkimuksen haastateltava 

oli Katja Illyana, joka on oman tuotemerkkinsä KIKS suunnittelija. Kyseessä on eettisen 

ja ekologisen muodin pienyritys, jonka kaikki tuotanto tapahtuu Suomessa. Toinen 

haastateltava oli Pirjo Rautiainen, joka suunnittelee naisten ja miesten vaatteita 

Sokokselle ja S-ryhmän tuotemerkeille. Tein Illyanan haastattelun Oulussa ja Pirjo 

Rautiaisen Helsingissä keväällä 2015. Luin, litteroin ja teemoittelin haastattelut ja 

minusta tuntui, että aineisto kaipasi vielä kolmatta näkökulmaa suuremman globaalin 

yrityksen vaatetussuunnittelijalta. Otin yhteyttä Merja Ulviseen, joka työskentelee 

H&M:n Divided Collectionin vaatesuunnittelijana ja hän suostui haastatteluun. Tein 

Ulvisen haastattelun Skypellä keväällä 2016. Haastattelut olivat keskimäärin tunnin 

mittaisia. Kero AB:n toimitusjohtajan ja myyntipäällikön kanssa käymäni keskustelut 

tapahtuivat harjoittelun aikana.  

Keräsin suunnittelijahaastatteluissa tietoa viidestä eri vastuullisuuden osa-alueesta. 

Haastatteluteemat: 

1. Yrityksen arvot ja mistä yrityksen mahdollinen eettinen koodi muodostuu. Miten 

vastuullisuutta toteutetaan yrityksessä? 

2. Yrityksen tuotanto ja alihankinta, ja miten ne on järjestetty. Mikä on suunnittelijan 

rooli yrityksen organisaatiossa? Miten suunnittelija pystyy vaikuttamaan yrityksen 

vastuullisuuteen?  
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3. Tuotannon ja alihankinnan sosiaalinen laadunvalvonta ja yhteistyö alihankkijoiden 

kanssa. Miten läpinäkyvyviä ovat eri tuotantovaiheet?  

4. Valmis tuote. Kuinka paljon tuote sisältää informaatiota tuotannosta ja materiaalien 

alkuperästä?  

5. Vastuullisuuden käyttö ja painotus yrityksen markkinoinnissa.  

Katja Illyana on suunnitellut naisten ja miesten vaatteita kahdelle tuotemerkilleen Locks 

steady ja KIKS. Hän aloitti tuotemerkkien suunnittelun vuonna 2003, mutta nyt hän 

suunnittelee ainoastaan KIKS- tuotemerkkiä. Yrityksen hän perusti vuonna 2009. KIKS- 

merkin tuotteet on suunnitteltu ja tuotettu Oulussa. Illyana on ollut lähes kokonaan yksin 

tuotemerkkinsä takana ja vastannut yksin suunnittelusta, kaavoituksesta, toteutuksesta ja 

markkinoinnista. Tällä hetkellä hänellä on oppisopimustyöntekijä, joka vastaa osittain 

kaavoituksesta ja ompelusta. Katja Illyanan tuotemerkki KIKS on brändätty ekologiseksi 

ja eettiseksi vaatemerkiksi. Vaatteet on valmistettu kierrätys- ja ylijäämämateriaaleista ja 

materiaalit tulevat Suomesta. Logistiikka on tämänkaltaisessa lähellä tapahtuvassa 

tuotannossa pienimuotoista ja varastoja ei juuri ole. KIKS edustaa paikallista 

pienvaatetustuotantoa, jota on Suomessa jonkin verran. KIKS tarjoaa piensarjoina 

tuotettujen vaatemallistojen lisäksi stailausta ja puvustusta. Asiakkaalla on myös 

mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluprosessiin esimerkiksi värien ja materiaalien valintaan 

sekä teettää vaate omien mittojensa mukaan.     

Pirjo Rautiainen työskentelee freelance-suunnittelijana Sokokselle ja muille S-ryhmän 

kauppojen omille tuotemerkeille. Rautiaisella on takanaan pitkä ura suomalaisessa 

vaatetusteollisuudessa ja hän on työskennellyt useissa isoissa yrityksissä 

vaatetussuunnittelijana. Hän suunnittelee Sokokselle ja S-ryhmän tuotemerkeille miesten 

mallistoja. S-ryhmän tuotanto ja alihankinta tapahtuu useissa maissa esimerkiksi Kiinassa, 

Intiassa, Italiassa, Turkissa ja Bangladeshissa. S-ryhmän vaatetussuunnittelijat ovat 

freelance-suunnittelijoita, mutta monet työskennelleet yrityksen kanssa pitkään. S-
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ryhmän omien vaatemerkkien suunnittelu tapahtuu Suomessa ja tuotanto pääasiallisesti 

Euroopan ulkopuolella. Joitakin yksittäisiä malleja ja mallistoja on valmistettu myös 

Suomessa. S-ryhmän mallistosuunnittelu tapahtuu vaatesuunnittelijan, mitoittajan eli 

kaavoittajan ja ostajan yhteistyönä.   

Merja Ulvinen työskentelee H&M:n assistenttivaatesuunnittelijana Tukholmassa. Hän on 

opiskellut vaatesuunnittelijaksi tanskalaisessa Koldingin designkoulussa ja mennyt 

H&M:lle töihin valmistumisensa jälkeen. Hän suunnittelee vaatteita nuorille suunnatulle 

Divided- tuotemerkille. H&M:n suunnittelu tapahtuu Ruotsissa ja tuotanto monissa 

tuotantomaissa. Jokaisella H&M tuotemerkillä on useita vaatesuunnittelijoita sekä 

konseptisuunnittelija, jotka vastaavat visuaalisesta kokonaisuudesta. Ulvinen on 

työskennellyt H&M:llä kaksi vuotta.   

4.2 Aineiston analyysimenetelmä 

Käytin haastatteluaineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi on 

yksi laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmistä 117 . Tuomi ja Sarajärvi 

määrittelevät sisällönanalyysiä tutkija Timo Laineen rungon mukaan nelivaiheisena 

prosessina. Ensimmäisessä vaiheessa tutkija käy läpi aineistoa, tekee tietoisen päätöksen 

ja rajaa aineistosta kohdat, jotka vastaavat tutkimusongelmaan. Toisessa vaiheessa tutkija 

koodaa tai litteroi aineiston eli tekee aineistosta muistiinpanoja. Kolmannessa vaiheessa 

tutkija luokittelee, teemoittelee ja tyypittelee aineiston. Luokiteltu aineisto voidaan koota 

taulukoksi, johon on laskettu kuinka monta kertaa jotkut asiat toistuvat aineistossa. 

Teemoittelu voi muistuttaa luokittelua, mutta siinä avataan mitä kustakin teemasta on 

sanottu. Sillä ei ole merkitystä, kuinka monta kertaa asia on mainittu, vaan sanotun asian 

painoarvolla ja merkityksellä tutkimusongelmaan. Laadullinen aineisto ryhmitellään 

aihealueisiin, jonka jälkeen on mahdollista vertailla aineistossa esiintyviä teemoja. 

Tutkija etsii aineistosta teemaa kuvaavia näkemyksiä. Teemahaastattelun teemat toimivat 

                                                 
117 Tuomi, Sarajärvi 2009, 91. 
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jo itsessään aineiston jäsennyksenä. Tyypittelyllä tarkoitetaan aineiston ryhmittämistä 

tietyiksi tyypeiksi. Tietyistä teemaa koskevista näkemyksistä muodostetaan 

yleistys. 118 Eskola ja Suoranta toteavat, että tutkijan on myös hyvä kysyä itseltään, 

hakeeko tutkimuksen analyysistä samankaltaisuutta vai erilaisuutta119.  

Miles ja Huberman avaavat analyysin teknistä vaihetta, jossa pelkistetään aineiston 

alkuperäisilmaukset huomioiden tutkimusongelma- ja kysymys. Ensin tunnistetaan 

aineistosta ne asiat, jotka ovat tutkimuksen kannalta kiinnostavia, ja sen jälkeen ilmaisut 

pelkistetään yksittäisiksi ilmauksiksi. Tämän jälkeen ne ryhmitellään samaa teemaa 

noudattavien ilmaisujen joukkoon. Samankaltaiset ilmaisut laitetaan samaan kategoriaan 

ja annetaan kategorialle nimi. Tämä on analyysin kriittinen vaihe, sillä tutkija käyttää 

tulkintaansa, millä perusteella tietyt asiat kuuluvat tiettyyn kategoriaan. Analyysissä 

yhdistetään samansisältöisiä alakategorioita ja niistä muodostetaan yläkategorioita. 

Yläkategorioille annetaan myös nimi. Lopuksi kaikki yläkategoriat yhdistetään yhdeksi 

kaikkia kuvaaksi kategoriaksi. Kategorioiden avulla vastataan tutkimusongelmaan.120           

4.3 Aineistojen vertailu- vastuullisuuskategoriat 

Litteroin haastattelut kirjoittamalla kaikki nauhoitetut haastattelut. Kävin haastattelut läpi, 

tein niistä muistiinpanoja ja pelkistin sanottuja lauseita. Nostin näistä pelkistetyistä 

ilmauksista tärkeimmiksi nousseita teemoja. Teemat noudattivat pitkälti 

teemahaastattelun teemoja, mutta nämä tietyt aiheet korostuivat vastauksissa.  

Tärkeimmiksi teemoiksi nousi kuusi aihetta;  

- arvot ja vastuullisuus  

- suunnittelu ja tuotannon organisointi   

                                                 
118 Tuomi, Sarajärvi 2009, 92-93. 

119 Eskola, Suoranta 1998. 

120 Miles ja Huberman 1994. 
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- paikallinen ja globaali tuotanto   

- vastuullisuuden haasteet   

- tuote  

- markkinointi ja läpinäkyvyys. 

Tyypittelin aineistosta kategorioita tarkastelemalla syvemmin jokaista teemaa. 

Vastuullisuuskategorioiksi (vertailutaulukko, liite 2) muodostuivat:  

1. Periaatteet ja toimet  

2. Organisaatio  

3. Haasteet  

4. Tuote  

5. Media  

Löysin haastatteluista näihin kategorioihin liittyviä aihealueita, joita jokainen 

suunnittelija oli käsitellyt haastattelussa omalla tavallaan. Tein kategorioista 

vertailutaulukon, johon kokosin haastateltavien vastaukset eri kategorioista. Haastattelut 

toivat esille suunnittelijan käytännön työtä, yrityksen vastuullisuustoimintaa sekä 

jokaisen haastateltavan henkilökohtaista suhdetta ja suhtautumista vastuullisuusasioihin. 

Tein kategorioista ja niiden aihealueista koko aineiston kattavan vertailun. Vertailusta 

käy ilmi, miten eri tavalla yritykset lähestyivät ja toteuttivat vastuullisuutta ja miten 

erilainen on suunnittelijan rooli ja työnkuva näissä erikokoisissa yrityksissä. 

Vertailutaulukosta käy myös ilmi, mitkä ovat vaatetussuunnittelijoiden työssä kohtaamat 

vastuullisuushaasteet ja miten vastuullisuus näkyy valmiissa tuotteessa.  

Vertailutaulukosta käy ilmi vaatetussuunnittelijoiden yritysten vastuulliset toimintatavat 

ja miten tuotanto ja alihankinta on järjestetty sekä miten vastuulliset toimintatavat 

näkyvät vaatetussuunnittelijan työssä. Vertailutaulukko kiteyttää haastatteluaineistojen 
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teemat ja niitä avaamaalla olen seuraavassa kappaleessa pyrkinyt vastaamaan 

tutkimusongelmaan siitä, miten vastuulliset toimintatavat eroavat globaalissa ja 

paikallisessa tuotannossa ja alihankinnassa, ja miten suunnittelijan rooli eroaa globaalissa 

ja paikallisessa tuotannossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

5 AINEISTON ANALYYSI 

5.1 Periaatteet ja toimet 

Haastateltavat käsittelivät vastuullisuutta ja yrityksen arvoja sekä omasta 

näkökulmastaan että yrityksen vastuullisuustoiminnan ja eettisten periaatteiden kautta. 

Kysymykset vastuullisuudesta herättivät paljon keskustelua ja haastateltavat tiesivät 

paljon yrityksensä vastuullisuustoiminnasta ja sen haasteista. Haastatteluista ilmeni, että 

vaatetussuunnitteluun liittyy alan omia vastuullisuuskysymyksiä ja –teemoja. 

Vastuullisuus liittyy yrityksen kaikkiin tuotannon vaiheisiin ja sen takia monilla 

yrityksillä on eettisiä periaatteita toiminnan perustana. Jokainen haastateltava painotti 

hieman eri vastuullisuuden osa-alueita myös siksi, että tutkittavilla yrityksillä on erilaiset 

toimintatavat ja organisaation rakenne.      

Katja Illyanan KIKS tuotemerkin periaate on, että vaate on tuotettu, suunniteltu ja 

valmistettu niin, ettei se vahingoita luontoa ja ihmistä. Vaate on mukava päällä ja siitä on 

iloa omistajalle.  

Se mun vaatemerkin motto, mikä on muuten ollut siitä ensimmäisestä päivästä lähtien, 

että kunnioittaen luontoa, ihmistä ja hyviä kiksejä. Mä en oo raaskinut vieläkään luopua 

siitä motosta, koska se kiteyttää sen mun ideologian, että se vaate on tuotettu, suunniteltu 

ja valmistettu, niin että se ei vahingoita, että se vahingoittaa mahdollisimman vähän 

luontoa, ettei se vahingoita ihmisiä, ettei se sorra ketään. Ja sitten vielä, että sitä on 

mukava pitää päällä ja se tuottaa iloa omistajalleen. (Katja Illyana) 

Illyanan mielestä ei ole olemassa erikseen eettisiä yrityksiä, vaikka hänen tuotemerkkinsä 

profiloituukin ekologisen ja eettisen muodin alle. Hyvän designin pitää puhua puolestaan. 

Katja Illyana ja Tomas Kero painottavat tärkeänä sitä, että tuotantoa on myös 

Pohjoismaissa. 
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No, kyllä se on musta arvo sinänsä, vaikka tuntuu olevan alalla vähemmän, että työllistää 

Suomessa. Se on mulla ainakin se ihanne, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Sitä en tarkoita, 

ettei eettisesti voisi tuottaa missä päin maailmaa tahansa, mutta se on vielä yks sellainen 

eettinen kysymys, jonka voi ottaa, että mihin sä haluat sen sun yrityksen hyvän jakaa ja 

kenelle. (Katja Illyana) 

Toisaalta Illyana puhui myös eettisyydestä itseään kohtaan, sillä hän joutuu yrittäjänä 

monesti tekemään pitkiä päiviä ja monen ihmisen työt. Illyanan mielestä vastuu eettisesti 

ja ekologisesti tuotetusta tuotteesta kuuluu sekä kuluttajalle, yritykselle että valtiolle. 

Illyana mainitsi haastattelussa myös tekijänoikeudet ja sen, että suunnittelijan arvoihin 

kuuluu omaperäisyys. Kaikenlainen kopiointi on epäeettistä.  

Pirjo Rautiainen puhui haastattelussa myös suunnittelijan vastuusta. On tärkeää, että 

suunnittelija ei johda suunnittelussa harhaan kuluttajaa. Kuluttajaa ei saa aliarvioida. 

Tuotteelle on valittava sopiva materiaali, jota kuluttaja pystyy itse huoltamaan. 

Suunnittelijalla on myös velvollisuus tehdä tuotteesta esteettisesti miellyttävää.  

Kun Pirettalle suunnittelin talvitakkeja, niin siellä oli aivan ehdoton sääntö, että sen 

kankaan, talvitakin kankaan paino ei saa olla alle 500 grammaa. Ja jos se menee, silloin 

se ei ole enää talvitakki. Ja sitten nimenomaan niistä välivuorista, että mihin laitetaan 

välivuori ja mihin ei laiteta välivuorta, että se tavallaan koettiin että jos sä teet talvitakkia, 

niin sulla on vastuu myös siitä, että sä teet sitä. Niin kuin myyntimiehet sanoo, että onkos 

tämä tehty rikollisesti vai ei.... Ja sit oot vastuullinen, et se materiaali on semmonen, et 

sun on helppo huoltaa sitä itse. Jos sulla on joku tuollanen huono villa, niin voiko sitä 

ees viedä kuivapesuun, en tiedä. Miten se siellä käyttäytyy. Et se on kertakäyttötuote. 

(Pirjo Rautiainen)   

Lisäksi Rautiainen puhui haastattelussa paljon yritysvastuusta ja kertoi miten 

vastuullisuus on huomioitu Sokoksella ja SOK:lla. SOK:lla on käytössä BSCI Code of 
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Conduct. Rautiainen mainitsee, että BSCI järjestää alihankintatehtaisiin tehdasvierailuja 

ja alihankintatehtailla ei ole lupa ulkoistaa tilauksia.  

Se on BSCI, mutta mitään muuta ei ole. Ja he tekee myös itse tehtaisiin vierailuja, mutta 

luottavat niihin asianomaisiin, ketä siellä paikanpäällä on. Koska siellä on oma 

vastuullisuusjohtaja tuommoisessa organisaatiossa, joka vastaa näistä asioista. 

SOK:lla kaikkiin tuotteisiin laitetaan se valmistajamaa...Sitä ei lain mukaan tarvitse 

laittaa, mutta se laitetaan. Plus että pakkauksiin, mitä tuotteita pakataan pakkauksiin, 

niin niihin laitetaan sitä informaatiota. Jos mä oon oikeen ymmärtänyt. Sitä mukaan, jos 

tulee kysyntää, että tähän tarvittais jotakin mm. kuluttajilta. Tulee kyselyjä joistakin 

tuotteista, eettisyydestä ja muuta, niin sitä informaatiota lisätään sitten aina uusiin 

pakkauksiin ja pakkausmateriaaleihin, mitä katsotaan aiheelliseksi, mikä minusta on tosi 

hyvä. (Pirjo Rautiainen) 

Rautiainen painottaa, että yrityksellä on vastuu ihmisistä, joiden kanssa tehdään töitä. 

Rautiainen sanoi lopuksi, että SOK on lopulta aika pieni tekijä maailmalla. Suomalaisilla 

vaatetusyrityksillä on maailmalla hyvä maine yhteistyökumppanina.  

Noi on isoja asioita, mutta kyllähän se on yrityksen johdon asia, silloin kun tehdään tuolla 

kaukana maailmalla. Ja sitten se yhteistyökumppani, niin kuin SOK:lla on, että he pitävät 

huolen siitä, että asiat on kunnossa niissä tehtaissa, missä on tuotteet tehdään. Ainakin 

semmosissa missä mä oon itse käynyt, niin ne on tosi fiksuja tehtaita, siistejä tehtaita. Ja 

siellä on jopa poikia ompelemassa. Nuoria miehiä ompelemassa siellä. Ja leikkaamoissa 

on kaikki nää suojakäsineet, mitkä kuuluu olla, ettei vahinkoja pääse sattumaan. Koska 

niitähän voi aina sattua. Mutta kuitenkin, niillä on kaikki suojajutut siellä. Tosi fiksuissa 

tehtaissa mä oon ainakin käynyt, et jos ne vaan niissä tehdään, niin hyvä on. Et tietenkään 

ei voi koskaan tietää. Mutta niitä tehtaita on niin monenlaisia, mitä oon kuullut sitten 

kollegoiltani, että niitä on niin monenlaisia... Me ollaan kuitenkin demokratia, sillä 

tavalla pidetään ihmistä ihmisenä. (Pirjo Rautiainen) 
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Merja Ulvinen kertoi haastattelusta kattavasti H&M:n vastuullisuusohjelmasta. Ulvinen 

kertoi, että H&M järjestää kaikille uusille työntekijöille vastuullisuuskoulutuksen, jossa 

käydään läpi yrityksen Code of Conduct ja Code of Ethics. H&M kuuluu myös ILO:on. 

Vastuullisuudesta puhutaan paljon työyhteisön sisällä. H&M:llä on selkeät tavoitteet 

vastuullisuudessa ja Ulvinen kertoi, että ne tulevat myös käytännön työssä esille. 

Vastuullisuus näkyy käytännön työssä tavoitteiden ja projektien kautta. Tavoitteet nostaa 

niitä konkreettisesti. (Merja Ulvinen) H&M:llä on kestävän kehityksen osasto, jonka 

johtaja kuuluu johtoryhmään. Osasto jakaa tietoa materiaaleista ja vastaa kysymyksiin 

ekologisuudesta. Osasto on aktiivinen ja se on mukana eri projekteissa. Osasto tekee on 

joskus yhteistyötä myös mallistosuunnittelun työryhmien kanssa. Ulvinen kertoi, että 

esimerkiksi H&M:n Concious Denim- ekologinen farkkuvaatemallisto teki paljon 

yhteistyötä kestävän kehityksen osaston kanssa. H&M tekee myös hyväntekeväisyyttä 

esimerkiksi Unisefin kanssa lahjoittamalla osan kierrätyspuuvillakeräyksen tuotoista 

Unisefille ja muille hyväntekeväisyysjärjestöille121.  

Ulvinen kertoi haastattelussa, että H&M:lla on useita vastuullisuustavoitteita, joista yksi 

on Fair Wage Reward-system. Se tarkoittaa että, H&M pyrkii varmistamaan tehtaiden 

hyvät työolosuhteet ja pidentää työsopimuksia niiden tehtaiden kanssa, jotka noudattavat 

annettuja ehtoja. Tällä hetkellä mukana on muutamia esimerkkitehtaita. Tavoitteena on, 

että vuoteen 2018 mennessä kaikki H&M:n alihankintatehtaat kuuluvat systeemiin. H&M 

on pyrkinyt vaikuttamaan myös tuotantomaiden lainsäädäntöön ja neuvotellut 

palkkatasosta valtiotasolla esimerkiksi Bangladeshin pääministerin kanssa.  

Ulvinen painotti, että yrityksillä on vastuu valita kenen kanssa he tekevät töitä. Työn 

pitäisi tarjota inhimilliset työolot ja palkka, jotka mahdollistavat normaalit olosuhteet 

elämään. Näin isot yritykset voivat antaa kehittyville maille mahdollisuuden kehittyä. 

Ulvinen kertoi, että vastuu laadusta on suunnittelutiimillä, joka tekee lopulliset 

                                                 
121 http://www.hm.charitystar.com/en/home/. Viitattu 1.5.2016.  

http://www.hm.charitystar.com/en/home/
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mallistopäätökset. Materiaalivalintoihin vaikuttavat myös tietyt vastuullisuusperiaatteet. 

Divided Collection vaatteissa käytetyssä polyesterissä täytyy olla tietty prosenttimäärä 

kierrätyspolyesteria. Lisäksi Divided kaikki Basic- malliston tuotteet ovat 

luomupuuvillaa. Divided Basic- mallisto on Divided tuotemerkin yksi mallistoista, joka 

koostuu perusmallisista vaatteista kuten t-paidoista, topeista ja muista trikootuotteista.  

Ulvinen kertoo, että vastuullisuus näkyy asiakkaille luultavasti selkeimmin Hennesin ja 

Mauritzin myymälöissä, sillä yritys on aloittanut Closed the loop- vaatekeräyskampanjan. 

Closed the loop on H&M:n järjestämä vaatekeräys. H&M:n myymälöissä on 

vaatekeräyslaatikoita, jonne ihmiset voivat jättää vanhoja vaatteitaan. H&M:n 

vastuullisuusraportissa käy ilmi, että vaatteet kierrätetään ja osa vaatteista käytetään 

kierrätyspuuvillan valmistamiseen122. 

5.2 Organisaatio  

Katja Illyanan KIKS tuotemerkin tuotteet tehdään lähituotantona Oulussa. Tällä hetkellä 

hän tuotteistaa kaikki vaatteet itse ja yhden oppisopimustyöntekijän kanssa. Puhuimme 

Illyanan kanssa haastattelun aikana lähituotannon eduista ja haasteista. Illyana mainitsi, 

että lähituotannosta puuttuu hierarkia ja alihankkijat ovat enemmän työkavereita ja 

kollegoita, jotka muodostavat työyhteisön. Illyanan mukaan lähituotannon yksi eduista 

on, että yhteistyö ja yhteydenpito on helppoa lähellä olevien alihankkijoiden ja 

materiaalitoimittajien kanssa, mutta toisaalta suurin haaste on hänen kokemuksensa 

mukaan alihankintakontaktien löytäminen Suomesta. Vaatteiden ompelu lähituotantona 

mahdollistaa lyhyet toimitusajat ja laaduntarkkailu on helpompaa, mutta Illyana ei ole 

tähän mennessä löytänyt sopivaa alihankkijaa, jolla hän voisi teettää muutamaan 

vaatekappaleen kohtuulliseen hintaan. Lähituotannon suurin haaste yritykselle on 

tuotannon kallis hinta. Illyana hankkii materiaalit eri lähteistä. Kierrätysmateriaalien 

hankinnassa on haastavaa taata saman materiaalin saanti, sillä ylijäämämateriaalia on 

                                                 
122 H&M:n vastuullisuusraportti 2014.  
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saatavilla vain tietty määrä. Jos samaa materiaalia ei ole saatavilla kuin tietty määrä, se 

asettaa suuren haasteen isommalle sarjatuotannolle.    

KI: Kyllä mä nykyään teen ihan sarjatuotantona ja oon kehittänyt sitä 

materiaalihankintaa. Et se on ollut tossa se suurin kompastuskivi.  

ST:Mistä sulle tulee ne materiaalit? 

KI: Ne tulee tosi monesta lähteestä. Et tehtaiden ylijäämää, sit oon ostanut jotain isompia 

varastoja esim. verhoomon tämmönen konkurssivarasto ja tän tyyppisiä. 

ST: Onko niitä helppo löytää? 

KI: Kyllä niitä on aina jostain eteen tipahdellut. Et esimerkiksi nyt noiden ulkoilutakkien 

teknisten materiaalien kanssa, niin niiden kanssa on joutunut tekemään metsästämistä. 

Se on saatu nyt kuntoon. Se on ollut viimisen vuoden aikana semmonen päällimmäinen 

huoli, et sais sen materiaalihankinnan kuntoon, et vois alkaa tehdä sarjatyönä ja sitten 

pitäis saada tuo tuotanto. 

ST: Onko sulla pidempiaikaisia yhteistyökumppaneita noissa materiaalihankinnoissa?  

KI: On, mutta ei nekään oo sillä tavalla pysyviä, että ei nekään ole mitään ikuisia. Sitä 

materiaalia on se tietty määrä ja sit se loppuu ja sit on etittävä joku uus.  

ST: Miten sitten, kun käytät ylijäämämateriaalia, niin miten nämä tahot ovat halukkaita 

tekemään yhteistyötä? 

KI: Kyllä mun mielestä yritykset on nykyään tosi avoimia. Että sieltä puolen se yhteistyö 

on tosi helppoa enimmäkseen. Ja sillein mulle on jotkut materiaalintoimittajat 

valikoituneet, että... no sama, kun minkä tahansa alihankkijan kanssa, niin sen yhteistyön 

pitää olla semmosta helppoa ja mukavaa ja kumpiakin hyödyttävää. Et se on mun 

mielestä tosi tärkeetä ja liittyy jollain tavalla siihen koko vaatemerkin eettisyyteen. Ja siis 
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vielä se sanottavana, että mä tein siis melkein kymmenen vuotta tota vaatemerkkiä ihan 

tämmöstä kotitaloustekstiiliä ynnä muuta kierrätysmateriaalia käyttäen.  

Illyana valmistaa aina vain muutaman kappaleen kutakin malliston mallia myyntiin. 

Illyanan mukaan pienten sarjojen valmistaminen on mahdollisesti halvempaa 

lähituotantona, koska silloin ei jää myymättömiä kappaleita ja varastot ovat pieniä. 

Illyana suunnittelee ja tekee vaatteita myös tilauksesta, jolloin vaate valmistetaan 

käyttäjän mittojen mukaan. Silloin asiakas voi osallistua suunnitteluprosessiin, 

esimerkiksi värin ja materiaalin valintaan.  

Ja tuosta vielä, se että sä voit tuottaa sitä pientä sarjaa ja yksittäisiä kappaleita, mulla 

sekin liittyy siihen hyviin kikseihin, et asiakas saa osallistua siihen suunnitteluun, et se on 

tosi tärkee osa mun toimintaa. Et se asiakas voi tilata sen takin esim. jollakin 

itsevalitsemallaan hupun värillä, vaikka sitä ei ois siellä virallisessa mallistossa. Tai jos 

se haluaa siihen vähän pitemmän helman, tai lyhyemmän helman tai vastaavaa, niin mä 

voin tehdä ne muutokset mahollisesti jopa samaan hintaan. Ja tämä on mahollista just 

kun se tehdään lähituotantona. Ja myös toimitusajat on tietenkin lyhyitä. Ja siis 

ylipäätään mun tapauksessa se, et mä en halua tehdä isoja varastoja ja haluan toimia 

sillain, et se tavara kiertäis noppeeta ja ois myös siinä mielessä ekologista. Se pienten 

sarjojen tekeminen on ehkä jopa halvempaa näin lähituotantona. (Katja Illyana) 

Pirjo Rautiainen kertoi haastattelussa, että SOK:lla mallistopäätökset tapahtuvat 

suunnittelijan, mitoittajan ja ostajan tiimissä. Miestenvaatetuspuolen tuotanto on 

Aasiassa ja Euroopassa. Kaikki miestenpuvut tehdään Euroopassa. Trikoot, paidat ja 

neuleet tuotetaan Aasiassa ja aluspukeutuminen Turkissa sekä osa Portugalissa. 

Rautiainen kertoi, että SOK käyttää yhteistyöyritystä, joka toimii tuotannon ja yrityksen 

välillä. Heillä on merchandiser eli ostaja aina tietylle ryhmälle esimerkiksi naisten, 

miesten ja lasten vaatteille. Yhteistyöyrityksellä on omat yhteissupplierit eli tavaran 

toimittajakontaktit.  
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Se yhteistyöyritys, joka on aika globaali yritys, jolla on toimipisteitä ympäri maailmaa, 

Hong Kongissa, ja sitten Kiinassa, Turkissa, Portugalissa, USA:ssa. Eli ne toimii hyvin 

globaalisti ja juuri tällä tavalla kuin SOK:kin, heillä on asiakkaita ympäri maailmaa. 

Sinne mennään omien skissien ja mallistojen kanssa ja heillä on sitten ne yhteissupplierit 

eli ne tavaran toimittajakontaktit siellä. Et hyvin, hyvin, fiksu yritys on tämä, joka on siinä 

yhteistyökumppanina siinä välissä. (Pirjo Rautianen) 

Aikatauluista kiinnipitäminen tärkeää. Rautiainen kertoi, että joskus esimerkiksi labdipit 

eli laboratoriovärinäytteet menevät uusiksi. Siitä ilmoitetaan ja sen jälkeen yritys 

neuvottelee hinnasta alihankinnan kanssa uudestaan. Ostajan tehtävänä on neuvotella ja 

päättää asiasta. Rautiainen painotti, että pitää kunnioittaa myös alihankkijoiden aikaa.  

Joskus on sattunut menee aikataulut yli siinä tapauksessa, kun esim. labdipit eli nää 

laboratoriovärinäytteet tuotteista tai siis materiaaleista, kun joudutaan vaan värjäämään 

niitä uudestaan ennen kuin löytyy se oikea sininen tai punainen tai ruskea tai mikä 

tahansa. Niin silloin aika menee ohi, mutta silloin tää meidän vastapuolen supplier myös 

ilmoittaa siitä, että hei, nyt menee aikataulut niin, että hän on ollut sen tehtaan kanssa. 

Tai vastapuolen merchandiser, ostaja on yhteydessä sinne toimittajaan ja sanoo, että nyt 

menee aikataulut niin pitkälle, että mitä tehdään. No sitten lasketaan sitä hintaa ja se on 

oikeastaan ostajan asia. Hän laskee, että onko meidän mahdollista ottaa se esimerkiksi 

lentona se koko tilaus. Niin silloin voidaan tehdä niin, että otetaan lentona se tilaus, koska 

siinä ostaja , sikäläinen ostaja ja valmistaja, ne neuvottelee sen asian keskenään, sillä se 

ei oo välttämättä meidän vika, vaan heidän. Ja kyllä he haluavat sen tilauksen ja sitten 

he laittavat sen jollain lailla fifty-fifty, että saadaan kustannuksia sitten alas. Mutta 

ostajien työ on todella vaativaa, nimenomaan näissä aikatauluissa. Ja niistä on aivan 

ehdottomasti pidettävä kiinni. Kyllä siinä sitten suunnittelijakin saa tehdä pitkiä päiviä, 

jotta saa skissit oikeisiin aikoihin, hinnoitteluihin. Se ei riitä, että mulla on ne skissit 

valmiina, kun ostaja lähtee tai kun lähdetään yhdessä sinne reissuun, vaan ne pitää olla 
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kaks viikkoa aikasemmin valmiina, jotta he saavat siellä jo hinnoitella niitä valmiiksi. 

(Pirjo Rautiainen) 

Rautiaisen kokemus globaalista tuotannosta on, että kulttuurierot vaikuttavat 

työkulttuurissa paljon ja ne täytyy huomioida. 

Tässä kun on ison työn tehnyt sen asian eteen, että he ovat luoneet tän systeemin, että se 

toimii. Tietenkin riippuen maista, niin että Hong Kong eihän oo sama kuin Kiina, mutta 

siellä se yrityskulttuuri on sillä tavalla länsimainen ja hyvä. Todella hyvä ja ne on 

tehokkaita. Mut sitten, kun mennään Intiaan ja Bangladeshiin, niin niitä saa kopistella 

aika kovasti. Et se on. Ne on kulttuurieroja. Niihin vaan pitää oppia.(Pirjo Rautiainen)  

Rautiaisen mukaan ompelevat tehtaat hankkivat materiaalit. Heillä voi olla tehtaan 

yhteydessä kangasvarastot tai sitten heillä on valmiit kontaktit materiaalihankintaan. 

Välillä suunnittelija etsii materiaaleja myös paikan päällä tuotantomatkallaan.  

Merja Ulvinen avasi H&M:n suunnittelun ja alihankinnan organisointia. Suunnittelu on 

Ruotsissa, tuotanto eri maissa alihankintana. Suunnittelu tapahtuu tiimeissä. 

Tuotetiimit/product teams koostuvat tuotesuunnittelijasta, kaavoittajasta ja ostajasta ja 

heidän assistenteista. Tämä tiimi tekee myös viimeiset päätökset mallistojen suhteen. 

Konseptisuunnittelija vastaa mallistojen kokonaisvaltaisesta visuaalisesta ilmeestä. 

Ulvinen painotti, että hänellä on kokemusta vain Divided tuotemerkin suunnittelupuolesta, 

ja muilla osastoilla on omat toimintatapansa. Ulvinen kertoi, että Divided on yksi H&M:n 

vanhimmista osastoista. Divided Collectionilla on 6 suunnittelijaa ja heidän assistentit. 

Koko Divided tuotemerkillä (Collection, Basic, White, Grey ja Blue sekä Denim) on 

suunnittelijoita noin 15 ja heidän assistentit. 

Alihankinta on organisoitu Global Production officen (GPO) kautta, joita on 

tärkeimmissä tuotantomaissa. Dividedin Collectionin vaatteet tehdään Kiinassa, Intiassa, 

Bangladeshissa ja Turkissa. Global Production officessa on suunnittelija/suunnittelijoita, 

merchandiser eli ostaja ja kaavoittaja. GPO on ikäänkuin tuotetiimi, joka toimii 
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globaalisti ja jonka ensijainen tehtävä ei ole suunnitella mallistoa vaan toimia 

suunnittelun ja tuotannon välissä. GPO auttaa tuotetiimiä Tukholmassa saamaan 

oikeanlaisia mallikappaleita ja löytämään oikeat tuottajat ja materiaalit. 

Valmistavilla tehtailla on omat materiaalit tai kontaktit materiaalihankkijoihin. H&M:llä 

on myös materiaalikirjasto, josta voi etsiä mallistoihin sopivia materiaaleja. 

Materiaalikirjasto perustuu tehtaiden lähettämiin materiaalinäytteisiin (hangers). 

Production officessa tapahtuu myös neuvottelu alihankinnan hinnoista sekä materiaalien 

ja valmistuksen laadunvalvonta. Production officen työntekijät ovat paikallisia ja 

kansainvälisiä työntekijöitä. Lopulliset mallistopäätökset tapahtuvat Tukholmassa 

BO:ssa (Buying Office). Suunnittelijatiimi vierailee kaksi kertaa vuodessa Production 

officessa ja tehtailla. Ulvinen on toiminut tähän asti suunnittelija-assistenttina, joten hän 

ei ole vielä vieraillut tuotannossa. 

5.3 Haasteet 

Haastatteluissa kävi ilmi, että vastuullisuuteen vaatetustuotantoon liittyy myös haasteita. 

Paikallisen tuotannon suurin haaste on, että alihankintaa on vaikea löytää Suomesta ja 

työn hinta on huomattavasti korkeampi. Globaalissa vaatetustuotannossa ei taas voi aina 

olla varma tuotannon valvonnan riittävyydestä ja eettisten periaatteiden noudattamisesta. 

BSCI hoitaa SOK:n alihankintatehtaiden valvontaa ja H&M tekee tuotantotehtaisiinsa 

vierailuja ja pistokokeita. Ulvisen mukaan Ruotsista käsin on vaikea tietää kaikkea 

alihankinnasta.  

Jos sen kokoinen yritys tekee jotain, niin sillä on vaikutus. Hyvässä ja pahassa. 

Materiaalivalinnat yms.. Siltikin hyvin haastavaa. Sen eteen tehdään töitä. (Merja 

Ulvinen) 
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Katja Illyanan mukaan on vaikea tietää kuka on valmistanut vaatetusmateriaalin, mutta 

johonkin on vedettävä raja. Eettisiä ja ekologisia kysymyksiä on aina, tärkeämpi että 

tekee. (Katja Illyana) 

Rautiaisen haastattelussa ilmeni, että SOK lopettaa suunnittelutyön Suomessa ja toiminta 

muuttuu ostotoiminnaksi. Rautiainen puhui paljon siitä, kuinka pitkälle kehittynyt 

systeemi on vaatesuunnittelussa Suomessa ja valitettavasti se loppuu.  

Nythän ne lopettaa koko suunnittelun. Eli se on jo osittain on jo loppunut. Ensin siellä 

vuosi sitten lakkautettiin kaikki vakituiset suunnittelijat. Ja nyt sitten tasasesti kaikki 

freelancerit. Eli siellä omien merkkien osuus tulee pienenemään huomattavasti. Näistä 

asioista saa jo puhua. Niin tuota. pienenee huomattavasti. Ja ostajat hoitavat asiat sillä 

tavalla, että jos jotakin merkkiä ostetaan, niin ostaja katsoo missä se tehdään, otetaanko 

se jostain valmiista mallistosta vai käyttääkö hän jotakin vanhoja pohjia ja kattoo niihin 

jotkut kankaat ja rakentaa sen sillä tavalla sen malliston. Mutta supistuu huomattavasti.  

Ja siellä on niin hirveen hyvin kehitetty se systeemi, miten se toimii. Todella hyvin. Ja nyt 

tavallaan se koko hyvä systeemi, niin se romutetaan. Niin siinä on sitten, jos ne joskus 

alkaa tekemään uudestaan, niin siinä on aikamoinen työ. (Pirjo Rautiainen)  

Valmiista mallistoista ostetut tuotteet ovat kalliimpia ostaa, kuin yrityksen suunnittelijan 

suunnittelemien tuotteiden valmistaminen. 

Hinta on tärkeä asia alihankintatehtaiden valinnassa, mutta laadun täytyy myös olla 

riittävä. Rautiainen painotti, että alihankinnan ja materiaalien valinnassa hinta-laatusuhde 

ratkaisee. Ulvisen mukaan Kiinan talouden nousu on nostanut tuotannon hintoja, mutta 

se on tarkoittanut myös sitä, että laatu on parantunut. 

Rautiainen kertoi, että SOK pyrkii käyttämään samoja alihankintatehtaita. Joskus tehtaita 

on kuitenkin jouduttu vaihtamaan esimerkiksi riittämättömän laadun takia. Rautiainen 
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kertoi omasta kokemuksestaan, miten laatu on monesti vaihdellut eri tuotantopaikoissa ja 

sen takia on hyvä säilyttää samat alihankkijat, joilla on hyvä laatu.  

Mutta pääasiassa on pyritty kyllä siihen, että pidetäis niistä samoista kiinni. Ja ainakin 

mulla on ollut sillä tavalla hyvä aisapari, ostaja. Että kun hän siellä reissuilla 

hinnoitteluttaa, käy useammassa paikassa ja sitten pyytää niitä suunnittelija- ja 

ostajanäytteitä. Voidaan sitten katsoa vähän sitä laatua. Että onko siellä työnjälki 

semmoista, kun se on. Ja kyllähän se on ihan selkeesti sillä tavalla, että Intiassa teetetyt 

t-paidat, ei ne oo yhtä hyviä ku tuolla Hong Kongissa. Ja jos vielä ajatellaan Bangladesh, 

niin mä yritin pitää siitä kiinni, et ainakaan Bangladeshissa. Ja ainakin ostaja oli mun 

kaa siitä samaa mieltä. Sit kun me joudutaan ihan normi t-paitaa pyytämään kolme tai 

neljä näytettä ennen kuin se on hyvännäköinen, niin tuleehan sekin maksamaan. Et 

otetaan ennemmin vahvempi tekijä, me saadaan kerralla sieltä kunnolliset. Kuinka paljon 

se säästää meidän mitoittajan aikaa ja meidän omaa aikaa ja pystytään sillä tavalla 

toimimaan järjevämmin. Niin siinä kohtaa mun sanaa on kuunneltu. (Pirjo Rautiainen) 

Vastuullisuuden haasteet liittyvät myös materiaaleihin. Rautiainen sanoi, että olisi tärkeää 

huomioida vaatteen koko kiertokulku kuidusta poisheittämiseen ja materiaalin 

uusiokäyttöön, sillä materiaalia heitetään valtavasti hukkaan. Ulvinen kertoo, että 

Dividedilla vaatteiden materiaaleista kierrätyspolyesteria ja luomupuuvillaa täytyy 

käyttää tietty osa. Materiaalia pitää myös pystyä tuottamaan yhtä paljon kuin sitä tarvitsee 

tuotannossa.  

Pian tätä vauhtia materiaalia ei ole olemassa. Ei pystytä tuottamaan luomupuuvillaa. Sen 

esimerkiksi huomaa hinnassa. Kierrätyspolyesterin kanssa on ollut mielenkiintoista 

oppia kuinka paljon hinnassa on eroa. (Merja Ulvinen) 

Rautiainen ja Illyana mainitsivat haastatteluissa myös vastuullisen kuluttamisen. Ulvinen 

taas mainitsi kuluttajien hintatietoisuuden. Illyana ehdotti, että tuotteiden alkuperästä 

voisi opettaa kouluissa, sillä kuluttajatietoisuus lähtee siltä tasolta. Kaikkiin tuotteisiin 
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liittyy omat ympäristö-ja sosiaaliset vaikutukset. Rautiainen painotti, että kestävä 

suunnittelu lähtee laadukkaasta materiaalista. Mutta sillä tavalla kestävää suunnittelua, 

että lähdetään siitä materiaalista, että se on hyvä. Enemmän vois satsata siihen laatuun 

ja pikkasen nostaa hintaa ja hillitä sitä kuluttamista... Monesti voidaan ajatella niin, että 

voinko mä elää ilman tuota. (Pirjo Rautiainen) 

5.4 Tuote 

KIKSin tuotteita myydään lähinnä liikkeissä, jotka ovat profiloituneet ekologiseen ja 

eettiseen muotiin. KIKSin asiakas on yleensä nuori aikuinen, jota kiinnostavat tuotteen 

materiaalit ja valmistustapa. Illyana mainitsee tuotteista puhuttaessa, että hänen 

kokemuksensa suunnittelijana on, että asiakkaalle uniikkius ei nosta tuotteen arvoa ja 

siksi hän on alkanut valmistaa enemmän pientä sarjatuotantoa ja pyrkii kehittämään sitä. 

Hän on myös huomannut, että ekologinen materiaali on yleensä tärkeämpi kuluttajalle 

kuin missä tuote on valmistettu. Illyana painottaa tuotteissa hyvää laatua ja omaperäistä 

designia. Hänen jälleenmyyjänsä ovat profiloituneet naistenvaatteisiin, joten hänellä on 

niitä mallistossa tällä hetkellä enemmän. Hän suunnittelee KIKSille yhden tai kahden 

malliston vuodessa ja esittelee klassikkotakkimallejaan uusilla materiaalivaihtoehdoilla. 

Hintaluokka tuotteissa on ylempää keskitasoa.     

Rautiainen kertoi haastattelussa, että vaatteet ovat hyväkatteisia tuotteita SOK:lle. 

Vaatteen täytyy olla istuva, helppo huoltaa ja hinta-laatusuhteen on oltava kohdallaan. 

Rautiaisen mukaan vaatteen pitää olla uusi ja haluttava sekä värien toimivia. Sokos tekee 

keskihintaisia ja siitä vähän yli olevia vaatteita suomalaiselle kaupunkikuluttajalle. 

Sesonkeja on tällä hetkellä kolme, kaksi pääsesonkia ja yksi pienempi täydentävä sesonki. 

Hän painottaa, että Skandinaviassa tarvitsee olla sesongit vuodenaikojen mukaan. 

Materiaaleissa hintalaatu-suhde ratkaisee. Kangastehtailla on selkeät ryhmät 

materiaalilaaduille. Ostaja tarkistaa onko kankaan laatu suhteessa hintatasoon ja 

budjettiin. Kangas tarkistetaan ja sille tehdään pesukokeet. Rautiainen kertoi, että 
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Sokoksella on ollut myös ekologisista materiaaleista tehty mallisto Natural Line 

sveitsiläisen yrityksen kanssa. Lisäksi miesten vaatetuksen puolella oli kahdessa 

sesongissa mukana Suomessa teetettyjä Pohjanmaalla toimivan Top-neuleen neuleita.  

Myynnistä osa päätyy aina alennukseen. Harvoin myydään kaikkia tuotteita loppuun, 

noin 60,70, 80% menee kaupaksi, loput alennusmyyntiin. Uuden tuotteen kohdalla näkyy 

parissa päivässä, mitkä tuotteet, värit ja koot myyvät eniten. Rautiainen puhui 

haastattelussa siitä, miten ihmiset ostavat halpoja tuotteita miettimättä kuluttamista ja 

miten tuotteiden ostossa hinta on ratkaiseva tekijä.  

Ulvisen haastattelusta kävi ilmi, että Dividedilla on erityyppisiä tuotteita tuotekartalla. 

Meillä ei ole varsinaisia perustuotteita, vaan tuotteiden statusta tarkistetaan jatkuvasti 

suunnitteluprosessin alusta loppuun, mihin ne sijoittuvat tuotteen elinkaarella. Onko 

tärkeää/mahdollista tarjota jokin tuote uudistettuna uudelleen seuraavana sesonkina vai 

ei. Ja samalla suunnitellaan täysin uusia tuotteita. Suunnittelu on siis tasapainoilua 

uuden ja uudistamisen välillä. Kantava ajatus on tarjota uutta, mutta säilyttää uudistaen 

jo aiemmin liikkeissä olleita tuotteita, jos niille on edeleen olemassa asiakas. (Merja 

Ulvinen) 

Dividedilla on kaksi sesonkia. Mallistoon lisätään joka kuudes viikko tuotteita. Näitä 

tuotteiden lisäyksiä kutsutaan H&M:llä nimellä income. Divided on konsepti nuorille, ja 

se on hintatasoltaan alhaisempi kuin esimerkiksi H&M Trend- tuotemerkki. 

Suunnittelutiimi vastaa viime kädessä tuotteen laadusta. Jos tuotteessa on jokin 

yksityiskohta, jonka laatua on vaikea taata isommassa tuotannossa, suunnittelijatiimi 

jättää sen pois tai muokkaa tuotetta sopivammaksi tuotantoon.  Useimmiten me saadaan 

viesti tuotannosta/GPO:sta jos joku materiaali/tai tuotantotapa (making) ei läpäise 

testejä (pesu/kulutus testit)ja sillon tietenkään ei tuotetta voida tehdä siten tai täytyy 

vaihtaa materiaali. (Merja Ulvinen) 
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Me ollaan yksi isoimmista ja nopeimmista osastoista ja meillä on myös tietenkin paljon 

tuotteita, mitä meidän täytyy seurata. Eli se tarkoittaa sitä, että meillä on vähemmän tilaa 

niille uusille tuotteille. Sekin on iso osa sitä suunnittelua, että puhutaan siitä, että mikä 

on se balanssi uuden ja vanhan välillä, et miten niitä tuotteita uudistetaan. Tai että onko 

jonkun tuotteen elämänkaari lopussa. Tai mikä niiden painoarvo ja kiinnostavuus on ja 

mihin ne sijoittuu tuotekartalla. Onko niiden tarkoitus olla uutuus vai onko niiden 

tarkoitus olla perusvaatteistoa. Se on aika iso osa sitä työtä. (Merja Ulvinen)  

5.5 Media 

KIKSin markkinointiin liittyen Illyana totesi, että hänen markkinointinsa on vielä 

pienimuotoista. Markkinointi tapahtuu lähinnä KIKSin internet-sivujen ja sosiaalisen 

median kautta sekä osallistumalla erilaisiin tapahtumiin. Illyana ei halua liikaa korostaa 

tuotteiden ekolologisuutta tai eettisyyttä, vaan designin pitäisi puhua puolestaan. KIKSin 

jälleenmyyjät ovat profiloituneet lähinnä ekologiseen ja eettiseen muotiin, joten 

asiakaskunta löytyy sitä kautta luontevasti. Illyanan näkemyksen mukaan 

markkinoinnissa saisi tuoda enemmän esille tuotannon läpinäkyvyyttä. Hän mainitsi 

Fashion revolution day- kampanjan, jossa kysytään ”kuka teki mun vaatteet”. KIKSin 

tuotteissa on mainittu kierrätysmateriaalit ja lähituotanto.  

Vaatebrändien markkinoinnissa tuodaan enemmän esille vastuullista tuotantoa, sillä yhä 

useammat kuluttajat haluavat tietää, että tuotanto on tapahtunut inhimillisissä 

olosuhteissa. Mediassa esillä olleet tehdasonnettomuudet Bangladeshissa nostivat esille 

globaalin alihankinnan haasteet maissa, joissa lainsäädäntö ja työntekijöiden oikeudet 

ovat puutteelliset. Mediakohu sai aikaan sen, että vastuullisuuskysymyksiin on kiinnitetty 

yhä enemmän huomiota ja lähes kaikki suurimmat globaalin tuotannon vaatetusbrändit 

käyttävät sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmiä ja auditointeja.            

Suomalaista ja pohjoismaalaista suunnittelua ei juuri tuoda esille markkinoinnissa. Se 

koetaan kenties itsestäänselvyytenä. Monet suomalaiset tavaratalot, joilla on ollut omat 
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mallistot ja suunnittelijat Suomessa, ovat lopettaneet tai tulevat tulevaisuudessa 

lopettamaan suunnittelijatyön Suomessa ja korvaavat sen globaalilla ostotoiminnalla. 

Rautiainen mukaan suomalaista suunnittelua ei juuri ole painotettu SOK:n 

markkinoinnissa. SOK:n tuotteisiin on merkitty valmistusmaa. Pakkauksissa on 

tuotteesta informaatiota, jota lisätään sen mukaan, mitä kuluttajat edellyttävät. Jotkut 

merkit esittelevät markkinoinnissa tuotantoa. Avoimuus tuntuu hyvältä. Jos vain yritys on 

avoin ja kertoo omasta tekemisestään, se varmasti poikii jotain hyvää. 

Ulvisen mukaan H&M:n tuotanto on aika läpinäkyvä. H&M:n toiminnasta löytyy 

enemmän tietoa kuin monien vastaavien Fast fashion- yritysten toiminnasta.Tietoa löytyy 

paljon työntekijänä ja kuluttajana. Tuotteissa on ilmoitettu valmistusmaa ja 

luomupuuvillan tai kierrätyskuitukankaan mahdollinen käyttö. H&M:n työntekijöille 

järjestetään myös vastuullisuuskoulutuksia. Yleinen ilmapiiri on avoin, ja ehkä 90-luvun 

tapausten jälkeen on haluttu ottaa se linja. Vaikea sanoa miten se asiakkaalle näkyy 

(vastuullisuusmarkkinointi). Ainakin Vanhat vaatteet kiertoon kampanja.  
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6 JOHTOPÄÄTÖKSET  

Haastatteluaineistosta käy ilmi, että yritysten vastuullisuus käsittää monia osa-alueita, ja 

koko tuotantoketju vaikuttaa siihen, mitkä ovat yritysten vastuullisuustoimet. 

Vastuullisuuden perustana ovat yrityksen arvot ja niistä kootut eettiset periaatteet Code 

of Conduct. Analyysin avulla olen hakenut vastausta tutkimuskysymykseen, miten eri 

yritykset toteuttavat vastuullisuutta. Analyysi vastaa myös kysymyksiin, miten yrityksen 

vastuulliset toimintatavat näkyvät vaatetussuunnittelijan työssä ja mitä vastuullisuus 

merkitsee vaatetussuunnittelijalle. Aineisto käsittää kolmen erityyppisen 

vaatetusyrityksen suunnittelijan haastattelut, jotta tutkimuksesta tulisi ilmi, miten eri 

kokoiset yritykset joutuvat käsittelemään vastuullisuuskysymyksiä. Paikallinen tai 

globaali tuotanto ja alihankinta määrittävät ensisijaisesti yritysten 

vastuullisuuskysymysten ja -toimien luonteen. Globaalissa tuotannossa valtiotason, 

lainsäädännön ja kulttuuriset erot vaikuttavat merkittävästi tuotannon organisointiin ja 

siihen minkälaisia vastuullisuustoimia yrityksen on tehtävä, jotta Code of Conduct 

toteutuisi.  

 

  

Kuva 8. Analyysin johtopäätökset; vastuullisuus osa-alueet yritystoiminnassa.  
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Kuvassa kahdeksan ovat kuvattuna tekemäni aineistoanalyysin johtopäätökset, siitä miten 

analyysin vastuullisuusteemat ja -kategoriat näkyvät yrityksen vastuullistoiminnassa. 

Ensimmäisessä laajimmassa soikiassa ovat arvot ja vastuullisuus eli yritysvastuu 

corporate social responsibility (CSR). Yritysvastuu antaa pohjan ja tarkoituksen kaikelle 

yrityksen vastuullisuustoiminnalle. Yritysvastuuseen vaikuttavat yrityksen koko, 

markkina-alue, liiketoiminnan tavoitteet sekä yrityksen keskeisten sidosryhmien 

odotukset. Jokaisella yrityksellä on oma arvopohjansa, joka määrittää sen toimintaa ja se 

on yleensä etenkin suuremmilla yrityksillä kirjattu yrityksen Code of Conduct eettisiin 

periaatteisiin. Seuraavan sisemmän soikion alalaidalla ovat vastuullisuushaasteet, jotka 

ovat erilaiset jokaisen yrityksen kohdalla tuotantoketjun organisaatiosta riippuen. 

Yrityksen määrittämät vastuullisuushaasteet vaikuttavat vastuullisuustoimiin. Sisin 

soikio on jaettu kahteen vaatetusyrityksen liiketoiminnan osaan, suunnitteluun ja 

tuotantoon, sillä niihin kohdistuu erilaisia vastuullisuustoimia. Kokonaisuudessaan sisin 

soikio muodostaa tuotantoketjun, jonka seurauksena syntyy tuote. Tuotantoketjuun 

vaikuttaa eniten se, onko tuotanto globaalia vai paikallista. Lopuksi soikiossa on esitetty 

vastuullisuustoimien näkyminen kuluttajalle tuoteinformaationa ja yritystoiminnan 

läpinäkyvyytenä sekä vastuullisuuden esille tuominen markkinoinnissa. On yrityksestä 

kiinni, kuinka paljon vastuullisuusperiaatteita ja toimia tuodaan esille kuluttajille osana 

markkinointia sekä tuoteinformaatiossa. Esimerkiksi vaatteen tuotantomaata ei ole pakko 

laittaa tuoteinformaatioon, mutta suurin osa brändeistä ilmoittaa valmistusmaan 

tuotteessa. Markkinointi on yrityksen tehokkain tapa tuoda esille yritysvastuuta, sillä 

vastuullisuus kiinnostaa kuluttajia yhä enemmän. Kuitenkin on tärkeää, että 

markkinointia ei käytetä väärin greenwashin tapaan ohjaamalla kuluttajien huomio 

suuremmista vastuullisuushaasteista pienempiin tekoihin.   

Vaatetusalan vastuullisuus on laaja aihe, ja aineisto vastaa esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin kolmen esimerkkitapauksen kautta, jotka käsittelevät 

vastuullisuuta omasta näkökulmastaan. Analyysitulokset vaatetussuunnittelijoiden 
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kuvauksista yritysten vastuullisuustoiminnasta ovat jossain määrin yleistettävissä, sillä 

haastatteluista käy ilmi samoja asioita yritysvastuusta kuin tutkimuskirjallisuudessa. 

Pitkien haastattelujen tarkoituksena on ollut käsitellä vastuullisuutta 

vaatetussuunnittelijan näkökulmasta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti näissä 

esimerkkitapauksissa.  

Suurimmat vastuullisuuden ongelmat ja riskienhallinta globaalissa tuotannossa ja 

alihankinnassa aiheutuvat globaalitason epämääräisyydestä, sillä ei ole olemassa 

maailmanlaajuista lainsäädäntöä, joka asettaisi selkeät säännöt ja ehdot tuotannolle. Sen 

johdosta yritysvastuu ja vastuullisuus on noussut tärkeäksi asiaksi yritystoiminnassa. 

Kansainvälinen työjärjestö ILO on keskeisin organisaatio globaalin tuotannon työehtojen 

alulle panijana. Sen rinnalle on tullut useita riippumattomia järjestöjä, jotka valvovat 

globaalin tuotannon ja alihankinnan sosiaalista laadunvalvontaa esimerkiksi omalla Code 

of Conductilla ja järjestämällä auditointeja ja tehdasvierailuja.  

Vapaakauppasopimukset ja tuontitullit vaikuttavat globaaliin alihankinnan organisointiin 

ja tuotantomaiden valintaan merkittävästi. Länsimaiden ja kehitysmaiden välille laadittu 

Multifibre Arrangement (MFA) sopimus on esimerkki alihankintaan vaikuttaneesta 

tuontirajoitussopimuksesta, jolla pyrittiin suojelemaan länsimaiden omaa paikallista 

vaatetustuotantoa.  

Aineistosta sekä kirjallisuuskatsauksesta käy ilmi, että yritysten vastuullisuustoiminta on 

kehittymään päin, mutta haasteita on edelleen, sillä sosiaalisen laadunvalvonnan 

järjestelmät eivät takaa sääntöjen ja periaatteiden noudattamista. Kehittyneillä mailla 

samoin kuin globaalissa maailmassa toimivilla suurilla yrityksillä on vastuu ja 

mahdollisuus ohjata kehitystä omalla toimialallaan. Se näkyy jo pieninä sosiaalisina ja 

taloudellisina muutoksina esimerkiksi yritysten ja valtion välisinä palkkaneuvotteluina 

Bangladeshissa tai Kiinan tuotannon kehittymisenä. Globaali tuotantoketju on 

monivaiheinen ja kompleksinen. Kulttuurilla on suuri vaikutus globaalin tuotannon työn 
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organisoinnissa. Länsimaalaiset arvot ja etenkin pohjoismaalainen tasavertaisuusajattelu 

ei välttämättä vastaa arvomaailmaa tuotantomaiden paikallisessa työkulttuurissa ja siksi 

tuotannon eettisiin haasteisiin voi olla vaikea puuttua.         

Aineistossa on mukana yritys KIKS, jonka tuotteiden suunnittelu ja tuotteistaminen 

tapahtuu kokonaan Suomessa. Kyseisen yrityksen tuotantomäärät ovat pienet ja asiakas 

voi vaikuttaa haluamansa vaatteen suunnitteluprosessiin ja materiaalivalintoihin. 

Suunnittelun ja tuotteistamisen lähtökohdat ovat hyvin erilaiset tässä yrityksessä kuin 

toisissa aineiston yritystapauksissa. Mahdollisesti erottuvissa brändeissä ja pienien 

tuotantomäärien mallistoissa on monesti järkevämpää organisoida sekä suunnittelu että 

ompelu mahdollisimman lähelle, jolloin toimitusajat nopeutuvat, eikä ylimääräisiä 

kustannuksia aiheudu esimerkiksi pitkistä kuljetuksista ja varastoinnista. 

Suurin haaste paikallisessa tuotannossa Suomessa ja Pohjoismaissa on alihankinnan 

löytäminen. Se on jopa pienille yrityksille haastavaa, sillä työn hinta on korkea ja 

ompelutuotanto on koko ajan vähentynyt. Muualla Euroopassa, etenkin Etelä- 

Euroopassa ja Itä-Euroopassa on vielä ompelevia tehtaita ja esimerkiksi Sokoksen kaikki 

miestenpuvut tehdään Euroopassa. Hinesin kustannusvertailun jäävuoriteorian mukaan 

tuotanto Euroopassa on monille etenkin erikoistuotteisiin erikoistuneille yrityksille 

kannattavampaa, sillä lähituotannossa ei aiheudu jälkikäteen huomioitavia kustannuksia 

sosiaalisesta laadunvalvonnasta ja alihankinnan koordinointi- ja riskikustannuksista.123 

Paikallisen tuotannon kappaleessa otin esimerkiksi Kero poronnahka- ja kenkätehtaan. 

Kero on esimerkki pohjoismaisesta yrityksestä, joka menestyy siksi, että se on 

erikoistunut materiaaliin ja tuotteisiin, joita ei valmisteta muualla. Poronnahan arvo ei 

laske, sillä sitä on mahdollista tuottaa vain tietty määrä.   

Vaatetussuunnittelijan rooli on hyvin erityyppinen aineiston kolmessa tapauksessa. KIKS 

yrityksen suunnittelija Katja Illyana on suunnittelijaompelija, joka vastaa koko 

                                                 
123 Hines 2004, 142-149. 
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tuotemerkin brändäyksestä ja tekee kaikki päätökset tuotemerkkiin liittyen. SOK:n 

vaatetussuunnittelija Pirjo Rautiainen on puolestaan työskennellyt freelance-

suunnittelijana tavaratalolle, joka tekee sekä omia mallistoja että ostotoimintaa. 

Tavaratalon vaatetussuunnittelija tekee tässä yritystapauksessa tiivistä yhteistyötä 

mitoittajan ja ostajan kanssa sekä vierailee tuotantotehtaissa alihankintamaissa. Sitä 

kautta Rautiaisella oli omakohtaista kokemusta alihankinnasta ja BSCI:in toiminnasta. 

H&M Divided tuotemerkin vaatetussuunnittelija Merja Ulvinen työskentelee globaalille 

massatuotannon yritykselle, jossa organisaatioon kuuluu monia osastoja, joilla kaikilla on 

oma tehtävänsä. Tämänkaltaisessa yrityksessä työkuvat ovat selkeät ja 

vaatetussuunnittelija tekee ainoastaan suunnittelutyötä, eikä esimerkiksi vastaa 

visuaalisesta kokonaiskonsepteista mallistojen suhteen. Ulvinen ei ole vielä vieraillut 

tuotannossa, mutta kaikkia työntekijöitä koulutetaan vastuullisuusasioissa.  

Kaikissa aineiston haastatteluista käy ilmi, että suunnittelijat tietävät laajasti yrityksen 

vastuullisuuskäytännöistä. Tämän tutkimuksen aineiston haasteena oli, että globaalin 

tuotannon yritysten suunnittelijoilla ei ollut omakohtaista pitkäaikaista, laajaa kokemusta 

tuotannosta, vaikka toinen heistä oli vieraillut alihankintatehtaissa. Se ei silti välttämättä 

anna todenmukaista kuvaa työoloista kaikissa vaatetusalan tuotantotehtaissa, minkä myös 

tutkimuskirjallisuus tuo ilmi. Tehtaissa vieraileville länsimaalaisille suunnittelijoille 

tuskin näytetään heti alihankinnan ongelmakohtia, sillä tehtaat ovat riippuvaisia 

tilauksista. Kuitenkin Rautiainen kommentoi haastattelussa, että hän ei halua yrityksen 

tuotantoa Bangladeshiin eli on oletettavaa, että suunnittelijat ovat tietoisia tuotannon 

laajemmista ongelmista. Vaikka yritys haluaisi tuottaa eettisesti, niin mitkä ovat 

käytännön mahdollisuudet tähän.  

Koska suunnittelijoiden rooli on tutkimuksen yrityksissä erilainen, se vaikuttaa heidän 

mahdollisuuksiinsa vaikuttaa yrityksen vastuullisuustoimiin. Rautiainen toi 

haastattelussa esille SOK:n tuotannon uudelleenjärjestelyn, mikä kertoo myös siitä, ettei 

suunnittelijan työtä nähdä korvaamattomana. Ulvinen puolestaan on suuryrityksen 
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työntekijä, jossa on erikseen kestävän kehityksen osasto eli suunnittelija ei juuri pysty 

vaikuttamaan yrityksen vastuullisuustoimiin. Ilyana on vaatemerkkinsä, joten hän päättää 

täysin myös yrityksensä eettisestä ja ekologisesta linjauksesta.  
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7 POHDINTA 

Vaatetustuotannon vastuullisuus on aiheena laaja ja kompleksinen. Siksi rajasin 

tutkimuksesta pois ekologiset kysymykset ja tutkin vastuullisuutta tuotannon eettisyyden 

näkökulmasta. Vastuullisesta liiketoiminnasta löytyi tutkimuskirjallisuutta, mutta 

vaatetusalan vastuullisesta liiketoiminnasta ei ole juuri tehty tutkimusta ja aiheeseen 

liittyvää kirjallisuutta löytyy jonkin verran, mutta ei paljon. Kirjallisuus keskittyy 

enemmän vastuullisuuden ekologisuuteen liittyviin aiheisiin ja tuotannon ekologiasta on 

tehty enemmän tutkimuksia. Tutkimuksen kirjallisuus on suhteellisen hajanaista ja 

koostuu sekä vastuullisen liiketoiminnan tutkimuksesta että vaatetusalan 

tutkimuskirjallisuudesta. Sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmistä on löytynyt uusinta 

tietoa organisaation omilta virallisilta internet-sivuilta.    

Vaatetusalan vastuullisuus on tutkimusaiheena haastava, koska globaalin tuotannon tila 

ja sosiaalisen laadunvalvonnan järjestelmät kehittyvät ja muuttuvat koko ajan. 

Vaatetustuotanto on viime vuosikymmenien aikana siirtynyt paikallisesta tuotannosta 

aina vähän kauemmaksi ja keskittynyt eri valtioihin tuotannon laadusta ja hintatasosta 

riippuen. Haastavinta tutkimusaiheessa on aiheen rajaaminen. Sain mielestäni 

tutkimusongelmaa rajattua tarpeeksi tutkimalla vastuullisuutta vastuullisen 

liiketoiminnan ja vaatetussuunnittelijoiden näkökulmasta.  

Minulla oli aluksi aineistossa kahden vaatetussuunnittelijan haastattelut, mutta 

tutkimuksen edetessä huomasin, että aineisto ei ollut tarpeeksi kattava. Pystyin 

peilaamaan aineistoa huomattavasti paremmin tutkimuskirjallisuuteen sen jälkeen, kun 

olin saanut aineistooni suuren globaalin yrityksen vaatetussuunnittelijan näkökulman 

tuotannon vastuullisuudesta. Kolmen suunnittelijan teemahaastattelut antoivat kattavan 

kuvauksen siitä, minkälaisia vastuullisuusasioita suunnittelija kohtaa työssään ja miten 

suunnittelutyö ja vastuullisuusteemat eroavat paikallisessa ja globaalissa tuotannossa. 

Kolme yritystä olivat erityyppisiä ja kiinnostavia tapauksia tutkimuksen kannalta. 
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Tutkimusongelmaan olisi voinut vastata kenties kattavammin, jos aineistossa olisi ollut 

useamman eri yrityksen vaatetussuunnittelijan haastattelu. Tosin useampi haastattelu olisi 

mahdollisesti tehnyt tutkimuksesta liian laajan. Tapaustutkimukset perustuvat aina 

esimerkkeihin, ja kaikissa tapauksissa yritykset toimivat hieman eri tavoin ja suoria 

yleistyksiä ei voi tehdä, vaikka aineistossa olisi useampi yritys.   

Opin tutkimusta tehdessä paljon uutta vaatetusalan liiketoiminnan vastuullisuudesta ja 

sain kattavamman kuvan siitä mitkä ovat käytännön toimet organisaatiotasolla tuotannon 

eettisiin haasteisiin. Tutkimusaiheessa on paljon mahdollisuuksia jatkotutkimukseen. 

Jatkotutkimusta ajatellen olisi mielenkiintoista haastatella myös yrityksen ostajaa ja 

yrityksen tuotantoa ja alihankintaa järjestävää supplieria, toimittajaa, jolloin 

tutkimukseen saisi paremmin tuotannon näkökulman. Jatkotutkimuksessa voisi myös 

keskittyä syvemmin vastuullisuusbrändäykseen ja -markkinointiin.    
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LIITE 1 Haastattelurunko 

1. Suunnittelijan tausta 

 Kerro omasta suunnittelijan työstäsi. Minkälaisia suunnittelutöitä olet tehnyt ja 

teet tällä hetkellä? 

2. Organisaation rakenne 

 Minkälainen on yrityksesi organisaation rakenne? Mihin vaatesuunnittelija 

sijoittuu yrityksen organisaatiossa?   

3. Tuotannon organisointi  

 Missä maissa yrityksesi suunnittelu ja tuotanto tapahtuu? Miksi juuri näissä 

maissa? 

 Miten saitte yhteistyön pystyyn? Miten rekrytointi tapahtuu ulkomailla? 

 Onko yrityksellä ollut haasteita/ongelmakohtia työn organisoinnissa? 

 Voiko suunnittelija vaikuttaa esimerkiksi tuotantomaa valintaan? 

 Mitkä ovat paikallisen tuotannon/tuotteistamisen haasteet? 

4. Yhteistyö alihankkijoiden kanssa 

 Miten yrityksen alihankkijat valitaan? 

 Onko alihankkijoita ollut vaikea löytää? Käytääkö yritys paikallisia agentteja? 

 Onko yrityksellä samat alihankkijat? Mikä on oma kokemuksesi yhteistyöstä 

alihankkijoiden kanssa? 

 Kuinka paljon alihankinnassa on korostettu tuotannon turvallisuutta? Mitkä ovat 

yrityksen keinot varmistaa turvalliset tuotanto-olosuhteet työntekijöille? 

 Kuinka tärkeänä koet tuotantomaiden lainsäädännön roolin hyvien 

työolosuhteiden turvaamiseksi? (esim. minimipalkka, työajat, 

työskentelyolosuhteet, turvallisuus ja järjestäytymisoikeus) 

5. Materiaalit 

 Miten yrityksesi materiaali- ja kangashankinnat on organisoitu? 

 Miten päädyitte näihin tuottajiin? 
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 Tulevatko materiaalit yleensä samoilta toimittajilta ja tehtailta? 

6. Arvot ja yrityksen eettinen säännöstö/eettinen koodi 

 Onko yrityksessäsi eettinen säännöstö? Mitä asioita se pitää sisällään? Kuka 

päättää siitä?  

 Miten sosiaalinen vastuu näkyy yrityksen toiminnassa ja toiminnan 

kehittämisessä? 

 Kuinka paljon yrityksen eri sidosryhmien (mm. asiakkaiden, rahoittajien ja 

omistajien, alihankkijoiden ja kansalaisjärjestöjen) vaatimukset tuotannon 

vastuullisuudesta vaikuttavat yrityksen eettiseen koodiin? Minkälaista on 

yrityksen ja sidosryhmien välinen vuorovaikutus? 

 Miten sosiaalinen vastuu näkyy suunnittelijan työssä? 

7. Läpinäkyvyys 

 Kuinka paljon yrityksessäsi on panostettu läpinäkyvyyteen? 

 Kuinka tärkeänä pidät yrityksen läpinäkyvyyttä? Miten hyvin olet 

suunnittelijana tietoinen yrityksen päätöksenteosta ja kaikista 

tuotantoprosesseista? 

8. Valvonta 

 Miten tuotanto-olosuhteiden valvonta on yrityksessäsi järjestetty? 

 Kuuluuko yrityksesi kansainväliseen vastuullisuusjärjestelmään (esim. BSCI)?  

9. Mainonta/markkinointi 

 Onko yrityksesi korostanut liiketoiminnan vastuullisuutta ja ekologisuutta 

markkinoinnissa? 

 Kuinka paljon mainonnassa tuodaan esille vaatteen koko tuotantoprosessia ja 

läpinäkyvyyttä?  

10. Myynti ja asiakkaan palaute 

 Näkyykö ekologisen ja vastuullisen tuotannon korostaminen myynnissä? 

 Kuinka paljon ostajat painottavat vaatteen alkuperää 
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LIITE 2 Vertailutaulukko vastuullisuuskategorioista 

 


