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JOHDANTO

Tutkimukseni käsittelee vastuullista muoti- ja vaatetusalaa, vastuullista vaatetussuunnittelua
ja vastuullisuuden toteutumista suomalaisessa vaatetusalan yrityksessä. Tutkielmassa perehdy-

tään kysymyksiin siitä, miten vastuullisuusajattelu vaatetusalalla on kehittynyt nopean muodin

(engl. Fast Fashion) synnyn kautta aina teollisesta vallankumouksesta tähän päivään, mitkä
ovat vastuullisen toiminnan toteutumisen haasteet ja mitä vastuullisuus tarkoittaa vaatetusalan
yrityksen toiminnassa.

Tutkimuksen taustalla on kiinnostukseni vaatetusalan ja -suunnittelun vastuullisuutta kohtaan.
Suhteeni vaatetusalan ekologisuuteen ja eettisyyteen juontaa juurensa kandidaatin tutkielmastani vuodelta 2012, jolloin kirjoitin tutkielmani aiheesta Slow Fashion – Hidas muoti. Mikä

määrittää hitaan muodin ideologian mukaisen vaatteen?. Taiteen kandidaatiksi valmistumi-

seni jälkeen kiinnostukseni vaatetusalan vastuullisuuteen on syventynyt. Tämä on innoittanut
minua opiskelemaan ja lukemaan aiheesta itsenäisesti, ja taiteen maisterin opinnoissani olen
vahvasti suuntautunut vastuulliseen muoti- ja vaatetussuunnitteluun. Ajatus Pro gradu -tutkiel-

mani aiheesta sai alkunsa syksyllä 2014 ollessani työharjoittelussa suomalaisella ekologisen ja

eettisen muodin yrityksellä Nurmella. Silloinen työnantajani oli vaatetusalan vastuullisuuteen
vahvasti perehtynyt yrityksen perustaja ja suunnittelija Anniina Nurmi. Työskentely yrityksessä

ja Nurmen kanssa käydyt päivittäiset keskustelut vaatetusalan vastuullisuudesta saivat minut
pohtimaan yrityksen vastuullisen toiminnan haasteita osana kansainvälistä muotiteollisuutta ja
muodin systeemiä, erityisesti pienyrityksen näkökulmasta.

Syksyllä 2015 Anniina Nurmi laittoi sukunimeään kantavan viisivuotiaan vaatemerkkinsä tau-
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olle keskittyäkseen pohtimaan uudenlaisia liiketoiminnan muotoja vaatetusalan vastuullisuuden
parissa. Kesällä 2016 Nurmi toi julkisuuteen vielä kehitysvaiheessa olevan uuden yrityskon-

septinsa, RINS and REPEAT -vaatevuokrauspalvelun, jonka tarkoituksena on vuokrata vaatteita

kuluttajalta kuluttajalle.1 Anniina Nurmen tarve vaihtoehtoisen liiketoimintamallin löytämiseen
ja sitä myötä uuden yrityskonseptin perustaminen on vain yksi esimerkki vaatetusalalla ja kulutuskäyttäytymisessä tapahtuvista muutoksista ja alan murroksesta.

Vastuullisuus on yhä suuremman yleisön tiedossa, mutta vielä sen vaikutukset eivät laajassa
mittakaavassa ulotu käytännön tasolle asti. Huoli ympäristöstä ja ihmisistä ajaa vaatetusalan
vastuullisuuskysymyksiä eteenpäin, ja yritysten tulee pohtia omaa rooliaan vastuullisen vaa-

tetusteollisuuden puolesta. Globaalit nopean muodin vaikutukset ovat väistämättömiä myös
suomalaiselle vaatetusalan yritykselle kohdattavaksi yrityksen toimiessa osana muodin systeemiä, kuten Voglian toimitusjohtaja Markku Virtanen totesi haastatellessani häntä tähän tutkimukseen:

”Sieltä tulevat ne isot massat ja volyymit, ja se systeemi. Se on luotu hieman erilaiseen maailmaan, kuin missä me tällä hetkellä elämme.”
Markku Virtanen, Voglian toimitusjohtaja2
Pro gradu -tutkielmani käsittelee vaatetusalan yrityksen ja sen sisällä tapahtuvan vaatetussuunnittelun vaikutusmahdollisuuksia yrityksen toiminnan vastuullisuuden kokonaiskuvassa. Tut-

kimuksessani pyrin vastaamaan kysymyksiin siitä, mitä vaatetusalan vastuullisuus tarkoittaa
yrityksen arvojen, toiminnan, suunnittelun ja tuotannon osalta. Yrityksen vastuullisuutta tarkastelen sen perusarvojen ja käytännön toiminnan sekä suunnittelun ja tuotekehityksen näkö-

kulmasta. Tavoitteenani on tutkia, mitkä ovat merkittävimmät vaikuttavat tekijät vaatetusalan
yrityksen kokonaisvaltaisen vastuullisuuden toteutumisessa. Selvitän, mikä on vaatetussuunnittelun rooli osana yrityksen vastuullisuutta ja mikä on tuotannon osuus vastuullisuusperi-

aatteet täyttävän yrityksen toiminnassa. Pyrin kartoittamaan, millaisia mahdollisia ongelmia
1 	
2 	

Anniina Nurmen asiantuntijahaastattelu 23.8.2016.
Markku Virtasen teemahaastattelu, 25.8.2016.

9

vastuullisuuden toteutumisen tiellä on yrityksen näkökulmasta.

1.1. Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet
Hirsjärven, Remeksen ja Sarajärven mukaan tutkimuksen tarkoitusta luonnehditaan neljän eri

piirteen perusteella: kartoittava, selittävä, kuvaileva tai ennustava.3 Tämä tutkimus noudattaa
kartoittavaa tutkimuksen tarkoitusta, sillä tutkimuksen päämääränä on kartoittaa mitä tapahtuu,

etsiä uusia näkökulmia ja ilmiöitä sekä selvittää vähän tunnettuja ilmiöitä. Tällaista tutkimusta
ohjaillaan usein kysymyssanoilla mitä, miten, mitkä4.

Tutkimukseni on tapaustutkimus, jonka kohteena on suomalaisen naistenvaateyritys Voglian
arvojen, toiminnan, suunnittelun ja tuotannon vastuullisten toimintaperiaatteiden selvittämi-

nen. Tavoitteenani on ymmärtää, mitä vastuullisuus Voglialle merkitsee. Tätä tarkentaakseni
tutkin, mistä osa-alueista se yrityksen näkökulmasta koostuu ja millä tavoin vastuullisuus on
huomioitu yrityksen nykyisessä toiminnassa. Näiden kysymysten vastauksia peilaan tutkielmani teoriassa määriteltyyn vastuullisuuden käsitteeseen ja lopulta päättelen, onko yrityksen toi-

missa jo vastuullisuuden kriteerit täyttäviä tai niitä tukevia osa-alueita, tai mahdollisesti jotain,

mitä vastuullisuuden näkökulmasta voisi tehdä toisin. Pyrin tutkielman kautta muodostamaan
Voglialle kokonaisvaltaisen kuvan yrityksen vastuullisuudesta. Tämän pohjalta Voglialla on

mahdollisuus arvioida vastuullisuutensa toteutumista ja toteutettavuutta omassa toiminnassaan.
Tavoitteenani on tämän tutkimuksen kautta tuottaa myös muille suomalaisille vaatetusalan
yrityksille tietoa siitä, millaisia seikkoja yrityksen, sen sisällä toimivan suunnittelijan ja sen

yhteistyökumppanina toimivan alihankkijan tulee ottaa huomioon kokonaisvaltaisen vastuul-

lisen toiminnan toteutumiseksi. Tutkimuksen tavoitteena on luoda yrityksille vastuullisuuden
malli, jonka avulla voidaan määrittää, mitä yrityksen tulee huomioida vastuullisten periaatteiden toteuttamiseksi ja sitouttamiseksi osaksi yrityksen toimintaa. Vastuullisuusmallin avulla
3 	
4 	

Hirsjärvi, Remes & Sarajärvi 2008, 134.
Ibid.
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suomalainen vaatetusalan yritys voi arvioida ja toteuttaa omaa toimintaansa vastuullisuuden
näkökulmasta.

Vaatetusalan vastuullisuuden tutkiminen on tärkeää, sillä yrityksen vastuullisille toimille ei ole
tarkkaa määritelmää ja tämä voi johtaa epävarmuuteen suomalaisten yritysten vastuullisuuden noudattamisessa. Harjoitteluni Nurmella ja aihealueen itsenäinen opiskelu sekä tiedonha-

ku ovat herättäneet mielessäni ajatuksen siitä, että vastuullisuutta määrittävän mallin turvin
yritykset voisivat saada jonkunlaisen ohjeiston vastuullisten toimintaperiaatteiden noudattami-

seen. Useat yritykset haluaisivat toimia vastuullisesti ja nykyään myös kuluttajien muuttuneet
vaatimukset ohjaavat vaatebrändejä pohtimaan toimintansa läpinäkyvyyttä. Ilman selkeitä vas-

tuullisuuden ohjenuoria yritysten on vaikeaa ja työlästä saada varmaa tietoa vastuullisuudesta.

Esimerkiksi pienelle tai keskisuurelle yritykselle tämä voi koitua mittavaksi ongelmaksi, sillä
vastuullisuus ei tällä hetkellä ole sisäänrakennettu toimintamalli suurimmassa osassa yrityksiä.

Myös suunnittelun vastuullisuuden ympärillä vallitsee epävarmuutta. Useat vastuullista muotia
tai vaatetusta edustavat ja tuottavat yritykset keskittyvät ensisijaisesti materiaaleihin ja tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Tämän tutkimuksen aihe on syntynyt kiinnostuksestani siihen, mil-

laiset ovat vastuullisen vaatetussuunnittelun mahdollisuudet osana teollista vaatetustuotantoa
yrityksen sisällä. Aiheen tutkiminen on tärkeää, koska tällä hetkellä suunnittelijan ja yrityksen
mahdollisuudet vastuulliseen toimintaan koetaan laajalti haastaviksi ja ongelmallisiksi osana
moninaista muodin systeemiä.

1.2. Tutkimuksen keskeiset käsitteet
Vastuullisuus

Tutkimuksessani selvitän vastuullisuuden käsitteen ongelmallisuutta ja moniulotteisuutta. Täs-
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sä tutkielmassa tarkoitan vastuullisuudella kestävän kehityksen5 mukaista toimintaa ja käsite
pitää sisällään sekä ekologisuuden että eettisyyden määritelmät. Käsittelen termiä vastuullisuus

englanninkielisen sanan Sustainability (suom. kestävyys) sijaan. Suomenkielessä vastuullisuus

on vakiintunut käsite kuvaamaan kestävää ja kestävyyttä tukevaa toimintaa ympäristöä, ihmisiä
ja eläimiä kohtaan. Suomen kielen perussanakirjassa vastuullisuus määritellään seuraavasti:
jostakin vastuussa oleva; vastaava, vastuunalainen, vastuuvelvollinen ja jotain, josta on (suuri)
vastuu; joka aiheuttaa vastuun.6

Ekologisuus

Ekologialla eli ympäristötieteellä tarkoitetaan eliökunnan ja sen fyysisen ympäristön välistä
vuorovaikutusta7. Vastuullisuus koostuu Brownin mukaan ekologisesta tasapainosta ihmisten,
eläinten, kasviston ja planetaarisuuden välillä8. Ekologisuus vaatetusteollisuudessa ymmärretään vaatteen valmistuksesta tai käytöstä aiheutuvien ympäristöhaittojen torjumisena tai minimoimisena.

Eettisyys

Klassisimman ja yleisimmin ymmärretyn määritelmän mukaan etiikalla tarkoitetaan moraalis-

ten periaatteiden systeemiä. Luken mukaan vaatetusalalla on vaikeaa määritellä, kenen etiikka
on oikein ja kuinka välittää oikeanlaista etiikkaa kuluttajille. Kuitenkin vastuullisuuden näkökulmasta se on paremman maailman rakentamista.9 Etiikkaan liittyy ajatus ”oikein toimimises-

ta” ja Paulinsin ja Hilleryn mukaan sen määritelmä riippuu kulttuurisidonnaisesta moraalista ja
arvoista.10 Thomasin mukaan etiikka on vastuullisuuden perusta. Mikäli teollisuuden toimijoi-

den tulee toimia eettisesti pitkäjänteisen yleisen hyvinvoinnin vuoksi, tulisi hengellisen etiikan
ohjata päätöksentekoa ja käytäntöä. Kuitenkaan Thomasin mukaan näin ei nykyisellään ole ta-

5 	

6 	
7 	
8 	
9 	
10

Kestävällä kehityksellä tarkoitetaan paikallisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti tapahtuvaa ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka tavoitteena on turvata sekä nykyisille että tuleville sukupolville
hyvät elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen toiminnassa ja päätöksenteossa huomioidaan niin
ympäristö, talous kuin ihminenkin.
Suomen kielen perussanakirja 1994, 508-509.
Brown 2009, 202.
Brown 2009, 6.
Luke 2008, 78-79.
Paulins & Hillery 2009, 4.

12

pahtunut.11 Eettisyydellä tarkoitetaan tässä tutkielmassa vaatetusalan eettisyyttä eli vaatetusalan
eri toimijoiden etiikkaa.

Vastuullisuuden käsitteen ongelmallisuus

Vastuullisuuden käsite viittaa ympäristön lisäksi ihmiselämän ja planeetan tilaan. Ehrenfeldin
mukaan kestävyydellä on sanana tyhjä kaiku eli sanana siltä puuttuu tarkka määritelmä, kunnes

sana sijoitetaan johonkin tiettyyn kontekstiin. John R. Ehrenfeldin mukaan ympäristön kannalta

kestämättömien toimien vähentäminen ei riitä. Hän korostaa, että usein vastuullisuuden eteen
tehtävät toimet on ymmärretty väärin, mikä johtaa harhaluuloon maapallon pelastamisesta. Eh-

renfeld tarkentaa, että mainonnassa käytetyt ”ympäristöystävällisyyteen” viittaavat termit ovat
harhaanjohtavia, sillä mikään, mitä valmistamme, ei hänen mukaansa ole ystävällistä ympäristölle:

”Phrases such as ”environmentally friendly” are misleading. Nothing we make is
friendly, so to speak, to the environment. Mother Nature would not be pleased.”
					John R. Ehrenfeld, Routledge Handbook of Fashion12
Kestävyyden hämmentävä käsite on Farrerin mukaan johtanut siihen, että sen merkityksestä on
viime vuosikymmenen aikana poimittu vain tiettyjä osa-alueita liiketoimintaan, markkinoin-

tiin, politiikkaan ja koulutukseen.13 Vastuullisuuden käsitteen ollessa lavea ja osin pimennossa

etenkin tavalliselta kuluttajalta, voidaan sitä toisinaan hyödyntää löyhin perustein yrityksen
markkinoinnissa brändin imagon nostattamiseksi. Useille yritykselle esimerkiksi luomumateriaalien käyttö voi olla tämän kaltainen harhaanjohtava tapa markkinoida itseään ”ympäristöys-

tävällisinä” toimijoina14. Tällaista kuluttajaa harhaanjohtavaa toimintaa kutsutaan viherpesuksi
(engl. Greenwash). Viherpesu -termiä käytetään kuvailemaan valheellisia tai liioiteltuja ympä-

ristöön liittyviä väitteitä hyödyntävää tuotetta tai yritystä. Yleensä se liitetään mainostamiseen
11
12
13
14

Thomas, 2015, 111-112.
Ehrenfeld 2015, 57-59.
Farrer 2011, 20.
Gordon & Hill 2015, 63.
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ja markkinointiin.15 Viherpesun voidaan ajatella johtuvan siitä, että länsimaisten kuluttajien
tiedostavuuden kasvaessa voivat yritykset käyttää vastuullisia ja ympäristötietoisia argumen-

tointikeinoja parantaakseen myyntiään. Vastuullisuus- ja ympäristöasiat ovat monimutkaisia,
minkä vuoksi kuluttajien harhaanjohtaminen voi olla helppoa.16

Esimerkiksi muotijätti Hennes & Mauritz julkaisee vuosittain Conscious Collection -malliston,

jota markkinoidaan kuluttajille vastuullisena mallistona. Mallistossa on Hennes & Mauritzin
mukaan panostettu laadukkaisiin, ekologisiin ja eettisiin materiaaleihin17, mutta vaatteiden valmistus tapahtuu samoin kuin ketjun muidenkin vaatteiden kohdalla. Sanalla Conscious (suom.

Valveutunut) kampanja ei tosiasiallisesti kerro mitään malliston tuotantoketjusta, eikä tuotanto

ole ainakaan läpinäkyvästi todennettavaa. Tämän perusteella voidaan olettaa, että kyseessä

on ainoastaan materiaaliensa puolesta jossain määrin ekologisesti tuotettu mallisto. Sen sijaan
materiaalien eettisyydestä, eli materiaalien tuotannon vaikutuksista ihmisiin ja eläimiin, ei ole
takeita.

Conscious Collection -mallistot ovat saaneet kritiikkiä kuluttajien harhaanjohtamisesta ja viherpesusta muun muassa alan ammattilaisten välisessä keskustelussa. Mallistot tuotetaan ta-

vanomaisia Hennes & Mauritz -vaatteita ympäristöystävällisemmistä materiaaleista, kuten

kierrätyskuitumateriaaleista tai luonnonkuiduista. Vastuullisuuden määritelmä on kuitenkin
monitahoinen ja se tarkoittaa kokonaisvaltaista vastuullisuustoimintaa, joka pitää sisällään ma-

teriaalien lisäksi sekä ekologisuuden että eettisyyden vaatteen tuotantoketjussa. Kun vaatteiden

tuotannossa keskitytään ainoastaan joko eettisyyteen tai ekologisuuteen, jää vastuullisuuden
toteutuminen osin vajaaksi. Tämän määritelmän valossa voidaan kritiikkiä viherpesusta Hennes & Mauritzin Conscious Collection -mallistoja kohtaan pitää ainakin osittain aiheellisena.

Carbonaron ja Goldsmithin mukaan Hennes & Mauritz nähdään innovatiivisen ja demokraattisen liiketoiminnan ja brändikuvan perustajana ja sen liiketoimintamalli on osa nopean muodin,

Fast Fashionin, sosiokulttuurista ja taloudellista ilmiötä. Hennes & Mauritzin liiketoimintamal15
16
17

Gwilt 2014, 25.
Niinimäki 2013, 26.
Hennes & Mauritz, verkkosivu. Vierailtu 6.5.2016.
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lin voidaan ajatella sotivan synnynnäisesti vastuullisuuden ja kestävyyden periaatteita vastaan,
sillä se perustuu alati kasvaviin materiaalivolyymeihin, mikä brändin markkinoinnin kautta
houkuttelee lisäämään kulutusta. Kuitenkin Carbonaro ja Goldsmith korostavat, että suurten
maailmanlaajuisten brändien tavoin Hennes & Mauritz esittää huolensa kestävän kehityksen
kentällä ja korostaa huoltaan konkreettisilla toimilla, joilla se pyrkii vähentämään aiheuttamiaan ympäristöhaittoja ja ajaa myös työvoiman sisäistä valvontaa.18

Hennes & Mauritzin kaltaisten suurten nopean muodin yritysten osto- ja tuotantovoima osoit-

taa, että jopa pienillä siirtymillä kohti ekologisia ja vastuullisia toimintatapoja voidaan päästä
käsiksi suureen muutokseen. Conscious Collectionin kaltaiset kampanjat voivat olla muotiteol-

lisuuden muutoksen perusta kohti kestävän kehityksen periaatteita. Tällainen muutos kuitenkin
tapahtuu hitaasti, ja esimerkit viherpesusta ja vastuullisuuden käyttämisestä vilpillisesti mark-

kinoinnissa osoittavat, että vastuullisuus on laajamittaisesti vielä tuntematon alue, jonka parissa
riittää paljon töitä tehtäväksi.

Lopullinen vastuullisuuden malli edellyttää systeemin muutosta, joka vaatetusalalla tarkoittaa

muutosta niin yritysten toimintaan, suunnitteluun, tuotantoon, markkinointiin ja kuluttamiseen.
Systeeminen muodonmuutos voi Thackaran mukaan tapahtua hiljalleen pienempien muutosten

variaationa, sillä vastuullisuus ei ole kampanjavetoista politiikkaa vaan tila, joka näyttäytyy
vaikutuksina monen eri alueen muutoksista, jotka ovat kumuloituneet yhteen19. Etenkin suunnittelijat, tutkijat ja asiantuntijat ovat merkittävässä asemassa muutoksen läpi saattamisessa.

Ympäristön kannalta merkittävin muutos vastuullisuudessa saataisiin aikaiseksi systeemisellä
muutoksella ja isojen yritysten toimien kautta, mutta vastuullisen ajattelutavan omaksuminen
vaatii pienempien toimijoiden aloitteellisuutta. Fletcher uskoo, että muodin ja tekstiilin sektorin
muuttaminen kohti vastuullisuusajattelua ottaa aikansa. Kyseessä on pitkän aikavälin sitoumus
uuteen tapaan tuottaa ja kuluttaa. Tämä edellyttää laajalle leviävää henkilökohtaista, sosiaa-

lista ja institutionaalista muutosta.20 Vaikka vastuullisen muodin käsite on monimutkainen ja
18
19
20

Carbonaro & Goldsmith 2015, 164.
Thackara 2015, 45.
Fletcher 2014, 155.
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vastuullisen muodin olemassaoloa voidaan tästä näkökulmasta kyseenalaistaa, kulkevat tässä
tutkielmassa muodin ja vaatetuksen käsitteet pääosin rinnakkain vastuullisen vaatetusteollisuuden käsitteen alla, sillä tapaustutkimukseni käsittelee vaatetusta ja vastuullisuutta osana muo-

din sektoria. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, miten vastuullisuus toteutuu juuri tällä
osa-alueella suomalaisessa muodin syklien ohjaamassa vaatetusyrityksen toiminnassa.

1.3. Aiemmat tutkimukset
Varsinaisesti vaatetusalan yrityksiä ja niiden vastuullisuuden arviointia käsitteleviä tutkimuksia
ei Suomessa juuri ole tehty. Sen sijaan vastuullista vaatetussuunnittelua on Suomessa tutkinut

muun muassa Kirsi Niinimäki väitöskirjassaan From Disposable to Sustainable – The Complex
Interplay between Design and Consumption of Textiles and Clothing (2011) ja myöhemmässä
julkaisussaan Sustainable Fashion: New Approaches (2013).

Lapin yliopiston Taiteiden tiedekunnan vaatetussuunnittelun koulutusohjelmasta on valmistunut muutamia vaatetusalan tuotantoprosessia suunnittelun näkökulmasta käsitteleviä Pro gra-

du -tutkielmia. Kesällä 2016 valmistui tämän tutkielman kanssa saman teeman jakava Solja

Temmeksen Pro gradu Vastuullinen vaate – eettiset toimintatavat paikallisessa ja globaalissa
vaatetuotannossa. Tutkielmassaan Temmes lähestyy vastuullisuutta eettisen liiketoiminnan, so-

siaalisen laadunvalvonnan ja markkinoinnin vastuullisuuden näkökulmasta. Oma tutkielmani
käsittelee aihetta eri näkökulmasta tapauskohtaisesti tietyn yrityksen kannalta. Tutkimukses-

sani en Temmeksen tavoin niinkään keskity sosiaaliseen laadunvalvontaan, markkinointiin tai
kuluttajakäyttäytymiseen, vaan vaatetusyrityksen kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen sen arvomaailman, toiminnan, suunnittelun ja tuotannon osalta.

Vaatetussuunnittelun vastuullisuuteen painottuvia graduja on sekä Lapin yliopistosta, että Aalto
yliopistosta valmistunut useampia. Heta Kupsalan pro gradu -tutkielma Eco-effective Fashion

Theory: How to implement the Cradle to Cradle® Concept into Fashion and Clothing Design?:
The Designer’s Professional, Economic, Social and Enviromental Role (2013) tutkii suunnitte-
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lijan roolia Cradle to Cradle® -menetelmän, eli vaatteen suljetun kierron toteutumisessa. Vuo-

den 2010 Laura Seppälän Pro gradu -tutkielma Sustainable Responsible Outdoor Clothing:
What Every Designer Should Know käsittelee vaatetussuunnittelijan roolia vastuullisen ulkovaatesuunnittelun parissa.

Aalto yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa on vuonna 2012 julkaistu Carolina
Obregón Vaatetussuunnittelun maisterivaiheen opinnäytetyö Sustainable Fashion – From Trend

to Paradigm?, joka tutkii vaatetussuunnittelijan osallisuutta ja mahdollisuuksia vastuullisen
vaatetussuunnittelun kehittymisestä trendistä maailmankatsomukseksi. Samasta opinahjosta on
myös valmistunut Natalia Mustosen maisterin opinnäytetyö Fashion Openness: Applying an

Open Source Philosophy to the Paradigm of Fashion, joka käsittelee muodin avoimuutta tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta.

Ekologiseen ja eettiseen vaatetussuunnitteluun Zero Wasten rinnalla lukeutuvaa Upcycling21

-strategiaa tutkii muun muassa Reet Aus väitöskirjassaan Trash to Trend – Using Upcycling in
Fashion Design (2011). Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta on kesäkuussa 2016 julkais-

tu Riikka Kälkäjän pro gradu -tutkielma, jossa Kälkäjä tarkastelee Zero Waste- ja Upcycling
-suunnittelustrategioita ekologisen suunnittelun kontekstissa. Aalto yliopiston taiteiden ja suun-

nittelun korkeakoulusta on puolestaan vuonna 2016 valmistunut Saara Jolkkosen opinnäytetyö
Accidental Aesthetics. Aesthetics of a Zero Waste Fashion Design Process, joka tutkii Zero
Waste -suunnitteluprosessin estetiikkaa ja sattuman merkitystä nollajätesuunnittelussa.

1.4. Tutkimuskysymykset
Koska tutkielmani tavoitteena on selvittää vaatetusalan yrityksen toimien ja vaatetussuunnittelun sekä tuotannon merkitystä vastuullisuuden toteutumisessa, pyrin tutkielmassani vastaamaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

21
Upcycling tarkoittaa vaatevalmistuksessa syntyvien ylijäämämateriaalien, sivutuotteiden ja hukkapalojen uusiokäyttämistä sen sijaan, että ne päätyisivät jätteeksi.
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1. Mitkä asiat vaikuttavat vastuullisuuteen vaatetusalan yrityksessä?

Löytääkseni vastauksia ensimmäiseen tutkimuskysymykseen tavoitteenani on kartoittaa, mit-

kä kaikki osa-alueet vaikuttavat suomalaisen vaatetusalan yrityksen vastuullisuusperiaatteiden
toteutumiseen. Vastuullisuuden määritelmän avaan ensin tutkielman teoriaosuudessa käsittelemällä vastuullisuuden ideologian ja vastuullisen muodin syntyä. Tämän määritelmän valos-

sa selvitän asiantuntijahaastattelun ja tapaustutkimuksen avulla, mistä yrityksen vastuullisuus
koostuu.

2. Mikä on vaatetussuunnittelun merkitys yrityksen vastuullisuudelle?

Toisen tutkimuskysymyksen päämääränä on selvittää suunnittelun merkitystä yrityksen vas-

tuullisuuden toteutumisessa: miten suunnittelija tai suunnittelu itsessään vaikuttavat yrityksen
tai tuotannon kokonaisvaltaiseen vastuullisuuteen?

3. Miten vaatetusalan yritys voi vaikuttaa tuotantonsa vastuullisuuteen?

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen alakysymys liittyy tuotannon vastuullisuuteen yrityksen
näkökulmasta. Tavoitteena on selvittää yrityksen ja tuotannon välistä suhdetta vastuullisuus-

periaatteiden toteutumisessa, ja vastata kysymykseen siitä, voiko yritys vaikuttaa tuotannon
vastuullisuuteen ja jos voi, millä tavoin se onnistuu.

1.5. Tutkimuksen metodologiset lähestymistavat
Tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tapaustutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa jä-

senneltyä tietoa siitä, miten vaatetusalan yrityksen tulisi toimia vastuullisuuden vaatimusten
toteuttamiseksi. Kvalitatiivinen tutkimus pyrkii Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran sanoin
kuvaamaan moninaista todellista elämää ja sen pyrkimyksenä on tutkia kohdetta kokonaisval-

taisesti22. Laadullisen tutkimuksen ominaispiirteiden tavoin tämän tutkimuksen tarkoitus on
saavuttaa tietoa, joka on merkittävää myös muiden kuin tutkimuksen kohteen kohdalla. Kvali22

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 157.
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tatiivisen tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää, selittää ja soveltaa,23 mikä näkyy tässä tutkimuksessa laaja-alaisessa teoriaosuudessa ja lopulta teorian sekä oman aineistoni sulauttamisella kahdesta osa-alueesta kokonaisvaltaiseksi tutkimukseksi.

Tutkimukseni tutkimusstrategiana toimii tapaustutkimus ja tutkimuksessa selvitän vaatetusalan
yrityksen vastuullisuuden toteutumista määritellyn tapauksen kautta. Laadullisessa tutkimusot-

teessa edetään Anttilan mukaan käytännön ilmiöstä ja havainnoista yleiselle tasolle24. Vaikka

tapaustutkimuksessa tutkin vain yhtä suomalaista vaatetusalan yritystä, pyrkii tämä tutkimus
tuloksissaan yleistettävyyteen tarjoamalla vastuullisuuden mallin myös muiden yritysten käy-

tettäväksi. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan laadullisessa tutkimuksessa aineiston
päätelmät eivät perustu yleistettävyyteen, vaan lähtökohtana on aristoteelinen ajatus siitä, että

yksityinen toistaa yleistä. Tällöin tutkimalla yksityistä tapausta tarkasti saavutetaan tieto siitä,
mikä ilmiössä on merkittävää, ja mikä toistuu tarkasteltaessa ilmiötä yleisyyden näkökulmasta.25

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillisiä piirteitä ovat kokonaisvaltainen tiedonhankinta, ih-

misten käyttäminen tiedon keruun instrumenttina, induktiivisen analyysin käyttö, laadulliset
metodit aineiston hankinnassa, tarkoituksenmukainen kohdejoukko, tapausten käsitteleminen
ja tulkitseminen ainutlaatuisina. Laadullisessa tutkimuksessa myös tutkimussuunnitelma muo-

toutuu tutkimuksen edetessä, tutkimuksen toteutus on joustavaa ja suunnitelmat voivat muuttua
olosuhteiden mukaisesti.26

Tutkimukseni noudattaa laadulliselle tutkimukselle tyypillistä induktiivisen päättelyn logiikkaa, jossa käsitteellistään aineisto ja syntyneiden käsitteiden kautta määritellään ilmiötä ku-

vaava teoria. Induktiivinen päättely nojaa aikaisempiin teorioihin siten, että aikaisemmasta

tiedosta nousevat esille tutkijan esiymmärrys ja käsitteenmuodostuksen perusteet, jotka tutkija
kuitenkin on valmis kumoamaan, jos aineisto niin osoittaa.27 Starrin mukaan tutkijan tehtävänä
23
24
25
26
27

Anttila 1996, 135.
Anttila 1996, 135.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 177.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 160.
Anttila 1996, 135.
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laadullisessa tutkimuksessa on vaellella datan, eli aineiston, ja teorian välillä saavuttaakseen
hyvän lopputuloksen (ks. Starrin & al. (1991).28 Tällaisesta toiminnasta puhuttaessa tarkoite-

taan Varton mukaan hermeneuttista kehää, joka lähtee tietyistä lähtökohdista ja palaa takaisin

ne oivaltaakseen ja ymmärtääkseen (ks. Varto 1992, 69.).29 Anttilan mukaan hermeneuttinen
kehä ei ole umpeutuva, vaan sitä noudattava tutkija käy aineistoaan läpi useaan kertaan yrittäen
vapautua omista esteistään tutkimuskohteen ymmärtämiseen. Kehää kulkiessaan tutkija pää-

see yhä vain lähemmäksi tutkimuskohdettaan syventäen samalla omaa itseymmärrystään. Näin
erottuvat oma lähestymistapa ja tutkittavan kohteen olemus.30 Seuraava kuvio esittää hermeneuttisen kehän ohjaamaa tutkimuksen rakennetta ja kulkua tämän tutkimuksen osalta:
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1.5.1. Tapaustutkimus
Tutkimuksessa selvitän yrityksen toimintaa vastuullisten toimintaperiaatteiden toteutumisessa.
Tämän vuoksi tutkielmalle luonteva tutkimusstrategiana on tapaus- eli case-tutkimus (Engl.
Case study), jossa keskitytään yksityiskohtaisesti ja intensiivisesti tuottamaan tietoa yksittäisestä tapauksesta tai rajatusta tapausten joukosta31. Tässä tutkimuksessa yksittäisenä tutkittavana tapauksena toimii suomalainen vaatetusalan yritys Voglia.

Tapaustutkimuksessa pyritään selvittämään suppeaa kohdetta suurella määrällä muuttujia ja
sen avulla saadaan selville oleellisia tekijöitä, prosesseja ja vuorovaikutussuhteita. Tapaustut-

kimuksessa tutkija ja tutkittavat ovat vuorovaikutuksessa keskenään eli tutkija voi vaikuttaa
tapahtumien kulkuun pelkällä läsnäolollaan.32 Näin ollen tutkijalla on mahdollisuus myös tiedostamattaan vaikuttaa tapaukseen. Tässä tutkielmassa tutkimuksen tarkoituksena on lähtökoh-

taisestikin vaikuttaa tapaukseen, kun tutkimuksen päätavoitteena on muodostaa vastuullisen
toiminnan malli yritykselle. Kuitenkin on otettava huomioon, että tutkijana saatan vaikuttaa

tapaukseen ja sen toimintaan myös tietämättäni esimerkiksi yritykselle tekemieni haastattelujen
kautta. Tutkielman tyyppinä voidaan siis pitää ohjaava tapaustutkimusta, koska tutkimusta-

voitteena on paitsi hankkia uutta tietoa tutkimuskohteesta, myös parantaa tutkittavan kohteen
toimintaa määrittelemällä aiempaa toimivampia vastuullisuusmalleja yrityksen käyttöön.

1.5.2. Aineistonkeruumenetelmänä teemahaastattelu
Tutkielman aineistonkeruu tapahtuu pääosin haastattelujen avulla. Haastattelu tutkimusvälinee-

nä on Anttilan mukaan ajankohtainen silloin, kun tavoitteena on saavuttaa tietoa, joka koskee
esimerkiksi erilaisten henkilöiden asenteita, mielipiteitä, kokemuksia ja havaintoja33. Haastatte-

lun valikoituminen tutkielmani aineistonkeruumenetelmäksi on luontevaa, sillä sen tavoitteena
tässä tutkimuksessa on syventää ja tarkentaa teorian kautta kerättyä tietoa ja peilata sitä vaate-

tusalan yrityksessä työskentelevien kokemuksiin tutkimuksen aihepiiristä eli vastuullisuudesta.
31
32
33

Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 130.
Anttila 1996, 253.
Anttila 1996, 230.
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Lisäksi tapaustutkimuksessa tutkin tietyn yrityksen toimintaa ja koska yritys ei ole minulle
entuudestaan tuttu, toimivat haastattelut hyvänä ja intensiivisenä menetelmänä saavuttaa tietoa
minulle tuntemattomasta kohteesta. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada mahdollisim-

man paljon tietoa tutkittavan Case -yrityksen toiminnasta. Tällöin haastateltava Case -yritys,
Voglia, on tutkimukselle luonnollisesti pätevin tiedonantaja.

Haastattelu on Tuomen ja Sarajärven mukaan yksi laadullisen tutkimuksen yleisimmistä ai-

neistonkeruumenetelmistä.34 Se on joustava menetelmä, mikä takaa tutkimukselle ihanteelliset
mahdollisuudet saada odottamatonta uutta tietoa. Spontaanin luonteensa vuoksi haastattelumenetelmä mahdollistaa kysymysten toistamisen, väärinkäsitysten oikaisemisen tai ilmaus-

ten selventämisen sekä avoimen keskustelun haastattelijan ja haastateltavan välillä35. Anttilan

sanoin haastattelun päähuomio kiinnitetään vastaajan verbaaliin ilmaisuun, tosin tutkimuksen
tarkoituksesta riippuen myös ei-verbaalista ilmaisua voidaan analysoida36. Tämän tutkimuk-

sen tarkoitusta parhaiten palvelee kuitenkin verbaalisen ilmaisun analysointiin. Tutkimuksen

tavoitteena on ollut kartoittaa yrityksen kokemuksia ja ajatuksia vastuullisuudesta, joiden on
tässä tapauksessa voitu arvioida luotettaviksi haastattelutilanteessa, sillä yrityksen toiveena on
parantaa toimiaan, minkä vuoksi tutkijana en näe syytä kyseenalaistaa kielellisen ilmaisun luotettavuutta tässä tapauksessa.

Tuomen ja Sarajärven mukaan haastattelun eduiksi katsotaan yleisesti se, että siihen voidaan
valita henkilöt, joilla on kokemusta tutkittavasta ilmiöstä tai tietoa tutkimuksen aiheesta37.
Haastattelun kautta voidaan myös Hirsjärven ja Hurmeen sanoin sijoittaa haastateltavan puhe

laajempaan kontekstiin ja myös selventää ja syventää saatavia tietoja ja vastauksia. Haastattelu
on oivallinen menetelmä silloin, kun tutkitaan vähän kartoitettua ja tuntematonta aluetta.38 Täs-

sä tutkimuksessa tavoitteenani on selvittää tutkimuskysymysten mukaisesti vastuullisuuteen
vaikuttavia seikkoja minulle toiminnaltaan tuntemattomassa suomalaisessa vaatetusalan yrityksessä. Tutkimuskysymyksiäni ratkoakseni haastateltavikseni valikoituivat Voglialta toimi34
35
36
37
38

Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.
Tuomi & Sarajärvi 2009, 73.
Anttila 1996, 230.
Tuomi & Sarajärvi 2009, 74.
Hirsjärvi & Hurme 2000, 35.
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tusjohtaja Markku Virtanen, tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kristiina Virtanen ja suunnittelija

Minna Jermilä. Toteutin haastattelut yksilöhaastatteluina, sillä arvioin, että yrityksen sisällä
yksilöiden haastattelu antaa hyvät mahdollisuudet keskittyä kunkin haastateltavan henkilökohtaisen näkemyksen ja omakohtaisen kokemuksen kartoittamiseen.

Varsinaiseen tapaustutkimukseeni liittyvien Voglian haastattelujen taustatietona käytin asiantuntijahaastattelua, jota varten haastattelin vaatetusalan vastuullisuusasioihin perehtynyttä yrit-

täjää, Anniina Nurmea. Anttilan mukaan asiantuntijahaastattelulla (engl. Elite interviewing)
tarkoitetaan erityisesti tutkittavaa ilmiötä silmällä pitäen valittuja haastateltavia, jotka ovat

alansa asiantuntijoita. Asiantuntijahaastattelun tarkoituksena on koota heidän hallussaan oleva

erikoistietämys39 ja juuri näin olen toiminut haastattelemalla Nurmea tavoitteenani muodostaa
kattava pohjatieto ennen varsinaisia tapaustutkimuksen teemahaastatteluita. Nurmella on muun

muassa oman yrityksensä toiminnan ja muiden yritysten konsultoinnin myötä vuosien aikana
kertynyttä arvokasta tietotaitoa esimerkiksi vastuullisen pienyrityksen toiminnasta osana muotiteollisuutta ja muodin systeemiä ja siitä, mitä vastuullisuus tämän päivän muoti- ja vaatetuste-

ollisuudessa sisältää. Anniina Nurmi on alallaan Suomessa tunnettu ja arvostettu henkilö, joka

usein valitaan antamaan lausuntoja vaatetusalan ekologisuuteen ja eettisyyteen liittyen. Näin

ollen Nurmen haastattelu toimii kattavana ja perusteltuna lisänä tutkimukseni luotettavuudelle.
Tutkimuksessa olen käyttänyt haastattelulajina teemahaastattelua, puolistrukturoitua haastattelua, joka mahdollistaa haastattelun joustavuuden sen kysymysten ja niiden järjestyksen suhteen. Teemahaastattelu kohdennetaan tiettyihin teemoihin, joista haastattelutilanteessa keskus-

tellaan, ja yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee näiden teemojen varassa.

Teemahaastattelu on lähempänä strukturoimatonta kuin strukturoitua haastattelua ja siksi siitä
käytetään näiden termien välimuotoa eli puolistrukturoitua haastattelua. Puolistrukturoidussa

haastattelussa yksi haastattelun aspekti on kaikille haastateltaville sama. Teemahaastattelussa
tuo aspekti on aihepiirit eli teema-alueet.40

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan aineistoa voidaan analysoida monin tavoin joko
39
40

Anttila 1996, 233.
Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.
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selittämiseen tai ymmärtämiseen pyrkivällä lähestymistavalla. Tässä tutkimuksessa olen analysoinut keräämääni aineistoa ymmärtämiseen pyrkivällä tavalla, sillä se on tavallisimmin käytet-

ty tapa laadullisessa analyysissä ja päätelmien teossa41 ja tavoitteenani on pyrkiä ymmärtämään
tutkittavan tapauksen käytäntöjä vastuullisuuden näkökulmasta.

1.5.3. Sisällönanalyysi
Käytän aineiston analysointimenetelmänäni sisällönanalyysiä, joka Tuomen ja Sarajärven mukaan on perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyttää laadullisessa tutkimuksessa. Sisällön-

analyysi on sekä yksittäinen metodi että väljä teoreettinen kehys, joka on liitettävissä erilaisiin
analyysikokonaisuuksiin. Tämä mahdollistaa monenlaisen tutkimuksen tekemisen sisällönana-

lyysin avulla.42 Alun perin sisällönanalyysi on Anttilan sanoin kvantitatiivinen eli määrällinen
menetelmä, jonka tavoitteena on kuvata jonkin aineiston jakautumista luokkiin ja kategori-

oihin. Tällä tavoin pyritään ilmaisemaan sisällön olemusta. Näin ollen menetelmä soveltuu
myös laadulliseen tutkimukseen. Anttilan mukaan sisällönanalyysi tutkimusmenetelmänä on
työväline, jolla voidaan tuottaa uutta tietoa, uusia näkemyksiä ja tuoda esiin piileviä totuuksia.43

Laadullisesta analyysistä käytetään yleensä käsitteitä induktiivinen ja deduktiivinen analyysi.
Induktiivisella analyysillä tarkoitetaan yksittäisestä yleiseen ja deduktiivisella yleisestä yksittäiseen tapahtuvaa tutkimuksen tulkintaa. Tämä tutkimus pyrkii selvittämään tapaustutkimuk-

sen kautta suomalaisen vaatetusalan yrityksen vastuullisuutta, jolloin analyysimenetelmästä
voidaan tämän tutkimuksen kohdalla puhua induktiivisena sisällönanalyysinä. Sisällön ana-

lyysiä tämän tutkimuksen aineiston analyysin työvälineenä käsittelen tarkemmin luvussa 4.2.
Aineiston analyysinä sisällönanalyysi.
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2

NOPEAN MUODIN
SYNTY

2.1. Mitä vastuullisuus merkitsee
muodin ja vaatetuksen kontekstissa?
Vaatetusteollisuudessa kestävä kehitys on ollut nouseva trendi jo pitkään. Sass Brownin mukaan kestävyydessä (engl. Sustainability) on kyse elämän eri osa-alueiden eli ihmisten, eläin-

ten, kasviston ja planeetan välisestä tasapainon säilyttämisestä. Itseään kehittävä systeemi ei
toimiakseen hyödynnä luontoa enempää kuin luonnolla on tarjota hyödynnettäväksi. Se ei kuluta luonnonvaroja loppuun, vaan ylläpitää niitä ja itseään.44 Patagonian perustaja ja omista-

ja Yvon Chouinardin mukaan kestävän prosessin tulisi olla ikuisesti toistuvaa. Chouinardin
mukaan maapallollamme ei ole koskaan ollut kestävää liiketoimintaa, saati kestävää muotia.45

Vastuullisen muodin termi mielletään usein kattamaan joko ympäristöystävällisiä tai eettisiä
arvoja noudattavia tuotanto- tai suunnittelumenetelmiä tai näitä molempia. Gordonin ja Hil-

lin mukaan vastuulliselle muodille ei kuitenkaan ole standardin mukaista määritelmää, minkä

vuoksi jopa alalla työskentelevillä voi olla eriävät käsitykset parhaista tai tärkeimmistä toimista
vastuullisuuden saralla.46 Myös Ehrenfeld korostaa muotiteollisuudella olevan paljon tehtävissään edellyttäen, että kaikki sen toimijat oppivat, mitä vastuullisuus ja kestävyys todella tarkoittavat.47

44
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Chapman kuvailee muodin systeemin olevan parhaimmillaan äärimmäisen dynaaminen ja eloisa
kulttuurinen ilmiö, vaikka se pahimmillaan on äärimmäisen epätaloudellinen ja tuhoisa. Tämä
johtuu muodin hetkellisyyden luonteesta, joka ohjautuu muutoksen, uutuuden ja erilaisuuden
metsästyksestä.48 Hethornin ja Ulasewiczin mukaan vastuullisuudella tarkoitetaan pitkäikäisyyttä, kun muoti puolestaan kuvastaa muutosta.49 Blackin mukaan juuri näiden muotiteolli-

suudessa vallitsevien ristiriitojen johdosta ekologista muotia voidaan pitää mahdottomuutena50
niin kauan, kun muodin nopea sykli säilyy yhtä kiivaana kuin nykyisellään. Gordonin ja Hil-

lin mukaan jotkut suunnittelun teoreetikot uskovat vastuullisen muodin olevan luonnostaan

paradoksi, sillä kestävyyden määritelmä ei tue muodin mukaista suunnitellun vanhenemisen
systeemiä51.

2.2. Vastuullisuuden osa-alueet
Niinimäki määrittelee vastuullisuuden ulottuvaksi kolmelle eri osa-alueelle: ihmiset, planeetta
ja hyöty kestävyyden näkökulmasta. Ympäristöllisen näkökulman sijaan nykyään kestävyy-

den ideologia ja kestävä suunnittelu käsittävät myös eettisyyden ja arvopohjaisen ajattelun.52

Niinimäen lisäksi myös muut vastuullisen vaatetusteollisuuden tutkijat ja asiantuntijat ovat
yhtä mieltä vastuullisuusajattelun laajasta ja kokonaisvaltaisesta ajattelutavasta. Hethorn ja

Ulasewicz määrittelevät vastuullisuuden käsittämään ihmisiä, prosesseja ja ympäristöä (engl.
People, Processes, Environment) sekä teoksessaan Sustainable Fashion – Why Now? (2008)
että sen toisessa painoksessa Sustainable Fashion – What’s Next (2015).53 Seuraavan sivun

kuvio esittää ihmisten, prosessien ja ympäristön välistä vuorovaikutussuhdetta Hethornin ja
Ulasewiczin vastuullisuuden määritelmän mukaan:
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IHMISET

PLANEETTA

PROSESSIT

KUVIO 2 Vastuullisuuden osa-alueet.
(Ruokamo 2016; Hethorn & Ulasewicz 2015).

Hethornin ja Ulasewiczin mukaan muodilla on suuri merkitys vastuullisuudessa. Muodin prosessit aina valmistuksesta käyttöön liittyvät ihmisiin ja materiaalilla puolestaan on suora yhteys

ympäristöön. Muoti on osa jokapäiväistä elämäämme. Vastuullisuus muodin saralla tarkoittaa
sitä, että tuotteen valmistuksessa tai käytöstä ei aiheudu haittaa ihmisille tai ympäristölle. Täl-

lainen käytäntö voi edistää ihmisten hyvinvointia ja ympäristön kehitys on riippuvainen siitä.54

Kestävyysajattelu perustuu siis vastuullisuuteen koko luonnon ekosysteemiä, ihmisiä ja eläimiä
kohtaan. Farrer korostaa, että ympäristö on tiiviisti kytköksissä muotiin muun muassa vaattei-

den materiaalien ja niiden aiheuttamien ympäristövaikutusten myötä55. Tässä tutkimuksessa
käsittelen ympäristönäkökulmaa vastuullisuuden viitekehyksessä muodin tuotannon ympäristövaikutusten kautta.

Ympäristönäkökulman lisäksi yhtä tärkeänä osa-alueena vastuullisuuden saralla voidaan pitää

ihmisiä. Hethornin mukaan vastuullisen muodin tulisi siis kehittää ja ylläpitää paitsi ympäristöä
54
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myös ihmisiä. Suunnittelijan keskittyessä yksilöllisiin tarpeisiin yksilön käsitys itsestä ja yllä-

pidetystä hyvinvoinnista kehittyy. Ihmisten hyvinvoinnin ylläpito vaatteiden kautta ei ole uusi
ajatus.56 Ihmiset liittyvät muodin ja vaatetusalan vastuullisuuteen kuluttamalla, suunnittelemal-

la ja valmistamalla vaatteita. Hethornin ja Ulasewiczin mukaan kuluttajilla on perustarpeita,
joihin muoti kykenee vastaamaan. Vastuullisuus toimii ihmisen ja ympäristön välillä vuorovai-

kutteisesti; ihmiset voivat kehittää ympäristöä vaatetusvalintojensa kautta, ja muoti voi kehittää
ihmisten hyvinvointia useilla eri tavoilla.57 Tässä tutkimuksessa käsittelen ihmislähtöisyyden
näkökulmaa vastuullisen suunnittelun kautta; suunnittelulla on mahdollisuus vaikuttaa esimerkiksi kuluttajien hyvinvointiin.

Valmistusmenetelmät (engl. Processes) voidaan jakaa tuotannollisiin ja taloudellisiin suuntauksiin ja niillä molemmilla on valtavan suuri vaikutus vastuullisuuden kehittymisessä. Valitse-

millamme muodin tuottamisen tavoilla voimme vaikuttaa merkittävästi tuotteen ekologiseen

jalanjälkeen ja yhteiskunnan hyvinvointiin.58 Tässä tutkimuksessa keskityn tämän osa-alueen

merkityksiin keskisuuren yrityksen näkökulmasta eli syvennyn yrityksen sisäiseen toimintaan
vastuullisuuden edistämiseksi. Tuotantomenetelmiä käsittelen pääosin lähituotannon kautta
menemättä syvemmälle koko muotiteollisuuden pitkien tuotantoketjujen vastuullisuuskysymyksiin.

2.3. Miksi muoti- ja vaatetusalan tulee olla vastuullinen?
Niinimäen mukaan vaatetusalan vaikutukset ympäristölle ja ihmisille ovat merkittäviä. Maanviljelyn jälkeen vaatetusalan vedenkulutus on suurempaa kuin millään muulla alalla.59 Vaate-

tuotanto vapauttaa ympäristöön myrkyllisiä kemikaaleja, kuluttaa paljon energiaa ja on Brownin mukaan siten yksi maailman suurimmista ilmastonlämpenemisen aiheuttajista.60
56
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Black korostaa, että maailmanlaajuinen muodin viestintä ja markkinointi sekä tehtaiden ja val-

mistajien alati kasvava kilpailu ovat kasvattaneet kuluttajien vaatimuksia ja odotuksia. Tämän
seurauksena muodin syklit ovat nopeutuneet entisestään. Vaatteiden myynti on kasvanut peräti
60% viimeisten kymmenen vuoden aikana ja vaatteiden hinta on huomattavasti alhaisempi kuin
muutama vuosikymmen sitten.61 Gwiltin mukaan yhteiskunnallinen pakkomielle muodin ku-

luttamiseen on kasvanut räjähdysmäisesti massatuotannon kautta synnyttäen nopean muodin,
jonka tarkoituksena on tuoda uusimmat trendit näytöslavoilta osaksi katumuotia mahdollisimman nopeasti.62

Muodin luominen ja kuluttaminen käyttävät joko uusiutuvia tai uusiutumattomia luonnonvaroja. Näitä resursseja tulisi hyödyntää omiin tarpeisiimme huomioiden, että tulevaisuuden suku-

polvillakin olisi mahdollisuus löytää omia tarpeitaan vastaavat resurssit. Tätä vastuullisuuden
tulevaisuus Hethornin & Ulasewiczin mukaan tarkoittaa.63 Ympäristöongelmien kehittyessä,
kehittyvät Gordonin ja Hillin mukaan myös niiden mahdolliset ratkaisut ja vastuullinen muo-

ti. Näkökulmasta riippumatta suunnittelijoiden haasteena on todistaa kestävän ja vastuullisen
muodin edullisuutta, vaihtelevuutta ja saatavuutta esteettisyydestä tinkimättä. Vaikeudesta huolimatta vastuullinen muoti avaa mahdollisuuksia uusille luoville lähestymistavoille niin suunnittelussa kuin tuotannossakin.64

2.4. Nopean muodin synty vastuullisuuden taustavaikuttajana
Fletcherin sanoin viimeisten vuosikymmenten aikana termi nopea on liitetty kiinteästi yhteen
sanojen muoti ja tekstiilit kanssa. Nopeuden termillä ilmennetään suuren mittakaavan logisti-

sia ja hallinnoitavia, taloudelliseen kasvuun tähtääviä käytäntöjä. Pikaruuan (engl. Fast Food)

tavoin pikamuoti (engl. Fast Fashion), josta tässä tutkimuksessa käytän käsitettä nopea muoti,

on massatuotettua ja standardisoitua. Edulliset nopean muodin vaatteet kaupataan mittavilla
61
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volyymeillä, ja nopea muoti on maailmanlaajuisesti läsnä kaikkialla. Tällaiset tuotteet on suun-

niteltu halvoiksi, helpoiksi ja nopeiksi tuottaa. Tämän saavuttamiseksi ne tuotetaan halvoista

materiaaleista, halvan työvoiman toimesta ja lyhyessä ajassa tehokkaan ja suuri volyymisen
tuotannon kautta. Sekä ruoassa että muodissa nopeus on Fletcherin mukaan ekonominen työkalu, jota käytetään nostamaan tuotteen suoritustehoa ja tuottoa.65

Blackin mukaan muodista on 1990-luvulta lähtien tullut entistä nopeampaa ja halvempaa. Maa-

ilmanlaajuinen viestintä ja markkinointi sekä kasvava kilpailu ja ulkomaille ulkoistettu tuotanto
ovat kasvattaneet kuluttajien odotuksia ja kysyntää. Tämä on johtanut yhä nopeammin vaihtuviin muodin sykleihin.66 Tänä päivänä muodin syklit ovat kiihtyneet jo niin paljon, että muo-

titaloilla on vaikeuksia vastata muotinäytösten eturivissä istuvien bloggaajien edesauttamaan
kysyntään, joka syntyy toimittajien ja bloggaajien päivittäessä viimeisimmät trendit kuvina so-

siaalisen median eri kanaviin. Vaatteet halutaan heti näytöksen jälkeen, siinä missä niitä ennen
odotettiin puoli vuotta myyntikauden alkuun.

Weltersin mukaan 2000-luvun alkua voidaan pitää ylikulutuksen aikakautena. Hennes & Mauritzin ja Zaran kaltaiset muotivaateketjut käynnistivät nopean muodin synnyn ja hyvin suunnitellut ja trendikkäät vaatteet tulivat kaikkien saataville kaikissa hintaluokissa.67 Gordonin ja

Hillin mukaan nopean muodin termillä tarkoitetaan mahdollisimman edullisin ja nopein mene-

telmin valmistettuja vaatteita68 ja näitä menetelmiä hyödyntävää vaatetusteollisuutta. Nopean
muodin tuotteet myydään edellä mainitun kaltaisissa halpavaateketjuissa, joiden myyntiperi-

aatteet perustuvat usein edulliseen hintaan vaatteiden pitkäikäisyyden sijasta. Blackin mukaan
kuluttajille massatuotannon kautta muodostunut halu olla muodikas ja jatkuvasti uudistunut on
johtanut kasvavaan ylikuluttamiseen ja kulutushysteriaan.69

Nopean muodin kiivaan tuotannon uskotaan johtaneen nykyiseen yltäkylläiseen edullisten ja

näennäisesti arvottomien vaatteiden kulutukseen, mutta kankaiden ja vaatteiden nopeuteen
65
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ja edullisuuteen pyrkivä tuotanto oli merkittävä osa teollista vallankumousta jo 1800-luvulla.
Gordonin ja Hillin sanoin monet historioitsijat uskovat teollisen vallankumouksen itseasiassa

syntyneen pääosin tekstiilien kasvaneen kysynnän seurauksena.70 Farrerin mukaan jo 1600- ja
1700-luvuilla halvan puuvillan tuonti Intiasta toi myyntiin suuren määrän halpoja vaatteita ja
kodintekstiilejä ja lisäsi tekstiili- ja vaatekauppiaiden määrää.71 Kaiser korostaa, että 1700-lu-

vun lopulla tekstiileistä tuli ensimmäinen teollistettu tuote puuvillan siementen erotuskoneen ja
myöhemmin mekaanisten kehruu-, kudonta- ja neulekoneiden kehittämisen myötä. 1800-luvun

puolivälissä ompelukone mahdollisti massatuotannon synnyn, vaikka kuten tänäkin päivänä,
se vaati yhä inhimillistä työvoimaa. Vastakkainen systeemi muodostui tuotannon ja kulutuksen
välille. Nopean ja tehokkaan tuotannon vastapainoksi tuli kuluttaminen, joka käsitettiin tuottavuuden vastakohdaksi. Kuluttaminen ymmärrettiin tuotteiden ja tavaroiden käyttämisenä.72

Tämän päivän vaatetuotannon mallit juontavat juurensa Prêt-à-Porter73-muotiteollisuuden syntyyn 1800-luvun puolivälissä, vaikka Gordonin ja Hillin mukaan vaatteet olivat tuolloin laadultaan parempia kuin nykyään.74 1900-luvun alussa armeijauniformujen tarve stimuloi mas-

satuotannon syntyä ja ensimmäiset merkit muodin demokratisoitumisesta leijailivat ilmassa.
Suunnittelijakeskeinen muoti oli edelleen harvojen etuoikeus, mutta huippumuodin (ransk.
Haute Couture) vaikutus alkoi hiljalleen laantua, kun ranskalaiset muotitalot julkaisivat en-

simmäiset Prêt-à-Porter -mallistonsa.75 Valmisvaateteollisuus eli varsinaista kukoistuskauttaan
1900-luvun alussa76 ja ilmiö laajeni nopeasti ranskalaissuunnittelija Paul Poiretin esiteltyä uuden väljäsiluettisen tunikan vuonna 1908 Pariisissa. Tämän tunikan yksinkertaistettuja kopi-

oita pystyttiin onnistuneesti valmistamaan useassa eri koossa eri vartalotyypeille ja lopulta ne
valmistettiin käytettäviksi Prêt-à-Porter -vaatteiksi. Yhdysvaltalaiset vaatevalmistajat kopioivat pariisilaisten suunnittelijoiden Haute Couture -asuja ja tuottivat niitä hinnoilla, jotka muo-

dostivat vain murto-osan alkuperäisistä. Yritykset ympäri maan alkoivat luoda viehättävää ja
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käytettävää muotia tyylitietoisille yhdysvaltalaisille.77
1900-luvun alussa edulliset materiaalit ja yksinkertaiset tuotantotavat madalsivat vaatteiden

hintoja johtaen muodin syklien ja kuluttamisen kiihtymiseen. Edullisten keinokuitujen, kuten
rayonin, käyttö yleistyi muodin massatuotannossa.78 Öljyn, kaasun ja kivihiilen kaltaisista uu-

siutumattoista luonnonvaroista valmistetut synteettiset kuidut, kuten polyesteri, akryyli ja nylon
valtasivat markkinat. Näiden materiaalien runsaus aiheutti kierrätettävyyden kannalta ongelmia
myöhemmin 1900-luvun lopulla.79

Toisen maailmansodan jälkeen Christian Diorin muotitalo avattiin Pariisissa 1947 ja naisten
muotiin kautta aikojen voimakkaimmin vaikuttanut New Look -mallisto sinetöi Ranskan ny-

kyisen aseman maailman muodin edelläkävijänä.80 1940-luvulla useat suunnittelijat alkoivat
kokeilla synteettisiä materiaaleja luonnonkuitujen sijaan. Myös eläinperäiset tuotteet, kuten
turkikset, saavuttivat luksustuotteina huippusuosion.81 Teollisesti valmistetuista vaatteista tuli
1940- ja 1950-lukujen aikana haluttuja yhä enenevissä määrin myös työläisten keskuudessa.82
1960-luvulle tultaessa muodin tuotanto ja kulutus muuttuivat. Englannista ja Italiasta tuli merkittäviä muodin keskuksia Ranskan rinnalle. Haluttu uutuus muodissa peilasi usein yhteiskun-

nallisia muutoksia. Poisheitettävä, edullinen ja kertakäyttöinen muoti korvasi klassisen 1950- ja

1960-luvun alun tyylin. Uudet kuidut ja kankaat ilmestyivät entistä nopeammin ja elastaanin,
vinyylin, polyetyleenin ja polypropyleenin käytön suosio vahvistui.

1960-luku ilmensi nopeaa muutosta, joka syntyi poliittisen levottomuuden ja sosiaalisen protestoinnin seurauksena.83 Vielä 1950-luvulla Haute Couture -vaatteet olivat edustaneet eleganssia, mutta 1960-luvulla vaatetuksella ja pukeutumisella oli toisenlainen merkitys. Aikansa mer-

kittävimpiin teollisten vaatteiden muotisuunnittelijoihin lukeutuva Rudi Gernreich totesi 1967
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Time -lehden haastattelussa vaatteiden menettäneen merkityksensä statussymboleina ja että nyt

ajan vaatetuksella pyrittiin vain hauskuuteen. Alla Gernreichin englanninkielinen suora sitaatti
teoksesta Sustainable Fashion – Past, Present and Future:

”They’re not status symbols any longer. They’re for fun.” 84

Rudi Gernreich, Time Magazine 1967

Gernreichin lausuma on osuva myös nykypäivän vaatetuksen kulutustottumuksissa. Sosiaali-

sessa mediassa seuratut ihmiset pukeutuvat näyttäytyäkseen; useissa blogeissa on esimerkiksi
yleistynyt tapa, että bloggaaja julkaisee itsestään kuvia vaatetusyritysten lainavaatteissa siinä
missä ennen blogin kirjoittajat esittelivät omistamiaan vaatekertoja. Tämä malli noudattaa punaisten mattojen kaavaa, jossa julkisuuden henkilö edustaa tiettyä vaatetusalan brändiä, vaik-

kei omista itse vaatetta. Kuitenkaan tällaisten PR-yhteistöiden todellisuus ei välttämättä välity
kuluttajalle, vaan pitää yllä käsitystä siitä, että vaatteilla voidaan loputtomasti koristautua ja
muokata omaa persoonaa halutun laiseksi.

2.5. Nopean muodin seuraukset
Teollisen vallankumouksen aikakaudesta lähtien muotiteollisuuden menetelmät ja ylikuluttaminen ovat Gordonin ja Hillin mukaan johtaneet mittaviin ongelmiin.85 Blackin sanoin tällai-

nen vaatetusteollisuuden malli ei edusta kestävän kehityksen periaatteita. Vaatetuotanto ja sitä
seuraava muodin kuluttaminen ovat ääriesimerkkejä pitkästä, sirpaloituneesta ja monitahoisesta prosessista – tuotantoketjusta, joka edellyttää useita välikäsiä ja joka sisältää useita haasteel-

lisia ongelmia ennen kuin tuote päätyy kuluttajan valinnan alaisena käyttöön, pesuun ja lopulta
poisheitettäväksi.86 Tuotteen valmistuminen raaka-aineesta tekstiilikuiduksi ja viimeistellyksi
kankaaksi ja lopputuotteeksi vaatii työvoimaa, energiaa, vettä ja muita voimavaroja, mikä luon84
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nollisesti aiheuttaa paljon ympäristövaikutuksia.87
Muodin maailmanlaajuinen tuotanto pitää sisällään lukuisia yrityksiä, valmistajia ja kauppiai-

ta, jotka kehittävät tuotteita tietyille sektoreille ja markkinoille.88 Nopean muodin nousu on

tuonut mukanaan myös tarpeen löytää halvinta mahdollista työvoimaa89, mikä asettaa paineita
vaatevalmistajille ja heidän välittäjilleen, kun yritykset vaativat suuria tuotantomääriä lyhyessä

ajassa. Tämä puolestaan vaikuttaa tuotantoketjun alkupäässä olevien vaatteiden valmistajien
työoloihin,90 koska tuotantoketjun toimintaa ei pystytä valvomaan sen sijainnin ja monitahoisuuden vuoksi.

Tekstiili- ja vaatetusteollisuus on suuntautunut nopeasti halpatuotantomaihin Aasiaan ja Lä-

hi-Itään. Niinimäen mukaan länsimaissa arviolta 90-95% myydyistä vaatteista oli vuonna 2013
tuontituotteita muualta.91 Suosituimmissa tuotantomaissa työntekijät usein työskentelevät al-

haisella palkalla turvattomissa työoloissa, Gordonin ja Hillin sanoin kirjaimellisesti henkensä
edestä, tuottaakseen halpoja vaatteita länsimaiden tarpeisiin. Useimmiten halvat materiaalit ei-

vät myöskään ole ympäristöystävällisiä ja tämänkaltaisten materiaalien tuottajien työolot ovat
yhtä lailla kurjia.92 Fletcherin mukaan alhaiset palkat, oikeuksien puute ja epäinhimilliset työ-

olot ovat arjen realismia miljoonille vaatetusalan työntekijöille ympäri maailman. Työntekijät
tarvitsevat toimeentulonsa, joten heidän on siedettävä nämä työolot.93 Niinimäen mukaan tuo-

tannon siirtyessä Euroopasta Aasiaan ja Lähi-Itään, myös Suomalaisten yritysten tuotantoketjut
ovat pidentyneet. Tuotantoketjut ovat logistisesti pitkiä ja ne myös kasvavat kasvamistaan.94

Ulkomaille, kuten Intiaan, Bangladeshiin ja nykyään myös Puolaan keskittynyt työvoima ei
Entwistlen mukaan ainoastaan tarkoita tuotantoketjun pidentymistä, vaan se johtaa usein myös
alihankkijoiden luopumiseen vastuusta ja velvollisuuksista liittyen työntekijöiden terveyden ja
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hyvinvoinnin ylläpitoon. Länsimaisten kuluttajien ja itäisten ja läntisten tuottajien välisen välimatkan kasvu on johtanut ajatteluun ”poissa silmistä, poissa mielestä”.95 Parker tuo esiin esi-

merkin Bangladeshilaisen Rana Plazan tehdasrakennuksen romahduksesta huhtikuussa 2013:
onnettomuus vei hengen yli 1 000 tehtaan työntekijältä ja kiinnitti maailmanlaajuisesti huomion
globaalin muodin tuotantoketjun työntekijöihin työoloihin. Työntekijöiden oikeuksien rikkominen on Parkerin mukaan arkipäivää muodin tuotantoketjuissa ja se ilmenee matalina palkkoina,
epäinhimillisinä työaikoina ja työympäristön turvattomuutena.96

Tuotannon jälkeen vaatteet kuljetetaan myyntimaihin, mikä muodostaa jälleen yhden luonnonvaroja verottavan menetelmän vaatteiden tuotannossa. Gordonin ja Hillin mukaan massa-

tuotannon vuoksi vaatteiden merkitys uudelleen myynnin kannalta kärsii, sillä usein ne eivät

ole enää tarpeeksi hyväkuntoisia myytäviksi edelleen. Lopulta useat muotituotteet päätyvät
kaatopaikalle.97 Niinimäen mukaan tehokas massatuotanto halpatuotantomaissa on seurausta

halpojen kuluttajahintojen tavoittelusta ja etenkin nopean muodin vaatteiden tuotantoprosessi
kuormittaa ympäristöä merkittävästi. Niinimäki korostaa, että tuotantoon kuluvat luonnonvarat
valuvat hukkaan silloin, kun vaatetta käytetään vain lyhyen aikaa tai ei lainkaan.98 Muodin nopeat syklit lisäävät kuluttamisen määrää ja sen näennäistä tarvetta.

Fletcher sanoo muodin olevan kuluttamista, materialismia, kaupallistamista ja markkinointia.
Kulutus ja konsumerismi99 ovat ydinosa länsimaista yhteiskuntaa. Kuluttamisella on tärkeä asema ihmisten jokapäiväisessä elämässä. Niinimäen mukaan nykyiset kulutustottumukset nojaavat tiukasti teollisiin tuotannon ja talouden systeemeihin sekä vallitseviin taloudellisiin arvoihin tukien samalla kestämättömällä pohjalla olevaa systeemiä.100

Nopeaa muotia voidaan pitää demokraattisena, sillä se suo lähes kaikille kuluttajille mahdolli-
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suuden näyttää muodikkailta. Vaatteet valmistetaan nopeasti ja ne ovat nopeasti saatavilla, mikä
voi hämärtää kuluttajan ymmärrystä siitä, mistä vaatteet tosiasiassa päätyvät kauppojen hyllyille. Vaatteen elinkaariajattelu noudattaa perinteisesti Cradle-to-Grave eli kehdosta hautaan -me-

taforaa.101 Farrerin mukaan merkittävä vastuullisen muotiteollisuuden yleistymisen hidastajana
on kuluttaja. Hänen mukaansa muodin kuluttajat ovat nälkäisiä uusille hyödykkeille ja tunte-

vat vapautuvansa vastuusta jatkuvalla vaatekertansa päivittämisellä. Tämä on paitsi filosofinen

myös fyysinen ongelma. Halvat hinnat, hyvä suunnittelu ja laatu sekä jännittävät shoppailu
-kokemukset vapaa-ajan aktiviteettina johtavat ostamisen lisääntymiseen.102

Länsimaisessa kulutusyhteiskunnassa ollaan Gillin mukaan totuttu vaatteiden laajaan valikoi-

maan. Tuotteita on saatavilla paljon, useimmiten useassa eri koossa, useassa eri värissä tai jopa
usealla eri kuosilla. Kuluttajaodotukset ovat korkealla. Kuluttaja on tottunut siihen, että han-

kintapäätöksen voi tehdä jo kotona ja kävellä sitten liikkeeseen tai ostoskeskukseen ostamaan
tuotteen.103

Sosiologi Robert Bocockin mukaan kuluttaminen syntyy aina puutteesta – halusta jotain sellaista kohtaan, mitä ei vielä ole. Näin ollen kuluttajat eivät hänen mukaansa tule koskaan ole-

maan tyytyväisiä. Mitä enemmän kulutetaan, sitä enemmän halutaan kuluttaa (ks. Bocock,

R. 1993: Consumption). Myös Chapmanin mukaan kuluttajat odottavat aina seuraavaa uutta
asiaa ja kuluttavat yli varojensa rahaa asioihin, joita eivät tarvitse. Tämä pitää perinteisen ka-

pitalismin pyörät pyörimässä ylläpitäen samalla kuluttajan näennäistä tarvetta, eli halukkuutta

uusiin materiaalisiin kokemuksiin. Pysyäkseen mukana kuluttajat päivittävät vaatekaappejaan
ja tyylejään toistuvasti, mutta tästä aiheutuva hyvän olon tunne on Chapmanin mukaan vain
hetkellistä.104

Kuluttamiseen ja ostamiseen liittyy usein vahvasti emotionaalisia kokemuksia.105 Nopea muoti
tarjoaa kuluttajalle keinot ilmaista omaa identiteettiään ja persoonallisuuttaan sekä edustaa sa101
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malla tiettyyn ryhmään kuulumista.106 Thorpen mukaan kulutuskulttuurissa kommunikoidaan
sosiaalisella kielellä asemasta ja statuksesta, jotka määräytyvät ostamiemme tuotteiden mu-

kaan. Thorpe sanoo, että antaudumme tälle mallille ja näin lujitamme kaupallisuuden asemaa
poluksi, jota kulkien elämme (ks. Thorpe, A. 2012: Architecture versus Consumerism, London,
Earthscan).107

Fletcherin mukaan konsumeristisen muodin syklit ja uusien tuotteiden esittely vaatekaupoissa
nopetuu entisestään, koska jälleenmyyjät kilpailevat keskenään uutuuden ja mielikuvien avul-

la. Fletcherin mukaan kuluttamista ohjaa uutuuden tarve, joka saa aikaan tunteen siitä, että
meidän tulee vaihtaa vaatteitamme ilmentääksemme uutuutta. Kulutusyhteiskunnassa muodin

idea mielletään mainosten ja konsumerismin ympärille muodostuneesta ilmiöstä, joka aiheuttaa
riippuvuuden tunteen. Fletcherin mukaan tämä ei ole kuitenkaan muotiteollisuuden salaliitto
uhreina näyttäytyviä kuluttajia vastaan, vaan ennemminkin se on merkki laajemmasta talou-

dellisesta logiikasta ja tavoitteista, liiketoiminnan prioriteeteista ja yksilön toimiin suunnatusta
sosiaalisesta painostuksesta.108

Farrer myöntää, että muodin viettelevyyttä ei voi kiistää, sillä teollisuus tuottaa edullisesti ja

virkistävästi haluttavaa luksuksen ja vaurauden tunnetta.109 Luken mukaan populaarikulttuurin
vaikutus kuluttajien valintoihin on merkittävä, ja korkean profiilin roolimalleilla on mahdollisuus inspiroida kuluttajia vastuullisempaan elämäntapaan ja valintoihin.110 Tämän päivän vaikutusvaltaista populaarikulttuuria edustavat muun muassa muotiblogit, joiden kirjoittajat toi-

mivat lukijoidensa roolimalleina. Lisäämällä tiedostavuutta sosiaalisessa mediassa seurattujen
keskuudessa, voitaisiin vastuullisuutta markkinoida elämäntapana laajalle joukolle kuluttajia.

Muodin konsepti perustuu vaihteluun, ja tähän pyrkivät prosessit tuottavat jatkuvasti jätettä.
Tekstiilien ja vaatteiden kulutus oli Niinimäen mukaan vuonna 2013 arviolta 5% kotitalouskoh-

taisesta ympäristövaikutuksesta ja hiilijalanjäljestä, ja kulutuksen on arvioitu lisääntyvän koko
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ajan lisäten myös tekstiilijätteen määrää. Niinimäen mukaan tekstiilijätteen määrä on merkittävä ympäristöä kuormittava ongelma etenkin länsimaissa.111

Puhuttaessa tekstiilijätteestä voidaan erottaa kaksi erilaista jätetyyppiä: ennen kuluttamista,
ja kuluttamisen jälkeen syntyvä jäte, eli Pre-consumer Waste ja Post-consumer Waste. Ennen

kuluttamista syntyvä jäte on tuotannon sivutuotteena syntynyttä materiaalia112 eli tuotannon

prosesseissa syntyvää kuitu-, lanka- ja kangasjätettä, jonka kierrätys ei ole yhtä ongelmallista
kuin Post-consumer -jätteen kierrätykseen, jossa tulisi pyrkiä koko tuotteen hävittämiseen.113

Post-Consumer -jätteeksi kutsutaan käytöltään tiensä päähän tullutta tuotetta, jonka kierrättämisen ja hävittämisen vastuu on ensisijaisesti kuluttajalla.114

Jo vuosisatojen ajan vaatteiden ja tekstiilien kierrättämiselle ja uudelleenkäytölle on ollut Gordonin ja Hillin mukaan erilaisia keinoja.115 Post-Consumer -jätteen kierrätysmahdollisuuk-

sia ovat uudelleenmyynti, kierrättäminen kierrätyskeskuksiin tai hävittäminen kaatopaikalle.
Kaatopaikalla useimmat tekstiilit, kuten polyesteri, eivät maadu lainkaan.116 Luonnonkuidut

puolestaan maatuvat ajan kuluessa, mutta koska kaatopaikkajäte poltetaan, luonnonkuiduille
ei lopulta jää mahdollisuutta maatua.117 Kankaita ei ole myöskään suunniteltu kompostoitavak-

si, ja vaatteissa usein käytetyt erilaiset kuitusekoitukset on vaikeaa lajitella ja kierrättää, sillä
eri kuidut tulisi erottaa toisistaan. Myös kuitujen valmistuksessa on usein käytetty myrkyllisiä
kemikaaleja, värjäys- ja viimeistelyaineita, joiden alkuperää tai koostumusta on vaikeaa määrittää. 118

Jätteen kierrätykseen on alkanut muodostua erilaisia liiketoiminnan malleja perinteisten kirp-

putorien rinnalle. Suomessa Post Consumer -jätettä on vuoden 2016 alusta ryhtynyt keräämään
myös käytettyjen tuotteiden jälleenmyyntiin keskittyvä yritys, Recci, joka käyttää kerätyn ma111
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teriaalin sellaisenaan sekä myyntiin että uudelleenkäyttöön raaka-aineeksi. Myyntikelpoiset
vaatteet myydään yrityksen verkkosivujen mukaan Reccin myymälässä, ja myyntiin kelpaamattomat kuljetetaan Euroopan Unionin alueelle eri sijoituspaikkoihin materiaalintarpeen mukaan. Reccin keräämistä vaatteista noin 2-3% päätyy polttolaitokseen.119

Reccin kaltaisille keräyspisteille on tarvetta, sillä esimerkiksi Farrerin mukaan kuluttajilla voi
olla valtava määrä vaatteita kotonaan, mutta varastotilan loppuessa ainoa vaihtoehto vaattei-

den uudelleen myynnin rinnalla on lahjoittaa muotituotteet hyväntekeväisyyteen eri kohteiden

kautta. Second Hand -myynnillä kierrätetyillä vaatteilla tehdään kauppaa mahdollisesti ympäri
maailmaa. Tämä johtaa Farrerin mukaan kuitenkin noidankehään, jossa vanhoista vaatteista
eroon päästyään kuluttajalla on jälleen mahdollisuus ostaa uusia tilalle.120 Weltersin mukaan

nopean kertakäyttömuodin aikakautena suunnittelijoiden tulee myös pohtia Post-Consumer
-jätteen aiheuttamia ongelmia.121

Sekä Post-Consumer- että Pre-Consumer -jätettä voidaan kierrättää uusiomateriaaliksi kuitutason kierrätyksen avulla. Tekstiilien kuitukierrätyksellä on Baughin mukaan pitkä historia. Villatuotteet esimerkiksi on kierrätetty uudeksi materiaaliksi, jota on kutsuttu nimellä Melton Wool.

Tätä kierrätettyä, tiheää ja huovutettua villaa on käytetty muun muassa Yhdysvaltojen armeijan
takeissa, sillä se on ihanteellinen materiaali kylmään ja kosteaan meri-ilmastoon.122 Fletcherin

mukaan kuitujen erottelu kankaasta on menetelmänä säilynyt samana viimeisten 200 vuoden
ajan ja se pitää sisällään kankaan repimisen mekaanisesti kappaleiksi käyttämällä karstausko-

neita. Prosessissa kuidut rikotaan ja niistä tuotetaan lyhyempiä kuituja. Tästä johtuen tuotettu
materiaali voi olla huonolaatuista. Yksi tapa parantaa näiden kuitujen laatua Post-Consumer
-jätteen kierrätyksessä on käyttää jätettä tuotannon sivutuotteena syntyvistä Pre-consumer -lähteistä, joissa laatu voi olla tarkemmin kontrolloitua. Yksi mahdollisuus on myös sekoittaa lyhyitä kuituja pidempien uusien kuitujen kanssa.123
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Kuitutason tekstiilikierrätyksen edut ovat merkittäviä, sillä toisin kuin tavanomainen tekstii-

lituotanto, sen prosessi ei tuota jätettä, eikä siihen kulu yhtä paljon vettä tai kemikaaleja.124

Öljypohjaisten kuitujen, kuten polyesterin, tuotannolle on alettu etsiä kierrätysmahdollisuuksia,
sillä uusiutumattomana luonnonvarana öljyn määrä maapallolla hupenee rajusti. Näiden kuitu-

jen kierrättäminen on vasta alkutekijöissään, mutta vastuullisuuden kannalta se on merkittävä
askel, mikäli näiden materiaalien saatavuus maailmanlaajuisesti halutaan säilyttää.125

Hawleyn mukaan kuidun muuntaminen jalostusarvoisiin tuotteisiin on taloudellisuutta ja eko-

logisuutta edistävä prosessi, jossa muuten kaatopaikalle päätyvät arvokkaat kuidut säästetään
ja käytetään uudelleen.126 Kierrättäminen säästää luonnonvaroja jopa teknologisesti monimutkaisissa ja energiakeskeisissä uusien tuotteiden tuotantoprosesseissa, joissa kankaat silputaan

ja kudotaan uudelleen langaksi. Mekaanisin menetelmin kierrätetyille langoille ja kankaille on
Fletcherin mukaan markkinarako ja hänen mukaansa on huomioitava, että ennen kuin kierrä-

tetyt materiaalit yleistyvät valtavirtatuotteissa, niiden etsiminen ja saatavuus on yhä vaikeaa
kysynnän puuttuessa.127 Globaalissa muotiteollisuudessa kansainväliset symbolit eri tavoin tuo-

tetuille kuiduille helpottaisivat hyvien kuituvaihtoehtojen mainostamista tavarantoimittajille,
suunnittelijoille, kauppiaille ja kuluttajille. Tätä varten tulisi Baughin mukaan luoda standardit
luomutuotetuille, kemikaalittomille, biohajoaville, kierrätettäville kuiduille ja suljetun kierron
kuiduille.128

Teollisesti valmistettujen materiaalien kuitutason kierrätys on monimutkaista, koska monet
kankaat koostuvat usein kuitusekoituksista ja erilaisista kemikaalisista viimeistelyaineista, joita

ei välttämättä ole mahdollista erottaa toisistaan. Nykyään on kuitenkin mahdollista jo erotella
esimerkiksi polyesterikuidut puuvilla-polyesteri-sekoitteisesta kankaasta. Baughin mukaan nykyisin kuitutason kierrätyksestä on jo paljon toimivia esimerkkejä ja hän korostaa, että tutkimusta tehdään parhaillaan usealla eri taholla täydellisen teollisesti valmistetun kuidun tuottami-

seksi. Kankaat, joita ei voida kuitutasolla kierrättää, päätyvät Baughin mukaan kaatopaikalle.
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Tämän vuoksi biohajoavuus tai kuitujen erottelu yksinkertaisiksi orgaanisiksi ainesosiksi voisi

olla yksi vaihtoehto, jos kuitutason kierrätys ei ole mahdollista. Kuitenkin Baugh korostaa, että
kompostointikierrätystä tulee vielä tutkia, jotta voidaan löytää ekologinen tapa kierrättää luonnonkuitutuotteita, sillä ongelmia aiheuttaa tässäkin kuituihin tuotannossa lisätyt kemikaalit.129

Kansainvälisesti näyttävimpiä kuitutason kierrätyksen esimerkkiä näyttää etunenässä Hennes

& Mauritz. Huhtikuussa 2016 H&M julkaisi näyttävästi kansainvälisen Closing the Loop -kampanjan, jonka tarkoituksena on kerätä kuluttajien vanhat ja rikkinäiset vaatteet H&M -myymä-

löihin. Kerätyt vaatteet puretaan ja kierrätetään kuitutasolla ja lopulta niistä valmistetaan uusia
vaatteita. H&M:n vaatekeräystä on suoritettu jo vuodesta 2013 lähtien ja yhdestä muovipus-

sillisesta vaatteita on asiakkaalle myönnetty 10% alennusseteli H&M -myymälään. Closing

The Loop -kampanjan voidaan myös kriittisesti ajatella rohkaisevan kuluttajaa nopeampaan

kuluttamiseen, kun vaatteet voidaan kierrättää helposti ja alennuskupongit antavat kuluttajalle
kimmokkeen ostaa uusia vaatteita vanhojen tilalle. Toisaalta kuitenkin tulevaisuuden kannalta
H&M voi mahdollisesti Closing the Loop -keräyssysteemillään tarjota toimivan mallin materiaalien uusiokäyttöön, ja kierrätyskuitumateriaalien osuuden H&M:n käyttämistä vaatema-

teriaaleista voisi kampanjan myötä olettaa kasvavan tulevaisuudessa. Jos Closing the Loopin
kaltaiset kierrätyssysteemit todella toimivat, voidaan niiden tuovan merkittävää hyötyä ympäristöongelmiin.

Suomalainen Pure Waste Textiles on myös yksi esimerkki kuitutason kierrätyksestä ja sen mah-

dollisuuksista uudenlaiseen liiketoimintaan, joka samalla kehittää planeettamme hyvinvointia.

Pure Waste Textiles kerää leikkuujätettä siellä missä sitä eniten syntyy: Kiinassa ja Intiassa.
Leikkuujäte kierrätetään kuitutasolla ja siitä valmistetaan muun muassa kierrätettyä puuvilla-polyesterisekoitetta. Materiaalin tuotantoon ei kulu lainkaan vettä.130

Tekstiili- ja vaatetusalan päämäärät koko systeemin muutokseen, missä käyttämättömät varat
hyödynnetään voimavaroina, voisi Farrerin mukaan muuttaa tekstiiliteollisuuden systeemin pa-
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radigman131 tasolle. Toimintatavalla voitaisiin vaikuttaa koko tuotantoketjuun aina viljelijöistä
suunnittelijoihin, tuottajiin, myyjiin ja kuluttajiin. Lisäksi se vaikuttaisi käytettäviin materi-

aali- ja kemikaalityyppeihin ja lievittäisi jätevuorien sekä ylikuormitettujen kaatopaikkojen

ongelmia, koska jokaisella tuotteella olisi potentiaalia toimia uuden tuotteen raaka-aineena

muodostaen jatkuvan suljetun kierron. Tämä kuvastaa Farrerin mukaan käännöstä talouden
ajattelemisesta lineaarisena systeeminä, jossa me otamme, teemme ja heitämme pois (”Take,
Make, Waste”) kohti syklistä systeemiä, missä luonnonvarat olisivat jatkuvassa kierrossa. Tämänlaisen konseptin mukaan kaikki olisi kierrätettyä ja kaikki systeemissä syntyvä jäte muodostuisi raaka-aineeksi jollekin uudelle. Tällainen toiminta noudattaisi kiertotalouden mallia.

Farrerin mukaan valtiotasolla kierrätyksen ongelmanratkaisua tulee kuitenkin miettiä aina kan-

sallisesta näkökulmasta. Hänen mukaansa jokaisella maalla ja maantieteellisellä alueella on

omat tehokkaat menetelmänsä käsitellä vaatteidensa valmistusta ja käyttöä. Näitä paikallisia
tuotantomenetelmiä ja jätteen hävittämistä tulisi tutkia ja analysoida kansallisesta näkökulmasta eikä lainata ratkaisuja muista maista.132
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3

VASTUULLISEN MUODIN
SYNTY & KEHITYS

3.1. Vastuullisen muodin synty
Muodin kestävyysajattelu ei ole ainoastaan moderni ilmiö, vaan se on ollut monella tavalla

osa muodin olemusta monien vuosikymmenten ja jopa vuosisatojen ajan. Ensimmäiset viitteet
kestävään kuluttamiseen sijoittuvat jo useamman vuosisadan päähän. Säästeliäisyys ja elämi-

nen taloudellisesti olivat elämäntapa jo 1600-luvulla. Ennen teollista vallankumousta useimmat
eurooppalaiset ja pohjoisamerikkalaiset omistivat vain muutamia vaatteita, joita korjattiin tai
muodistettiin jatkuvasti, jotta niiden käyttöikää saatiin pidennettyä. 1900-luvulla sota-aika pa-

kotti ihmiset elämään niukasti. Kestävää elämää ei siis suoranaisesti tavoiteltu, mutta vuoteen

1960 mennessä yhteiskunnallinen tiedostuneisuus oli lisääntynyt, ja kulutusta kontrolloitiin
enemmän kuin ennen.133

Useat tutkijat uskovat varsinaisen vastuullisen muodin juurten johtavan 1960- ja 1970-luvuille,
jolloin huolet ympäristöstä kasvoivat.134 Ydinaseiden aikakaudella pelon aiheuttama voimakas tyytymättömyys kasvoi Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Erilaisia yhteiskuntavastaisia aat-

teita edustamaan syntyi useita alakulttuureja, joiden pukeutuminen muodostui aatteen mukaan.
Ilmassa väreili muodinvastaisen liikkeen synty135, jolle oli ominaista vastustaa valtavirtaa ja

kehitellä vaihtoehtoisia elämäntapoja136. Vuonna 1962 ilmestyneen kirjailija Rachel Carsonin
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teos Hiljainen kevät (engl. Silent Spring), kasvatti tietoisuutta kemikaalien käytön ympäristölle

aiheuttamista haitoista. Vaatetusalalla tämä tarkoitti katseiden kohdistumista niihin puuvillan
viljelijöihin, jotka käyttivät runsaasti torjunta-aineita ja keinolannoitteita, sekä niihin tekstiilintuottajiin, jotka laskivat kemikaalipitoiset jätevedet tehtaista suoraan vesistöihin.137

1960-lukua pidetään usein muotiteollisuuden vallankumouksen vuosikymmenenä. Ajan muoti
edusti loputtomia uusia ideoita, ja nopean muutoksen myötä valmisvaatteista tuli entistä tär-

keämpiä.138 1960-luvun lopussa länsimaisten nuorten keskuudessa kehittyi vastakulttuuri, joka
torjui vanhemmilta opittuja arvoja. Tämä koski myös muodin seuraamista. Persoonallinen
pukeutuminen oli suosiossa ja huoleton olemus oli askel kohti luonnollisuuden arvostusta.139
1960-luvun lopulta 1970-luvun alkuun valinneen individualismin ilmaisun myötä myös puettava taide (engl. Wearable Art, Art-to-Wear, Artwear tai Art Couture) oli nosteessa. Tuohon

aikaan syntynyt hippikulttuuri korosti ympäristöhuolia, vaatteiden ympäristövaikutuksia ja koristelumenetelmiä. Yksilöllisyyttä ja vapautta ylistävät hipit boikotoivat vaatekauppoja ja kes-

kittyivät muodin personalisointiin käsintehdyillä koristuksilla. Hippikulttuuri sai useat ihmiset
pohtimaan uudelleen vaatekaappiensa sisältöä.140

1970-luvulle tultaessa vastakulttuurien vaikutus muotiin oli syventynyt ja vanhat etikettisään-

nöt rikkoutuneet. Farkuista tuli osa jokaisen kuluttajan vaatevarastoa, ja kuluttajat tavoittelivat
luonnollista tyyliä141 hippiaatteen mukaisesti. 1970-1980 luvuilla muodin kulku kääntyi, kun
muodin kapinalliset ilmestyivät katukuvaan punk-ja goottityyleissään. Tämä käynnisti muodin

vastarintaliikkeen, joka on sittemmin vaikuttanut muoti-ilmiöihin merkittävästi. Nämä tyylit
inspiroivat myös tunnettuja suunnittelijoita, kuten Versacea ja Jean Paul Gaultieria. Muodin

käsitys pirstaloitui ja säännöt oli tehty rikottaviksi. Muodin eliitin ja tavallisten ihmisten väliset
raja-aidat alkoivat kaatua ja suunnittelijoiden tuotteiden ja arkivaatetuksen välinen kuilu hälve-

tä. 1960-luvulta lähtien alunperin Yhdysvaltojen tunnetuin arkityyli farkkuineen ja t-paitoineen
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on kehittynyt nuorten tyylin tunnusmerkiksi. 142
Alakulttuurien synty oli merkittävä askel kohti muodin kestävää tulevaisuutta143 ja sen vaikutus

näkyy vahvasti myös nykyajan pukeutumiskulttuurissa. Vastuullisuuden näkökulmasta alakult-

tuurien trendikkyyden kääntöpuolena on se, että alakulttuurien inspiroimat mallistot ovat nyt

saatavilla täysin uusina. Useat halpavaateketjut myyvät muun muassa edullisia bändipaitoja,
jo valmiiksi kulutetun näköisiä tai osittain rikkinäisiä farkkuja ja alakulttuureille tyypillisiä
niittinahkatakkeja. Tämän ilmiön perusteella voi todeta, että siinä missä alakulttuurien mukai-

nen pukeutuminen oli ennen aatteellinen ja kapinallinen elämäntapa, johon kuului vanhojen

vaatteiden uudistaminen ja muokkaaminen, rohkaisee se nykyään omalta osaltaan kiivaampaan
kulutukseen.

Muodin tuotanto siirtyi Weltersin mukaan hiljalleen 1970-1980-luvulla ekonomisesti vahvoista

maista kehittyviin maihin. Halpa työvoima alensi vaatteiden hintoja ja mahdollisti vaatteiden
ostamisen useammin kuin ennen. Shoppailusta tuli suosittu vapaa-ajan aktiviteetti, ostoskes-

kukset lisääntyivät nopeasti ja Outlet -myymälät syntyivät valmistajien tarpeeseen päästä eroon

varaston ylimääräisistä tuotteista. Weltersin mukaan myös kuluttajien keskuudessa lisääntyi

pohdinta siitä, kuinka päästä eroon käytetyistä vaatteista. Kirkon myyjäiset ja pihamyyjäiset

olivat tapa myydä vanhoja vaatteita, mutta nämä väylät eivät pian enää riittäneet. Pian erilaiset
Second Hand -liikkeet ja kirpputorit lisääntyivät.144

Quinnin mukaan brändien siirtäessä tuotantonsa kehitysmaihin alhaisempien kustannusten

vuoksi useimmat yritykset eivät olleet tietoisia tai kiinnostuneita ympäristön hyvinvoinnista.
Työvoimaoikeuksien puolustusjärjestöt alkoivat etsiä ja julkistaa tehdastyöntekijöiden väärinkäyttöä ja vaativat julkisesti vastuuta tietyiltä brändeiltä, kuten Nikeltä ja Wal-Martilta. Yrityk-

set alkoivat Quinnin mukaan investoida tehdasauditointeihin suojellakseen yhtiönsä mainetta.
Sosiaalisten auditointien yleistyessä johtavat vaatetusalan yritykset alkoivat kiinnittää huomio-
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ta myös ympäristöriskeihin.145 Myös Kaiserin mukaan jotkut vaatetusalan yritykset etsivät tuol-

loin tapoja edistääkseen yhteiskuntavastuutaan käsittelemällä näitä ongelmia suoraan omien
tuotantopaikkojensa kanssa ja kiinnittämällä huomiota tuotantomenetelmiensä vaikutuksiin.146

Huomio työvoimakäytäntöjen ongelmiin lisäsi myös tietoisuutta ja helpotti vastuullisen
oma-aloitteisuuden kasvua.147 Tiedostava kuluttaminen oli nousussa ja pienten suunnittelijoiden
ja brändien merkitys kasvoi.148 Käynnistyi lyhyt mutta uraauurtava ekologisen muodin aalto, ja
vuonna 1994 tulivat markkinoille ensimmäiset halpavaateketjujen niin sanotut ekovaatemallis-

tot.149 1980- ja 1990-luvuilla luonnon- ja tekokuitujen erot tuotannon ja käytön osalta nousivat
kuluttajien tietoisuuteen. Synteettisten kuitujen valmistajat vastasivat kuluttajien materiaali-

tietoisuuteen kehittämällä uudenlaisia materiaaleja, jotka olivat entistä käytännöllisempiä ja

ekologisempia.150 1990-luvulla laki määräsi 22 erilaisen tekstiilien, paperin ja elintarvikkeiden
värjäyksessä käytetyn atsovärin kieltämisen Euroopassa.151

Vaikka tekstiili- ja vaatetusteollisuuden historia pitää sisällään ajanjaksoja, jolloin ympäristö-

huolet ja tiedostava kuluttaminen ovat olleet esillä, on kestävyyden käsitys Weltersin mukaan

muuttunut neljän vuosisadan aikana teollistumista edeltäneestä itsestään selvästä elämäntavasta
vapaavalintaiseksi vaihtoehdoksi yltäkylläisyyden aikakaudellamme.152 Tänä päivänä meillä on

mahdollisuus valita tapamme kuluttaa. Vastuullinen kuluttaminen on yhä haasteellista, muttei
mahdotonta, ja etenkin länsimaissa useimmilla on siihen mahdollisuus yhteiskunnallisesta asemastaan riippumatta.

Blackin mukaan länsimaisten kuluttajien keskuudessa on kasvanut tietoisuus siitä, että monita-

hoiset eettiset ongelmat piiloutuvat ostopäätösten ja muodin kulutuksen taakse. Black korostaa,

että kuluttajien valveutuneisuuden herääminen sekä maailmanlaajuisten ympäristöongelmien
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ja tuotantoketjujen eettisten käytäntöjen kyseenalaistaminen mediassa on asettanut paineita
halpavaateketjujen toiminnalle. Blackin mielestä ekologisen muodin tulisi olla poikkeuksen
sijasta normi, joka ulottuisi kaikille osa-alueille aina suunnittelusta ja tuotannosta markkinoin-

tiin saakka. Hän esittää, että kuluttajat voivat olla muutoksen suunnannäyttäjiä, kunhan heille
annetaan mahdollisuuksia kuluttaa kestävän ja hitaan muodin edellytysten mukaisesti.153 Ulasewiczin mukaan kuluttajien ja vaateyritysten suhde on symbioottinen – ne ajavat toisiaan vastuullisuuteen.154

3.2. Vastuullisen muodin nykyisyys ja tulevaisuus
McDonough korostaa, että muodin tulevaisuudessa tulisi sesongin sijaan miettiä sitä, mitä muo-

titeollisuuden kokonaiskuvassa tapahtuu seuraavaksi. Hänen mukaansa vain luovuus on rajana
vaatteiden, materiaalien ja niiden käytön tulevaisuudessa, jonka päämääränä on turvallinen ja
loputon luonnonvarojen uusiutuvuuden sykli.155

1900-luvulla ekologisuuden trendi näkyi ympäristöystävällisissä vaatteissa ja tyyliin viittaavassa termissä ”Eco Chic”. Tällaiset ekologisuuteen miellettävät vaatteet myös näyttivät luonnolli-

silta väreiltään ja kuiduiltaan. ”Eco Chic” -ilmiö oli Fletcherin mukaan enemmänkin tyylitelty
reaktio kemikaaleja ja teollisia saasteita vastaan kuin keskustelunavaus vastuullisia ja kestä-

viä arvoja kohtaan. Vielä tänäkin päivänä 1900-luvun ”Eco Chic” -ilmiö on jättänyt jälkensä

kestävän ja vastuullisen muodin estetiikkaan liittyviin mielleyhtymiin, ja tiedostamattomien
kuluttajien keskuudessa luonnolliset värit, kasvi- ja eläinkuidut yhdessä luontoon viittaavan
mielikuvan kanssa mielletään kuvastavan ekologista vaatetusta. Tiedostavuus vastuullisuutta ja
kestävyyttä kohtaan on Fletcherin mukaan edelleen alhaista.156

Myös Lewis tuo esiin, että viettelevät muodin kielikuvat mielletään luonnollisesti esteettisiksi,
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kun taas vastuullisuutta ei usein mielletä yhteneväksi kauneuden käsitteiden kanssa. Lewisin
mukaan on tärkeää muistaa, että vastuullinen muoti on materiaalisen objektin yläpuolella ja
käsittää prosessin kehityksen suuntaan, joka auttaa määrittämään muotivaatteen todellista tilaa

luonnonvarojen loppumista vastaan.157 Materiaalisesta näkökulmasta katsottuna nykyään on jo
paljon vastuullista vaatetusteollisuutta edustavia yrityksiä ja brändejä, joiden tuotteista ei esteettiseltä näkökannalta voi määritellä tuotteen ekologisuutta.

Fletcherin mukaan kestävyyden edellytyksenä on luoda eri osa-alueille käytäntöjä, jotka ovat
entistä vähemmän riippuvaisia luonnonvaroista. Yksi keino saavuttaa tämä periaate on arvioida
nopeuden vaikutus ja pyrkiä hidastamaan tahtia.158 Alati kasvava muodin syklien kiihtyminen

on Gordonin ja Hillin mukaan johtanut vaatteen arvostuksen muuttumiseen, ja monet nopean
muodin edulliset tuotteet hylätään käytöstä vain muutaman käyttökerran jälkeen. Muodin sykli-

syys on niin vakiintunut, että on asianmukaista epäillä, onko näitä kulutuksen totuttuja malleja
todellisuudessa mahdollista muuttaa. Vastakohtana nopeille sykleille syntynyt ”hitaan muo-

din ideologia” (engl. Slow Fashion) voisi tarjota hyötyä ympäristön näkökulmasta.159 Muodin

syklien hidastumisella olisi avainasema vaatetusalan ympäristövaikutusten vähentämisessä,
mutta muodin syklisyys on osa isompaa kokonaisuutta ja siksi vaikeaa muuttaa ainakaan pienten tekijöiden toimesta. Vastuullisuuden nimiin vannovalla suunnittelulla ja harkituilla tuotantoprosesseilla voitaisiin saavuttaa merkittäviä muutoksia.

Fletcherin mukaan hitaan kulttuurin ja muodin arvojen arvostaminen on noussut, tosin ei yhtä
yhtenäisesti kuin ruuan suhteen (ks. Fletcher 2010: Slow Fashion - An Invitation for Systems

Change, Fashion Practice).160 Gordonin ja Hillin mukaan kiinnostus vastuulliseen muotiin leviää yhä laajemmalle osalle luonnonsuojelijoita, vaatetusalan opiskelijoita ja tiedostavia kulut-

tajia.161 Brownin mukaan ympäristötietoisten yhteisöjen kasvu jatkaa kasvamistaan tavoittaen

lopulta myös korkealuokkaiset markkinat. Ekologisen elämäntavan trendikkyys toki vaikuttaa
markkinointiyhtiöiden ja useiden yhtiöiden trendin kapitalisoimiseen, mutta se kasvattaa myös
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mahdollisuuksia niille, jotka todella uskovat kestävään kehitykseen.162
Hethornin ja Ulasewiczin mukaan ihmisiä, jotka suunnittelevat, tuottavat, myyvät ja kuluttavat
muotia, tulisi informoida ja saada mukaan laajaan keskusteluun vastuullisuuden ongelmista ja

käytännöistä. Muoti tarjoaa mahdollisuuden vastuullisesta tietoisuudesta. Muoti on kaikkialla
ja sisältyy kaikkeen ympärillämme vallitsevaan kommunikaatioon. Muodin avulla vastuullisuuden rajoja voidaan laajentaa, sillä se tarjoaa mahdollisuuden levittää tietoisuutta vastuul-

lisuudesta.163 Luken mukaan kuluttajille tulisi välittää tietoa ja ohjausta eettisten valintojen
tekemiseen ennen kaikkea positiivisessa valossa. Hänen mukaansa paljon energiaa käytetään
tuomitsevalla ja synkillä lähestymistavoilla ja syyttävä sormi osoittaa sekä vaatteiden kuluttajiin että tuottajiin.164

Luke painottaa, että muotiteollisuudessa tiedetään, että vastuullisuus on tullut jäädäkseen. Vuodesta 2003 lähtien vastuullinen suunnittelu ja vastuullinen aloitteellisuus on noussut esiin useilla muotiviikoilla ympäri maailman.165 Nykyään vuosittain järjestetään myös erityisesti eko-

logiselle ja eettiselle muodille suunnattuja muotiviikkoja ja -tapahtumia. Tällaisia ovat muun
muassa Vancouverissa ja Seattlessa järjestettävä Eco Fashion Week166 ja Berliinissä järjestettävä Ethical Fashion Show167.

Gordon ja Hill esittävät, että jotkut ihmiset kyseenalaistavat hitaan muodin mallin toimivuutta
vaatetusteollisuudessa, koska muotiteollisuus pyörii vahvasti vanhentuneisuuden käsitteen ym-

pärillä. Hitaan muodin ideologian kehitys suuressa mittakaavassa on teoriassa mahdollinen,
mutta sen toteutuminen edellyttää kuluttajia ostamaan arvokkaita ja pitkäikäiseen käyttöön tulevia tuotteita. Tällöin useammat suunnittelijat ja tuottajat voisivat valmistaa entistä parem-

pilaatuisia, ja myös kalliimpia tuotteita. Tämän toteutuminen on kuitenkin haasteellista, sillä
pääsääntöisesti tällä hetkellä kuluttajat turvautuvat Gordonin ja Hillin mukaan edullisiin löy162
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töihin ja ostoksesta aiheutuvaan välittömään mielihyvän tunteeseen. Nopea muoti mahdollistaa
tällaisen kulutuskäyttäytymisen ylläpidon.168

Fletcherin mielestä emme voi valjastaa vastuullisuuden potentiaalia muotiin ennen kuin ym-

märrämme sen merkityksellisyyden ihmistarpeiden tyydyttäjänä. Ihmisillä on hänen mukaansa
erityisiä, identifioimattomia tarpeita, jotka kuitenkin ovat samoja kansallisuuteen, uskontoon
tai kulttuuriin katsomatta.169 Fletcherin mukaan tyytyväisyyteen tähtäävä kulutus ei ole yksi-

selitteisesti negatiivinen asia. Uudenlaisen näkemyksen kehittämisessä muodin ja kulutuksen
suhteen meidän tulee Fletcherin mielestä ymmärtää, ettei kaikki kuluttaminen ole negatiivista,
ja että kuluttaminen on ainoa keino muodille tulla koetuksi. Myös muunlaiset muodin ehdot ja
osallisuus ovat mahdollisia.170

3.3. Vastuullisuus kokonaisvaltaisena ajattelutapana
Fletcherin mukaan muoti ja vastuullisuus on ymmärretty erillisinä suuresta kuvasta, ja muotia

ja vastuullisuutta on tarkasteltu ilman selkeää käsitystä siitä, mitä muodin sektorilla itseasiassa
halutaan kehittää tulevaisuudessa. Tämä ilmiö on erillään luonnon systeemien ja planetaaristen
rajojen todellisesta ymmärryksestä. Fletcher linjaa, että laajentaessamme muodin merkitystä
tuotannon ja uusien vaatteiden kulutuksen yli, muodin vastuullisuuden tavoitteita ei enää ku-

vailla vain toiminnallisin termin. Kulutusmyönteisen muodin vastakohtana toisenlaiset muodin
systeemit nojaavat Fletcherin mukaan kokemukseen ja todellisuuteen maailman tilasta.171

Entwistlen mukaan ymmärtääksemme tuotannon eri osa-alueiden välisiä suhteita, meidän ei
tulisi ajatella sitä tai sen systeemejä lineaarisena. Entwistlen mukaan tuotanto on vain yksi osaalue, ja vastuullisuutta tulisi lähestyä koko muodin syklin näkökulmasta aina tuotannosta levit168
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tämiseen, myyntiin ja kulutukseen.172 Elinkaariajattelun sisällyttäminen kaikkiin tuotantoket-

jun vaiheisiin on tämän toteutumisessa avainasemassa. Hethornin ja Ulasewiczin mukaan juuri
tuotteiden elinkaaren pidentämiseen keskittyviä uusia konsepteja tarvitaan. Näissä konsepteissa
tulee heidän mukaansa tarkastella uudesta näkökulmasta koko prosessia aina tuotannosta vaat-

teiden käyttöön, hävittämiseen, kertakäyttöisyyteen ja uudelleenkäyttöön.173 Fletcherin mukaan

vastuullisuus on nimenomaan riippuvainen siitä, kuinka eri osa-alueet toimivat yhdessä, eivät
erillään:

”Sustainability is dependent on how the parts work together, not on how the
parts work in isolation”
Kate Fletcher, Sustainable Fashion and Textiles: Design Journeys (2014)

Blackin mukaan muodin tuotanto ja kulutus edustavat kahta äärimmäistä esimerkkiä pitkässä,
hajanaisessa ja monitahoisessa tuotantoketjussa, jossa kuitu muutetaan langaksi ja kankaaksi.

Tuotantoketjun välikäsinä työskentelevät suunnittelijat, tuottajat, ostajat ja kauppiaat. Jokainen
tuotantoketjun osa-alue pitää sisällään ongelmia paljon ennen, kuin kuluttaja tekee lopulta ostopäätöksen, pukee, pesee ja lopulta heittää pois tuotteen.174 Vastuullisuuden ollessa välttämättömyys muodin yritysten toiminnalle ja sitä kautta yhteiskunnalle, sen kasvuun tulee Lewisin mu-

kaan suhtautua vannoutuneesti. Tuotanto ja kulutus ovat poliittisia toimia, ja päätös tuottaa tai
kuluttaa vastuullisia tuotteita antaa mahdollisuuden todentaa nykyaikaisia väärinkäytöksiä.175

Vastuullinen suunnittelu ja vastuulliset bisnesstrategiat ovat laajoja alueita, jotka edellyttävät
kokonaisvaltaista ymmärrystä ja lähestymistä monelta eri kannalta. Niinimäen mukaan hyvin
yleistä on keskittyä vain kapeakatseiseen ekologiseen suunnitteluun ja kestävyyteen. Tämä tarkoittaa keskittymistä tuotannon ympäristövaikutuksiin, ekologisiin materiaaleihin tai tuotan-

non eettisiin ongelmiin esimerkiksi yhteiskuntavastuun kautta. Tätä kapea-alaista ajattelutapaa
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edustavat Niinimäen mukaan useat ekologisen muodin brändit. Nämä lähtökohdat ovat tärkeitä,
mutta vastuullisuuteen pyrkivän ajattelun tulee olla kokonaisvaltaista. Kestävyyden ja vastuul-

lisuuden toteutuminen vaatii luovaa ajattelua niin suunnittelussa, tuotannossa, kuluttamisessa
kuin markkinoinnissakin.176 Fletcher uskoo, että muutos vastuullisuutta kohti on alkanut sulautua osaksi suurten yhtiöiden toimintaa ensisijaisesti suojellakseen ja kohentaakseen brändien

mainetta. Vastuullisuudelle on kuitenkin hiljalleen alkanut löytyä sijaa myös perinteisiltä muotiviikoilta.177

Lewisin mukaan vastuullinen vaatetussuunnittelu tarjoaa mahdollisuuden vallitsevan muotiteollisuuden arvojen korvaamisen sellaisilla, jotka painottavat huomioimaan vaatteiden val-

mistustapoja ja sitä, mikä vaikutus olemassa olevalla muodin systeemillä on maapalloon ja

ihmisiin.178 Tämä tarkoittaa koko muodin liiketoiminnan, muodin syklien ja muodin systeemin
nykyisen mallin kyseenalaistamista sekä uusien konseptien rakentamista ulottumaan kaikille

näille alueille. Lewisin mukaan vastuulliset suunnittelukäytännöt osoittavat hyötynsä vasta kun
suunnittelun kehä on täydellinen; vastuullisen muodin käytäntöjä ei voida hänen mukaansa
ymmärtää ennen kuin vastuullisella muodilla on vakiintunut jalansija ja se on muuttanut suunnittelijan, jälleenmyyjän ja kuluttajan muodostamaa kolminaisuutta179.

3.4. Vastuullisuus vaatetusalan yrityksessä
Nykyisin tarjontaa on yhä enemmän, kun muotitalot tuottavat jopa kuusi mallistoa vuodessa
ja halpavaateketjut pyrkivät pysymään muodin aallon harjalla tuomalla uusia vaatteita myyntiin viikoittain. Nykyvaateteollisuuden tulevaisuudesta puhuttaessa esiin on noussut huoli paitsi

ympäristöstä myös ihmisistä ja pitkistä tuotantoketjuista. Pitkän tuotantoketjun vuoksi vaatteen
alkuperää on hankalaa selvittää. Tämän vuoksi läpinäkyvyyden merkitys vaatetusteollisuudessa ja yrityksen toiminnassa on tärkeää.
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Maailmanlaajuisesti noin 80% vaatteista tuodaan kehitysmaista kehittyneisiin yhteiskuntiin.
Niinimäen mukaan vuonna 2013 Suomessa myydyistä vaatteista 90% tuotiin Aasiasta ja Lä-

hi-Idästä, noin 5% Euroopan Unionin alueelta tai muista maista ja 5% tuotettiin Suomessa.180

Tilastokeskuksen mukaan Suomessa vuonna 2014 vaatteiden valmistuksen parissa työskenteli
2 000 henkilöä ja vaatevalmistuksen toimipaikkoja oli 983181. Kotimaisen tuotannon osuus on

vähentynyt Suomessa merkittävästi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kotimaisen tuotannon

kaikotessa muille maille, voi vastuullista tuotantoa olla missä puolen maailmaa tahansa. Tämän
saavuttamiseksi läpinäkyvyyden ja tiedostavuuden lisääminen on itseisarvo vaatetusalan yritysten toiminnassa.

Carbonaron ja Goldsmithin mukaan vain harvat muoti- ja vaatetusbrändit markkinoivat toimintaansa vastuullisuuden näkökulmasta, vaikka niiden toiminta olisikin vastuullisesti ohjautunut-

ta ja yrityksen tavoitteena olisi vastuullisuuden saavuttaminen. Heidän mukaansa muodin ja
vaatetusteollisuuden liiketoiminnassa vastuullisuutta kohti pyrkimisen ohella tulee myös koh-

data ja selvittää haasteet siitä, miten vastuullista muotia brändätään tämän päivän yltäkylläisillä
markkinoilla.182

Quinnin mukaan vastuullisuus alkaa yrityksen sitoumuksesta. Kun yritys on sitoutunut vastuullisiin käytäntöihin, tulee henkilökunta kouluttaa uusiin menetelmiin ja korostaa vastuullisuu-

den merkitystä yhtiön kasvumahdollisuuksille. Vaikka yrityksen työntekijät ymmärtäisivätkin
muotiteollisuuden ympäristövaikutuksia, he eivät välttämättä suoranaisesti sido ympäristön
hyvinvointia edistäviä toimia työnkuvaansa. Näiden osa-alueiden kehittäminen antaa Quinnin

mukaan henkilökunnalle selkeän ymmärryksen vastuullisuuden rakennusosista ja siitä, kuinka
työntekijät itse voivat käytännössä toimia vastuullisen tuotantoketjun edistämiseksi.183

Vastuullisesti toimiva yritys voi Carbonaron ja Goldsmithin mukaan noudattaa vastuullisuuteen
ohjautunutta strategiaa (engl. Sustainability-driven Strategic Brand Direction tai Sustainabili180
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ty-driven Brand Management). Näillä strategioilla tarkoitetaan näkemyksellistä liiketoimintaa,
joka kääntää brändin arvot, periaatteet ja tavoitteet liiketoiminnaksi. Tällaisen liiketoimintamal-

lin pohjana on yrityksen johtoportaan ekologisesti vastuullinen asema ja sosiaalinen tietoisuus
sekä heidän kykyynsä vastata tai ennakoida asiakaskunnan vaatimuksiin vastuullisuudesta.184

Muodin vastuullisuuden tulee Lewisin mielestä olla täydellisesti integroitunut korporatiiviseen
järjestelmään. Vastuullisen muodin käytäntöjen toimeenpano noudattaa Lewisin mukaan suun-

nittelun hallinnan strategian (engl. Design Management) pääperiaatteita. Tämä tarkoittaa, että

yrityksen kaikkien tasojen ja osastojen tulee Lewisin mukaan ymmärtää sitoumus vastuullisiin

käytäntöihin. Vastuullisuuta tulisi myös koordinoida sekä yritysten rakenteen, että tuotteiden
kautta ja toiminnan tulisi aina kehittää yrityksen liiketoimintaa. Lewis korostaa, että vastuul-

listen hyötyjen tulisi olla yhtä suuret taloudellisten etujen kanssa, ja niiden tulisi välittyä myös
sidosryhmille. Yrityksen vastuullista aloitekykyä tulee Lewisin mukaan myös säännöllisesti
tarkastella.185

Carbonaron ja Goldsmithin mukaan vastuullisuuteen ohjautuva suunta mahdollistaa vastuul-

lisuuden mielikuvan ja sen ymmärtämisen välittämisen yrityksen työyhteisölle. Vastuullisesti
ohjautunut brändinhallinta ymmärretään useita strategioita ohjaavana tekijänä, joka kattaa tuo-

tesuunnittelun ja -kehityksen, yrityksen toimintaperiaatteet ja kumppanuuden työntekijöiden,
tavarantoimittajien ja sidosryhmien kanssa sekä suhteen yhtiön osakkaisiin.186 Myös Quinnin

mukaan vastuullisuuteen ja yhtiön kehittämiseen tähtäävän lähestymistavan tulisi olla kokonaisvaltainen ja sen tulisi käsittää koko organisaation osa-alueet ja sen sidosryhmien verkostot.187

Quinnin mukaan yrityksen tulisi luoda vastuullisuuspolitiikka, joka käsittää systeemisen lä-

hestymisen sekä liiketoimintaan että tuotekehitykseen. Tämä saavutetaan huomioimalla paitsi

tuotteiden, myös yrityksen ympäristöjalanjäljen elinkaaren kaikki tasot.188 Quinn esittää, että
184
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vastuullisuusryhmässä tulisi olla kaksi tai kolme tasoa: ydintiimi (engl. The Core Team), laa-

ja-alainen tiimi (engl. The Extended Team) ja ulkopuolisista sidosryhmistä koostuva tiimi (engl.
The External Stakeholders). Alkuperäinen Quinnin esitys on laajempi kokonaisuus vastuullisuudesta koko tuotantoketjun sisällä systeemisellä tasolla. Seuraavassa kaaviossa olen yksinkertaistanut Quinnin mallin soveltuvaksi useamman yrityksen toimintaan:

Yhteisö

ekologisuus
& eettisyys

säädökset
(laki)
vastuullisuushenkilö

tavarantoimittajat

tuotepäällikkö

yrityksen
johto

materiaalivastaava

kuluttajatutkimus

YDINTIIMI
LAAJAALAINEN
TIIMI

suunnittelija

Yhdistykset
myynti

markkinointi

SIDOSRYHMÄT

järjestöt

KUVIO 3 Vastuullisen yrityksen malli. (Ruokamo 2016; Quinn 2015)
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Kaaviossa keskimmäinen oranssi ympyrä edustaa yrityksen ydintiimiä, jossa yrityksen joh-

to on sijoitettu keskelle vastaamaan ydintiimin toiminnasta. Ydintiimissä perinteisen mallin
vastaisesti suunnittelijan ja tuotepäällikön lisäksi työskentelee erillisissä työtehtävissä vastuul-

lisuus- ja materiaalivastaava. Laaja-alainen tiimi muodostuu myynnistä, tavarantoimittajista,
säädöksistä (esimerkiksi materiaalien ja viimeistelyaineiden suhteen), ekologisuuden ja eetti-

syyden noudattamisesta, kuluttajatutkimuksesta ja markkinoinnista. Ulkopuoliset sidosryhmät
ovat muita vastuullisuutta edistäviä toimia, kuten yhteisöjä, yhdistyksiä ja järjestöjä.

3.5. Vastuullisen tuotannon avaintekijät
Nykyisellään vaatetusteollisuus tuottaa jatkuvasti uutta, ja on lähes mahdotonta saavuttaa tuotantoprosessia, jolla ei olisi minkäänlaisia vaikutuksia ympäristölle, ihmisille tai eläimille. Kuitenkin näitä vaikutuksia on mahdollista pienentää, ja niiden laatuun on keinoja vaikuttaa.

Orzadan ja Mooren mukaan kaikella tuotannolla on ympäristövaikutuksia. Kuluttajatuotteiden
valmistaminen edellyttää raaka-aineita, energiaa, välineistöä ja työvoimaa. Tekstiilituotteen
materiaalien ja valmistusmenetelmien valinnan vaikutus ympäristöön on vääjäämätöntä. Tuotantomenetelmiä koskevilla päätöksillä on Orzadan ja Mooren mukaan suuri merkitys tekstiilituotteen ympäristövaikutuksien määrässä ja laadussa. Tuotteen ympäristövaikutusten arvioi-

minen edellyttää tuotteen elinkaaren määrittelyä, resurssien ja luonnonvarojen kulumisen ja

jätteen määrän arviointia jokaisessa elinkaaren vaiheessa, ympäristövaikutusten laskemista ja
vaikutusten pienentämistä tuotteen elinkaaren päättyessä.189

Quinnin mukaan vastuulliset liiketoiminnan johtajat ymmärtävät toimintansa menettelytapo-

jen merkityksen, ja keskittyvät ennemmin siihen mitä tehdään ja miten tehdään, kuin siihen
kuinka paljon ja kuinka halvalla tehdään. Esimerkiksi kilpailukykyiset matalat hinnat ovat tie
tuottoisuuteen ja vetoavat suureen asiakaskuntaan, mutta aiheuttavat laiminlyöntiä työvoimaa

ja ympäristöllisiä standardeja kohtaan tuotantoketjun alkupäässä. Vastuullinen työ edellyttää
189
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Quinnin mielestä strategiamuutosta. Siinä ei tulisi kilpailla halvimmilla hinnoilla ja nopeimmalla myynnillä, vaan löytää keino siihen, kuinka kauppiaat voisivat kasvattaa hyötyjään älykkäiden strategioiden avulla. Toimeenpaneva voima ei ole ainoastaan kuluttajien tarpeet ja tava-

rantoimittajien kapasiteetti, vaan tuotannon toteutuksessa tulisi Quinnin mukaan keskittyä sen
tuotteiden koko elinkaareen.190

Hethornin mukaan kommunikaatio kuluttajan ja valmistajan välillä pitäisi olla mutkatonta ja
sen tulisi mahdollistaa vaatteen ostopäätökseen, palautukseen tai hävittämiseen liittyvän tiedon
kulku valmistajalle. Useimmiten kuluttajan palauttaessa tai hävittäessä ostamansa tuotteen, valmistaja jää tietämättömäksi näiden toimien perimmäisestä syystä. Kommunikaation ja palaut-

teen annon parantamisella voitaisiin tuotteita Hethornin mukaan kehittää ja välttää toistamasta

samoja virheitä tuotteen suunnittelussa tai tuotannossa yhä uudelleen. Tuotteen käyttäjällä on
yksityistä tietoa sen istuvuudesta, tunnusta, koosta ja toimivuudesta. Tämä tieto ja avoin kommunikaatio ovat erittäin hyödyllisiä työkaluja vastuullisen muodin toteutumisen kannalta.191

Tuotantopaikkojen ja tavarantoimittajien valinnassa on Quinnin mukaan tärkeää motivoida tä-

mänhetkisiä tai potentiaalisia tavarantoimittajia vastuullisuuden tärkeydestä osana yrityksen

toimintaa. Tässä tärkeitä komponentteja ovat korkeatasoinen sitoumus, avoin kommunikaatio,

luottamus ja aito kiinnostus vastuullisen tuotantoverkoston rakentamista kohtaan. Vaatetusala
ei ole tunnetusti tuotantoketjun pitkäaikaisten suhteiden vaalija, vaan tehtaat tuntuvat Quinnin
mukaan poistuvan muodista viimeisimpien trendien mukana. Tavarantoimittajat uskovat syys-

tä, että ostajille alhainen hinta on kaikki kaikessa ennen syvällisiä ja pitkiä yhteistyösuhteita.192
Tuotannon edullisuus lyhytaikaisten kumppanien kanssa voi tuoda lisäkustannuksia muun

muassa laadun suhteen. Jos edullisuus on ensimmäinen prioriteetti tuotantopaikan valinnassa,
voivat muut tärkeät seikat jäädä vähemmälle huomiolle. Pitkäaikaiset suhteet lisäävät luotettavuutta ja helpottavat kommunikointia suunnitteluyrityksen ja tuotannon välillä. Kommunikoin-

nilla puolestaan on suuri merkitys tuotannon ohjeistuksessa ja hallinnassa. Mikäli tuotannon
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kommunikointi ei toimi, väärinkäsitykset voivat johtaa siihen, että tuotannosta tulee vääränlaisia tuotteita.193

Quinnin mukaan yritysten tiiviit suhteet tuotantoketjuun auttavat tehdasta ymmärtämään pa-

remmin, miten kyseinen yritys toimii. Tällöin valmistaja osaa arvioida yrityksen tulevaisuuden

suuntaa. Suunnitteluyritysten tulisi Quinnin mukaan tarkastella suhteitaan tavarantoimittajiin
yhteistyön kautta ja arvostaa pitkän aikavälin yhteisiä hyötyjä. Tuotantoverkostossa tulisi olla

aikaa kollektiiviselle oppimiselle ja tekemiselle, jossa tietoa vaihdettaisiin ja kehitettäisiin

jaettuja tavoitteita. Tämä tarjoaisi koko systeemin laajuisen lähestymistavan liiketoiminnan
vastuulliseen kumppanuuteen.194 Jos alihankkijaa tai tavarantoimittajaa ei sitouteta yrityksen
ohjeistuksiin, se ei välttämättä osaa toimia halutulla tavalla tai toiminta ei esimerkiksi ole läpinäkyvää, vaan vain näennäisesti vastuullista.

Vaatetusteollisuuden liiketoiminnan tulisi keskittyä siihen, että tuotteet valmistetaan vain tila-

ukseen – tällöin tuotantoketju on Gillin mukaan mahdollisimman suorituskykyinen.195 Tämä

tukee myös ekotehokkuutta196 (engl. Eco Efficiency), ja se on ollut teollisuuden niin kutsuttu
vastuullisuusstrategia siitä lähtien, kun kestävä kehitys toi termin käytäntöön. Ekologisella te-

hokkuudella tarkoitetaan Ehrenfeldin mukaan sitä, että tarjotaan enemmän tai tasa-arvoisempaa
arvoa mahdollisimman pienillä ympäristövaikutuksilla.197 Gillin mukaan ekotehokkuus saavutetaan, kun yritykset tekevät tuotantopaikoilleen tilauksen viimeistellyistä ja valmiista tuotteista tarkoilla teknisillä tiedoilla, pakkausohjeet sisältäen. Tämän täydelliseksi toteutumiseksi tu-

lee ohjeiden olla Gillin mukaan tarkat ja täydelliset tilausta tehdessä, sillä niiden puutteellisuus
voi johtaa tehtaan hylkäämään yrityksen tilauksen, josta aiheutuu tuotantopaikan menetys. Gill
korostaa, että muutoksia ei tulisi tehdä lainkaan ohjeiden toimittamisen jälkeen.

Gill korostaa kommunikoinnin olevan elinehto ohjeiden noudattamiselle. Tähän tulisi käyt-

tää standardisoitua lomaketta, jossa pienimmätkin informaation yksityiskohdat ovat näkyvillä.
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Myös yhteisten käsitteiden, yhteisen kielen, on oltava sama tuottajan ja tilaajan välillä.198 Valmistajalla on tällöin mahdollisuus kehittää innovaatioita, toimintatapoja tai valmistusmenetel-

miä, jotka parhaimmillaan ovat räätälöityjä yrityksen tarpeisiin. Valmistajalle voi näin myös
syntyä mahdollisuus ehdottaa toisenlaisia menettely- tai valmistustapoja yritykselle.

Yrityksen tulee Quinnin mukaan kehittää selkeä kommunikointikanava, ja jokaisen jäsenen
kiinnostus vastuullisuuteen tulee sisältyä liiketoiminnan strategiaan. Tällä lähestymistaval-

la tuotantoketjusta (engl. Supply Chain) tulee tietoisuusketju (engl. Knowledge Chain), jolla
saavutetaan kokonaisvaltainen liiketoiminnan malli. Kauppiaiden on tärkeää Quinnin mukaan

syventyä tuotantoketjun alkupäähän asti ymmärtääkseen, mistä ketjun ympäristövaikutukset
johtuvat.199

3.6. Teknologia yrityksen vastuullisen toiminnan edistäjänä
Fletcher arvelee teknologiakehityksen olevan väistämätöntä tekstiiliteollisuudelle ottaen huo-

mioon, että jo teollisen vallankumouksen aikana materiaalien ja vaatteiden tuotanto nopeutui ja
helpottui teknologisen tuottavuuden parantuessa.200 Historia toistaa itseään, mutta millä tavoin
hyödynnämme jo ennen opittua? Näemme nyt teollisen vallankumouksen seuraukset, ja nykyteknologian avulla meillä on mahdollisuus korjata sen aiheuttamia ongelmia uusia innovaatioita ja toimintamalleja kehittämällä.

Lokerin mukaan teknologian avulla voidaan muuttaa suunnittelun ja ostamisen tapoja, ja täten
omaksua vastuullisuuden malli luodaksemme vastuullisen muodin systeemin. Teknologia hel-

pottaa kuluttajan sitouttamista osaksi suunnittelua, käyttöä ja hävittämistä, ja näin voitaisiin
hillitä tuotantomääriä. Teknologian avulla voidaan muun muassa kehittää vaatteiden istuvuutta,
suunnittelua, tuotantoa ja jakelua ja valmistaa oikea määrä oikeita tuotteita kuluttajille toimi-
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tettaviksi.201
Vaatetusteollisuudessa teollisen sarjonnan ja vaatekokojen ongelmana on se, että tuottajien on
lähes mahdotonta valmistaa tietty määrä kokoja, jotka sopisivat kaikille. Kokojärjestelmä mää-

räytyy sen mukaan, että koot sopivat kohderyhmästä mahdollisimman monelle. Kuitenkin useat

ihmiset jäävät vaille hyvin istuvia vaatteita. Teknologiasta voi lopulta olla hyvin paljon hyötyä
yksilöllisempään vaatetussuunnitteluun ja -tuotantoon. 3D -kehoskanneri mahdollistaa yksilöllisten mittatilausvaatteiden tuottamisen, sillä se perustuu yksilön kehoskannerin avulla otettuihin mittoihin. Kehoskannauksella voidaan myös saavuttaa merkittäviä antropometrisia202 tutki-

mustuloksia, jolla voidaan saada väestöstä tarkat mitat. Tämän avulla voidaan tehdä täsmällisiä
mittauksia tietyistä kohderyhmistä, esimerkiksi tietyn ikäisestä väestöstä. Kehoskanneriteknologialla voidaan hallita myymättä jäävien tai huonon istuvuutensa vuoksi palautettujen vaatteiden virtaa, mikä on merkittävää vastuullisen muodin systeemin kehittymisen kannalta.203

Vastuullisen muodin päämääränä on Lokerin mukaan vähentää varastossa olevien vaatteiden
määrää, ja tässä teknologia on erittäin merkittävässä osassa. Paikallisten tuotantomahdollisuuksien muodostama verkosto auttaa hallitsemaan kuljetuskustannuksia ja pienentämään uusiutu-

mattoman energian määrää. Tuotannon ja tilausten nopeisiin käänteisiin on helpompi reagoida.
Informaatioteknologia on Lokerin mukaan näin ollen vastuullisen muodin systeemin mahdol-

listaja, joka voi vähentää ympäristövaikutuksia tuotannonsuunnittelun ja jakelun osalta. Sen
avulla voidaan tuoda tuotanto ja kulutus tasapainoon käyttäen saatavilla olevaa informaatiota.204
Tuotannon suunnittelu teknologian avuin voi olla merkittävä tekijä vastuullisen tuotantoket-

jun rakentamisessa ja muodin systeemissä. Merentakaisesta tuotannosta on tullut arkipäivää
viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi sekä tekstiilejä että vaatteita suunnitteleva
ja tuottava Inditex on ilmoittanut pystyvänsä tehokkaasti ja nopeasti tuottamaan oikean mää-

rän oikeita ja haluttuja, tuotteita. Inditex käyttää työkalunaan informaatioteknologiaa, jonka
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avulla voidaan identifioida ja parantaa tuotannon kapasiteettia ja tehdä nopeita päätöksiä siitä,

lisätäänkö tai poistetaanko tuotannosta tyylejä, jotka eivät myy. Teknologian avulla voidaan
myös pienentää sekä rahallisia, että kuljetuksesta aiheutuvia energiakustannuksia.205 Inditexin
brändeihin kuuluvat muun muassa vaateketjut Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti ja Bershka.206

Tämän kaltaisilla suurten yhtiöiden vastuullisuuteen tähtäävillä teoilla on suuret merkitykset
vastuullisuuden leviämiselle.

3.7. Vastuullisuus vaatetussuunnittelussa
Chapmanin mukaan halu tuottaa kestävyyttä ja merkityksellisyyttä suunnittelemiemme tuot-

teiden kautta, on jokaisen luovan henkilön DNA:ssa. Hänen mukaansa on itseasiassa erittäin

helppoa suunnitella ja tuottaa esimerkiksi t-paita, joka fyysisesti kestää 15 vuotta. Sen sijaan

sellaisen t-paidan suunnitteleminen, johon joku haluaa pukeutua 15 vuoden ajan, ei olekaan niin
helppoa, koska kuluttajia ei Chapmanin mukaan ole koulutettu pitkäikäisiin suhteisiin omistamiensa tuotteiden kanssa.207 Chapman jakaa näkemyksensä Gwiltin kanssa, jonka sanoin todel-

linen haaste ei ole suunnitella ja tuottaa vastuullisia vaatteita, vaan rohkaista yhteiskunnallisen
käytöksen muuttamiseen. Ideaalitilanteessa suunnittelija välittää vastuullisuutta tuotesuunnitte-

lun, tuotteiden ja systeemien kautta, mikä ajaa muodin tuotantomenetelmiä, kulutusasenteita ja
vaatteiden käyttöä kohti muutosta.208

Lewisin mukaan vastuullinen suunnittelu kosiskelee yritystä harkitsemaan kaikkien tuotantonsa komponenttien ja muodin kulutuksen ekologisuutta.209 Organisaation vastuullisuuteen täh-

täävässä toiminnassa on suunnittelijan rooli Quinnin mukaan yksi tärkeimmistä. Sitouttamalla
suunnittelijan työ vastuulliseen toimintaan mahdollistaa tuotteiden useiden myrkyllisten ja hai-
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tallisten yhdisteiden suodattamisen pois valmistettavista tuotteista.210 Lewisin mielestä vastuul-

lisen suunnittelun käytännöt eivät ole luonnollisesti yhtä muotiteollisuuden kanssa; vastuullista
muotia suunnittelevat yritykset tapaavat langeta absoluuttisuuden ihanteeseen. Lewisin mukaan
on syytä muistaa, että vastuullisen muodin päämäärä on äärimmäisen vastakkainen muodin rakenteeseen, teollisesti valmistettuihin vaatteisiin ja vallitseviin mielikuviin nähden.211 Muodin

ja vastuullisuuden vastakkaisuuden vuoksi vastuullista suunnittelua tulisikin lähestyä asteittain.
Quinnin mielestä on ymmärrettävää, että suunnittelijat pitävät vastuullisten käytäntöjen etsi-

mistä ja toteuttamista hankalana ja työläänä. Kuitenkin vastuullisten arvojen lisääminen koko

prosessiin tuo hänen mukaansa lisäarvoa brändille. Quinnin mukaansa yritysten tulisi pohtia
sitä, voiko se ikuisesti valmistaa vaatteita perinteisin ja vastuuttomin (Engl. Unsustainable)

menetelmin ja huomioida, että materiaalien, energian ja veden saatavuus ei todennäköisesti tule
ikuisuuksiin olemaan rajoittamattomana yrityksen käytössä. Quinn myöntää vastuullisuuden

olevan haasteellista, kun pyritään vastuulliseen tuotekehitykseen ja minimoimaan päästöjä ja

jätteitä. Hän pitää vastuullisuustoimintaa kuitenkin matkana kohti innovatiivisia uudenlaisia
tapoja valmistaa, käyttää ja kierrättää vaatteita. Quinnin sanoin se on monimutkaista, yksityis-

kohtaista loppumatonta työtä, joka kuitenkin oikein toimittuna lisää liiketoiminnan arvoa ja
kehittää sitä.212

Muodin keskeinen ongelma Gwiltin ja Rissasen mukaan on se, että vaate heitetään pois usein

jo silloin, kun se on yhä käyttökelpoinen. Vaate hävitetään, koska se ei enää vastaa kuluttajan
tarpeita. Pohjimmiltaan tämä tarve on ainoastaan emotionaalinen. Kuluttajan kiinnostuksen ja
sitoutumisen ylläpito on suunnittelijalle todellinen haaste. Jos suunnittelija kykenee luomaan
vaatteen, jota voi muunnella ja peilata sen käyttäjän huoltoon, voidaan Gwiltin ja Rissasen mukaan sitouttaa kuluttaja vaatteen käyttöön.213

Gwiltin mukaan tuotteen suunnitteluvaiheessa tulisi arvioida, millaisia vaikutuksia tietystä
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valmistusmenetelmästä, materiaalista tai lisätarvikkeesta aiheutuu ympäristölle. Vaatteen elinkaaren huomioivassa suunnittelussa voidaan vähentää tuotteen negatiivisia ympäristövaiku-

tuksia.214 Quinn korostaa, että suunnittelussa täytyy huomioida monia asioita, kuten brändin
välittämää mielikuvaa, kuluttajan tarpeita, hintaa, laatua ja innovaatiota. Ympäristönäkökul-

mien monitahoisuus voi kuitenkin tehdä niiden noudattamisesta suunnittelijalle ylivoimaisen
tehtävän, ellei lähestymistapaa pohdita huolella. Suunnittelijan apuna tulisi Quinnin mukaan
olla ryhmä, joka koostuu suunnittelijan lisäksi tuotekehityksen ja tuotannon eri vaiheiden asiantuntijoista.215

Ympäristönäkökulman pohtiminen ainoastaan materiaalien ja tuotannon näkökulmasta ei ole
tie kokonaisvaltaiseen vastuulliseen suunnitteluun. Hethornin mukaan sosiaalinen, taloudelli-

nen ja ympäristöllinen vastuullisuus pohjautuu hyvinvoinnin käsitteeseen. Vaikka Hethornin

mukaan yleisesti vallitsee vahva ymmärrys siitä, kuinka parantaa ympäristön hyvinvointia, on
ihmisten hyvinvoinnin vaaliminen vaatteiden ja muodin avulla yhä monelle epäselvä osa-alue.

Hethornin mukaan onnistuneen hyvinvointia tukevan vaatteen tulee vastata täydellisesti siihen
pukeutuvan yksilön tarpeisiin. Usein suunnittelijat keskittyvät joko käytännöllisyyteen tai estetiikkaan vaatteen suunnittelussa, mutta Hethornin mielestä molemmat edellä mainitut suuntaukset kuuluvat onnistuneeseen suunnitteluun.216

Gwilt korostaa, että suunnittelijan on tärkeää ymmärtää vaatteen käyttöä ja niiden hävittämistä
voidakseen kehittää uusia vaatteita, joiden avulla voidaan luoda uusia toimintamalleja vaatteen
käyttöön liittyen. Vaatteen ostettuaan sen omistajalle siirtyy vastuu vaatteen huollosta ja yllä-

pidosta. Tätä vaihetta kutsutaan ”käyttövaiheeksi” (engl. The Use Phase). Vaatteen käyttö ja

huolto ovat yksilöllisiä ja perustuvat henkilökohtaisiin rutiineihin. Tutkimusten mukaan tämä

nimenomainen käyttövaihe aiheuttaa vaatteen suurimmat ympäristövaikutukset. Käyttövaiheen
suurin ympäristökuormittaja on Gwiltin mukaan paljon energiaa, vettä ja kemikaaleja vaativa
vaatteen pesu ja puhdistus.217
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Dombek-Keithin ja Lokerin mukaan tällä hetkellä useat vastuullisen suunnittelun järjestöt keskittyvät kuluttamisen vastuullisuuteen vain tuotannon näkökulmasta tuotteen käytön ja huol-

lon sijasta. Suunnittelijat voivat palvella tuotannon ja käytön välisenä välikätenä osoittamalla
vastuullisuuden tarpeet ja huolet tuottajille ja kuluttajille suunnittelun näkökulmasta. Ympäristömyönteisten suunnittelijoiden tulee Dombek-Keithin ja Lokerin mielestä ymmärtää ku-

luttajien normaaleja toimia ja huoltokäytäntöjä ja hyödyntää tätä tietoa uusien, tehokkaiden ja
luonnonvaroja säästävien käytäntöjen kehittämiseksi vaatteiden kulutuksessa. Tämä tapahtuu
esimerkiksi välittämällä tietoa pienivaikutuksista huoltotavoista ja siitä, kuinka vaatteen käyt-

töikää voidaan pidentää. Näin saadaan aikaan vastuullista vaatehuoltoa suunnittelun kautta.218

Hethorn määrittelee suunnittelijan olevan suunnittelemansa tuotteen asiantuntija ja kuluttajan
noviisi. Suunnittelijalla tulee olla tietämys siitä, mistä tuote koostuu ja miten sitä tulee ylläpitää.
Suunnittelijan vastuulla on myös välittää tämä tieto selkeästi kuluttajalle.219

Muuttaaksemme kuluttajien käytöstä suunnittelun avulla, Chapman kehottaa luomaan tuotteita

jotka täyttävät toiveet, ovat merkityksellisiä, hauskoja ja palkitsevia. Hänen sanojensa mukaan
ei tulisi luottaa liikaa ajatukseen siitä, että ”ihmiset välittävät”.220 Vastuullisuuden näkökulmasta kuluttajien kiinnostuksen puute vaatteiden alkuperää, valmistajaa ja heidän saamaansa palk-

kaa kohtaan voi Hethornin ja Ulasewiczin mukaan tuntua toivottomalta näkymältä221, mutta
olisi kyseenalaista sysätä vastuu vastuullisesta kuluttamisesta yksinomaan kuluttajien hartioil-

le. Kuluttajilla on mahdollisuus tehdä tiedostavia valintoja vain, jos niitä on tarjolla, mutta on
kaikkien vaatetusalan ammattilaisten tehtävä lisätä kuluttajien tietoisuutta ja ohjata heitä kohti
vastuullista ostokäyttäytymistä.

Hethornin mukaan suunnittelua tulisi lähestyä eri tavoin kuin perinteisin menetelmin. Vastuullinen lopputulos saavutetaan hänen mukaansa, kun tarkastelemme kriittisesti suunnittelu-

tapaamme ja sitä, kuinka menetelmämme parhaiten palvelevat kuluttajaa ja vastaavat heidän
tarpeisiinsa. Hethorn esittää, että vaatteen suunnittelussa tulisi keskittyä pohtimaan vaatetta
218
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suunnitteluaktiviteettina (Engl. Design Activity) lopputuloksellisen objektin sijaan. Vaatteen

suunnittelussa tulisi kuvitella jonkun käyttävän, liikkuvan ja nauttivan suunnitteluaktiviteetin
tuloksista. Hethornin mukaan perinteisen suunnitteluprosessin kulku on juuri päinvastainen,
eikä siinä keskitytä tarpeeksi vaatetta käyttävään persoonaan. Suunnittelu kulkee käsikädessä
trendien ja markkinoiden kanssa – mikä myy, sitä suunnitellaan ja tuotetaan. Hethornin mukaan

suunnittelu on perinteisesti suunnattu yleistetylle kohderyhmälle, stereotyyppiselle kuvitelmal-

le siitä, keitä nämä tietynlaisia tuotteita ostavat ihmiset ovat. Tätä kuvitelmaa välitetään hänen
mukaansa muotikuvien kautta, jotka abstrahoivat tätä ideaalia ihmistyyppiä, jolle vaatteet on
suunniteltu. 222

Gwilt, Hethorn ja Fletcher uskovat kaikki Design Thinking -suunnittelustrategian voimaan

vastuullisen suunnittelun saavuttamiseksi. Koska suunnittelija ei ole yksinäinen toimija, tulee

suunnittelijan roolia Gwiltin mukaan pohtia peilaten sitä kaikkiin tuotteen suunnitteluprosessiin
osallistuviin henkilöihin tai yksiköihin. Yhteinen prosessi myös antaa suunnittelijalle työkalut
positiiviseen muutokseen ja luo mahdollisuuden integroida vastuullisuusstrategiat osaksi suunnittelu- ja tuotantoprosessia. Pidemmän päälle tällainen suunnitteluajattelu edistää suunnitte-

luprosessin suhdetta kuluttajaan, joka oletettavasti käyttää, huoltaa ja lopulta hävittää vaatteen
kestävin ja vastuullisin tavoin.223 Hethornin mukaan ensiaskel vastuullisuuden toteutumisessa

on luoda muotia, joka kehittää ihmisiä ja luo tunteen yksilöllisestä hyvinvoinnista vaatteen
käyttäjälle. Hethornin mukaan tämä voidaan saavuttaa Design Thinking -strategian avulla. De-

sign Thinking (tai ”thinking as a designer”) tarkoitetaan ratkaisukeskeistä suunnittelumetodia,
jossa keskitytään ihmislähtöiseen lähtökohtaan ongelman löytämiseksi ja ratkaisun rakentamiseksi.224

Myös Fletcher puoltaa suunnittelutavan muuttamista Design Thinking -strategian mukaisesti
osallistavaksi suunnitteluksi. Design Thinking perustuu siihen, että tuotteiden käyttäjillä on
mahdollisuus saada äänensä kuuluville koskien sitä, miten tuotteet suunnitellaan. Mikäli sidos-

ryhmät on sisällytetty tuotteen suunnitteluprosessiin, tuotteen laatu nousee. Seurauksena tästä
222
223
224

Hethorn 2015, 51-52.
Gwilt 2011, 70.
Hethorn 2015, 52.

67

on ajatus siitä, että kaikki tuotteita käyttävät ovat potentiaalisia suunnittelijoita ja että suun-

nittelu ei ole enää vain asiantuntijoiden työtä. Suunnittelijat ovat edelleen keskeisessä osassa

suunnitteluprosessia, mutta toimivat ennemminkin tuotekehityksen katalysaattoreina, eivätkä
niinkään ainoastaan hallitse tuotteen muotoa, toimivuutta tai käyttöä. Fletcherin mukaan vaatteen käyttäjä ei Design Thinkingissä edusta passiivista yleisöä, vaan yhteistyökumppania.225

McQuillanin mukaan tulisi suunnitella uudenlaisia muodin systeemejä, jotka edesauttavat muu-

tosta, mutta joilla ei ole haitallisia vaikutuksia ympäristölle tai yhteiskunnalle. Tämän vuoksi
muodin tulevaisuus ei McQuillanin mukaan voi nojata ainoastaan luomutuotettuihin vaatteisiin muuttumattomassa muodin systeemissä, sillä niiden tuottamisesta edelleen syntyy tuhansin

tonnein tekstiilijätettä. Ympäristöystävällisyys on toki tärkeä osa-alue ratkaisumallissa, mutta
McQuillan linjaa, että meidän tulee pohtia vaatteiden valmistuksen lisäksi uudelleen valmistusta (engl. Re-make) ja kuluttamista.226

Vastuullinen suunnittelu ei Lewisin mukaan ole luova ratkaisu, vaan ennemminkin se on yh-

teiskunnan hyväksynnän muodostama etuoikeus. Tällä hetkellä muodin luominen on Lewisin
mukaan jakautunut teknisesti suuntautuneisiin tuotteisiin ja taiteellisiin tuotteisiin.227 Brownin

määritelmän mukaan vastuullisessa suunnittelussa tulee alkuperissä ja tuotannossa huomioida
menetelmät, jotka eivät prosessissaan saastuta tai käytä planetaarisia tai humaanisia uusiutu-

mattomia luonnonvaroja. Brown esittää, että vastuullisen muodin mukainen vaate tulisi kyetä
palauttamaan luontoon sen elinkaaren päättyessä luontoa vahingoittamatta. Kuitenkin todella
harvat tuotteet täyttävät nykyään kokonaisvaltaisesti tämän määritelmän mukaisesti kestävyyden asettamat kriteerit.228 Tällaisesta luontoon palautuvan vaatteen konseptista käytetään nimitystä Cradle-to-cradle (suom. Kehdosta kehtoon).

Vaatteen elinkaari ajatellaan Kaiserin mukaan perinteisimmin lineaarisena prosessina sen syntymästä kuolemaan. Tiedostamalla ympäristövaikutukset voidaan minimoida tuotannon, jake225
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lun ja kuluttamisen aiheuttamia ongelmia. Juuri tähän kehdosta hautaan -toimintatapaan liittyy
paljon suuria ongelmia. Maapallon resurssit ovat rajalliset, eikä se kestä vaatetuotannosta aiheutuvaa jätemäärää. Jätteen määrä on ehdottomasti minivoitava.229 Arkkitehti William Mc-

Donoughin ja kemisti Michael Braungartin kehittämässä Cradle to Cradle -konseptissa (ks.

McDonough, W. & Braungart, M. 2002 Cradle to Cradle) keskitytään ajattelemaan tuotteen
ensimmäistä elämää ja sen jatkamista seuraavassa syklissä. Tämän filosofian mukaan kaikki
teolliset tuotteet tulisi suunnitella osaksi jotain seuraavista; joko biologista sykliä, missä kier-

to on suljettu palauttamalla tuote luontoon kompostoimalla, tai teollista sykliä, missä suljettu
kierto saavutetaan kierrättämällä uusiutumattomat materiaalit ja tuotteet täysin aina uudestaan
ja uudestaan.230

Suunnitellessa Cradle-to-Cradle -periaatteen täyttävää tuotetta, on huomioitava, että materiaa-

lit, värjäykset, kemikaalit ja lisätarvikkeet sopivat joko kierrätettäviksi tai kompostoitaviksi,
jolloin tuotteen täytyy olla täysin biohajoava. Tällaisen tuotteen suunnittelusta haasteellisen

tekee se, että vain harvat tekstiilivärit, kemikaalit tai kuidut voidaan kompostoida ilman, että
niistä aiheutuu ympäristöongelmia.231 Cradle-to-Cradle -lähestymistapa käsittää myös tuotan-

toketjun jatkuvana palauteketjuna. Vanha tuote tulee osaksi uuden tuotteen elinkaarta. Vaatteen

elinkaaren tullessa tiensä päähän, sen ”haudasta” tulee kehto joko sille itselleen tai jollekin
toiselle tuotteelle. Äärimmillään tämä tarkoittaa sellaisten vaatteiden tuotantoa, jotka eivät kos-

kaan päädy jätteeksi. Sen sijaan niistä tulee uusien korkealaatuisten tuotteiden raaka-ainetta.232

Kaiserin mukaan vastuullisuutta tulisi mahdollisesti ajatella enemmän kehänä kuin suorana

linjana. Tuotantoketjun tulisi olla joustavampi, jotta linjalta poikkeaminen olisi mahdollista
liiketalouden ja ympäristön kehittämiseksi.233
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3.7.1. Vastuullisen suunnittelun malli
Vaatetuotannon teollistumisen historia on merkittävä vaatetusteollisuuden nykyiselle mallille,
sillä Gordonin ja Hillin mukaan tämän päivän suunnittelijoiden haasteena on ratkaista 1800-luvulla teknologiakehityksen ja nopeutuneen tekstiilien tuotannon aiheuttamia ongelmia.234 Muo-

tisuunnittelija suunnittelee tuotteita asetettujen raamien sisällä. Vaikka suunnittelijan tehtävät
ja velvollisuudet vaihtelevat vaatetusalan osa-alueesta riippuen, on Gwiltin mukaan alalla olemassa perinteinen muotisuunnittelun malli, joka muodostui 1800-luvun aikana, kun muotisuun-

nittelusta tuli ilmiö. 1800-luvun puoliväliin mennessä muodin tuotannossa sekä mittatilaus- että
Ready-to-Wear -muoti olivat molemmat materialisoituneet. Vaikka valmisvaatteiden tuotanto

siirtyi tehdastuotannoksi vasta 1900-luvun alussa, mekaanistumisen vaikutus oli merkittävä
naistenvaatesektorilla235.

Perinteisesti suunnittelijat ja markkinoijat ajattelevat kuluttajaa kohteena (engl. Target). Het-

hornin mukaan suunnittelijan kohderyhmälähtöiseen ajatteluun tulee suhtautua kriittisesti. Tätä
osa-aluetta ei tule häivyttää kokonaan, mutta suunnittelijan tulisi jättää tämän tyyppinen koh-

deryhmäprofilointi markkinointiyrityksille ja kauppiaille. Hethornin mukaan kehittääksemme
ihmisten hyvinvointia meidän tulee tarkastella yksilöllisyyttä lähietäisyydeltä – keitä yksilöt
ovat, mihin he haluavat pukeutua ja mitä he tarvitsevat. Ajatellessamme kuluttajia yhtenä ryhmänä, vastuullisen suunnittelun mahdollisuudet kaventuvat.

Hethornin mukaan nimenomaan kohderyhmälähtöinen ajattelu synnyttää vaatejätettä, koska
valtavirran ulkopuolelle jäävien ihmisten tarpeet eivät kohtaa tarjonnan kanssa. Tämä lisää ihmisten kielteistä kehonkuvaa itsestään, kun tietynlaiselle ihannevartalolle suunnitellut ja val-

mistetut vaatteet eivät näennäisesti oikeasta koostaan huolimatta istu jokaisen kuluttajan päälle.

Huonosti istuva vaate koetaan Hethornin mukaan siten, että vika on ihmisessä, eikä vaatteessa,
joka ei istu käyttäjälleen.236
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Gwiltin mukaan suunnittelija tai kuluttaja ei useimmiten ole tietoinen siitä, kuinka muotituotteet voidaan luoda ja kuluttaa vastuullisuuden kriteerin alla kaikissa sen merkityksissään. Gwil-

tin mukaan parantaaksemme vastuullisuusnäkökulman vähittäistä etenemistä tulisi kiinnittää
huomio kolmeen ongelma-alueeseen:

1.

Vastuullisen suunnittelun strategioiden ymmärtäminen

Vaatetussuunnittelijan tulisi Gwiltin mukaan ymmärtää vastuullisen suunnittelun strategioita;
mitä ne ovat ja miten ne tulisi integroida suunnittelu- ja tuotantoprosessiin. Vastuullisten suunnittelustrategioiden yhdistäminen suunnitteluprosessiin ei ole tyypillinen tapa, sillä vastuullisuus on yleensä mietitty jälkikäteen.

2.

Vastuullisten strategioiden tuominen osaksi suunnittelu- ja tuotantoprosessia

Vaatetussuunnittelijan tulisi visualisoida vastuullisuusstrategiat integroiden ne omiin suunnittelukäytäntöihinsä. Suunnittelijan tulisi siis yhdistää vastuulliset toimintasuunnitelmansa suun-

nittelu- ja tuotantoprosessiin. Seuraavalla sivulla esittelen Gwiltin esitystä mukailevan mallin
vastuullisten strategioiden integroimisesta osaksi perinteistä suunnitteluprosessia. Kuviossa

vastuulliset menetelmät ja vastuullisuuden ideologia on integroitu perinteiseen suunnittelutyöhön.

3.

Vaatteen elinkaaren huomioiminen suunnittelussa

Elinkaarta arvioivalla suunnittelulla suunnittelijan tulisi kyseenalaistaa kuluttajan sitoutumista
suunnittelemaansa vaatteeseen – oli kyseessä sitten halpa tai kallis tuote.237 Fletcherin mukaan
kahden viime vuosikymmenen ajan merkittävimmin työtä vastuullisen muotiteollisuuden puo-

lesta on muokannut tuotteen elinkaariajattelu. Tämä tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että

kuitutyyppien, materiaalien alkuperän tai prosessin lisäksi huomioidaan myös koko tuotteen
fyysistä elinkaarta aina raaka-aineista tuotteen elinkaaren loppuun asti. Elinkaariajattelussa tulee ymmärtää materiaalien, teollisen ja taloudellisen systeemin sekä luonnon keskinäiset suh-

teet. Nämä yhteydet toimivat eri mittakaavoissa ja eri vaikutusalueilla – osa paikallisesti ja osa
maailmanlaajuisesti. Fletcherin mukaan elinkaariajattelussa avoimuus näitä suhteita kohtaan on

avainasemassa muutokseen. Tavoitteena on tehostaa tuotteen koko systeemin vastuullisuutta ja
237
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täten kasvattaa yksilöityjen systeemien tai elinkaaren käytäntöjen vaikuttavuutta maailmanlaajuisesti.238

Seuraavassa kuviossa vastuulliset menetelmät ja vastuullisuuden ideologia on integroitu perinteiseen suunnittelutyön malliin. Kuvion oranssit kuusikulmiot kuvaavat perinteisen teolli-

sen vaatetussuunnittelun mallia. Vaaleansiniset kuusikulmiot näyttävät, miten suunnittelija voi
yrityksen sisällä sulauttaa vastuullisen toiminnan kiinteäksi osaksi suunnitteluprosessia. Kun

kaikki perinteiset suunnittelutehtävät viedään ikään kuin vastuullisen mallin läpi, päädytään

myös vastuullisempaan tuotantoprosessiin, sillä suunnittelulla on suuri merkitys valmistettavan
vaatteen tai malliston tuotannon vastuullisuudessa:

vaatteen
hävittäminen

myynnin
jälkeen

kulutuksen
hidastaminen

muotituotteen
luominen

tuotteen
elinkaari

uudet konseptit:
palvelut

VAATETUSSUUNNITTELIJA

Design
Thinking

materiaalit

jätteen
minimointi

hyvinvointi

mallinukelle
suunnittelu

sovitus

perinteiset
suunnittelukäytännöt
vastuulliset
suunnittelustrategiat

KUVIO 4 Vastuullisen vaatetussuunnittelun malli. (Ruokamo 2016; Gwilt 2011)
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Suunnittelija on sijoitettu kuvion keskelle, koska keskeisestä asemasta suunnittelija kykenee

ottamaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan vaatteen koko elinkaareen ja lisätä yksittäisiä tai

moninaisia strategioita kattamaan koko suunnittelu- ja tuotantoprosessia. Muotisuunnittelijalla
tulee Gwiltin mukaan olla laaja valikoima taitoja, jotka jakautuvat kahdelle osa-alueelle; luovaan ja tekniseen kykyyn. Vastuullisten tuotteiden suunnittelun täydellisen mallin vielä puut-

tuessa, tulee ennen kaikkea keskittyä minimoimaan negatiiviset ja maksimoimaan positiiviset
vaikutukset. Vastuullisten strategioiden syvän ymmärryksen kautta on mahdollista valita kaikkein hyödyllisin strategia yksittäisille toimille jokaiselle suunnittelun tai tuotannon osa-alueel-

le. Gwilt kehottaa suunnittelijoita pohtimaan ja suunnittelemaan toimintaansa tarkoin – ja vasta
sen jälkeen toimimaan.239
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4

OMA TUTKIMUS
CASE: VOGLIA

KUVA 1 VOGLIA
kevät 2014

KUVA2 VOGLIA
syksy 2015

76

KUVA 3 VOGLIA, logo

4.1. Tapaustutkimus – CASE Voglia
Tämän tutkimuksen tapausyrityksenä eli Case -yrityksenä toimii suomalainen naistenvaatteita
suunnitteleva ja valmistava yritys, Voglia. Voglian itse tuottaman historiikin, Voglian juhlakir-

jan, mukaan yritys perustettiin vuonna 1983 vaatetusalalla tuolloin jo 30 vuotta työskennelleen
Pertti Virtasen toimesta. Yrityksen ensimmäisenä työntekijänä aloitti vuonna 1983 suunnitte-

lija Eija Koski. Voglian toiminta alkoi Hämeenlinnassa, mutta yrityksen nopean kasvun myötä
toiminta siirtyi Lammille vuonna 1986, missä pääkonttori, ompelimo ja varasto edelleen sijaitsevat. Lammille siirryttäessä Vogliasta tuli perheyritys, kun Pertti Virtasen poika Markku Vir-

tanen astui mukaan yrityksen toimintaan. Vuotta myöhemmin perheyhtiön tuotantotehtävissä
aloitti myös Markun vaimo Kristiina Virtanen.

Juhlakirjan mukaan Voglian tulo osaksi vaatetuksen liiketoimintaa ajoittui suomalaisen vaat-

teiden vähittäiskaupan muutoksen kynnykselle, kun ruotsalaiset muotivaateketjut rantautuivat
Suomeen ja eurooppalaisten merkkien osuus markkinoilla lisääntyi merkittävästi. Tiivis yh-

teistyö johtavien erikoiskauppojen ja tavaratalojen, kuten Modan, Kekäleen, Stockmannin ja
Sokoksen kanssa siivitti yrityksen hallittua kasvua. 1990-luvulla eurooppalainen vaatetusteollisuus oli siirtynyt merkittävin osin Kaukoitään ja Voglialla ymmärrettiin oman kilpailuky-

kyisen tuotannon ja tuotekehityksen merkitys. Tämän seurauksena Voglia valitsi tuotantonsa
painopisteeksi Suomen ja Viron, minkä jo tuolloin katsottiin osaamisen ja joustavuuden vuoksi
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parhaiten palvelevan yksilöllisen ja laadukkaan tuotannon toteutumista.240
Voglia kertoo nojaavansa toiminnassaan yrityksen perustamisvaiheessa määriteltyihin arvoihin,

joita ovat muun muassa avoimuus, rohkeus, luottamus, vastuu ja tahto. Italiankielinen sana
voglia tarkoittaa suomeksi tahtoa. Edellisellä sivulla kappaleen alussa esitellyn Voglian logon
(kuva 3) on suunnitellut taiteilija Maija Lohikoski ja logo on säilynyt muuttumattomana yri-

tyksen perustamisesta lähtien. Voglian brändikirjassa tahto on nostettu merkittäväksi ja kaiken
kattavaksi lähtökohdaksi yrityksen toiminnan kaikilla osa-alueilla.241

Avoimuus määritellään Voglian henkilöstölle suunnatussa, vuonna 2009 laaditussa, brändikirjassa sujuvan kanssakäymisen ja toimivan työyhteisön lähtökohdaksi. Avoimuus on brändikir-

jan mukaan määrätty kattamaan kommunikaatiota niin sisäisesti kuin ulospäinkin. Rohkeus
Voglialla tarkoittaa brändikirjan mukaan muun maussa uskallusta olla oma itsensä, halua puuttua epäkohtiin, aloitteellisuutta ja tahtoa tehdä asiat entistä paremmin. Brändikirja esittelee Vo-

gliaa rohkeana edelläkävijänä, jonka mallistot on suunnattu rohkeille ja vahvoille suomalaisille
naisille. Luottamus puolestaan koskee henkilökunnan välisiä suhteita, mutta yhtä lailla luotta-

muksen odotetaan toteutuvan myös yhteistyössä sidosryhmien ja asiakaskunnan kanssa. Vastuu
ja sen kantaminen koetaan Voglialla brändikirjan mukaan olennaisena osana luottamusta. Vas-

tuun nähdään koskevan sekä sidosryhmiä että asiakkaita, mutta myös työyhteisöä ja sen hyvää
ilmapiiriä.242

Voglialla on Virossa kaksi oman tytäryhtiönsä tehdasta, toinen Viljandissa ja toinen Võrussa.

Viron tehtailla tuotanto tapahtuu solutyöskentelynä, mikä tarkoittaa, että yksi 3-4 hengen solu
valmistaa tuotteet. Materiaalivarasto ja leikkaamo sijaitsevat Lammilla, tosin Viljandin tehtaal-

la on myös leikkaamo. Useimmiten tuotteet lähetetään valmiiksi Lammilla leikattuina Viroon
ommeltaviksi ja viimeistellyksi. Lammilla tapahtuu myös tuotekehitys, ensimmäiset mallikap-

paleet, materiaaliostot ja tuotannonsuunnittelu. Voglian juhlakirjassa kerrotaan ekologisten ja
eettisten arvojen olevan yritykselle tärkeitä. Kirjan mukaan tämä näkyy pääosin materiaalien
240
241
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Voglian juhlakirja 2008.
Voglian juhlakirja 2008.
Voglian brändikirja 2009.
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laadukkuudessa ja tuotteiden pitkäikäisyydessä.243

4.2. Aineiston analyysinä sisällönanalyysi
Analyysissäni pyrin ymmärtämään, miten haastateltavat kokevat vastuullisuuden niin käsitteen

kuin käytännönkin tasolla. Aloitin Anniina Nurmen asiantuntijahaastattelusta, jonka analyysin
tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva vastuullisuuden osa-alueista. Nurmen haastattelu toi-

mi yhdessä teorian kanssa vertailumateriaalina varsinaiselle tapaustutkimukselle eli Voglian

teemahaastatteluille. Tapaustutkimukseni teemahaastattelujen analyysin myötä pyrkimyksenä

oli ymmärtää vastuullisuuden merkitystä ja toteutumista Voglian työntekijöiden näkökulmasta.
Tämän tutkimuksen analyysimenetelmänä olen käyttänyt aineistolähtöistä sisällönanalyysiä.
Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysillä pyritään saavuttamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kuvaus käyttämällä kirjalliseen muotoon saatettua materiaalia menetelmän dokumenttina244. Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran mukaan tallennettu laadullinen aineisto tu-

lee useimmiten kirjoittaa puhtaaksi eli aineisto tulee litteroida245. Tutkimuksessani aineiston

analysoitavana datana toimii haastatteluaineisto, joka on äänitallenteesta litteroitu kirjalliseen
muotoon. Analysoitavanani on neljä haastattelua, joista yksi on Anniina Nurmen asiantuntijahaastattelu ja kolme ovat Voglian toimitusjohtajalle, tuotekehitys- ja laatupäällikölle ja suunnittelijalle tehdyt haastattelut. Näistä haastatteluista analysoitavanani on yhteensä 50 sivua litteroitua haastatteluaineistoa.

Tuomen ja Sarajärven mukaan sisällönanalyysille ei ole riittävää vain kategorisoida kirjalli-

sessa muodossa olevaa tutkimusaineistoa, vaan analyysimenetelmän tarkoituksena on järjestää
aineisto uudelleen ja päätyä sen kautta johtopäätöksiin.246 Teemahaastatteluiden analyysin aloi-

tan asiantuntijahaastattelustani eli Anniina Nurmen haastattelusta, sillä Nurmen haastattelun
243
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Voglian juhlakirja, 2008.
Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.
Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2008, 217.
Tuomi & Sarajärvi 2009, 103-106.
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tarkoitus on vahvistaa teoriassa muodostamiani vastuullisuuden käsitteitä ja toimia pohjana
Voglian teemahaastatteluille, joiden analyysiin etenin Nurmen haastattelun jälkeen.

Tuomen ja Sarajärven mukaan laadullisen tutkimuksen aineistosta löytyy usein paljon etukä-

teen tiedostamattomia ja kiinnostavia ilmiöitä. Sisällönanalyysissä on valittava tarkkaan rajattu
ja kapea ilmiö, joka käsitellään läpikotaisin. Toisin sanoen on siis aineistoa läpikäytäessä ero-

tettava ja merkittävä ne asiat, jotka ovat tutkimuksen kannalta aineistossa kiinnostavimpia, ja
jätettävä tutkimuksen ulkopuolelle kaikki muu materiaali. Tuomi ja Sarajärvi listaavat aineistolähtöisen induktiivisen aineistonanalyysin koostuvan aineiston redusoinnista eli pelkistämi-

sestä, aineiston klusteroinnista eli ryhmittelystä ja abstrahoinnista eli teoreettisten käsitteiden
luomisesta.247

Aloitin sisällönanalyysin haastattelukohtaisesti ensin pelkistämällä kunkin haastattelun teksti-

tiedoston sisällön useampiin aihealueisiin siten, että yhdessä kappaleessa esiintyi lopulta vain
yksi aihealue. Tämän jälkeen vein haastattelun tekstitiedoston taulukkomuotoon. Taulukon en-

simmäiseen sarakkeeseen sijoitin raakatekstin, jonka sanoman pelkistin toiseen sarakkeeseen

kappale kerrallaan käyden näin läpi koko haastattelun tekstitiedoston. Seuraavaksi kirjasin

taulukkoon kullekin riville pelkistettyjä lauseita kuvaavia tukisanoja, jotka johdattivat minut
seuraavaan analyysin vaiheeseen, klustreointiin eli ryhmittelyyn. Etsin aineiston tukisanojen
avulla tekstistä samankaltaisuuksia ja eroavuuksia kuvaavia käsitteitä.

Hirsjärvi ja Hurme toteavat aineiston analyysin olennaisena osana luokittelun luovan kehyksen,
jonka sisällä haastatteluaineistoa voidaan myöhemmin tulkita, yksinkertaistaa ja tiivistää. Luo-

kat ovat käsitteellisiä työkaluja, joilla voidaan esimerkiksi nimetä aineistomassan tärkeimmät ja
keskeisimmät piirteet.248 Ryhmittelyn lopputuloksena muodostin samankaltaisista tukisanois-

ta luokat, jotka nimesin luokan sisältöä kuvaavilla nimillä. Yhdistelin tukisanoja laajemmiksi
luokkakokonaisuuksiksi ja koodasin aineistosta esiin nousseet luokat luomalla kullekin oman
koodin numeroin, kirjaimin ja värein. Koodausvaiheessa tekstistä alkoi muodostua pää- ja ala-

teemoja. Pääteemat koodasin numeroin ja alateemat kirjaimin. Lopuksi erottelin eri teemat eri
247
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Tuomi & Sarajärvi 2009, 108.
Hirsjärvi & Hurme 2000, 147.
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väreillä hahmottaakseni runsasta aineistoa myös visuaalisesti.
Abstrahoinnin kautta erotellessani tekstistä tutkimukseni kannalta olennaisimmat asiakokonai-

suudet tiivistin teemakokonaisuuksien kuvaavia luokkia muodostaakseni aineistosta teoreettiset
käsitteet, jotka tässä tutkimuksessa ovat samat kuin määritellyt teemat. Erottelun apuvälinee-

nä käytin tutkimuskysymyksiäni, joita jaoin pienemmiksi kysymyksiksi esittäen lopulta nämä
kysymykset aineistolleni. Tällä tavoin löysin aineistostani olennaisimmat seikat ja vastauksen
siihen, mitä aineistostani tavoittelen löytäväni ja mitä keräämäni aineisto minulle tarjoaa.

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan sisällönanalyysi hyödyntää usein erilaisia analyysikeinoja, ku-

ten teemoittelua249, mikä oli keskeinen vaihe teemahaastattelujeni analyysissä. Hirsjärven ja
Hurmeen mukaan teemoittelulla tarkoitetaan analyysivaiheessa tarkasteltavia aineistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä haastateltaville. Oletettavaa on, että haastattelussa lähtötee-

mat nousevat esiin, mutta analyysivaiheessa syntyy tavallisesti myös lukuisia, lähtöteemoja
kiinnostavampia, teemoja. Aineiston analyysissä nousevat teemat ovat Hirsjärven ja Hurmeen
mukaan tutkijan tulkintoja haastateltavien sanomisista.250

Hirsjärven ja Hurmeen mukaan puolistrukturoidulle haastattelulle ei ole yhtä tiettyä määritelmää, vaan määritelmät vaihtelevat kysymysten muodon ja niiden esiintymisjärjestyksen suhteen. Puolistrukturoidulle menetelmälle ominaista on, että haastattelussa kaikki näkökohdat ei-

vät ole ennalta päätettyjä. Yhteenvetona puolistrukturoidusta haastattelusta voidaan todeta, että
yleensä siinä jokin haastattelun näkökulma on lyöty ennalta lukkoon ja osa jätetty avoimeksi.251
Tämä menettely toteutui haastattelujeni teemojen muodostamisessa.

Ennen haastatteluja päätin karkeat teemat sen teoriaosuudessa esiin nousseen tiedon perusteella,
mistä osa-alueista vastuullisuus yrityksen näkökulmasta koostuu. Lisäsin teemoihin avustavia
ja teemoja täydentäviä kysymyksiä (liitteet 1 ja 2). Jokaisen tekemäni haastattelun luonne oli

puolistrukturoidulle teemahaastattelulle tyypilliseen tapaan keskusteleva ja haastattelutilanne
249
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eteni odottamattomassa järjestyksessä tuoden esiin kunkin haastateltavan puolelta asiakoko-

naisuuksia, joita en olisi tutkijana aiheesta osannut kysyä. Haastattelujen aikana teemojen ja
kysymysten asettelu niiden muodon ja järjestyksen suhteen vaihtelivat, ja haastateltavien ker-

tomukset synnyttivät jatkokysymyksiä. Lopulliset teemat muodostuivat haastattelukohtaisesti
vasta aineiston teemoitteluvaiheessa.

Määrittelin ensin haastattelukohtaisesti jokaiselle haastattelulle omat teemansa. Lopuksi ver-

tailemalla ainestoa keskenään, huomasin haastatteluissa yhteyksiä samoihin teemoihin. Näin
ollen muodostin pääteemat, jotka jollain tapaa esiintyivät jokaisessa haastattelussa. Alateemo-

jen avulla tarkensin pääteemoja haastattelukohtaisesti muodostamalla alateemoista kuvaavia

käsitteitä. Teemojen painoarvot vaihtelivat haastattelukohtaisesti haastateltavan asiantuntemus-

tai osaamisalueen mukaan. Teemoittelun tuloksena lopulliset kaikkia haastatteluja määrittävät
pääteemat ovat: vastuullisuus yrityksessä, vastuullisuus suunnittelussa, tuotannon vastuullisuuden merkitys, uudenlaiset vastuulliset toimintamallit ja vastuullisuuden haasteet. Näistä tee-

moista teema uudenlaiset vastuulliset toimintamallit oli uutuusarvoltaan haastatteluaineiston
teemoittelun merkittävin tulos, sillä kyseinen teema muodostui vasta haastattelujen edetessä
haastateltavan aloitteesta. Seuraavassa kuviossa esittelen teemahaastatteluissa esiin nousseet
pääteemat:

VA S T U U L L I S U U S

1
1

3

TUOTANNOSSA

2

SUUNNITTELUSSA

YRITYKSESSÄ

4

5

U U D E T
M A L L I T

H A A S T E E T

KUVIO 5 Teemahaastattelujen teemat. (Ruokamo 2016)
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Kuten Hirsjärvi ja Hurme asian ilmaisevat, aineiston luokittelu ja koodaus eivät ole analyysin

lopputavoite, vaan ne ovat välivaiheita aineiston analyysiin252. Aineiston koostuessa neljästä eri

teemahaastattelusta minun tuli näiden vaiheiden ja teemoittelun jälkeen yhdistellä aineistoa.
Hirsjärven ja Hurmeen mukaan yhdistelyllä tarkoitetaan yhteyksien löytämistä luokkien esiin-

tymisen välille253. Jokaisen yksittäisen haastattelun pelkistämisen, koodaamisen ja luokittelun

jälkeen suoritin aineiston yhdistelyä aloittamalla yksittäisten haastatteluiden teema-aiheiden
vertailun keskenään.

Koostin Voglian teemahaastattelut yhteen ja vertailemalla niitä keskenään muodostin kokonais-

kuvan yrityksen sisällä vallitsevasta vastuullisuusajattelusta ja vastuullisesta toiminnasta. Sain

selville, miten yrityksen eri työntekijät kokevat vastuullisuuden oman työnsä kautta. Teoria ja
Nurmen haastattelun analyysi antoivat minulle kattavan kuvan vastuullisuuden määritelmästä
niin yleisellä tasolla, yrityksessä, suunnittelussa kuin tuotannossakin. Johtopäätöksissäni vertailen Voglian haastattelujen analyysiä yhtenä kokonaisuutena teorian ja Nurmen asiantuntijahaastattelun kanssa.

252
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KUVA 4 Anniina Nurmi
RINS & REPEAT, 2016

4.3. Asiantuntijahaastattelun analyysi
Anniina Nurmi on vaatetussuunnittelija ja yrittäjä, joka on tunnettu muun muassa ekologisiin

ja eettisiin arvoihin ja toimintaperiaatteisiin nojaavasta Nurmi -vaatemerkistään. Nurmi perusti
nimeään kantavan yrityksen vuonna 2010 ja vaatemerkki oli toiminnassa vuoteen 2015. An-

niina Nurmi on vaatemerkkinsä lakkauttamisen jälkeen jatkanut työskentelyään vastuullisen
vaatetusteollisuuden kentällä. Nykyään hän toimii luennoinnin, opettamisen, konsultoinnin ja
brändäyksen parissa kehittäen samalla uutta RINS and REPEAT -yrityskonseptiaan.254 RINS

and REPEAT palkittiin lokakuussa 2016 Tallinnassa järjestetyssä Climate Launchpad European
Finals -kilpailussa ”Decision metrics & Finance” -teemakategorian palkinnolla. Climate Launchpad on Cleantech255 -liiketoiminnan uusien ideoiden kilpailu256.

Anniina Nurmen haastattelussa Nurmi toi esille vastuullisuuden käsitteen ongelmallisuuden
ja vastuullisuusajattelun jumiutumisen liian kapeisiin raameihin ja yksittäisiin osa-alueisiin.

Nurmen haastattelu vahvistaa teorian määritelmää vastuullisuuden kokonaisvaltaisuudesta ja

hän on teorian kanssa samoilla linjoilla siitä, että aidossa vastuullisuudessa tulee huomioida

vaatteen koko tuotantoketju. Nurmi kokee, että vastuullisuuteen liitetty puhe keskittyy liiaksi
254
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Cleantech on lyhennys sanoista Clean Technology (suom. Puhdas teknologia). Termillä tarkoitetaan liiketoiminnan luonnonvarojen kestävää käyttöä edistäviä ja kielteisiä ympäristövaikutuksia ehkäiseviä tai
vähentäviä tuotteita, palveluita, prosesseja ja teknologioita.
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materiaaleihin tai muihin yksittäisiin asioihin, eikä tämä pidemmällä jänteellä riitä. Vastuullisuuteen tulisi löytää tasapaino siinä, että pienet teot ovat kyllä hyviä, mutta niiden riittämät-

tömyys sellaisenaan tulisi tuoda yritysten tietoon jollain tapaa positiivisessa valossa. Pienet
teot ovat Nurmen mukaan askeleita oikeaan suuntaan, mutta hän korostaa, että vastuullisuuden
käsite tulisi ajatella kokonaisvaltaisena toimintana, joka koostuu pienemmistä rinnakkain kulkevista osa-alueista.

Vastuullisuuden eri osa-alueet pitävät Nurmen mukaan sisällään yksityiskohtaisia toimia, mutta
keskittymällä ainoastaan esimerkiksi vastuullisiin materiaaleihin ei hänen mukaansa saavuteta

kauaskantoista tai innovatiivista vastuullisuutta. Vastuullisten toimintamallien sisällyttäminen
yrityksen toimintaan tapahtuu asteittaisena ja tavoitteellisena muutoksena:

”Se tulee ymmärtää, että se lähtee pienistä puroista, mutta ei voi tuudittautua siihen, että nyt olemme tehneet voitavamme. Sitten näkee sen asteittaisina
muutoksina, että voi ensin aloittaa niistä helpoista jutuista ja laittaa tavoitteita vuoden tai viiden vuoden päähän, että missä ollaan silloin.”
Nurmi kertoo haastattelussa oman vaatemerkkinsä perustamisen lähtökohtana olleen mahdollisimman vastuullisten vaatteiden tuottamisen. Kuitenkin ajan kuluessa hän lopulta koki mah-

dottomana tämän ideologian mahduttamisen osaksi muodin systeemiä, joka kuitenkin viime

kädessä määritti hänen kokemuksensa mukaan yrityksen toimintaa. Nurmen mukaan vaatteet
voitiin valmistaa laadukkaasti ja pitkäikäisesti eettisesti ja ekologisista materiaaleista. Kuitenkin koko ketjun muu osuus aina myynnistä käyttöön ja kierrätykseen määräytyy muodin systeemin ja syklien mukaan.

Nurmi korostaa, että yrityksen vastuullisen toiminnan perustana on yrityksen tahtotila. Kiinnostuksen puuttuessa ei vastuullisuusajattelua tai vastuullisia toimia voida saavuttaa. Kiinnostus vastuullisuuteen ja toimintatapojen muuttamiseen tulee ensisijaisesti vallita yrityksen pää-

töksentekijöiden keskuudessa ja on heidän vastuullaan sitouttaa myös henkilöstö vastuullisiin
päämääriin. Nurmen mukaan kokonaisvaltainen vastuullisuus ei ole yritykselle mahdoton päämäärä, vaikka sen toteuttaminen käytännössä voi tuntua vaikealta.
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Vastuullisuuden tulisi Nurmen näkemyksen mukaan olla osa jokaisen yrityksen työntekijän
päivittäistä työtä. Teoriassa esittämieni esimerkkien tavoin uskoo myös Nurmi siihen, että yri-

tyksen tulisi kuitenkin saada apua vastuullisuuteen perehtyneeltä asiantuntijalta. Yrityksessä
tulisi olla henkilö joka ohjaisi ja organisoisi yrityksen vastuullista toimintaa ja sitä, miten vastuullisuus saadaan sisällytettyä jokaisen henkilöstön jäsenen työhön. Nurmi korostaa vastuulli-

suuden sisältävän monimutkaisia asioita, joita ei voi osoittaa yksittäisen työntekijän vastuulle

kaiken muun työn oheen. Yritykset eivät ole yksin ahdinkonsa kanssa, vaan vastuullisuuteen
perehtyneet henkilöt voisivat Nurmen mukaan auttaa yrityksiä toimintatapojen muuttamisessa:

”--Eihän se voi vaan olla jonkun työntekijän lisäduuni, että ”mietipä nyt meidän vastuullisuus”, joko se pitäisi olla erillinen henkilö tai pyytää jostain ulkopuolelta sitten.”
Vastuullisessa yrityksen toiminnassa ja suunnittelussa tulisi Nurmen mukaan käyttää laadukkai-

ta ja mahdollisimman ekologisia materiaaleja, valita ekologiset ja eettiset tuotantomenetelmät
ja pyrkiä suunnittelemaan pitkäikäisiä tuotteita. Lopulta tulisi miettiä myös tuotteen kierrätet-

tävyyttä ja kierrätystapoja. Nurmen mukaan kuitenkin ekologiset ja eettiset materiaalivalinnat,
kuten luomupuuvillan käyttö, ovat vähintä, mitä yritys voi vastuullisuuden eteen tehdä. Nur-

men mielestä on hyvä, jos yritys tekee edes pieniä vastuullisuustekoja, ja hän muistuttaa, että on

paljon yrityksiä, jotka eivät tee minkäänlaisia toimia vastuullisuuden eteen. Hän myös korostaa,
ettei liiketoimintaa tietystikään voi unohtaa, vaan uudenlaiset vastuullisuustoimet tulisi olla
realistisia ja suhteuttaa yrityksen olemassa olevaan konseptiin.

Nurmen mukaan vaatteen suunnittelussa tulee ymmärtää tuotteen käyttöä. Hän korostaa, että
suunnittelussa ongelmana on se, että tuotteen elinkaari nähdään yhä lineaarisena prosessina:

”--tuotteen elinkaari on nähty pitkään lineaarisena niin, että mietitään materiaali, suunnitellaan tuote, myydään ja vähän ajan käytön jälkeen heitetään
pois. Jo pelkästään sen pitäisi muuttua.”

Nurmen huomio vaatteen elinkaaren lineaarisuudesta osuu yksiin teorian kanssa. Kuten teoriassa esitetyt vastuullisen suunnittelun määritelmät vaatteen elinkaaren huomioivasta suunnittelus-
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ta, myös Nurmi korostaa tuotteen elinkaariajattelua ja vaatteen syvempää merkitystä osana vaa-

tetussuunnittelua. Hänen mukaansa vaatteen suunnittelun elinkaarinäkökulman huomioiminen
tarkoittaa sitä, että tuotteen suunnittelu nojaa muuhunkin kuin vain esteettisiin periaatteisiin.

Suunnittelussa tulisi Nurmen mukaan ensisijaisesti miettiä sitä, että tuote suunnitellaan tar-

peeseen. Hän korostaa, ettei ole olemassa yhtä materiaalia tai tietynlaista designia, joka on
jollain tapaa erityisen vastuullinen, mutta vaatteen tulee kestää aikaa. Tuotteen tarve kuiten-

kin määräytyy yrityksen ja sen kohderyhmän mukaan, joten yhtä oikeanlaista tarvetta ei voida
määritellä. Vaatteen tarpeellisuutta tai vastuullisuutta on Nurmen mukaan hankalaa yksilöidä

yleisellä tasolla, sillä se riippuu hänen mukaansa siitä mitä ja kenelle suunnitellaan sekä tietyn
suunnittelutehtävän asettamista kriteereistä. Kuitenkin se, että vaate suunnitellaan käyttöön, on
hänen mukaansa tärkeää:

”Mutta jos kukaan ei käytä niitä tuotteita. Se voi olla ihan joku hömpänpömppä design, mitä joku rakastaa yli kaiken ja haluaa pitää sitä aina, mutta sittenhän… sit se on tärkein asia.”
Nurmen mukaan vastuullisessa suunnittelussa tulee myös huomioida tuotannon asettamat realiteetit esimerkiksi vaatteen viimeistelyjen ja värjäysten suhteen. Suunnittelijan tulee siis ym-

märtää tietyn tavoitellun estetiikan vaikutukset. Tämä edesauttaa Nurmen mukaan vastuullisen
suunnittelun toteutumista:

”Tottakai muutenkin siinä, millainen se tuote muuten on, eli mitä viimeistelyjä
siihen tarvitaan tai se, että onko pakko saada vaikka joku turkoosi väri, mikä
on maailman myrkyllisin. Täytyy ymmärtää tuotannon realiteetit myös siinä
suunnitteluvaiheessa. Kyllähän sekin voi edesauttaa sitä, että saadaan vastuullisempaa.”
Nurmen mukaan yrityksen vastuullisuus lähtee liikkeelle siitä, että tiedostetaan tuotannon osuus

vastuullisuudesta ja tiedetään, missä ja millaisissa oloissa tuotteet valmistetaan. Yrityksen tahto
läpinäkyvään toimintaan voi kuitenkin rajoittua, mikäli tuotantopaikkaa tai sen työoloja ei tun-
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neta. Tällöin ei haluta ottaa riskiä liiketoiminnan ja imagon vaarantamisen vuoksi, sillä moni-

mutkaisten tuotantoketjujen takana voi piillä yllätyksiä vastuullisuuden näkökulmasta. Nurmen
mukaan läpinäkyvyys yrityksen toiminnassa kuuluu kuitenkin erottamattomana osana vastuullisuuden toteutumisessa.

Tuotannon vastuullisuuden osalta on Nurmen mukaan tärkeää, ettei tuoteta turhaan, ja tästä

näkökulmasta nousee haastattelusta esiin tuotannonohjeistusten merkitys vastuullisuudelle.
Nurmen mukaan tuote tulee olla tarkkaan mietitty etukäteen, jotta vältytään tuotteiden turhalta
teettämiseltä. Hän korostaa, että mallikappaleen muokkaaminen useaan kertaan ei aiheuta niin
suuria vaikutuksia, kuin esimerkiksi vääränlaisten tuotteiden tuottamisen turhaan.

Alihankkijan valinnassa vastuullisuuden arvioiminen voi Nurmen mukaan olla haasteellista,
ja edellyttää kompromisseja. Nurmi kertoo, ettei hän itse Nurmi -vaatemerkkinsä toiminnassa
pystynyt vaikuttamaan kaikkiin asioihin alihankinnan suhteen, vaan alihankinnan suhteen oli
tehtävä kompromisseja. Nurmelle alihankinnassa tärkeintä oli varmistua asianmukaisista ja hyvistä työolosuhteista ja työn laadusta.

Nurmen osalta alihankkijoiden valintaan vaikutti merkittävimmin lähituotanto, sillä näin työ-

oloihin ja työn eettisyyteen on voinut luottaa. Nurmi korostaa, ettei olisi omalla arviollaan

voinut tietää esimerkiksi Aasiaan ulottuvan tuotannon työoloista tai eettisyydestä. Hän kertoo

tuotannon vastuullisuuden arvioinnin olevan näin ollen hankalaa, sillä useat tehtaat eivät ole
sertifioituja tai niillä ei usein ole vastuullisuusraportteja. Nurmen mukaan sertifikaatteja kyllä
löytyy, mutta esimerkiksi lähituotannolta se puuttuu kokonaan. Sertifiointitahot ovat Nurmen
mukaan hyviä, mutta hän korostaa useiden sertifiointitahojen olevan voittoa tavoittelevia yri-

tyksiä. Hänen mukaansa luottaakseen sertifikaatteihin tulisi tarkkaan tutkia ja tietää, mitä tietty
sertifikaatti todella tarkoittaa.

Vastuullisuuden käsitteen ongelmallisuus voi ilmetä juuri tuotantopaikan valinnassa, sillä ymmärrys vastuullisuudesta voi olla hyvin erilainen eri toimijoilla. Toisinaan vastuullisuutta käsitteenä ei Nurmen mukaan tunneta lainkaan:
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”Ja sit taas monessa tuotantopaikassa tuntuu että, kun mäkin kyselin alkuun
vaikka että miten te olette hoitaneet vastuullisuuden, niin eihän ne monet edes
tiedä, että mitä se käsittää.”
Teoriassa esitin Paul Gillin esimerkkejä vastuullisen tuotannon toteutumisesta yrityksen ja

tuotantopaikan vuoropuhelun välillä. Nurmi nostaa yrityksen ja tuotannon vuorovaikutukseen
liittyen uuden näkökulman siitä, ettei yrityksen tulisi olla yksin vastuussa tuotantonsa vastuullisuudesta ja sen arvioinnista, vaan sen tulisi myös kyetä motivoimaan tuotantopaikkaa aktii-

visuuteen vastuullisissa toimissa. Nurmen mukaan yrityksen ja tuotannon välisen yhteistyön
tulisi olla avointa ja vuorovaikutteista. Tämä auttaisi Nurmen mukaan myös tuotantopaikkaa
ymmärtämään yrityksen toiveita vastuullisuuden saralla.

Nurmi kertoo itse yritystoiminnassaan toivoneensa alihankkijoilta aktiivisuutta esimerkiksi

sellaisten tuotannollisten asioiden kertomisesta, mitä hän ei itse suunnittelijana ollut osannut
tuotteen kohdalla huomioida. Nurmen mukaan parhaimmillaan alihankkijan vastuullisuus on
silloin, kun alihankkija on itse proaktiivinen vastuullisuuden suhteen kehittämällä esimerkik-

si parempia työtapoja tai materiaaleja. Vastuullisuuden vähittäisvaatimuksena ei ole yrityksen
tahto ja toiminta, vaan myös alihankkijan tulisi tiedottaa yritystä mahdollisista tuotannollisista
rajoitteista. Nurmi korostaa, että vastuullisen yhteistyön tulisi olla molemmin puoleista:

”Mieluummin mun mielestä niin päin, että se tuotantopaikka ehdottaa vaikkapa, että ”hävikin pienentämiseksi tämä paita kannattaiskin olla tän mallinen”, tai semmosta että se on enemmän niin kuin vuoropuhelua.”
Toisaalta Nurmi arvelee, etteivät kaikki yritykset tai suunnittelijat ole valmiita vastaanotta-

maan palautetta, ja olisikin hyvä, mikäli suunnitteluyritys itse pyytäisi alihankkijalta palautetta
tuotteidensa valmistukseen liittyen. Nurmen mukaan yritysten tulisi tietää todella paljon vastuullisesta tuotannosta tehdäkseen oikeita vastuullisia valintoja, ja on hänen mukaansa ymmär-

rettävää, etteivät yritykset lähde helposti tavoittelemaan vastuullista tuotantoa jo pelkästään
tehtaiden valinnan tuntuessa mahdottomalta vastuullisuuden näkökulmasta.
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Uudenlaiset vastuulliset toimintamallit ovat Nurmen mukaan edellytys todelliselle ja aidolle

vastuullisuudelle. Vaatetusalalla vakiintunut lineaarista mallia noudattava vaatetussuunnittelu
ja toiminta tulisi muuttaa sykliseksi kehäksi, jolloin koko ketjussa hyödynnettäisiin kehdosta

kehtoon ajatusmallia, eli teoriaosuudessakin sivuttua Cradle-to-Cradle -konseptia. Tällaisesta
toimintatavasta käytetään nimitystä kiertotalous, mutta Nurmen mukaan kiertotalous nähdään
nykyisin lähes ainoastaan jätevirtojen hyödyntämisenä, eikä tällainen ajattelu hänen mukaansa
osoita ymmärrystä koko prosessin olemuksesta:

”--tällä hetkellä monessa kohtaa kiertotalous nähdään siinä, miten joitain
jätevirtoja voidaan paremmin hyödyntää, vaikka oikeasti kiertotalous minun
mielestäni pitäisi olla nimenomaan sitä koko prosessin ymmärrystä.”

Nurmi sanoo, että suurten toimijoiden, kuten Hennes & Mauritzin pyrkimys kiertotalouden mukaiseen malliin edustaa juuri tällaista Nurmen sanoin kapeakatseista ajattelutapaa ja toiminta-

mallia. Hän korostaa, että jätevirtojen hyödyntäminen kierrättämällä ja Post-Consumer -jätteen
hyödyntäminen esimerkiksi muovipullojen sijaan ovat merkittäviä muutoksia, mutta ongelmat
ovat paljon syvemmällä siinä, että uutta materiaalia tuotetaan niin paljon:

”Siinä vain mahdollistetaan se liiketoimintamalli, nykyinen liiketoimintamalli,
että se raaka-aine ei lopu, vaan pystytään tuottamaan sitä pikamuotia saman
lailla, miten ennenkin. Että siinä tavallaan laastaroidaan vaan sitä nykyistä
systeemiä, eikä tehdä oikeasti mitään.”
Nurmen mukaan kierrätys on nyt trendikäs ilmiö, jonka helposti ajatellaan parantavan kaikki
vaatetusteollisuuden ongelmat. Aito vastuullinen muutos vaatii useamman osa-alueen uudelleen muokkaamista, eikä pelkästään jo olemassa olevan jätteen kierrätykseen keskittymistä.

Teoriaosuudessa kävin läpi kuitutason kierrätyksen mahdollisuutta osana uudenlaista ja vas-

tuullista vaatetusteollisuutta. Myös Nurmi nostaa haastattelussa esiin kuitutason kierrätyksen
mahdollisuuksia uusien liiketoimintamallien kannalta. Kuitutason kierrätyksen ollessa vie-
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lä valtavirtatuotannolta alkutekijöissään, tulisi Nurmen mukaan sen tuomia mahdollisuuksia
markkinoida yrityksille. Uusissa liiketoimintamalleissa teknologiakehityksen merkitys korostuu. Nurmi näkee teknologian mahdollistavan esimerkiksi tuotannon optimoinnin, jolloin voi-

taisiin tuottaa vaatteita kohderyhmäajattelun sijaan asiakaslähtöisesti vastaamaan kuluttajien
yksilöllisiä tarpeita.

Nurmi näkee ongelmallisena vastuullisuuden markkinoinnin yrityksille. Vastuullisuuden ympärillä vallitsee hänen mukaansa negatiivivisuuden leima, jonka vuoksi kokonaisvaltainen vas-

tuullinen toiminta voi tuntua yritykselle ylitsepääsemättömältä suolta. Nurmen mukaan kaikki

yrityksen työntekijät tulisi sitouttaa vastuullisiin toimiin ja henkilöstön tulisi paitsi ymmärtää

oman työnsä vastuulliset menetelmät, myös vaikutussuhteet eri vastuullisuustoimien välillä
koko yrityksen sisällä.

Nurmi toteaa, ettei muutos vastuulliseen suuntaan tapahdu yhdessä yössä, vaan yrityksellä olisi

hyvä olla tiedossa asteittaiset muutoksen keinot. Keinoja on Nurmen mukaan monia. Yritys

voi esimerkiksi pohtia tuotantonsa vähentämistä tuottamalla vähemmän mutta laadukkaampia
vaatteita. Toisaalta hän kuitenkin toteaa, ettei tämä ole yrityksen liiketoiminnan näkökulmasta
kannattavaa. Tässä Nurmen mukaan yritystä voisi auttaa uusien liiketoimintamallien pohtiminen ja luominen. Hän myös esittää, että esimerkiksi tulevaisuudessa kierrätysmateriaalien käyttö lienee halvempaa, mikä voisi rohkaista yrityksiä hyödyntämään jo olemassa olevia materiaaleja uusien sijaan.
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KUVA 5 VOGLIA
kevät 2016

4.4. Tapaustutkimuksen teemahaastattelujen analyysi
Tässä kappaleessa avaan aineiston analyysin sanallisesti Voglialle tehtyjen teemahaastattelujen
osalta. Käsittelen seuraavaksi rinnakkain Voglian toimitusjohtaja Markku Virtasen, tuotekehitys- ja laatupäällikkö Kristiina Virtasen ja suunnittelija Minna Jermilän haastattelujen analyy-

siä muodostaakseni kokonaiskuvan Voglian vastuullisuudesta yrityksen eri toimijoiden välillä.
Analyysin tavoitteena on ymmärtää, mitä vastuullisuus Voglialla tarkoittaa yrityksen arvojen,
toimintatapojen, suunnittelun ja tuotannon näkökulmasta.

Markku Virtanen totesi haastattelussaan, että 21-vuotiaana yrityksessä aloittaessaan hänen
työnsä lähtökohtana eivät vielä tuolloin olleet yrityksen arvot, vaan ennemminkin itselle määrä-

tyn tehtävän tulosorientoitunut hoitaminen. Yrityksen kasvaessa vuosien aikana yrityksen arvot
ja toimintatavat ovat kuitenkin hiljalleen muodostuneet. Markku Virtanen esittää haastattelussa
Voglian arvoina muun muassa avoimuuden ja henkilöstön hyvinvoinnin. Virtanen myös käsit-

tää vastuullisuuden kokonaisvaltaiseksi toimintakulttuuriksi, jonka toteutumisessa jokaisella
työntekijällä on oma panoksensa.
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Yhteiset arvot on kirjattu vuonna 2009 laadittuun Voglian sisäiseen käyttöön tarkoitettuun
brändikirjaan, joka toimii henkilöstön ohjenuorana yrityksen toimintakulttuurista. Vastuullises-

sa toiminnassa tulee Virtasen mukaan noudattaa yhteisiä päämääriä, mikä edellyttää yrityksen

arvojen ja toimintatapojen ymmärrystä koko henkilöstön osalta niin omissa toimipisteissä kuin
alihankintaketjun alkupäässäkin. Markku Virtanen korostaa, että sekä yrityksen sisälle, että sen

ulkopuolelle tulisi välittyä samanlainen viesti yrityksen hengestä. Tämä lähtee Virtasen mukaan
yrityksen sisältä. Virtasen vastauksissa korostuu johtamisen vastuullisuus. Hänen mukaansa
Voglian tyyppisessä yritystoiminnassa vastuullinen toiminta lähtee siitä, että yrityksen henki-

löstö, omistajat ja asiakkaat näkevät yrityksen samalla tavalla. Virtasen mukaan tämä onnistuu
henkilöstön ja omistajien yhteisen työn tuloksena:

”--toimintatapa, toimintakulttuuri, joka perustuu kaikille henkilöstön jäsenille kerrottuun samaan viestiin. Siellä on arvoja, joita meillä on esimerkiksi
avoimuus, se on hyvinkin tärkeä asia. Kun kaikilla on tiedossa, miten täällä
toimitaan, tätä hommaa on helpompi viedä eteenpäin. Tai toisaalta muiden
esimiesten on helpompi toimia, kun he voivat luottaa siihen, että meillä asiat
käsitellään yhdessä.”
Voglian työntekijät eivät kaikki työskentele saman katon alla. Markku Virtasen mukaan on osa
vastuullisuutta, ettei työntekijöiltä vaadita työskentelemään samoissa tiloissa, vaan heillä on va-

paus työskennellä omista toimipisteistään. Voglialla on käytössä Skype -palaverit henkilöstön
kesken, jolloin vältytään ylimääräisiltä liikkumiskustannuksilta ja saadaan silti yhteiset asiat
sovittua yhdessä teknologian välityksellä. Tämä osoittaa vastuullisuutta ja luottamusta työntekijäistä kohtaan. Lisäksi se Virtasen mukaan säästää sekä henkisiä että fyysisiä resursseja.

Markku Virtanen myös kertoo, että Voglialla työntekijöitä kannustetaan vastuulliseen ajattelutapaan. Kuitenkin hänen mukaansa vastuullisten asioiden esiintuominen lähtee yrityksen joh-

dolta, ja hän katsoo, että hänen tehtävänsä toimitusjohtajana on pitää tärkeitä asioita esillä. Hän

korostaa ymmärtäneensä, ettei vastuullisuus ole millään tavoin pois Voglian tavoitteilta, vaan
pikemminkin päinvastoin. Virtasen mukaan ensin täytyy kuitenkin varmistua siitä, että henkilöstön kanssa kaikki puhuvat vastuullisuuden suhteen samoista asioista.
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Markku Virtasen mukaan yrityksen tulisi kilpailla myös maineensa osin siten, että yrityksen
maine näyttäytyisi ulospäin sellaisena, että se pitää huolta työntekijöistään muutenkin kuin

tuloksiin sidottuina etuina, eli suurempana palkkana. Virtanen korostaa, että yrityksessä tulee
huolehtia siitä, että työntekijöillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin ja oman työnkuvansa piir-

teisiin ja mielekkyyteen. Tämä yrityksen sisällä tapahtuva vastuullinen ajattelutapa, tekee siitä
Virtasen mukaan myös ulospäin aidosti vastuullista. Läpinäkyvyys on Virtasen mukaan hyvä

asia, joka mahdollistaa kuluttajille välitettävän tiedon siitä, mitä ja miten Voglia asiat tekee.
Virtanen kuitenkin huomauttaa, että jää kuluttajan päätettäväksi, ovatko yrityksen vastuullisuustoimet sellaisenaan riittäviä:

”Eihän se tarkoita sitä, että kaikkien kanssa oltaisiin samaa mieltä. He voisivat todeta, että tämä ei riitä minulle ja jollekin se olisi todella paljon. Se on
kuitenkin oikea suunta.”

KUVA 6 VOGLIA
kevät 2015
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Kristiina Virtasen mukaan läpinäkyvyys on kasvava alue, sillä kuluttajista on tullut entistä tiedostavampia. Hän kertoo, että Voglian markkinoinnissa läpinäkyvyyttä työstetään, mutta ko-

kee, ettei sen kaikkea potentiaalia ole osattu ehkä vielä hyödyntää. Kristiina Virtasen mielestä
vastuullisuuden ja läpinäkyvyyden alue markkinoinnin kannalta vaatii heiltä vielä enemmän
panostusta. Voglian toiminnassa asia on hänen mukaansa tiedostettu, mutta siihen haetaan vielä
ratkaisuja muun muassa oman tavan ja sitä toteuttavan henkilön löytymiseksi:

”--se on mahdollisuuksien alue, sinne varmasti olisi toivottavaa saada vähän
enemmän näkyvyyttä ja tarinaa siitä, mitä me yrityksenä ollaan.”
Markku Virtasen mukaan yrityksen parasta osaamista on nähdä tuotteet muunakin kuin esteettisinä hyödykkeinä ja ulottaa niihin syvempiä merkityksiä:

”Sehän on yrityksen parasta osaamista, että vaikka joku asia olisi kuinka kiva,
trendikäs tai kivan tuntuinen, jos teet päätöksen vain siitä näkökulmasta, silloin alennat itsesi sellaiseen luokkaan, että olet ihan kiva, muttet ole uskottava.
Sitten taas, jos vedät todella tiukkaa linjaa, vähän jäykistyt sitten yrityksenä.”

Voglian suunnittelija Minna Jermilä kertoo suunnitteluideologiansa perustuvan laadukkaisiin
aikaa ja käyttöä kestäviin materiaaleihin. Jermilä uskoo kestävään suunnitteluun, joka perustuu
liian tiukan sesonkiajattelun sijaan siihen, että vaate toimii sesongin jälkeenkin. Hänen mukaansa ajanhengen mukainen vaate voi toimia usean sesongin ajan. Jermilä kertoo noudattavansa

suunnitellessaan tiettyä klassista linjaa, mutta pyrkii suunnittelemaan vaatteita, joissa on jotain
kiinnostavaa. Tätä periaatetta Jermilä pyrkii käyttämään kaikissa suunnittelemissaan tuotteissa:

”Jo sitä kautta, tuotteet eivät ole missään nimessä kertakäyttötuotteita, vaan
ne ovat aikaa kestäviä, ajanhenkisiä, mutta ajattomia.”
Jermilän puheista selviää suunnittelu kohderyhmän tarpeiden mukaisesti. Hänen mukaansa
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nainen tarvitsee eri asioita, siistimpää viikonloppuvaatetta, työvaatteita, juhlavaatteita ja ulkovaatteita. Jermilä korostaa, että Voglian tuotteet suunnitellaan aikuiselle naiselle. Hänen pyrki-

myksenään on kuitenkin tavoittaa suunnittelullaan myös uusia asiakkaita, vanhoja unohtamatta.
Jermilän suunnittelun estetiikassa hän haluaa huomioida sen, että nainen on edukseen vaat-

teessa. Myös suomalainen kohderyhmä vaikuttaa suunnitteluun. Jermilän mukaan liian kapeita
malleja ei voi suunnitella, jotta vaatteet ovat mukavia ja soveltuvat suomalaiselle vartalotyy-

pille. Kristiina Virtasen mukaan teollisena valmistajana kaikkia asiakkaita ei luonnollisestikaan
voida huomioida, mutta kuluttajaa pyritään suunnitteluvaiheessa ajattelemaan esimerkiksi luo-

malla eri vartalotyypeille ja mitoituksille soveltuvia tuotteita. Virtasen mukaan myös housujen
pituus on olennainen asia mitoitusten suunnittelussa:

”--asiakkaan ei tarvitse esimerkiksi ostaa liian pitkiä housuja lyhentää kymmenen senttimetriä lahkeista pois, ja se kangas ja työ menevät hukkaan.”
Kristiina Virtasen mukaan Voglian suunnittelutyön kohderyhmälähtöisyys näkyy myös siten,
että tuotteita suunnitellaan eri puolella Suomea sijaitseviin myymälöihin, missä myydään keskenään erilaisia tuotteita paikallisen kohderyhmän tarpeita ajatellen:

”Kyllä me mietimme sitä ihan jopa kokotasolla. Meidän asiakkaat ovat ihan
eri kokoisia Helsingin keskustan liikkeissä, kuin esimerkiksi täällä Tuuloisen
myymälässä, joka on maalaismyymälä.”
Minna Jermilä korostaa Voglian tuotteiden tärkeimpänä ominaisuutena vaatteiden hyvää istuvuutta. Jermilän uskoo, että ostaessaan Voglian tuotteita, asiakkaat tietävät saavansa istuvuu-

den lisäksi laadukkaita ja kestäviä materiaaleja. Suunnittelussa tulee Jermilän mukaan osata
luoda kaupallisia tuotteita, ja suunnittelijalla tulee kokonaisvaltainen näkemystä siitä, millaiset

tuotteet ovat ajanhenkisiä, mitä asiakkaat haluavat ja siitä, mikä toimii sekä tuotannossa, että
asiakkaan käytössä.

Kristiina Virtanen tuo haastattelussaan esiin, että vastuullisuus ulottuu kaikille toimijoille,
myös kuluttajalle sen jälkeen, kun tämä on ostanut tuotteen. Virtasen mukaan kuluttajan vas-
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tuulle siirtyy tuotteen käyttäminen sen käyttöiän loppuun ja lopulta vaatteen hävittäminen, sen
uusiokäyttö tai kierrättäminen eteenpäin. Suunnittelijan tehtävänä on Kristiina Virtasen mu-

kaan huolehtia kuluttajan vastuusta huomioimalla suunnittelussa sekä tuotteen huoltoa, että sen

elinkaarta. Kristiinan mukaan suunnittelussa huomioidaan kuluttajaa tuotteen huollettavuuden

kautta esimerkiksi siten, että Voglian tuotteet ovat takkeja ja joitain neuleita lukuun ottamatta
pääosin vesipestäviä, ja näin ollen ne ovat asiakkaalle helppoja huoltaa. Virtasen mukaan kuluttajaa pyritään ohjeistamaan tuotteen huollosta ostohetkellä muun muassa neuvomalla säästämään pesuväliä tuulettamalla ja harjaamalla tuotteen pintaa.

Jermilä jakaa huollettavuuden näkökulman Virtasen kanssa kertoessaan huomioivansa kulut-

tajaa vaatteen suunnittelussa suunnittelemalla tuotteita, jotka ovat asiakkaille helppoja käyttää

ja huoltaa. Huolto on Jermilän mukaan yksi tärkeimmistä suunnittelun lähtökohdista. Jermilä
korostaa, että esimerkiksi neuleissakin pyritään noudattamaan sitä linjaa, että ne ovat pestävissä
käsin tai pesukoneen hienopesuohjelmassa. Kemiallisia pesuja ei Voglian sisävaatteissa suosita.
Jermilä korostaa suunniteltavan tuotteen helppoutta juuri huollon kannalta:

”Se ei saa olla vaikea. Jos se vaatii liikaa venytystä ja silitystä ja se on kertakaikkisesti sellainen, mihin ei tavallinen kuluttaja pysty… Vaikka teollisuuskoneella – teollisuushöyryillä pystyykin silittämään sen muotoonsa helposti,
mutta jos tavallinen kuluttaja ei pysty sitä tekemään, silloin valitaan toinen
materiaali.”
Myös teollisen tuotannon vaatimusten pohtiminen kuuluu Jermilän mielestä olennaisena osana

suunnitteluun. Hänen mukaansa uusien ideoiden suhteen tulee aina viimekädessä ajatella, että
tuote on teollisesti valmistettava. Teollisen valmistettavuuden huomioiminen näkyy Jermilän
mukaan suunnittelussa siten, että suunnittelijan on oltava valmis pohtimaan vaatteen ulkonäöl-

lisiä vaihtoehtoja teollisen valmistuksen ehdoilla. Hän kertoo, että teollisen valmistettavuuden
ongelmia kohdatessa pyritään mallia muuttamaan, kunhan vaatteen ulkonäkö ei kärsi muutoksesta.
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KUVA 7
Eija Koski / VOGLIA

Kristiina Virtasen mukaan suunnittelija on Voglialla kovissa käsissä, sillä suunnittelutyötä rajoittaa merkittävästi esimerkiksi tuotteiden tavoitehinta:

”Meillä täytyy joku kriteeristö pitää ja hintakategoriat. Suunnittelija ei saa
hirveästi sooloilla, meillä on hyvin tarkka tieto siitä, kuinka monta tuotetta ja
minkä hintaisia saa mahtua mallistoon. Se on todella tarkkaa.”
Kristiina Virtanen toteaa, ettei Voglialla ole erityisesti ”vihreiden vaatteiden ideologiaa”, mut-

ta kankaiden tulee täyttää säädetyt kemikaaliasetukset. Myös Jermilä painottaa, että Voglian

käyttämät kankaat ovat kemikaaliasetusten mukaisia, ja valitut tekstiilitehtaat ovat tuttuja,
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hyviä tehtaita. Virtanen kertoo, että Voglialla on käytössään esimerkiksi joitain Orneuleen
Ökö-tex-sertifioituja kankaita, mutta korostaa, ettei Voglialla varsinaisten ekologisten mate-

riaalien hankkiminen ole itseisarvo niiden huonon saatavuuden ja hinnan vuoksi. Ekologiset
materiaalit eivät Voglian tuotteiden kohdalla välttämättä kohtaa tuotteiden hintatavoitteita.

Jermilä vahvistaa hinnan ohjaavan suunnittelua siten, että suunnittelijan piirrosten pohjalta
tuotteille esitetään tavoitehintaa. Suunniteltua tuotetta muokataan tarvittaessa tavoitehinnan
saavuttamiseksi. Hinta määrää suunnittelua etenkin materiaalien osalta. Jermilä korostaa, että
valitsisi mielellään ekologisia materiaaleja, mutta hintatavoitteet rajoittavat valintoja. Jermilän
mukaan tuotteen kohdalla pohditaan nimenomaan sitä, mitä kuluttaja on siitä valmis maksamaan. Jermilä valitsisi mielellään kangasmessuilta myös ekomerkittyjä kankaita, mutta korostaa, ettei se Voglian kaltaisessa yrityksessä ja tuotannon mittakaavassa toimi:

”--Ei ole vain niitä materiaaleja siinä mittakaavassa niin paljon saatavilla,
tai sitten minulle sanottaisiin siitä heti, että ”hetkinen, oletko katsonut tämän
hintalappua?”.”
Jermilä korostaa, että vaikka materiaalinvalinta tapahtuu näiden raamien sisällä, voi materiaalin
vastuullisuutta pyrkiä noudattamaan valitsemalla mahdollisimman kestäviä ja hyviä kankaita
tutuilta materiaalintoimittajilta, joilta löytyy tieto siitä, että materiaalit ovat turvallisia ja tarkis-

tettuja. Minna Jermilä korostaa laadukkaan materiaalin merkitystä suunnittelun vastuullisuuden
näkökulmasta:

”--Jos ajattelee sen kuitenkin sitä kautta, että vaate kestää, niin se on jo jotain. Ja jos niitä tuotetaan sopiva määrä, ettei varastoon jää ylimääräisiä
vaatteita, jo se on askel suuntaan.”
Voglialla on Kristiina Virtasen mukaan kaksi omaa tytäryhtiötä Virossa, jotka tuottavat yrityk-

sen mallistot. Tehtaat sijaitsevat Viljandissa ja Võrussa. Kristiina Virtanen kertoo, että tuotteet
lähtevät useimmiten leikkeinä Lammin toimipisteeltä Viroon ommeltaviksi. Viron tehtaista Vil-
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jandissa sijaitsevasta löytyy myös oma leikkaamo, missä leikkuu voidaan tarvittaessa toteuttaa.
Nykyisin suomalaisen vaatetusteollisuuden vähennyttyä ja siirryttyä suurilta osin ulkomaille,
pidetään Virossa tapahtuvaa tuotantoa lähtökohtaisesti hyvänä esimerkkinä vastuullisesta lähituotannosta. Näin ei Markku Virtasen mukaan ole aina ollut. Virtanen kertoo Voglian aloittaneen ensimmäisten valmistuseriensä tuottamisen Virossa 1990-luvulla, jolloin Virossa tapah-

tuvaan tuotantoon liittyi Virtasen mukaan ostajien keskuudessa mielikuvia muun muassa työn

laadun heikkoudesta. Vuonna 1994 Voglia perusti omat tuotantotehtaansa Viroon, ja Virtanen
kuvailee, että yrityksen sisällä pohdittiin tuolloin sitä, että heidän tulisi pystyä seisomaan tuotantonsa takana eikä suinkaan vähätellä tuotantoon liittyviä asioita:

”Organisaationahan meidän tulisi seisoa sen takana, että tämä on tehty tietyistä syistä, ja ne syyt on tässä, tässä ovat tuotteet ja tässä henkilöt, jotka
vastaavat siitä, että asiat toimivat. Yllättäen asia kääntyi nopeasti juuri, kuten
halusimme. Kun kerroimme avoimesti, mitä me teemme, se asia ei ollutkaan
enää mitenkään ihmeellinen. Se oli täysin hyväksyttävää, ja jälkeenpäin moni
on todennut, että se oli ihan viisasta, kun teitte sen itse, kuin että olisitte jatkaneet jonkun alihankkijan kanssa.”
Markku Virtasen mukaan vastuullisuus on kokonaisvaltaista, eikä siinä tule keskittyä ainoas-

taan materiaaliseen lähtökohtaan. Virtanen korostaa, että yrityksen on vaikeaa tietää kankaan
alkuperää, vaikka Voglialla materiaalit valitaankin pääosin eurooppalaisilta materiaalintoimit-

tajilta. Hän kertoo, että esimerkiksi italialaisesta kankaasta tietää, mistä se tulee. Kuitenkaan
yrityksen on mahdotonta päästä tarkkuuteen esimerkiksi siitä, mikä osa materiaalista on valmistettu Italiassa tai siitä, miten se on lopulta valmistettu.

Virtanen toteaa tämän olevan yritysten välistä kauppaa. Hän kertoo esimerkiksi saksalaisilla
tekstiilitehtailla olevan tuotteiden myyntiä tai tuotteiden arviointia helpottavia sertifikaatteja.
Markku kertoo Kristiinan ja Minnan tavoin Voglian luottavan Euroopan Unionin lainsäädän-

töön materiaalien suhteen. Markku Virtanen kertoo Voglian luottavansa siihen, että tällaisia
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säädöksiä rikkovat tavarantoimittajat eivät ole pitkäikäisiä toimijoita, vaan häviävät ennen

pitkää kartalta, mikäli eivät toimi säädösten mukaisesti. Markku Virtanen ei pidä varsinaisia
sertifikaatteja tai sertifiointijärjestelmiä olennaisina osina vastuullisuuden arviointia. Virtanen

kokee, että sertifikaatit voivat helpottaa molempia osapuolia, mutta ne eivät siltikään takaa, että
toinen osapuoli toimii oikein.

Virtasen mukaan tuotannon vastuullisuus korostuu ennen kaikkea tavarantoimittajien valin-

nassa ja pitkissä kauppasuhteissa. Hänen mukaansa yhteistyön seurauksena näkee, miten ja
millaiset asiat materiaalinvalmistajien toiminnassa kehittyvät. Markku Virtanen kertoo Voglian
suorittavan vierailuja parhaille materiaalintoimittajilleen. Hänen mukaansa materiaalinvalmis-

tajien mainekin on yhtä lailla riippuvainen yrityksen henkilöstöstä, ja siitä, että työ tehtailla on
siltä osin läpinäkyvää.

Voglian neulemallisto Maglia tilataan ostotuotteina virolaiselta yritykseltä, jonka suunnittelija
suunnittelee malliston. Yrityksen omistaa Peter Larsen. Kristiina Virtanen kertoo yhteistyön
helpottavan heitä, sillä Voglia toimii ainoastaan tuotteen maahantuojana ja voi näin ollen myös

luottaa tuotantoon liittyvät asiat kyseiselle yritykselle. Kristiina kertoo, että tällaiseen yhteistyökuvioon on päädytty muun muassa siksi, että heillä ei ole resursseja itse valvoa neuletuotteiden tuotantoa Kiinassa.

Voglia on hänen mukaansa aiemmin valmistanut omia neuletuotteitaan Kiinassa, mutta tuolloin

tuotannon ja tuotantopaikan olojen valvominen oli heille mahdotonta. Hän kokee helpottavana,
että neuletuotteiden osalta he voivat luottaa yrityksen omistaja Peter Larsenin arvioon tuottei-

den valmistajasta. Kristiinan mukaan Larsen vierailee itse Kiinassa tehtailla, tuntee valmistajat
ja on selvillä tehtaiden tuotanto-oloista.

Myös Voglian farkkutuotanto tapahtuu muualla, ja sopiva tehdas löytyi Turkista viisi vuotta
sitten. Kristiina Virtanen kertoo, ettei heiltä itseltään löydy oikeanlaisia koneita farkkujen val-

mistukseen, ja Turkin tehdas on heidän itsensä auditoima ja hyväksi toteama. Virtanen kokee,
että Turkin tehtaan kanssa yhteistyö on vastuullista ja luottamuksellista molemmin puolin.
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KUVA 8 VOGLIA
Maglia syksy 2016
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KUVA 9 VOGLIA
Syksy 2016

Markku Virtasen mukaan Voglialla uutta tehdasta valittaessa mahdollinen uusi yhteistyökumppani varmistetaan vierailemalla tehtaalla ennen päätöstä yhteistyön aloittamisesta. Virtasen mukaan vastuullisuus on kuitenkin suhteutettava kunkin maan kulttuurillisiin ja lainsäädännöllisiin toimintatapoihin:

”--Jos meillä on kriteerit nämä, niin esimerkiksi Turkki valtiona on aivan erilainen. Teollisuus siellä toimii aivan eri tavoin. Vaikka vierailen siellä tehtaassa, en voi rinnastaa turkkilaisia tehtaita suomalaisten kanssa. Kun paljon
käy siellä, ja keskustelee ihmisten kanssa, ymmärtää sen mikä on paikallisesti
vastuullista toimintaa.”
Kristiina Virtasen mukaan edellä mainitun Turkin farkkutehtaan valintaan vaikutti se, että teh-

das kykenee valmistamaan pieniä sarjoja, heillä on selkeästi hallittu prosessi, hyvä välineistö ja

asianmukaiset valmistustavat farkkujen pesuihin ja efektiviimeistelyihin. Yhteistyötä helpottaa
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myös digitaaliset ohjelmistot, jotka sopivat yksiin Voglian käyttämien kanssa – näin tehdas voi

vastaanottaa kaavoja Voglialta. Kristiina kertoo valintaan vaikuttaneen tehtaan sijainnin sen

puolesta, että se on lähellä materiaalin valmistajaa. Hän korostaa, että valtaosa denimistä tulee
tällä hetkellä Turkista, joten siellä on hyvä valikoima, minkä lisäksi tehtailla osataan vaadittavat
viimeistelykäsittelyt ja toimintaa voidaan ammattitaidon pohjalta kehittää.

Suunnittelija Minna Jermilä luottaa Voglian tuotannon vastuullisuuteen tehtaiden ollessa tuttuja

ja tuotannon tapahtuvan pääosin lähituotantona. Hän kokee, ettei hänen tarvitse kantaa huolta

tuotannon vastuullisuuden suhteen esimerkiksi siitä, että joku valmistaisi heidän tuotteitaan
huonoissa oloissa. Kristiina Virtanen korostaa, ettei hänen mielestään tuotteen valmistusmaa it-

sessään ole olennaista vastuullisuuden kannalta. Tuotantopaikkaa enemmän merkitsevät thänen
mukaansa tuotteiden valmistustavat.

Kristiina Virtasen mukaan Voglian virolaisten tehtaiden laaduntarkastuksen suhteen tuotanto on
suunniteltu siten, että sarjat ommellaan pienissä kolmesta neljään hengen soluissa, joista jokaisessa yksi on laatuvastaava, jonka tehtävänä on jakaa työtehtävät ja vastata tuotteiden laadus-

ta. Tämän lisäksi tuotteiden viimeistelyssä on toinen laaduntarkastaja. Virtasen mukaan tämä
ehkäisee virheellisten tuotteiden päätymistä Lammin toimipisteelle, missä tuotteet sovitetaan
istuvuuden ja sarjonnan onnistumisen varmistamiseksi.

Kristiina Virtanen kertoo, että sovitusten perusteella tehtaille laaditaan laatupalaute. Mikäli tuote edellyttää korjauksia, se lähetetään takaisin tehtaalle. Palaute annetaan pienistäkin Lammil-

la toteutetuista korjauksista, kuten silityskorjauksista. Tämä auttaa Virtasen mukaan tehdasta
huomioimaan vastaavat ongelmat esimerkiksi materiaalin haastavuudessa seuraavan tuote-erän
kohdalla. Kristiina Virtasen mukaan laatupalautteet ovat avoimesti molempien tehtaiden luettavissa, jotta molemmat voivat tarvittaessa myös kehittyä omassa työssään. Uudistus ei mennyt

mukaan läpi täysin vaivatta, sillä Virtasen mukaan tehtaiden työntekijät olivat todella omanarvontuntoisia, eivätkä halunneet, että toisen tehtaan laatupalaute menee toisen luettavaksi:

”--Kuitenkin kun perustelin sitä, että se on myös tapa kehittyä ja oppia, jotta
vältytään niiltä turhilta virheiltä, ja nyt he ovat kokeneetkin sen todella hyväk-
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si. Kun he lopulta kokivat, ettei se ole arvostelua, vaan päinvastoin.”
Kristiina Virtanen kertoo, että palautteeseen merkitään myös hyvää palautetta tuotteista tai

työnlaadusta. Hän kertoo, että palautteenantojärjestelmä on hiljalleen alkanut myös kehittyä
molemmin puoliseksi toimintatavaksi, ja että tehdaskin on alkanut antaa palautetta esimerkik-

si tuotannossa havaituista haasteista. Kristiina Virtasen mukaan laadunkehittämisen kannalta

palautteen saaminen myös tehtaalta on erittäin tärkeää. Virtasen mukaan tehtaan työntekijät
ovat myös kokeneet, että heitä kuunnellaan ja tällä tavoin palautejärjestelmä helpottaa heidän
työtään. Virtanen toteaa laaturaportoinnin olevan uusi asia Voglialla, ja kahden vuoden aikana
se on tuonut merkittävää helpotusta aiempiin tuotannon ongelmiin ja laaturaportoinnin myötä
esimerkiksi virheellisiltä tuotteilta on Virtasen mukaan vältytty kokonaan.

Tehtaan ja suunnittelun välinen kommunikaatio tapahtuu pääosin tuotekehitys- ja laatutiimin
välityksellä. Kristiina Virtasen mukaan suunnitteluun liittyvää palautetta tulee toisinaan esimerkiksi tiettyyn materiaaliin liittyen. Kristiina Virtasen mukaan materiaaliin liittyvät haas-

teet voivat jäädä huomaamatta malliosastolla yhtä kappaletta ommellessa, mutta tuotannossa
suuremman sarjan kanssa jotkut materiaalit voivat lopulta käyttäytyä toisin. Virtasen mukaan
tehtaan palaute välittää suunnittelijalle viestin siitä, mikä materiaali sopii mihinkin malliin.

Kristiina Virtasen mukaan materiaaleja tulee Euroopan lisäksi myös Aasiasta ja Kanadasta. Virtanen kertoo, että kaikille Lammille tuleville kankaille tehdään materiaali- ja pesutestit kankai-

den kutistuvuuden vuoksi, jotta kutistuvuus voidaan huomioida jo kaavoitusvaiheessa. Tämän

avulla saadaan myös laadittua oikeat pesuohjeet tuotteille, jotta kuluttaja osaa huoltaa vaatetta
oikein. Virtasen mukaan esimerkiksi helposti nyppyyntyviä tai väriä päästäviä materiaaleja ei

valita lainkaan mallistoon. Tämä selviää mallikuponkien mekaanisilla pesu- ja hankaustesteillä.

Laatutesteissä ei ole käytössä kuitenkaan laboratoriolaitteita, vaan testit tehdään manuaalisesti.
Virtasen mukaan laatukriteerit Voglian tuotteille ovat tiukat:

”Meillä on itsellämme joku laatutaso, tieto siitä mitä me päästämme läpi ja
mitä ei. Lisäksi koekäytämme joitain uusia laatuja.--”
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Kristiina Virtanen kokee, että tuotannonohjeistuksella on erittäin suuri merkitys vastuullisuu-

den kannalta. Virtasen mielestä tuotannonohjeistukset Voglialla tehdään todella hyvin, ja hän
kertoo tuotantomallin ja ohjeistuksen kehityksen olleen tärkein asia tuotannon virheiden välttä-

misessä. Hän myös korostaa, että tuotannon suunnittelu ja ohjeistukset ovat yrityksen vastuulla,
eikä niitä tule vierittää tehtaan päätettäväksi.

Myös Minna Jermilän haastattelussa korostuu laadunvalvonnan merkitys. Suunnittelijan tulee
Jermilän olla valmis muuttamaan esimerkiksi tuotteen materiaalia, mikäli laatutesti- tai mallinnusvaiheessa jo huomataan materiaalin haasteellisuus tuotannon näkökulmasta. Jermilä kui-

tenkin kertoo vuosien kokemuksen myötä harjaantuneensa arvioimaan, mikä materiaali toimii
ja on hyvä, ja mikä ei. Tästä huolimatta kaikki materiaalit testataan yllätyksien varalta. Jermi-

lä korostaa, että tällaisia yllätyksiä tutuistakin materiaaleista tulee toisinaan testien tuloksena.

Tällaisia epäluotettavia materiaaleja ei kuitenkaan valita, vaan ne vaihdetaan luotettavampiin ja
parempiin kankaisiin.

Markku Virtasen mukaan toisinaan kuitenkin myös laatutestauksesta huolimatta kuluttajilta
tulee reklamaatioina takaisin tuotteita, joiden materiaalinen laatu ei ole vastannut sitä, mitä
materiaalintoimittajalta on odotettu. Näissä tilanteissa on tärkeää Virtasen mukaan ensin hoi-

taa tilanne asiakkaan kannalta parhaalla mahdollisella tavalla asiakastyytyväisyyttä tavoitellen.
Virtanen kuitenkin kokee, ettei asiaa tule jättää tähän, vaan on yrityksen vastuulla selvittää
tehtaalta, mistä nimenomainen laatuvirhe on johtunut:

”--jos se on laatu, jota olemme ennenkin käyttäneet ja siinä alkaa tulla tällaisia ongelmia, me haluamme ensin kuulla materiaalintoimittajaa siinä, ovatko
he esimerkiksi vaihtaneet painopohjaa. Ja jos ovat, tiedustelemme että olisiko
siitä ollut hyvä kertoa meille - arvot muuttuvat tai jotain muuta. Yleensä sitten,
jos vastapuoli ei sitä hoida meidän mielestämme reilulla tavalla, se tarkoittaa,
että meillä on yksi toimittaja vähemmän.”
Markku Virtanen korostaa, että myös tuotteen myynnin tulee olla vastuullista siten, että myyjät
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kertovat rehellisesti asiakkaille esimerkiksi erikoisten laatujen ominaisuuksista käytön ja huol-

lon suhteen. Asiakkaalla tulee olla kaikki tieto tuotteesta, jotta tämä voi tehdä ostopäätöksensä

ja näin ollen myös pyritään tiedottamaan kuluttajaa niistä odotuksista, mitä tuotteeseen liittyy.

Voglian tuotteiden edustaessa ylempää keskihintaista hintaluokkaa, Virtanen myös kokee, että
tuotteisiin liittyy lupaus kestävyydestä ja laadusta.

Markku Virtanen kertoo, ettei Voglialla ole tulevaisuuden suhteen erillistä vastuullisuussuunni-

telmaa, mutta yrityksen päämääränä on reagoida ympäröivään maailmaan. Voglia on Virtasen
mukaan mukana erilaisissa ympäristöntutkimuksen ja biodiversiteetin kehittämisessä kykyjensä mukaan. Hänen mukaansa tällainen toiminta on itsellekin palkitsevaa ja se on myös henkilökunnalle osoitus yrityksen noudattamista arvoista.

Kristiina Virtasen mukaan vastuullisuudessa ei enää riitä se, että yritys kehittää liiketoiminnas-

saan ainoastaan omia vahvuusalueitaan. Hän korostaa, että vastuullisuuden eteen tulee hakea
uusia näkökulmia ja yhteistoimintamuotoja. Kristiinan mukaan Voglialla on otettu aimo harppaus kohti vastuullisia toimia ja yrityksessä on tehty tietoinen valinta liiketoiminnan kehittä-

misestä ja järkevöittämisestä. Virtanen kertoo, että digitalisaatio on esimerkiksi mahdollistanut
erilaisten raportointijärjestelmien käyttöönoton. Virtasen mukaan tällainen lukuihin perustuva

myynnin ja tuotannon hallinta on ollut merkittävä kehitysaskel yrityksen toiminnassa. Valtiolta
saatu taloudellinen tuki on Virtasen mukaan ollut uudistukselle välttämätön, sillä se on mahdollistanut esimerkiksi henkilöstön koulutuksen.

Palautteen anto nousee Kristiina Virtasen haastattelusta esiin merkittävänä tekijänä Voglian toi-

minnan eri osa-alueilla. Palautetta annetaan ja kerätään niin myynnin kuin tuotannonkin osalta
ja uuden malliston mallistopalaverissa palautteet käydään läpi osoittamaan seuraavan suunnit-

telutyön suuntaviivoja. Uusien palaute- ja raportointijärjestelmien kehittäminen on teknologian
mahdollistamaa.

Kristiina Virtanen kertoo Voglian käynnistäneen vuonna 2013 valtion tukeman IT-strategisen
prosessin, jonka myötä koko yrityksen raportointi- ja kassajärjestelmät uudistuivat. Uudistus on

poikinut paljon hyvää ennen kaikkea myynnin näkökulmasta, ja raportointijärjestelmä mahdol-
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listaa Virtasen mukaan myymälöiden ostojen suunnittelun aiempaa tarkemmin. Kristiina Virta-

nen toteaa myynninseurannasta olevan vastuullisuuden kannalta etuna myös sen, että tuotantoa
pystytään raportoinnin seurauksena optimoimaan paremmin tarpeita vastaavaksi:

”--esimerkiksi myyntiä seurataan eritavoin kuin ennen, ja se johtaa siihen, että me teemme jat-

kossa paremmin oikeita asioita ja meillä ei valmisteta enempää kuin meillä myydään. Ja se on
ekologisestikin järkevää.”

Kristiina Virtasen mukaan ennen uudistusta myymälöiden tuotevalikoima oli kutakuinkin sama

kaikissa myymälöissä, ja myymäläkierroksilla myytyjen ja myymättömien tuotteiden tilanteen
seuraaminen perustui havaintoihin. Nykyisen raportointijärjestelmän ja myyntiraporttien an-

siosta oikeanlaiset tuotteet voidaan ohjata oikeisiin myymälöihin jo tuotteiden tilausvaiheessa.

Myyntiraportin lisäksi myymälöistä tulee kunkin malliston myyntikauden päättyessä palaute
malliston kaupallisista onnistumisista ja parannusehdotuksista. Palautteen anto itsessään ei vaadi raportointijärjestelmää, mutta Virtasen mukaan tämä on käytäntö, joka tukee raportointijärjestelmästä saatuja lukuja.

Markku Virtasen mukaan Voglian tuotanto lähtee siitä näkökulmasta, että tuotteet pyritään val-

mistamaan kysynnän mukaan. Virtanen puhuu vaatetusalan ylituotannosta. Hänen mielestään
suuret vastuullisuusongelmat johtuvat suuren muotibisneksen virittymisestä siihen, että uutta
tulee jatkuvasti ja vanhaa täytyy pyrkiä myymään väkisin eteenpäin alennuksella. Virtasen mu-

kaan Voglialla vastuullisuutta ajatellaan kokonaisuutena. Hän kertoo, että yrityksen sisällä on
pohdittu esimerkiksi kierrätystä ja siihen liittyviä vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia muun muassa leikkuujätteiden ja tuoteylijäämän osalta:

”Selvää on, että kankaita jää, joskus jää tuotteita myymättä, ja joskus jopa
tehdään varastoon tuotteita, joista paljastuu, ettemme voi laittaa niitä markkinoille. Joko sen vuoksi, ettemme halua myydä kakkoslaatuista tai siinä voi olla
kaavoitusvirhe tai jotain muuta. Sitten mietimme sitä, mikä olisi se vaihtoehto,
miten ne tuotteet poistetaan viisaasti markkinoilta.”
Markku Virtasen mukaan esimerkiksi leikkuusuunnitelmasta ja materiaaliylijäämästä on Vogli-
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alla keskusteltu koko henkilöstön kesken. Virtanen kertoo henkilökunnan innostuneen suunnit-

telemaan erilaisia tuotteita leikkuujätteen suurimmista ylijäämäpaloista. Virtanen myös toivoo
niiden tuovan iloa ihmisille ilmaistuotteiden muodossa, ja esittää tämän myös mahdollises-

ti tuovan positiivista valoa Voglian imagolle. Virtasen mukaan loppujen lopuksi varsinaisesti

poista ongelmaa ylijäämästä silloin kun yrityksen ylijäämätuotteesta muodostuu asiakkaalle
ylimääräinen tuote:

”Se ei kuitenkaan poista sitä vastuullisuusongelmaa, että onko meidän tarvetta loppujen lopuksi tehdä sellaisia tuotteita, joita kukaan ei tarvitse. Että me
annamme niitä vain pois sen takia, että olemme keksineet sellaisen.”
Kristiina Virtasen mukaan Voglialla pyritään jo materiaalien ostovaiheessa tarkkuuteen siitä, ettei ylimääräisiä materiaaleja hankita. Tämä on kuitenkin haastavaa, sillä useilla materiaalintoi-

mittajilla minimitilausmäärä on 500 metriä, mikä kuitenkin Voglian tuotannolle on liian suuri
määrä sen tarpeen ollessa keskimäärin noin 300 metriä kangasta. Tämän vuoksi materiaaliva-

likoima Virtasen mukaan kapenee. Valikoimaa kuihduttavat myös Voglian tarkkaan asettamat
laatukriteerit, jolloin kankaista halvimmat putoavat pois ja valittavaksi jäävät keskihintaiset ja
kalliit kankaat. Kalliit kankaat osaltaan määrittävät leikkuusuunnitelman tarkkaa tekoa materiaaliylijäämän ja hävikin minimoimiseksi.

Suunnittelija Minna Jermilän mukaan leikkuujätteen minimointi tapahtuu suunnittelijan ja

mallimestarin välisen vuoropuhelun kautta, ja tällä tavoin hukkapalojen minimoiminen näkyy
myös suunnittelussa:

”Sellaista katsomme mallimestarin kanssa, että jos tuosta lyhennetään saumaa ja neuvotellaan, sopiiko se. Onhan se ihan typerää nostaa vaatteen hintaa tai jättää hukkapaloja ihan hirveän paljon, jos pienellä entrauksella sitä
voi muuttaa.”
Markku Virtanen kertoo myös pohdintaa syntyneen kuluttajien vaatteiden kierrätykseen liit-
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tyen. Hän toteaa miettineensä suljetun kierron mahdollisuuksia myös kuluttajien omistamien
tuotteiden kierrätyksen osalta. Virtanen esittää, että mietinnässä on ollut muun muassa usean

muun yrityksen suosima hyvitysjärjestelmä, missä palauttaessaan vanhan tuotteen Voglialle,
asiakas saa esimerkiksi alennuksen ja näin järjestelmä toimisi Virtasen mukaan myös kaupalli-

sena innoittajana. Virtanen kuitenkin huomioi, ettei tällainen toiminta lopulta poista todellista
ongelmaa kierrätystarpeen taustalla:

”Se ei kuitenkaan poista meiltä sitä ongelmaa, että se tuote pitää saada eteenpäin. Jos tekisimme niin, että laittaisimme ne vain roskiin, niin silloin se on
lähinnä markkinoinnin temppu.”
Markku Virtanen näkee ongelmallisena juuri tämän tapaisen kierrätyksen toteuttamisen yri-

tyksessä, sillä toiminta olisi täysin yrityksen organisoitavana ja hallittavana, eikä tähän löydy

riittäviä resursseja. Tulevaisuuden suunnitelmien kannalta Virtasta kiinnostavat tällä hetkellä
nimenomaan vanhoja vaatteita keräävät ja kierrättävät yritykset. Haastattelua tehdessä Virtanen
kertoi myös pian matkustavansa Keski-Eurooppaan varta vasten tutustumaan tällaista konseptia

toteuttaviin suuriin yrityksiin. Virtanen korostaa, että Voglialla tällaiset käytännöt ovat vielä
pienen toiminnan ja keskustelun asteella. Voglia on muun muassa vuodesta 2012 tehnyt yhteis-

työtä UFFin kanssa, mitä Virtanen perustelee sillä, että tuotteet ohjautuvat Suomesta eteenpäin.

Virtanen korostaa ymmärtävänsä tällaiseen kierrätystoimintaan liittyvät ongelmat tuotteiden
välityksestä köyhiin maihin. Voglialle yhteistyö UFFin kanssa on kuitenkin tarjonnut pienimuotoinen ratkaisun ylijäämätuotteiden kierrätykselle:

”Tähän minun täytyy heti sanoa, että tämähän on juuri sen tyyppistä hommaa, kuten varmaan olet kuullut, että mitä se hyödyttää, että jossain Afrikan
aavikolla on jotain polyesteripaitoja, he hukkuvat niihin vaatteisiin jo. Minä
olen siitä ihan samaa mieltä. Se on joskus ollut hieno ajatus, mutta se ei ole
ongelma edes se... Sitten taas heillä on selkeä konsepti, että he tekevät näillä
jotain, niin tämä on meille ainakin pieni ratkaisu antaa sinne.”
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Kristiina Virtanen kertoo, että Voglialla on mallinnuksen apuvälineeksi vuonna 2015 otettu

käyttöön Lectran 3D -kaavoitus- ja -sovitusohjelma, jonka avulla koko mallinnusprosessi on
saatu uudistettua. Virtanen kertoo, että Voglian mallimestarit on vuonna 2015 apurahan turvin

koulutettu käyttämään Lectraa. 3D -mallinnus auttaa Virtasen mukaan tuotteiden esihinnoittelussa, joka nykyisin voidaan tehdä jo tuotteen kaavoitusvaiheessa. 3D -kuvat toimivat mallimestarin ja suunnittelijan kommunikointivälineenä:

”Kun tuote kaavoitetaan, suunnittelija ja mallimestari pystyvät keskustelemaan 3D -kuvan avulla esimerkiksi etänä, että mitä siihen tuotteeseen voisi
rakentaa eritavoin, jotta se kulutus, materiaalin säästö olisi optimaalinen.”

Kristiina Virtasen mukaan kaavan näkeminen sekä tasona että 3D -kuvana mallin päällä auttaa
merkittävästi kulutuksen laskemisessa tuotekohtaisessa leikkuuasetelmassa. Mikäli leikkuuasetelmasta nähdään, että hukkamateriaalia jää runsaasti, mallimestari ei hyväksy tuotetta sellaisenaan, vaan jatkaa tällöin keskustelua suunnittelijan kanssa siitä, mitä tuotteesta muutetaan leik-

kuujätteen minimoimiseksi. Tämän ansiosta on saavutettu säästöjä materiaalinkulutuksessa, ja
materiaaliylijäämä on vähentynyt merkittävästi:

”--ja suunnittelija pohtii, että mikä hihan sauma tulee siirtää, tai tuleeko tuotteesta vähän lyhyempi, jotta se menisi siihen optimaalisempaan suunnitelmaan. Sillä me olemme tehneet huimia säästöjä, hukkaprosentit ovat pienentyneet ja hukkapaloja on vähemmän.”
Suunnittelija Minna Jermilä kokee 3D:n tuomien mahdollisuuksien käytännön kannalta toimi-

vaksi työkaluksi myös suunnittelun kannalta. Jermilä itse piirtää tuotteen 3D -avattaren päälle,
ja mallimestari puolestaan piirtää tuotteen kolmiulotteisena siten, että avatarta voi ohjelmis-

tossa käännellä ja katsella tuotetta eri kulmista. Jermilän mukaan näin vältytään ensimmäisen
mallikappaleen valmistamiselta, kun mahdolliset muutokset voidaan korjata suoraan 3D -ohjelmistossa.
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Jermilän mukaan suunnitteluun tai kaavoitukseen liittyvät virheet tai haasteet teollisen val-

mistuksen kannalta huomataan useimmiten jo mallinnusvaiheessa, eli virheelliset mallit eivät
päädy tuotantoon:

”--jos tulee joku mallikohtainen asia, esimerkiksi sovituksessa huomataan,
että tuo vedostus ei näytäkään siltä miltä piti, silloin äkkiratkaisuna tulee tehdä sille jotain, miten siitä saa hyvän. Mutta esimerkiksi juuri 3D:llä pääsee
pomppaamaan sen vaiheen yli--”

Kristiina kuitenkin toteaa, ettei materiaaliylijäämältä voi täysin välttyä. Hänen mukaansa ylijäämämateriaaleista on ennenkin valmistettu erilaisia oheistuotteita, mutta nykyään niiden valmis-

taminen voidaan optimoida oikeaan aikaan siten, että oheistuotteet suunnitellaan ja tuotetaan
yhtä aikaa samasta materiaaleista valmistettavien tuotteiden kanssa. Kristiina Virtasen mukaan
tämä on merkittävä muutos, sillä nykyisin oheistuotteet saadaan myös myyntiin samanaikaisesti malliston tuotteiden kanssa, jolloin ne myös myyvät paremmin.

Kristiina Virtasen mukaan mallituksen ja tuotannon uudistukset ovat nostaneet tehokkuutta

osastoilla, mutta samalla myös tietyt työtehtävät ovat vähentyneet. Kristiina kertoo Voglian
organisoineen uusia työtehtäviä työntekijöilleen muun muassa malliompelun vähennyttyä 3D
-ohjelman käyttöönoton myötä, kun ensimmäisen mallikappaleen valmistus on poistunut kokonaan osana tuotannon vaiheita.

3D -kuvat ovat käytössä myös mallistopalaverissa, jossa tuotantopäälliköt voivat kuvien avulla
arvioida, uskovatko he näihin tuotteisiin. Kristiina Virtasen mukaan 3D:n avulla vuorovaikutus

mallistopalavereissa on nopeutunut, sillä suunnittelija voi muokata ja ehdottaa muutoksia 3D
-kuvaan kommenttien perusteella palaverin aikana. Suunnittelijan työn nopeuduttua tuote saa-

daan nykyään entistä nopeammin kaavoitukseen ja malliompeluun. Näin ollen myös malliston
valmistumisen aikataulu on lyhentynyt Virtasen mukaan huomattavasti.

Kristiina Virtasen mukaan myös materiaalien mallikuponkeja on alettu hyödyntää enemmän
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kuin ennen. Mallikupongit ovat Virtasen mukaan erittäin kalliita, ja koska niitä on suunnitte-

lun kannalta välttämätöntä hankkia, niitä jää usein paljon varastoon. Myyntiraporttien pohjalta

suunnittelija tietää, minkä materiaalin tuotteet ovat myyneet hyvin, ja voi näin ollen päättää,
mistä mallikupongista valmistetaan lisätuotteita. Mallikupongeista valmistetaan Kristiinan mu-

kaan teknisesti hyviä tuotteita, joita asiakkaat mielellään ostavat. Näin ollen kupongit saadaan
hyödynnettyä, mutta vältytään valmistamasta niistä ylimääräisiä mallikappaleita, jotka eivät
teknisesti toimi:

”Eli ei tule sellaisia protoja sieltä täältä, missä on hihat pitkät tai joku vinksinvonksin, koska ne protot ei myy. Ne pitää myydä halvalla hinnalla, ja niissä
on kuitenkin kalliit kankaat. Eli survotaan kalliista kankaista protoja. Me tehdään niistä kalliista kankaista nyt hyviä tuotteita.--”
Kristiina Virtasen mukaan mallikuponkien hyödyntäminen on muutos, jonka 3D on mahdollistanut. Hän myös uskoo, että uudistus toimintatapojen muuttamisen myötä myös motivoinut työntekijöitä työn mielekkyyden ja merkityksellisyyden korostumisen vuoksi. Hän kokee

myös, että työntekijöillekin on helpotus, että kalliita ja kauniita kankaita voidaan nykyään käyttää tehokkaammin, eivätkä ne jää varastoon lojumaan:

” Työntekijöilläkin on hyvä mieli siitä, sen olen huomannut. Tehdään asioita
säästeliäästi ja niin, että niillä on joku ajatus.”

Markku Virtanen sanoo Suomen Tekstiilin & Muodin kaltaisten jäsenpalvelujen helpottavan

yrityksen asemaa vastuullisuuden kentällä. Virtasen mukaan Suomen Tekstiili & Muoti jakaa
yrityksille yleistä tietoa muun muassa lainsäädännöstä, Euroopan Unionin käytännöistä ja kemikaalisäädöksistä. Markku Virtasen mukaan jäsenpalvelu tarjoaa yritykselle tietoa vastuullisuuden isosta kuvasta, jota yritys voi peilata omaan toimintaansa ja käytäntöihinsä. tuotekehi-

tys- ja laatupäällikkö Kristiina Virtasen haastattelussa kuitenkin tulee ilmi myös jäsenpalvelujen
välittämän tiedon monimutkaisuus ja haastavuus yritykselle.
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Kristiina Virtanen nosti haastattelussa esille ajatuksen siitä, että vastuullisuus tuntuu yrittäjän
näkökulmasta haastavalta, jopa pelottavalta ja vieraalta maailmalta. Kävimme Kristiinan esittelemänä haastattelussa läpi Suomen Tekstiilin & Muodin jäsenilleen lähettämää sähköpostivies-

tiä, jonka Kristiina Virtanen oli myös jäsenenä vastaanottanut. Sähköpostissa jäseniä pyydettiin

kommentoimaan erittäin pitkää englanninkielistä kemikaaliasetuksia koskevaa viestiin liitettyä
PDF-muotoista raporttia. Kristiina oli tulostanut kyseisen raportin haastatteluun minulle näytet-

täväksi osoittaakseen, että vastuullisuutta koskevista asioista tiedottaminen ja viestiminen ovat
yhä erittäin monimutkaisia yrityksen näkökulmasta katsottuna:

”Ajattelin, että minulla ei ole tuollaista ymmärrystä eikä osaamista, että onko
kenelläkään? Mielestäni tuo pelästyttää ihmiset, eihän tuossa ole mitään järkeä. Tuo nivaskahan on ahdistava! Erillisenä oli yksi PDF-taulukko, johon
tulisi kommentoida. Mielestäni tämä osoittaa, ettei tiedetä yhtään, mitä me
jäsenet osaamme.”
Kristiina kokee, että vastuullisuudesta on muodostunut vaikeasti lähestyttävä asia, sillä ulko-

puolelta tulevat vaatimukset tuntuvat Virtasen mukaan yrittäjän näkökulmasta kohtuuttomilta,
ja ajavat tunteeseen omasta osaamattomuudesta asian suhteen. Hän kertoo saaneensa kutsun
Suomen Tekstiilin & Muodin yritysvastuuryhmän kokoukseen ja kutsun aiheuttavan hänessä
ahdistusta, sillä hän kokee ettei tiedä asiasta tarpeeksi osallistuakseen kokoukseen.

Kristiina virtanen korostaa, että kokee vastuullisuuden asiana, jonka suhteen jokainen tekee
asioita omalla osaamisalueellaan. Hän viittaa haastattelussa Suomen Tekstiilin & Muodin lä-

hettämään kemikaaliasetusraporttiin, ja kertoo sen tuovan tunteen siitä, että juuri hänen tulisi

osata kaikki vastuullisuuteen liittyvät asiat huolimatta omasta asemastaan ja siihen liittyvästä
vastuusta. Virtanen toteaa, että pitkään alalla toimittuaan hän on itse oppinut vastuullisuuteen
liittyviä asioita niin sanotusti kantapään kautta maalaisjärjellä ajatellen. Hän kertoo pyrkineensä kehittämään osaamistaan ja näkemystään seuraamalla alan tapahtumia ja lukemalla ajankoh-

taisia artikkeleita. Hän kokee, että esimerkin osoittamaan vastuullisuusajatteluun hänellä ei ole
osaamista:
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”Silloin jos täällä Suomessa meidän tasoisten yrittäjien tulisi vastuullisuusasioita miettiä, niin meille tulee sellainen olo, ettemme tajua tästä yhtään mitään, että me emme varmaan osaa tehdä asioita niin kuin pitäisi.”
Hänen mukaansa esimerkiksi materiaalien ostohetkellä tietynlaisen kriteeristön turvin tulee
voida arvioida materiaalin vastuullisuutta, mutta kriteeristöön tulee voida luottaa, jottei selvitystyö yrittäjän näkökulmasta kasva kohtuuttomaksi. Kristiina Virtanen kokee, ettei tuotan-

toketjun alkupään vaikeasti ymmärrettävät tuotannolliset seikat tulisi olla yrityksen vastuulla.
Hän korostaa, että jokainen toimija toimii vastuullisesti omalla osa-alueellaan.

Sekä Markku että Kristiina Virtanen pitävät Suomen Tekstiilin & Muodin laatimaa vastuullisuuskäsikirjaa aiemmin mainittua raporttia parempana tapana välittää yrityksille vastuul-

lisuustietoutta. Virtaset kokevat molemmat vastuullisuuskirjan helpoksi tavaksi lähestyä
vastuullisuuden osa-alueita käytännönläheisestä näkökulmasta. Kristiina Virtasen mukaan vastuullisuusasiat olisi helpommin eteenpäin vietävissä käytännönläheisinä toimenpiteinä. Hän

korostaa, että vastuullisuusasioiden tiedottamisessa välikäsi puuttuu. Kristiina Virtanen kokee,
ettei yrityksessä työskentelevillä ole resursseja yksin pohtia ja toteuttaa vastuullisuutta vaaditussa mittakaavassa:

”--ei tuollaista pysty pyörittämään muun ohessa. Se on ihan sama kuin henkilöstöasioita hoidetaan. Sellainen vie aikaa, ihan samalla tavoin tuokin, tuon
ymmärtäminen, vie aikaa."
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5

JOHTOPÄÄTÖKSET &
TUTKIMUSTULOKSET

5.1. Vastuullisuuden määrittely
Vastuullisuus on kokonaisvaltainen käsite, jossa usein keskitytään vain materialistiseen näkökulmaan. Vastuullisuuden kokonaisvaltaisuus koostuu useista rinta rinnan kulkevista osa-alueista sekä toimista, eikä kokonaisvaltaisesta vastuullisuudesta voida näin ollen puhua tarkoit-

taen ainoastaan esimerkiksi suunnittelussa tai tuotannossa tapahtuvasta vastuullisista toimista.
Vastuullisuus on tasapainoinen kokonaisuus, jota on vaikeaa määritellä yksityiskohtaisesti. Sen
täydelliseksi toteutumiseksi tulee vastuullisuuden näkyä jokaisella vaatteen tuotantoon liitty-

vällä osa-alueella aina tuotteen suunnittelusta käytettävään lopputuotteeseen ja lopulta myös
tuotteen hävittämiseen tai kierrättämiseen asti.

Liiketoiminnan kannalta vastuullisuus luo uusia mahdollisuuksia täysin uusille toimintamalleille ja parhaillaan jopa yrityksen uudenlaiselle ansaintalogiikalle. Vastuullisuuden toteutumi-

sen tiellä on vielä haasteita, joista suurimmat liittyvät vaatetusalan eri toimijoiden vallitseviin

mielikuviin vastuullisuuden vaikeudesta. Vastuullisuus vaatii yritykseltä ja sen työntekijöiltä

panostusta ja toisaalta myös rahalliset resurssit parantavat vastuullisten toimien kehittämistä.
Lopulta kuitenkin yrityksen matka kohti vastuullisuutta lähtee aidosta kiinnostuksesta ja halusta rakentaa uudenlaista vastuullista toimintaa.

Ensimmäisen tutkimuskysymykseni päämääränä oli vastata kysymykseen siitä, mitkä asiat

vaikuttavat vastuullisuuteen vaatetusalan yrityksessä. Kartoitin vastuullisuuden osa-alueita,
ja selvitin, että vastuullisuus koostuu useista yksityiskohtaisista osa-alueista, mutta kokonais-
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valtaisen vastuullisuuden kannalta merkittävintä ei ole keskittyä yksittäisiin sektoreihin, vaan
pyrkiä kohti vastuullista toimintaa, joka ulottuu jokaiselle vaatetustuotannon osa-alueelle. Yk-

sityiskohtien huomioiminen on välttämättömätöntä, mutta kokonaisvaltaisen vastuullisuuden
toteutumiseksi lopulta merkittävintä on pyrkiä parantamaan toimiaan kaikilla osa-alueilla absoluuttisen vastuullisuuden ihanteen toteuttamisen sijaan. Absoluuttiseen vastuullisuuteen pyrki-

minen voi lopulta aiheuttaa hallaa todelliselle vastuulliselle toiminnalle, sillä sille tyypillistä on
keskittyä liian holistisesti esimerkiksi materialistiseen tai muuhun yksittäiseen näkökulmaan.

Vaatetusalan yrityksen vastuullisuuden tulee ulottua koko yrityksen toimintaan aina yrityksen

arvoista johtamiseen, työntekijöiden sitouttamiseen ja motivoimiseen, ja lopulta tätä kautta
osaksi yrityksen suunnittelua ja tuotantoa. Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden viimeistelee tuo-

tettujen ja myytyjen vaatteiden elinkaaren huomioiminen kehittämällä asiakkaalle vaihtoehtoja
tuotteiden hävittämiseen tai kierrätykseen. Kokonaisvaltainen vastuullisuus vaatii yritykseltä
paljon, mutta tämä tutkimus osoittaa, että murroksessa oleva vaatetusala vaatii uudenlaisia

toimintatapoja. Näin ollen yrityksen tulee aloittaa matkansa kohti vastuullisuutta asteittaisilla
muutoksilla. Yrityksen ensimmäinen askel kohti muutosta on vaatetusalan nykytilan huomi-

oiminen ja tunnustaminen ja sitä kautta muodostuva halu olla osallisena muutoksessa kohti
vastuullista vaatetusalan tulevaisuutta.

Toinen tutkimuskysymykseni koski vaatetussuunnittelun merkitystä yrityksen vastuullisuudel-

le. Teoriassa selvitin vastuullisen vaatetussuunnittelun kriteereitä ja tapaustutkimuksen kanssa
kartoitin suunnittelijan roolia yrityksen vastuullisuudessa. Vastuullisessa vaatetussuunnittelus-

sa tulisi omaksua uudenlaisia tapoja suunnitella. Näitä vastuullisen suunnittelun strategioita
kävin läpi teoriassa. Esitetyt mallit toimivat ensisijaisesti paremmin itsenäisten suunnittelijoi-

den työssä, sillä yrityksessä suunnittelua ohjaavat yrityksen asettamat kriteerit muun muassa
brändin hallintaan liittyen.

Vastuullisten suunnittelustrategioiden omaksuminen myös yrityksen sisäiseen toimintaan ei
kuitenkaan ole mahdottomuus, vaikkei se vielä nykyisessä vaatetusteollisuuden ja muodin sys-

teemin mallissa täydellisesti voi toteutuakaan. Kuitenkin suunnittelu tulisi sitoa kiinteämmäksi
osaksi yrityksen vastuullisuutta. Vastuullisuus suunnittelussa pakottaa muuttamaan totuttuja
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suunnittelun malleja, mutta parhaimmillaan se tuo suunnittelijalle uusia mielenkiintoisia haasteita ja näin ollen sillä on suuri merkitys suunnittelun ja sitä kautta myös tuotannon optimoinnissa, mikä puolestaan edesauttaa tuotannon vastuullisuutta.

Vastuullisen toiminnan perustuksen tulee piillä yrityksen johtoportaassa, eikä kokonaisvaltai-

sen vastuullisuuden saavuttaminen ei ole mahdollista, mikäli vain osa yrityksen työntekijöistä
on sitoutunut siihen. Työntekijät tulee motivoida ja sitouttaa työskentelemään yhteisen vastuul-

lisuuden päämäärän eteen. Tämä tarkoittaa, että jokaista työntekijää ohjataan vastuullisuuteen
oman työtehtävänsä näkökulmasta. On tärkeää pohtia, miten jokaisen työtehtävän vastuullisuutta voitaisiin parantaa. Markku Virtasen haastattelun analyysi osoitti, että Voglialla vastuullisuutta pohditaan jossain määrin ja että yrityksen toiminta pyrkii siihen, että koko henkilös-

tön keskuudessa vallitsee yhteisöllisyyden tunne siitä, että asioita viedään yhdessä eteenpäin.
Markku ja Kristiina Virtanen osoittivat analyysin perusteella tiedostavan vastuullisuuteen liittyviä mahdollisuuksia.

Teoriaosuudessa esitin Quinnin mallin mukaan suunnittelijan tueksi asiantuntijoiden ryhmää,
jolloin yhteistyön tuloksena vastuullisuuden taakkaa voitaisiin yrityksessä jakaa. Malli vas-

tuullisesta yrityksestä on esitetty kappaleessa 3.4. Vastuullisuus yrityksessä. Quinnin mallin

mukaan yrityksen vastuullisuus edellyttää suunnittelijan avuksi vastuullisuustiimiä. Yrityksen
sisällä toimiva suunnittelija työskentelee yrityksen määrittämissä rajoissa ja suunnittelun vas-

tuullisuutta haastavat muun muassa tuotteiden hintatavoitteet, vastuullisten materiaalien huono
saatavuus, ymmärryksen puute ja suunnittelijan minimaaliset resurssit ottaa selvää vastuullisuudesta ja toimia sen mukaisesti.

Suunnittelijalla on täysi työ pysytellä mallistoaikataulujen perässä samalla noudattaen yrityk-

sen esteettistä linjaa suunnittelutyössään. Siten on kohtuutonta vaatia suunnittelijalta täydellistä
vastuullisuuden noudattamista, sillä se edellyttäisi myös vastuullisiin toimiin tutustumista ja
toimintatapojen muuttamista. Tämän saavuttamiseksi suunnittelija tulisi kouluttaa omaksumaan vastuullisia suunnittelustrategioita osaksi työtään yrityksessä.

Voglialla työskentely suunnittelijan ja tuotekehityksen välillä vaikuttaa tiiviiltä. Kuitenkin vas-
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tuullisuuden integroimissessa osaksi suunnittelua, tulisi suunnittelijalla olla apunaan henkilö,
joka tekee taustatyötä vastuullisista käytänteistä ja vastuullisista materiaaleista. Tällaiselle vastuullisuusasiantuntijalle olisi tarvetta myös koko yrityksen työtehtävien vastuullisuuden arvioimisessa ja edistämisessä. Vastuullisuudesta konsultoiva henkilö voisi selvittää ja ohjata työntekijöitä vastuullisuuteen työtehtäväkohtaisesti.

Vaatetussuunnittelun vastuullisuutta yrityksen asettamien raamien sisällä määrää pitkälti kysymys materiaalien hinnoista. Voglian tuotteilla on tietty tavoitehinta ja tämä vaikuttaa mer-

kittävästi tuotteiden materiaalien vastuullisuuteen. Oletan, että useassa Voglian kokoisessa
keskisuuressa ja etenkin suuremmassa yrityksessä sama periaate tuotteen hinnoittelussa toteu-

tuu. Näin ollen yrityksen voidaan ajatella olevan epäreilussa asemassa vastuullisen toiminnan
toteuttajana, sillä vastuulliset materiaalit tuntuvat olevan hyvin rajallisesti saatavilla yritysten
resursseihin nähden. Voglian tapaustutkimus osoittaa heidän olevan avoimia vastuullisille materiaalivalinnoille, kunhan niiden saatavuus paranee, hinnat madaltuvat, ja niille löytyisi luotet-

tava taho, joka jollain tapaa voisi luotettavasti todentaa materiaalin vastuullisuuden. Voglialla

koetaan, että vastuun tulee jakautua myös tuotannon toimijoille, kuten materiaalin toimittajille.
Anniina Nurmen mukaan ekologiset materiaalit ovat välttämättömiä pieniä vastuullisuustekoja
yritykselle, mutta mielestäni tulee ottaa huomioon, etteivät Nurmi ja Voglia yrityksinä ole tässä
asiassa vertailukelpoisia yritystoiminnan suhteen. Ekologisten materiaalien valinta on yritykselle täysin mahdollista, mutta se vaatii materiaalien kartoitukselta enemmän töitä ja lopulta lii-

ketoiminnan kannalta se rajaa materiaalivalintojen kautta mallistojen estetiikkaa, joka Voglialla
on elintärkeä osa brändin imagoa. Voglia on myös Nurmea vanhempi yritys eli sillä on vakiin-

tuneita toimintatapoja ja suhteita tehtaisiin ja tavarantoimittajiin. Tällaisten asioiden muutos

yritykselle kuin yritykselle olisi iso askel ja vaatisi paljon työtä. Näin ollen vastuullisuuden
määritelmää tulee myös suhteuttaa yrityksen kokoon ja historiaan.

Ekologisia materiaaleja enemmän Voglian haastattelujen analyysissä korostui materiaalien laa-

dukkuus ja pitkäikäisyys vastuullisuuden periaatteita noudattavana tekijänä. Vaikka analyysin
perusteella leikkuusuunnitelman ja leikkuujätteen minimoinnin lähtökohtaisena tarkoitukse-

na Voglialla on keskihintaisten ja kalliiden materiaalien säästäminen, on se kuitenkin samalla
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myös yksi malliosaston merkittävimmistä vastuullisuustoimista. Tästä voisikin päätellä, että

Nurmen todettua haastattelussaan yritysten vastuullisuuskeinoiksi laadukkaampien vaatteiden
tuottamisen pienemmällä määrällä, on laadukkuus yksi merkittävä osa-alue vastuullisuudessa.
Voglian kohdalla laadukkuus ei näy ainoastaan tuotteen pitkässä käyttöiässä, vaan laadukkaiden materiaalien valinta ohjaa yritystä tarkkuuteen leikkuusuunnitelmassa, minkä ansiosta leikkuujätettä pyritään minimoimaan.

On kuitenkin syytä muistaa, että laadukkaiden tuotteiden tuottamisen tulisi olla jo pelkästään

yrityksen liiketoiminnan kannalta itseisarvo kuluttajan näkökulmasta. Laadukkaiden tuotteiden
valmistaminen on vastuullista, mutta se ei ole riittävä teko kokonaisvaltaisen vastuullisuuden
tavoittelussa.

Voglian suunnittelu noudattaa perinteistä muotisuunnittelun linjaa, jota esittelin tarkemmin
Gwiltin vastuullisten suunnittelustrategioiden mallin kautta luvussa 3.7.1. Vastuullisen suunnit-

telun malli. Analyysi osoittaa, että vaikka Voglia tuntuu noudattavan arvoissaan ja toiminnassaan yhtenäistä linjaa, on suunnittelu jollain tapaa erillään muuten uudistusmielisestä yrityk-

sen toiminnasta. Toisaalta suunnittelijalla on täysi työ useiden eri mallistojen suunnittelussa, ja
työssään Minna Jermilä osoittaa kunnianhimoisuutta esimerkiksi uusien asiakkaiden tavoitta-

mista kohtaan. Näin ollen olisi Voglian nykyisillä resursseillaan vaikeaa sulauttaa vastuullisia
käytäntöjä osaksi suunnittelutyötä.

Vastuullisen suunnittelun mallin mukaan on kuitenkin syytä pyrkiä siihen, että suunnittelijalla
olisi käytössään vastuullisia suunnittelun työkaluja tai strategioita, joilla vastuullisuus voitaisiin integroida osaksi suunnittelutyötä. Tällä hetkellä pääosa vastuullisesta toiminnasta Vogli-

alla painottuu tuotekehityksen ja mallituksen puolella tuotannon suunnittelussa, ohjauksessa ja

itse tuotannossa. Suunnittelu on tähän ryhmään yhteydessä muun muassa leikkuusuunnitelman
suunnittelussa, mikä on analyysin perusteella ollut merkittävä uudistus hävikin pienentämisessä ja leikkuujätteen hyödyntämisessä.

Kolmannessa tutkimuskysymyksessäni tavoitteenani oli löytää vastaus siihen, miten yritys voi
vaikuttaa tuotannon vastuullisuuteen. Analyysini osoittaa, että yrityksen tulee toimia vastuul-
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lisuuden suunnannäyttäjänä tuotannon vastuullisuudessa, mutta lopulta vastuullinen toiminta
koostuu luottamuksesta ja vuoropuhelusta yrityksen ja tuotannon välillä.

Yleisesti ottaen tuotantopaikan valinnassa ensisijaisesti tärkein tekijä on yrityksen ja tuotannon
väliset pitkät yhteistyösuhteet ja kommunikaatio näiden eri yritysten välillä. Voglialla kommu-

nikaatiota tehtaan ja yrityksen välillä on kehitetty muun muassa laatupalautteen kautta, mikä

on hyvä esimerkki yhteistyön proaktiivisesta luonteesta, jossa tuotannon vastuullisuus lähtee
vaatetusalan yritykseltä, mutta joka parhaimmillaan toteutuu, kun tuotantopaikkakin osallistuu

vastuulliseen toimintaan aktiivisesti. Voglialla tehtaita on motivoitu vastuulliseen toimintaan
epäsuorasti juuri laatupalautteen kautta. Laatupalautteella annetaan tehtaalle mahdollisuus antaa palautetta tuotteiden haastavuudesta, mikä osaltaan voi helpottaa vastuullisuuden toteutumista, kun tuotettavaa vaatteiden määrää saadaan optimoitua ja virheitä vähennettyä. Vastuul-

lisessa toiminnassa on tärkeää, että kuluttajan, yrityksen ja tuotannon välillä voidaan välittää
palautetta paitsi kuluttajalta yritykselle, myös kuluttajalta tuotantoon ja toisinpäin.

Informaatioteknologia on merkittävä tuotannon optimoinnin mahdollistaja. Kristiina Virtasen
haastattelun analyysi tukee teorian osoittamaa päätelmää siitä, että teknologia mahdollistaa uudenlaisten vastuullisten toimintamallien kehittämisen. Voglialla informaatioteknologian strate-

ginen uudistus on otettu käyttöön viime vuosien aikana, ja tämä on auttanut yritystä ottamaan
merkittäviä askeleitata kohti vastuullista toimintaa.

IT-strategisen uudistuksen myötä käyttöönotettu palautejärjestelmä on ollut merkittävä tekijä Voglian toiminnassa niin käytännön kuin vastuullisuudenkin osalta. Palautteen annolla on

suuret vaikutukset etenkin tuotannon optimointiin, ja palautejärjestelmän kehittämisen avulla
Voglia on pystynyt hallinnoimaan tuotantoaan entistä paremmin myyntilukukuihin perustuen.
Lisäksi palaute on sujuvoittanut yhteistyötä tehtaiden kanssa – palaute on hyödyttänyt mo-

lempia osapuolia työnlaadun parantamisessa ja virheellisiltä tuotteilta pystytään muun muassa
palautteen ansiosta välttymään. Tämä on erittäin merkittävä askel yrityksen vastuullisuudelle.

Sekä teoriassa että Nurmen ja Voglian haastatteluissa nousi esiin kuitutason kierrätyksen osallisuus uudenlaisen vastuullisen vaatetusteollisuuden rakentamisessa ja uusien liiketoimintamal-
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lien kehittämisessä. Kierrätys voi mahdollistaa yritykselle uudenlaista ansaintalogiikkaa, mutta

ratkaistavana yhä on ongelma siitä, millä tavoin esimerkiksi asiakkailta yritykselle palautuvat
vaatteet kierrätetään ja saadaan kuitukierrätyksen kautta yrityksen käyttöön uudeksi raaka-aineeksi. Kierrätyksen järjestäminen yksin yrityksen toimesta on erittäin vaikeaa, sillä se muodostaa täysin uuden liiketoiminnan mallin, jota voi olla jopa mahdotonta toteuttaa muun liike-

toiminnan ohessa. Tämä vaatii yhteistyötä vaatetusalan yrityksen ja kierrätykseen erikoistuvien
yritysten ja tehtaiden välillä.

Kierrätyksen pohtiminen ei myöskään yksinomaan tee autuaaksi. Vastuullisessa vaatetusalan

toiminnassa tulisi jo lähtökohtaisesti pohtia sitä, kuinka paljon ja millaisia vaatteita tuotetaan.
Vastuullisen vaatetusalan eteen tulisi hidastaa tahtia. Tuotannon hidastaminen käytännössä voi
tarkoittaa juuri tuotannon optimointia, eli sitä että vaatteita tuotetaan tarvetta vastaaviksi. Ihan-

teellisin vastuullisen vaatetusteollisuuden malli on suljettu kierto, missä suunniteltu ja tuotettu

vaate elinkaarensa päätyttyä päätyy lopulta raaka-aineeksi uuden vaatteen synnylle. Tekstiili-

ja vaatejätevirtojen valtavan määrän vuoksi jätevirtojen hallintaan tähtäävä kierrätys on tällä
hetkellä ajankohtainen pulma purtavaksi, mutta tulevaisuutta kohti olisi aito kiertotalouden,
ja Cradle-to-Cradle -konseptin malli kestävämpi ratkaisu vaatetustuotannon suljetun kierron
toteutumiseksi.

Suljettuun kiertoon tähtäävä vaatetusteollisuus kaipaa kuitenkin kaikkien osapuolten panostusta. Esimerkiksi kuitukierrätyksen hyödyntäminen on hyvin monimutkainen prosessi, jonka kokonaisvaltaiseen käyttöönottoon ei tavanomaisella vaatetusalan yrityksellä ole mahdol-

lisuuksia. Vastuullinen vaatetusala koostuu usean eri toimijan panoksesta, ja vastuullisuuden
kokonaisvaltaisessa toteutumisessa eri tekijöiden tulee voida luottaa toistensa toimintaan.

Teorian ja analyysin perusteella vastuullisuudessa ja sen markkinoinnissa tulisi yrityksen näkö-

kulmasta löytää tasapaino liian löyhän ja liian tiukan linjan välille. Vastuullisuuden ympärille
on langennut tumma pilvi, joka tuottaa negatiivisia mielikuvia vastuullisesti toimimisen haas-

tavuudesta. Yrityksen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, etteivät yritykset välttämättä luota
kykyynsä toimia vastuullisesti, eikä yrityksellä toisaalta ole välttämättä ajallisia tai taloudellisia
resursseja toimintansa muuttamiseen.
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Paineet vastuullisesta toiminnasta liittyvät tutkimustuloksieni mukaan siihen, että niistä tiedot-

taminen ei tällä hetkellä rohkaise yrityksiä vastuulliseen toimintaan. Vaikka Voglialla tämän
tutkimuksen perusteella vastuullisuusajattelu on verrattain edistyksellistä, koetaan yrityksen
sisällä kuitenkin osaamattomuutta ja tietämättömyyttä vastuullisuutta kohtaan. Tämä on mer-

kittävä hidastaja vastuullisuuden leviämisessä, ja voi myös jonkun yrityksen kohdalla näkyä
siten, ettei pienimpiäkään askelia vastuullisuutta kohtaan osata luottavaisin mielin ottaa.

Suomen Tekstiilin & Muodin kaltaisten vaatetusalan yritysten järjestöjen tulisi olla vastuul-

lisuuden suunnannäyttäjiä ja toimia yritysten tukena vastuullisten toimien omaksumisessa.

Järjestöjen tulisi tarjota nykyistä käytännönläheisempiä lähestymistapoja vastuullisuuteen, ja
yrityksille tulisi välittää konkreettista tietoa vastuullisesta toiminnasta ja sen tuomista mahdollisuuksista liiketoiminnan ohjaamana. Toisin sanoen näyttää siltä, että Suomessa vastuulli-

suudella on kyllä lupaavan alun kautta vielä matkaa käytännönläheiseen ja kokonaisvaltaisena
kukoistavaan vastuullisuuden ideologiaan, joka innostaisi ja rohkaisisi yrityksiä vastuulliseen
toimintaan. Vastuullisuus tulisi yritysten näkökulmasta nähdä uhan sijaan mahdollisuutena.

Vastuullisuuden tulisi kuulua kunkin vaatetusalan toimijan työnkuvaan. Sen ei tulisi olla yksinomaan yksittäisen yrityksen työntekijän tai sidosryhmän toimijan vastuulla, vaan kokonaisval-

taisen vastuullisuuden toteutuminen edellyttää jokaisen vaatteen tuotantoon liittyvän toimijan
panosta. Tämä panos tulisi rakentaa kunkin työntekijän tai toimijan työtehtävän ympärille sen
olemassa olevien vaatimusten mukaisesti.

Tällä hetkellä vastuullisuuden parissa työskentelevät rajoittuvat asiasta paljon tietäviin asian-

tuntijoihin ja yrityksiin, jotka yrittävät painiskella vastuullisuuden haasteiden ja vaatimusten
äärellä. Apuna vastuulliseen toimintaan liittyvässä epävarmuudessa voisi toimia esimerkiksi
yrityksen sisällä työskentelevä tai yritykselle konsultoiva vastuullisuusasiantuntija, jonka työ-

tehtävä olisi suhteuttaa vastuullisuuden vaatimukset ja uudet toimintatavat kyseisen yrityksen
toimintaan sopiviksi konkreettisiksi käytännöiksi. Tällainen välikäsi vastuullisuudesta tiedottamisen ja sen ohjaamisen välillä puuttuu.

Harvalla yrityksellä on lopulta resursseja yrityksen sisällä toimivan vastuullisuushenkilön palk-
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kaamiseen. Realistisempi näkökulma usean yrityksen näkökulmasta voisi olla esimerkiksi sii-

nä, että Suomen Tekstiilin & Muodin kaltaisella järjestöllä olisi vastuullisuustyöryhmässään
yrityksille suoraan konsultoiva henkilö, joka toimisi vastuullisuudesta tiedottamisen välikäte-

nä, vierailisi yrityksissä ja auttaisi käytännönläheisesti yrityksiä lähestymään kokonaisvaltaista
vastuullisuutta.
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KUVA 10 VOGLIA
Kevät 2016

5.2. Vastuullisuuden toteutuminen Voglialla
Voglialle vastuullisuus on jo useamman vuoden ajan ollut tavoite, joka tavalla tai toisella kulkee
mukana yrityksen toiminnassa. Voglian arvot osoittavat viitteitä vastuullisuusajattelusta osana
yrityksen päivittäistä toimintaa niin henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimisena kuin asiakas-

kontaktissakin. Markku Virtasen ja Kristiina Virtasen haastatteluista välittyy aito kiinnostus

uudenlaisia toimintatapoja kohtaan, ja haastattelujen analyysi osoittaa heiltä löytyvän tietoa
vastuullisista toimista ja sen hyödyntämisessä osaksi Voglian liiketoimintaa.

Aineistoa tulkitessani muodostin Voglian teemahaastatteluista ymmärryksen siitä, miten vastuullisuus käsitetään Voglian sisällä eri työntekijöiden näkökulmasta sekä siitä, miten vastuulli-

suus käytännön toimissa jo näkyy yrityksen toiminnassa. Seuraava kokoa ja etäisyyttä osoittava
kuvio selventää haastatteluiden analyysin tuloksena muodostetun kokonaiskuvan siitä, missä
suhteessa eri teemat eli tässä tutkimuksessa myös yrityksen vastuullisuuden osa-alueet käsitteiksi puettuina esiintyvät yrityksen sisällä:
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KUVIO 6 Vastuullisuus Voglialla. (Ruokamo 2016)

Kuviossa uloin kehä edustaa vastuullisuuden käsitettä, jonka sisään yrityksen vastuullisen toi-

minnan osa-alueet sijoittuvat. Vastuullisuus yrityksessä kattaa kaikki tutkimukseni teemat, eli

vastuullisuuden yrityksen sisällä, vastuullisuuden merkityksen suunnittelussa ja tuotannossa
sekä uusien vastuullisten toimintamallien käyttöönoton tai kehittämisen osaksi yrityksen toimintaa. Näitä vastuullisuuden osa-alueita kuvaavien ympyröiden koko kuvaa osa-alueiden tä-

män hetkistä painoarvoa ja esiintyvyyttä Voglian toiminnassa. Ympyröiden etäisyys toisistaan
havainnollistaa osa-alueiden suhdetta sekä toisiinsa että uloimpaan vastuullisuuden määritelmää kuvaavaan kehään.

Kuvio selventää analyysini tuloksia siitä, että vastuullisuusajattelu Voglialla on sisäänraken-

nettuna ideologiana yrityksen toiminnassa. Voglian arvot pitävät sisällään vastuullisia piirteitä
ja yrityksessä vallitsee niin tiedostettuja kuin tiedostamattomiakin vastuullisuuden periaatteita
ja toimia. Vastuullisuusajattelu Voglialla on analyysin päätelmänä vahvalla pohjalla, mutta sen

hyödyntäminen käytännön toimissa työtehtäväkohtaisesti vaatii vastuullisuuden näkökulmasta
vielä kehittämistä. Tätä päätelmää puoltaa muun muassa kuviossa esitetty vastuullista suunnittelua kuvaava ympyrä, joka on analyysin johtopäätöksenä muihin osa-alueisiin nähden si-

joitettu kauimmas vastuullisen määritelmän kehästä ja muusta vastuullisia piirteitä sisältävistä
osa-alueista.
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5.3. Kokonaisvaltaisen vastuullisuuden malli yrityksessä
Tapaustutkimukseni tuloksena laadin kokonaisvaltaisen vastuullisuuden mallin. Esitän seuraavassa viiden askeleen mallin kokonaisvaltaisen vastuullisuuden tavoitteista ja toteuttamiskeinoista yrityksessä:

1.

Vastuullisuuden käsitteen ja merkityksen ymmärtäminen

Vastuullisen toiminnan kulmakivi on yrityksen tiedostavuus vastuullisia toimia ja niiden merkittävyyttä kohtaan vaatetusalan nykyisessä kontekstissa. Tämä edellyttää yritykseltä ymmär-

rystä siitä mitä vastuullisuus tarkoittaa ja miksi se on tärkeää. Ensimmäinen askel ei vaadi rahal-

lisia resursseja, vaan tavoitteen saavuttamisen ehtona on yrityksen aktiivisuus ja ajankohtaisten
tapahtumien seuraaminen vastuullisuuden kentällä.

2.

Muutoshalukkuus

Kun yritys sisäistää vastuullisuuden merkityksen ja mahdollisuudet, kiinnostus vastuullisuuteen

lisääntyy. Tämä on ihanteellinen pohja yrityksen tahtotilan, kiinnostuksen ja tavoitteellisuuden
vahvistumiselle vastuullisuutta kohtaan. Yrityksessä koko henkilöstön tulee sisäistää, että vas-

tuullisuus on yhteinen päämäärä, jonka ei heti ensi askeleilla tarvitse toteutua täydellisesti,
vaan matka kohti vastuullisuutta etenee hiljalleen askel kerrallaan. Henkilöstön sitouttamisessa,
motivoimisessa ja ohjaamisessa vastuu on yrityksen johdolla, jonka tulee toimia suunnannäyttäjänä vastuullisen toiminnan tärkeyden korostamisessa.

3.

Vastuullisten strategioiden integroiminen yrityksen toimintaan

Kun yritys on avoin muutokselle ja uudenlaiselle ajattelulle, voidaan siirtyä integroimaan vastuullisia strategioita osaksi yrityksen toimintaa sellaisena kuin se on. Tähän liittyy ensin tuotannon ja sen menetelmien vastuullisuuden arviointi. Yrityksen tulee pohtia, onko se aidosti tietoi-

nen tuotantonsa yksityiskohdista: siitä mitkä työolot ovat, ovatko auditiointitavat luotettavia ja

niin edelleen. Lisäksi tulee pohtia, kuinka yrityksen ja tuotantopaikan välistä vuorovaikutusta
voidaan parantaa. Tämän tutkimuksen tuloksina esitän yrityksen ja tuotannon välille palaute-

järjestelmän käyttöönottoa. Tämän avulla voidaan parantaa yrityksen ja tuotannon yhteistyön
avoimuutta ja motivoida tuotantopaikkaa mukaan vastuulliseen toimintaan.

128

Palautetta ja raportointia tulisi hyödyntää myös myynninseurannassa ja näin ollen lopulta myös

tuotannon optimoinnissa siten, että suunnittelua ja valmistusta pystytään kohdentamaan paremmin asiakkaiden todellisia tarpeita vastaaviksi. Palaute-ja raportointijärjestelmät eivät välttämättä vaadi kalliita rahallisia investointeja, vaan onnistuvat esimerkiksi sähköpostin, lomakkeiden tai Excel-taulukoiden avulla.

4. Vastuullisuuden muodostaminen yrityksen henkilöstön yhteiseksi päämääräksi

Yrityksen tulee pohtia muun muassa sitä, kuinka kaukana suunnittelija on yrityksen johdosta ja
yhteisistä vastuullisuuteen tähtäävistä tavoitteista. Sama kysymys tulee toistaa jokaisen yrityk-

sen työntekijän kohdalla, ja varmistua siitä, että koko henkilöstön keskuudessa vastuullisuuden

suhteen vallitsevat yhteiset päämäärät, joita jokainen voi omalla työpanoksellaan edesauttaa.

Yrityksen olisi hyvä pohtia, onko henkilöstöä tarvittaessa mahdollista kouluttaa vastuullisiin
toimiin liittyen. Lisäksi tulisi selvittää, millaisia vastuullisia materiaalivaihtoehtoja yrityksellä

olisi mahdollisuus tehdä tuotteiden tavoitehintojen rajoissa. Tämä askel voi tuntua vaikealta,
mutta esimerkiksi vastuullisuuden asiantuntijoilta tai yritysten tukena toimivilta järjestöiltä yritys voi tarvittaessa pyytää apua vastuullisuutensa arvioinnissa ja edistämisessä.

5. Avoimuus vastuullisuuden mahdollisuuksille

Uudenlaiset toiminnan mallit tarjoavat yritykselle merkittäviä mahdollisuuksia vastuullisen toimintansa edistämiseen niin ideologisella kuin liiketoiminnallisellakin tasolla. Yritys voisi pohita, millaisia palveluja tuotteiden ympärille voitaisiin kehittää. Tällaiset palvelut voisivat liit-

tyä esimerkiksi yrityksen vaatteiden kierrätykseen, uusiomateriaalien käyttöön, leikkuujätteen
minimointiin tai moneen muuhun vastuullisuuteen tähtäävään toimintaan, joka parhaimmillaan
voi kehittää ja laajentaa yrityksen liiketoimintaa. Vaatetusala on murroksessa ja vaatii muutoksia. Teknologiakehitys mahdollistaa yritykselle uusien mallien käyttöönoton. Teknologisten in-

novaatioiden, kuten 3D:n hyödyntäminen vaatii taloudellista investointia, mutta yrityksen tulisi

pohtia omien resurssiensa rajoissa sitä, kuinka se voisi toimia tehokkaammin vastuullisuuden
eteen esimerkiksi teknologian avulla.

Näiden viiden askeleen mukaan eteneminen voi auttaa yritystä kehittämään vastuullisuuttaan.
Edellä esitin kokoa ja etäisyyttä kuvaavan kuvion siitä, kuinka vastuullisuus tapaustutkimuk-
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seni yrityksellä Voglialla toteutuu. Saman tyyppisellä kuviolla esitän seuraavaksi yrityksien
käyttöön kokonaisvaltaisen vastuullisuuden mallin, joka osoittaa, että kokonaisvaltainen vastuullisuus vaatii tasapainoa kaikkien siihen liittyvien osa-alueiden suhteen. Näin ollen yrityksen kokonaisvaltaisen vastuullisuuden kehä näyttää tältä:

YRITYS

UUDET
TOIMINTAMALLIT

TUOTANTO

SUUNNITTELU

KUVIO 6 Vastuullisuuden malli - vastuullisuus vaatetusalan yrityksessä. (Ruokamo 2016)

Kuvion osoittamalla tavalla tulisi vastuullisuuden osa-alueiden, eli yrityksen sisäisen vastuul-

lisuuden, vastuullisten tuotantomenetelmien, vastuullisen suunnittelun ja uusien vastuullisten
toimintamallien olla tasapainoisessa vuorovaikutteisessa asemassa keskenään suhteessa vastuullisuuden määritelmään. Kokonaisvaltainen vastuullisuus toteutuu vain kaikkien osa-alueiden ollessa saman arvoisia toisiinsa nähden.
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6

P O H D I N TA

Tämän tutkimuksen teko on ollut mielenkiintoinen ja vaiherikas matka, joka käynnistyi kiinnostuksestani yrityksen, suunnittelun ja tuotannon vastuullisuutta kohtaan ja päättyi oivallukseeni vaatetusalan vastuullisuuden valoisasta ja mielenkiintoisesta tulevaisuudesta. Henkilö-

kohtaisella tasolla tämä tutkimus siivitti minut vastuullisuuteen liittyvästä epävarmuuden ja

vaikeuden tunteesta kohti toiveikkuutta ja vastuullisuuden mahdollistamia uusia toimintatapoja
vaatetusalalla. Tutkimuksessani uin syvälle vaatetusalan ongelmiin ja sitä kautta ymmärrykseen siitä, miksi vastuullisuus vaatetusalalla on tärkeää ja mitkä ovat sen synnyn historialli-

set tapahtumat. Muoti- ja vaatetusala on kautta aikojen ollut kiinni ajassa ja heijastelee myös
tänä päivänä yhteiskunnallisia tapahtumia. Vastuullisen toimintakulttuurin kehittyminen viestii
meille tärkeää sanomaa siitä, että jotain on tehtävä paremman huomisen puolesta.

Tutkimuksessani vaikeinta minulle oli aiheen rajaus, ei paitsi aiheen monitahoisuuden, vaan
myös oman innostukseni vuoksi. Lopulta kuitenkin tämä tutkimus muodostaa kattavan kuva-

uksen vaatetusalan kehityksestä kohti nykyistä olemustaan, missä vastuullisuuden on määrä
ohjata tekemisiämme nyt ja tulevaisuudessa vielä vahvemmin. Tutkimuksesta tuli laaja, sillä
se ulottui vaatetusalan kolmelle osa-alueelle: yrityksen, suunnittelun ja tuotannon vastuullisuu-

teen. Vastuullisuus on hyvin kompleksinen kokonaisuus, ja kuten tutkimustulokset osoittavat,

tutkittaessa yrityksen vastuullisuutta nämä kaikki kolme osa-aluetta ovat merkittäviä tekijöitä,
ja yhdessä ne muodostavat yrityksen kokonaisvaltaisen vastuullisuuden määritelmän. Näin ol-

len toivon, että lukijana olet jaksanut kulkea mukanani tämän matkan, ja että tämä tutkimus

tuo sinulle saman tunteen vastuullisuuden valovoimaisuudesta, minkä se minulle toi tutkimusta
tehdessäni.

Tapaustutkimukseni tarkoituksena oli tutkijana vaikuttaa tutkittavaan tapaukseen luomalla
Voglialle kuvaus yrityksen vastuullisuuden toiminnan toteutumisesta ja kehitysehdotuksista.
Koen, että tutkijana pääsin myös vaikuttamaan Voglian toimintaan yritykselle tekemieni haas-

tattelujen kautta. Haastattelut olivat kiinnostavia keskusteluja vastuullisuuden olemuksesta, ne

tarjosivat minulle pääsyn lähietäisyydelle yrityksen mietteitä ja arvomaailmaa, ja samalla koen,
että tutkijana minulla oli myös vaikutus vastuullisuuden siemenen kylvämisessä osaksi yrityksen toimintaa.
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Tutkimukseni poiki minulle matkan varrella uusia jatkotutkimuksen aiheita. Aihetta rajatessani

törmäsin muun muassa kysymyksiin vastuullisen kuluttamisen tulevaisuudesta. Perinteisesti
kuluttajat ovat yrityksen voimakkain muutosvoima, sillä kysyntä määrää tarjontaa. Tutkimustuloksissani myös tuotannon optimoinnin merkitys vastuullisuudelle korostuu. Tuotannon opti-

moinnin mahdollisuuksia voisi tutkia sekä ekologisuuden että yksilöidyn vaatetussuunnittelun
kannalta. Kiinnostavaa on etenkin se, millä tavoin tuotantoa voitaisiin optimoida paremmin
suurten vaateketjujen toiminnassa, sillä suuret yhtiöt ovat vastuullisuuden potentiaalisimpia
suunnannäyttäjiä ja näin ollen merkittävässä asemassa vastuullisuuden toteutumisen kokonaiskuvassa.

Tämä tutkimus oli itselleni matka paitsi syvempään ymmärrykseen vaatetusalan vastuullisuu-

desta, myös osoitus omasta kykeneväisyydestäni hallita laajaa aihekokonaisuutta ja lopulta
muodostaa tavoitteideni mukaisia päätelmiä siitä, mitä yrityksen kokonaisvaltainen vastuul-

lisuus pitää sisällään. Toivon, että tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat yritysten käsitystä
siitä, että vastuullisuuden maailma on täynnä mahdollisuuksia. Tämän päivän vaatetusalalla se

tarkoittaa sitä, että matka kohti vastuullisuutta tarjoaa haasteita, joihin tarttuminen voi kehittää
yritystä ja avata uudenlaisia ovia vastuullisen liiketoiminnan toteuttamiseen vaatetusalalla. Toi-

von myös välittäväni tutkimuksellani huojentavaa tunnetta siitä, että vastuullisuuden matka ei

ole yritykselle mahdoton, vaan sen voi aloittaa pienin askelin omista lähtökohdistaan parhaaksi
katsomallaan tavalla.

Matka kohti kokonaisvaltaista vastuullisuutta ei ole raskaiden tummien pilvien ympäröimä pol-

ku, jossa yritysten tulee selvitä omillaan. Matka avartaa näkemystämme, tuo eteemme uusia
polkuja, uusia tuttavuuksia ja uusia mahdollisuuksia. Vaatetusalan vastuullisuuden toteutuminen on alan opiskelijoiden, tutkijoiden, suunnittelijoiden, yritysten ja tuotannon parissa toimivien käsissä. Yhdessä meillä on mahdollisuus laajentaa vastuullisuus osaksi niiden arvomaailmaa, joille me vaatteita ja muotia luomme.
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Lopuksi esitän kiitokset kaikille tämän tutkimuksen ja matkan toteutumisen mahdollistajille.
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