
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden 

kuluttamisesta 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingin yliopisto 
Kasvatustieteiden maisteriohjelma 
Kotitaloustiede 
Pro gradu -tutkielma 30 op 
Kasvatustiede 
Toukokuu 2022 
Linnea Lamminen 
 
Ohjaajat: Taru Lindblom & Johanna 
Valkola 



 
Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Kasvatustieteellinen tiedekunta, Kasvatustieteiden maisteriohjelma 

Tekijä - Författare - Author 
Linnea Lamminen 

Työn nimi - Arbetets titel 
Kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden kuluttamisesta 

Title 
Consumers’ views of sustainable clothing and of consuming sustainable clothing 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Kotitaloustiede  
Työn laji/ Ohjaajat - Arbetets art/Handledare - 
Level/Instructor 
Pro gradu -tutkielma / Taru Lindblom & 
Johanna Valkola 

Aika - Datum - Month and 
year 

Toukokuu 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - Number of 
pages 

48 s + 2 liitettä. 

Tiivistelmä - Referat – Abstract 
 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata ja selvittää miten kuluttajat käsittävät vastuulliset 
vaatteet ja miten kuluttajien mainitsemat tekijät vaikuttavat heidän vaatteiden kuluttamiseen. 
Lisäksi tarkoituksena on selvittää, jääkö jokin vastuullisuuden osa-alueista vastaajien käsityk-
sissä huomioimatta. Lähestyn tutkimuksen teoreettista osuutta kulutustutkimuksen, käsityö- 
sekä kotitaloustieteiden kentiltä. Aiemmat tutkimustiedot osoittavat, että vaatteiden vastuulli-
suuden eri osa-alueita ovat vaatteiden suunnittelu, tuotanto, myynti, ostaminen, kuluttaminen 
sekä kierrättäminen. Vastuullista kuluttamista on vastuullisten vaatteiden suosiminen, kulut-
tamisen vähentäminen ja kuluttamistapojen muuttaminen vastuullisemmiksi. Kulutustapoja 
voi muuttaa muun muassa ostamalla vain tarpeeseen, käyttämällä vaatteita pidempään, huol-
tamalla niitä oikein ja kierrättämällä ne käytön jälkeen. 
  
Tutkimus oli otteeltaan kvalitatiivinen ja aineistonhankintamenetelmänä käytettiin teemahaas-
tattelua. Tutkimusaineisto koostui kuudesta litteroidusta haastattelusta, jotka toteutettiin 
etäyhteyksin. Haastateltavat rekrytoitiin Facebookin vastuulliseen muotiin keskittyvästä ryh-
mästä. Tutkimusaineisto analysoitiin aineistolähtöisen sisällönanalyysin avulla.  
 
Tutkimustulosten mukaan kuluttajat kokivat vaatteiden vastuullisuuden merkittävänä tekijänä 
vaatteiden kuluttamisessaan. Kaikki vastuullisuuden osa-alueet tunnistettiin merkittäviksi vas-
tuullisuutta edistäviksi tekijöiksi, mutta kaikkia osa-alueita ei pidetty tärkeinä omassa vaattei-
den kuluttamisessaan. Vaatteiden kierrätettävyys ei ollut merkittävä tekijä vastuullisia vaat-
teita valitessa. Kuluttajat kokivat vastuullisten vaatteiden tunnistamisen ja löytämisen haas-
teelliseksi. 
 

Avainsanat - Nyckelord 
Vastuullisuus, vaatteet, kuluttaminen 

Keywords 
Sustainability, clothing, consumption 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsingin yliopiston kirjasto – Helda / E-thesis (opinnäytteet) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

3 
 

Tiedekunta - Fakultet - Faculty 
Educational Sciences 

Tekijä - Författare - Author 
Linnea Lamminen 

Työn nimi - Arbetets titel 
Kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden kuluttamisesta 

Title 
Consumers’ views of sustainable clothing and of consuming sustainable clothing 

Oppiaine - Läroämne - Subject 
Home economics 

Työn laji/ Ohjaajat - Arbetets art/Handledare - Level/Instructor 
Master’s Thesis / Taru Lindblom & Johanna 
Valkola 

Aika - Datum - Month and 
year 

May 2022 

Sivumäärä - Sidoantal - 
Number of pages 

48 pp. + 2 appendices 

Tiivistelmä - Referat - Abstract 
 
The purpose of this study is to illustrate and describe consumers’ view of sustainable clothing 
and which factors affect consumers’ clothing consumption habits. Furthermore, this study aims 
to find out which aspect of sustainability regarding clothing is less emphasized by respondents. 
The theoretical part of this study combines perspectives of consumption survey, crafts science 
and home economics. Previous studies indicate that sustainable clothing consists of clothing 
design, production, selling, buying, consumption and recycling. In this study, sustainable 
consumption refers to favouring sustainable clothing, reducing consumption and amending 
one’s consumption habits towards more sustainable choices. Consumption habits can be 
amended by, for instance, buying only for need, using apparel longer, taking properly care of 
them and recycling them after 
use. 
  
The material for this qualitative study was acquired by thematic interviews. To be more specific, 
the research material consists of six transcribed remote interviews. The interviewees were 
recruited trough a Facebook-group focusing on sustainable fashion. Then, the research 
material gathered trough the said interviews was analysed using data-driven content analysis. 
  
To conclude, the results of this study indicate that consumers experienced that the sustainability 
of clothing affects their clothing consumption significantly. Furthermore, each aspect of 
sustainability was recognised as significant in promoting sustainable clothing. However, not all 
aspects of sustainability were considered important in one’s own clothing consumption. For 
instance, recyclability was not considered to be an important factor when choosing sustainable 
clothing. Furthermore, consumers experienced recognising and finding sustainable clothing to 
be challenging. 
 

Avainsanat - Nyckelord 
Vastuullisuus, vaatteet, kuluttaminen 

Keywords 
Sustainability, clothing, consumption 

Säilytyspaikka - Förvaringsställe - Where deposited 
Helsinki University Library – Helda / E-thesis (theses) 

Muita tietoja - Övriga uppgifter - Additional information 
 



 

 
Sisällys 
  

1 JOHDANTO .......................................................................................................... 1 

2 VAATTEIDEN VASTUULLISUUS ......................................................................... 4 

2.1 Vaatteiden suunnittelu ja tuotanto .................................................................. 6 

2.1.1 Ekologinen kestävyys .......................................................................... 7 

2.1.2 Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys ................................................ 8 

2.2 Vaatteiden vähittäismyynti ja ostaminen ........................................................10 

2.3 Kestävä kehitys vastuullisuutta edistämässä .................................................11 

3 VAATTEIDEN KULUTTAMINEN .........................................................................13 

3.1 Vastuullisen kuluttajuuden muotoja ...............................................................14 

3.2 Vastuullinen vaatteiden kuluttaminen ............................................................16 

3.3 Kuluttajat kierrättäjinä ....................................................................................18 

4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET ..........................................21 

5 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS ...............................................................................22 

5.1 Teemahaastattelu .........................................................................................22 

5.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja teemoittelu ...........................................25 

6 TUTKIMUSTULOKSET .......................................................................................29 

6.1 Käsityksiä vastuullisista vaatteista .................................................................29 

6.2 Käsityksiä vastuullisten vaatteiden kuluttamisesta .........................................34 

6.3 Yhteenveto ....................................................................................................40 

7 LUOTETTAVUUS ................................................................................................43 

8 JOHTOPÄÄTÖKSET ...........................................................................................46 

LÄHTEET ....................................................................................................................49 

LIITTEET .....................................................................................................................55 

    

 
  
     
 
  

 
 
 
 
 



 

 

 
TAULUKOT 
 
Taulukko 1 Haastattelutiedot………………………………………………………………...24 
Taulukko 2 Vastuullinen vaate .....................................................................................27 
Taulukko 3 Vastuullisten vaatteiden kuluttaminen .......................................................28 
 

 
 
 
 
KUVIOT  
 
Kuvio 1 Vastuullisen vaatteen elinkaari……………………….…………………………….4



 

1 
 

 

1 Johdanto 
 
 

Maapallomme kantokyky on rajallinen. Toimintamme vaikuttaa maapalloomme sekä 

määrällisesti käyttämällä luonnonvaroja että laadullisesti aiheuttamalla ympäristövaiku-

tuksia. Kaikki käyttämämme luonnonvarat palaavat aina lopulta takaisin luontoon, esi-

merkiksi päästöinä ja jätteinä. Mitä saastuneempi maapallomme on, sitä vähemmän se 

tuottaa meille uusia luonnonvaroja käytettäväksi. Jotta maapallomme kantokyky olisi riit-

tävä ja se tuottaisi meille riittävästi luonnonvaroja, ihmisten tulisi tarkastella materiaalista 

kuluttamistaan. Voimme edistää maapallomme kantokykyä muuttamalla kulutustapo-

jamme vastuullisemmiksi. (Ollikainen, Pohjola, 2013, s. 9–10.) Kulutustapojen muutta-

minen vastuullisemmiksi tarkoittaa muun muassa vastuullisten tuotteiden suosimista, jo 

ostettujen tuotteiden huoltoa ja loppuun käyttämistä sekä kulutuksen vähentämistä (Jack-

son & Michaelis, 2003, s. 4).  

 

Elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa kuluttajalla on valinnan vapaus, mutta myös vastuu 

kulutusvalinnoistaan. Kuluttajan valintoja ohjaavat asenteet ja motiivit, jotka voivat olla 

ristiriidassa keskenään. Vastuullinen asennoituminen ei aina johda vastuulliseen ostopää-

tökseen. Kuluttajan ostopäätöstä ohjaavat motiivit, esimerkiksi hinta, voivat ohjata pää-

töksentekoon, asenteesta huolimatta. (Haanpää, 2009.) Vastuullisten valintojen tunnista-

minen voi olla kuluttajalle haasteellista (Niinimäki, 2015). Vastuullisuus on monimerki-

tyksellistä ja sen tulisi huomioida tuotteen koko elinkaari. Vastuullisuus alkaa tuotteiden 

suunnittelusta, sisältäen tuotannon, vähittäismyynnin ja ostamisen. Tärkeitä vastuullisuu-

den osa-alueita ovat myös tuotteiden kuluttaminen, kierrättäminen ja uudelleenkäyttö. 

(Niinimäki, 2013.) Vastuullisen kuluttamisen avainasemassa on kuluttajien tiedon lisää-

minen. Kuluttajien on tiedettävä, millaisista osa-alueista vastuulliset kulutusvalinnat 

koostuvat ja miten vastuullista kuluttamista voisi edistää. (Šajn, 2019.)  

 

Kuluttaminen on arkista toimintaa, jota kaikki kotitaloudet tekevät. Se on kotitalouteen 

hyödykkeiden hankkimista, käyttämistä ja poistamista. Omavaraisuuden vähentyessä ko-

titaloudet ovat yhä enemmän riippuvaisia kuluttamisesta.  (Jarva, 2009, s. 9–10, 21) Työni 

kytkeytyy vahvasti kotitaloustieteeseen, sillä arjen perustaitoihin liittyy olennaisesti ku-

luttaminen. Kestävyysteemat ja kuluttajataidot ovat myös merkittävä osa kotitaloustie-
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dettä. Kotitalousopetuksen yhtenä tehtävä on tukea oppilaiden kasvua huolehtiviksi ku-

luttajiksi ja oppia tuntemaan kuluttajan vastuita ja oikeuksia. (Opetushallitus, 2014, 

s.437–439.) 

 

Tämän tutkielman tarkoituksena on lisätä tietoa siitä, miten kuluttajat käsittävät vastuul-

liset vaatteet ja niiden kuluttamisen. Tutkielman tavoitteena on siis selvittää, millaisia 

tekijöitä kuluttajat liittävät vastuullisiin vaatteisiin ja miten kyseiset tekijät vaikuttajat 

vastuullisten vaatteiden kuluttamiseen. Lisäksi tarkoituksena on selvittää, jääkö jokin vas-

tuullisuuden osa-alue kuluttajilta huomioimatta. Hyödynnän tutkimuksessani kulutustut-

kimuksen sekä käsityö- ja kotitaloustieteen kirjallisuutta.  

 

Tässä työssä vastuullisella vaatteella tarkoitetaan sellaista vaatetta, jossa koko vaatteen 

elinkaari on huomioitu, suunnittelusta kierrätykseen. Vastuullinen vaate on pitkäikäinen 

sen kestävyyden, ekologisen materiaalien ja korkean laadun takia (Niinimäki, 2011, s. 

233). Vastuullista vaatetta suunnitellessa ja tuottaessa on huomioitu ekologinen, talou-

dellinen ja sosiaalinen kestävyys. Työssäni vastuullisella kuluttamisella tarkoitettiin vas-

tuullisten vaatteiden kuluttamisen suosimista, kulutuksen vähentämistä ja kulutustapojen 

muuttamista. Tutkimus toteutettiin haastattelututkimuksena, johon haastateltaviksi haet-

tiin henkilöitä, jotka olivat jo valmiiksi kiinnostuneita vastuullisista vaatteista. Voidaan 

siis olettaa, että haastateltavilla oli ennestään käsityksiä vastuullisista vaatteista ja niiden 

kuluttamisesta. Ei voitu kuitenkaan olettaa, että he kiinnostuksestaan huolimatta kulutta-

vat vastuullisesti. Oli mielenkiintoista tutkia, millä tavoin kiinnostus ja tieto näkyvät ku-

lutuskäyttäytymisessä.  

 

Tutkimukseni etenee siten, että työ alkaa taustoituksella siitä, millaisia tekijöitä vastuul-

lisiin vaatteisiin liittyy. Ensin taustoitetaan, mitä on vastuullinen suunnittelu ja tuotanto, 

jotta voidaan peilata kuluttajien tuntemusta vastuullista vaatetta kohtaan. Sitten lähesty-

tään kuluttajaa käsittelemällä vaatteiden vähittäismyynnin roolia vastuullisessa vaatekau-

passa. Tämän jälkeen kuvataan kulutustutkimuksen ja kotitaloustieteiden kirjallisuuteen 

peilaten, millaista on kuluttajien vastuullisten vaatteiden kuluttaminen. Työni lopussa yh-

teenvetoluvussa esittelen tutkimustulokseni tulkintoineen. Lopussa pohdin myös työni 

luotettavuutta ja tutkimuksen tekemiseen liittyviä eettisiä näkökulmia. Pohdin, mitkä te-

kijät lisäsivät ja, mitkä mahdollisesti vähensivät tutkimukseni luotettavuutta. Johtopää-

töksissä kokoan työni pohtimalla koko työni kokonaisuutta ja sen onnistumista. Lisäksi 
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tiivistän lyhyesti, miten aikaisempi tutkimustieto palveli tämän tutkimuksen tekemistä. 

Viimeiseksi nostan vielä esille tutkimuksestani esiin nousevia uusia tutkimustarpeita.  
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2 Vaatteiden vastuullisuus 
 

 

Vaatteiden vastuullisuus on käsitteenä laaja ja monimerkityksellinen. Vaatteiden vastuul-

lisuus alkaa vaatteiden suunnittelusta, tuotannosta ja logistiikasta, jatkuen ostamiseen ja 

kuluttamiseen. Vastuullisuudesta kertoo myös vaatteen kierrättämismahdollisuudet. Vas-

tuullisia vaatteita suunnitellessa on otettava huomioon ekologinen, taloudellinen ja sosi-

aalinen kestävyys (Gwilt, 2014, s. 22). Vastuullinen vaate on pitkäikäinen ja laadukas 

sekä se on tehty eettisesti hyvissä työoloissa ekologisista materiaaleista (Niinimäki, 2011, 

s. 233). Vastuullinen vaate on suunniteltu niin, että kaikki sen käyttövaiheet on otettu 

huomioon. Parhaimmillaan se tarkoittaa sitä, että vaate käytetään loppuun sellaisenaan, 

millaiseksi se on suunniteltu ja käyttöiän loputtua vaatteesta voi suunnitella uuden tuot-

teen. Lopulta materiaalit voidaan vielä kierrättää uusiokäyttöön. (Niinimäki, 2013.) Vaat-

teiden ja materiaalien kiertokulun ansiosta vaatteiden kuitujen käyttöikä pitenee ja tuot-

teen sekä materiaalien arvo säilyy mahdollisimman pitkään. (Niinimäki, 2018, s. 17.) Alla 

oleva Kuvio 1 havainnollistaa vastuullisen vaatteen elinkaaren. Kuidut, josta langat ja 

kankaat valmistetaan, päätyvät tuotannon, oston, käytön ja kierrätyksen jälkeen uudelleen 

käyttökelpoisiksi kuiduiksi. (Gwilt, 2014, s. 22.)  

 
 

 
 
  
 

Kuvio 1 Vastuullisen vaatteen elinkaari (Gwilt, 2014, s. 22). 
 

Kuitu

Tekstiili-
tuotanto

Suunnit-
telu

Vaatetuo-
tanto

Vähittäis-
myynti

Ostaminen Käyttö

Kierrätys

Kuitu
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Käytän yllä olevaa kuviota työni etenemisen mallina. Työni ei keskity kuituihin ja niiden 

reitteihin vaan vaatteen vastuulliseen elinkaareen. Kuitu edustaa kuitenkin sitä samaa pol-

kua, jota työni tarkastelee. Työni keskiössä on yllä olevan kuvion käytön kohta, sillä tar-

kasteluni keskittyy kuluttajiin ja kuluttamiseen. Työssäni tarkastellaan myös vaatteiden 

suunnittelua, tuotantoa, ostamista sekä kierrättämistä. Seuraavissa luvuissa tutustutaan 

vastuullisiin vaatteisiin suunnittelun, tuotannon, myynnin ja ostamisen näkökulmista. Tä-

män jälkeen siirrytään tarkastelemaan, millaista on vastuullinen vaatteiden kuluttaminen. 

Teoreettinen osuus pohjustaa tutkielman toteutuksen kuvausta.  
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2.1 Vaatteiden suunnittelu ja tuotanto 

 

Vaatteiden tuotanto on siirtynyt yhä enenevissä määrin halvemman kustannustason mai-

hin, muun muassa eri puolille Aasiaa. Tuotannon siirtyminen kauemmaksi kuluttajia on 

herättänyt ajatuksia vaatteiden tuotannon vastuullisuudesta. (Niinimäki, 2011, s.139.) 

Matka tekstiilikuiduista valmiiseen kankaaseen ja siitä viimeisteltyyn vaatteeseen on 

pitkä ja yksi monimutkaisimmista teollisuusketjuista. Tekstiili- ja vaatetuotanto on mer-

kittävä ympäristön saastuttaja ja veden, kemikaalien sekä energian kuluttaja. Vaatetuo-

tannossa tulisi huomioida ekologinen, sosiaalinen ja taloudellinen kestävyys, jotta vas-

tuullisen vaatteen kriteerit täyttyisivät. (Fletcher, 2008, s.41.)  

 

Vaatteiden suunnittelulla on merkittävä vaikutus niiden vastuullisuuteen. Suunnittelijan 

tulee ottaa huomioon sekä kuluttajien vaatimukset että tuottajien taloudelliset odotukset. 

Vastuullinen vaatesuunnittelu pyrkii lisäämään vastuullista kuluttamista. Siksi on tär-

keää, että suunnittelija ymmärtää kuluttajien vastuullisuuden vaatimukset. (Niinimäki, 

2011, s. 26, 90.) Suunnittelijalla on myös mahdollisuus vaikuttaa vaatteet vastuullisuu-

teen negatiivisesti. Jos vaatteet suunnitellaan jatkuvasti muuttuvien trendien mukaan, ne 

voivat siirtyvät nopeasti pois muodista. Nopeasti muodista siirtyvät vaatteet jäävät joko 

käyttämättä tai niistä hankkiudutaan nopeasti eroon. (Fry, 2009, s. 12.)  

 

Vastuullinen vaate on suunniteltu niin, että se on aikaa kestävä, laadukas ja tehty kestä-

vistä materiaaleista. Materiaalien tulisi olla sellaisia, että ne tarvitsevat vähän huoltoa ja 

ne olisivat käyttökelpoisia myös silittämättä. Suunnittelussa on huomioitava myös vaat-

teen kierrättämismahdollisuudet. (Niinimäki, 2011, s. 142.) Vaatesuunnittelussa tulisi 

huomioida kolme osa-aluetta. Ensimmäisenä tekijänä on huomioitava sosiaaliset vaiku-

tukset, missä ja ketkä vaatteet valmistavat. On myös huomioitava ekologiset vaikutukset 

valitsemalla vastuullisia materiaaleja ja huomioimalla vaatteen koko elinkaaren aiheutta-

mat ympäristövaikutukset. Tuotantoalasta riippumatta raha vaikuttaa suunnitteluun ja 

tuotantoon, myös vaateteollisuudessa. Suunnittelijan on huomioitava taloudellinen näkö-

kulma, muun muassa vaatteiden valmistuskustannukset ja vähittäismyyntihinnat, jotta 

tuotanto on kannattavaa. (Gwilt, 2014, s. 22.)  
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2.1.1 Ekologinen kestävyys 
 

Ekologisen kestävyyden mukaan ihmisten kaikki toiminta tulee olla ympäristön kannalta 

kestävää. Se tarkoittaa, että kaikki toiminta on sellaista, ettei luonnon kantokyvyn rajat 

ylity. (Valtioneuvoston kanslia, 2020.) Vaatteiden tuotanto aiheuttaa erilaisia ympäris-

tölle haitallisia vaikutuksia. Tuotannossa käytetään paljon energiaa, vettä ja kemikaaleja. 

Ympäristöhaittoja syntyy sekä luonnonkuitujen että synteettisten kuitujen valmistuk-

sessa. Synteettiset kuidut valmistetaan uusiutumattomista raaka-aineista, kun taas luon-

nonkuitujen ja muuntokuitujen lähtöraaka-aineet ovat uusiutuvia ja biohajoavia. Ekolo-

gisen kestävyyden kannalta kuitujen tuotannossa olisi tärkeää lisätä haitattomien kemi-

kaalien käyttöä sekä varmistaa niiden kierrätettävyys. (Räisänen, Rissanen, Parviainen & 

Suonsilta, 2017, s.104.) 

 

Luonnonkuitujen, erityisesti puuvillan, silkin ja villan viljelyssä syntyy ympäristöhaittoja 

(Šajn, 2019). Niiden viljelyssä käytetään runsaasti lannoitteita, kasvinsuojeluaineita, ke-

mikaaleja, energiaa ja vettä. Vettä kuluu erityisesti luonnonkuitujen pesuun ja kuivatuk-

seen, joka on tehtävä ennen niiden käyttöä tekstiiliteollisuudessa. Vedenkulutus on suu-

rinta juuri puuvillan viljelyssä, jossa käytetään runsaasti keinokasteluvettä. (Räisänen, 

ym. 2017, s.104.) Luonnonkuiduista ympäristöystävällisin vaihtoehto on pellava, jonka 

viljely vaatii vähemmän vettä, torjunta-aineita ja lannoitteita (Šajn, 2019).  

 

Synteettisten kuitujen valmistuksessa syntyy myös ympäristöhaittoja, esimerkiksi run-

sasta vedenkulutusta ja kemikaalien käyttöä (Räisänen, ym. 2017, s.104). Yksi yleisim-

mistä synteettisistä kuiduista on polyesteri, jota voidaan käyttää puuvillan tavoin. Sen 

valmistuksessa käytetään vähemmän vettä kuin puuvillan viljelyssä. Lisäksi polyesteria 

voidaan pestä matalissa lämpötiloissa, se kuivuu nopeasti, eikä juuri vaadi silittämistä. 

Lisäksi polyesteristä valmistetut vaatteet voidaan kierrättää uudelleen käyttökelpoisiksi 

kuiduiksi. Polyesterillä on myös haittapuolensa, pestäessä polyesterivaatteita niistä irtoaa 

pesuveteen mikromuovikuituja, jotka päätyvät vesistöihin. (Šajn, 2019.) 

 

Kuitujen kehräys langoiksi, kudonta kankaiksi, kankaiden värjäys ja muut viimeistely-

tekniikat kuluttavat paljon energiaa, vettä ja kemikaaleja. Suurin osa massatuotannoista 

tapahtuu kehitysmaissa, joissa ympäristölainsäädäntö ei ole yhtä kehittynyt kuin Euroo-

passa. Kankaiden värjäyksestä syntyneet jätevedet saatetaan päästää suodattamattomina 
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suoraan vesistöihin. (Šajn, 2019.) Globaali vaatteiden tuotanto edellyttää tekstiilien kul-

jettamista useita kertoja ennen kuin ne päätyvät kuluttajille (Fletcher, 2008, s.139, 140–

141). Suurin osa Euroopassa käytettävistä tekstiileistä tulee kehitysmaista, jolloin kulje-

tusmatkojen ollessa pitkiä syntyy myös paljon kuljetuspäästöjä (Šajn, 2019). Kuljetus-

päästöjen määrään voidaan vaikuttaa muun muassa kuljetusreittien optimoinnilla ja ajo-

tavalla. Tekstiiliyritykset voisivat myös osallistua vapaaehtoiseen päästöjen kompensoin-

tiin. (Harmaala & Jallinoja, 2012, s. 21.) Ympäristövaikutuksia voitaisiin vähentää myös 

tuottamalla vaatteita keskitetysti lähellä kuluttajia. Paikalliset tuottajat eivät voi täysin 

korvata globaaleja tuottajia, sillä globaalilla vaatteiden massatuotannolla on vakiintunut 

paikka kulutusyhteiskunnassamme. Paikallinen tuotanto kuitenkin täydentää globaalia 

tuotantoa. Paikalliset vaatteiden tuottajat voivat saada vaikutteita globaalista tuotannosta, 

esimerkiksi reagoimalla nopeasti kuluttajien tarpeisiin.  (Fletcher, 2008, s.139, 140–141.)  

 

Vaatteiden ympäristöystävällisyydestä kertovat myös ympäristömerkit, joita saa käyttää 

tuotteissa vain, jos niille on myönnetty merkin käyttöoikeus. Käyttöoikeudet ovat ylei-

sesti maksullisia ja määräaikaisia. Tunnettuja ympäristömerkkejä ovat muun muassa 

Ökö-Tex Standardi 100, pohjoismainen joutsenmerkki ja Euroopan Unionin ympäristö-

merkki. (Räisänen, ym. 2017, s. 249–250.) Lainsäädännöllä voidaan säädellä ympäristö- 

ja sosiaalistandardeja.  Esimerkiksi kemikaalien käyttöä voidaan rajoittaa, mutta kaikkia 

kemikaalikäsittelyjä ei voida myöskään välttää. Negatiivisia ympäristövaikutuksia voi-

daan vähentää minimoimalla tekstiilien prosessointivaiheiden määrää, valitsemalla ym-

päristöystävällisiä tuotantomenetelmiä ja haitattomia kemikaaleja. Vaatteiden vastuulli-

suutta lisää tuotantovaiheessa huomioitu veden ja energian käyttö sekä jätevirtojen huo-

lellinen hallinnointi ja kierrätys.  (Fletcher, 2008, s. 41,44.)  

 

 

2.1.2 Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys 
 

Taloudellinen kestävyys on sosiaalisen kestävyyden mahdollistaja. Hyvä taloudellinen 

tilanne mahdollistaa yhteiskunnan hyvinvointia edistävien palveluiden toiminnan. Talou-

dellisella kestävyydellä on merkittävä rooli ympäristökuormituksen minimoimisessa. 

Kestävän kehityksen kannalta on merkitystä, mitä ihmiset ostavat ja miten kuluttavat. 

(Valtioneuvoston kanslia, 2022.) Talous pyörii luonnonvarojen jalostamisen ja niistä hyö-

dynnettävien palveluiden tarjoamisen avulla. Kaikki hyödynnetyt luonnonvarat palaavat 
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ympäristöön käytön jälkeen, muun muassa päästöinä. Tämän prosessin tavoitteena on ta-

loudellinen hyöty. Mitä enemmän taloudellista hyötyä sitä enemmän työpaikkoja ja nii-

den kautta lisää yhteiskunnallista hyvinvointia. Suurta taloudellista hyötyä tavoitellessa 

pyritään energia, työvoima ja raaka-aineet saamaan mahdollisimman edullisesti. Tuo-

tanto ja palvelut siirtyvät kehitysmaihin, jossa tuotannon kustannukset ovat edullisimmat. 

Tämä johtaa siihen, että ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden kustannuksella saavute-

taan taloudellinen hyöty. (Salonen, 2010, s. 95–96.) Taloudellinen kestävyys on edellytys 

sosiaalisen kestävyyden toteutumiselle. Taloudellinen kestävyys edistää taloudellista kas-

vua ja ei johda pitkällä aikajänteellä velkaantumiseen tai varantojen häviämiseen. (Ym-

päristöministeriö, 2022.) Taloudellista kestävyyttä edistettäisiin suosimalla pienyrittäjiä 

ja paikallisia toimijoita sekä lisäämällä paikallista yritystoimintaa (Salonen, 2010, s. 96). 

 

Sosiaalinen kestävyyden tavoitteena on yhteiskunnan hyvinvoinnin tukeminen ja turval-

lisen ja oikeudenmukaisen ympäristön takaaminen (Valtioneuvoston kanslia, 2022).  

Vaateteollisuuden globalisoitumisen myötä kilpailu eri maiden ja yritysten välillä on kas-

vanut. Kilpailun myötä vaateteollisuuden sosiaalinen kestävyys on herättänyt keskuste-

lua, sillä eettiset haasteet ovat selvästi nähtävissä. Yksi suurimmista haasteista on työnte-

kijöiden laiminlyönti. Laiminlyödyksi tulevat erityisesti ne työntekijät, joilla ei ole kou-

lutusta ja, joiden tulotaso on matala.  (Ahmed & Peerlings, 2008, s. 66.)  

 

Vastuullisessa vaatetuotannossa huomioidaan työntekijät ja heidän työolonsa. Vastuulli-

nen työnantaja solmii laillisen työsopimuksen ja työntekijä saa työstänsä asianmukaisen 

palkan, joka on ennalta määritelty työsopimuksessa. Työolosuhteiden tulee olla kunnol-

liset ja turvalliset sekä työtuntien kohtuullisia. Vastuullinen vaateteollisuuden toimija ei 

syrji työntekijöitään eikä käytä tuotannossaan lapsityövoimaa. (Fletcher, 2008, s.139, 

140–141.) Lapsityövoiman käyttö on yleistä juuri kehitysmaissa. Se riistää lapsilta lap-

suuden kokemisen sekä asettaa heidät vaaratilanteisiin. Yleisiä vaaratilanteita ovat ter-

veysvammat ja seksuaalinen, fyysinen sekä taloudellinen hyväksikäyttö. Vaateteollisuu-

dessa työskentelevillä lapsilla harvoin on mahdollisuutta kouluttautua, vaikka haluaisivat. 

(Kamruzzaman & Hakim, 2018.) Työntekijöiden hyvinvointia voitaisiin lisätä tarjoa-

malla koulutusta ja terveyspalveluita (Valtioneuvoston kanslia, 2022).   Sosiaalista kes-

tävyyttä lisäisi myös vähimmäispalkkojen nostaminen sekä fyysisten työolojen paranta-

minen (Ahmed & Peerlings, 2008, s. 667).  
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Sosiaalisen kestävyyden toteutuminen on haasteellista, sillä kuluttajat usein tiedostavat 

sosiaaliset ongelmat, kuten alhaiset palkat ja heikot työolosuhteet, mutta eivät välitä 

niistä. Yritysten muut vastuuttomat piirteet voidaan sivuuttaa ajattelemalla yritysten ole-

van sosiaalisesti vastuullisia tarjoamalla runsaasti työpaikkoja.  Sosiaalisista ongelmista 

huolimatta kuluttajat eivät ole valmiita luopumaan pitämistään tuotteista tai valmiita mak-

samaan lisää vastuullisesta tuotannosta. (Carrigan & Attalla, 2001, s. 568.)  

 

 

2.2 Vaatteiden vähittäismyynti ja ostaminen 

 

Suuri osa Suomen markkinoilla olevista vaatteista tuodaan Euroopan ulkopuolelta. 

Vuonna 2020 Suomeen tuoduista tekstiileistä ja muodista yli kolmasosa oli peräisin Kii-

nasta. (Suomen tekstiili ja muoti, 2021.) Suomalaiset käyttävät vuosittain lähes viisi mil-

jardia euroa muotiin ja tekstiileihin. Eniten muotia ja tekstiilejä kuluttavat yli 45-vuotiaat. 

Tähän syynä on, että yhä suurempi määrä suomalaisista on vanhempaa ikäryhmää. Suo-

malaisten ostaminen on hajautunut useisiin ostopaikkoihin perinteisten vaatekauppojen 

ohella. Tekstiilejä ja muotia ostetaan myös verkkokaupoista, marketeista sekä toisilta ku-

luttajilta. (Suomen tekstiili ja muoti, 2022, s. 22–24.) Vähittäismyynti verkkokaupoissa 

on vilkasta erityisesti naisten vuoksi. Lähes puolet 16–89-vuotiaista naisista ostavat vaat-

teita verkkokaupoista.  (Suomen virallinen tilasto, 2019.) 

 

Vaatteiden vähittäismyynti ja mainonta ei aina ole läpinäkyvää ja selkeää. Erityisesti pi-

kamuotiyritykset voivat mainostaa tuotteitaan tai yhtä tuoteperhettään korostaen ympä-

ristömerkkejä tai vastuullisesti tuotettuja materiaaleja. Yrityksillä voi olla omia ympäris-

tömerkkejä, jotka eivät ole virallisia ja standardoituja. Omilla ympäristömerkeillä ja mai-

nonnalla kuluttajaa on helppo ohjata harhaan. Tätä kuluttajien harhaan ohjaamista kutsu-

taan viherpesuksi. Viherpesu ei kuitenkaan muuta pikamuotiyritysten perimmäistä talou-

dellista logiikkaa, joka on tuottaa muotia paljon ja edullisin kustannuksin. (Niinimäki, 

2015, s 7.) Kuluttajat saattavat luottaa pelkkiin tuotemerkintöihin, eivätkä etsi itse aktii-

visesti lisää tietoa vastuullisuudesta. Tämän takia yrityksillä on mahdollisuus vaikuttaa 

tuotemerkintöjen avulla kuluttajien ostopäätöksiin. (Carrigan & Attalla, 2001, s. 569.) 
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Myös mainonnalla on vaikutusta kuluttajien ostopäätöksiin. Carrigan ja Attalan (2001, s. 

569–571) tutkimuksen mukaan kuluttajien ostopäätökseen vaikuttaa se, millaista tietoa 

yrityksistä on mediassa. Jos kuluttaja saa tietoonsa epäedullista tai vastuutonta tietoa jon-

kin yrityksen toiminnasta, välttää hän todennäköisesti ostamasta kyseisen yrityksen tuot-

teita. On kuitenkin huomattu, ettei jonkin tietyn tuotteen tai merkin välttäminen johda 

vielä vastuullisen tuotteen valintaan. Toisin sanoen kuluttaja todennäköisesti vaihtaa vain 

kilpailevan yrityksen vastaavaan tuotteeseen. Kilpaileva yritys saattaa toimia täysin sa-

manlaisin vastuullisuusperiaattein.   

 

 

2.3 Kestävä kehitys vastuullisuutta edistämässä 

 

Kestävä kehitys on jatkuva prosessi, jota kehittämällä opitaan kestävämpiä tapoja elää ja 

tuottaa vastuullisempia vaatteita. Tiedon jakaminen, erityisesti vaatteiden tuottajille ja 

kuluttajille, edistää vastuullisempaa tulevaisuutta. (Sherin, 2013, s.181.) Kestävän kehi-

tyksen periaatteena on, että nykyinen sukupolvi säilyttää aineelliset pääomat sekä luon-

nonvarat vähentymättöminä seuraaville sukupolville. Uusiutumattomien luonnonvarojen 

käyttämisen sijaan tulisi suosia uusiutuvien luonnonvarojen hyödyntämistä. (Ollikainen 

& Pohjola, 2013.)  Kestävän ajattelun mukaisesti jätteet eivät ole vain jätteitä, vaan myös 

hyödynnettäviä uusia raaka-aineita (Kääriäinen, 2019). Kestävä kehitys voidaan jakaa 

kolmeen ulottuvuuteen: ekologiseen, taloudelliseen ja sosiaaliseen kestävyyteen (Ollikai-

nen & Pohjola, 2013). Näiden ulottuvuuksien keskinäinen riippuvuus on kestävän kehi-

tyksen toteutumisen kannalta olennaista. Sosiaalinen perusta, talouden toiminta ja ympä-

ristön kuormitus on monin tavoin riippuvaisia toisistaan. (Valtioneuvoston kanslia, 

2022.) 

 

Kestävän kehityksen mukaisesti myös vaateteollisuus uudistuu ja muotoutuu. Jatkuvasti 

kehitellään uusia innovaatioita, materiaaleja ja toimintamalleja. Tulevaisuuden vastuulli-

semmissa vaatteissa teknologiaa hyödynnetään yhä enemmän älyvaatteiden teossa. Li-

säksi suositaan yhä enemmän kierrätettäviä materiaaleja ja kehitetään uudenlaisia kuitu-

materiaaleja. (Valtioneuvoston kanslia, 2022.) Yksi merkittävimmistä ja runsaimmin 

Suomessa saatavilla olevista uusiutuvista raaka-aineista on puu. Yleisin puun selluloo-

sasta valmistettava muuntokuitu on viskoosi, jota käytetään monipuolisesti erilaisissa 

tekstiilituotteissa. (Kääriäinen, 2019.) Suomessa kehitetään jatkuvasti uudenlaisia tapoja 
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muuttaa tekstiiliteollisuutta vastuullisemmaksi. Spinnova on kehitellyt uudenlaisen 

muuntotekstiilikuidun, joka ei sisällä lainkaan mikromuoveja. Tuotantoprosessissa on 

huomioita ympäristöystävällisyys sekä uusiutuvien raaka-aineiden hyödyntäminen.  

(Spinnova, 2020.) 

 

Yksi kestävää kehitystä edistävä tekijä on jakamistalouden suosiminen. Sitä suosimalla 

käyttöön saadaan vastuullisempia vaatteita, joiden käyttöikä pidentyy jakamisen ansiosta. 

Jakamistalous on jakamista, lainaamista tai vuokraamista, ilman omistamista. (Piontek, 

Amasawa & Kimita, 2020.) Kasvava trendi on uusien vaatteiden hankkiminen vuokraa-

malla, ilman niiden omistamista. Vuokraus tarjoaa kuluttajille enemmän valikoimaa al-

haisilla kustannuksilla. Sen ansiosta kuluttajalla voi tulla mahdollisuus hankkia käyt-

töönsä vaate, jonka ostamiseen ei ole mahdollisuutta. (Lang, 2018.)  Juhlavaatteiden 

vuokraus on tutumpaa, mutta tulevaisuudessa erityisesti kulutusvaatteiden vuokraus nos-

taa suosiotaan. Vuokraamisen avulla vaatteiden käyttöikä pitenee ja pitkällä aikavälillä 

vaatteiden tuotantoa voitaisiin vähentää. (Piontek, Amasawa & Kimita, 2020.) 

 

Tarkastelin aiemmissa luvuissa, millaisista tekijöistä vastuulliset vaatteet muodostuvat. 

Erityisesti vaatteiden tuotantoa sekä sosiaalisen, taloudellisen ja ekologisen kestävyyden 

näkökulmia käytetään apuna tarkastellessa kuluttajien käsityksiä vastuullisista vaatteista. 

Seuraavaksi työ etenee tarkastelemaan vaatteiden kuluttamista. Tarkastelen vastuullisen 

kuluttamisen muotoja sekä vastuullista vaatteiden kuluttamista. Kuluttamiseen liitetään 

myös kierrättäminen, jota tarkastellaan luvussa 3.3. 
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3 Vaatteiden kuluttaminen 
 
 
 

Kuluttaminen on prosessi, jossa kotitalouteen hankitaan hyödykkeitä, niitä käytetään sekä 

poistetaan sieltä. Kuluttaminen perustuu luonnosta saataviin raaka-aineisiin, joista tuo-

tannosta valmistetaan hyödykkeitä tavaroiden ja palveluiden muodossa. Näitä hyödyk-

keitä kuluttajat kuluttavat eli hankkivat käyttöönsä. Käytön jälkeen käyttämättä jääneet 

tai käytetyt hyödykkeet poistetaan kotitaloudesta luontoon, jätteenkäsittelylaitoksiin tai 

uudelleen käytettäviksi. (Jarva, 2009, s. 9.) Kuluttaminen on lisääntynyt voimakkaasti 

viime vuosikymmeninä (Haanpää, 2009, s. 66). Kulutusta lisäävät jatkuvasti kasvavat 

tuotantomäärät. Kuluttaminen on arkipäiväistä toimintaa, jonka totaalinen välttäminen ei 

ole mahdollista. (Niinimäki, 2011, s. 30.)   

 

Nykyisenkaltaisessa kulutusyhteiskunnassa valinnanmahdollisuuksia ja itsensä ilmaisua 

kuluttamisen kautta on äärimmäisen paljon. Tähän huolettoman valinnan ylellisyyteen 

kietoutuu se, että yhä tiiviimmin nykykuluttajat ovat tietoisia siitä, että yletön ja harkit-

sematon kuluttaminen ei olekaan täysin suotavaa. Se on kestämätöntä ja näin ollen kulut-

tajina heille on annettu vastuu, joka heidän pitäisi ottaa kulutuspäätöksissään jatkuvasti 

huomioon. Kulutuspäätöksiä ohjaavat lukuisat tekijät, joita ovat muun muassa arvot, 

asenteet ja elämäntavat.  (Haanpää, 2009, s. 66, 71.) Kuluttamisen lisääntyessä vastuulli-

nen kuluttaminen hankaloituu ja ostoksia saatetaan tehdä myös ilman oikeaa tarvetta. 

(Niinimäki, 2011, s. 30).  

 

Kuluttamista ohjaavia tekijöitä ovat asenteet ja motiivit. Asenteet kertovat kuluttajan suh-

tautumisesta ympäröivään maailmaan. Motiivit sen sijaan ovat syiden ja tarpeiden tyy-

dyttämistä. (Räsänen, 2004.) Kuluttamiseen liitetään herkästi tunteita. Uusia vaatteita os-

taessa kuluttaja voi kokea sosiaalista hyväksyntää, tuntea kuuluvansa joukkoon tai kokea 

itsensä hyvännäköiseksi. Kun vaate ei enää ole omistajalleen sopivan kokoinen tai muu-

ten mieleinen, kuluttaja ei koe saavansa vaatteestaan hyvänolontunteita ja näin vaatteesta 

herkästi luovutaan. Kuluttaja ostaa uusia vaatteita saadakseen uudelleen hyvänolontun-

teita. (Niinimäki, 2011, s 36.) Seuraavissa luvuissa perehdytään vastuullisen kuluttajuu-

den muotoihin, vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen sekä vaatteiden kierrättämiseen. 

Tässä työssä vastuullinen vaatteiden kuluttaminen käsitetään harkittuna ja tarpeeseen teh-

tynä kuluttamisena. Vastuullisessa kuluttamisessa keskitytään hankkimaan vastuullisia 
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vaatteita, vähennetään kuluttamista ja muutetaan kuluttamistapoja, esimerkiksi käyttä-

mällä vaatteita pidempään ja kierrättämällä ne oikein.  

 

 

3.1 Vastuullisen kuluttajuuden muotoja 

 

Kuluttajan tehtävä on olla valitsija, joka valitsee itselleen hyödykkeitä kulutettavaksi 

(Jarva, 2009, s. 11). Vastuullista kuluttajuutta on vastuullisempien tuotteiden kuluttami-

sen lisääminen, kulutustapojen muuttaminen ja kulutuksen vähentäminen (Jackson & 

Michaelis, 2003, s. 4). Vastuullinen kuluttaja ottaa selvää asioista, hankkii tietoa ja tark-

kailee kulutusvalintojaan (Moisander, 2001). Vastuullisen kuluttajuuden toteuttaminen ei 

aina ole helppoa. Jos kuluttajat eivät tiedä, millaista on vastuullinen kuluttajuus, sen to-

teuttaminen on haasteellista. Lähtökohtana on kuluttajien tiedon lisääminen. Tietoa voi-

daan välittää kampanjoin, tiedottamalla myymälöissä ja lisäämällä tietoa vastuullisuu-

desta vaatteiden tuotelappuihin. (Šajn, 2019.)   

 

Useat kuluttajat suhtautuvat positiivisesti vastuulliseen kuluttamiseen, mutta se ei aina 

johda vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen (Šajn, 2019). Kuluttajat haluavat ostosten te-

kemisen olevan helppoa ja haluavat välttää selvitystyötä ostaakseen vastuullisia tuotteita. 

Kuluttajat suosivat mielellään vastuullisia tuotteita, jos niistä ei aiheudu lisäkustannuksia, 

laadun heikkenemistä tai tuotteiden etsimistä useista paikoista. (Carrigan & Attalla, 2001, 

s. 570.) Niinimäki (2011, s. 76) on tutkimuksessaan huomannut, että kuluttajat ovat yhä 

enemmän kiinnostuneita ympäristöasioista. On kuitenkin todettu, ettei suotuisa, vastuul-

liseen kuluttamiseen kannustava ympäristö vielä takaa vastuullisia ostopäätöksiä. 

 

Kuluttajat, jotka ovat huolissaan ympäristöstä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista, tekevät joi-

tain vastuullisia ostopäätöksiä, mutta eivät kuitenkaan täysin omaksu kestävää kulutus-

käyttäytymistä. (McNeill & Moore, 2015.) Muun muassa korkeat hinnat voivat estää ku-

luttajia suosimasta vastuullisia valintoja (Šajn, 2019). Wilska (2002, s. 201) on tutkinut, 

miten kuluttajan taloudellinen tilanne vaikuttaa kuluttamisen laatuun ja tapoihin. Tutki-

muksessa selvitettiin, kuluttaisivatko ihmiset enemmän, jos heillä olisi rajaton määrä ra-

haa käytettävissään. Selvisi, että kuluttamisen määrä suurenisi, jos taloudellinen tilanne 
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sen sallisi. Erityisesti nuoret aikuiset ilmaisivat halunsa kuluttaa enemmän rahaa. Tutki-

muksessa selvisi myös, etteivät kuluttajat olleet huolissaan leimautumisesta materialis-

teiksi.  

 

Nuoriin kohdistuvasta kulutustutkimuksesta selvisi, että myös nuoret ovat huolissaan ym-

päristön hyvinvoinnista ja lisääntyvästä kuluttamisesta. Huolestuneisuudesta huolimatta 

nuorista enemmistö ei ollut halukkaita muuttamaan kulutuskäyttäytymistään vähemmän 

ympäristöä kuormittavammaksi. Nuoret olivat valmiita tekemään ympäristövastuullisia 

tekoja vain, jos ne vaativat minimaalista vaivannäköä. (Haanpää, 2005.) Jyrinkin, Leipä-

maa-Leskisen ja Laaksosen tutkimuksessa selvitettiin nuorten välttämättömiksi koettuja 

kulutuksen kohteita. Nuoret kokivat suurimman osan kulutuksen kohteistaan välttämät-

tömiksi, mutta sitä ei selitetty materialismilla tai kuluttamisen kiinnostavuudella. Nuoret 

kokivat, että kulutusta lisää tarve kuulua joukkoon. (Jyrinki, ym., 2012, s. 14.) Uusitalon 

(1990, s. 223–224) tutkimuksessa on havaittu, että oma usko ympäristön vaikutusmah-

dollisuuksiin liitettiin vain kierrättämiskäyttäytymiseen ja muita ympäristön kannalta 

merkittäviä kuluttamistapoja ei koettu tärkeiksi.  Huomattiin, että kuluttajat tekevät mie-

luummin ympäristöystävällisiä valintoja, jos saavat ympäristön hyvinvoinnin lisäksi hen-

kilökohtaisia hyötyjä, esimerkiksi hyvän omantunnon. 

 

Vastuullista kuluttajaa, joka huomioi kulutuksessaan ympäristöasiat, voidaan kutsua vih-

reäksi kuluttajaksi (Moisander, 2004). Aiemmin vihreä kuluttajuus koettiin radikaalina 

tapana suhtautua ympäristön suojelemiseen. Nykyisin käsite on normalisoinut ja muotou-

tunut yhdeksi kulutussuuntaukseksi. (Autio & Wilska, 2003, s. 5.) Vihreä kuluttaja ref-

lektoi kriittisesti omaa kulutuskäyttäytymistään ja siihen voi liittyä myös länsimaisen ku-

lutuskulttuurin vastustamista (Moisander & Pesonen 2002). Kulutuskäyttäytyminen koh-

distuu erityisesti konkreettisiin tekoihin ja arjen kulutuskäytänteisiin (Moisander, 2004). 

Näitä käytänteitä ovat esimerkiksi vastuullisten tuotteiden suosiminen, niiden asian mu-

kainen kierrättäminen ja lajittelu (Autio, 2006, s. 45–73). Vihreää kuluttajuutta on vas-

tuullisten tuotteiden suosiminen, ostaminen vain tarpeeseen ja kestävien tuotteiden suo-

siminen. Suosimalla kestäviä tuotteita kokonaiskulutus vähenee pitkällä aikavälillä, kun 

tuotteita ei tarvitse ostaa usein. (Fuentes, 2014, s. 491.) 
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Yksi tapa lisätä vastuullista kuluttamista on antikuluttaminen eli kuluttamisen vähentä-

minen (Luukkonen, 2020). Antikuluttaminen nähdään arkipäiväisenä toimintana, joka il-

menee tiettyjen tuotteiden, palveluiden tai tuotemerkkien kulutuksen minimoimisena. 

Antikuluttaminen ei kuitenkaan ole riippuvaista siitä, miten vastuullinen kuluttaja on, 

vaan kuluttamisen vähentämistä voi ilmetä jokapäiväisessä arjessa ilman vastuullisuus-

ajattelua. (Black & Cherrier, 2010.)  

 

Kuluttamisen vähentämisen edellytyksenä on, että kuluttaja ymmärtää omat välttämättö-

mät tarpeensa. Koettu välttämättömyys määrittelee, kuinka paljon kuluttaja voi kulutta-

mistaan vähentää. Vastuullisuus tulisikin sisällyttää välttämättömiksi koettuihin kulutuk-

sen kohteisiin, joista kuluttajat eivät mielellään luovu. Olisi myös tärkeää, että vastuulli-

set vaihtoehdot olisivat tarjolla, siellä missä kuluttajat viettävät aikaa. (Jyrinki, ym., 2012, 

s.13–14.) Luukkonen (2020) löysi tutkimuksessaan useita erilaista kuluttamisen vähentä-

misen tapoja. Pääosin kaikki tavat olivat arkisia kulutuskäytänteitä, joihin liittyivät ruoka, 

vaatteet, liikkuminen, kodintavarat, kosmetiikka ja jätteet. Vaatteiden vähempi ostaminen 

oli yksi suurimmista yksittäisistä kulutusluokista. Vaatteiden kulutusta vähennettiin vaa-

teostosten vähentämisellä sekä keskittämällä ostokset kirpputoreille. Lisäksi huomiota 

kiinnitettiin epäeettiseksi koettujen vaateliikkeiden boikotointiin, kestävien ja laadukkai-

den vaatteiden hankintaan sekä vaatteiden lainaamiseen. Kuluttamista voidaan vähentää 

myös ennakoivan kuluttamisen avulla. Se tarkoittaa muun muassa vaatteiden loppuun 

käyttämistä, oikeaoppista vaatehuoltoa sekä ajattomien vaatteiden hankintaa. Kun kulut-

tamista ennakoi edellä mainituin tavoin, vähentää se kuluttamisen tarvetta tulevaisuu-

dessa. (Luukkonen, 2020.) 

 

 

3.2 Vastuullinen vaatteiden kuluttaminen 

 

Vastuullista kuluttamista on ostaa kestäviä vaatteita vain tarpeeseen. Vaatteiden vastuul-

lisuutta lisää kierrätysmateriaaleista valmistetut ja kierrätetyt vaatteet. Kuluttajan tehtä-

vänä on vaatteiden huolto niin, että ne kestäisivät käytössä mahdollisimman pitkään hy-

vinä. Kuluttajan vastuulle jää myös vaatteen käyttöiän loputtua arvioida sen kierrättämis-

mahdollisuudet. Kuluttajan on siis arvioita, onko vaate edelleen käyttökelpoinen vai luo-

kitellaanko vaate tekstiilijätteeksi, jolloin se pitää kierrättää asianmukaisesti. (Dahlbo, 

ym. 2015.)  
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Kiertotalouden suosiminen on yksi tapa kuluttaa vastuullisesti. Kiertotalouden tavoit-

teena on vähentää jätteiden määrää ja pitää tuotteet käytössä mahdollisimman pitkään. 

Ideana on, että itselle tarpeettomat tuotteet myydään tai lahjoitetaan eteenpäin. Jos tuot-

teet eivät ole enää käyttökelpoisia, kierrätetään ne asianmukaisesti, jolloin tuotteesta voi-

daan saada arvokkaita raaka-aineita uusiin tuotteisiin. Kiertotaloutta tukee kierrätettävien 

materiaalien suosiminen tuotteiden raaka-aineina. (Šajn, 2019.) 

 

Vastuulliset vaatteet vetoavat vain osaan kuluttajista. Jatkuvasti kasvava tarjonta halpa-

muotivaatteissa lisää kestämätöntä kulutuskäyttäytymistä. Kuluttajan voi olla haastavaa 

välttää houkutusta, kun halpamuotiyritykset mainostavat houkuttelevilla tarjouksilla, 

edullisilla hinnoilla ja jatkuvasti vaihtuvilla mallistoillaan. (Šajn, 2019.) Jotta kuluttajat 

saataisiin panostamaan vastuullisiin vaatteisiin, tulisi vaatteiden olla muodin mukaisia ja 

kohtuullisen hintaisia. Vastuullisuuden tulisi olla lisäarvoa tuova tekijä, joka saa kulutta-

jan valitsemaan vastuullisen vaatteen kestämättömän sijasta. (Harris, Roby, & Dibb, 

2016, s. 8–9.) Kuluttajien kulutuskäyttäytymisessä on nähtävissä myös valikoivaa vas-

tuullisuutta (Niinimäki, 2011, s. 78).  Kuluttaja voi huomioida vain tietyt vastuullisuuden 

osa-alueet kulutuksessaan, esimerkiksi suosimalla ekologisia vaatteita, mutta ei kiinnitä 

huomiota sosiaaliseen kestävyyteen, kuten lapsityövoiman käyttöön. (Carrigan & Attalla, 

2001, s. 572). Nykypäivänä vaatteiden elinkaari on usein lyhyt, tuotteita käytetään vähän 

aikaa, niitä ei kuluteta loppuun ja niistä luovutaan herkästi. Vastuullisuutta voisi edistää 

pienin teoin, kuten vähentämällä vaatteiden pesukertoja, suosimalla vaatteiden tuuletta-

mista, pesemällä matalissa lämpötiloissa täysiä pyykinpesukoneellisia. Lisäksi voisi vält-

tää rumpukuivausta, suosia ympäristöystävällisiä vaatemateriaaleja sekä lahjoittaa eteen-

päin käyttämättömät vaatteet. (Šajn, 2019.) 

 

McNeill ja Moore (2015) ovat tutkineet kuluttajien suhtautumista vastuullisten vaatteiden 

ostamiseen. Kuluttajien suhtautuminen vastuullisuuteen vaikutti kuluttajan ostokäyttäy-

tymiseen, yleiseen huolestuneisuuteen ympäristön hyvinvointia kohtaan sekä sosiaalisiin 

tekijöihin. Kuluttajilla ei kuitenkaan ollut mielenkiintoa etsiä vastuullisia vaatteita ja he 

kokivat pikamuodin nopeatempoisuuden, kuten vaihtuvat mallistot ja vuodenajat miellyt-

tävinä. Kuluttajien mielenkiinto vastuullisuutta kohtaan ei ollut tutkimuksen mukaan yh-

teydessä käytettyjen vaatteiden ostamiseen. Käytettyjen vaatteiden ostaminen nähtiin en-

nemmin olevan hyvänä keinona säästää rahaa tai löytää valtavirrasta poikkeavia vaatteita 

kuin edistää vastuullista ostokäyttäytymistä. Kestävien vaatevalintojen esteeksi koettiin 
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korkeat hinnat, tietämättömyys ja sosiaalisen hyväksynnän puute. Niinimäen (2015, s. 7) 

mukaan yksi merkittävä este vastuullisten vaatteiden kuluttamisessa on, etteivät kuluttajat 

tunnista niitä. Kuluttajat voivat myös virheellisesti luulla jotakin vaatetta vastuulliseksi. 

Yritykset voivat käyttää vastuullisuutta mainontakeinonaan, vaikka yritys itsessään ei toi-

misi vastuullisesti.  

 

Haanpään (2009, s. 80) tutkimuksessa selvisi, että kuluttajille tärkeää vaatteita ostaessa 

on niiden laatu, yksilöllinen palvelu ja ostotilanteiden kiireettömyys. Tärkeiksi tekijöiksi 

vaatteita ostaessa koetaan myös istuvuus, väri, yhteensopivuus olemassa olevien vaattei-

den kanssa sekä todellinen tarve vaatteelle (Thogersen, 1999). Swinker ja Hines (2006) 

ovat tutkineet, miten kuluttajat arvioivat vaatteiden laatua. Laadun arvioinnissa käytettiin 

neljää osa-aluetta: sisäisiä, ulkoisia, ulkomuodon ja käyttötarkoituksen tekijöitä. Sisäistä 

laatua voidaan arvioida kankaan ja yleisten havaintojen perusteella. Ulkoiseen laatuun 

liitettiin tuotemerkki, hinta ja valmistusmaa. Ulkomuototekijöihin liitettiin erityisesti 

väri, suunnittelun onnistuminen ja muodikkuus. Viimeisenä osa-alueena käyttötarkoituk-

sen sopivuustekijöissä olivat hoito-ohjeet, kankaan muodossa pysyvyys, rypyttömyys ja 

kutistuvuus. Tutkimuksessa huomattiin, että vaatteiden sisäisiä tekijöitä, kuten kangasta, 

ei pidetty kovin tärkeänä laadun arvioimisessa. Tärkeimmäksi tekijäksi laatua arvioidessa 

oli esteettisyys: vaatetta ei luokiteltu laadukkaaksi, ellei se ollut muodin mukainen ja tyy-

likäs.   

 

 

3.3 Kuluttajat kierrättäjinä 

 

Dahlbo, ym. (2019) ovat tutkineet Suomen tekstiilivirtoja. Tutkimuksen mukaan tekstii-

lien kuluttaminen on valtavaa niin Euroopassa kuin globaalistikin. Suomi on voimak-

kaasti sidoksissa globaaliin tekstiilikauppaan, sillä kaksi kolmasosaa Suomen markkinoi-

den tekstiilien nettotarjonnasta on ulkomailta tuotuja. Suomessa vuonna 2019 uusia vaat-

teita ja kodintekstiilejä hankittiin 62 342 tonnia, joista suurin osa oli uusia vaatteita.  Ku-

lutuksen lisääntyessä myös tekstiilijätteen määrä kasvaa ja ympäristöongelmat lisäänty-

vät. Vuodesta 2023 alkaen Suomessa on aloitettava tekstiilijätteen erilliskeräys, joka hel-

pottaa kuluttajien kierrättämistä. Suomessa tehdyn jätelakiuudistuksen vuoksi tekstiilivir-

tojen määriä on aloitettu kartoittamaan. Kartoitus kattaa tekstiilien tarjonnan ja käytön 

sekä käytöstä poistettujen tekstiilien keräysreitit uudelleen käyttöön, kierrätykseen tai 
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polttoon. Kartoitus huomioi myös tekstiilien tuonnin ja viennin määrät. Ennen lakiuudis-

tusta tekstiilijätteen erilliskeräystä ovat suorittaneet yksityiset kerääjät, hyväntekeväi-

syysjärjestöt ja kunnalliset jätelaitokset. Vuonna 2019 noin 44 prosenttia kotitalouksien 

tekstiilijätteestä vietiin jo olemassa oleviin erilliskeräyksiin. Suurin osa tekstiileistä pää-

tyi kuitenkin sekajätteeseen.  

 

Kun vaate tulee käyttöikänsä loppuun, syystä tai toisesta, tulisi se kierrättää. Tekstiilien 

kierrättäminen tulisi tehdä kuluttajille mahdollisimman helpoksi, jolloin mahdollisimman 

moni kierrättäisi tekstiilinsä. Kierrättämistä helpottavat selkeät ja tiheästi sijoitetut kier-

rätyspisteet. (Dahlbo, ym. 2015.) Aallon (2014) tutkimuksen mukaan useat kuluttajat ovat 

kiinnostuneita kierrättämään vaatteensa, ongelmaksi usein muodostuu, ettei kuluttajalla 

ole riittävästi tietoa kierrättämisestä. Kuluttajan ajatus vaatteiden lajittelusta käyttökel-

poisiin ja käyttökelvottomiin ei aina vastaa esimerkiksi hyväntekeväisyysjärjestöjen mää-

ritelmiä. Tämän vuoksi kierrätykseen päätyy väärin lajiteltuja vaatteita, joita ei voida an-

taa eteenpäin tarvitseville.  

 

Suurin osa kaikesta tekstiilijätteestä syntyy kotitalouksissa, joissa tekstiileistä luovutaan 

yleisimmin vaatteen tai kodintekstiilin rikkikulumisen takia. Muita yleisiä syitä luopua 

vaatteista oli niiden sopimaton koko ja kulunut ulkonäkö. Vaatteiden tyyli, niihin kylläs-

tyminen tai epämuodikkuus eivät olleet merkittäviä luopumisen syitä. Lähes kaikki vas-

taajat kierrättivät käyttökelpoiset vaatteet eteenpäin niin, että joku muu pystyi vielä käyt-

tämään niitä, esimerkiksi lahjoittamalla ne hyväntekeväisyyteen. Yli puolet vastaajista 

kertoi mieluummin korjaavansa tai korjauttavansa rikkinäiset tekstiilit kuin luopuvansa 

niistä. Tutkimuksessa nousi esiin myös rikkinäisten ja kuluneiden tekstiilien hyödyntä-

minen siivousliinoina. (Dahlbo, ym. 2015.) 

 

Käytöstä poistetuille vaatteille on useita kierrätystapoja. Yksi yleisimpiä tapoja kierrättää 

vaatteita on hyväntekeväisyyteen lahjoittaminen, erilaisten järjestöjen tai keräyslaatikoi-

den kautta. Toinen yleinen tapa kierrättää vaatteita on myydä kirpputorilla. Lisäksi vaat-

teita lahjotetaan perheelle sekä muille lähimmäisille. Vaatteet voivat olla myös käyt-

töikänsä loppuun tulleita, jolloin niitä ei voi kierrättää sellaisenaan eteenpäin käyttöön. 

Nämä käyttökelvottomat vaatteet eli tekstiilijätteet voidaan tekstiilikierrätykseen. Teks-

tiilijätteitä voi kierrättää mekaanisesti, termisesti ja kemiallisesti. Tekstiilijätettä voidaan 
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myös hyödyntää energiantuotantoon. Näistä yleisimmin käytössä on mekaaninen tekstii-

lien kierrätys. (Valente, Lyng, Palm ja Rydberg, 2014.) Ylen (2021) mukaan Paimiossa 

sijaitseva jalostuslaitos on Pohjois-Euroopan suurin ja sen tarkoituksena on kierrättää ko-

titalouksien käytöstä poistetut tekstiilit uudelleen teollisuuden raaka-aineiksi mekaani-

sella kierrätyksellä. Raaka-aineista voidaan valmistaa esimerkiksi lankaa ja kankaita.  
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, millaisista tekijöistä vastuullinen vaate 

muodostuu ja miten kuluttajat kuluttavat vastuullisia vaatteita. Tavoitteena on siis tutkia, 

millaisia tekijöitä kuluttajat liittävät vastuullisen vaatteen käsitteeseen ja mitkä kulutta-

jien nimeämistä tekijöistä ovat tärkeitä heidän vastuullisten vaatteiden kuluttamisessaan. 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä on todettu, on vastuullinen vaate käsitteenä moni-

merkityksellinen (Gwilt, 2014, s. 22). Aiemmasta tutkimuksesta ilmenee myös, että kiin-

nostus vastuullisia vaatteita kohtaan ei johda vielä suoraan niiden ostamiseen ja kulutta-

miseen (Šajn, 2019). Tutkimuskysymyksien avulla lähdenkin siis selvittämään vastuul-

listen vaatteiden ja niiden kuluttamisen monimerkityksellisyyttä. Tutkimuskysymysten 

avulla selvitetään, millaista tietoa kuluttajilla on vastuullisista vaatteista ja, miten tieto 

näkyy heidän vaatteidensa kuluttamisessaan. Lisäksi selvitetään, jääkö kuluttajilta jokin 

vaatteiden vastuullisuuden osa-alue huomioimatta.  

 

Tutkimuskysymykset 

 
1. Mitä tekijöitä kuluttajat liittävät vastuullisen vaatteen käsitteeseen? 

 

2. Mitkä edellä esitetyistä tekijöistä kuluttajat kokevat tärkeiksi omassa vastuul-

listen vaatteiden kuluttamisessaan? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 
 
 

Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. Laadullinen tut-

kimus pyrkii selvittämään, millaisia käsityksiä yksilöillä on tutkittavasta ilmiöstä (Tuomi 

& Sarajärvi, 2009, s. 20).  Laadullisen tutkimuksen aineistolle ominaista on ilmaisullinen 

rikkaus, monitasoisuus ja kompleksisuus. Aineistoa kerätessä on tärkeää mahdollistaa 

mahdollisimman monenlaiset tarkastelut, jolloin aineistosta saadaan esille useita näkö-

kulmia. (Alasuutari, 2011, s. 84.) Halusin tutkimukseeni aineistoa, jossa on näkyvissä 

useita vastuullisuuden näkökulmia, sillä vastuullisuus voidaan käsittää monen eri tekijän 

kautta.  

 

 

5.1 Teemahaastattelu 

 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelu on joustava (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, 

s. 205). Sen avulla voidaan selvittää mitä ihminen ajattelee tai miksi hän toimii niin kuin 

toimii. Haastattelun tavoitteena on saada mahdollisimman paljon tietoa tutkittavasta asi-

asta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 72–73.) Haastattelu mahdollistaa tutkijalle tarpeen mu-

kaan myös perusteluiden pyytämisen, lisäkysymysten esittämisen sekä vastauksien tar-

kentamisen. Tutkijalla on myös enemmän mahdollisuuksia tulkita vastauksia kuin muissa 

tiedonkeruumenetelmissä. (Hirsjärvi, ym. 2009, s. 205–206.) 

 

Haastattelulla on aineistonkeruumenetelmänä vuorovaikutuksellinen ominaispiirre, joka 

on huomioitava tutkimustuloksia analysoidessa. Tutkittavat ovat suorassa vuorovaikutuk-

sessa tutkijan kanssa, jolloin tutkittavat saattavat antaa sosiaalisesti suotavampia vastauk-

sia. Lisäksi haastattelun tekeminen on aikaa vievää ja vaatii huolellista suunnittelua ennen 

haastatteluiden suorittamista. (Hirsjärvi, ym. 2009, s.205–206.) Suunnittelua vaativat 

myös haastattelukysymyksien laatiminen, jotta niiden avulla saadaan riittävän laajasti tie-

toa. Jos aineisto jää niukaksi, voi käydä jopa niin, ettei tutkimus kerro juurikaan tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 74.)  

 

Valitsin haastattelun aineistokeruumenetelmäkseni juuri siksi, että halusin sosiaaliseen 

vuorovaikutukseen tutkittavien kanssa ja kuulla suoraan heiltä heidän näkemyksiään ja 
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kulutustapojaan. Koin tutkimuksen kannalta merkitykselliseksi, että haastattelussa kulut-

tajat eivät voineet miettiä liian kauan vastauksiaan ja siten antaa mahdollisesti suotavam-

pia vastauksia. Minulla oli myös mahdollisuus haastattelijan roolissa pyytää perusteluita 

ja esittää selventäviä kysymyksiä. Tästä oli haastatteluissa apua, sillä osa haastateltavista 

vastasi hyvin lyhyesti, ilman perusteluita. Kun kysyin, miksi tai miten, he laajensivat vas-

tauksiaan huomattavasti. Ennen varsinaisia haastatteluita suoritin yhden testihaastattelun, 

joka osoittautui niin onnistuneeksi, että otin sen mukaan varsinaiseen aineistooni.  

 

Tämän tutkimuksen haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina. Teemahaastattelu eli 

puolistrukturoitu haastattelu etenee ennalta valittujen teemojen mukaisesti, jotka perustu-

vat tutkimuksen viitekehykseen. Haastattelukysymysten järjestys voi muuttua haastatte-

lutilanteen edetessä, jos tilanne niin vaatii. Haastatteluissa ei kuitenkaan voi kysellä mitä 

tahansa, vaan pyrkimyksenä on saada merkityksellisiä vastauksia, jotka ovat tutkimus-

tehtävän mukaisia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 74.) Kysymysten teemat tulee olla en-

nalta suunniteltuja, mutta niiden muoto voi muuttua haastattelutilanteessa. Kysymykset 

voidaan jakaa kahteen ryhmään: tosiasiakysymyksiin ja mielipidekysymyksiin. Haasta-

teltavilla voi helposti mennä sekaisin asiat, jotka he tietävät ja mistä he pitävät. Tutkijan 

on tiedostettava tämä ja pyrkiä pitämään nämä ryhmät erillään toisistaan haastattelutilan-

teissa. (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 106.) Haastattelukysymykseni oli jaettu kahteen ka-

tegoriaan, toinen käsitteli haastateltavan näkemyksiä vastuullisista vaatteista eli mitä hän 

tietää niihin liittyen. Toinen osio käsitteli haastateltavan omaa vastuullisten vaatteiden 

kuluttamistaan. Olin siis ennalta rajannut tosiasiat ja mielipiteet erillisiin kysymyksiin. 

Haastattelukysymysrunko löytyy liitteestä 1. 

 

Haastateltavat rekrytoitiin Facebookin ryhmästä, joka keskittyy eettiseen, ekologiseen ja 

vastuulliseen muotiin. Tutkimuksen kohdejoukko valittiin tarkoituksenmukaisesti, eikä 

valitsemiseen käytetty satunnaismenetelmiä (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara, 2009, s.161, 

164). Haastatteluihin voidaan valita sellaisia henkilöitä, joilla on kokemusta tai tietoa tut-

kittavasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 75). Näin päätin tehdä myös omissa haas-

tatteluissani. Haastateltavistani voitiin ennalta olettaa, että he olivat lähtökohtaisesti kiin-

nostuneita vastuullisista vaatteista ollessaan kyseisen ryhmän jäseniä. Ennalta en voinut 

kuitenkaan ennustaa, millaista tietoa haastateltavilla on vastuullisista vaatteista. Ryhmän 

jäsenenä oleminen ei myöskään kerro, millaista haastateltavien vastuullisten vaatteiden 

kuluttaminen on.  
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Hirsjärven ja Hurmeen (2011, s. 58–60) mukaan haastateltavia tulisi olla niin monta, että 

saa kaiken tarvitsemansa tiedon. Tutkijalle tulee haastatteluprosessin aikana käsitys ai-

neiston kyllääntymisestä, kun uudet haastattelut eivät enää tarjoa uusi näkökulmia ja 

niissä toistuu elementit, joista ei uusia tulkintoja löydy. Loppujen lopuksi haastatteluita 

kertyi tutkimukseeni kuusi kappaletta. Tarkoituksena oli haastatella vähintään kuutta hen-

kilöä ja kuudennen haastattelun jälkeen koin, että minulla on riittävän kattava aineisto. 

Vastaukset alkoivat toistaa itseään, eikä ilmi tullut enää uusia näkökulmia.  

 

Haastattelut toteutettiin etäyhteyksin Zoomin välityksellä. En rajannut haastatteluun osal-

listuvia heidän asuinpaikkakuntansa mukaan, koska minulla ei ollut siihen liittyen mitään 

teoreettisesta viitekehyksestä tulevaa olettamusta. Etäyhteyden välityksellä toteutettu 

haastattelu mahdollisti joustavan haastatteluun osallistumisen asuinpaikkakunnasta huo-

limatta. Haastatteluajankohdat sovittiin Facebookin viestiosiossa ja sähköpostilla lähetin 

haastatteluun valituille tutkimuslupakirjeen sekä Zoom linkin. Haastateltavat vastasivat 

sähköpostiin lukeneensa ja hyväksyvänsä tutkimuslupakirjeen. Haastattelut olivat kestol-

taan 30–45 minuuttia ja ne nauhoitettiin Zoomin omalla nauhoitustoiminnolla. Nauhoit-

teet tallensin omalle tietokoneelleni niille tehtyyn omaan kansioon. Nauhoitteet litteroin 

heti haastatteluiden jälkeen ja litterointien valmistuttua hävitin nauhoitteet poistamalla ne 

tietokoneeltani. Litterointimateriaalia kertyi yhteensä 28 sivua. Haastateltavista ei tallen-

nettu mitään tietoja, muuta kuin haastattelun numero, jotka nimesin 1-6. Alla taulukko 1 

haastateltavien tiedoista eli haastatteluiden numerot ja kestot. 

 
 

Nimetyt haastattelut Kesto 

Haastattelu 1 42 minuuttia 

Haastattelu 2 37 minuuttia 

Haastattelu 3 31 minuuttia 

Haastattelu 4 44 minuuttia 

Haastattelu 5 32 minuuttia 

Haastattelu 6 34 minuuttia 

Kesto yhteensä 220 minuuttia 

 

Taulukko 1 Haastattelutiedot  
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5.2 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi ja teemoittelu 

 
 

Laadullisessa analyysissa perusanalyysimenetelmä on sisällönanalyysi, jonka avulla voi 

tehdä monenlaista tutkimusta. Sisällönanalyysilla tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai 

nähtyjen sisältöjen analyysia. Aineistoa tarkastellessa on päätettävä, mitkä asiat kiinnos-

tavat ja päätettävä jokin tarkkaan rajattu ilmiö, jota tarkastelee. Aineistoa läpikäydessä 

merkitään ne sisällöt, jotka sisältyvät valittuun rajaukseesi. Näitä sisältöjä luokitellaan, 

teemoitellaan tai tyypitellään. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 92.) 

 

Ennen aineiston analysointia litteroin eli kirjoitin haastatteluni puhtaaksi. Litteroinnissa 

tärkeää on johdonmukainen kirjoitusasu eli kysymysten puhujat ja otsikot merkitään sa-

malla tavalla jokaisen litteroidun haastattelun kohdalla (Hirsjärvi & Hurme, 2011, s. 138). 

Litteroin haastattelut tarkasti niiltä osin, jotka liittyivät haastattelukysymyksiin. Osassa 

haastatteluita haastateltavat alkoivat kertoa asioita aiheen ulkopuolelta, kuten omasta työ-

kokemuksestaan. Haastateltavilla heräsi paljon ajatuksia ja useammassa haastattelussa oli 

kohtia, joissa haastateltava itse mainitsi, ettei liity tutkittavaan aiheeseen, mutta haluaisi 

kertoa. Nämä kohdat jätin litteroinneista pois. Pois jäivät myös ylimääräiset äännähdyk-

set, täytesanat sekä miettimiseen viittaavat ilmaukset, kuten ”odota mietin” tai ”mitenkö-

hän kuvailisin”.  

 

Teemoittelu on aineiston pilkkomista ja ryhmittelyä valittujen teemojen alle. Kun haas-

tattelut on toteutettu teemahaastatteluina, muodostuivat teemat haastattelukysymysten 

teemojen avulla. Aineistosta etsitään tiettyjä teemoja ja niitä koskevia näkemyksiä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93.) Aineistoni teemat muodostuivat teemahaastattelurun-

gon mukaan. Teemoja muodostui viisi kappaletta. 

 

 

1. Vaatteiden suunnittelu 

2. Vaatteiden tuotanto 

3. Vaatteiden myynti ja ostaminen 

4. Vaatteiden käyttö ja kuluttaminen 

5. Vaatteiden huolto ja kierrättäminen 
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Jatkoin tutkimusaineistoni analyysia sisällönanalyysin avulla. Sisällönanalyysi voidaan 

jakaa induktiiviseen tai deduktiiviseen eli aineisto- tai teorialähtöiseen analyysiin. Aineis-

tolähtöinen analyysi pyrkii muodostamaan aineiston perusteella teoreettisen kokonaisuu-

den. Teorialähtöinen analyysi pohjautuu taas vahvasti johonkin jo olemassa olevaan teo-

riaan tai malliin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95–97.) Valitsin analyysimenetelmäkseni 

aineistolähtöisen sisällönanalyysin, sillä teoreettinen viitekehykseni ei pohjaudu suoraan 

johonkin valmiiseen malliin tai teoriaan vaan se on osittain hajanaista.  

 

Aineistolähtöinen sisällönanalyysi on kolmivaiheinen prosessi, ensimmäinen vaihe on ai-

neiston redusointi eli pelkistäminen, toinen on aineiston klusterointi eli ryhmittely. Vii-

meinen vaihe on abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Pelkistämisessä käy-

tetään aukikirjoitettua haastatteluaineistoa. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 108–109.) Ala-

suutarin (2011, s. 39–40) mukaan pelkistäminen on tutkimustehtävän kannalta oleellisten 

asioiden tarkastelua aineistosta. Pelkistämisessä karsitaan havaintomääriä ja näin muo-

dostuu havaintoja, joita voidaan yhdistellä yhdeksi havainnoksi. Aineiston pelkistämisen 

tein värikoodaamalla haastatteluaineistoja valitsemani viiden teeman alle. Värikoodasin 

samankaltaisia alkuperäisilmauksia ja yhdistelin ne pelkistetyiksi ilmauksiksi. Aineiston 

pelkistämiseen liittyvä taulukko löytyy liitteistä numero 2. Seuraavaksi tein aineiston ryh-

mittelyn, jossa yhdistelin pelkistetyt ilmaukset alaluokiksi ja alaluokat edelleen ylä-

luokiksi. Yläluokista muodostui kaksi yhdistävää pääluokkaa. Seuraavalla sivulla Taulu-

kot 2 ja 3, jossa ryhmittelyn vaiheet. 
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Taulukko 1 Vastuullinen vaate 
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Taulukko 2 Vastuullisten vaatteiden kuluttaminen  
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6 Tutkimustulokset  
 
 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisista tekijöistä vastuullinen vaate ku-

luttajien mielissä muodostuu ja mitkä kuluttajien mainitsemat tekijät vaikuttavat heidän 

omaan vastuullisten vaatteiden kuluttamiseensa. Tutkimustulokset on jaettu kahteen osi-

oon tutkimuskysymysten mukaisesti. Luku 6.1 kertoo, miten kuluttajat käsittävät vastuul-

liset vaatteet. Lukuun 6.2 on koottu tutkimustulokset, miten kuluttajien käsitykset vaikut-

tavat heidän vastuullisten vaatteiden kuluttamiseensa. Viimeinen luku 6.3. on tutkimus-

tulokset kokoava yhteenvetoluku.  

 

 

6.1 Käsityksiä vastuullisista vaatteista 

 

Vastaajat kokivat vastuullisuuden laajana ja moniulotteisena. He tunnistivat vastuullisuu-

den alkavan jo vaatteiden suunnittelusta ja pitivätkin erityisen tärkeänä vaatteen koko 

elinkaaren huomioimista. Vastaajat korostivat tuotannon vastuullisuutta sekä laadukkai-

den materiaalien valintaa. Gwilt (2014, s. 22) näkee vastuullisuuden ulottuvan koko vaat-

teen elinkaareen suunnittelusta, tuotannosta, myymisestä ja kuluttamisesta kierrättämi-

seen. Haastatteluissa ei noussut lainkaan esiin yrityksiä, jotka edistävät vastuullisten vaat-

teiden myyntiä kuluttajalle. Vastuuttomista vaatteista kysyttäessä myyntinäkökulma 

nousi esille.  

 

Ensinnäkin materiaalien alkuperästä asti ketju on mietitty ja mahdollisimman vä-
hän ihmisiä ja luontoa kuormittava. (H5) 

 

Erityisesti laadukkaiden materiaalien käyttö sekä tähän liittyvä vaatteen pitkä käyttöikä 

koettiin vaatteen suunnittelun vastuullisuuteen liittyviksi keskeisiksi tekijöiksi. Myös Nii-

nimäki (2011, s. 142) käsittää vaatteen kestäväksi ajallisesti ja laadullisesti sekä käytön 

jälkeen kierrätettäväksi.  Vastaajat kokivat, että vastuullinen suunnittelu on materiaalien 

tarkkaa valintaa eli valitaan kestäviä ja laadukkaita materiaaleja niin, että ne kestävät ai-

kaa. Aikaa kestävät vaatteet eivät ole muodillisesti nopeasti ohi. Vastaajien mukaan suun-

nittelussa tulisi ottaa huomioon myös materiaalien hyödynnettävyys käytön jälkeen joko 

kierrättämällä vaate eteenpäin sellaisenaan tai hyödyntämällä vaatekuituja uudelleen. 



 

30 
 

 

Kun haastatteluissa kysyttiin, millaisia ovat vastuuttomat vaatteet, kaikki vastaajat nosti-

vat esille vastuuttoman vaatteiden myynnin. Vastuuton vaatteiden myynti koettiin nopea-

tempoisena ja pikamuodin suosimisena. Vastuuttomia vaatteita kuvailtiin huonoissa tuo-

tanto-olosuhteissa valmistetuiksi. Vastauksissa ilmeni huoli, ettei vaatteiden tuotannossa 

työskentelevät ihmiset saa työstänsä asianmukaista palkkaa, työolot ovat huonot ja työn-

tekijöiden turvallisuutta ei ole varmistettu. Aiemmat tutkimustiedot tukevat vastaajien 

käsityksiä vastuuttomien vaatteiden tuotannosta, sillä Ahmed ja Peerlings (2008, s. 66.) 

ovat tutkineet, että vaateteollisuuden yksi suurimmista haasteista on sosiaaliseen kestä-

vyyteen liittyvät ongelmat, kuten työntekijöiden laiminlyönti.  

 

Vastuuttomia vaatteita kuvailtiin myös heikkolaatuisiksi, nopeasti hajoaviksi ja lyhyille 

muotisuuntauksille suunnitteluiksi. Kuluttajat eivät siis liittäneet vaatteiden myymistä 

vastuullisiin vaatteisiin, mutta vastuuttomista vaatteista kysyttäessä kuvailtiin vastuu-

tonta vaatteiden myyntiä. Voidaan siis ajatella, ettei vastuullisia vaatteita ostettaessa tule 

mietittyä myyntiin liittyvää vastuullisuutta, mutta vastuuttomia vaatteita ostaessa vastuul-

lisuus mietityttää.  

 

Halvalla myydään ja nopeasti kulutetaan ja vaate ei kestä käyttöä. (H2) 

 

Kuljeteltu materiaaleja tai kankaita edes takasin. Ne on ympäristölle epäedullisia. 

(H1) 
 

Vaatteiden kierrättäminen koettiin tärkeäksi, mutta myös haasteelliseksi. Haastatteluissa 

nousi esiin, ettei tekstiilikierrätys ole vielä kaikkialla Suomessa niin helppoa kuin toivot-

taisiin. Osassa haastatteluita kävi myös ilmi, etteivät kuluttajat täysin luota kaikkiin teks-

tiilien kierrätyspisteisiin. Osa vastaajista piti hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatekierrätys-

laatikoita epäluotettavina vastuullisuutta ajatellen. He eivät luottaneet, että vaatteet me-

nevät pyyteettömästi apua tarvitseville, vaan epäilivät, että vaatteet myydään eteenpäin 

tai myyntiin kelpaamattomat hävitetään.  

 

Kaikki haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, että vaatteet tulisi käyttää mahdollisimman 

loppuun. Kuluttajat tekivät mielellään myös pieniä korjaustöitä, kuten reikien paikkausta 

tai nappien ompelua, jotta saivat vaatteilleen lisää käyttöikää. Käyttökelpoiset itselle tar-
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peettomat vaatteet lahjoitettiin ystäville tai myytiin eteenpäin kirpputoreilla. Käyttökel-

vottomat vaatteet vietiin tekstiilikierrätykseen, jos sellainen omalla paikkakunnalla si-

jaitsi. Lisäksi käyttökelvottomia vaatteita hyödynnettiin siivousliinoina tai heitettiin ener-

giajätteeseen. Haastatteluissa ilmeni, että kuluttajat luopuvat vaatteistaan vain, jos ne oli-

vat kooltaan epäsopivia tai rikkinäisiä ja kuluneita. Kukaan vastaajista ei kertonut luopu-

vansa vaatteista niiden epämuodikkuuden takia. Aiemmat tutkimukset tukevat tutkimuk-

seni tuloksia, sillä Dahlbo, ym. (2015) on tutkinut, että vaatteista luovutaan useimmiten 

niiden sopimattoman koon tai kuluneen ulkonäön vuoksi, eikä niinkään kyllästymisen tai 

epämuodikkuuden takia. Tutkimukseeni osallistuneet vastaajat olivat hyvin yksimielisiä 

siitä, että he haluavat huoltaa ja kierrättää vaatteensa lisätäkseen niiden käyttöikää. Voi-

daan siis päätellä, että haastateltavani olivat hyvin homogeeninen joukko, joilla oli sa-

manlaisia näkemyksiä vastuullisista vaatteista.  

 

Ensisijaisesti pitäis tietty käyttää sitä kauan, mutta sitten jos on kulunut tai pikku 

reikiä, niin kyllä niitä voi korjata tai parsia. Voi vaikka kysellä tutuilta haluaako 

joku tai viedä kirppikselle. (H5) 

 

Haastatteluissa vain osa vastaajista mainitsi taloudellisen näkökulman tärkeyden. He ker-

toivat, että on suunniteltava tarkkaan materiaalien kustannukset, valmiiden vaatteiden 

myyntihinta ja se, että tuottajalle jää riittävän iso osa kokonaiskustannuksista. Osa vas-

taajista ei tunnistanut lainkaan taloudellista puolta suunnittelun osa-alueeksi. Aiempi tut-

kimustieto tukee taloudellisen näkökulman tärkeyttä. Gwilt (2014, s. 22) nostaa esiin tär-

keäksi tekijäksi suunnittelussa huomioon otettavat valmistuskustannukset ja myyntihin-

nat vaatetuotannon kannattavuuden takaamiseksi. 

 

Kaikki vastaajat kokivat sosiaalisen vastuullisuuden tärkeäksi osaksi suunnittelua ja tuo-

tantoa eli kuka ja missä vaatteet valmistetaan. Vaatteet tulisi suunnitella niin, että työnte-

kijöiden olosuhteet on turvattu, eikä niitä valmistettaisi kehitysmaissa. Työntekijöiden 

hyvinvointi nousi kaikissa haastatteluissa useasti esille. Vastuullisia vaatteita tulisi tuot-

taa tehtaissa, joissa työntekijöillä on turvalliset työolosuhteet, kunnolliset tauot ja palkat. 

Lisäksi työnteon tulisi olla vapaaehtoista, eikä perustua pakottamiseen, ihmisten riistoon 

tai lapsityövoimaan. Vastaajat olivat erityisen huolissaan sosiaalisesta kestävyydestä ja 

siitä, ettei kukaan ole puolustamassa kehitysmaiden työntekijöitä. Voidaan ajatella, että 

vastuullisten vaatteiden tärkeimmäksi kriteeriksi muodostuivat tuotanto-olosuhteet.  
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Vastaajille tärkeää oli myös ekologinen kestävyys. Ekologinen kestävyys tarkoitti vas-

taajien käsityksien mukaan sitä, että vaatetehtaiden jätteet olisivat hallinnassa niin, ettei 

niitä päästettäisi vapaasti luontoon. Vain pieni osa vastaajista ilmaisi huolensa jätevesien 

laskemisesta suoraan luontoon. Lisäksi ajateltiin, että päästöjen tulisi olla hallinnassa eikä 

myrkyllisiä kemikaaleja käytettäisi. Ekologisesti kestävät vaatteet olisi valmistettu kier-

rätetyistä materiaaleista ja tuotannossa pyrittäisiin säästämään energiaa ja vettä. Vastaajat 

kokivat vaatteet sitä vastuullisemmiksi mitä lähempänä heitä ne olivat tuotettu. He koki-

vat myös, että Suomessa valmistettuja vaatteita on markkinoilla vähän, eivätkä ne täytä 

kaikkia kulutustarpeita. Vastaajat harmittelivat, ettei esimerkiksi ulkovaatteita juurikaan 

löydy suomalaisena vastuullisena tuotantona. Näitä kokemuksia tukee tutkimus, ettei pai-

kalliset tuottajat voi täysin korvata globaaleja tuottajia. Massatuotannolla ja ulkomailla 

tuotetuilla vaatteilla on vakiintunut paikka yhteiskunnassamme. (Fletcher, 2008, s.140–

141.) 

 

Ei lapsityövoimaa, ne ihmiset, jotka siinä tehtaassa työskentelee, niin niillä olis 

asianmukainen palkka, turvalliset olosuhteet, on tauot, hyvät lomat olemassa. 

(H1) 

 

Yleisesti koettiin, että vastuullisten vaatteiden tunnistaminen ei aina ole yksinkertaista. 

Kävi myös ilmi, että vastuullisia vaatteita löytää nyt helpommin kuin kymmenen vuotta 

sitten. Vastaajat toivoivat, että vastuullisten vaatteiden saatavuus olisi helpompaa, ne tun-

nistaisi helposti ja niitä olisi tarjolla useissa paikoissa. Haasteeksi koettiin myös, ettei ole 

aikaa vertailla ja etsiä vastuullisia vaatteita. Kuluttajille ei ollut merkitystä, ostaako vaat-

teensa verkkokaupasta vai kivijalkamyymälöistä. Verkkokauppoja kuitenkin suosittiin 

mieluummin, sillä niissä koettiin olevan laajempi valikoima ja tuotteiden vertailu oli hel-

pompaa. Kuluttajat olisivat halukkaita ostamaan enemmänkin Suomessa valmistettuja 

vaatteita, mutta nykyinen valikoima koettiin suppeaksi. Tämä varmasti selittyy sillä, että 

suuri osa Suomen markkinoilla olevista vaatteista tuodaan Euroopan ulkopuolelta (Suo-

men tekstiili ja muoti, 2021). Vastuullisten vaatteiden tunnistaminen on vielä haasteel-

lista, eikä niiden mainonta ole näkyvää ja selkeää kuluttajille. Jos vastuulliset vaatteet 

tunnistaa, haluaisi niiden olevan saatavilla vaivattomasti. Voidaan siis ajatella, että vas-

tuullisten vaatteiden saatavuutta tulisi lisätä ja niiden mainontaa korostaa.  

 



 

33 
 

Vastuullisten vaatteiden löytämistä vaikeutti vastuullisuuden läpinäkymättömyys. Vas-

tuullisuutta on vaikea tunnistaa eikä vastuullisuudesta kerrota riittävästi valmistajan puo-

lelta. Kukaan vastaajista ei maininnut termiä viherpesu, mutta haastatteluissa nousi esiin 

kuluttajien harhaan johtaminen. Ajateltiin, että kuluttajalla on iso vastuu päättää, luot-

taako yritysten mainontaan tai vastuullisuuslupauksiin. Kuluttajat kaipasivat myös sel-

keää puolueetonta nettisivua, josta voisi hakea luotettavaa tietoa, kun haluavat tietää lisää 

vastuullisuudesta ja sen tunnistamisesta. Aikaisemman teorian mukaan viherpesu on yri-

tyksien harhaan johtavaa mainontaa, jonka avulla annetaan vastuullisempi vaikutelma, 

esimerkiksi yrityksen omien ympäristömerkkien avulla (Niinimäki, 2015, s 7). Vastauk-

sista ilmenee toive, että yritykset panostaisivat enemmän vaatteiden tuotannon läpinäky-

vyyteen ja rehellisyyteen. Vastaajat vaikuttivat ärsyyntyneiltä siihen, että yritykset eivät 

rehellisesti kerro toimintatavoistaan. Vastuullista kulutuskäyttäytymistä voisi edistää hel-

pottamalla kuluttajien tiedon saantia tarjoamalla heille puolueetonta ja luotettavaa tietoa 

vaatteiden vastuullisuudesta. 

 

Aika pitkälti se vastuullisen vaatteen metsästys vie aikaa. Ja vaikka oliskin aikaa 

niin ei oo kykyä kaikkea selvittää, kun se vaatteen koko prosessi ei oo kovin lä-

pinäkyvä. (H2) 

 

No sekin vaikuttaa, että miten paljon se asiakas luottaa sen yrityksen sanoihin, 

että kuinka vastuullista se sitten on. (H5) 

 

Kuluttajien tietämystä voisi edistää kampanjoin tai mainostamalla vastuullisuutta näky-

vämmin. Näkyvyyden avulla vastuullinen kuluttaminen helpottuisi. (Šajn, 2019.) Tutki-

mukseen osallistuneet vastaajat tiedostivat kohdanneensa jonkinlaista mainontaa vaattei-

den vastuullisuudesta. Kenelläkään ei ollut kuitenkaan jäänyt mieleen yksikään yksittäi-

nen kampanja tai mainos. Tästä voidaan päätellä, että nykyinen mainonta ei vielä ota juu-

rikaan kantaa vastuullisuuden näkökulmiin. Mainonta ei ainakaan ole kovin mieleen jää-

vää tai erityisen kuluttajaa herättelevää.  

 

Tutkimukseen osallistuneet vastaajat olivat jo entuudestaan kiinnostuneita vastuullisista 

vaatteista, mutta eivät silti muistaneet yhtäkään kohtaamaansa mainontaa tai tiedotetta 

liittyen vastuullisiin vaatteisiin. Voisi siis päätellä, että erityisesti ne kuluttajat, jotka eivät 

ole vastuullisuudesta kiinnostuneita, eivät tiedosta mainonnan liittyvän vastuullisuuteen. 

Vastaajat osasivat kertoa, mistä voisivat etsiä vastuullisiin vaatteisiin liittyvää mainontaa 

tai tietoa. He nostivat esiin muun muassa Facebookin aiheeseen liittyvät ryhmät, joissa 
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mainostetaan vastuullisuuden eri osa-alueita. Lisäksi kuluttajat kokivat, että valtamediat 

uutisoivat aiheesta, mutta vain harvakseltaan. Useissa haastatteluissa harmiteltiin, että 

vastuullisuusmainontaan on vaikea luottaa. Siitäkin huolimatta kampanjoita ja mainontaa 

vastuullisista vaatteista toivottaisiin julkaistavan enemmän.  

 

 

6.2 Käsityksiä vastuullisten vaatteiden kuluttamisesta 

 

Vastuullisten vaatteiden kuluttamisen osalta aineiston teemoittelun perusteella hahmottui 

kaksi yläluokkaa, jotka olivat käyttö ja kuluttaminen sekä huolto ja kierrättäminen. Vas-

taajat kokivat tärkeiksi omassa vastuullisessa vaatteiden kuluttamisessaan ostamisen vain 

tarpeeseen, kestävien materiaalien suosimisen sekä vaatteiden huoltamisen ja kierrättä-

misen. Myös aiemmat tutkimustulokset tukevat edelle mainittuja vastuullisen kuluttami-

sen piirteitä (Dahlbo, ym. 2015).  

 

Elämme kulutusyhteiskunnassa, jossa vastuullinen ja harkittu kuluttaminen voi olla haas-

teellista. Haastatteluihin osallistuneet kuluttajat olivat kaikki omasta mielestään hyvin 

harkitsevia ja pohtivia kuluttajia. Erityisesti oman kuluttamisen muuttaminen jatkuvasti 

vastuullisempaan suuntaan sekä kuluttamisen vähentäminen olivat kuluttajille tärkeitä ta-

poja edistää heidän omaa vastuullista kulutuskäyttäytymistään. He kertoivat myös, ettei-

vät tunne huonoa omaatuntoa kuluttamisestaan. Vastaajat kertoivat harkitsevansa tarpei-

taan ennen vaatteiden ostoa. Aikaisempi tutkimustieto ei tue tutkimustuloksiani tältä osin, 

sillä Niinimäen (2011, s. 30) mukaan vaatteita saatetaan ostaa ilman varsinaista tarvetta, 

eikä niiden vastuullisuuteen perehdytä.  

 

Vastaajien harkitsevuus ilmeni myös vaatteiden kierrättämisessä eteenpäin. Lähes kaikki 

vastaajat kertoivat pohtivansa säännöllisesti, miten itselle tarpeettomat vaatteet olisivat 

järkevintä kierrättää. Harkitsevuutta ja pohtivaa asennetta selittää varmasti myös heidän 

jäsenyytensä vastuullisen muodin Facebook -ryhmässä. Ryhmässä käydään paljon kes-

kusteluita liittyen vastuulliseen vaatteiden kuluttamiseen ja kierrättämiseen. Myös aikai-

sempien tutkimusten mukaan vastuullinen kuluttajuus ilmenee muun muassa vastuullis-

ten vaatteiden suosimisena, kulutustapojen muuttamisena sekä kuluttamisen vähentämi-

senä (Jackson & Michaelis, 2003, s. 4).  Kaikki vastaajat kokivat vaatteiden kuluttami-

sensa olevan harkittua. He kokivat ostavansa vaatteita tällä hetkellä melko harvoin ja niitä 
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ostettiin vain tarpeeseen. Osa haastatteluun osallistuneista kertoi avoimesti, että on aikai-

semmin ollut vastuuttomampi kuluttaja. He olivat ostaneet hetken mielijohteesta paljon 

vaatteita, jotka eivät lopulta olleet kestäneet käyttöä tai jääneet jopa käyttämättä. Nykyi-

sin vastaajille oli tärkeää ostaa vain sellaisia vaatteita, jotka koettiin tarpeellisiksi. Osa 

kertoi välillä ostavansa vaatteita yllättäen sen enempää miettimättä tarvetta, mutta koki-

vat, että nämäkin vaatteet olivat osoittautuneet tarpeellisiksi. Haastatteluun osallistunei-

den kulutuskäyttäytyminen oli muuttunut ajan saatossa vastuullisempaan suuntaan. He 

rehellisesti kertoivat aiemmin olleensa vastuuttomia kuluttajia, mutta nyt vastauksissa il-

meni hyvin vastuullista kulutuskäyttäytymistä.  

 

No ensinnäkin on se tarve, että hyvin harvoin ostan vaatetta, jos ei oo tarvetta 

sille. (H1) 

 

Tarve on ehkä päällimmäinen, en hirveesti tee semmosia, että muuten vaan. (H3) 

 

Vastaajat suosivat erityisesti sellaisia vaatteita, jotka kestivät käyttöä ja pesua. Lisäksi 

suosittiin vaatteita, jotka on valmistettu laadukkaista materiaaleista ja ovat tyyliltään sel-

laisia, etteivät ne olisi nopeasti muodillisesti ohi. Erityisesti ajattomat mallit vaatteissa 

viehättivät haastatteluun osallistuneita. Sen sijaan kuosit ja värit jakoivat mielipiteitä, osa 

suosi klassisia ja neutraaleja värejä, joita voi yhdistää kaikkien vaatteiden kanssa. Osa 

piti neutraaleja värejä tylsinä ja pyrki välttämään sellaisia vaatteita, joissa ei ollut min-

käänlaista erikoisuutta. Vastaajat erosivat siis siinä, millaisia vaatteita tyylillisesti etsivät. 

Värejä ja erilaisia kuosia suosivat vastaajat kokivat, että neutraaleja vastuullisia vaatteita 

on paremmin saatavilla. Kaikille vastaajille tärkeää vaatteita valitessa oli, että ne olivat 

mukavia päällä ja istuivat hyvin. Vastuullisia vaatteita valitessa tärkeä kriteeri oli ajaton 

malli ja tätä voisi selittää vaatteiden pitkä käyttöikä. Oletus on, että vastuulliset vaatteet 

kestävät laadun ansiosta pitkän ajan, joten niiden halutaan olevan aikaan ja muotiin sito-

mattomia.  

 

Kaikki vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että halvimman mahdollisen vaatteen suosiminen 

ei ole vastuullisin vaihtoehto. Kaikki tunnistivat edullisiin vaatteisiin liittyvät vastuulli-

suuden ongelmat. Ensisijaisesti vastaajat eivät suosineet halvinta vaihtoehtoa, vaan ym-

märsivät, että laatu ja vastuullisuus maksavat. He olivat siis valmiita ostamaan kalliimpia 

vaihtoehtoja, jotta saisivat vastuullisempia vaatteita. Vastaajat pohtivat myös, ettei kallis 

hinta takaa vielä laatua eli vain hintaa katsomalla vastuullisia vaatteita ei löydä. Osa joutui 
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tulotasonsa vuoksi ajoittain ostamaan myös halvempia vaihtoehtoja, kuitenkin tiedostaen 

niiden vastuullisuuden ongelmat. Osa myös osti ajoittain vaatteita, jotka olivat niin mie-

luisia muilta ominaisuuksiltaan, että vastuullisuus jäi sivuseikaksi, eikä vaikuttanut osto-

päätökseen. Kuten aiemmat tutkimukset ovat todistaneet, kiinnostus vastuullisuutta koh-

taan ei aina takaa vastuullisia ostopäätöksiä (Niinimäki, 2011, s. 76). Kaikki vastaajat 

osasivat kertoa vastuullisuudesta ja olivat siitä kiinnostuneita. He eivät kuitenkaan aina 

tehneet vastuullisia valintoja. Tätä selittää osaltaan myös se, että kuluttamista ohjaavat 

monet tekijät, kuten oma taloudellinen tilanne (Haanpää, 2009, s. 71).  

 

Tulotasosta johtuen tulee ostettua välillä jotain edullisempaa ei niin eettistä vaa-

tetta. (H2) 

 

Hinta vaikuttaa, en osta halvinta, en osta kalleinta. (H3) 

 

Kaikki haastatteluun osallistuneet kertoivat pyrkivänsä ensisijaisesti valitsemaan vastuul-

lisia vaatteita. Vastauksissa oli kuitenkin eroavaisuuksia siitä, mistä sellaisia vaatteita 

voisi löytää. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että vastuullisia vaatteita voi löytää kaikkialta, 

myös edullisista marketeista. Osa oli taas sitä mieltä, ettei vastuullisia vaatteita löydä kuin 

nettikaupoista tai vastuullisiin vaatteisiin keskittyvistä pienistä kivijalkamyymälöistä. 

Ilmi kävi myös, ettei aidosti vastuullisia vaatteita aina tunnisteta. Vastuullisuuden tunnis-

tamattomuus onkin yksi keskeinen este toimia vastuullisesti (Niinimäki, 2015, s. 7).  Vas-

taajille ei ollut merkitystä ostaako vaatteet nettikaupoista vai kivijalkamyymälöistä. Ne 

vastaajat, joiden saatavilla kivijalkamyymälöitä oli, kertoi käyvänsä mielellään niissä os-

toksilla. Ne vastaajat, jotka kertoivat, ettei heidän saatavillaan ole lainkaan kivijalkamyy-

mälöitä, suosivat ostosten tekoon nettikauppoja. He mielellään näkisivät vaatteet ennen 

ostopäätöksen tekoa, mutta asuinpaikkakunnan vuoksi he joutuivat turvautumaan aina 

nettikauppojen valikoimaan. Vastaajien mukaan kummallakin ostopaikalla on hyvät puo-

lensa. Nettikaupoissa on laajempi valikoima, joka on kaikkien ulottuvissa ja valikoimaa 

on helpompi vertailla. Lisäksi mukavaksi koettiin, että vaatteita sai rauhassa sovitella ko-

tona. Kivijalkamyymälöissä vaatteet näkee ennen ostopäätöstä, jolloin värit, materiaalit 

ja mallit eivät voi vääristyä, kuten kuvissa. Vaatetta ei myöskään tarvitse viedä kotiin 

saakka sovitettavaksi vaan ostopäätöksen voi tehdä jo kaupassa. Voidaan päätellä, että 

vastaajat suosivat helppoutta ja vaivattomuutta vaateostoksia tehdessään. He ostavat vas-

tuulliset vaatteensa sieltä, mistä ne helpoiten ovat ostettavissa. Lisäksi he kaipaavat myös 
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mukavuutta, kuten mahdollisuutta sovittaa vaatteita kotona rauhassa ennen ostopäätöksen 

tekoa.  

 

Jos mä löydän hyvän vaatteen, oli se sitten missä vaan että on se sitten kirpputori 

tai merkkivaateliike. Mutta en laita paljon rahaa, että kierrän kaukaa merkkiliik-

keet. (H1) 

 

Ei oo kauheesti väliä onko myymälä vai verkkokauppa, mutta näin korona-aikana 

on ollut suorastaan ihanaa rauhassa kotona sovitella. (H6) 

 

Vaatteen suunnittelu vaikutti jonkin verran ostopäätösten tekemiseen. Vastaajat kokivat, 

että erityisesti laadukas vastuullinen materiaali vaikutti ostopäätökseen myönteisesti. 

Myös leikkauksiltaan ja malliltaan hyvin suunniteltu vaate lisäsi ostohalukkuutta. Kier-

rätettävyyttä he sen sijaan eivät miettineet lainkaan ostovaiheessa. Osa kuitenkin mietti, 

että muut vaatteiden ostokriteerit, kuten laadukkaat materiaalit ja pitkä käyttöikä enteile-

vät myös mahdollisuutta kierrättää vaatteet eteenpäin käytön jälkeen. Vastauksissa kävi 

ilmi myös, että vain lastenvaatteiden kohdalla mietittiin kierrätettävyyttä. Oli siis tärkeää, 

että lastenvaatteet saisi myytyä eteenpäin käytön jälkeen. Vastaajat pitivät vaatteiden 

kierrätettävyyttä tärkeänä tekijänä vaatteiden suunnittelussa. Kuluttajat siis antavat mie-

lellään vastuun kierrätettävyyden varmistamisesta valmistajille, eivätkä itse ole haluk-

kaita varmistamaan asiaa ostovaiheessa.  Vaatteiden kierrätyksen tulisi olla niin helppoa, 

ettei sen mahdollisuutta tarvitsisi ostovaiheessa miettiä (Dahlbo, ym. 2015). 

 

Osa haastatteluun osallistuneista kuluttajista pohti, mihin olisi järkevintä kierrättää vaat-

teet, kun niitä ei itse enää käytä. He kierrättivät vaatteita asianmukaisesti, mutta jäivät 

kaipaamaan vielä helpompaa vaatteiden kierrättämistä. Helppoutta edistäisi myös kulut-

tajille jaettu tieto kierrätysmahdollisuuksista. Usein ongelmaksi muodostuu juuri se, ett-

eivät kuluttajat tiedä riittävästi vaatteiden kierrättämisestä (Aalto, 2014). Tästä voidaan 

päätellä, että vaatteiden kierrättämistä pitäisi entisestään helpottaa ja tuoda se lähelle ku-

luttajia.  

 

Vastaajien mukaan vaatteiden valmistusmaalla oli merkitystä vaatteiden ostopäätöstä teh-

dessä. He pyrkivät välttämään kehitysmaissa valmistettuja vaatteita, elleivät ne olleet tiet-

tävästi vastuullisessa tehtaassa valmistettuja. Harmillisesti joidenkin tuoteryhmien, kuten 

urheilu- tai ulkoiluvaatteiden löytäminen lähellä tuotettuna oli vaikeaa, ellei lähes mah-
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dotonta. Vastaajat suosisivat mielellään Suomessa valmistettuja vaatteita, mutta vali-

koima koettiin vielä riittämättömäksi. Euroopassa valmistettuja vaatteita suosittiin myös 

mielellään. Joskus vaateostoksia tehtiin myös muistamatta huomioita valmistusmaata ja 

vasta jälkikäteen asiaan kiinnitettiin huomiota. Lähellä valmistettuja vaatteita suosittiin 

muuan muassa lyhyempien kuljetusmatkojen takia. Kuluttajat siis suosivat mielellään lä-

hellä tuotettuja vaatteita, mutta niiden vähäisyyden vuoksi heidän on ostettava vaatteita 

myös tinkien niiden vastuullisuudesta. Suomen markkinoille kaivataan siis edelleen 

enemmän vastuullista valikoimaa, erityisesti vastaajien mainitsemista tuoteryhmistä, ku-

ten urheilu- ja ulkoiluvaatteista.    

 

Että vaikka urheiluvaatteet tai kengät niin tuntuu, että ne kaikki tehdään jossain 

Aasian maassa. Mahtaako semmosia ees olla jossain Euroopassa. (H2) 

 

Se olis semmosta paikallista eikä tulis mitää edestakaisin lentoja tai matkoja. (H4) 

 

Kaikki haastatteluihin osallistuneet kertoivat ostavansa vaatteita enemmän uutena kuin 

käytettynä. Useissa haastatteluissa nousi esiin myös koettu hyvä omatunto kuluttamisen 

suhteen. Vaikka vaatteita ostettiin lähinnä vain uutena, koettiin, ettei niitä ostettu kovin 

usein. Osa vastaajista kertoi myös valmistavansa vaatteita itse, käyttäen usein kierrätys-

materiaaleja. Vaatteiden valmistaminen itse oli kuitenkin lähinnä harrastus eikä kattanut 

kaikkia vaatetarpeita, joten vaatteita jouduttiin myös ostamaan. Vastaajat eivät suoraan 

kertoneet, mutta vastauksista voi käsittää, että vastuullisten vaatteiden löytäminen käy-

tettynä on haasteellista. Jos vastuullisten vaatteiden löytäminen uutena on vaikeaa, on se 

vieläkin vaikeampaa käytettynä. Vastauksista voidaan myös päätellä, että vastaajat koki-

vat hyvää omatuntoa kuluttamisestaan, vaikka ostivatkin vaatteet uutena, koska ostivat 

mielestään määrällisesti niin vähän.  

 

Vaatteita huollettiin monin tavoin, yleisimmät tavat olivat peseminen sekä tahrojen pois-

taminen. Jos vaate oli käytetty, muttei likainen, suosittiin ennemmin tuulettamista kuin 

pesemistä. Liiallisen pesun välttäminen ja vaatteiden tuulettaminen ovat yleisiä tapoja 

huoltaa vaatteita vastuullisesti (Šajn, 2019.) Kun vaatteita pestiin, kiinnitettiin erityisesti 

huomioita oikeisiin pesulämpötiloihin ja suosittiin eko-ohjelmia. Osa vastaajista suosi 

myös ekopesuaineita ja pesupähkinöitä. Osa vastaajista ei maininnut käyttämistään pesu-

aineistaan lainkaan. Koska pesuaineet eivät nousseet läheskään kaikkien vastaajien pu-
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heissa esille, voidaan päätellä, että pesuaineilla ei ole vastaajien mielestä vaikutusta vas-

tuulliseen vaatteiden kuluttamiseen. Vaatteiden pesemisen välttäminen, kuten tuulettami-

nen nousi kaikissa vastauksissa esille, joten voidaan päätellä, että vaatteiden pesumene-

telmillä on vastaajien mielestä vaikutusta vastuullisuuteen. Vastaajat eivät maininneet ve-

den tai sähkön kulutusta vaatteiden pesemisen yhteydessä, mutta ne ovat yhteydessä eko-

logiseen kestävyyteen.  Vastaajat kertoivat myös huoltavansa vaatteita tekemällä pieniä 

korjaustöitä, kuten nappien ompelua tai reikien paikkaamista. 

 

Pesemällä, mutta ensisjaisesti niin poistamalla tahrat heti kun ne tulee. Että ny-

kyään vältän liikaa pesemistä, hikoon aika vähän että ne ei niin likaannu. Ja jos 

likaantuu niin pesen mahdollisimman nopeesti ettei ne jää odottelemaan. (H1) 

 

Korjaan jotain pieniä juttuja, en isotöisiä. (H3) 

 

Kierrättäminen koettiin tärkeäksi ja kaikki vastaajat kertoivat kierrättävänsä vaatteitaan. 

Vastaajat eivät kuvailleet, miksi kierrättäminen on heille tärkeää, mutta voisi tulkita, että 

he uskovat sen olevan konkreettinen tapa vaikuttaa omaan vastuulliseen kuluttamiseen. 

Kierrätystavat sen sijaan vaihtelivat vastaajien välillä. Osa vastaajista kertoi käyttävänsä 

kaikki vaatteensa niin loppuun, ettei niitä voinut kierrättää enää sellaisenaan eteenpäin 

käyttöön. Loppuun kuluneet vaatteet käytettiin siivousliinoina, vietiin tekstiilikierrätyk-

seen tai sellaisen puuttuessa heitettiin energiajätteeseen. Osa vastaajista kierrätti hyvä-

kuntoisia vaatteitaan myymällä niitä kirpputoreilla tai antamalla ystävilleen. Osa suosi 

myös kierrätyskeskuksiin viemistä tai hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatekeräyslaatikoita. 

Osa vastaajista harmitteli, että välillä voi olla vaikea arvioida, onko vaate vielä kelvolli-

nen vaatekeräyslaatikoihin. Tätä selittää varmasti se, että kuluttajien käsitykset käyttö-

kelpoisista vaatteista voi olla hyvin erilaisia kuin hyväntekeväisyysjärjestöille, sillä heille 

ei kelpaa korjattavissa tai pestävissä olevat vaatteet, vaan vaatteiden tulee olla täysin ehjiä 

ja tahrattomia (Aalto, 2014). Kuluttajat eivät ehkä tule ajatelleeksi, että vaatteita ei voi 

lahjottaa, ellei niitä ole huollettu. Järjestöillä ei ole aikaa eikä mahdollisuuksia pestä tai 

korjata vaatteita, vaan epäsiistit ja rikkinäiset vaatteet päätyvät roskiin.  Haastatteluissa 

nousi esiin myös vastaajan mielipide hyväntekeväisyysjärjestöjen vaatekeräyslaatikoista, 

joista hän ei pitänyt, sillä ei uskonut niiden hyväntekeväisyystarkoitukseen.  

 

Osan oon heittänyt pois energiajätteeseen, osan kierrätyskeskukseen, jotka on hy-

väkuntosia. (H3) 
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Oon myyny kirppiksellä tai antanu kavereille. Käytän rätteinä ja siivoan niillä, 

pesen vaikka parvekkeen. (H4) 

 

Seuraavassa kappaleessa on yhteenveto tutkimukseni keskeisistä tuloksista. Yhteenvedon 

jälkeen työni etenee luotettavuuslukuun, jossa pohdin, miten luotettavuus näyttäytyy tut-

kimuksessani. Pohdin, mitkä asiat lisäsivät tutkimukseni luotettavuutta ja, mitkä mahdol-

lisesti vähensivät sitä. Viimeisenä lukuna työssäni on johtopäätösluku, jossa kokoan koko 

työni yhteen ja pohdin, miten työni onnistui kokonaisuudessaan. Lisäksi esittelen, millai-

sia jatkotutkimusideoita syntyi tämän tutkimuksen pohjalta. 

 

 

6.3 Yhteenveto 

 

Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä kuluttajilla oli vastuullisista 

vaatteista. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin, miten käsitykset vaikuttivat kuluttajien vas-

tuullisten vaatteiden kuluttamiseen. Tutkimustani ohjasi kaksi tutkimuskysymystä: ”Mitä 

tekijöitä kuluttajat liittävät vastuullisen vaatteen käsitteeseen?” ja ”Mitkä edellä esite-

tyistä tekijöistä kuluttajat kokevat tärkeiksi omassa vastuullisten vaatteiden kuluttamises-

saan?”.  Kaikki vastaajat kokivat vaatteiden vastuullisuuden merkittävän tekijänä vaattei-

den kuluttamisessaan. Kaikki vastuullisuuden osa-alueet, suunnittelu, tuotanto, myynti, 

ostaminen, kuluttaminen, huolto ja kierrättäminen, tunnistettiin merkittäviksi vaatteiden 

vastuullisuutta edistäviksi tekijöiksi. Kaikkia edellä mainittuja osa-alueita vastaajat eivät 

kuitenkaan pitäneet merkittävinä tekijöinä omassa vastuullisten vaatteiden kuluttamises-

saan.  

 

Vastaajat tunnistivat useita tekijöitä, jotka he liittivät vastuullisiin vaatteisiin. Vastaajat 

korostivat, että vastuullinen vaate on tuotettu sosiaalisesti kestävissä olosuhteissa, joissa 

työntekijöiden hyvinvoinnista on huolehdittu. He pitivät myös tärkeinä tekijöinä vaatteen 

kestävää ja pitkää elinkaarta. Kuluttajien vastaukset näyttäytyivät hyvin samanlaisina 

kuin Niinimäen (2011, s. 233) vastuullisen vaatteen määritelmä vastuullisesta vaatteesta: 

pitkäikäinen, laadukas ja eettisesti hyvissä oloissa tehty. Vastaajat nostivat esiin vastuul-

lisuutta määritellessään myös pesun ja käytön kestävyyden. Vaatteiden halutaan kestävän 

aikaa sekä muodillisesti että laadullisesti. Materiaalien ympäristöystävällisyys ja niiden 

hyödynnettävyys käytön jälkeen olivat myös kuluttajille tärkeitä tekijöitä.  
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Vaatteiden vastuullisuus käsitettiin pääosin tuotannosta käsin. Vastaajien määrittelemät 

vastuullisen vaatteen kriteerit olivat pitkälti tuotannosta riippuvaisia. Vastauksista ilmeni 

myös, että vaatteiden suunnittelua pidettiin tärkeänä vastuullisuuteen vaikuttavana teki-

jänä, vaikkeivat vastaajat korostaneet asiaa haastatteluissa. Vaatesuunnittelulla on oleel-

linen vaikutus vaatteiden tuotantoon, muun muassa materiaalien ja laadun varmistami-

sessa (Niinimäki, 2011, s. 26, 90).   

 

Vastuullinen kuluttaminen käsitettiin harkitsevana kuluttamisena. Vaatteita ostetaan vain 

tarpeeseen ja ne pyrittiin käyttämään loppuun saakka. Vastuullisen kuluttamisen tärke-

äksi osa-alueeksi käsitettiin vaatteiden kierrättäminen joko sellaisenaan seuraavalle käyt-

täjälle tai uusiokäyttöön, esimerkiksi siivousliinoina. Vastaajieni määritelmä vastuulli-

sesta vaatteesta on hyvin pitkälti linjassa Niinimäen (2011, s. 223) vastuullisen vaatteen 

määritelmän kanssa: vastuullinen vaate on pitkäikäinen sen kestävyyden, ekologisen ma-

teriaalien ja korkean laadun takia.  

 

Tutkimukseni ei keskittynyt vastuullisten vaatteiden laadun arvioimiseen, mutta useat 

vastaajat nostivat laadun esille vastauksissaan. He arvioivat, että tunnistavat laadukkaat 

materiaalit ja huonolaatuiset materiaalit tuntuvat epämukavilta iholla. Vastaajat eivät tar-

kemmin kuitenkaan eritelleen, mitä nämä materiaalit ovat. Vastaajat arvioivat laatua ma-

teriaalin ja yleisten havaintojen perusteella, kuten, miten vaatteen väri ja malli miellytti-

vät. He eivät arvioineet laatua hinnan perusteella, mutta kertoivat sen olevan suuntaa an-

tava tieto vaatteen vastuullisuudesta. Vaatteen merkki tai myyntipaikka eivät vaikuttaneet 

lainkaan laadunarvioimiseen. Aiemmassa tutkimuksessa Swinker ja Hines (2006) ovat 

tutkineet, että kuluttajat arvioivat vaatteen laatua lähinnä esteettisyyden näkökulmasta, 

eivätkä sisäiset tekijät, kuten kankaan materiaali tai vaatteen malli ole laadusta kertovia 

tekijöitä. Vaatteiden esteettisyys tai muodikkuus ei noussut oman tutkimukseni aineis-

tossa lainkaan esiin.  

Kaikilla tutkimukseen osallistuneilla oli samanlaisia kriteereitä heidän omassa vaatteiden 

kuluttamisessaan. He suosivat vaatteiden pitkää käyttöikää ja ostivat vaatteita harkiten. 

Hinta-laatusuhdetta pidettiin tärkeänä kriteerinä vaatteita valitessa. Vastaajat tunnistivat, 

ettei korkea hinta aina takaa laatua, mutta vastuullista vaatetta ei saa kovin halvalla. Al-

haisen hinnan kerrottiin enteilevän yleensä laadun puutetta. Korjaamis- ja huoltomahdol-

lisuudet enteilivät laatua ja vastaajat mielellään korjasivat ja huolsivat vaatteitaan pit-
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käikäisyyden takaamiseksi. Heille tärkeää oli myös vaatteiden kierrättäminen käytön jäl-

keen. Kierrätettävyyttä ei kuitenkaan pidetty lainkaan merkittävänä kriteerinä vastuullisia 

vaatteita valitessa. Vastaajat kertoivat, etteivät mieti juuri lainkaan vaatteen kierrätettä-

vyyttä ostotilanteessa. Kuluttajat jättävät vastuun kierrätettävyyden mahdollistamisesta 

tuottajille (Niinimäki, 2011, s. 142). 

 

Tutkimukseen osallistuneet kokivat vastuullisten vaatteiden tunnistamisen ja löytämisen 

haasteelliseksi. Haasteita aiheutti joko ajanpuute eli, ettei ollut aikaa etsiä vastuullisia 

vaatteita tai se, ettei tiennyt, miten tunnistaa niitä. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, ettei 

vastuullisten vaatteiden hankkiminen ole vaivatonta kaikille kuluttajille. Kuluttajat tar-

vitsisivat enemmän tietoa vastuullisten vaatteiden tunnistamiseen ja vaatteiden tulisi olla 

selkeästi tunnistettavissa.  

 

Vastuullisten vaatteiden tuotanto- ja myyntiprosessin tulisi olla läpinäkyvä niin, että ku-

luttaja voi itse tarkastella vastuullisuutta ja tehdä omat johtopäätöksensä. Haastatteluissa 

useampi vastaaja harmitteli, ettei vastuullisuutta useinkaan voi itse selvittää, on vain luo-

tettava yritysten omaan viestintään vastuullisuudesta. He halusivat myös, että vastuulliset 

vaatteet olisivat helposti tunnistettavissa, eikä vastuullisuutta tarvitsisi arvailla. Vastuul-

listen vaatteiden löytäminen koettiin haasteelliseksi. Vastaajat toivoivat erityisesti help-

poa tavoitettavuutta eli, ettei vastuullisia vaatteita tarvitsisi erityisesti etsiä. Carrigan ja 

Attallan (2001, s. 570) tutkimuksessa on huomattu, että kuluttajien vastuullinen kulutus-

käyttäytyminen voi heikentyä, jos sen eteen on nähtävä paljon vaivaa.  

 

Tutkimukseni mukaan kiinnostus vastuullisuutta kohtaan johtaa vastuulliseen kulutus-

käyttäytymiseen ja vastuullisten vaatteiden suosimiseen. Vastaajat olivat kiinnostuneita 

vastuullisista vaatteista ja kertoivat itselleen tärkeäksi niiden suosimisen omassa kulutta-

misessaan. Tutkimustulokseni ovat ristiriidassa teoreettisessa viitekehyksessäni esitet-

tyyn tutkimukseen, jonka mukaan kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ei välttämättä johda 

vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen (Šajn, 2019; Wilska, 2002). On kuitenkin muistet-

tava, että tutkimukseeni osallistuneet kuluttajat olivat jo ennen haastatteluita kiinnostu-

neita vastuullisista vaatteista. Tutkimukseni pohjalta kiinnostuksen vaikutus kulutuskäyt-

täytymiseen ei ole yleistettävissä kaikkiin kuluttajiin. 
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7 Luotettavuus 
 
 
 

Tutkimuksen tekemiseen kuuluu olennaisesti tutkimuksen luotettavuuden arvioiminen. 

Luotettavuuden arviointi laadullisessa tutkimuksessa ei ole aukotonta tai yksiselitteistä ja 

sitä tuleekin arvioida huomioiden aina kokonaisuus. Luotettavuutta arvioidaan yleensä 

validiteetin ja reliabiliteetin käsitteiden avulla. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimuksessa 

on tutkittu sitä, mitä on luvattu. Reliabiliteetti kuvaa taas tutkimustulosten toistettavuutta. 

(Tuomi ja Sarajärvi, 2009, s. 136–140.) Tutkimusta tehdessä ongelmaksi voi muodostua, 

etteivät valitut mittarit ja menetelmät vastaa sitä, mitä tutkija kuvittelee tutkivansa. Näin 

voi tapahtua esimerkiksi, jos vastaajat ymmärtävät tutkijan asettamat kysymykset eri ta-

voin kuin tutkija itse on ajatellut. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, s. 227.) 

 

Tutkimukseni validiteetti on mielestäni hyvä, mutta se olisi kärsinyt, jos minulla ei olisi 

ollut mahdollisuutta kysyä haastateltavilta tarkentavia kysymyksiä, kuten ”miksi” ja ”mi-

ten”. Vastaajat vastasivat kysymyksiin lyhyesti, eivätkä perustelleet vastauksiaan. Kun 

minulla oli mahdollisuus kysyä tarkentavia kysymyksiä, vastaajat kertoivat aiheesta laa-

jasti. Ilma tarkentavien kysymysten kysymisen mahdollisuutta olisi tutkimustulokseni 

jääneet vajaiksi, eikä tutkimustuloksesta olisi tullut samanlaista kuin nyt.  

 

Tutkimuksen reliabiliteetti voisi kärsiä, jos tutkimus toistettaisiin uudelleen ja haastatte-

lukysymykset aseteltaisiin toisin. Haastatteluissa esitetyt tarkentavat kysymykset auttoi-

vat minua saamaan sellaisia vastauksia laajuudeltaan, joita toivoinkin. Jos tutkimusta tois-

tettaessa näitä kysymyksiä ei esitettäisi, voisi aineisto olla hyvin paljon suppeampi. Jos 

toteuttaisin tutkimukseni uudelleen, asettelisin haastattelukysymykset muotoon, jossa ky-

symyksissä esiintyisi jo valmiiksi perusteluiden pyytäminen. Reliabiliteetti kärsisi erityi-

sesti, jos tutkimus toteutettaisiin uudelleen käyttäen toisenlaista tutkimusmenetelmää. 

Esimerkiksi lomakehaastattelu voisi antaa nykyisillä tutkimuskysymyksillä hyvin sup-

pean aineiston. Tutkimukseni vahvuus oli siis teemahaastattelu, joka antoi mahdollisuu-

den vuorovaikutukseen tutkittavien kanssa ja keskustellen pyytää heiltä perusteluita ja 

tarkentavia vastauksia.  
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Tämän tutkimuksen kohteena olivat kuluttajien käsitykset vastuullisia vaatteita kohtaan 

sekä se, miten he kuluttivat vastuullisia vaatteita. Tuomi ja Sarajärvi (2009, s. 140) sano-

vat, että tutkimuksen kohteella ei tarkoiteta tiedonantajien määrää. Tutkimuksen tiedon-

antajat olivat jo ennen tutkimukseen osallistumista kiinnostuneita vastuullisista vaatteista, 

sillä he olivat vastuulliseen muotiin liittyvän Facebook -ryhmän jäseniä. Tämä voi herät-

tää luotettavuuden osalta ajatuksia, sillä tutkimuksessani ei ollut osallisena kuluttajia, 

jotka eivät olleet kiinnostuneita aiheesta. Tutkimukseen valittiin aiheesta jo valmiiksi 

kiinnostuneita, koska oli mielenkiintoista selvittää, oliko kiinnostuksella vaikutusta kulu-

tuskäyttäytymiseen. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko kuluttajien tiedoissa puut-

teita. Näin ollen haastateltavien valinta oli perusteltua.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkijan tarkka selostus kaikista tutkimuksen vaiheista. 

On siis tärkeää, että tutkija kertoo totuudenmukaisesti kaikista olosuhteista, jossa tutki-

musta on tehty. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, s. 227.) Näitä vaiheita ovat muun 

muassa tutkimuksen kohde, aineiston keruu, tutkimuksen tiedonantajat, tutkimuksen 

kesto ja raportointi (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 140–141). Olen pyrkinyt raportoimaan 

avoimesti tutkimukseni kaikki vaiheet.  

 

Luotettavuutta tarkastellessa on pidettävä mielessä mahdollisuus, että vastuullisiin vaat-

teisiin keskittyvän ryhmän jäsenenä haastatteluun osallistuminen saattoi aiheuttaa sosiaa-

lista painetta olla vastuullinen vaatteiden kuluttaja. Näin ollen on mahdollisuus, että haas-

tatteluun osallistuneet antoivat sosiaalisesti hyväksyttävämpiä vastauksia tai jättivät ker-

tomatta vastuullisuuden kannalta epäedullisempia asioita (Hirsjärvi, ym. 2009, s.205).  

Haastattelukysymyksissäni pyrin välttämään tätä mahdollisuutta jakaen kysymykset kah-

teen osioon. Ensimmäisen osion kysymykset liittyivät käsityksiin, miten kuluttajat käsit-

tivät vastuullisuuden. Toisessa osiossa haastattelukysymykset koskivat vastaajien omaa 

kulutuskäyttäytymistään. Tämä jako toimi mielestäni hyvin, sillä ensimmäisen osion ai-

kana vastaajat eivät kertoneet omista kulutustottumuksistaan vaan keskittyivät vain käsi-

tyksiinsä vastuullisuudesta. Haastattelukysymysten jaon ansiosta minulla oli mahdolli-

suus vertailla, kuinka heidän käsityksensä vaikuttavat kuluttamiskäyttäytymiseen.  

 

Aineiston keruu tapahtui haastatteluina, jotka toteutettiin etäyhteyksin Zoomin välityk-

sellä. Kaikille haastatteluun osallistuneille lähetin sähköpostitse tutkimuslupakirjeen, 

jossa esittelin tutkimukseni tarkoituksen. Kirjeessä kerroin nauhoittavani haastattelut ja 
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säilyttäväni nauhoitteista tehdyt litteroinnit tutkimuksen valmistumiseen saakka. Haastat-

telunauhoitteet tallensin omalle tietokoneelleni niille luotuun omaan kansioon, erilleen 

muista tiedostoista. Nauhoitteet tallennettiin kansioon numeroittain 1-6, joten haastatel-

tavien nimiä tai muita tunnistetietoja ei kirjattu ylös. Aineistot litteroitiin heti haastatte-

luiden jälkeen. Litteroinnin jälkeen nauhoitteet hävitettiin. Tutkimuksen valmistuttua ja 

arvioinnin saatuani poistan kaikki haastattelulitteroinnit tietokoneeltani.  

 

Haastatteluita oli kuusi kappaletta ja koin määrän riittäväksi, sillä viimeisissä haastatte-

luissa ei juuri noussut esiin uusia näkökulmia. En kysynyt haastateltavilta esitietoina ikää, 

paikkakuntaa tai muuta tunnistettavaa tietoa, joten tiedonantajien henkilöllisyyksien pi-

täminen anonyymina on varmistettu. Haastatteluissa ei ilmennyt lainkaan teknisiä ongel-

mia ja haastatteluiden nauhoittaminen onnistui hyvin. Nauhoitteet olivat laadultaan hyviä 

ja tarkkoja. Kaikki haastatteluun osallistuneet olivat selkeästi varanneet hyvin aikaa haas-

tattelulle ja rauhoittaneet ympäristönsä. Haastatteluiden aikana ei ilmennyt mitään taus-

tahäiriöitä tai keskeytyksiä.  
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8 Johtopäätökset 
 

 

Olen tarkastellut tutkielmassani, miten kuluttajat käsittävät vastuulliset vaatteet ja, miten 

heidän käsityksensä vaikuttavat vastuullisten vaatteiden kuluttamiseen. Kuluttajat olivat 

Facebookin vastuulliseen muotiin keskittyvän ryhmän jäseniä haastatteluhetkellä. Ole-

tuksena siis oli, että he ovat lähtökohtaisesti kiinnostuneita vastuullisista vaatteista. Tämä 

oletus oli oikea, kaikki haastateltavat olivat hyvin kiinnostuneita aiheesta, ja heillä oli 

paljon näkemyksiä kerrottavanaan. Tutkimuksessani oli mielenkiintoista tutkia, onko ku-

luttajien kiinnostuksella yhteyttä heidän vastuullisten vaatteiden kuluttamiseensa. Lisäksi 

selvitin, onko kuluttajilla vastuullisuuteen liittyvissä tiedoissaan puutteita.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat muutoin hyvin samansuuntaisia aiempien tutkimustu-

losten kanssa. Vaatteiden vastuullisuuteen vaikuttaa koko vaatteen elinkaari (Gwilt, 2014, 

s. 22.) Tämä tutkimus vahvistaa, että kuluttajat tunnistavat vaatteen elinkaaren sekä sen 

vaikutukset vastuullisuuteen. Tutkimus kohdistui kuluttajiin, jotka olivat jo ennalta kiin-

nostuneita vastuullisista vaatteista. Tämä tekijä osaltaan varmasti vaikutti tutkimustulok-

siin ja niiden samankaltaisuuteen aiempien tutkimusten kanssa. On myös mahdollista, 

että vastaajat antoivat suotuisampia vastauksia, koska olivat osallistuneet haastatteluun 

vastuulliseen muotiin keskittyvän ryhmän kautta. Tutkimus olisi mielenkiintoista toteut-

taa uudelleen kuluttajille, joiden mielenkiinnon kohteita ei ennalta tiedetä. Tutkimukseen 

olisi saanut mielenkiintoista näkökulmaa ja vertailukohtaa valitsemalla haastatteluihin 

myös henkilöitä, jotka eivät olleet vastuullisuudesta kiinnostuneita. Jatkotutkimuksena 

voisi siis toteuttaa tutkimuksen, jossa haastateltaisiin kuluttajia, jotka eivät ole kiinnostu-

neita vastuullisuudesta tai eivät tiedä siitä juurikaan.  

 

Kaikki haastatteluun osallistuneet kuluttajat olivat vastuullisten vaatteiden kuluttajia jos-

sain määrin. Osa kulutti vain vastuullisia vaatteita, eikä poikennut vastuullisuusaatteis-

taan lainkaan. Ne vastaajat, jotka eivät halunneet poiketa aatteistaan lainkaan, jättivät 

mieluummin kuluttamatta, jos vastuullista vaihtoehtoa ei löytynyt, vaikka aitoja kulutus-

tarpeita olisikin ollut. Osa vastaajista oli kiinnostunut vastuullisuudesta ja halusi suosia 

vastuullisia vaatteita, mutta olosuhteiden pakosta kulutti myös vastuuttomampia vaat-

teita. Osalla vastaajista taloudellinen tilanne määritteli kuluttamista, eikä aina ollut mah-
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dollisuutta käyttää rahaa siinä määrin, että se riittäisi vastuullisiin ostoksiin.  Vaikka vas-

taajat kuluttivat vastuullisia vaatteita eri tavoin, heidän käsityksensä vaatteiden vastuulli-

suudesta olivat hyvin samanlaisia. Kaikki vastaajat tunnistivat sosiaalisen, taloudellisen 

ja ekologisen kestävyyden ulottuvuudet vastuullisista vaatteista puhuttaessa. He myös 

pyrkivät huomioimaan kaikki edellä mainitut ulottuvuudet kuluttamisessaan. Ainoa te-

kijä, joka ei ollut vastaajille merkittävä kuluttamisessa, oli vaatteiden kierrätettävyys. 

Vastaajat eivät miettineet vaatteita ostettaessa kierrätettävyyden mahdollisuuksia. Osa 

heistä kuitenkin pohti, että vaatteiden muut ominaisuudet, kuten laadukas materiaali ja 

kestävyys enteilivät myös kierrätysmahdollisuuksia käytön jälkeen. Vastaajilla oli myös 

yhteinen näkemys siitä, mitä vastuuttomat vaatteet tarkoittavat. Heidän mielestään ne 

edustavat halpaa pikamuotia, jonka tuotanto on epäeettistä ja -ekologista. Vastuuttomat 

vaatteet hajoavat herkästi ja ovat suunniteltu lyhyille muotisuuntauksille. 

 

Aikaisempi tutkimustieto palveli tämän tutkimuksen tekemistä suhteellisen hyvin, sillä 

vaatteiden vastuullisuutta ja kuluttamista on tutkittu paljon. Sain paljon tutkimustietoa 

tutkimukseni tueksi ja sen avulla pystyin hahmottelemaan teemahaastatteluideni kysy-

myksiä huomioiden vastuullisuuden kaikki osa-alueet. Tutkimukseni palvelee myös ko-

titaloustiedettä, koska tutkimukseni kytkeytyy vahvasti kotitaloustieteeseen, sillä arki ja 

sen perustaidot liittyvät olennaisesti kuluttaminen. Myös kestävyysteemat ja kuluttajatai-

dot ovat merkittävä osa kotitaloustiedettä. (Opetushallitus, 2014, s.437–439.)  

 

Tutkimukseni tuloksissa ilmeni poikkeavuuksia aiempaan tutkimustietoon nähden. 

Aiemman tutkimustiedon mukaan kuluttajien kiinnostus vastuullisuutta kohtaan ei vielä 

takaa vastuullista kulutuskäyttäytymistä. Kuluttajat saattavat ajatella jotkin vastuullisuu-

den osa-alueet tärkeiksi, mutta eivät tunnista kaikkia vastuullisuuden piirteitä. (Niini-

mäki, 2011, s. 76.) Tutkimustuloksissani ilmeni juuri toisin päin. Vastaajien suuri kiin-

nostus vastuullisuutta kohtaan johti vastuulliseen kulutuskäyttäytymiseen. Ne vastaajat, 

jotka olivat kiinnostuneita ja perehtyneitä vastuullisuuteen, kuluttivat myös vastuullisia 

vaatteita. Kaikki tutkimukseeni osallistuneet osoittivat perehtyneisyytensä vastuullisuu-

teen tietäen paljon asiasta. He tunnistivat taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen kestä-

vyyden kaikki osa-alueet vastuullisiin vaatteisiin liittyviksi. Kaikki vastaajat myös kulut-

tivat pääosin vastuullisia vaatteita. Tästä voidaan tehdä johtopäätös, että kiinnostus ja pe-

rehtyneisyys aiheeseen lisää vastuullista kuluttamista.  
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Tutkimusaihettani voisi tutkia vielä lisää useista näkökulmista. Olisi kiinnostavaa tutkia 

joukkoa, jonka kiinnostuksesta vastuullisuutta kohtaan ei ole aiempaa tietoa. Tutkimuk-

sen voisi toteuttaa myös vertaillen nyt saamiani tuloksia joukkoon, joka ei ole kiinnostu-

nut vastuullisuudesta. Tutkimukseni haastatteluun osallistui vain naisia, joten tutkimusta 

voisi jatkaa tutkimalla myös miesten käsityksiä tai vertailla naisten ja miesten välisiä 

eroja vastuullisia vaatteita käsittäessä.  
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Liitteet 
 
 
Liite 1 Haastattelurunko 

 

Haastattelukysymykset osa 1 

 

- Miksi tai miten olet liittynyt eettinen, ekologinen ja vastuullinen muoti -ryhmään? 

- Mitä sinulle tulee mieleen sanasta vastuullinen vaate? 

- Minkälainen on mielestäsi vastuuton eli ei vastuullinen vaate? 

- Millä tavoin vastuullinen vaate on suunniteltu? 

- Millä tavoin vastuullinen vaate on valmistettu? 

- Minkälaista on mielestäsi vastuullisten vaatteiden myynti? 

- Millä tavoin vastuullinen vaate voidaan kierrättää? 

- Oletko kohdannut kampanjoita/tiedotteita vastuullisista vaatteista? 

 

Haastattelukysymykset osa 2 

 

- Millaisia vaatteita ostat? 

- Mitkä kriteerit vaikuttavat ostopäätökseesi vaatteita ostaessa? 

- Vaikuttaako vaatteen suunnittelu ostopäätökseesi, miten? 

- Vaikuttaako vaatteen myyntipaikka ostopäätökseesi, miten? 

- Vaikuttaako vaatteen kierrätettävyys ostopäätökseesi, miten? 

- Vaikuttaako se, miten vaatteet on tuotettu vaatteiden hankintaasi, miten? 

- Kuinka huollat vaatteitasi? 

- Ostatko vaatteita enemmän uutena vai käytettynä? 

- Pohditko vaatteiden hankkimisen tahtia/useutta? 

- Mitä teet vaatteille, joita et enää tarvitse? 

- Muuta mainittavaa? 
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Liite 2 Alkuperäisilmaukset 

Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

Kestää aikaa ja käyttöä, ei ole lyhyelle muotisuuntaukselle suun-

niteltu. 

Tuotantomenetelmät olis sellasia että ne olis taloudellisia tai 

sellasia että säästää sekä energiaa että luontoa. 

Niin, että ne kestää kierrätystä, pesua, käyttöä, ajattomia. 

Se ei tuhlaa kauheesti sitä materiaalia, materiaalia käytetään 

tosi tarkkaan. 

Että vaate on korjattavissa ja huollettavissa. 

Se on tietenkin selvää, että olis kestävä, että saa paljon käyttö-

kertoja. 

mahdollisimman vähän luontoa kuormittava. 

 

 

 

Kestävä ja ajaton 

Ympäristöystävällinen 

Kierrätettävyys 

Materiaalien tarkka käyttö 

Kestävät materiaalit 

Ympäristöystävällisyys 

 

Ei lapsityövoimaa, ne ihmiset, jotka siinä tehtaassa työskentelee, 

niin niillä olis asianmukanen palkka, turvalliset olosuhteet, on 

tauot, hyvät lomat olemassa ja näin edes päin. 

Tehtaat niin että mitä on eurooppalaisissa tehtaissa valvonta 

niin jätevedet on hallinnassa. 

Aina se ois parempi, että ois valmistettu lähempänä sitä missä 

se myydään. Ei sitten niitä matkoja tulis niin paljoa. 

 

Ei lapsi- tai orjatyövoimaa 

Asianmukainen palkka 

Turvalliset työolosuhteet 

Tehtaiden jätteet ja päästöt 

Kuljetusmatkat 

Joka paikasta pitäis löytyä vastuullisia vaatteita, ei sen pitäis 

olla mitään erikois tai luksusmyyntiä.  

Sen pitäis olla kaikkien ulottuvilla ja helposti valittavissa. 

Se vaatteen koko prosessi ei oo kovin läpinäkyvä, monellakaan 

valmistajalla ei kerrota sitä prosessia. 

Mutta että onko meillä sellasia tosi tunnettuja vaatekauppoja, 

jotka tarjoaa tosi läpinäkyvän katselmuksen siihen että millasta 

Ei erikois- tai luksusmyyntiä 

Helppo löytää 

Tiedon saanti 

Yritysten rehellisyys 
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se niiden toiminta on ja jos tarjoaa niin kuinka avoimesti ja re-

hellisesti se tapahtuu. 

Sen pitää olla myös kestävä, että tehty semmosesta materiaa-

lista. 

Ei ole lyhyelle muotisuuntaukselle suunniteltu. 

Niin, että ne kestää kierrätystä, pesua, käyttöä, ajattomia. 

No ensinnäkin on se tarve, että hyvin harvoin ostan vaatetta, jos 

ei oo tarvetta sille. 

Joko se on tosi miellyttävä, että tietää että tulee käyttämään sen 

loppuun tai että se on niin laadukas, että se tulee kestämään pit-

kään käytössä. 

Hinta vaikuttaa kyllä myös, että vertailen paljon. 

Vaatteet kestävät käyttöä ja 

pesua 

Vaatteet korjattavissa 

Ei mene pois muodista 

Ostaminen vain tarpeeseen 

Ostamisen perusteleminen 

Laadukkaat materiaalit 

Hinta kohtuullinen 

Korjaan jotain pieniä juttuja. 

Jos se on korjattavissa ja huollettavissa niin se on aina plussaa. 

Koitan arvioida, että kestää pesua. 

Oon myyny kirppiksellä tai antanu kavereille. 

Käytän rätteinä ja siivoan niillä. 

Vaate on korjattavissa 

Vaate kestää huoltoa 

Kirpputorit 

Kierrätyskeskukset 

Lahjoittaminen 

Hyödyntäminen muuhun 

käyttöön 

 


