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1 Johdanto 

 

Työ- ja suojavaatteiden hankinnan voi hoitaa yrityksissä monilla eri tavoilla: yritys voi 

ostaa vaatteet itsellensä tai käyttää vuokravaatteita, työvaatemallisto voidaan suunni-

tella vastaamaan yrityksen tarpeita tai voidaan käyttää valmisvaatemallistoa. On myös 

mahdollista käyttää erilaisten vaate- ja mallistotyyppien yhdistelmiä. Jotkin vaatteiden 

toimittajat tarjoavat lisäksi erilaisia lisäpalveluja, kuten vaikka pesu- ja huoltopalveluja. 

Yritykset valitsevat työvaatteet omien valintakriteeriensä perusteella. Jotta työvaatetoi-

mittaja voisi vastata asiakkaidensa tarpeisiin ja parantaa asiakaspalvelunsa laatua, 

kiinnostaakin sitä tietää, mitä ominaisuuksia yritykset arvostavat valintaa tehdessään. 

 

Tämä opinnäytetyö on kvantitatiivinen tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää, mitä 

yritykset pitävät tärkeinä työ- ja suojavaatteiden valintaan vaikuttavina tekijöinä vaattei-

ta hankittaessa. Selvitys tehtiin suurille ja keskisuurille yrityksille suunnatun sähköisen 

kyselylomakkeen avulla. Kyselyn tuloksia analysoidaan ja niistä tehdään johtopäätök-

siä. Opinnäytetyön yhteistyöyrityksenä toimii Logonet Oy, ja työn tarkoituksena on laa-

tia tärkeänä pidettävistä asioista kattava selvitys, jota voidaan hyödyntää työvaatetar-

jonnan ja asiakaspalvelun parantamisessa.  

 

Seuraavassa luvussa käydään tarkemmin läpi työn lähtökohtia ja kerrotaan aiheen 

valinnasta ja rajauksesta. Luvussa esitellään yhteistyöyrityksenä toimiva Logonet Oy ja 

käydään läpi työssä käytetyt tutkimusmenetelmät. Lisäksi kartoitetaan aiheesta jo teh-

tyjä tutkimuksia ja tehdään niiden tuloksista johtopäätelmiä, joita käytetään työn lähtö-

kohtina. 

 

Luku kolme käsittelee työ- ja suojavaatteisiin liittyvää lainsäädäntöä Suomessa. Jotta 

voitaisiin paremmin ymmärtää työssä käytettyä sanastoa, määritellään luvussa työn 

kannalta olennaisia aiheeseen liittyviä termejä ja nimityksiä. Lisäksi käydään läpi erilai-

sia suojavaatteiden vaatimuksia määrääviä standardeja niiltä osin kuin se on työn kan-

nalta olennaista.  

 

Luvussa neljä käsitellään muita työ- ja suojavaatteiden valintaan liittyviä tekijöitä. Poh-

ditaan vaatteiden ulkonäön ja yksityiskohtien merkitystä yrityksille ja selvitetään, miksi 

lämpöviihtyvyys sekä käyttömukavuus ovat tärkeitä ominaisuuksia. Lisäksi käsitellään 

työ- ja suojavaatteiden istuvuuden ja mitoituksen merkitystä. Luvussa käydään lyhyesti 
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läpi materiaaleille esitettyjä vaatimuksia sekä pesu- ja huolto-ominaisuuksien merkitys-

tä. Lisäksi käydään läpi erilaisia hankintaan liittyviä tekijöitä sekä eettisten ja ekologis-

ten tekijöiden vaikutusta työ- ja suojavaatevalintoihin. 

 

Kyselyä käydään läpi luvussa viisi, jossa esitellään kohderyhmä ja arvioidaan kyselyn 

onnistumista vastaajaprosentin avulla. Lisäksi perustellaan kyselylomakkeen rakennet-

ta ja sisältöä. Lopuksi käydään läpi kyselyn tuloksia ja esitetään johtopäätöksiä.  

2 Työn lähtökohdat 

 

Tässä luvussa kerrotaan työn lähtökohdista ja aiheen rajauksesta. Luvussa 2.1 esitel-

lään opinnäytetyön yhteistyöyritys Logonet Oy. Tämän jälkeen kerrotaan työssä käyte-

tyistä tutkimusmenetelmistä ja käydään läpi aikaisempia aiheeseen liittyviä tutkimuksia. 

 

Oma kiinnostukseni työvaatetukseen on kasvanut viime vuosina. Laki ja käyttötarkoitus 

asettavat työ- ja suojavaatetukselle paljon enemmän vaatimuksia kuin tavallisen arki-

vaatetuksen kohdalla. Tämä tekee työvaatetuksesta paljon haasteellisempaa ja samal-

la mielenkiintoisempaa. Niinpä vastasinkin heti kyllä, kun Logonet Oy:stä kysyttiin, oli-

sinko kiinnostunut tekemään opinnäytetyöni työvaatteisiin liittyvästä aiheesta. Keskus-

teltuamme tarkemmin opinnäytetyöstä tarkentui työn aihe vielä nykyiseen muotoonsa.  

 

Työn tavoitteeksi muodostui selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten työvaatevalin-

taan vaatteita hankittaessa. Mitä vaatteiden ominaisuuksiin, hankintaan ja toimittajaan 

liittyviä tekijöitä pidetään tärkeinä? Vastauksia selvitetään yrityksille suunnatun kyselyn 

avulla. Kyselyn tuloksista vedetään johtopäätöksiä nykyisen työvaatetarjonnan puut-

teista ja tuloksista ja johtopäätöksistä laaditaan kattava raportti. Oma tavoitteeni on 

perehtyä vielä nykyistä tarkemmin työ- ja suojavaatteiden vaatimuksiin ja ymmärtää 

niiden hankintaprosessia paremmin.  

 

Työ- ja suojavaatetus on sellaisenaan valtavan laaja alue, joten aihetta piti rajata vielä 

huomattavasti. Työn ulkopuolelle jäivät vaatteita lukuun ottamatta kaikki muut suojai-

met, kuten kengät ja päähineet. Työn alussa suunniteltiin kyselyn lisäksi toteutettavaksi 

vielä haastatteluja, joiden tarkoituksena olisi selvittää perusteellisemmin vaatteiden 

valintaan vaikuttavia syitä. Nämä jouduttiin kuitenkin rajaamaan pois työstä. Työssä 

keskitytään pääasiassa suojavaatetuksen asettamiin vaatimuksiin ja lukuisista eri suo-

javaatetyypeistä esitellään vain yhteistyöyrityksen kannalta olennaisimmat.  
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2.1 Yhteistyöyrityksen esittely 

 

Logonet Oy on Espoossa vuonna 1992 perustettu yhtiö. Se on osa Logonet Groupia, 

joka toimii yhdeksässä maassa ja kolmessa maanosassa. Logonetin palvelut jakaantu-

vat sopimusvalmistukseen, imagotuotteisiin ja kampanjakokonaisuuksiin. Yritys suun-

nittelee, valmistaa ja valmistuttaa monenlaisia tekstiilituotteita, muun muassa laukkuja, 

kodin tekstiileitä, urheiluvaatteita ja työvaatteita sekä muuta käyttötavaraa. (Logonet 

Group 2015a, 2015b.) 

 

Logonet valmistaa työvaatteita kevyistä kaupan- ja palvelualan asuista raskaampaan 

teollisuudessa käytettyyn suojavaatetukseen (Logonet Group 2015c). Suunnittelun ja 

valmistuksen lisäksi palvelukokonaisuuteen kuuluvat verkkopohjaiset hallintatyökalut, 

raportit ja logistiikka (Logonet Group 2015d). Yrityksen tavoitteena on tarjota laadukas-

ta asiakaspalvelua ja vastata asiakkaan tarpeisiin heille suunnitelluilla yksilöidyillä työ-

vaatteilla (Logonet Group 2015e). 

 

2.2 Valitut tutkimusmenetelmät 

 

Tutkimusmenetelmäksi valittiin survey-tutkimus. Survey-tutkimukselle on tyypillistä ai-

neiston keruu tutkimusotoksen henkilöiltä standardoidussa muodossa, esimerkiksi ky-

selylomakkeen tai strukturoidun haastattelun avulla (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 

122). Survey-tutkimusta käytetään jonkin ilmiön, ominaisuuden tai tapahtuman yleisyy-

den, jakautumisen tai vuorovaikutuksen selvittämiseen. Tutkimuksen tulokset pyritään 

yleistämään otoksesta koko perusjoukkoon. Survey-tutkimus on lähtökohtaisesti kvanti-

tatiivinen eli määrällinen tutkimus, mutta käytetyistä aineistonkeruumenetelmistä riip-

puen voidaan aineistoa kuitenkin analysoida myös kvalitatiivisesti eli laadullisesti. (Jy-

väskylän yliopisto 2015.)  

 

Tämä tutkimus on kvantitatiivinen. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että 

kerätty aineisto soveltuu määrälliseen tai numeeriseen mittaukseen. Aineistonkeruuta 

varten määritellään tutkittavien henkilöiden perusjoukko, johon tutkimuksen tulosten 

tulee päteä, ja otetaan perusjoukosta otos. Kvantitatiivinen tutkimus pyrkii muodosta-

maan muuttujat taulukkomuotoon ja aineiston sellaiseen muotoon, että sitä on mahdol-

lista käsitellä tilastollisesti. Päätelmien teko perustuu näiden tilastojen analysointiin. 
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(Hirsjärvi ym. 1997, 129.) Koska tutkimuksessa haluttiin tuottaa tietoa, joka on mahdol-

lista yleistää perusjoukkoon, oli kvantitatiivisen tutkimustyypin valinta perusteltu. 

 

Aineistonkeruun apuna käytettiin sähköistä kyselylomaketta. Kyselytutkimuksen etuna 

on mahdollisuus kerätä laaja tutkimusaineisto, sillä kyselyyn voidaan saada runsaasti 

vastaajia ja heiltä voidaan kysyä useita eri asioita. Se on myös tehokas menetelmä, 

sillä se voidaan lähettää suurelle joukolle kerrallaan ja aineisto voidaan nopeasti muut-

taa taulukoituun muotoon. Tietokoneen avulla tuloksia on myös helppo analysoida. 

Näin säästyy aikaa ja vaivannäköä. Toisaalta kyselyn tulokset voivat olla hieman pin-

nallisia. Tuloksia tarkastelemalla ei voida olla varmoja, kuinka huolella vastaajat ovat 

lomaketta täyttäneet tai miten vastaaja on tulkinnut annettuja vastausvaihtoehtoja. Vas-

tausprosentti voi myös jäädä pieneksi. (Hirsjärvi ym. 1997, 182.) 

 

2.3 Aikaisempia tutkimuksia 

 

Työ- ja suojavaatteisiin liittyviä tutkimuksia on tehty paljon. Usein aihetta lähestytään 

käyttäjän tai vaatteita hankkivan yrityksen näkökulmasta. Jyväskylän ammattikorkea-

koulussa 2013 vaatetusalan koulutusohjelmassa valmistuneen opinnäytetyön tarkoi-

tuksena oli selvittää, miten käyttäjälähtöisyys tulisi huomioida työ- ja suojavaatteiden 

hankinnassa. Tutkimuksessa selvisi, että eniten tyytymättömyyttä aiheuttaa vaatteiden 

huono istuvuus ja kestävyys sekä lianhylkivyyskyky. Käyttäjät pitivät yhtä tärkeinä vaa-

tetusfysiologisia ja ergonomisia tekijöitä, ja erityisesti taskujen toimivuus oli heille tär-

keää. (Kaasalainen 2013.) 

 

Yhdysvalloissa vuonna 2008 tehdyn kyselyn tuloksista taas selvisi, että suojainten lai-

minlyönti on ongelma työpaikoilla. Suurimaksi syyksi tähän listattiin suojainten epämu-

kavuus. Muita syitä olivat myös suojaimen tarpeettomana pito, sen ”kuumuus” tai huo-

no istuvuus ja sen ulkonäkö, joka ei miellyttänyt työntekijöitä. Jopa kolme neljännestä 

vastaajista haluaisi parantaa vaatteen käyttömukavuutta. Myös paremman näköiset ja 

ajanmukaiset suojaimet kiinnostivat hankkijoita; 84 prosenttia vastaajista ostaisi mie-

luummin muodikkaampia suojaimia, jos työntekijät käyttäisivät niitä mieluummin ja jos 

hinta olisi vertailukelpoinen käytössä oleviin suojaimiin verrattuna. Suurimalle osalle 

vastaajista myös ympäristöasiat olivat tärkeitä, ja näistä suurimpana valintaan vaikutta-

vana tekijänä pidettiin kierrätetyistä materiaaleista valmistettujen tuotteiden ostoa. 

Myös mahdollisuus kierrättää tai uusiokäyttää tuotteita ja valmistajan ympäristöystäväl-

liset toimintatavat kiinnostivat vastaajia. (Occupational Health & Safety 2008.) 
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Edellä mainittujen tutkimusten perusteella voi olettaa, että käyttäjien mielipiteet ovat 

yrityksille tärkeitä ja ne otetaan huomioon vaatteita hankittaessa. Tämä onkin järkevää, 

sillä työntekijät voivat laiminlyödä suojavaatteiden käyttöä, mikäli vaatteet eivät ole hei-

dän mieleisiään. Tämä taas voi johtaa työtapaturmien lisääntymiseen. Istuvuutta ja 

käyttömukavuutta arvostetaan yli muiden ominaisuuksien, ja tästä voidaankin päätellä 

niiden olevan olennainen valintaperuste.  

 

Ympäristön lisäksi myös eettiset tekijät kiinnostavat kasvavassa määrin yrityksiä ja 

vaikuttavat myös työvaatehankintoihin. Finnwatch on tehnyt vuonna 2011 julkisen sek-

torin työvaatehankintojen eettisyydestä selvityksen, jossa kysyttiin 19:ltä julkisen sekto-

rin hankkijalta niiden työvaatetoimittajista, vaatteiden valmistusmaista, hankintakritee-

reistä ja niiden toteutumisesta. Kolmasosalla vastaajista oli vaatehankinnoille ainakin 

jonkinlaisia eettisiä ehtoja. Noin puolet vastaajista oli kansainvälisiä konserneja. Ali-

hankintatoimintaa oli kaikilla vastanneilla yrityksillä, ja puolella oli oma tehdas. Suosi-

tuin alihankintamaa oli Viro, jonka jälkeen tuli Kiina. Kaikilla Aasiasta ostoja tekevillä 

yrityksillä oli eettinen toimintaohjeistus eli code of conduct. Selvityksen mukaan tärkei-

nä hankintakriteereinä pidetään julkisella sektorilla hintaa, laatua ja toimitusvarmuutta. 

(Pöyhönen 2011, 6, 9, 28.)  

 

Metropolia Ammattikorkeakoulussa vuonna 2013 tehdyn vaatetusalan opinnäytetyön 

tavoitteena taas oli yhtenäistää kahdelta eri toimittajalta hankittu mallisto ja määritellä 

ne ominaisuudet, joita yhdistetyn malliston vaatteilta vaadittiin. Tämän tarkoituksena oli 

helpottaa työvaateostoista vastaavan henkilön päätöksentekoa hankintatilanteessa. 

(Backman 2013.) 

 

Työn lähtökohdista voidaan päätellä, että työvaatteilta vaadittavat ominaisuudet eivät 

välttämättä ole yrityksille tuttuja. Voisi myös olettaa, että markkinoilla olevista työvaat-

teista on vaikea valita yrityksen tarpeita vastaavaa mallistokokonaisuutta. Nämä asiat 

nousivat myös esille keskustellessani opinnäytetyön lähtökohdista yhteistyöyritykseni 

kanssa.  

3 Työ- ja suojavaatetukseen liittyvää lainsäädäntöä ja termistöä 

 

Laki ja asetukset säätelevät työ- ja suojavaatteiden käyttöä. Monella alalla myös työeh-

tosopimukseen on kirjattu vaatimuksia työ- ja suojavaatteiden käytöstä sekä määritelty 
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niiltä vaadittuja ominaisuuksia. Tässä luvussa käydään läpi työ- ja suojavaatteisiin liit-

tyvää lainsäädäntöä Suomessa ja selvitetään sen asettamia vaatimuksia. 

 

Suojavaatteet jakaantuvat moneen eri kategoriaan. Niiltä vaadituille ominaisuuksille ja 

testausmenetelmille on laadittu omia standardejaan. Tämä luku auttaa ymmärtämään, 

millaista vaatetusta erilaisilla nimityksillä tarkoitetaan ja mitä siltä vaaditaan. Tätä var-

ten esitellään työn kannalta olennaisia suojavaatestandardeja ja -nimityksiä. Lisäksi 

määritellään mitä tarkoitetaan työvaatteella, suojavaatteella ja henkilönsuojaimella. 

 

3.1 Työvaate, suojavaate vai henkilönsuojain? 

 

Työvaatteeksi kutsutaan yleisesti työssä käytettäviä vaatteita. Työvaateet jakautuvat 

kolmeen eri ryhmään: arkivaatteet, suojavaatteet ja ammattivaatteet. Tavallisia arki-

vaatteita käytetään työvaatetuksena monilla aloilla, joilla ei vaadita erityistä työvaate-

tusta. Ammattivaatetuksella taas tarkoitetaan tietyn ammattiryhmän työvaatetusta. 

(Mäkinen, Antikainen, Ilmarinen, Tammela, Hurme 1996, 15.) 

 

Suojavaatetuksella tarkoitetaan suojaavaa vaatetusta, joka ”peittää tai korvaa henkilö-

kohtaisen vaatetuksen ja joka on suunniteltu suojaamaan yhdeltä tai useammalta vaa-

ralta” (SFS-EN ISO 13688 2014, 12). Suojavaate eroaa tavallisesta työvaatteesta eri-

tyisen suojausominaisuutensa vuoksi. Se suojaa käyttäjäänsä erilaisilta vaaroilta, joita 

ovat esimerkiksi erilaiset termiset vaarat, kuten liekit, kuumat ja kylmät esineet ja sulan 

metallin roiskeet, kemialliset, biologiset ja mekaaniset vaarat sekä työntekijän huonosta 

näkymisestä johtuvat vaarat. Suojavaate voi olla yksi-, kaksi- tai moniosainen. Suoja-

vaatetusta käytetään esimerkiksi hitsaustöissä, rakennustyömailla, huolto- ja korjaus-

töissä, valimoissa sekä maa- ja metsätalouden töissä.  (Hirvonen ym. 2014, 140.) 

 

Valtioneuvoston päätöksen henkilönsuojaimista (1406/1993, § 3) mukaan henkilönsuo-

jain on laite, väline tai suojavaatetus, joka on suunniteltu suojaamaan sitä käyttävää 

henkilöä yhdeltä tai useammalta terveyttä tai turvallisuutta uhkaavalta vaaratekijältä. 

Henkilönsuojaimiksi luetaan myös suojainyhdistelmät ja vaihdettavat suojaimenosat, 

kuten hengityssuojainten suodattimet (Hirvonen ym. 2014, 12). Suojavaatteet luetaan 

siis henkilönsuojaimiin. 

 

Suojaimet jaetaan kolmeen luokkaan niiden suojaustason mukaan. Ryhmän 1 suojai-

met suojaavat vähäisiltä vaaroilta. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi puutarhakäsi-
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neet. Ryhmään 2 kuuluvat muilta kuin vähäisiltä tai vakavilta suojaavat suojaimet. Suu-

rin osa työ- tai vapaa-aikana käytettävistä suojaimista – esimerkiksi varoitus- ja hit-

sausvaatetus – kuuluvat ryhmään 2. Ryhmän 3 suojaustaso on suurin, ja siihen kuulu-

vat suojaimet, jotka suojaavat vakavilta vaaroilta tai hengenvaaralta. Tällaisia suojaimia 

ovat monet pelastustoimissa käytettävät suojaimet sekä hengitys- ja putoamissuojai-

met. (Hirvonen ym. 2014, 15–16.) 

 

 

Kuvio 1. Valmistajalta edellytettävät toimenpiteet suojausluokittain (Hirvonen ym. 2014, 16) 

 

Suojaimissa on oltava CE-merkintä. Ryhmään 3 kuuluvien suojaimien CE-merkinnän 

yhteydessä on myös oltava suojaimien tuotannon tasalaatuisuutta valvovan ilmoitetun 

laitoksen numero. Ryhmien 2 ja 3 suojaimet on lisäksi tyyppitarkastettava. Tämän te-

kee ilmoitettu laitos, joka Suomessa on Työterveyslaitos. Ilmoitettu laitos antaa vaati-

mukset täyttävälle suojaimelle EY-tyyppitarkastustodistuksen eli sertifikaatin. (Hirvonen 

ym. 2014, 17–18.) Yllä oleva kuvio 1 havainnollistaa valmistajalta eri suojainryhmissä 

vaadittuja toimenpiteitä. 

 

Suojainstandardit edellyttävät suojaimilta erilaisia lisämerkintöjä: esimerkiksi standardin 

numero ja piktogrammi on merkittävä tuotteeseen. Valmistajan on myös laadittava suo-
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jainten mukaan selkeät käyttöohjeet. Suomessa vaaditaan, että ohjeet ovat sekä suo-

men- että ruotsinkielellä. Käyttöohjeet sisältävät tietoa muun muassa suojaimen val-

mistajasta, sen käyttötarkoituksesta ja käytöstä, suojaustehosta tai -luokasta ja suojai-

men huollosta. (Hirvonen ym. 2014, 18–19.) 

 

3.2 Työ- ja suojavaatteiden käyttöä säätelevä lainsäädäntö Suomessa 

 

Euroopan unioni on laatinut useita työsuojelua koskevia direktiivejä, joista puitedirektii-

viä 89/391/ETY vastaa Suomessa työturvallisuuslaki. Henkilönsuojaimien kannalta 

olennaisia direktiivejä ovat henkilönsuojaimien valintaa ja käyttöä koskevan erityisdirek-

tiivi 89/656/ETY sekä henkilönsuojaindirektiivi 89/686/ETY. Suomessa nämä direktiivit 

on saatettu voimaan työturvallisuuslain nojalla annetuilla valtioneuvoston päätöksillä. 

(Hirvonen ym. 2014, 9.) 

 

 

Kuvio 2. Direktiivit ja niitä vastaavat suomalaiset säädökset (Hirvonen ym. 2014, 10) 

 

Yllä oleva kuvio 2 havainnollistaa direktiivien ja niiden suomalaisten vastikkeiden suh-

teita. Olennaisia direktiivejä on kolme, joista yksi koskee henkilönsuojaimille asetettuja 

vaatimuksia ja kaksi niiden käyttöä. Suomessa niitä vastaavat työturvallisuuslaki ja 

valtioneuvoston päätökset 1407/1993 ja 1406/1993. (Hirvonen ym. 2014, 10.) 
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Työturvallisuuslaki määrittelee työolojen vähimmäisvaatimukset. Lain mukaan työnan-

taja on velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. 

Työnantajan on arvioitava työpaikalla esiintyvät vaaratekijät ja niiden merkitys työnteki-

jän ruumiilliselle ja henkiselle terveydelle. Työnantajan on hankittava ja annettava työn-

tekijän käyttöön tarkoituksenmukaiset, työoloihin soveltuvat ja vaatimukset täyttävät 

henkilönsuojaimet. Vastaavasti työntekijän on käytettävä ja hoidettava työnantajalta 

saamiaan henkilönsuojaimia ja muita varusteita. (Työturvallisuuslaki 738/2002, § 15, 

20.) 

 

Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on paitsi annettava työntekijän käyttöön tarvit-

tavat suojaimet, myös huolehdittava siitä, että niitä on riittävästi ja valvottava niiden 

käyttöä. Työnantajan vastuulla on järjestää suojainten säännöllinen huolto sekä antaa 

työntekijöille riittävästi ohjeistusta suojaimiin ja niiden käyttöön liittyen. Työntekijät ovat 

puolestaan velvollisia ilmoittamaan sellaisista suojaimissa havaitsemistaan vioista, jot-

ka saattavat aiheuttaa vaaraa ja joita he eivät itse voi korjata. (Hirvonen ym. 2014, 11.) 

 

Laissa eräiden teknisten laitteiden vaatimuksenmukaisuudesta kerrotaan henkilönsuo-

jaimen valmistajan, maahantuojan ja myyjän tai muun luovuttajan vastuista. Sen mu-

kaan valmistajan on vastattava siitä, että henkilönsuojain on valmistettu, tarkastettu ja 

merkitty määräysten mukaisesti. Lisäksi valmistaja on vastuussa siitä, että suojaimen 

mukana ovat suomen- ja ruotsinkieliset ohjeet. Maahantuoja, myyjä ja muu luovuttaja 

taas vastaavat siitä, että heidän suojaimensa täyttävät vaatimukset ja niiden mukana 

tulevat asianmukaiset käyttöohjeet. (Hirvonen ym. 2014, 11.) 

 

Tarkempia henkilönsuojaimiin liittyviä määräyksiä annetaan valtioneuvoston päätöksis-

sä. Henkilönsuojaindirektiiviä (89/686/ETY) vastaa Suomessa valtioneuvoston päätös 

henkilönsuojaimista (1406/1993) eli ns. suojainpäätös. Kyseistä päätöstä sovelletaan 

sekä työ- että vapaa-aikana käytettäviin suojaimiin. Suojainpäätös koskee suojainten 

terveyttä ja turvallisuutta koskevia perusvaatimuksia sekä niitä toimenpiteitä, joita suo-

jainten markkinoille saattaminen valmistajalta edellyttää. Vaatimukset on päätöksessä 

kuvattu yleisesti ilman, että suojaimen teknisiä ominaisuuksia määriteltäisiin tarkem-

min. (Hirvonen ym. 2014, 11.) 

 

Perusvaatimukset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: kaikkiin henkilönsuojaimiin sovel-

lettaviin yleisiin vaatimuksiin, vain eräitä suojainryhmiä tai -tyyppejä koskeviin lisävaa-

timuksiin ja sellaisiin lisävaatimuksiin, jotka koskevat suojautumista tietyiltä vaaroilta 
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(Hirvonen ym. 2014, 12–13). Henkilönsuojain täyttää perusvaatimukset silloin, kun se 

on suunniteltu sekä valmistettu sitä koskevien standardien mukaisesti ja kun sen mu-

kana tulevat standardien vaatimat ohjeet (VNp 1406/1993, § 5). Yleisten vaatimusten 

mukaan suojaimen suunnittelussa on otettava huomioon ergonomian asettamat vaati-

mukset, suojaustaso sekä suojausluokat. Olennaista on, ettei suojaimen käytöstä ai-

heudu vaaraa tai muita mahdollisia haittavaikutuksia. Eräitä suojainryhmiä koskevia 

lisävaatimuksia ovat muun muassa säätömekanismeja, merkintöjä näkökentän rajoit-

tumista sekä käyttäjän näkyvyyttä ja usealta samanaikaiselta vaaralta suojautumista 

koskevat vaatimukset. Lisävaatimukset, joita asetetaan tietyiltä vaaroilta suojautumisel-

le, koskevat suojaimia, jotka suojaavat mekaanisilta iskuilta ja muilta mekaanisilta vaa-

roilta, kuumuudelta ja kylmyydeltä, staattiselta puristukselta, melulta, sähköiskuilta, 

säteilyltä, sähköiskuilta sekä vaarallisilta aineilta ja tartunnan aiheuttajilta. (Hirvonen 

ym. 2014, 12–13.) 

 

Direktiivi 89/656/ETY saatettiin Suomessa voimaan valtioneuvoston päätöksenä henki-

lönsuojainten valinnasta ja käytöstä työssä. Tämä on niin kutsuttu suojainten käyttö-

päätös. Päätös sisältää määräyksiä suojainten hankintaan, arviointiin, valintaan, käyt-

töön ja huoltoon sekä työntekijöille annettavaan opastukseen. (Hirvonen ym. 2014, 13.) 

 

Suojainten käyttöpäätöksen (1407/1993, § 5) mukaan työnantajan on määriteltävä 

henkilönsuojainten käyttöjakson pituus ottaen huomioon työntekijän työskentelypisteen 

olosuhteet, vaaran vakavuuden, altistuksen toistuvuuden ja suojainten suojauskyvyn. 

Suojaimet on tarkoitettu pääsääntöisesti henkilökohtaiseen käyttöön. Työnantaja vas-

taa suojainten asianmukaisesta kunnosta ja uusii tarvittaessa suojaimet. Työntekijän 

vastuulla on hoitaa hänelle annetut henkilönsuojaimet ja ilmoittaa niissä ilmenneistä 

vioista työnantajalle. Työntekijöille on annettava riittävästi opetusta henkilönsuojaimen 

käytöstä. (VNp 1407/1993, § 6–7.)  

 

3.3 Erilaisiin suojavaatteisiin liittyviä standardeja 

 

Suojainstandardeissa on tarkempia tietoja eri suojaintyypeille asetetuista teknisistä 

vaatimuksista, niiden suojausominaisuuksien mukaisesta luokituksesta, testimenetel-

mistä sekä niihin liitettävistä merkinnöistä ja niiden käyttöohjeista. Suojain täyttää suo-

jainpäätöksen asettamat vaatimukset silloin, kun sen suunnittelussa ja valmistuksessa 

on noudatettu standardin vaatimuksia. Suojain voidaan tuoda markkinoille myös siinä 
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tapauksessa, että valmistaja kykenee jollain muulla tavalla todistamaan, että suojain 

täyttää suojainpäätöksen perusvaatimukset. (Hirvonen ym. 2014, 15.) 

 

Yhdenmukaistetut eurooppalaiset standardit laaditaan Euroopan komission toimeksi-

annosta. Laatijajärjestöinä toimivat eurooppalaiset standardointijärjestöt CEN ja 

CENELEC. Eurooppalaisten standardien tunnus on EN. Jäsenmaat vahvistavat stan-

dardit omalla tunnuksellaan, joka Suomen Standardoimisliitto SFS ry:n tapauksessa on 

SFS-EN. (Hirvonen ym. 2014, 15.) 

 

Kansainväliset standardit merkitään tunnuksella ISO tai IEC. ISO (the International 

Organisation for Standardization) on maailmanlaajuinen kansallisten standardoimisjär-

jestöjen liitto. Sähköteknisiin standardointeihin liittyvissä asioissa ISO tekee yhteistyötä 

the International Electrotechnical Commissionin eli IEC:n kanssa. (SFS-EN ISO 13688 

2014, 6.) 

 

3.3.1 Suojavaatteiden yleiset vaatimukset 

 

Standardi SFS-EN ISO 13688 asettaa suojavaatteille yleiset vaatimukset. Sitä ei voi 

käyttää sellaisenaan, vaan sen kanssa tulee aina käyttää jotain tuotestandardia. Stan-

dardissa määritellään suojavaatteiden ergonomiaa, haitattomuutta, kokomerkintää ja 

muita merkintöjä, vanhenemista ja yhteensopivuutta koskevat vaatimukset. Se kertoo, 

mitä tietoja valmistajan täytyy toimittaa suojavaatteen mukana. (SFS-EN ISO 13688 

2014, 10.) 

 

Suojavaatetuksen tulee olla sellainen, että se ei haittaa käyttäjänsä terveyttä tai hygie-

niaa. Materiaaleista ei saa vapautua aineita, joiden tiedetään olevan haitallisia. Vaate 

on suunniteltava ja valmistettava niin, että se asettuu käyttäjänsä päälle oikein. Suoja-

vaatetuksen on suojattava kaikki vartalon osat kaikissa työtehtävien suorittamiseen 

tarvittavissa asennoissa. Käyttömukavuutta suunniteltaessa on otettava huomioon 

työssä esiintyviä vaaroja vastaan tarvittava suojaustaso, ympäristöolot, käyttäjän aktii-

visuustaso ja suojavaatetuksen arvioitu käyttöaika. Suojavaatteessa ei saa olla sellai-

sia pintoja, jotka ärsyttävät tai vahingoittavat käyttäjää eikä se saa haitata normaalia 

liikkumista. (SFS-EN ISO 13688 2014, 14, 16.)  
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3.3.2 Näkyvä varoitusvaatetus 

 

Standardin SFS-EN ISO 20471 (2013, 12) mukaan erittäin näkyväksi vaatetukseksi 

kutsutaan varoitusvaatetusta, joka on ”tarkoitettu lisäämään havaittavuutta tilanteissa, 

joissa on erittäin tärkeää näkyä hyvin” (SFS-EN ISO 20471 2013, 12). Varoitusvaatetus 

parantaa käyttäjän näkyvyyttä sekä päivänvalossa että pimeässä (Työterveyslaitos 

2014, 146). Varoitusvaatetusta kutsutaan myös huomiovaatetukseksi tai joskus hivis-

vaatetukseksi (high visibility). Varoitusvaatetuksen käyttö ja sille asetetut vaatimukset 

voivat vaihdella eri maissa, ja varoitusvaatetukselle on laadittu erilaisia standardeja 

(SFS 2013, 8). Eurooppalaisen EN ISO 20471:n lisäksi näitä ovat muun muassa ame-

rikkalainen ANSI/ISEA 107–2010 ja kanadalainen Z96-09.  

 

 

Kuvio 3. Standardin EN ISO 20471 mukaisiin vaatteisiin liitettävä piktogrammi (Hirvonen ym. 
2014, 158) 

 

Näkyvässä varoitusvaatetuksessa on oltava vähintään kahdentyyppistä materiaalia: 

fluoresoivaa taustamateriaalia sekä takaisinheijastavaa materiaalia. Fluoresoiva mate-

riaali varmistaa, että käyttäjä näkyy päivällä ja hämärässä sekä sumuisissa olosuhteis-

sa. Heijastava materiaali näkyy pimeässä, kun jokin ulkoinen valonlähde osuu siihen. 

On myös mahdollista käyttää materiaalia, jossa näiden ominaisuudet yhdistyvät. (Hir-

vonen ym. 2014, 146.) Näiden lisäksi vaatteissa käytetään myös usein jotain muuta 

materiaalia tuomaan ilmettä ja erottamaan vaatteen muista markkinoilla olevista. 

 

Näkyvä vaatetus voidaan jakaa kolmeen luokkaan näkyvyysominaisuuksiensa mukaan. 

Luokitus perustuu vaatetukselta vaadittavien materiaalien minimipinta-aloihin. Luokan 3 

vaatetus on näkyvyysominaisuuksiltaan paras. Näkyvää vaatetusta valittaessa tulisi 

arvioida työtehtävissä ja -paikalla esiintyvät riskit ja valita suojausluokka niiden mu-

kaan. (SFS-EN ISO 20471 2013, 8.) 
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Taulukko 1. Erittäin näkyvän vaatetuksen suojausluokat standardin SFS-EN ISO 20471 mu-

kaan (Hirvonen ym. 2014, 146) 

MATERIAALI LUOKKA 3 LUOKKA 2 LUOKKA 1 

Fluoresoiva taustamateriaali 0,8 m2 0,5 m2 0,14m2 

Heijastava materiaali 0,2 m2 0,13 m2 0,10 m2 

Yhdistetty materiaali   0,20 m2 

 

Materiaalivaatimuksien lisäksi standardit asettavat vaatimuksia näkyvän vaatetuksen 

ulkonäölle ja ergonomisille tekijöille, kuten istuvuudelle ja vaatteen koolle. Takaisinhei-

jastavan ja fluoresoivan materiaalin sallitut sijoituspaikat on määritelty standardeissa. 

Näkyvää materiaalia tulee olla vaatteessa joka puolella, ja vaakasuorien osien on kier-

rettävä vartalo, hihat tai lahkeet. (SFS-EN ISO 20471 2013, 8, 14.) 

 

3.3.3 Kuumudelta ja tulelta suojaava vaatetus 

 

Kuumudelta ja tulelta suojaavan vaatetuksen valmistuksessa käytetään palosuojattuja 

materiaaleja. Palosuojauksen tarkoituksena on tehdä kankaasta vaikeasti syttyvä ja 

palava. Palosuojaus ei kuitenkaan tee kankaasta täysin palamatonta. Kun käytetään 

palosuojattuja päällysvaatteita, ei alus- ja välivaatteiden ole välttämättä oltava valmis-

tettu palosuojatuista materiaaleista. (Hirvonen ym. 2014, 143–144.) Seuraavaksi esitel-

lään työn kannalta olennaisia kuumuudelta ja tulelta suojaavalle vaatetukselle asetettu-

ja vaatimuksia. 

 

 

Kuvio 4. Standardin EN ISO 11612 piktogrammi ja siihen liitettävien kirjaintunnusten selitykset 
(Hirvonen ym. 2014, 158) 
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Standardi SFS-EN ISO 11612 asettaa kuumudelta ja tulelta suojaavien vaatteiden vä-

himmäisvaatimukset. Vaatteelle asetetut vaatimukset koskevat mallia ja yksityiskohtia, 

materiaalia ja saumojen lujuutta (Hirvonen ym. 2014, 144). Sulametallilta suojaavat 

vaatteet on suunniteltava siten, että metalliroiskeet eivät pääse kerääntymään esimer-

kiksi taskunsuihin. Tämän estämiseksi taskunsuut täytyy peittää läpillä eikä hihan- tai 

lahkeensuissa saa olla käänteitä. Tämän standardin mukaiset vaatteet on tarkoitettu 

palosuojattua vaatetusta tarvitseville käyttäjille, jotka altistuvat työssään lämpösäteilyl-

le, liekki- tai kosketuskuumuudelle tai sulametalliroiskeille. (SFS-EN ISO 11612 2009, 

12, 20.) 

 

  

Kuvio 5. Standardin EN ISO 11611 piktogrammi ja siihen liitettävien kirjaintunnusten selitykset 
(Hirvonen ym. 2014, 158) 

 

Standardissa SFS-EN ISO 11611 (2008, 8) on vaatimuksia suojavaatetukselle, jota 

käytetään hitsaustyössä tai vastaaville riskeille altistavassa työssä. Vaatteet on suunni-

teltava niin, ettei sähkö esimerkiksi metallisten osien kautta pääse johtumaan vaatteen 

sisälle (SFS-EN ISO 11611 2008, 12). Vaatteen on oltava malliltaan ja materiaaliltaan 

mahdollisimman sileä. Näin estetään kipinöiden tarttuminen vaatteeseen. Standardi 

asettaa myös samat vaatimukset taskunsuille ja lahkeille kuin sulametallilta suojaava 

standardi. (Hirvonen ym. 2014, 145.) 

 

 

Kuvio 6. IEC 61482–2:2008 mukaisiin vaatteisiin liitettävä piktogrammi ja sen kirjaintunnusten 
selitykset (Hirvonen ym. 2014, 158) 
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Valokaarivaarallisissa töissä tarvituille suojavaatteille on kansainvälinen standardi IEC 

61482–2:2009. Tässä standardissa annetaan valokaaren termisiltä vaaroilta suojaaval-

le vaatetukselle vaatimuksia materiaalin, mallin ja suojausominaisuuksien osalta. Stan-

dardin mukainen vaatetus ei suojaa käyttäjäänsä valokaaren sähköisiltä vaaroilta eikä 

siis ole eristävä vaatetus. Valokaaren termisiltä vaaroilta suojaavaa vaatetusta käyttä-

vät esimerkiksi sähkömiehet. (Hirvonen ym. 2014, 145.) 

 

3.3.4 Antistaattinen vaatetus 

 

Töissä, joissa on uhkana, että staattinen sähkö aiheuttaa palo- tai räjähdysvaaran, on 

pukeuduttava johtavasta tai varausta purkavasta materiaalista valmistettuihin suoja-

vaatteisiin ja -kenkiin. Sähköstaattisilta purkauksilta suojaamiseksi työntekijät maadoi-

tetaan. Tämä tapahtuu maadoittamalla lattia ja käyttämällä johtavia jalkineita sekä va-

rausta purkavaa vaatetusta ja työvälineitä. Varausta purkava vaatetus ja työvälineet 

eivät yksin poista varausta käyttäjästä, vaan varauksen on päästävä purkautumaan 

eteenpäin. Henkilönsuojaimiksi luokiteltu vaatetus on tarpeen, jos työssä esiintyvät 

riskit ovat suuret. Staattiselta sähköltä suojaavaa vaatetusta voidaan tarvita esimerkiksi 

maanrakennuksessa, puuteollisuudessa, maataloudessa, energiantuotannossa ja kier-

rätyslaitoksissa. (Hirvonen ym. 2014, 152.) 

 

 

Kuvio 7. Standardin EN 1149-5 mukaisiin vaatteisiin liitettävä piktogrammi (Hirvonen ym. 2014, 
158) 

 

Kankaan voi tehdä johtavaksi eri tavoilla. Sen sekaan voidaan kutoa tai neuloa metalli-

lankoja, jotka muodostavat kankaaseen ristikko- tai raitakuvion. Se voidaan valmistaa 

johtavista langoista, jollaisia ovat esimerkiksi hiilikuitua sisältävät langat. Kankaan voi 

tehdä johtavaksi myös viimeistyksillä. (Hirvonen ym. 2014, 152.) 

 

Sähköstaattisten vaatteiden vaatimuksia määrittelee standardi SFS-EN 1149. Sen osa 

5 sisältää mallille ja materiaaleille asetettuja vaatimuksia. Staattista sähköä johtavan 

vaatetuksen tulee peittää kaikki sellaiset materiaalit, jotka eivät pura staattista sähköä. 
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Metallisten osien, kuten vetoketjujen, on oltava peitettyinä käytön aikana. (SFS-EN 

1149 2008, 6, 8.) 

 

3.3.5 Kylmyydeltä ja sateelta suojaava vaatetus 

 

Standardin SFS-EN 342 mukaiset kylmänsuojavaatteet on tarkoitettu käytettäviksi alle  

-5°C:n lämpötiloissa tai vastaavissa oloissa. Standardi asettaa vaatimuksia vaatteiden 

lämmöneristävyys- ja ilmanläpäisevyyskyvylle sekä veden- ja vesihöyrynläpäisyvastuk-

selle. Tärkein kylmänsuojavaatteiden ominaisuus on – luonnollisesti – niiden läm-

möneristävyyskyky. Lämpöhukan minimoimiseksi myös päällysmateriaalin ilmanlä-

päisevyyskyky on tärkeää ottaa huomioon vaatteita suunniteltaessa ja valmistettaessa. 

(SFS-EN 342 2005, 6, 8, 12.) 

 

 

Kuvio 8. Standardien EN 342 ja EN 343 piktogrammit ja niiden suojaustasoluokituksen selityk-
set (Hirvonen ym. 2014, 158) 

 

Sadevaatteita varten on laadittu eurooppalainen standardi EN 343. Se sisältää vaati-

muksia ja testausmenetelmiä sateelta, sumulta tai maan kosteudelta suojaavien vaat-

teiden materiaaleille ja saumoille. Tärkeitä testattavia ominaisuuksia ovat vesitiiviys ja 

vesihöyrynläpäisyvastus. Vaatteet luokitellaan niiden suojaustason mukaan. (SFS-EN 

343+A1 2008, 6, 8.) 

 

4 Työvaatteiden valintaan liittyviä tekijöitä 

 

Suurin osa suomalaisista pukeutuu päivittäin työvaatteisiin, joko ammatista viestiviin 

vaatteisiin tai suojavaatteisiin (Mäkinen, Antikainen, Ilmarinen, Tammela, Hurme 1996, 

19). Tässä työssä keskitytään suojavaatetukseen. Toimiva tarkoitukseen sopiva suoja-

vaatetus koostuu alus-, väli- ja päällysvaatteista ja jalkineista sekä tarvittaessa päähi-

neestä ja käsineistä (Hirvonen 2014, 140). Tässä luvussa käydään läpi suojavaatteiden 

eli päällysvaatteiden valintaan liittyviä tekijöitä.  
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Mäkisen ym. (1996, 16) mukaan työvaatteiden valintaan vaikuttavista tekijöistä tär-

keimpiä ovat vaatteiden kestävyys, niiden pesu- ja huolto-ominaisuudet sekä työolo-

suhteiden asettamat vaatimukset. Scott (2005, 218) lisää näihin myös vaatteiden istu-

vuuden, käyttömukavuuden ja toiminnollisuuden sekä vaatteiden aiheuttamat koko-

naiskustannukset. Tämän luvun sisältö on jaettu seuraavalla tavalla: Ensimmäiseksi 

tarkastellaan ulkonäköön ja yksityiskohtiin liittyviä tekijöitä. Tämän jälkeen käsitellään 

luvussa 4.2 lämpöviihtyvyyttä ja käyttömukavuutta ja luvussa 4.3 vaatteiden istuvuuden 

ja mitoituksen merkitystä. Luvussa 4.4 käydään läpi materiaaleille esitettyjä vaatimuk-

sia, luvussa 4.5 pesu- ja huolto-ominaisuuksia ja luvussa 4.6 vaatteiden hankintaa. 

Viimeiseksi käsitellään eettisien ja ekologisten kysymyksien vaikutusta työvaatevalin-

toihin. 

  

4.1 Vaatteiden ulkonäkö ja yksityiskohdat 

 

Käyttäjän näkökulmasta ulkonäöllä on merkitystä. Esteettisesti miellyttävä vaate voi 

vaikuttaa positiivisesti siihen, miten se saa käyttäjänsä tuntemaan.  Parhaassa tapauk-

sessa vaatetus voi luoda ja vahvistaa sosiaalista hyväksyntää sekä parantaa käyttä-

jänsä itsetuntoa. Vaatetuksen psykologisia vaikutuksia on tutkittu vähäisesti, mutta yhä 

enemmän on todisteita siitä, että vaatteiden ulkonäkö vaikuttaa siihen, miten käyttäjä 

vaatteen mieltää. Mikäli ulkonäkö ei miellytä käyttäjää tai käyttäjä tuntee olonsa epä-

mukavaksi vaatteessa, on mahdollista, että vaate jää käyttämättä, vaikka se olisi muilta 

ominaisuuksiltaan täysin toimiva. (Scott 2005, 62, 75.) 

 

Työ- ja suojavaatetus täydentää kuvaa työpaikasta ja toimii sen mainoksena (Mäkinen 

ym. 1996, 19). Sen avulla yritys voi luoda ja vahvistaa imagoaan. Erityisen tärkeää 

vaatteiden ulkonäkö on palveluammateissa käytettyjen vaatteiden kohdalla tai silloin, 

kun työ- tai suojavaatteen käyttäjä työskentelee joukkojen keskellä. Vaatteen väreillä ja 

yksityiskohdilla voi viestiä vaatteen käyttäjän työstä. Hyvännäköisen ja sävytetyn vaat-

teen huomioarvo on perusvaatetta suurempi. (Mäkinen ym. 1996, 131, 134.) 

 

Työvaatteet varustetaan usein yrityksen nimellä tai logolla. Tämä voidaan toteuttaa 

esimerkiksi brodeeraamalla, painatuksena tai vaatteisiin lisättävillä merkeillä. Tunnuk-

sien sijoittelulla ja toteutustavalla voidaan vaikuttaa vaatteen ulkonäköön. Myös tasku-

jen ja muiden yksityiskohtien, kuten leikkaussaumojen, sijoittelu ja määrä luovat vaat-

teelle ilmettä. (Mäkinen 1996, 123, 143.) 
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Taskujen, vyö- ja työkalulenkkien sekä muiden yksityiskohtien on oltava tyypiltään, 

määrältään ja sijoituspaikaltaan työtehtäviin sopivia (Mäkinen ym. 199, 123). Suoja-

vaatteita käytetään usein muiden lisävarusteiden kuten polvisuojien kanssa, joten on 

tärkeää, että yksityiskohdat, rakenteet ja kiinnitystavat ovat sellaisia, että vaate toimii 

sekä lisävarusteiden että muiden vaatetuskokonaisuuden muodostamien vaatekappa-

leiden kanssa (Scott 2005, 217). Vaatteen sopivuutta suuremmalle joukolle auttaa hi-

han- ja lahkeensuiden pidennysmahdollisuus (Mäkinen ym. 1996, 123). Vahvikkeet 

suurelle kulutukselle joutuvissa kohdissa, kuten polvissa, hartioissa tai kyynärpäissä 

lisäävät vaatteen käyttöikää, käyttömukavuutta ja turvallisuutta sekä suojaavat kosteu-

delta (Hirvonen ym. 2014, 141). Vaatehuollon kannalta on tärkeää, että kaikki lisätar-

vikkeet, kuten vetoketjut, napit ja soljet, kestävät samat käsittelyt kuin muut vaatteen 

materiaalit (Mäkinen ym. 1996, 82).  

 

Yksityiskohtia mietittäessä on myös otettava huomioon niiden turvallisuus. Ne eivät saa 

haitata työskentelyä eivätkä olla suunniteltu niin, että ne voisivat jäädä kiinni esimerkik-

si koneen osiin aiheuttaen siten tapaturmavaaran. Yksityiskohdat eivät myöskään saa 

haitata vaatteen pukemista ja riisumista tai sen huoltoa. (Hirvonen ym. 2014, 141.) 

 

4.2 Lämpöviihtyvyys ja käyttömukavuus 

 

Lämpöviihtyvyydellä tarkoitetaan henkilön subjektiivista tyytyväisyyttä ympäristön läm-

pöoloihin. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisellä ei ole liian kuuma eikä liian kylmä, vaan 

hän tuntee olonsa lämpötilan näkökulmasta miellyttäväksi. Lämpöviihtyvyys vaihtelee 

yksilöiden välillä ja siihen vaikuttavat erilaiset ulkoiset tekijät, kuten kellonaika ja vireys-

tila. (Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 22.) 

 

Ihminen tuottaa lämpöä muuttamalla osan aineenvaihdunnassa tuottamastaan energi-

asta lämmöksi. Kehon lämmönsäätelyn tarkoituksena on säilyttää lämpötasapaino ja 

siten myös lämpöviihtyvyys. Lämpötasapainossa ihminen on silloin, kun kehon läm-

mönluovutus ja -tuotto ovat yhtä suuret. Lämpötasapainoa pyritään ympäristön lämpöti-

lan muuttuessa pitämään yllä eri tavoin: ihminen voi lisätä liikkumistaan, lisätä tai vä-

hentää vaatetustaan tai hakeutua suojaan kylmyydeltä tai kuumuudelta. Alla olevassa 

kuviossa 9 kuvataan ympäristön vaikutusta ihmisen lämmöntuottoon ja lämmönluovu-

tukseen. (mts. 22–23) 
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Kuvio 9. Ympäristön vaikutus ihmisen lämmöntuottoon ja lämmönluovutukseen (Risikko & 
Marttila-Vesalainen 2006, 29) 

 

Lämpö siirtyy kehosta ympäristöön joko säteilemällä, kuljettumalla, johtumalla tai kos-

teuden haihtumisen kautta. Lämmönsiirtymisen määrään vaikuttavat vaatteiden läm-

möneristävyys, ilmanläpäisykyky ja vesihöyrynläpäisyvastaus. Myös ihmisen liikkumi-

nen sekä ympäristöolot, esimerkiksi lämpötila ja tuulisuus, vaikuttavat lämmönsiirron 

määrään. On tärkeää huomioida, että vaate ei sinänsä lämmitä, vaan se auttaa vähen-

tämään elimistön tuottaman lämmön siirtymistä ympäristöön. Vaatetus voi suojata käyt-

täjäänsä myös silloin, kun ympäristöstä siirtyy lämpöä ihmiseen. Näin voi usein olla 

teollisuustyössä, jossa ympäristö saattaa olla kuuma, jolloin työntekijöihin kohdistuu 

voimakasta lämpösäteilyä. (mts. 31.) 

 

Lämmöneristävyydellä tarkoitetaan vaatetuksen kykyä vähentää lämmön siirtymistä 

kehosta ympäristöön silloin, kun vaatteen sisäisen ja ulkoisen ilman välillä vallitsee 

tietty lämpötilaero. Käyttäjän lämmöntuotosta ja ympäristöoloista riippuu, kuinka suurta 

lämmöneristävyyttä vaatetukselta vaaditaan; lämmöntuoton lisääntyessä ihminen tar-
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kenee vähemmällä vaatetuksella. Lämmöneristeistä paras on liikkumaton ja kuiva ilma. 

Materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa siihen, kuinka hyvä lämmöneristyskyky vaatteella on. 

Materiaalin paksuuden kasvaessa lämmöneristävyys lisääntyy. (mts. 32, 37–38, 44.) 

 

Osa lämmönluovutuksesta tapahtuu, kun vesihöyryä haihtuu kehosta. Hikoilusta aiheu-

tuva vesihöyry tiivistyy vedeksi vaatekerrosten välissä tai vaatekerroksessa. Sen haih-

tuminen sitoo lämpöenergiaa ja jäähdyttää ihoa. Lämpimissä oloissa onkin hyvä, että 

hiki pääsee haihtumaan iholta. Kylmissä oloissa kosteus pyritään siirtämään ulompiin 

vaatekerroksiin. Näin estetään kehon liiallinen jäähtyminen. Mitä kylmempää ulkona 

on, sitä enemmän vesihöyryä jää vaatetukseen. Vaatteiden vesihöyrynläpäisykyky eli 

hengittävyys on tärkeää liiallisen lämpökuormituksen ehkäisemiseksi. (mts. 52, 56.) 

 

Kostea tai märkä vaate on huono lämmöneriste ja on epämiellyttävän tuntuinen päällä. 

Sen paino myös lisää työn kuormittavuutta ja kastunut kangas vähentää vaatteen hen-

gittävyyttä. Tästä syystä vaatteen suojaavuus myös ulkoiselta kosteudelta on tärkeää. 

Suojan kosteudelta muodostavat ennen kaikkea vaatteessa käytettyjen materiaalien 

vedenhylkivyys- ja vedenpitävyysominaisuudet, mutta myös malliratkaisut ja yksityis-

kohdat vaikuttavat suojausominaisuuksiin. (mts. 52, 58, 63.) 

 

Tuuliset olosuhteet alentavat vaatteiden lämmöneristyskykyä.  Tuuli painaa vaatetusta 

kasaan pienentäen siten vaatteiden sisällä olevaa eristävää ilmakerrosta. Se lisää 

myös lämpimän ilman siirtymistä ulos vaatetuksen sisältä. Tuulelta suojaavuuteen voi 

vaikuttaa kankaiden rakenteilla, paksuudella ja erilaisilla viimeistyksillä sekä mallirat-

kaisuilla. Tiiviimmät ja paksummat materiaalit pitävät tuulta ohuempia kankaita parem-

min, ja erilaiset laminoinnit ja sivelyt tekevät kankaista yleensä ilmaa läpäisemättömiä. 

Vaatteen aukkojen kuten lahkeensuiden ja helman sulkeminen auttaa lisäämään vaat-

teen tuulensuojaominaisuuksia. Toisaalta malli- ja materiaaliratkaisuja voidaan hyödyn-

tää myös päinvastaiseen tarkoitukseen eli vaatteen läpi kulkevien ilmavirtausten lisää-

miseksi. Tämä auttaa poistamaan ylimääräistä kosteutta ja säilyttämään lämpötasapai-

non. (mts. 71–73.) 

 

Lämpöviihtyvyystekijöitä ajatellessa tulisi myös ottaa huomioon, että suojavaatetus on 

kokonaisuus, johon kuuluvat myös alus- ja välivaatteet. Vaikka suojavaatteet olisi 

suunniteltu käyttäjän mukavuutta ja turvallisuutta ajatellen, voivat ne kuitenkin vaikuttaa 

negatiivisesti käyttäjän työn suorituskykyyn, mikäli vaatetuskokonaisuus ei toimi. Läm-

pörasitus ja epämukava olo heikentävät suorituskykyä ja rajoittavat liikeratoja. Tämä 
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voi aiheuttaa suojavaatteiden käyttämättä jättämistä, mikä taas kasvattaa loukkaantu-

misen tai sairastumisen vaaraa. (Scott 2005, 74.) 

 

4.3 Istuvuus ja mitoitus 

 

Suojavaatteiden valinnassa on tärkeää huomioida työtehtävien laadun ja suojausomi-

naisuuksien vaatteelle asettamat vaatimukset sen väljyyden ja rakenteiden suhteen. 

Sopiva koko on vaikuttaa olennaisesti suojavaatteen mukavuuteen ja turvallisuuteen. 

Liian tiukka vaate ei toimi yhtä hyvänä lämmöneristeenä kuin väljempi tuote. Jos taas 

esimerkiksi suojavaatteen hihat tai lahkeet ovat mitoitettu liian pitkiksi tai väljiksi, on 

vaarana, että ne voivat jäädä kiinni esimerkiksi koneenosiin ja aiheuttaa tapaturman. 

(Risikko & Marttila-Vesalainen 2006, 117.) 

 

Vaatteiden valmistuksessa käytettävät kaavat laaditaan ihmisvartalosta otettujen mitto-

jen ja erilaisten liikeratojen pohjalta. Staattisiksi mitoiksi kutsutaan sellaisia mittoja, jot-

ka otetaan ihmisestä tämän seistessä paikallaan. Näitä mittoja käyttäen tehdään niin 

kutsuttu peruskaava, jonka tarkoituksena on noudattaa vartalon muotoa mahdollisim-

man vähin muotolaskoksin sekä leikkauksin. (mts. 96–97.) 

 

Työ- ja suojavaatetuksen kohdalla näihin mittoihin pohjautuva kaava ei kuitenkaan 

enää riitä.  Kaavoituksessa on otettava huomioon ne asennot, joissa vaatteita käyttävät 

henkilöt työskentelevät. Tässä apuna voidaan käyttää niin kutsuttuja dynaamisia mitto-

ja. Dynaamisiksi mitoiksi kutsutaan mittoja, joissa huomioidaan työasentojen vaatimat 

väljyydet. Näiden avulla määritellään vaatteeseen tarvittavien väljyyksien määrä ja si-

joituspaikat. Seuraavaksi (kuvio 10) on esitetty joitain tyypillisiä työasentoja ja niiden 

vaatimia väljyyksiä. (mts. 97,102.)  
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Kuvio 10. Erilaisia työasentoja ja niiden vaatteilta edellyttämiä väljyysvaroja (Mäkinen ym. 1996, 
119) 

 

Työvaatteen mitoitusta arvioitaessa on otettava huomioon erilaisia kohtia. Takin hel-

man on pysyttävä paikallaan kun kohotetaan käsiä. Housujen vyötärön korkeuden mi-

tan tulee olla riittävän pituinen kumartumiseen. Hartioissa ja selässä on oltava riittävästi 

väljyyttä, kun kädet ovat ojennettuina eteenpäin. Hihat ja lahkeet eivät saa kiristää kyy-

närpäitä ja polvia taivutettaessa. (mts. 97–104.) 

 

Lujuus ja kestävyys ovat suojavaatetukselle tärkeitä ominaisuuksia, sillä sitä käytetään 

usein ympäristössä, jossa altistutaan viilloille, pistoille, repeämille ja hankaukselle. 

Zeiglerin (2001) mukaan vaatteen istuvuus työntekijän päälle onkin tärkeimpiä vaatteen 

käyttöikään vaikuttavia tekijöitä, sillä väärin mitoitetut tuotteet – liian väljät tai tiukat, tai 

sellaiset, jotka roikkuvat tai kiristävät – kuluvat nopeammin sekä repeävät helpommin. 

(Zeigler 2001.) 

 

Huonosti mitoitettu vaatetus myös rajoittaa liikkumista lisäten näin käyttäjän energian-

tuotantoa. Tästä voi aiheutua lämpörasitusta, joka taas johtaa siihen, että työntekijät 

tarvitsevat useammin lepotaukoja, heidän työnsuorituskykynsä laskee ja tapaturmien 

vaara kasvaa. (Scott 2005, 218.) 
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Suojavaatetuksen tulisi olla mitoitettu oikein ja työntekijöitä tulisi opastaa sopivanko-

koisten vaatteiden valinnassa. Panostus kokovalintaan voi maksaa itsensä takaisin 

moninkertaisesti pidempänä käyttöikänä, matalampina korjaus- ja korvauskustannuksi-

na sekä parempana työturvallisuutena. Onnistuneella mitoituksella varmistetaan myös, 

että vaatteet toimivat paremmin muiden varusteiden kuten hanskojen tai turvakenkien 

kanssa käytettäessä. (Zeigler 2001.) 

 

4.4 Materiaalit 

 

Suojavaatteiden materiaalien on oltava kestäviä, miellyttävän tuntuisia, hengittäviä ja 

niiden on oltava kustannuksiltaan kohtuullisia (Mäkinen ym. 1996, 142). Suojavaattei-

den materiaalivalinnoissa tulee huomioida myös lämpöviihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. 

Suojavaatteita valmistetaan erilaisista materiaaleista, ja materiaalin valintaan vaikutta-

vat työn laatu ja sen edellyttämä suojaustarve (Hirvonen ym. 2014, 141). Käyttömuka-

vuus on tärkeimpiä suojavaatteiden ominaisuuksia, joten materiaalivalinnoissa pitäisi 

suojausominaisuuksien lisäksi huomioida myös niiden miellyttävyys. Epämukavan suo-

javaatteen kohdalla on vaarana, että sen käyttöä laiminlyödään. Seuraava kuvio 11 

selventää materiaalien valintaprosessin kulkua. Ensin on tunnistettava, millaisilta vaa-

roilta materiaalin pitäisi suojata. Tämän jälkeen selvitetään, mitä standardeja tai muita 

vaatimuksia näiltä vaaroilta suojaaville materiaalien ominaisuuksille on asetettu. Mate-

riaalivaihtoehdot käydään sitten läpi suojausominaisuuksiensa perusteella, minkä jäl-

keen tehdään lopullinen valinta ottaen huomioon muut olennaiset tekijät, joita ovat työ-

tehtävien laatu, käyttömukavuus, kustannukset, kestävyys sekä käytön, pesu ja huollon 

helppous. (Scott 2005, 91, 107.) 
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Kuvio 11. Materiaalien valinta vaiheittain (Scott 2005, 91) 

 

Suojavaateiden materiaalien valintaan vaikuttaa ennen kaikkea niiden käyttötarkoitus ja 

se, miltä vaaroilta vaatteiden on tarkoitus suojata. Materiaalikoostumus, väri ja viimeis-

tykset valitaan tämän pohjalta. Materiaalien on oltava kestäviä, helposti puhdistettavia, 

hengittäviä ja niiltä vaaditaan käyttötarkoituksesta riippuen myös muita ominaisuuksia, 

kuten paloturvallisuutta tai näkyvyyttä. Niiden on myös oltava miellyttävän tuntuisia yllä. 

Materiaalien valinnassa on lisäksi otettava huomioon niiden pesuominaisuudet. (Risik-

ko & Marttila-Vesalainen 2006, 117–118.) 

 

Yleisimpiä työ- ja suojavaatteiden materiaalien valmistukseen käytettäviä kuituja ovat 

puuvilla, polyesteri, polyamidit, villa ja aramidit. Kuituja käytetään usein sekoitteina. 

Näin lasketaan materiaalikustannuksia, saadaan tasaisempaa laatua ja parannetaan 

materiaalien lujuus-, mitta ja muotopysyvyysominaisuuksia. Yleisin työ- ja suojavaat-

teissa käytetty sekoitus on puuvilla-polyesteri-sekoite. Synteettiset kuidut lisäävät ma-

teriaalien kestävyyttä, siliävyyttä ja laskosten muodossa pysymistä. Selluloosa- ja val-

kuaiskuidut, kuten puuvilla, taas ehkäisevät sähköistyvyyttä ja parantavat materiaalin 
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tuntuominaisuuksia. Aramideja käytetään palosuojatuissa vaatteissa. (Mäkinen ym. 

1996, 53, 62–63.)  

 

Suojavaatteita valmistetaan pääosin kudotuista kankaista. Niiden hyviä puolia ovat 

lujuus, tiiviys ja ryhdikkyys. Kudotut kankaat pitävät paremmin tuulta eivätkä kutistu 

yhtä helposti kuin neulokset. Ne kuitenkin rypistyvät neuloksia helpommin. Neulostyy-

peistä loimineuloksia hyödynnetään muun muassa puseroiden, housujen, takkien ja 

varoitusliivien materiaaleissa.  Näkyvissä vaatteissa käytetään fluoresoivia ja takaisin-

heijastavia materiaaleja. Nahka soveltuu hitsaajan suojavaatetukseen suhteellisen hy-

vän kuumudenkestokykynsä vuoksi. Kumia ja muovia käytetään sadeasujen valmistuk-

sessa. (Hirvonen ym. 2014, 142.) 

 

Erilaisilla viimeistyksillä, kuten siliävyys- ja kutistumattomuusviimeistyksillä, voidaan 

myös parantaa kankaan suojausominaisuuksia tai ulkonäköä (Mäkinen ym. 1996, 77). 

Suojavaatemateriaaleille tyypillinen viimeistys on hylkivyysviimeistys, joka estää likaa 

ja kosteutta tarttumasta kuituihin ja ehkäisee homehtumista. Viimeistykset voivat kui-

tenkin heikentää kankaan lujuusominaisuuksia, ommeltavuutta ja sähköistymättömyyt-

tä. Kangas voi myös tuntua jäykältä ja karhealta viimeistyksen jälkeen. Nanoteknologi-

aa hyödyntämällä kankaita voidaan suojata entistä tehokkaammin kemikaaleilta, biolo-

gisilta vaaroilta, hyönteisiltä ja UV-säteilyltä. Sen avulla materiaaleista saadaan myös 

entistä paloturvallisempia sekä likaa- ja vettähylkivämpiä. (Hirvonen ym. 2014, 143.) 

 

4.5 Pesu- ja huolto-ominaisuudet 

 

Työ- ja suojavaatetusta hankittaessa on huomioitava sen pesu- ja huolto-ominaisuudet. 

Vaatteiden pesu ja huolto tulisi voida hoitaa yrityksen valitsemalla tavalla. Myös käytös-

tä poistettavien vaatteiden hävitys on otettava huomioon. Työ- ja suojavaatteiden pe-

sun ja huollon voi järjestää eri tavoin. Seuraavaksi esitellään muutamia mahdollisia 

tapoja. (Mäkinen ym. 1996, 159, 181.) 

 

Työntekijä vastaa vaatteiden pesusta ja huollosta silloin, kun ne ovat hänen omiaan. 

Työnantaja voi myös maksaa työntekijälle ns. pukurahan, jonka työntekijä käyttää työ-

vaatteiden hankintaan ja huoltoon. Mikäli kyseessä on suojavaatetus, ei näitä tapoja 

voi kuitenkaan käyttää.  (mts. 181.) 
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Suojavaatteiden ollessa kyseessä hankkii työnantaja vaatteet. Työntekijä voi vastata 

vaatteiden pesusta ja huollosta itse, mutta vaatehuollon on tapahduttava työajalla. 

Työnantajan on tällöin huolehdittava siitä, että työntekijät saavat riittävästi koulutusta 

vaatteiden oikeasta huollosta. Vaatteet pestään ja huolletaan kuitenkin yleensä pesu-

lassa, jonka omistaa joko yritys itse tai jokin ulkopuolinen taho. Usein käytetään myös 

vuokrattuja vaatteita, joiden huollosta vastaa silloin vuokraaja. Työnantaja vastaa 

yleensä vaatteiden varastoinnista, ellei kyseessä ole vuokravaatteet. (mts. 181.) 

 

Vaatteiden huoltokustannukset riippuvat niissä käytetyistä materiaaleista sekä niiden 

soveltuvuudesta työtehtävien ja -ympäristön vaatimuksiin. Hinnakkaampien vaatteiden 

kestävyys ja pesuominaisuudet ovat yleensä parempia kuin halvempien vaatteiden, 

minkä vuoksi niiden käyttöikä on pidempi. Alla olevassa taulukossa 2 kuvataan vaattei-

den huoltokustannuksien muodostumista silloin, kun vaatteiden huollosta vastaa ulko-

puolinen henkilö ja kun vaatteet ovat vuokrattuja. (Mäkinen ym. 1996, 199 ja Risikko & 

Marttila-Vesalainen 2006,117.) 

 

Taulukko 2. Huoltokustannusten jakautuminen, kun vaatteet huolletaan työpaikan ulkopuolel-

la ja kun kyseessä on vuokravaatteet (Mäkinen ym. 1996, 199) 

PESU TYÖPAIKAN ULKOPUOLELLA VUOKRAVAATTEET 

Hankinta Vuokraus 

Pesu ja korjaus Sisäinen jakelu 

Varastoinnin pääomakustannukset Hallinto 

Sisäinen jakelu Kuluminen 

Hallinto Hävikki 

Kuluminen  

Hävikki  

 

Oma pesula voi olla yritykselle taloudellisesti kannattava ratkaisu silloin, kun työ- ja 

suojavaatteita vaihdetaan ainakin kerran työpäivän aikana. Ulkopuolista pesulapalvelua 

käytettäessä pesula noutaa likaiset vaatteet huollettavakseen määräaikoina ja tuo sa-

malla niiden tilalle puhtaat vaatteet. (Mäkinen ym. 1996, 182.) 

 

Suojavaatteiden huollolle on asetettu laissa ja standardeissa vaatimuksia, joiden täyt-

täminen voi olla hankalaa. Tällöin vaihtoehtona suositaan usein vuokravaatteita. Vuok-

raaja vastaa silloin vaatteiden hankinnasta, pesusta ja korjauksesta sekä kuljetuksista 

ja jakelusta. Vuokraaja osaa myös määritellä suojaimen käyttöiän ja sen, milloin suo-
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jain on korvattava uudella. Tätä ratkaisua suositaan yhä enemmän yrityksien keskuu-

dessa. (Mäkinen ym. 1996, 182 ja Risikko & Marttila-Vesalainen 2006,117.) 

 

Työvaatteiden pesussa on noudatettava vaatteen mukana tulevia hoito-ohjeita. Vaat-

teet voidaan pestä joko vesipesussa tai kemiallisesti. Vaatteita pestäessä on arvioitava 

niiden likaisuus ja lian laatu sekä vaatteiden rakenne, materiaalit ja värit. Pesutapa 

valitaan arvion perusteella. Erittäin likaiset vaatteet on pestävä erillään. Teollisuudessa 

käytettävät suojavaatteet likaantuvat yleensä helposti, joten olisi hyvä, että ne kestäisi-

vät vesipesun vähintään 60 °C:ssa. Työ- ja suojavaatteita pestään ja huolletaan usein 

teollisesti, jolloin niiden on myös kestettävä laitospesua.  (Mäkinen ym. 1996, 182 ja 

Risikko & Marttila-Vesalainen 2006,118.) 

 

Monet suojavaatteiden ominaisuuksista, kuten veden- ja lianhylkivyys sekä fluore-

soivien materiaalien näkyvyysominaisuudet, heikentyvät kun vaatetta käytetään ja 

huolletaan. Siksi suojavaatetuksen käyttöikä on rajallinen. Suojaustason ylläpitämiseksi 

on viallinen vaate korjattava. Jos suojavaatteen suojaustehon katsotaan alentuneen 

niin, ettei se enää ole määräystenmukainen, on se poistettava käytöstä. (Risikko & 

Marttila-Vesalainen 2006,117–118.) 

 

4.6 Työ- ja suojavaatteiden hankinta 

 

Työvaatehankinnat kuuluvat niin kutsuttuihin epäsuoriin hankintoihin eli niihin hankin-

toihin, jotka eivät liity yrityksen lopputuotteeseen tai palveluun. Tunnusomaista epäsuo-

rille hankinnoille on laaja valikoima erilaisia hankintoja, jotka koskevat eri osa-alueita 

yrityksessä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012,62.) 

 

Epäsuoria hankintoja hallinnoidaan monissa yrityksistä hajanaisesti. Suuri osa hankin-

noista hoidetaan niitä tarvitsevien toimesta, eikä mukana ole hankinnan ammattilaisia. 

Työvaatteiden kehittyessä on niiden hankinnasta vastaavien henkilöiden merkitys li-

sääntynyt. Heidän tulisi tuntea käyttäjien tarpeet, osattava vertailla työvaatevalmistajien 

antamia vaatteen tietoja ja otettava huomioon kokonaiskustannukset. Näin ei kuiten-

kaan usein ole, vaan hankinnoista vastaava henkilö hoitaa niitä sivutoimena varsinais-

ten työtehtäviensä ohella. Suuremmalla yrityksellä työvaatehankinnoista saattaa myös 

vastata malliraati, jonka jäsenet edustavat työnjohtoa, työntekijöitä sekä työsuojeluhen-

kilöstöä. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012, 62 ja Mäkinen ym. 1996, 17, 138.) 
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Epäsuorien hankintojen osuus on monissa yrityksissä jo yli puolet hankintojen koko-

naisarvosta; ne ovat siis huomattava kustannusmassa. Hankintoja kehittämällä onkin 

merkittävä säästöpotentiaali monissa yrityksissä. Ilorannan ja Pajunen-Muhosen (2012, 

64) mukaan tulosparannuspotentiaali voi olla jopa kymmeniä prosentteja hankinnan 

arvosta. (Iloranta & Pajunen-Muhonen 2012,63–64.) 

 

Kokonaiskustannusajattelu pohjautuu toimintolaskentaan, joka tarkoittaa sitä, että kai-

kille toiminnoille ja työvaiheille voidaan laskea aika ja kustannukset. Tavoitteena on 

ymmärtää, miten tuotteen tai palvelun kokonaiskustannukset muotoutuvat eri tuote- tai 

palveluratkaisuissa tai silloin, kun ne hankitaan eri toimittajilta. Perinteisesti ostopää-

tökseen vaikuttaa eniten hinta, vaikka hankinta vaikuttaisi muihinkin kustannuksiin. 

Usein hankintapäätöksen kokonaiskustannusvaikutukset ovat kuitenkin pidemmällä 

aikavälillä välitöntä hankintahintaa tärkeämpiä. Työ- ja suojavaatteita hankittaessa tu-

leekin hankintahinnan lisäksi ottaa huomioon niiden kokonaiskustannukset; valtaosa 

työvaatteiden kokonaiskustannuksista (33–35 %) muodostuu pesun ja huollon aiheut-

tamista kustannuksista hankintakustannusten ollessa 16–35 %. Alla oleva kuvio 12 

selventää työvaatehankintojen kokonaiskustannuksien jakaantumista. (Iloranta & Paju-

nen-Muhonen 2012, 152–153 ja Mäkinen ym. 1996, 195.) 

 

 

Kuvio 12. Työ ja suojavaatetuksen kokonaiskustannusten jakautuminen (Mäkinen ym. 1996, 
195) 
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Hankintakustannuksiltaan edullisempi vaate ei siis välttämättä ole kannattavampi os-

tos, sillä ne ovat todennäköisesti laadultaan heikompia kuin kalliimmat vaatteet. Huono-

laatuisten vaatteiden saumat repeävät nopeammin ja todennäköisemmin, eivätkä ne 

välttämättä kestä yhtä hyvin laitospesua. Laadukas vaate taas on pitkäikäinen ja sen 

huolto on ongelmatonta, jonka vuoksi huoltokustannuksetkin ovat alhaisemmat kuin 

huonolaatuisten vaatteiden kohdalla. (Mäkinen ym. 1996, 198.) 

 

Toimittajien arviointi on osa hankintapäätöstä. Toimittajaa tai valmistajaa arvioidaan ja 

suhteutetaan hintaan, joko tietoisesti tai tiedostamatta. Arviointi voidaan tehdä joko 

toimittajan valinnan helpottamiseksi tai jo valitun toimittajan kehittämiseksi. Toimittajan 

arvioinnin tarvetta voi arvioida alla olevan kuvion 13 avulla. (Iloranta & Pajunen-

Muhonen 2012, 234, 236.) 

 

 

Kuvio 13. Toimittajan arvioinnin tarve (Kivistö & Riuttamäki 2015) 

 

Toimittajien luokittelun apuna käytetään perinteisesti ABC-analyysiä. Tämä tarkoittaa 

sitä, että toimittajat pannaan ostojen arvon mukaisesti alenevaan suuruusjärjestykseen 

ja arviointi kohdistetaan suurimpiin A- ja B-luokkien toimittajiin. Tämä tapa ei kuiten-

kaan ota huomioon hankittavan tuotteen luonteeseen tai toimittajan tilanteeseen liittyviä 
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tekijöitä. Vähäisin riski on jo käytössä olevilla toimittajilla, joiden tilanteen ei odoteta 

muuttuvan. Laadun varmistamiseksi hankinnat keskitetäänkin usein muutamalle luotet-

tavalle toimittajalle. (Kivistö & Riuttamäki 2015 ja Mäkinen ym. 1996, 150.) 

 

4.7 Eettiset ja ekologiset kysymykset 

 

Ympäristötekijät ovat yksi tämän päivän suurimmista puheenaiheista. Kuluttajat ovat 

yhä kasvavassa määrin kiinnostuneita tukemaan valmistajia, joiden toimitavat ovat ym-

päristöystävällisiä. (Paulins & Hillery 2009, 37.) Tämä näkyy myös työvaatteiden han-

kinnassa: Yhdysvalloissa tehdyn suojavarusteiden käyttöä ja hankintaa koskevan kyse-

lyn mukaan 94 prosentille kyselyyn vastanneista ympäristön huomioiminen ja heidän 

toimintansa ympäristövaikutusten vähentäminen oli tärkeää. Kymmenen prosentin vas-

taajista mielestä ympäristöstä huolehtiminen on tärkeää yhä kasvavassa määrin. Tule-

vaisuudessa yritysten toiminnan ympäristöystävällisyyteen siis panostetaan yhä 

enemmän. (Occupational Health & Safety 2008.) 

 

Ympäristöystävällisiä hankintoja tehdessä kyselyyn vastaajat kertoivat ottavansa ensi-

sijaisesti huomioon, että ostettavat tuotteet ovat valmistettu kierrätetyistä materiaaleis-

ta. Toisena tärkeänä kiinnostuksen aiheena oli mahdollisuus tuotteiden uusiokäyttöön 

tai kierrätykseen sen jälkeen, kun ne on poistettu käytöstä. Hankinnoissa huomioitiin 

myös tuotteiden ja niiden pakkausmateriaalien aiheuttama materiaalihukka ja valmista-

jan toiminnan kaikkien alueiden ympäristöystävällisyys. Hankintojen keskittämisellä 

yhdelle toimittajalle pyrittiin vähentämään sitä energiankulutusta, joka syntyy kun tuot-

teita kuljetetaan useista eri paikoista. Tuotantopaikoiksi valittiin mielellään tehtaita, jot-

ka pyrkivät vähentämään hiilijalanjälkeään. Pakkausmateriaaleina käytettiin biohajoavia 

materiaaleja ja niitä pyrittiin käyttämään mahdollisimman vähän. (Occupational Health 

& Safety 2008.) 

 

Myös eettisien kysymysten huomioon ottaminen on tärkeää yrityksille. Valmistajan toi-

minnan eettisyys onkin tärkeä osa päätöksentekoprosessia, kun valmistutetaan ja han-

kitaan tuotteita. Tuotannon näkökulmasta eettisyys tarkoittaa sitä, että tavarat tuote-

taan siten, että ne eivät vahingoita ympäristöä ja että niitä on turvallista käyttää. Myös 

työntekijöiden hyvinvointi sekä työolot ja -turvallisuus on otettava huomioon tuotannos-

sa. (Paulins & Hillery 2009, 108.)  
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Työvaatteiden tuotanto on siirtynyt suurimmalta osin pois Suomesta halvemman työ-

voiman maihin, joista Viro ja Kiina ovat suuria työvaatteiden tuottajia. Tekstiiliteollisuu-

den eettisyys ja tuotanto-olot ovatkin viime aikoina nousseet usein julkisuuteen. Tämä 

on vaikuttanut myös työvaatteita hankkivien yritysten toimintaan: yhä useampi yritys on 

tehnyt vaatehankinnoilleen eettisiä ohjeistuksia (code of conduct). Työntekijöiden hy-

vinvoinnin takaamiseksi on myös olemassa erilaisia kansainvälisiä yhteisohjeistuksia: 

esimerkiksi Kansainvälisellä työjärjestöllä ILO:lla on työelämän perusoikeuksille laadit-

tuja sopimuksia, jotka koskevat muun muassa lapsityövoiman käyttöä, pakkotyötä ja 

syrjintää sekä työehtosopimusoikeutta. Näiden lisäksi on annettu lisävaatimuksia esi-

merkiksi palkalle, työsuojelulle ja -ajalle. (Pöyhönen 2011, 6, 8–9.) 

 

Vaatteiden tuotanto-olojen turvaamiseksi on laadittu useita standardeja ja aloitteita. 

Näitä on esimerkiksi puolueettomasti valvottu SA8000-standardi, joka asettaa vähim-

mäisvaatimuksia työajalle, palkalle ja työntekijöiden oikeuksille. Ympäristöasioita stan-

dardi ei käsittele. SA8000-standardin mukaisesti sertifioituja tehtaita on kuitenkin vain 

vähän, sillä sertifiointi on kallista ja vaatii vaivannäköä. Yritykset ovatkin laatineet oman 

vastuullisuusjärjestelmänsä BSCI:n (Business Social Compliance Initiative), joka on 

suunniteltu sopimaan yhteen SA8000-standardin kanssa. Sen tavoitteena on yhtenäis-

tää eri yritysten käyttämät toimintaohjeistot ja tuotantopaikkoihin tehtävät tarkastus-

käynnit. BSCI-järjestelmän ja SA8000-standardin erona on, että SA8000-sertifikaatteja 

myönnetään vain tuotantolaitoksille, kun BSCI:n jäsenenä voi olla myös brändiyrityksiä. 

Standardin SA8000 asettamat vaatimukset ovat myös hieman tiukemmat kuin BSCI:n. 

Vaatetusalan tuotanto-olosuhteita ja eettisyyttä parantamaan on perustettu useita jär-

jestöjä ja säätiöitä, kuten Fair Labor Association (FLA) ja Fair Wear Foundation (FWF). 

Näiden jäsenet sitoutuvat noudattamaan toimintaohjeistossa asetettuja vaatimuksia, 

jotka ovat sisällöltään samankaltaisia kuin edellä mainituilla standardeilla. (mts. 11–12.) 

5 Kysely 

 

Kyselyn tarkoituksena oli selvittää, mitkä työ- ja suojavaatteiden valintaan liittyvät teki-

jät ovat yrityksille tärkeitä työvaatteita hankittaessa. Kysely toteutettiin sähköisenä ky-

selylomakkeena, joka suunnattiin keskisuurille ja suurille yrityksille, joilla oletettiin ole-

van käytössä suojavaatetusta. Nämä yritykset toimivat esimerkiksi rakennus-, maa- ja 

metsätalous- ja kaivosaloilla sekä tie- ja rautatietöissä. Tässä luvussa esitellään kyse-

lyn rakenne ja perustellaan kysymysten valintaa. Tämän jälkeen analysoidaan kyselyn 

tuloksia ja esitetään johtopäätöksiä. 
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5.1 Kyselyn laatiminen 

 

Kyselylomake (liite 1) laadittiin tutkimusongelman ja aiheeseen liittyvän teoriatiedon 

pohjalta. Niiden avulla määriteltiin, mitä tietoa kyselyllä haluttiin selvittää. Lomakkeen 

kysymystyypeissä pyrittiin suosimaan strukturoituja kysymyksiä, sillä kiireiselle vastaa-

jalle tällaisiin kysymyksiin vastaaminen on nopeampaa ja helpompaa, jolloin vastaajien 

määräkin on suurempi. Paikoitellen käytettiin kuitenkin avoimiakin kysymystyyppejä, 

joihin vastaaja voi halutessaan tarkentaa vastauksiaan. Vastaamisen vaivattomuudeksi 

myös kyselyn pituus pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyenä. Näin vastaajat jaksa-

vat todennäköisemmin täyttää kyselyn loppuun asti. Kysymyksiä testattiin useilla eri 

henkilöillä, joista osa toimi vaatetusalalla ja osa sen ulkopuolella.  

 

Kyselystä muodostui viisiosainen. Kysymykset ryhmiteltiin taustatietoihin, pesuun ja 

huoltoon liittyviin tekijöihin, vaatteilta vaadittuihin ominaisuuksiin sekä hankintaan liitty-

viin tekijöihin. Viimeisessä osiossa annettiin mahdollisuus kertoa vielä vapaasti työ- ja 

suojavaatteita koskevia ajatuksia sekä kommentoida kyselyä.  

 

Taustatietoja kysyttiin kyselyn ensimmäisessä osiossa. Näihin kysymyksiin ajateltiin 

olevan helpompi vastata, joten ne olivat hyvä alku kyselylle. Niissä ei myöskään kysytty 

arkaluontoisia asioita. Hankittujen vaatteiden tyyppiä ja malliston koostumusta käytet-

tiin taustamuuttujina myöhempiä vastauksia analysoitaessa. Niiden avulla haluttiin sel-

vittää, vaikuttaako tärkeänä pidetyt tekijät siihen, valitaanko vuokravaatteet vai hanki-

taanko yritykselle omat vaatteet. Entä onko niillä vaikutusta siihen, kuinka tarkkaan 

mallistoa on räätälöity yrityksen tarpeisiin? Käytössä olevien työ- ja suojavaatteiden 

ominaisuuksilla voi olla vaikutusta esimerkiksi vaatteiden käyttöikään tai niiden pe-

suominaisuuksille asetettuihin vaatimuksiin. Toimipisteiden jakaantumista käytettiin 

taustamuuttujana toimituksiin liittyvien vastausten analysoinnissa. Työvaatetarvetta 

kysyttiin, jotta saataisiin tietää, onko vaatetarpeen koolla vaikutusta siihen, mitä tekijöi-

tä pidetään tärkeänä. 

 

Vaatteiden pesu- ja huoltokustannukset muodostavat huomattavan osan niiden koko-

naiskustannuksista. Tämän vuoksi kysyttiinkin erilaisten pesuun ja huoltoon liittyvien 

tekijöiden merkitystä. Ulkoistettujen pesu- ja huoltopalvelujen tärkeyttä vastaajalle ver-

rattiin valittuun työvaatteiden hankintatapaan. Tarkoituksena oli selvittää, onko tällä 

merkitystä siihen, valitaanko vuokratut vai yrityksen omistamat vaatteet. Vaatteiden 
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ulkonäköön, käyttömukavuuteen ja toimivuuteen liittyviä seikkoja kysymällä haluttiin 

selvittää, pidetäänkö jotain seikkaa muita ominaisuuksia tärkeämpänä. Myös näitä ver-

rattiin aikaisemmin mainittuihin taustamuuttujiin. Toimittajan valintaan ja toimituksiin 

liittyvät tekijät vaikuttavat ilman muuta hankintapäätökseen. Niihin liittyvien kysymyk-

sien oli tarkoitus selvittää, mitä seikkoja pidetään toimittajan tärkeimpinä ominaisuuksi-

na. Vastauksia verrattiin vaatteilta vaadittujen ominaisuuksien tärkeyteen, jotta voitai-

siin selvittää, vaikuttaako vaatehankintaan enemmän vaatteiden ominaisuudet vai toi-

mittajan muut ominaisuudet. Jokaisessa osassa kysyttiin myös tyytyväisyyttä nykyisiin 

vaatteisiin. Tämän tarkoituksena oli selvittää, missä toimittajilla on parantamista, sekä 

toimia apuna kysyttyjen ominaisuuksien tärkeyden arvioinnissa. 

 

5.2 Tulokset 

 

Kysely lähetettiin 69:lle eri yrityksien työvaatehankinnoista vastaavalle henkilölle. Vas-

tauksia kyselyyn saatiin 34 kappaletta vastausprosentin näin ollessa 49 %. Vastauska-

toa selittää osittain vastaajien lomat tai muut työkiireet. Moni vastauskutsun saaneista 

saattoi myös kokea, ettei tiedä aiheesta tarpeeksi vastatakseen kyselyyn; kerätessäni 

vastaanottajien yhteystietoja moni myönsi puhelimessa, että ovat joko juuri aloittaneet 

tehtävässä tai eivät muusta syystä pidä itseään tarpeeksi pätevänä vastaamaan kyse-

lyyn.  

 

 

Kuvio 14. Käytössä olevien työvaatetyyppien jakaantuminen vastaajien kesken 
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Kyselyyn vastanneista yrityksistä puolet käytti omistamiaan työ- ja suojavaatteita. 23 

prosenttia vastaajista käytti vain vuokravaatteita, joten suosituin työvaatteiden hankin-

tatapa oli selvästi omien vaatteiden ostaminen. Kuviosta 14 selviää tarkemmin eri rat-

kaisujen käytön jakaantuminen vastaajien kesken. 

 

 

Kuvio 15. Mallistotyyppien käytön jakaantuminen yrityksissä 

 

Yrityksille on selvästi tärkeää päästä vaikuttamaan vaatteidensa ulkonäköön ja muihin 

ominaisuuksiin, sillä yli puolet vastaajista käytti osittain heidän toiveidensa mukaan 

muokattua valmisvaatemallistoa ja 22 prosentilla oli käytössä täysin yrityksen tarpeisiin 

suunniteltu mallisto. Vain alle viidennes käytti pelkästään valmisvaatteista koostuvaa 

mallistoa.  

 

Valtaosalla vastaajista (94 %) oli käytössä näkyvää vaatetusta. Toisiksi suosituin 

vaatetyyppi oli palosuojatut vaatteet: 82 prosentilla vastaajista ilmoitti käyttävänsä 

palosuojattuja vaatteita. Kevyitä työvaatteita, kuten t-paitoja, oli mallistossaan 62 

prosentilla vastaajista. Muita käytössä olevia suojavaatetyyppejä oli valokaaritestatut ja 

viiltosuojatut vaatteet. Kylmältä suojaavat ja antistaattiset vaatteet mainittiin myös 

useamman kerran.  
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Vastaajayritysten toiminta oli keskittynyt pääasiassa Suomeen tai muihin Pohjoismai-

hin: vain kuudella prosentilla ei ollut toimipisteitä Suomessa. Laajimmalla alueella toimi 

yhdeksän prosenttia vastaajista: heidän toimipisteensä olivat levittäytyneet Afrikkaa 

lukuun ottamatta ympäri maailmaa. 

 

Pesuun ja huoltoon liittyvistä ominaisuuksista kysyttäessä ilmeni, että tärkeimpänä 

vaatteiden hoito-ominaisuuksilta vaadittavana tekijänä pidettiin ehdottomasti pesulape-

sun tai teollisen pesun kestoa. Tämä on ymmärrettävää, sillä ulkopuolisten pesu- ja 

huoltopalveluiden käyttöä selvästi suosittiin vastaajien kesken. Moni vastaaja ei kuiten-

kaan osannut ottaa kantaa pesuun ja huoltoon liittyviin asioihin, vaikka niillä kuitenkin 

on merkitystä vaatteiden käyttöiän ja kokonaiskustannuksien kannalta. Pesu- ja huolto-

palveluiden käyttö näytti lisäävän tietoisuutta vaatteiden käyttöiästä ja huollosta.  

 

 

Kuvio 16. Vaatteiden ulkonäön, käyttömukavuuden ja toimivuuden merkitys vastaajille 

 

Kuten aiemmin todettiin, on vaatteiden ulkonäöllä selvästi merkitystä yrityksille: 62 pro-

senttia vastaajista pitää vaatteiden yritysilmeen näköistä ulkoasua erittäin tärkeänä ja 

26 prosenttia niiden hyvännäköisyyttä ja ajanmukaisuutta erittäin tärkeänä. Tärkeim-

miksi vaatteilta vaadittaviksi ominaisuuksiksi nousivat kuitenkin selkeästi vaatteiden 
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toimivuus ja hyvä istuvuus. Jopa 94 prosenttia vastaajista piti vaatteiden toimivuutta ja 

tarkoituksenmukaisuutta erittäin tärkeänä ja muillekin se oli melko tärkeää. Kysyttäessä 

vastaajien tyytyväisyyttä nykyisten vaatteiden ulkonäköön, toimivuuteen ja istuvuuteen 

huomattiin, että omat vaatteet hankkineet yritykset olivat hieman tyytyväisempiä vaat-

teisiinsa kuin vuokravaatteita käyttävät.  

 

 

Kuvio 17. Toimittajaan liittyvien tekijöiden merkitys vastaajille 
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Toimittajan luotettavuus on kyselyn tulosten perusteella vastaajille ehdottoman tärkeää. 

Tämä näkyy myös siinä, että toimitusten oikea-aikaisuutta pidettiin miltei yhtä tärkeänä 

tekijänä. Yritykset ovat myös erittäin kiinnostuneita eettisistä ja ekologisista asioista ja 

vaativat myös työvaatetoimittajansa toimivan näiden arvojen mukaisesti. Tuotteiden 

laadukkuudelle ja kestävyydelle annettiin kuitenkin ylivoimaisesti eniten painoarvoa: 

jopa 97 prosenttia vastaajista pitää tätä erittäin tärkeänä. Tiedusteltaessa tyytyväisyyttä 

nykyiseen toimittajaan liittyviin asioihin voitiin todeta yritysten olevan yleisesti melko 

tyytyväisiä toimittajaansa. Tyytyväisyysaste vaihteli kuitenkin huomattavasti käytössä 

olevan vaateratkaisun mukaan: esimerkiksi valmisvaatemallistoa käyttävät olivat tyyty-

mättömämpiä vaatteidensa laatuun ja hintaan kuin ne, joiden mallistoa oli räätälöity 

edes osittain vastaamaan yrityksen tarpeita. Voidaan myös päätellä, että omia vaattei-

taan käyttävät yritykset ovat tyytyväisempiä vaatetoimittajaansa kuin vuokravaatteita 

käyttävät. 

 

Kyselyn tuloksien pohjalta voidaan sanoa, että yritykset arvostavat ennen kaikkea vaat-

teiden käytännöllisiä ominaisuuksia: kestävyyttä ja laadukkuutta, toimivuutta ja tarkoi-

tuksenmukaisuutta sekä istuvuutta. Tämän perusteella näyttäisi siltä, että käyttäjien 

mielipiteet ja viihtyvyys vaikuttavat vaatteiden valintaan. Vaatteiden laatua pidetään 

niiden ylivoimaisesti tärkeimpänä tekijänä, mutta toimittajien tuotteiden laadukkuudessa 

ja kestävyydessä tuntuu olevan hieman parantamisen varaa. Saatujen vastauksien 

perusteella voidaankin päätellä, että yritykset ovat yleisesti ottaen melko kiinnostuneita 

toimittajan vaihdosta, mikäli toinen toimittaja kykenee tarjoamaan laadukkaampia ver-

tailukelpoiseen hintaan. Toimittajan valinnassa suositaan vastuullisesti toimivia ja luo-

tettavia toimittajia ja toimitusten oikea-aikaisuus ja toimitusnopeus on yrityksille tärke-

ää.  

6 Päätäntä 

 

Työn tavoitteena oli selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yritysten työ- ja suojavaatehan-

kintoihin. Kysymystä lähdettiin selvittämään työ- ja suojavaatteita käyttäville yrityksille 

suunnatun sähköisen kyselylomakkeen avulla. Tuloksista oli tarkoitus laatia kattava 

selvitys ja kartoittaa niiden pohjalta yritysten tyytyväisyyttä nykyisiin työvaatetoimitta-

jiinsa. 

 

Työ tarjoaa lukijalleen laajan tietopaketin työ- ja suojavaatteiden hankinnassa huomi-

oon otettavista tekijöistä. Se selvittää työ- ja suojavaatetuksesta puhuttaessa käytettyjä 
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termejä ja erilasista vaatteista puhuttaessa käytettäviä nimityksiä. Työssä käydään 

myös läpi niitä koskevaa lainsäädäntöä ja sen vaatteita sekä työnantajaa kohtaan aset-

tamia vaatimuksia. Opinnäytetyötä voidaankin hyödyntää tiedonlähteenä työ- ja suoja-

vaatteiden valinnassa ja niiden ominaisuuksia vertailtaessa. Yhteistyöyrityksen näkö-

kulmasta työ antaa niille hyvän perustietopohjan asiakkaiden toiveista; ymmärretään 

paremmin mitä yritykset haluavat vaatteilta ja niiden toimittajalta ja osataan sitä kautta 

vastata paremmin heidän tarpeisiinsa.  

 

Ongelmia työn sujuvuuteen tuotti aikataulutus. Työn alussa yritin tehdä liian monta asi-

aa kerralla, jolloin opinnäytetyökään ei edennyt aikataulun vaatimalla tavalla. Aikatau-

lua joutuikin muokkaamaan useaan otteeseen itsestäni tai muista syistä johtuen. Tä-

män vuoksi teoriaosuuden kirjoittaminen tapahtui osittain samaan aikaan kyselyn laa-

timisen kanssa, vaikka teoriaosuus olisikin kannattanut ehdottomasti olla valmiina enne 

kyselyyn paneutumista. Myös kyselyn vastausaikaa jouduttiin lyhentämään aiotusta. 

Tämä ei kuitenkaan onneksi vaikuttanut odotettuun vastausten määrään.  

 

Kyselyn laatiminen oli melko haastavaa, sillä en ollut aikaisemmin tehnyt sellaista. 

Myöhemmin lomaketta katsoessa ja vastauksia tarkistellessa huomasin, että joitakin 

kysymysten asetteluja olisi voinut vielä muotoilla paremmin. Kyselylomakkeeseen oli 

myös useista testauskerroista huolimatta jäänyt virhe, joka teki yhden kysymyksen vas-

tausten luotettavuuden kyseenalaiseksi. Kyselyn työstäminen oli opettavainen prosessi 

ja koin vastausten analysoinnin erittäin mielenkiintoiseksi. 

 

Aiheen rajaus oli melko haasteellista. Työ- ja suojavaatetus on erittäin laaja alue, ja 

aihettani olisi voinut lähestyä monella eri tavalla. Työn ulkopuolelle rajautui muut suo-

jaimet kuin suojavaatteet ja aineistonkeruumenetelmänä päätettiin käyttää teoriatiedon 

lisäksi vain kyselyä. Aihetta olisi kuitenkin kannattanut rajata vielä enemmän. Koko-

naisuus oli edelleen liian laaja, jonka vuoksi työssä ei päästy syvemmälle sisään ai-

heeseen. Kyselyn tulokset jäivätkin hieman pintapuolisiksi: niistä muodostuu hyvä 

yleiskäsitys työ- ja suojavaatteiden valinnassa tärkeänä pidetyistä tekijöistä, mutta tar-

kempien perustelujen saamiseksi olisi aihetta pitänyt rajata koskemaan selkeästi yhtä 

aihetta.  

 

Luonnollinen jatkotutkimuksen paikka olisikin vastaajien tarkemmassa haastattelussa, 

jonka avulla voitaisiin vielä tarkemmin kartoittaa miksi he pitävät juuri näitä seikkoja 

tärkeinä. Aiheen tutkiminen myös toimittajien näkökulmasta olisi kiinnostavaa: vastaa-
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vatko heidän näkemyksensä asiakkaiden toiveista työssä saatuja tuloksia? Entä mihin 

he toiminnassaan panostavat? Työ- ja suojavaatetus on mielenkiintoinen alue jota voisi 

tutkia vaikka kuinka paljon.  
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