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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa motiiveja ja haasteita alle 30-vuotiaiden nuorten käytetyn vaatteen kuluttamiselle, ja tuottaa toimeksiantajalle tietoa, jota he voisivat
hyödyntää vaatteiden resurssitehokkaan kuluttamisen edistämiseksi.
Aihetta tarkasteltiin kiertotalouden näkökulmasta ja tietopohjan muodostivat Suomen tekstiilikierrosta tehty selvitys, tutkimukset käytetyn vaatteen kulutukseen ja kierrätykseen liittyvistä motiiveista ja haasteista, ja ympäristöasenteiden ja kulutustapojen välisestä kuilusta.
Tietopohjassa kartoitettiin myös aiempia tutkimuksia nuorten ympäristöasenteista.
Tutkimusstrategiana oli tapaustutkimus, jossa menetelminä käytettiin teemahaastatteluita ja
kehittämistyöpajaa. Tietopohjasta johdettiin kysymykset teemahaastatteluihin, jotka toteutettiin nuorten osalta ryhmähaastatteluina ja käytettyjen vaatteiden kierrätystä harjoittavien
organisaatioiden edustajien osalta yksilöhaastatteluina. Haastatteluiden perusteella todettiin,
että vaatteiden kierrättämisen tulisi olla helppoa. Nuoret totesivat, että vaatteiden ympäristövaikutuksista ei puhuta riittävästi ja heillä ei ole niistä tietoa.
Tietopohjan ja teemahaastatteluiden perusteella valittiin nuorten kehittämistyöpajan kehityshaasteeksi nuorten tietoisuuden lisääminen vaatteiden ympäristövaikutuksista. Työpajassa
nousi esille kampanjointi ja ongelman havainnollistaminen visualisoimalla. Lisäksi kierrättämiseen helpottamiseen ehdotettiin tarkoitukseen tehtyä mobiilisovellusta.
Tietopohjan ja tapaustutkimuksen tuloksien pohjalta koostettiin ehdotus kampanjakonseptista ympäristövaikutuksista tietoisuuden lisäämiseksi ja konsepti verkkopalvelusta, jolla pyritään helpottamaan käytettyjen vaatteiden kierrätystä, kuluttamista ja tiedonsaantia ympäristövaikutuksista. Tulokset ovat tarkoitettu alan yleiseen kehitykseen ja sen tuloksia voi toteuttaa tai muulla tavoin hyödyntää myös jotkin muut tahot kuin tilaajaorganisaatio.

Asiasanat: Käytetyt vaatteet, kiertotalous, uudelleenkäyttö, kierrätys, nuoret

Laurea University of Applied Sciences
Degree Programme in Innovative Digital Services of the
Future
Master of Business Administration

Abstract

Petri Paulin
Second-hand Clothing as an Option for a Young Consumer
Year

2018

Pages

73

The purpose of this thesis was to recognize the motives and challenges for the consumption
of second-hand clothing among young people under the age of 30. The objective was to gain
information that could be used by the principal to increase the resource-efficient use of
clothing.
The topic was addressed from the perspective of circular economy and the theoretical base
was acquired from a study on Finnish textile circulation, previously made research on the
consumption of second-hand clothing, the motives and challenges concerning recycling, and
the gap between environmental attitudes and consumer habits. In addition, previously made
research on the environmental attitudes of youth was examined.
Case study was chosen as the research strategy and the methods used were theme interviews
and workshop. The themes and questions for the interviews, which were conducted for the
youth’s part as group interviews and for the organization representatives as individual interviews, were chosen based on the theoretical base. The interviews pointed out that clothing
recycling should be easy for consumers. The youth pointed out in the interviews that there is
not enough public discussion about the environmental effects of clothing and they do not
know enough about them.
Based on the theoretical base and the interviews, increasing youth awareness of the environmental effects of clothes was chosen as a goal for the workshop with young students. Campaigning and visualizing the amount of discarded clothing were brought up as possible solutions at the workshop. In addition, a suggestion of an app was made to make recycling easier.
Based on the theoretical base and the results of the case study, concepts were proposed for a
campaign to increase awareness of the environmental effects of clothing, as well as an online
service that aims to ease the recycling and consumption of second-hand clothing and getting
information on the environmental effects. The results are intended to improve the sector in
general and the proposals can also be utilized by other organizations than the principal.
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1

Johdanto

Maailman ylikulutuspäivää vietettiin vuonna 2017 elokuun 2. päivä (Ympäristöministeriö
2017). Ylikulutuspäivä on se päivä vuodesta, jolloin maapallon kuluvan vuoden aikana tuottamat uusiutuvat luonnonvarat ovat kulutettu loppuun. Maailmanlaajuisesti kulutamme siis noin
1,7 kertaisesti vuoden aikana uusiutuvat luonnonvarat. Suomen maakohtainen ylikulutuspäivä
oli vuonna 2017 jo 3. huhtikuuta (Earth Overshoot Day 2017a). Euroopan komission julkaiseman elinkaaritutkimuksen mukaan vaatteet on Euroopan Unionissa neljänneksi eniten ympäristöä kuormittava tuoteryhmä asumisen, ruuan ja liikkumisen jälkeen. Vaatteiden osuus kulutuksen ympäristövaikutuksista vaihteli 2-10 prosentin välillä. (Tukker ym. 2006, 18.)
Vuonna 2012 Suomessa koti- ja laitostaloudet hankkivat yhteensä henkilöä kohden 13,2 kiloa
uusia tekstiilejä, josta vaatteiden osuus oli 8,1 kiloa (Dahlbo ym. 2015, 16). Sama tutkimus on
arvioinut vuoden 2012 käytöstä poistatettavan keskimäärän 13,1 kiloa tekstiiliä henkilöä kohden. Siitä määrästä päätyy hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta kuluttajille uudelleenkäyttöön
vain 0,6 kiloa. Enemmistö kokonaan käytöstä poistetusta tekstiilistä päätyi energiajätteeksi.
Näiden vaatteiden valmistukseen on kulunut huomattava määrä luonnonvaroja. Esimerkiksi
yhden puuvillaisen t-paidan valmistukseen kuluu noin 2500 litraa vettä (Water Footprint Network 2017).
Suomen hallitus on nostanut kiertotalouden hallitusohjelmansa kärkihankkeeksi (Valtioneuvoston kanslia 2017). Uudelleenkäyttö, joka on yksi osa kiertotaloutta, pidentää vaatteiden elinkaarta ja siten vähentää niiden ympäristökuormitusta (Farrant 2010). Viimeisein vuosikymmeninen aikana kulutus on kasvanut ja uuden tuotteen ostaminen on ollut suositumpaa kuin käytetyn ostaminen. Aiemmin käytetyn tuotteen ostaminen takana nähtiin olevan lähinnä taloudelliset syyt (Edbring, Lehner & Mont 2015, 3; Yan, Bae & Xu 2014, 3). Vaikka käytettyjen
vaatteiden kuluttamisen häpeän leima on pienentynyt viime aikoina (Ekström & Salomonson
2014, 385; Ferraro, Sands & Brace-Govan 2016, 1; Weinstein 2014, 13;Darley & Lim 1999, 1)
niin vaatteiden määrällinen kulutus on kasvanut pikamuodin myötä (Birtwistle & Morgan 2009)
ja on pohdittava vaatteiden kulutukseen kestävämpiä malleja. Tässä opinnäytetyössä keskitytään nuorten kuluttajien käytettyjen vaatteiden kulutuksen motiiveihin ja esteisiin.
1.1

Toimeksiantaja

Teen tämän opinnäytetyön kehittämistyönä Sitran Kestävä arki - avainalueelle. Sitra oli aikoinaan eduskunnan lahja 50-vuotiaalle itsenäiselle Suomelle (Sitra 2017a). Se toimii eduskunnan
alaisuudessa ja sen toiminta rahoitetaan eduskunnan lahjoittaman peruspääoman tuotolla.
Sitran on tulevaisuustalo, jonka rooli on “rakentaa uudistumisen edellytyksiä, kirittää muutokseen ja punoa yhteistyökuviota”. Osana tätä roolia Sitra selvittää ja kehittää yhteiskunnan
toimintamalleja.
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1.2

Opinnäytetyön tavoite ja rajaus

Yksi teemoista, joihin Sitra keskittyy, on kiertotalous ja kansalaisien innostaminen kestävämpään arkeen (Sitra 2017b). Vaatteet ovat suuri ympäristönkuormittaja (Tukker ym. 2006, 18)
ihmisten kulutuksessa ja vaatteiden uudelleenkäyttö vähentää niiden ympäristökuormaa elinkaaren pidentyessä. Nuoret kuluttavat enemmän pikamuotia (Birtwistle & Moore 2006, Morgan
& Birtwistle mukaan 2009) ja kuluttajakäyttäytymisen asenteet opitaan vanhemmilta ja murrosiän myötä kasvavissa määrin kavereilta (Ward 1974; Lachance, Beaudoin & Robitaille
2003). Nuorena opitut kulutustavat ohjaavat kulutusta myös tulevaisuudessa (Gwozdz ym.
2013, 16). Tämän päivän nuoret ovat kuluttajia tulevat vuosikymmenet ja lisäksi he tulevat
vanhempina vaikuttamaan omien lapsiensa kulutustottumuksiin. Kulutuskäyttäytymisen asenteet vakiintuvat aikaisessa vaiheessa (Hoppu 1997, 47) ja pyrkimällä edistämään nuorten aikuisten kestäviä kulutustapoja voidaan vaikuttaa tulevaisuuteen.
Näistä syistä valitsin yhteistyössä Sitran kanssa kehittämistyön kohteeksi käytettyjen vaatteiden kaupan alle 30-vuotiaiden nuorten keskuudessa. Tavoitteena on tunnistaa käytettyjen
vaatteiden kuluttamisen liittyviä haasteita ja motiiveja nuorten parissa ja antaa sitä kautta
Sitralle tietoa vaatteiden resurssitehokkaan kuluttamisen edistämiseksi.
2

Kiertotalous ja tekstiilivirrat Suomessa

Suomessa otetaan vuosittain käyttöön 81 miljoona kiloa tekstiileitä, josta enemmistö on vaatteita. Vaatteiden tekstiilit kuluttavat paljon resursseja. Yhden t-paidan valmistamiseen voi
kulua jopa 2495 litraa (Water Footprint Network 2017) ja yhden takin valmistusvaiheen hiilidioksidi päästöt voivat olla 14.4 kiloa (Roos ym. 2015). On siis tärkeää, että vaatteisiin sitoutuneet resurssit käytetään hyödyksi mahdollisimman hyvin.
2.1

Kiertotalous

Kiertotalouden päämääränä on saada tuotteet ja niiden materiaalit kiertämään
mahdollisimman pitkä ja siten maksimoida niiden arvon kierto taloudessa (Sitra 2016, 9).
Kiertotalous korvaa lineaarisen talouden, jossa materiaalit käytettiin ”ota, valmista, hävitä”mallin mukaisesti (Karvonen ym. 2015; Wijkman & Skånberg 2015).
Julkisen sektorin päättävissä elimissä on myös herätty kiertotalouden merkitykseen. Euroopan
komissio on julistanut, että kasvavat resurssi- ja ympäristöpaineet eivät anna EU:lle muuta
mahdollisuutta kuin siirtyä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen (Euroopan komissio 2012).
Suomessa hallitusohjelmassa kiertotalous on yksi “Biotalous ja puhtaat ratkaisut”
painopistealueen kärkihankkeista (Valtioneuvoston kanslia 2017). Kiertotalouden taloudellinen
merkitys on suuri ja Sitra arvioi sen tarjoavan Suomen kansantaloudelle 1,5–2,5 miljardin
euron arvopotentiaalin vuoteen 2030 mennessä (Sitra 2014).
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Kiertotaloudessa tuotteiden ja raaka-aineiden kiertoa edistetään neljällä tavalla (kuvio 1).
Ensinnäkin tuotteita rakentamaan mahdollisimman kestäviksi ja ylläpitämään niitä. Toiseksi
kiertoa voidaan myös edistää käyttämällä tuotteita uudestaan samaan tarkoitukseen.
Kolmanneksi tuote voidaan uudistaa tai valmistaa uudestaan. Neljänneksi sen materiaalit
pyritään kierrättämään raaka-aineeksi.

Kuvio 1: Kiertotalous Ellen MacArthur Foundation (2013) ja Sitran (2014) kaavioita mukaillen
Kiertotalous edellyttää myös jätteiden syntymisen ehkäisemistä jo tuotteiden suunnitteluvaiheessa, elinkaarien pidentämistä tuotteiden muunneltavuudella, uusiutuvien energioiden
käyttämistä, koko systeemin näkemistä sen osien sijaan ja lopuksi kykyä palauttaa syntyvä
jäte takaisin kiertoon (Sitra 2014; Ellen MacArthur Foundation, 2013).
Vaatteiden uudelleenkäyttö, johon tässä opinnäytetyössä keskitytään, on yksi osa
kiertotaloutta. Sitra (2017c) ja Accenture (2014) listaa kiertotalouden liiketoimintamalleiksi
tuotteen elinkaaren pidentämisen, jakamisalustat, tuotteen tarjoaminen palveluna
omistamisen sijaan, uusiutuvien materiaalinen tarjoaminen sekä resurssitehokkuus ja
kierrätys.
2.2

Tekstiilivirrat Suomessa

Vaatteiden yksityinen euromäärinen kokonaiskulutus on kasvanut Suomessa vuosina 1975-2016
kolminkertaiseksi (Tilastokeskus, 2017). Ympäristövaikutuksien osalta euromääräistä kulutusta
oleellisempaa on kuitenkin kulutetut resurssimäärät. Tekstiilien kotimaisen valmistuksen ja
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tuonnin tilastointi on hajanaista eivätkä ne aina sisällä tietoa kappale- tai kilomääristä (Aalto
2014).
Vuoden 2012 tekstiilivirroista Suomessa tehty tutkimus (Aalto 2014; Dahlbo ym. 2015, 14)
koosti tietoja käyttäen yhteispohjoismaisessa hankkeessakin (Tojo ym. 2012) käytettyä materiaalivirta-analyysia, jossa tekstiilivirtoja mitataan painon mukaan (kuvio 2).
Vuonna 2012 yksityis- ja laitostalouksien käyttöön tuli uusia tekstiilejä yhteensä 82 miljoonaa
kiloa eli 13,2 kiloa henkilö kohden, josta vaatteiden osuus uudesta tekstiilistä on 8,1 kiloa
(Dahlbo ym. 2015, 16). Kuluttajien ja laitostalouksien käytöstä poistui saman vuoden aikana
13,1 kiloa tekstiiliä henkilöä kohden, josta jätehuollon piiriin päätyi 10,1 kiloa. Jätehuoltoon
päätyvistä vaatteista 90% oli peräisin kotitalouksilta. (Dahlbo ym. 2015.)
Jätehuoltoon poistetuissa tekstiilien tilastoissa ovat mukana myös jalkineet ja laukut, joten
käyttöönotettujen ja käytöstä poistettujen tekstiilien tilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia. Eri kunnissa tehtyjen jätetutkimuksien (HSY 2016; Koskela 2015) jäteluokittelut eroavat
toisistaan, joka tekee 2012 vuoden tekstiilivirtaselvityksestä (Aalto 2014; Dahlbo ym. 2015)
hieman epätarkan ainakin käytöstä poistettujen vaatteiden osalta. Tästä huolimatta se tarjoaa parhaan käytettävissä olevan kokonaiskuvan vaatteiden materiaalien kierrosta Suomessa.
Luvut osoittavat tekstiilikierron suuruusluokan ja siten on perusteltua käyttää niitä opinnäytetyön pohjana.
Hyväntekeväisyysjärjestöille, joista kerätyn tekstiilin määrällä mitattuna suurimpia ovat UFF,
Pelastusarmeija, SPR ja FIDA, lahjoitetaan 22% kaikesta käytöstä poistetusta tekstiilistä eli 3
kiloa kuluttajaa kohden (Dahlbo ym. 2015, 19). Tästä huonokuntoisuuden vuoksi liki neljännes
päätyy suoraan jätehuoltoon ja 6% Suomessa materiaalina kierrätettäväksi. Peräti 50% hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitetuista viedään ulkomaille (Dahlbo ym 2015, 19), jossa se päätyy
osittain uudelleen käyttöön ja osittain uusien tuotteiden raaka-aineeksi. Järjestöille lahjoitetuista vaatteista vain 21% palautuu kuluttajille lahjoituksina tai järjestöjen liikkeistä myytynä. Kuluttajille palautuvat tekstiilimäärä on 0,6 kiloa kuluttajaa kohden.
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Kuvio 2: Tekstiilivirrat Suomessa 2012 kg/henkilö (Dalhbo ym. 2015, 15)
Vuoden 2012 (Dahlbo ym. 2015) selvityksen mukaan osa jätehuoltoon päätyneistä tekstiileistä
vietiin vielä kaatopaikalle. Vuonna 2016 astui voimaan uusi asetus, joka kieltää tekstiilijätteen viemisen kaatopaikalle (HSY 2015) ja periaatteessa kaiken Suomessa jätehuoltoon viedyn
tekstiilin pitäisi nykyään päätyä poltettavaksi energiajätteenä.
2.3

Vaatteiden lukumäärä ja keskimääräinen käyttöikä

Tekstiilivirrat kertovat kuinka paljon hankimme tekstiilejä, mutta ei kerro sitä kuinka paljon
kuluttajilla niitä on tai kuinka pitkään he niitä käyttävät. Vaatteiden keskimääräinen käyttöikä Iso-Britanniassa on 2,2 vuotta (Gracey & Moon 2012, 23). Jos vaatteen käyttöikä pidentyisi 33%:lla eli 9 kuukautta, niin sen ympäristökuormitus pienenisi hiilipäästöissä 27%, vettä
säästyisi 33%, jätemäärä pienenisi 22% ja resurssikustannukset 22% (Gracey & Moon 2012, 23).
Suomesta ei ole juurikaan omistettujen vaatteiden määrästä tilastoja saatavilla, mutta käsityönopettajaksi opiskelijoiden keskuudessa tehdyn vaateinventaarion mukaan vuosina 20102012 opiskelijoilla oli keskimäärin noin 250 vaatetta. Määrä oli mukaan lähes kaksinkertaistunut 20 vuoden seurantajakson aikana ja jo 1990-luvulla opiskelijat arvioivat omistamansa vaatemäärän kohtuullista suuremmaksi. (Räisänen 2013, Aalto 2014,6 mukaan.) Ylen Kuningaskuluttajan (2015) kyselyn vastaajilla on keskimäärin 281 vaatekappaletta, joka oli hyvin linjassa
aiemman käsityöopiskelijoiden vaateinventaarion tulosten kanssa. Saksassa oli tutkimuksen
mukaan yhdellä henkilöllä keskimäärin 95 vaatetta (Greenpeace 2015) ja Iso-Britanniassa keskimääräinen vaatemäärä oli 115 kappaletta henkilöä kohden (Gracey & Moon 2012). On kuitenkin huomattava, että Ylen kyselyssä 84% vastaajista oli naisia ja Räisäsen seurannassa vastaajat olivat nuoria käsityönopettajaopiskelijoita. Lisäksi Räisäsen ja Ylen kyselyissä oli
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mukana molemmissa sukat ja alusvaatteet, joten ne eivät vuoksi ole vertailukelpoisia esimerkiksi Saksan tutkimuksen kanssa, jossa ne eivät olleet mukana.
2.4

Vaatteiden käytöstä poistaminen

Tutkimuksissa käytöstä poistamisten aihealueet voidaan jakaa neljään kategoriaan, jotka ovat
poistamistavat, motivaatiot eri poistamistapoihin, poistamisen syyt ja poistajien väestötilastolliset muuttujat (Laitala 2014, 452).
Luvussa 2.2. käsittelin tekstiilien kiertoa Suomessa ja Dahlbon ym. (2015) tutkimuksen perusteella voidaan todeta enemmistön poistetuista vaatteista päätyvän jätehuoltoon ja hyvin pienen osan kiertävän hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta kuluttajille uudelleen käytettäväksi.
Tekstiilivirtatutkimuksessa ei kuitenkaan ollut mukana kirpputorien tai muutoin suoraan kuluttajalta toiselle liikkuvan tekstiili ja siten jäävät kuluttajien käyttöön.
Tojo ym. (2012, 36) arvioivat kuluttajien välillä liikkuvan tekstiilin määrän yhtä suureksi hyväntekeväisyysjärjestöille lahjoitettavan määrän kanssa. Dahlbo ym. (2015, 14) puolestaan
arvioivat Suomessa kirpputorien kautta tai kuluttajien välisinä lahjoituksina omistajaa vaihtavien vaatteiden määrän olevan vähintään puolet hyväntekeväisyysjärjestöjen tai muiden erilliskeräystä järjestävien tahojen kautta kerätyistä määristä. Tätä tukee myös Dahlbo ym
(2015) tutkimus käyttökelpoisten vaatteiden poistokohteista (kuvio 3).

Kuvio 3: Käyttökelpoisten vaatteiden poistokohteet Suomessa (Dahlbo ym 2015)
Vaatteiden poistotavoissa on paikoin suuria käyttäjäryhmäkohtaisia eroja. kyselyssä poistotavoissa oli käyttäjäryhmäkohtaisia eroja. Esimerkiksi vuonna 1997 Suomessa peräti 60% lasten
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vaatteista annettiin ystäville ja aikuisten vaatteista vain 15% (Wrangéll 1997, Tojo ym. 2012
mukaan).
Suomen vuoden 2012 tekstiilivirroista tehdyn selvityksen jälkeen hyväntekeväisyysjärjestöjen
lisäksi osa vaateketjuista on alkanut keräämään käytettyjä vaatteita takaisin. Esimerkiksi kuluttajat voivat palauttaa vaatteita H&M:n liikkeisiin, josta ne toimitetaan kolmannen osapuolen toimesta ulkomaille kierrätettäväksi tai energiaksi. (HSY 2017). Enemmistö liikkeistä ei
kerro heidän kautta palautettujen vaatteiden määränpäästä (Manner, 2017). Lisäksi Facebook
on erilaisien myyntiryhmien yleistymisen myötä tuonut kuluttajille uusia vaihtoehtoja vaatteiden omasta käytöstä poistamiseen ja toisille kuluttajille kierrättämiseen.
Halpatuotannon maista tuotavien vaatteiden hinnat ovat alhaisemmat kuin kierrätyksen kustannukset (Joung & Park-Poaps 2013, 109) ja tämä ei rohkaise vaatteiden kierrättämiseen.
Joung ja Park-Poaps (2013) mukaan taloudelliset seikat ennustavat käyttäytymistä sekä uudelleen myynnin että uudelleen käytön osalta. Kuluttajat haluavatkin säästää rahaa. Lisäksi ihmiset ovat mukavuudenhaluisia ja vaikka he olisivat tietoisia eri tavoista poistaa tekstiilit käytöstä he saattavat heittää vaatteet pois kierrättämisen sijaan (Joung & Park-Poaps 2013, 109110; Laitala 2014, 454).
Vaatteet voivat myös jäädä pitkäksi aikaa kuluttajan vaatekaappiin. Isossa-Britanniassa (Gracey & Moon 2012, 2) aikuisten vaatekaapista kolmasosa oli ollut käyttämättä viimeisen vuoden
ajan ja usein syynä oli se, että niistä ei vain oltu ehditty hankkiutua eroon. Isossa-Britanniassa
nuoret muodin edelläkävijät eivät myöskään ole kiinnostuneita kierrätyksestä. Osa kuitenkin
vaihtaa vaatteita mielellään vaatteita ystävien ja perheen kesken, mutta osa ei pidä siitä ajatuksesta, että joku toinen pitää heidän vaatteitaan (Morgan & Birtwistle 2009). Kalliimpia
vaatteita Ison-Britannian nuoret saattavat pitää vaatekaapissaan vaikka vaatetta ei enää käytetä, koska sen poistamisesta he kokisivat huonoa omatuntoa (Birtwistle & Moore 2007).
Ruotsalaisten nuorten vaatteiden poistotavoista löytyi pieniä eroja riippuen nuorten ympäristötietoisuuden tasosta. Vähiten ympäristövaikutuksista tiedostavat nuoret eivät antaneet
vaatteita ystäville tai perheelleen muiden nuorten tavoin. (Gwozdz ym. 2013). Samaisen tutkimuksen mukaan nuoret miehet kokivat vaatteiden kierrättämisen vaivalloiseksi.
Aallon (2014, 18) tutkimuksen mukaan Suomessa merkittävin vaatteen poistamissyy oli vaatteen kuluminen rikki (kuvio 4). Muita erittäin merkittäviä syitä olivat vaatteen koon sopimattomuus, pilaantuminen pesussa tai kulunut ulkonäkö. Jossain määrin merkittäviä syitä käytöstä poistolle oli kyllästyminen vaatteeseen, vaatteen epämuodikkuus tai käyttäjän nykyiseen tyyliin sopimattomuus.
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Kuvio 4: Tavanomaisimmat vaatteiden poistosyyt Suomessa (Aalto 2014, 18)
Vaatteiden poistamistavat ovat tärkeitä, jotta niihin sitoutunut arvo ja materiaalit saataisiin
kiertotalouden ajatuksen mukaisesti kiertämään mahdollisimman hyvin. Tällä hetkellä liian
suuri osa vaatteista päätyy energiajätteeksi uudelleenkäytön tai materiaalina kierrätyksen sijaan. Isossa-Britanniassa nuoret eivät yleensä olleet tietoisia tekstiilin kierrätyksen tarpeesta
ja saattaisivat muuttaa kulutus- ja poistamistapoja, jos heillä olisi enemmän tietoa. (Birtwistle & Moore 2007.) Ympäristötietoisuus vaikuttaa kuitenkin vaatteiden käytöstä poistamiseen tapoihin vain osittain ja mukavuuden halu ohjaa myös ympäristötietoisten vaatteiden
poistamistapoja. Vaatteiden käytöstä poistamisesta kiertotalouden näkökulmasta ensisijaisiin
uudelleenkäyttöön tai materiaalina hyödyntämiseen tulisikin tehdä mahdollisimman vaivatonta. Kierrättämisen kulttuuri olisi myös välttämätöntä kehittää aikaisessa lapsuudessa
(Joung & Park-Poaps 2013). Kierrättämisen lisäksi on hyvä muistaa, että nuoret kuluttavat
enemmän pikamuotia (Birtwistle & Moore, 2006), joka vuorostaan lisää tekstiilijätettä (Morgan & Birtwistle 2009). Kiertotalouden hengessä, myös poistettavan tekstiilin määrään tulisi
kiinnittää huomiota.
2.5

Yhteiskuluttaminen

Yhteiskuluttaminen on yksi tapa, jolla voidaan vähentää vaatteista syntyvää ympäristökuormaa (Zamani, Sandin & Peters 2017,1375). Yhteiskuluttamisen järjestelmät voidaan jakaa kolmeen kategoriaan kolmeen osa-alueeseen, jotka ovat tuotepalvelujärjestelmä, jälkimarkkinat
ja yhteistyöhön perustuva elämäntapa (Botsman & Rogers 2010, 71).
Tuotepalvelujärjestelmä, josta usein puhutaan jakamistaloutena, voidaan pitää vaatekirjastoja ja –lainaamoja, joita on syntynyt viime aikoina. Aiemmin tällaista kuluttamisen mallia
ovat edustaneet lähinnä erilaiset pukuvuokraamot. Jäsenyyteen perustuvat vaatekirjastot- ja
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lainaamot tarjoavat kuluttajille mahdollisuuden erilaisien tyylien kokeiluun maksamatta
täyttä hintaa tuotteista (Vasques ym. 2017; Rahbek ym. 2013). Ne ovat kuitenkin vielä nichemarkkina ja niiden toiminta muutamien yrittäjien ja uskollisen asiakaskunnan varassa (Rahbek
ym. 2013). Vaatteiden yhteiskuluttaminen vuokraamalla tai lainaamalla vähentää kuitenkin
kulutuksen ympäristökuormaa tehokkuuden ja riittävyyden lisääntymisellä (Iran & Schrader
2017, 475). Tehokkuus syntyy vaatteen käyttökertojen lisääntyessä ja riittävyyden kasvaessa
tarvitaan vähemmän uusia vaatteita. Sitä syntyy makrotasolla tehokkuuden kautta, mutta
myös yksilötasolla. Iran ja Schrader (2017) toteavat, että kuluttajan maksaessa jokaisesta
käyttökerrasta heillä on tapaa uudelleen harkita kyseessä olevan tuotteen tarvetta. Tällä on
kulutusta vähentävä vaikutus.
Toinen vaatteiden yhteiskuluttamisen muoto on jälkimarkkinat, jossa erilaisien kanavien
kautta tuotteet myydään uudelleenkäyttöön joko suoraan kuluttajalta toiselle tai yritysten
kautta välitettynä. Vaatteita myydään uudelleenkäyttöön perinteisten kirpputorien kautta,
mutta yhä useammin myös sosiaalisen median myyntiryhmien, internetin osto- ja myyntipalveluiden tai käytettyjen vaatteiden myyntiin erikoistuneiden verkkokauppojen kautta. Kolmatta yhteiskuluttamisen osa-aluetta yhteistyöhön perustuvaa elämäntapaa edustaa perheiden ja ystävien välinen vaihdanta.
Suoraan kuluttajalta kuluttajalle tapahtuva vaihdanta jää yhteiskuluttamisen osa-alueista jää
vähemmälle huomiolle kuin organisaatioiden kautta tapahtuva välitys (Laitala & Klepp 2017,
62). Nostin luvussa 2.4 nostin esille myös sen, että Suomen tekstiilivirroista tehdyssä selvityksessä (Aalto 2014,10) kuluttajien välinen vaatteiden vaihdanta ei ole mukana. Kirpputorien ja
muiden kanavien kautta tapahtuvan myynnin lisäksi, myös perheiden ja ystävien välinen vaihdanta on arvioitu yhtä suureksi hyväntekeväisyysjärjestölle suoritettujen tekstiililahjoitusten
kanssa (Tojo ym. 2012).
Yhteiskuluttaminen on merkittävää tekstiilivirtojen kokonaisuudessa ja vaatteiden uudelleenkäytön lisäämiseen pyrkivässä kehitystyössä tulisi ottaa huomioon kaikki kolme osa-aluetta ja
huomioida erityisesti jo entuudestaankin merkittävä kuluttajien välinen vaatteiden vaihdanta.
Verkon digitaaliset kanavat madaltava transaktiokustannuksia ja mahdollistavat siten kuluttajien välisen kaupan lisäämisen.
3

Kestävä kehitys

Oslo Symposiumissa 1994 kestävä kulutus määriteltiin (UNEP, 2010) palveluiden ja siihen liittyvien tuotteiden käyttämisen perustarpeisiin ja elämänlaadun parantamiseen luonnonvarojen
käyttö minimoiden ja tulevaisuuden sukupolvien tarpeita vaarantamatta. Toisinaan puhutaan
vastuullisesta tai eettisestä kuluttamisesta. Vastuullinen kulutus käsitetään myös eri tavalla
kunkin arvoista riippuen (Joronen 2009, 65). Tässä opinnäytetyössä keskityn vaatteiden kulutuksen ekologisiin vaikutuksiin ja siten tarkastelen sitä kestävän kulutuksen näkökulmasta.
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Moni tutkimus kuitenkin käsittelee eettistä tai vastuullista kuluttamista ja esittelen myös niiden tuloksia, koska kestävä kulutus on osa vastuullista kuluttamista.
Kiinnostus eettisyyttä kohtaan on ollut kasvussa (Nyrhinen & Wilska 2012) ja enemmistö edelläkävijöistä haluaa hyvänmielen tavaraa, joilla on alhainen ympäristövaikutus, niitä valmistavalla yrityksellä on syvällisempi tarkoitus ja ne tarjoavat syyllisyydestä vapaata luksusta
(Korkman & Greene 2017, 31-32). Nyrhisen ja Wilskan (2012) mukaan myös tutkijat ovat havainneet muutoksia suhtautumisessa erityisesti luksustuotteisiin ja –palveluihin. Nyrhinen ja
Wilska (2012, 20) tuovat esille, että nykyään ostopäätöksiä tehdessä kuluttajat miettivät
myös tuotteiden koko toimitusketjun vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan. Edelläkävijäkuluttajat haluavat myös tuttuja tuotteita, jotka kestävät pidempään ja kuluessa muuttuvat
persoonallisemmiksi ja kestävillä ja laadukkailla tuotteilla on myös korkeampi jälleenmyyntiarvo. (Korkman & Greene 2017.)
Ruotsalaisista nuorista vain 5,5% kuuluu ryhmään, joiden vaatteiden kestävä kuluttaminen on
aktiivista. Tämän ryhmän kuluttajat myös näkevät vaivaa oppiakseen aiheesta ja ovat valmiita
maksamaan enemmän. Ruotsalaisista nuorista 34% kuluttavat kestävästi sen ollessa helppoa ja
käyttävät tietojansa kulutuspäätöksiä tehdessään. 45,9% uskoo kestävän kulutuksen olevan
tärkeää, mutta se on heidän mielestään liian vaikeaa ja aikaa kuluttavaa. (Gwozdz ym. 2013.)
Salonen ym. (2014) jakoivat suomalaiset kuluttajat kahdeksaan ryhmään kestävän kulutuksen
motivaatioiden lähteen perusteella. Syntyneessä nelikentässä oli kaksi ryhmää, joiden motivaatiot olivat sisäsyntyisiä ja epäitsekkäitä. Näihin kahteen ryhmään kuului 23,6% ja he olivat
kaikkein sitoutuneempia kestävään kulutukseen. Kaikki tutkimuksessa tunnistetut kuluttajaryhmät osoittivat kuitenkin halukkuutta parempaan ymmärtämykseen kulutuksensa seurauksista. Kun kestävästä kulutuksesta tulee sosiaalinen normi, yhä useampi siirtyy kaikista sitoutuneempiin ryhmiin. Ulkoisista motivaatioista kulutuspäätöksiä tekevät tulevat kokemaan kiristyvän lainsäädännön vaikutukset kaikista dramaattisimmin. Toisaalta tähän ryhmään voidaan myös vaikuttaa markkinoinnin ja tuotekehittelyn avulla. (Salonen ym. 2014, 77.)
Suomalaiset 15-29-vuotiaat nuoret suhtautuvat keskimäärin positiivisesti ympäristöä säästävään kulutukseen (Myllyniemi 2017, 23-27). Nuoret ovat arvomaailmaltaan aikuisväestöä hajautuneempi ryhmä (Mäenpää 2003). Esimerkiksi 25-29-vuotiaat naiset toivovat tulevaisuudessa vapaaehtoista aineellisesta elintasosta tinkimistä ja alle 20-vuotiaat matalasti koulutetut miehet toivovat aineellisen elintason paranemista. Neljä viidestä suomalaisnuoresta näkee
tärkeänä, että heillä olisi 35 ikävuoteen mennessä mahdollisuus tehdä ympäristöä ja luontoa
säästäviä kulutusvalintoja. (Myllyniemi 2016, 23-27.) Vaikka ympäristön tilan paraneminen
nähdään toivottavan niin keskimäärin sen paraneminen nähdään nuorten keskuudessa epätodennäköisenä (Myllyniemi 2016, 23-24).

16

Black ja Cherrier (2010) esittävät kulutuskriittisyyden osana kestävää kuluttamista. Bly,
Gwozdz ja Reisch (2015,129) mukaan kestävän muodin pioneerit, jotka ovat siirtyneet perinteisien suurien muotitalojen tuotteista kestävämpiin tuotteisiin, eivät pitäneet autenttisina
suurten muotiliikkeiden kestävyyden eteen tekemiä panostuksia. Bly ym. (2015, 132) tunnistivat kestävän muodin pioneereista kaksi ryhmää, joista ensimmäinen ryhmä kuluttaa vähemmän, mutta ostivat laadukkaimpia vaatteita käsityöläisiltä tai pienemmiltä valmistajilta suurten muotiliikkeiden sijaan. Toinen ryhmä osti yksinomaan käytettyjä vaatteita tai valmistivat
vaatteensa itse. Bly ym. (2015, 129-133) toteaa kestävän muodin pioneerien uskovan, että ainoa tie kestävään kulutukseen on vähentää kulutusta. Suomalaisista nuorista vain 15 prosenttia on sitä mieltä, että ihmisten hyvinvoinnin jatkuminen voi perustua vain taloudelliseen kasvuun ja lähes puolet suomalaisnuorista on täysin eri mieltä tästä väittämästä. Nuorista 42 prosenttia on kertonut vähentävän kulutustaan ympäristösyistä. (Salonen & Konkka 2017, 145148.)
Voidaan todeta, että nuorien kuluttajien suhtautuminen kestävää kulutukseen on hyvin eritasoista. Enemmistö valitsee kestävän kulutuksen vain sen ollessa helppo ja pieni vähemmistö
valitsee kestävän kulutuksen aktiivisesti. On myös todettu, että varsinkin nuorilla ei ole tarpeeksi ymmärtämystä vaatteissa käytettyjen eri materiaalien ympäristövaikutuksista tai vaatteiden kierrättämisen tarpeellisuudesta (Strähle & Hauk 2017; Morgan & Birtwistle 2009). Osa
nuorista kokee myös kestävän kuluttamisen mahdottomuudeksi ja pyrkivät välttämään kuluttamista. Nämä erilaiset lähtökohdat tulisi ottaa huomioon pyrittäessä lisäämään nuorten käytettyjen vaatteiden kuluttamista.
3.1

Ympäristöasenteiden ja kulutuskäyttäytymien välinen kuilu

Tutkimuksissa kuluttajien enemmistön asenteet ovat usein positiivisia ympäristön suojeluun ja
kestävään kuluttamiseen (Myllyniemi 2017, 28; Nyrhinen & Wilska 2012), mutta siitä huolimatta kulutuksemme ja maapallon ympäristökuormitus on jatkanut kasvua (Tilastokeskus
2017; Earth Overshoot Day 2017b). Termillä ’green gap’ tarkoitettaan tätä eroa kuluttajan raportoimissa ympäristöasenteissa ja hänen ympäristömyönteisen kuluttamisen välillä (Black
2010).
Salonen ym. (2014, 61) toteavat Triandiksen ihmistenvälisen käyttäytymisen teoriaa sovelletun tällä vuosituhannella useissa erilaisissa käyttäytymistä koskevissa tutkimuksissa. Siinä ihmisten asenteet ovat vain yksi käyttäytymiseen vaikuttavat tekijä. Tavat ennustavat tulevaa
käytöstä ja mikäli tapa on ristiriidassa asenteiden kanssa, ne vähentävät asenteiden mukaista
käyttäytymistä. Asenteiden ja tapojen ohjaama käytökseen vaikuttaa myös, se kuinka helpoksi tai vaikeaksi vallitsevat olosuhteet sen tekee. (Triandis 1977, 194-234.) Kuvio 5 havainnollistaa aikomuksien, tapojen ja olosuhteiden vaikutuksen käyttäytymiseen.
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Kuvio 5: Ihmistenvälisen käyttäytymisen teoria (Triandis 1977, 194-234; Salonen ym. 2014, 61)
Eckhardt, Belk ja Devinney (2010,429) tutkivat miksi kuluttajat eivät kuluta eettisesti ja tunnistivat kolme tapaa, jolla kuluttajat selittivät epäjohdonmukaisuuksia käsitystensä ja toimintansa välillä. Nämä kolme selitystapaa olivat taloudellinen rationalismi, hallinnosta riippuvaisuus ja kehitysrealismi. Erityisesti taloudellisesti kehittyneissä Yhdysvalloissa ja Australiassa
korostui rationalismi ja taloudelliset perustelut. Näissä maissa kuluttajat eivät olleet valmiita
maksamaan paljon enemmän eettisistä tuotteista (Eckhardt ym. 2010, 430). Kehitysrealismia
esiintyi eniten köyhemmissä maissa kuten Turkissa, Intiassa ja Kiinassa. He perustelivat halvempia vähemmän eettisiä valintoja mm. tietyllä kehityksen vaiheella, osana taloudellisen
kasvun hintaa ja oman alueensa taloudellisella tilanteella (Eckhardt ym. 2010, 432). Hallinnosta riippuvaisia syitä esiintyi erityisesti Suomen kaltaisissa yhteiskunnissa Saksassa ja Ruotsissa sekä jossain määrin Espanjassa (Eckhardt ym. 2010, 431). Näissä maissa vastuu eettisyydestä sälytettiin erilaisille instituutioille. Kuluttajat näkivät, että julkisen hallinnon vastuulle
kuuluu kieltää epäeettiset tuotteet. Julkisen hallinnon ja kansalaisjärjestöjen lisäksi nähtiin
eettisyyden kuuluvan yrityksille ja mainostajille.
Eckhardt ym. (2010, 434) toteavat, että ympäristöstä huolestuneet ja käyttäytymistään muuttaneen ihmiset olivat enemmänkin poikkeus. Esimerkiksi ruotsalaisista nuorista muodin kuluttajista vain 5,5% pyrkii aktiivisesti muuttamaan kulutuskäyttäytymistään kestäväksi (Gwozdz
ym. 2013, 61). Pelkällä informoimisella ei kuluttajia saa muuttamaan käytöstään ja vähentämään epäeettisten brändien kulutusta. Kuluttajat odottavat sosiaalidemokraattisissa maissa
odottavat, että julkisen hallinnon tulisi määräyksillä estää epäeettistä kulutusta. Myös yrityksiltä odotetaan vastuullisuutta tuotteita markkinoidessaan. (Eckhardt ym. 2010.) Tämän perusteella voisi päätellä, että jos yritykset toimisivat asiakaslähtöisesti ja tekisivät eettisestä
kuluttamisesta vaivatonta, niin epäeettinen kuluttaminen voisi vähentyä.
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Vaatteiden kuluttaminen koettiin nuorten keskuudessa välttämättömyydeksi. Myös joukkoon
kuuluminen ja ulkonäköön panostaminen nähtiin välttämättömäksi. Vaatteiden ostaminen koettiin kuitenkin ostaminen ylellisyydeksi. Koska kuluttajat eivät vähennä välttämättömiksi kokemaansa kulutusta, tulisi välttämättömäksi koettu kulutus pyrkiä muuttamaan vastuulliseen
suuntaan ja vastuulliset vaihtoehdot tulisi tarjota ihmisille siellä, missä ihmiset kokoontuvat,
jotta vastuullisesta kuluttamisesta mahdollisesti seuraavaa häpeän leimaa voitaisiin vähentää.
(Jyrinki, Leipämaa-Leskinen & Laaksonen 2012.)
Suomalaisista nuorista 66 prosenttia toteaa, että kulutusta tulisi ympäristösyistä mutta vain
42 prosenttia on toiminut itse näin (Myllyniemi 2016, 81). Kuitenkin neljä viidestä haluaisi
tehdä ympäristöä ja luontoa säästäviä kulutusvalintoja (Myllyniemi 2016, 27). Huoli ympäristöstä ei tee vielä tee nuorista vihreitä kuluttajia (Haanpää 2005, 130). Nuorten kestävän kulutuksen edistämiseksi olisi tärkeää selvittää eri syyt asenteiden ja toiminnan väliseen kuiluun
ja suunnitella palvelut ottamaan huomioon eri kuluttajaryhmät niin, että ne helpottavat kestäviä kulutusvalintoja.
Tavaroiden ja palveluiden kuluttaminen on osa nuoren identiteetin muodostumista (Helve
2002, 92). Vaatteet ovat välttämättömiä kuluttajien elämässä ja niillä täytetään fyysisten tarpeiden lisäksi esteettisistä, sosiaalisista tai kulttuurillisista tarpeita (Koskennurmi-Sivonen &
Raunio 2000, 31). Useimmat ihmiset haluavat tilanteeseen sopivilla vaatteilla sulautua ryhmään (Twigg 2009, 4). Nuorten halu kuulua ryhmään on kova ja he kokevat painetta toimia
ryhmän normien mukaan vaikka omat asenteet olisivat normien vastaisia. Toisinaan normit,
joihin nuori pyrki mukautumaan, voivat olla kuviteltuja (Aaltonen 1999, 93-94). Mikäli ympäristöasenteiden ja kulutuskäyttäytymisen kuilua halutaan esimerkiksi pienentää vaatteiden
uudelleenkäyttöä lisäämällä, on pystyttävä ottamaan huomioon myös sosiaalisen ympäristön
luoma paineet.
Nuoret ovat 15-18-vuotiaana vaiheessa, jossa etsitään omaa identiteettiä (Hoppu 1997, 4041). Identiteetin etsintävaiheessa nuori kokeilee erilaisia rooleja ja toimintatapoja. Kaveripiirillä on suuri merkitys tässä vaiheessa, mutta vähitellen nuoren itsenäistyessä samankaltaisuuden tavoittelu muuttuu pyrkimykseen yksilöllisyyteen (Himberg & Vidjeskog 1994, 89–90).
Koska vaatteet ovat osa identiteettiä voisi ajatella identiteetin rakennusvaiheessa käytettyjen
vaatteiden markkinoiden tarjoavan hyvän mahdollisuuden erilaisien vaatetyylien kokeilulle
ilman suurta ympäristökuormitusta. Vielä muutoksessa olevan identiteetin voi nähdä myös
mahdollisuuteen vaikuttaa sen suuntautumiseen ympäristöystävälliseksi.
3.2

Käytettyjen vaatteiden kuluttamisen motiivit

Pitkään käytettyjen tuotteiden ostaminen nähtiin johtuvan lähinnä taloudellisista syistä
(O’Reilly ym. 1984). Uudemmat tutkimukset ovat osoittaneet käytettyjen vaatteiden ostamisen taustalta löytyvän useita motivaatiotekijöitä (Guiot & Roux 2010; Ferraro ym. 2016).
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Käytettyjen vaatteiden ostamiseen liittyneen häpeäleiman vähentyminen (Ekström & Salomonson 2014, 385; Ferraro ym. 2016, 1; Weinstein 2014, 13; Darley & Lim 1999, 1) on osaltaan saattanut vaikuttaa motivaatioiden lukuisuuteen.
Useat akateemiset tutkimukset ovat käsitelleet käytettyjen tuotteiden ostamisen motiiveja ja
niitä on ryhmitelty erilaisista näkökulmista käsin. Guiot ja Roux (2010, 365) luokittelivat käytettyjen tuotteiden ostajat neljään erilaiseen ryhmään käyttäen luokittelun pohjana kolmea
motivaatiotekijää; taloudellista, kriittistä ja kokemuksellista motiivia. Taloudelliset motivaatiotekijät olivat edelleen korostuneita, mutta myös hedonistisuus, nostalgia ja ainutkertaisuuden tarve nousivat esiin. (Guiot & Roux 2010.)
Ferraro ym. (2016) lisäsivät omassa tutkimuksessaan Guion ja Deniksen (2010) motiivien lisäksi neljänneksi motiiviksi muodikkuuden. Ferraro ym. (2016) esittävät myös, että osalla kuluttajista nämä motiivit punoutuvat yhteen.
Ferraro ym. (2016) tutkimuksessa kuluttajat jaettiin Guion ja Deniksen (2010) tutkimuksen tavoin neljään eri ryhmään. Suurin ryhmä 39% osuudella oli ”muodikkaat nautiskelijat”. Heidän
motiiveissa korostuu erityisesti hedonistisuus, löytämisen riemu ja muodikkuus. Ryhmään kuuluvat ovat jossain määrin hintatietoisia ja heitä ei erityisesti motivoi shoppailun nautinto.
”Epäsäännölliset muodinseuraajat” olivat lähes yhtä suuri ryhmä 38% osuudella. Tämän ryhmän kuluttajia motivoi lähinnä muodikkuus, mutta he asioivat käytettyjen vaatteiden liikkeissä harvoin. He eivät ole hintatietoisia eivätkä erityisemmin nauti ostamisesta.
Kolmas ryhmä on ”joutilaat käytetyn vaatteen ostajat” 17% osuudella. Tämä ryhmä asioi käytetyn vaatteen liikkeissä kerran vuodessa tai harvemmin. Ryhmä on ainoa, jota ei muodikkuus
motivoi, ja myös heidän motiiveina on epätodennäköisemmin kriittiset, taloudelliset tai viihteelliset motiivit. He kuitenkin asioivat käytetyn vaatteen liikkeissä ja pitävät siitä.
Aarteita metsästävät vaikuttajat ovat pienin ryhmä 6% osuudella, mutta he asioivat kaikista
eniten käytettyjen vaatteiden liikkeissä. Erityisestä tällä ryhmällä motiivit punoutuvat yhteen. Heidän vaikuttimina ovat kriittiset, taloudelliset, viihteelliset ja muodilliset motiivit.
Ferraro ym. (2016) esittää, että nämä tulokset osoittavat käytettyjen vaatteiden myyjillä olevan mahdollisuuden saada yhteys kuluttajiin muodikkuuden avulla.
Kalliimpien muotivaatteiden kohdalla monet kuluttajat näkevät hankinnan myös investointina
(Sihvonen & Turunen, 2016). Laadukkaat vaatteet kestävät pidempään ja niillä on korkeampi
jälleenmyyntiarvo (Korkman & Greene, 2017).
Vintage vaatteena pidetään vuosikymmenien 1920-1980 välisenä aikana valmistettuja vaatteita (Cornett 2010). Vintage vaatteet eivät kuitenkaan välttämättä ole käytettyjä, mutta
käytetyt vaatteet voivat olla vintagea (Cervellon ym. 2012, 958). Cervellon, Carey, Harms
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(2012, 969) esittävät, että vintage vaatteiden ja käytettyjen vaatteiden kuluttajat eroavat
suuresti hankintaa edeltävien taloudellisten motiivien osalta ja kuluttajan profiili eroaa käytettyjen vaatteiden kuluttajista.
Cervellon ym. (2012,970) mukaan vintagen tai käytetyn vaatteen kuluttamisen suorana motiivina ei ole ympäristösyyt. Vintagen ostajien tavoitteena on löytää uniikki historiallinen kappale ja käytetyn vaatteen ostajien tavoitteena on löytää uniikki kappale edulliseen hintaan.
Cervellon ym (2012, 959-960) toteavat tutkimuksessaan, että taipumus nostalgiaan ja muodin
seuraaminen lisää taipumusta vintagen ostoon. Tämän tutkimuksen mukaan ne eivät kuitenkaan lisää tavallisen käytetyn vaatteen ostoa, joka ei ole vintagea. Säästäväisyys puolestaan
ennakoi tavallisen käytetyn vaatteen ostamista, mutta ei vintagen ostamista (Cervellon ym.
2012).
Cervellon kollegoineen (2012) tuo esiin eron vintagen ja käytetyn vaatteen kuluttajien välillä
tavalla, jota muissa tutkimuksissa (Guiot ja Roux 2010, Ferraro ym. 2016) eivät tuo. Vintage
vaatteena pidetään vuosikymmenien 1920-1980 välisenä aikana valmistettuja vaatteita (Cornett 2010) ja näin ollen sitä on rajallinen määrä markkinoilla. Vaikka kaikki vaatteiden uudelleenkäyttö vähentää ympäristökuormitusta on perustellumpaa keskittyä tavallisen käytetyn
vaatteen uudelleenkäytön lisäämisen, koska sitä on huomattavasti rajallisemmin saatavilla ja
se on jo nyt haluttua. Vintagen voikin nähdä myös tulevaisuuden vastuullisena luksuksena,
jota osa kuluttajista jo nyt haluaa (Nyrhinen & Wilska 2012).
3.3

Kuluttajan kohtaamat haasteet

Käytettyjen tuotteiden ostamiseen viime vuosisadalla syntynyt häpeäleima on helpottanut
viime aikoina (Ekström & Salomonson 2014, 385; Ferraro ym. 2016, 1; Weinstein 2014, 13;
Darley & Lim 1999), mutta niiden kuluttamiseen on yhä useita esteitä.
Yhdysvaltalaisessa oppilaitoksessa tehdyssä tutkimuksessa käytettyjen vaatteiden ostajat
eroavat ympäristötietoisuuden, kontaminaation, hinnan merkityksen ja vintage vaatteen käsityksen osalta niistä, jotka eivät osta käytettyjä vaatteita. Opiskelijoiden käsitys käytettyjen
vaatteiden kontaminaatiosta eli vaatteen koetusta epäpuhtaudesta korreloi negatiivisesti asiointitiheyden kanssa. Enemmän käytetyn vaatteen liikkeissä asioivat kokivat käytetyt vaatteet
vähemmän kontaminoituneeksi kuin harvemmin asioivat. (Yan ym. 2015, 91-92.)
Argon, Dahlin ja Moralesin (2006) mukaan kuluttajalle pelkkä tieto toisen henkilön vaatteen
kokeilemisesta vähentää halua ostaa tuote koetun epäpuhtauden vuoksi, mutta toisen kuluttajan kosketuksesta kuluva aika vähentää mielikuvaavaatteen epäpuhtaudesta. Vaatteiden
epäpuhtaaksi kokeminen on tärkeä tekijä käytettyjen vaatteiden hylkimisessä (Roux 2006,
33). Argo ym. (2006) esittävät, että tähän voidaan vaikuttaa myymälässä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota esimerkiksi sovitustilojen siisteyteen ja välttämällä esillepanossa pengottavia
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laareja. Argo ym. (2006) esittävät, että henkilökunnalle on tärkeää tiedostaa kuluttajien epäpuhtauteen liittyvät huolet ja pyrkiä toimillaan vähentämään niitä. Käytettyjä vaatteita ei
luonnollisesti saa muutettua käyttämättömäksi, mutta tunnetta niiden epäpuhtaudesta ei
kannata ainakaan lisätä myymälässä.
On hyvä huomata, että ystävien ja vanhempien välisessä vaatteiden vaihdossa voidaan toisen
ihmisen kosketus voikin olla positiivinen asia (Roux 2006). Myös julkisuudesta tunnettujen tai
erityisen viehättävien henkilöiden kosketus voidaan kokea positiivisena (Roux 2006; Argo
2008).
Mitä vähemmän kuluttajan minäkuva on sidoksissa vaatteisiin, sitä todennäköisemmin hän
suhtautuu käytettyihin vaatteisiin kuten uusiin vaatteisiin (Roux 2006, 31). Osalla kuluttajista
käytettyjen vaatteiden kuluttamisen haluttomuuden takana on myös ajatus ei-fyysisestä epäpuhtaudesta (Roux 2006,33). Taloudellisen vaurauden kasvun lisäksi vaatteiden ja tekstiilin
kulutuksen kasvuun vaikuttavat symbolinen kulutus ja muotisysteemi (Ekström & Salomonson
2012, Ekström & Salomonson 2014, 34 mukaan). Ekström ja Salmonsson (2014, 384) muistuttavat, että symbolinen kulutus koskee myös käytettyjä vaatteita.
Tutkimukset ovat osoittaneet hedonistisuuden olevan tärkeässä asemassa myös käytettyjen
vaatteiden ostajien motiiveissa (Ferraro ym 2016). Hedonistiset ostajat odottavat myös liikkeen tunnelmalta enemmän kuin funktionaalisista syistä ostavat kuluttajat (Kendra & Bridges,
2010). Liikkeen tunnelma, sen henkilökunnan ja muiden asiakkaiden luoma ilmapiiri vaikuttavat myös siihen, kuinka sen tuotteiden ja palvelun laatu koetaan (Baker, Grewal & Parasuraman, 1994). Kirpputorienkin asiakkaat ovat monenlaisia ja haluavat ostokokemukseltaan muutakin kuin edullisia hintoja (Wodon, Wodon & Wodon, 2013). Kääntäen voidaan todeta, että
jos käytetyn vaatteen liikkeessä ei kiinnitetä huomiota tunnelmaan ja ilmapiiriin, niin siellä
asioimista ei koeta houkuttelevana.
Pitkä matka-aika vähentää kaupan houkuttelevuutta, jota voi paikata lisäämällä muilla keinoilla sen houkuttelevuutta (imago, valikoima, palvelu). Edes positiivinen asenne käytetyn
vaatteen kauppaa kohtaan ei lisää intoa lähteä kauempana olevaan kauppaan (Darley & Lim
1999). Syrjäinen sijainti voi siis olla este käytetyn vaatteen liikkeessä asioimiseen.
Yksi yhteiskuluttamisen muoto on jakamistalous. Korkman ja Greene (2017,22) esittävät, että
edelläkävijäkuluttajien ryhmä haluaa joustavia tuotteita, jotka ovat monikäyttöisiä, mobiileja, innovatiivisia ja ei-omistettavia. Jakamistalous ei kuitenkaan vielä onnistunut muutamia
poikkeuksia lukuun ottamatta tyydyttämään tämän ryhmän tarpeita. Helppous, välittömyys ja
saatavuus ovat kaikista tärkeimpiä. Korkman ja Greene (2017,22) toteavat, että monin paikoin omistaminen on jakamista kätevämpää. Tämän perusteella voisi päätellä, että paremmin
toimiville käytettyjen vaatteiden markkinoille olisi tarvetta tulevaisuudessa. Kuluttajien
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tarpeiden muuttuessa ja heidän kaivatessa joustavia tuotteita, he voisivat myydä tarpeettomaksi käyneitä vaatteita helposti.
3.4

Asiakaskeskeinen lähestymistapa ja arvon syntyminen

Yhteiskuntamme muuttuessa ja kohdatessamme suuria haasteita väestön ja kulutuksen kasvun
lisääntyvien ympäristöongelmien myötä, on myös yhteiskunnan toiminnan muututtava. Omaksumalla uusia ajattelumalleja liiketoiminnassa, on meillä mahdollisuus suunnitella palveluita,
jotka tekevät kuluttajien ympäristöystävällisin kuluttamisen helpommaksi.
Liiketoimintaa ohjaavat opit ovat kehittyneet paljon viimeisien vuosikymmenien aikana. 1900luvun alkupuolen tuotantolähtöisestä liiketoimintamallista on tultu tuotteiden markkinoinnin
kautta asiakas- ja palvelukeskeisempään liiketoimintaan. (Lusch & Vargo 2014, 31-49). Erilaiset näkökulmat vaikuttavat ajattelun kautta toimintaamme ja siksi meidän tulisi olla tietoisia
kunkin näkökulman vahvuuksista ja heikkouksista (Heinonen ym. 2015).
Luschin ja Vargon palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka (Service-Dominant Logic, SDL) toi uuden holistisen ajattelumallin liiketoimintaan. Siinä palvelu on keskiössä toisin kuin aiemmin
vallalla olleessa tuotekeskeisessä ajattelumallissa. (Lusch & Vargo 2014, 31-49.) Luschin ja
Vargon (2014,59) mukaan fyysinen tuote on vain palvelun välittäjä ja arvo luodaan yhteistyössä asiakkaan kanssa sen sijaan, että yritys sisällyttäisi tuotteisiin lisäarvoa.
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka (Customer dominant logic, CDL) vie asiakaskeskeisyyden perinteistä palvelumarkkinointia ja palvelukeskeistä ajattelua pidemmälle (kuvio 6). Tämän liiketoimintalogiikan näkökulmasta perinteisen palveluiden markkinoinnin lisäksi uudempi
palvelukeskeisen liiketoimintalogiikan näkökulma on tuottajakeskeinen (Heinonen ym. 2010).
Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikan mukaan palvelun tarjoajan tulee huomioida asiakkaan
aktiviteettien, kokemuksien ja toiveiden lisäksi heidän päämäärät, tehtävät ja perustelut
(Heinonen ym. 2015, 12). Liiketoimintalogiikkaa valitessa onkin tärkeää ottaa huomioon sen
vaikutus asiakasnäkökulmaan.
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Kuvio 6: Asiakasnäkökulmat eri liiketoimintalogiikoissa Heinosen ym. (2015) mallia mukaillen
Vaikka enemmistö nuorista on sitä mieltä, että kulutusta tulisi ympäristösyistä vähentää, niin
se ei aina näy nuorten kulutustavoissa. Nuorten arvojen ja todellisten toimien välillä on siis
kuilu. (Myllyniemi 2016, 81.) On selvää, että kestävään kulutukseen tähtääviä palveluita suunniteltaessa on kuluttajien tarpeita ja liiketoiminnan malleja tarkasteltava uusista näkökulmista. Uudet liiketoimintalogiikat (Lusch & Vargo 2014, Heinonen ym. 2010) tarjoavat mahdollisuuden tarkastella liiketoimintaa ja etsiä ratkaisuja arvojen ja toiminnan välisen kuilun
ylittämiseen. Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka esimerkiksi korostaa asiakkaan menneen
ja tulevan kontekstin huomioimisen. Perinteisesti vaatekauppa ei ole kiinnostunut tuotteen
mahdollisesta edelleen myynnistä. Vaatteen käytöstä poisto ja edelleen myynti ovat hyviä esimerkkejä siitä, mitä asiakaskeskeisen liiketoimintalogiikan esittämä laajempi asiakasnäkökulma voisi olla.
Nuorten lähtökohdat ja elämäntilanteet ovat myös moninaisia ja myös heidän arvomaailma on
hajautunut (Mäenpää 2003). Tämän huomioiminen palveluita suunniteltaessa on tärkeää. Palvelumuotoilu on asiakaskeskeinen palvelusuunnittelun menetelmä, joka on lisäämässä suosiotaan (Hongisto, 2017). Se on prosessi ja työkalu, joka tuo palveluiden suunnittelussa asiakkaan keskiöön kytkien samalla yhteen asiakkaan tarpeiden lisäksi palvelua tarjoavan organisaation tarpeet (Tuulaniemi 2011, 58-66, 103).
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4

Kehittämistyön menetelmä

Opinnäytetyön tutkimuksellisena lähestymistapana käytän tapaustutkimusta. Tapaustutkimusta käytetään usein liiketaloustieteissä ja se soveltuu hyvin lähestymistavaksi, kun tarkoituksena on tuottaa kehittämisehdotuksia (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 52). Tapaustutkimus on survey-tutkimuksiin verrattuna monimutkaisia vahvoilla kokonaisuuksia tutkittaessa
(Eriksson & Koistinen 2005, 3), koska se auttaa ymmärtämään monimutkaisia sosiaalisia ilmiöitä (Yin 2009, 4). Tapaustutkimuksella löydetään vastauksia kysymyksiin “miten” ja “miksi”
(Yin 2009, 4; Ojasalo ym. 2014, 53). Tämä opinnäytetyö mukailee Yinin (2009, 1) kuusivaiheista tapaustutkimuksen prosessia: suunnittelu, design, valmistelu, keräys, analysointi sekä
jakaminen (taulukko 1).
4.1

Tutkimuksellisen lähestymistavan valinta

Ojasalo ym. (2014, 53) toteavat, että tapaustutkimus auttaa ymmärtämään eri toimijoiden
välisiä suhteita. Tässä opinnäytetyössä pyritään löytämään nuorten käytettyjen vaatteiden kulutusta motivoivia tai sille haasteita tuovia tekijöitä. Näiden tunnistamisen jälkeen yritetään
miettiä ratkaisuja, joilla käytetyn vaatteen kulutusta voitaisiin lisätä nuorten parissa. Vaatteiden kulutukseen liittyy niin taloudellisia kuin sosiaalisia tarpeita (Koskennurmi-Sivonen & Raunio 2000, 31). Tapaustutkimus luo tässä opinnäytetyössä ymmärtämystä käytettyjen vaatteiden tarjoavista organisaatioista, niiden nuorista asiakkaista ja näiden välisisistä suhteista ja
toiminnasta.
Opinnäytetyön aihetta valitessani olin suunnitellut käyttäväni palvelumuotoilun menetelmiä,
mutta niiden tarkoituksena on suunnitella palvelu, ja tämän opinnäytetyön tavoitteena on
selvittää nuorten käytetyn vaatteen kuluttamisen haasteita ja motiiveja ja sitä kautta auttaa
toimeksiantajaa edistämään vaatteiden resurssitehokasta kuluttamista. Näistä syistä päädyin
valitsemaan tutkimuksen lähestymistavaksi tapaustutkimuksen.
4.2

Tapaustutkimuksen suunnittelu

Tapaustutkimuksen suunnittelu on tärkeää, jotta voidaan välttää tilanne, jossa tutkimus ei
vastaakaan sen asettamiin kysymyksiin. Tutkimuksen suunnitelma vastaa kysymyksiin siitä,
mikä on tutkimuskysymys, mikä tieto on relevanttia, mitä tietoa kerätään, ja miten tuloksia
analysoidaan. (Yin 2007, 26-27.)
Tässä tapaustutkimuksessa tutkittava tapaus on nuori ja hänen suhtautumisensa käytettyjen
vaatteiden kuluttaminen. Siinä haetaan vastauksia siihen, mitkä ovat nuorten motiiveja ja
haasteita käytettyjen vaatteiden kuluttamiselle.
Olen käsitellyt luvuissa 2 ja 3 tutkimuksia vaatteiden kulutuksen tekstiilivirroista sekä kuluttajien motiiveista ja haasteista käytetyn vaatteen kuluttamisessa. Tapaustutkimuksen avulla
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halusin syventää tietoa tästä ilmiöstä ja löytää keinoja käytetyn vaatteen kulutuksen lisäämiseen.
Tapaustutkimuksen tietojenkeräyksen menetelminä käytin teemahaastatteluita ja kehittämistyöpajaa. Ensimmäisessä vaiheessa syvensin ymmärtämystä käytettyjä vaatteita ostavien ja
kuluttavien nuorten motiiveista ja haasteista haastattelemalla sekä vaatteiden uudelleenkäytön parissa toimivien organisaatioiden edustajia että nuoria vaatteiden kuluttajia. Haastattelut toteutettiin teemahaastatteluina, jotka Kanasen (2014, 76-77) mukaan tuovat valaistusta
tutkittavaan asiaan.
Teemahaastatteluiden analysoinnissa esiin nousseet käytetyn vaatteen kulutuksen motiiveihin
ja haasteisiin liittyvät asiakohdat otin tietojenkeräyksen toiseen vaiheen suunnittelun pohjaksi. Kanasen (2014, 76-77) teemahaastattelut herättävät lisäkysymyksiä, joihin usein haetaan vastausta tekemällä toinen haastattelukierros. Tässä tutkimuksessa toisen haastattelukierroksen sijaan järjestin kehittämistyöpajan, jonka tarkoituksena oli saada nuoret pohtimaan haastatteluista ja tietopohjasta esiin nousseita kysymyksiä ja etsimään näihin potentiaalisia ratkaisuja.
4.3

Tapaustutkimuksen valmistelu

Aloitin tapaustutkimuksen tiedonkeräystä ottamalla yhteyttä organisaatioihin, jotka keräävät
ja kauppaavat käytettyjä vaatteita kuluttajille ja sovin heidän kanssaan teemahaastatteluita.
Haastattelin neljää eri organisaation edustajaa. Haastateltavaksi pyrin valitsemaan sekä perinteisiä toimijoita että uusia toimintamalleja soveltavia organisaatioita. Yhteen haastatteluun oli käytössä noin 30-80 minuuttia. Näiden haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä tietoa
yritysten näkökulmista vaatteiden uudelleen käyttöä edistävistä tekijöistä ja toisaalta ongelmakohdista, joita kehittämällä uudelleenkäyttöä voitaisiin lisätä. Organisaatioedustajien näkökulmien lisäksi lähdin selvittämään samoja asioita itse kohderyhmältä eli alle 30-vuotiailta
nuorilta. Koska opinnäytetyössä ei ole kyse yksittäisen organisaation palvelun kehittämisestä
vaan koko alan kehittämisestä, päätin lähestyä nuoria oppilaitosten kautta. Haasteltaviksi pyrittiin löytämään mahdollisimman heterogeeninen joukko, koska haluttiin syventää ymmärtämystä käytettyjen vaatteiden kuluttamisen lisäksi siitä, miksi niitä ei kuluteta. Käytännön
syistä haastateltaviksi helsinkiläisiä nuoria. Yksi tärkeistä valintakriteerinä oli ikä ja haastateltaviksi löytyi nuoria matkailualan opiskelijoita. Suoritin kaksi 45 minuutin ryhmähaastattelua Stadin Ammattiopistossa. Ensimmäisessä ryhmässä oli kahdeksan ja toisessa seitsemän
nuorta.
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Tapaustutkimuk-

Käytettävät menetelmät

sen vaihe
Valmistelu

Teen synteesin tietopohjasta ja sen pohjalta valitsen haastatteluissa painotettavat teemat ja kysymykset.

Tietojen keräys

1) Teemahaastatteluita yritysedustajien ja käytettyjen vaatteiden nuorten
kuluttajien kanssa.
-

Tavoitteena on löytää nuorten käytetyn vaatteen kulutukseen
motivoivia tekijöistä ja sitä estäviä tekijöitä sekä kuluttajien
että kauppiaiden näkökulmasta

2) Käytettyjen vaatteiden myyntiä tekevien organisaatiot ja käytettyjä
vaatteita ostavien asiakkaiden yhteistoiminnallinen työpaja
-

Tavoitteena on yhdessä löytää ratkaisuja ensimmäisessä kohdassa tunnistettuihin ongelmakohtiin

Analysointi

-

Miten voidaan hyödyntää motivaatiotekijöitä

-

Miten voidaan poistaa kuluttamisen esteitä

Ensimmäisen tiedonkeräysvaiheen haastatteluiden tiedot litteroidaan ja vastaukset luokitellaan. Niistä johdetaan toisen vaiheen työpajaan teemat.
Toisen tiedonkeräysvaiheen työpajan tuotokset dokumentoidaan ja niistä koostetaan yhteenveto.
Tietopohjan, haastatteluiden tuloksista ja työpajan tuotokset koostetaan yhteen
esitykseen, jossa työpajan tuotoksien yhteenvedosta johdetut kehitysehdotukset
ovat perusteltavissa tietopohjalla ja haastatteluilla.

Jakaminen

Tutkimuksista tuloksista koostetaan esitys tiedonjakamiseksi alan toimijoille toimeksiantajan kautta

Taulukko 1: Tämän tapaustutkimuksen vaiheistus
4.4
4.4.1

Tiedonkeruu
Teemahaastattelut

Teemahaastattelun avulla pyritään ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevaa ilmiötä ja toimintaa ja sijoittuu yksityiskohtaisuudessa syvähaastatteluiden ja lomakehaastatteluiden väliin
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(Kananen 2014, 71-72). Valikoin käsiteltävät teemat tietopohjan perusteella niin, että huomioin haastateltavien näkökulman niin, että organisaatioiden edustajien (kuvio 7) ja nuorten
haastatteluiden (kuvio 8) teemat poikkeisivat toisistaan. Teemat auttavat opinnäytetyön tekijää ammentamaan tietoa haastateltavista ja rakentamaan analyysivaiheessa tutkimuskohteesta kokonaisvaltaisen kuvan.

Kuvio 7: Organisaatioiden edustajien haastatteluiden teemat Kanasen (2014, s 72) mallia mukaillen

Kuvio 8: Nuorten haastatteluiden teemat Kanasen (2014, s 72) mallia mukaillen
Teemahaastattelussa edetään teema kerrallaan aloittaen ensin yleiseltä tasolta edeten yksityiskohtaisempiin asioihin (kuvio 9). Teemojen tehtävän on myös varmistaa, että haastattelussa keskustellaan kaikista niistä asioista, jotka liittyvät ilmiöön. (Kananen 2014, 77.)
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Kuvio 9: Eteneminen teemoittain ja yleisestä yksityiskohtaiseen (mukaillen Kanasen mallia
2014, 77)
Kysymysten asettelulla on suuri vaikutus saatavan tiedon määrään ja juuri kysymysten avulla
haluttu tieto haasteltavilta joko saadaan tai ei saada. Haastattelijalta vaaditaan hyvää aihealueen tuntemusta ja taitavaa kysymysten asettelua, jotta haastateltavan kanssa päästä aiheessa pintaa syvemmälle. Sellaisia kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei, tulee varoa
sillä ne johtavat suppeaan aineistoon. (Kananen 2014, 73-74.) Kysymykset, jotka johdattelevat vastaukseen tai sisältävät oletuksia tulisi välttää. Tällaiset jaottelevat kysymykset ovat
dikotomisia eli kohteen kahtia jakavia ja sopivat huonosti laadulliseen tutkimukseen, koska
niiden avulla saadaan suppeita ja yksipuolisia vastauksia. (Kananen 2014, 73-74.) Itsestään
selvyyksien kysyminen ei myöskään lisää tutkijan ymmärtämystä tutkimusaiheesta ja niitä tulisi välttää (Kananen 2014, 80).
Hyviä kysymyksiä ovat avoimet kysymykset, jotka tuottavat enemmän tietoa, jatkokysymykset, joilla saadaan perusteluja ja ymmärtämystä avoimen kysymyksen vastauksiin, ja hypoteettiset kysymykset, joiden avulla voidaan selvittää haastateltavan asenteita asioihin, joista
hänellä ei ole omakohtaista kokemusta. Hypoteettisien kysymyksien kanssa pitää olla varovainen, koska niiden vastaukset sisältävät oletuksia ja yleistyksiä. (Kananen 2014, 79-80, Murchison 2010 mukaan, 109.)
Suunnittelin etukäteen kysymyksiä, joita sovelsin tilanteen mukaan. Teemahaastatteluiden
rungot ovat liitteinä 2 ja 3. Haastatteluiden äänittäminen vapauttaa haastattelijan keskittymään haastateltavaan ja mahdollistaa haastattelutilanteeseen palaamisen jälkikäteen (Ojasalo ym. 2014, 107). Tästä syystä äänitin keskustelut. Organisaatioiden edustajien tapaamiset
sovin heidän omaan toimintaympäristöön, jossa on paremmat mahdollisuudet saada syvällisempi kuva haastateltavista (Ojasalo ym. 2015, 106). Nuoret haastattelin heidän koululla Stadin Ammattiopistossa kahdessa peräkkäisessä tilaisuudessa.
4.4.2

Haastatteluiden analysointi

Haastattelut on analysointia varten yhteismitallisettava eli litteroitava. Litteroinnin voidaan
tehdä eri tarkkuuksilla, joita ovat sanatarkka litterointi, yleiskielinen litterointi ja
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propositiotason litterointi. (Kananen 2014, 101-102.) Käytin haastatteluiden litteroinnissa
yleiskielen litterointia, koska en nähnyt tässä tutkimuksessa merkitykselliseksi haasteltavien
vastauksien äänenpainoja. Paikoin käytin propositiotasoa, jossa kirjataan ainoastaan asioiden
ydinsisältö ylös.
Litteroinnin jälkeen purin aineiston organisaatioedustajien ja nuorten osalta kummankin erikseen. Teemahaastatteluiden avulla oli tarkoitus löytää kehittämiskohteita yhteiskehittämisen
työpajaan. Tästä syystä en nähnyt tarvetta yksityiskohtaiseen vastausten koodaamiseen
(Kananen 2014, 103-113) ja mukailin Hirsjärven ja Hurmeen (2014, 141) tällaisessa
tapauksessa teemahaastatteluiden purkamiseen ehdottamaa kortiston muodostamista. Siinä
yhtä teema-aluetta koskevat vastauksesta voidaan kerätä yhdelle kortille. Vaikka teema
haastatteluissa asiat pyrin käymään läpi teemoittain, niin samasta aiheesta syntyi välillä
keskustelua useamman eri teeman yhteydessä.
Haastatteluiden purkamisen jälkeen on tärkeää lukea aineisto niin hyvin, että se tulee
tutuksi. Tällöin sen analysoiminen onnistuu paremmin. (Hirsjärvi & Hurme 2014, 142.)
Purettuun aineistoon tutustumisen jälkeen poimin sieltä tärkeimpiä kehityskohteita ja toisaalta myös tällä hetkellä jo hyvin toimivia osa-alueita. Näiden pohjalta valitsin kehityskohteet, joihin etsittiin ratkaisuja nuorille pitämässäni työpajassa.
Opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa käytettyjen vaatteiden kuluttamiseen liittyvien motiiveja ja haasteita nuorten parissa. Teemat olin rakentanut aiemmissa luvuissa käsittelemäni
tietopohjan pohjalta. Teemoittaessa vastauksia poikkesin alkuperäisestä teemahaastattelujen
rungosta, koska syntynyt aineisto jäsentyi luontevammin suunnitellusta poikkeavin teemoin.
Lisäsin jokaisella vastaukselle myös sitä kuvaavia asiasanoja (taulukot 2 ja 3). Teemojen sisältöjen päällekkäisyyden vuoksi aineiston analysointi oli mielekkäämpää tehdä asiasanojen
kautta tarkastellen.
Teemat

Asiasanat

vaatteiden kulutus, identi-

ajanviete, helppous, asenteet, laatu, määrä, kanavat,

teetti, poistaminen, kulutus

talous, viihtyisyys, digitaalisuus, luotettavuus, yksilöllisyys, ympäristö, viestintä, syyt

Taulukko 2: Nuorten ryhmähaastattelujen teemat ja asiasanat
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Teemat

Asiasanat

vaatteiden kulutus, kanavat,

viestintä, digitaalisuus, laatu, haasteet, liiketoiminta, nuo-

poistaminen

ret, asenteet, syyt, miehet, määrä, helppous, talous, kanavat, regulaatio, pikamuoti, viihtyisyys, kilpailu, valikoima,
löytämisen ilo, muodikkuus, vintage, ympäristö, identiteetti, muutos, poistaminen, tietoisuus, esteet

Taulukko 3: Organisaatioedustajien ryhmähaastattelujen teemat ja asiasanat
4.4.3

Nuorten ryhmähaastatteluiden tulokset

Nuorten ryhmähaastatteluista nousi esille erityisesti tiedon puute vaatteiden ympäristövaikutuksista. Nuoret totesivat, että tietoa olevan yllättävän vähän tarjolla ja ihmettelivät valmistuksen kuluvaa veden määrää asiasta kuultuaan ja totesivat tiedon olevan uutta. Nuoret totesivat, että vaatteiden ympäristövaikutuksista puhutaan vähemmän kuin muista ympäristöongelmia aiheuttavista asioista. Yksi haastateltavista totesi, että ”Kaikesta muusta puhutaan,
mutta en mä ole koskaan kuullut vaatteen ympäristövaikutuksista”. Tiedon haku koettiin
myös vaikeaksi ja eräs nuori totesi, että ”saa kyllä ihan kunnolla tutkia asiaa et olis kiva jos
olis enemmän esillä”. Tätä väittämää tuki myös se, että nuoret olivat yllättyneitä heille kertomistani vaatteen valmistukseen kuluvasta veden määrästä.
Nuoret olivat myös sitä mieltä, että jos vaatteiden ympäristövaikutuksista olisi tietoa, niin se
voisi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen. Toisaalta osalla nuorista edes tieto ympäristövaikutuksista ei vaikuta kulutuskäyttäytymiseen, joko siksi että he eivät usko itse näkemättä tai he
kokevat kuluttavansa jo nyt niin vähän.
Nuoret olivat useasti sitä mieltä, että helppous käytettyjen vaatteiden kulutuksessa on tärkeää. Tosin se, mikä koetaan helpoksi saattaa riippua vastaajasta. Yhdelle se saattoi tarkoittaa ystävien tai perheenjäsenten kanssa vaihtamista, toiselle Facebook-kirppareita ja kolmannelle vaatteiden keräyslaatikoita. Vaatteiden keräyslaatikoista todettiin esimerkiksi, että
”…keräysbokseja niin se on niinkuin helpoin. ei tarvi mitään tehdä ja se on sillä ohi”.
Käytettyjä vaatteita kohtaan suhtautuminen oli suhteellisen neutraalia, vaikka enemmistö
haastateltavista ei ollut kirpputorien suurkuluttajia. Käytetystä vaatteesta todettiin yhden
haastateltavan toimesta, että ”Ei se mun mielestä nykyään oo [noloa]”.
Nuorille tärkeintä oli, että vaate tuntuu itsestä hyvältä. Nuoret kokivat kylläkin, että käytetyn vaatteen käyttämiseen ei liity samanlaista häpeäleimaa, mitä vielä heidän lapsuudessaan
on saattanut olla. Rahan säästäminen mainittiin esimerkiksi ystävien kanssa vaatteita vaihtaessa, mutta se ei noussut päällimmäisenä motiivina esiin.
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4.4.4

Organisaatioedustajien teemahaastatteluiden tulokset

Käytettyjen vaatteiden kierrätystoiminnassa mukana olevien organisaatioedustajien vastauksissa nousi myös esille tarve tehdä vaatteen kierrättäminen helpoksi. Käytettyjen vaatteiden
kierrätyksen pitäisi onnistua kuluttajille siellä missä he muutoinkin asioivat. Autolla tai bussilla pitkän matkan päähän keräyspisteelle kulkemista ei nähty kuluttajaa motivoivaksi. Eräs
haastateltava totesi ihmisen olevan luonteeltaan laiska, mutta samassa yhteydessä totesi,
että tämän hetkinen vaatteiden keräysjärjestelmä ei ole nykyaikainen ja tässä asiassa pitäisi
päästä lähemmäksi ihmistä. Haastatteluissa nousi esiin myös se, että osa kuluttajista kokee
käytöstä poistettujen vaatteiden myymisen verkossa – esimerkiksi Facebookissa – vaivalloiseksi.
Verkkokaupan ratkaisut koettiin haasteelliseksi tai nähtiin muutoin kivijalkaliikkeet mielekkäämpinä. Verkkokaupassa haasteelliseksi nähtiin yksittäistuotteiden tuotetietojen ja -kuvien
ylläpidosta johtuvat korkeat kustannukset. Myös kokomerkinnät ovat haasteellisempia uusin
vaatteisiin verrattuna, koska aina ei ole tiedossa mille markkina-alueelle vaate on alun perin
tehty. Kuluttajat olivat myös erään organisaation kohdalla kuitenkin kyselleet paljon verkkokaupan perään.
Viestinnästä tuli organisaatioiden edustajilta ristiriitaisempaa kommenttia kuin nuorilta.
Nuorten ryhmähaastatteluissa esille noussut tiedon puute vaatteiden ympäristövaikutuksista
ei noussut juurikaan esille. Osittain todettiin tietoa kyllä löytyvän sitä haluaville verkosta esimerkiksi kierrätystä järjestävien organisaatioiden sivuilta. Yksi vastaaja näki tämän päivän
nuorten olevan vaikeampi saavuttava kohderyhmä, koska he liikkuvat pääasiassa uusissa sosiaalisissa medioissa. Kaksi toimijaa kokivat vaatteiden keräykseen liittyvän viestinnän hankalaksi regulaatiosta johtuen, koska kunnat sääntelevät tarkkaan keräyslaatikoihin liittyviä asioita ja jätelaki tuo omat haasteensa rikkinäisen vaatteen keräämiseen.
Yksi vastaaja pohti kuluttajien tiedonpuutteesta, että myös kierrätystoimintaan liittyvän tiedon saaminen pitäisi olla itse kierrätyksen lailla vaivatonta kuluttajien näkökulmasta ihmetellen kuitenkin sitä, että kuluttajat kokivat organisaation toiminnasta ei löydy helposti tietoa.
Eräs vastaaja taas totesi, että oman organisaation toiminnan esittely ei ole verkkosivuilla sillä
tasolla kuin pitäisi. Yksi vastaaja arveli, että viime vuosina lisääntynyt positiivinen suhtautuminen käytettyyn vaatteeseen ja kierrättämiseen olisi vaikuttanut sosiaalisen median kautta
nopeasti leviävä ympäristötieto.
Kuluttajien asennemuutoksista käytetyn vaatteen osalta organisaatioiden edustajat kommentoivat saman suuntaisesti kuin nuoret ryhmähaastattelussa eli niihin ei liity samanlaista häpeäleimaa kuin aikoinaan. Muutoksen nähdään tapahtuneen viimeisen 5-10 vuoden aikana.
Käytettyjä vaatteita käy nykyään ostamassa kaiken ikäiset ja yhä useammin myös varakkaat
kuluttajia. Miehetkin seuraavat pikkuhiljaa naisia, mutta miesten käytettyjä vaatteita palaa
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huomattavasti vähemmän kiertoon kuin naisten vaatteita ja näin ollen niissä ei ole yhtä hyvää
saatavuutta. Yksi vastaajista totesi, että useissa kuluttajaryhmissä ei uudella enää kehuskella
vaan sen sijaa sanotaan ”Hei, tsekkaa mitä mä löysin".
Haastattelut osoittivat sekä nuorien että vaatteiden kierrätystä harjoittavien organisaatioiden
edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että käytetyn vaatteen ostamiseen ja käyttämiseen ei enää
liity häpeäleimaa samalla tavalla kuin aiemmin. Vaikka vielä on kuluttajia, jotka eivät koe
sitä miellyttäväksi, niin haastatteluiden perusteella voisi päätellä, että yleinen ilmapiiri ei ole
este käytettyjen vaatteiden kuluttamiselle vaan päinvastoin se voi olla jopa ylpeilyn aihe.
Nuoret ja organisaatioedustajat olivat sitä mieltä, että käytetyn vaatteen kuluttamiseen ja
poistamiseen liittyvien toimintojen tulisi olla mahdollisimman helppoa ja miellyttävää kuluttajille. Osa nuorista pitää verkon kautta vaatteiden ostamisen ja myymisen vaivattomana,
mutta organisaatioedustajista moni näki käytettyjen vaatteiden verkkokaupan haasteellisena
tai jopa tarpeettomana.
Nuoret totesivat, että vaatteiden ympäristövaikutuksista ei puhuta tarpeeksi ja siitä ei ole
saatavilla tietoa riittävästi. Heille esimerkiksi puuvillaisen vaatteen valmistuksessa kuluva vesimäärä tuli yllätyksenä ja kokivat myös, että lisääntyvä tietoisuus ympäristövaikutuksista
voisi vaikuttaa kulutuskäyttäytymiseen.
4.4.5

Kehittämistyöpaja

Luvussa 3.4 käsittelin liiketoimintalogiikoita, joissa liiketoiminnassa suuntaus on pois tuotantokeskeisestä ajattelusta kuluttajakeskeisempiin näkökulmiin. Palvelukeskeinen liiketoimintalogiikka korostaa kuluttajan olevan aina osallinen arvon luomisprosessissa (Lusch & Vargo
2014, 15) ja asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka korostaa kuluttajan kokemusmaailman
huomioimista laajemmin ennen ja jälkeen kulutustapahtuman (Heinonen 2010). Arvon yhdessä
luomisessa ei ole kuitenkaan kyse vain kuluttajanäkökulmasta vaan organisaation ja kuluttajan yhteisestä tekemisestä. Yksi osa-alue tästä on kuluttajien osallistaminen palvelukokemuksien rakentamiseen heidän kokemusmaailmaan sopivaksi. (Prahalad & Ramaswamy 2004.)
Tästä syystä teemahaastatteluissa esiin nousseita kehittämishaasteita lähdettiin kehittämään
nimenomaan yhdessä nuorten kanssa työpajan muodossa.
Nuorten ryhmähaastatteluissa nousi selkeästi, että nuorilla ei ole tarpeeksi tietoa vaatteiden
ympäristövaikutuksista. Vaatteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön parissa toimivien organisaatioiden edustajien haastattelussa ympäristövaikutuksista viestinnästä näkemykset olivat
keskenään ristiriitaisia. Tiedon puute on todettu myös kirjallisuudessa (Strähle & Hauk 2017;
Morgan & Birtwistle 2009) ja Iso-Britanniassa nuoret ovat todenneet, että sen lisääminen voisi
muuttaa heidän kulutustapojaan (Birtwistle & Moore 2007).
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Haastatteluiden tuloksien ja tietopohjan perusteella valitsin työpajan kehityskohteeksi vaatteiden ympäristövaikutuksista ja niiden uudelleenkäytön vaikutuksista viestinnän. Työpajan
tavoitteena oli, että nuoret saisivat tietoa vaatteiden ympäristövaikutuksista vaivattomasti,
joka edistäisi vaatteiden uudelleenkäytön lisääntymistä.
Työpajan suunnittelun runkona käytin luovan ongelmaratkaisun prosessia, jossa haasteet voidaan määritellä uudelleen ja tuottaa uudenlaista ajattelua, jonka ratkaisut voidaan viedä
käytännön toimintaan. Luova ongelmanratkaisu on sopiva prosessi ongelmaan, jossa ei ole
yhtä oikeata ratkaisua ja tarvitaan mielikuvitusta useiden erilaisien ratkaisuvaihtoehtojen
pohtimiseksi (Kantojärvi 2012, 10-18).
Työpajan vetäjän rooli on ryhmän prosessin ohjaaminen, niin että sisällön tuottavat sen osallistujat. Työpajan vetäjä suunnittelee prosessin ja valitsee työkalut, niin että työpajaan osallistuvan ryhmän koko kapasiteetti hyödynnetään ja työpajalle asetetut tavoitteet saavutetaan. (Kantojärvi 2012,11.)
Ongelmanratkaisun prosessi jakautuu kahteen vaiheeseen (kuvio 10). Divergenssissä eli avaamisessa keskitytään ideointiin ilman ennakkoluuloja. Tässä vaiheessa työpajan vetäjän on tärkeää huolehtia, että ideoita ei ammuta alas. Divergenssiä seuraa konvergenssin eli sulkemisen
vaihe, jossa ideoita arvioidaan, syvennetään ratkaisuja. Tässä vaiheessa työpajan vetäjän tehtävänä on vuorostaan huolehtia, että työpajan osallistujat eivät enää keskity uusien ideoiden
tuottamiseen jo ideoitujen ratkaisujen valitsemisen ja syventämisen sijaan. Molempia vaiheita tulee olla juuri sopivasti, jotta työskentelyn tuloksen syntyy riittävä määrä ideoita,
joista sopiva osa jalostuu ratkaisuiksi. (Kantojärvi 2012, 24-31.)

Kuvio 10: Ongelman ratkaisun kaksi vaihetta (Brown 2009, 67)
Työpajalle oli käytettävissä 2,5 tuntia, joten ohjelma tuli suunnitella napakaksi. Työpajan
alustuksena pidin nuorille esityksen kiertotaloudesta nostaen esille esimerkkeinä vaatteiden
valmistukseen ja kulutukseen liittyvää luonnon resurssien kulutusta. Kävin myös läpi
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vaatteiden uudelleenkäytön hyödyistä sekä annoin kehityshaasteen valmiiksi rajattuna. Varsinaisessa työpajassa ei tingitty muista vaiheista vaan tarkoituksena oli käydä läpi tarvittavat
vaiheet ketterästi startup hengessä. Työpaja jakaantui kahteen vaiheeseen, joiden välillä oli
tauko. Ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin keskusteluun avaamiseen ja kehityshaasteen takana olevien syiden etsintään. Toisessa vaiheessa ideoitiin ratkaisuja ja luotiin kehitysehdotus, joka esitettiin työpajan lopussa lyhyellä hissipuheella. Työpajan vaiheistus ja menetelmät
ja niiden tavoitteet ovat taulukossa 4. Työpajan vetämistä varten tehty tarkempi ohjelma liitteessä 4.
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Kesto

Nimi

Kuvaus ja tarkoitus

30 min

Luento kiertotalou-

Tavoitteena oli perehdyttää oppilaat siihen, miksi kiertotaloutta

desta ja vaatteiden

tarvitaan, mitä se on ja miten sen avulla voidaan säästää luonnon-

luonnonvarojen ku-

varoja/resursseja. Näkökulmana oli vaatteet, niiden ympäristövai-

lutuksesta

kutukset ja uudelleenkäytön edut. Lopuksi esitettiin työpajan kehityshaaste : Lisätä vaatteiden uudelleenkäyttöä lisäämällä nuorten
tietoisuutta vaatteiden luonnonvarojen kulutuksesta ja ympäristövaikutuksista.
Jako pienryhmiin esim 6 x 7 henkilöä.

15 min

Aloituskeskustelu

Keskustelun herättämiseksi ja näkökulmien laajentamiseksi käytiin

ja syiden pohdinta

lyhyt keskustelu esityksen herättämistä ajatuksista. Tämän jälkeen
kukin kirjasi itsekseen post-it lapuilla mahdollisia syitä tiedon puutteeseen. Ryhmä järjesteli syyt yhdessä teemoittain.

15 min

5 X miksi

Käsiteltiin max. 3 aihetta aloittaen eniten lappuja sisältävästä teemasta. Tavoitteen oli löytää juuri-syyt, jotka lopuksi muutettiin
”Kuinka me voisimme”-kysymyksiksi.

10 min

tauko

10 min

Äänestys

Äänestys ja kehityskohteen valinta tarroilla, jossa työpajan vetäjillä
oli omat värit. Aiheen valinta kehityskohteeksi tehtiin äänestyksen
perusteella ja työpajan vetäjien kanssa keskustellen. Tavoitteena
oli mielenkiintoisimpien ja parhaiten työpajan kehityshaasteeseen
vastaavien aiheiden valinta.

10 min

Ideointi

Post-it lapulle ideoita kehitysehdotuksessa käytettäväksi.

30 min

Storyboard / Pos-

Kehitysehdotus storyboardin tai posterin muodossa paperille

teri
25 min

”Pitchaus” eli esi-

1 min hissipuhe kunkin ryhmän kehitysehdotuksesta ja lisäkysymyk-

tys

sien esittäminen. Tavoitteena oli saada kehitysehdotuksien takana
olevista ajatuksista enemmän tietoa.

Taulukko 4: Työpajan eri vaiheet ja niiden tavoitteet
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4.4.6

Työpajan tulokset

Työpajan osallistui 31 restonomi opiskelijaa Laurean Ammattikorkeakoulusta ja se järjestettiin heidän opintojen yhteydessä. Voidakseni hyödyntää paremmin ryhmän koko potentiaalin
pyysin työpajan vetämiseen avustajaksi opiskelukaverin, jolla on kokemusta työpajojen vetämisestä.
Työpajan lopputuloksena syntyneiden kehitysehdotusten esitykset kuvattiin videolle ja tehdyt
posterit kerättiin talteen. Ryhmätyöskentelyn eri vaiheiden analysoimiseksi keräsin talteen
myös ryhmien eri menetelmien yhteydessä käyttämät post-it laput ja täytetyt 5x-miksi lomakkeet. Työpajan kaikkien viiden ryhmän työskentelyn audiovisuaalinen taltiointi ei ollut mahdollista, joten työskentelyssä käytettyjen materiaalien avulla pyrin keräämään taustalla olevia ajatuksia, jotka eivät päässeet ryhmien kehitysehdotuksiin.

Kuvio 11: Työpajan ensimmäinen vaihe menossa
Analysoin post-it laput kirjaamalla kaikki Excel-taulukkolaskentaohjelmaan merkiten kunkin
kohdalle oliko kyseessä ensimmäisessä vaiheessa pohdittuja syitä vai kehitysehdotusta varten
kerättyjä ideoita. Määrittelin myös kullekin post-it lapulle sitä kuvaavat avainsanat.
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Kuvio 12: Post-it lappujen luettelointi ja asiasanojen määritellyt taulukkoon
Työpajan ensimmäisessä vaiheessa (kuvio 11) osallistujien tehtävänä oli pohtia syitä siihen,
miksi nuorilla ei ole tarpeeksi tietoa vaatteen ympäristövaikutuksista. Ryhmien jäsenten kirjattua itsenäisesti syitä post-it lapuille oli ryhmän yhteisenä tehtävänä järjestää ne teemoittain. Tässä vaiheessa huomasimme avustajani kanssa jo työpajan aikana, että osallistujat olivat pohtineet vaatteiden ympäristökulutuksen syitä laajemmasta näkökulmasta kuin kehityshaasteessa oli määritelty. Aikataulusta johtuen alustus aiheeseen oli noin 20 minuutin pituinen ja se huomioiden voin jälkikäteen todeta, että kehityshaasteen olisi voinut rajata huomattavasti tiukemmin.
Keräsin talteen viideltä tiimiltä 44 post-it lappua tehtävän ensimmäisestä vaiheesta. Keräämisen suoritin koko työpajan lopuksi ja varmuutta ei ole onko kaikki laput mukana tässä. Analysoituani nämä laput (kuvio 12) niissä korostui erityisesti kuluttajaan (16 esiintymää) ja kulutuskulttuuriin (10) liittyvät teemat. Helppous (10) esiintyi usein kuluttajaan liittyvissä syissä.
Kulutuskulttuuriin liittyvissä lapuissa yhdistyi usein yhteiskuntaan liittyvät teemat. Useassa
lapussa esillä oli läpinäkyvyys (8), rahan voima (8) ja kaupat (7).
Kun ryhmät olivat lajitelleet syyt teemoittain, niiden tehtäväksi annettiin käsitellä maksimissaan kolme teemaa ”5x miksi” lomakkeella (kuvio 13), jolla tavoiteltiin juurisyiden löytämistä. Ryhmille oli jaettu esimerkkilomake, jotta tehtävän merkitys ymmärrettäisiin. Kunkin
lomakkeen lopuksi ryhmää pyydettiin kääntämään löytynyt juurisyy ”Kuinka me voisimme…”
kysymykseksi, joka olisi yksi vaihtoehto ryhmän kehitysidean pohjaksi.
Tehtävä ei tuloksien valossa vaikuttanut täysin helpolta. Aikataulu ei antanut myöten syvällisempään mietintään ja tämä näkyi ailahtelevan etenemisenä ”miksi?” kysymyksissä. Tästä
syystä ja edellisen tehtävän pohdintojen yleisluontoisuudesta johtuen myös ”5x miksi” -tehtävän vastaukset ja juurisyy olivat osittain muotoutumassa liian yleisluontoisiksi ja työpajalle
annetun kehityshaasteen ulkopuolelle. Avustajani kanssa pyrimme auttamaan ryhmiä suuntamaan sinällään hyvät pohdinnat paremmin kehityshaastetta palvelevaksi. Yksi ryhmä ehti käsittelemään kolme teemaa ja lomaketta muiden ryhmien käsitellessä kaksi. Yhteensä ”5x
miksi” lomakkeita tuli 11 kappaletta. Yhteenveto täytetyistä lomakkeista löytyy liitteestä 5.

38

Kuvio 13: Yksi työpajassa täytetyistä ”5x miksi” – lomakkeista äänestystarroineen
Seuraavana työpajassa oli tauon jälkeen vuorossa äänestys, jossa valittiin ”Miten me voisimme…” -kysymys kehityskohteeksi. Koska yhtä ryhmää lukuun ottamatta kysymyksiä oli vain
kaksi, niin poikkesin alkuperäisestä suunnitelmasta ja kullekin ryhmän jäsenelle annettiin yksi
ääni. Ennen äänestystä kiersimme vielä avustajani kanssa sparraamassa kysymyksen tarkennusta, jotta seuraavat työpajan vaiheet sujuisivat paremmin. Tämän jälkeen annoimme heille
tehtäväksi äänestää kysymystä kehitysehdotuksia varten. Lopuksi kävimme antamassa työpajan vetäjien äänet ja jokaiselle viidelle ryhmällä löytyi selkeä ja mielekäs kehityskohde seuraavaan työpajana vaiheeseen. Kehityskohteiksi päätyivät nämä ”Miten me voisimme…” kysymykset:
•

”Kannustaa ihmisiä tekemään tietoisia ostopäätöksiä. ”

•

”Lisätä tietoisuutta kierrätykseen”

•

”Panostaa laatuun rahan sijaan”

•

”Saada kierrätyksen tärkeyden ihmisen tietoisuuteen (Media: tavoittaa ihmiset, julkkiksia mukaan => vaikutusvalta, kiinnostavammat/konkreettisemmat aiheet => ’yksin
ei voi vaikuttaa’)”

•

”Vaatteisiin ’kulutusarvot’. "Tämän vaatteen valmistamiseen on käytetty x määrä
vettä…" Tai [käänteisesti] kuinka paljon on säästänyt luontoa.”
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Kun kehitysideoita varten oli kehityskysymykset määriteltynä ja valittuna, annettiin ryhmien
tehtäväksi ideoida tiiminä post-it lapuille mahdollisimman paljon erilaisia kehitysideoita.
Näitä ryhmät käyttäisivät lopullisen kehitysehdotuksen tekemisessä.
Analysoin ideoinnissa käytetyt post-it laput jälkikäteen samalla tavalla kuin ensimmäisen vaiheen syiden pohdinnassa käytetyt post-it laput, joita keräsin 71 kpl. Suurimpana teemana
esiin nousi kampanjointi (28 mainintaa). Kampanjoiden yhteydessä usein nousi esiin teemat
koskien kauppoja, myyntikanavia ja helpottamista. Toiseksi eniten ideoiden teemat koskivat
myyntikanavia (15) ja näiden ideat liittyivät usein juuri kampanjointiin ja kuluttajan osan helpottamiseen. Seuraavana tuli kauppoja (11) ja valmistusta (11) koskevat teemat. Myös koulutuksen (10) teema nousi esiin ideoissa.
Lopuksi ryhmät rakensivat ideointisession tuotoksia apuna käyttäen kehitysehdotuksensa valittuun kysymykseen, jotka koostettiin posteriksi tai storyboardiksi (kuvio 14). Kaikki tiimit tekivät kehitysehdotuksensa posterimuotoon. Osalla ryhmistä oli selkeästi hieman vaikeuksia
muodostaa tiukassa aikataulussa kehitysehdotus ja siten lopputulos saattoi jäädä suppeaksi
verrattuna ryhmän työpajan aikana käymiin keskusteluihin verrattuna.

Kuvio 14: Työpajan kehitysehdotus muotoutumassa julisteeksi
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Kuvio 15: Ryhmä 5 esittämässä kehitysehdotustaan
Ryhmiä pyydettiin esittämään kehitysehdotuksensa yhdessä minuutissa (kuvio 15), jonka jälkeen muilla ryhmillä ja työpajan vetäjillä oli mahdollisuus esittää kysymyksiä. Vain yhden esityksen kohdalla kysymyksiä tuli myös yleisöltä eli pääasiassa lisäkysymykset tulivat työpajan
vetäjiltä.

Kuvio 16: Ryhmän 1 kehitysehdotus posterimuodossa
Ryhmän 1 lähtökohtana oli kysymys ”Miten voisimme panostaa laatuun rahan sijaan”. Ryhmän
pohdinnat olivat työpajan aikana varsin yleisellä tasolla liittyen paljolti talouden valtaan ja
kulutuskulttuuriin. Ehdotuksessa liikkeet tarjoavat alennusta kierrätetyistä vaatteista asiakkaan tuodessa vanhat vaatteet myymälään (kuvio 16). Ehdotus menee hieman lähtökohtana
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olleen kysymyksen ohi, mutta tarjoaa parannuksen nykyiseen tilanteeseen, jossa asiakas saa
liikkeeseen vanhoja vaatteita palauttaessa alennusta uusista vaatteista.

Kuvio 17: Ryhmän 2 kehitysehdotus posterimuodossa
Ryhmän 2 lähtökohtana oli kysymys ”Miten voisimme kannustaa ihmisiä tekemään tietoisia ostopäätöksiä?”. Heidän kysymyksen taustalla oli kulutuskulttuuri, materialismi ja käytettyyn
vaatteeseen liittyvä häpeäleima. Ehdotus keskittyikin enemmän yhteen kohtaan ”5x miksi”
lomakkeessa kuin lopulliseen kehityskysymykseen. Ryhmä piti käytettyjen vaatteiden perinteisen myyntipaikan nimityksen eli kirpputorin nimeä ongelmallisena ja ehdottivat sen vaihtamista englannista johdettavaan ”second hand” nimitykseen (kuvio 17).
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Kuvio 18: Ryhmän 3 kehitysehdotus posterimuodossa
Ryhmän 3 kehityskysymykseksi oli edellisessä vaiheessa muodostunut ”Miten me voisimme lisätä tietoisuutta kierrätykseen?”. Kehitysehdotuksena on sovellus, joka tekee kierrättämisestä helppoa, hauskaa ja koukuttavaa (kuvio 18). Sovellus pelillistää kierrättämisen antamalla pisteistä kierrättämisestä, joita voi käyttää valitsemansa hyväntekeväisyyskohteen hyväksi. Se tarjoaa myös vinkkejä kierrättämiseen ja hyödyntäisi markkinoinnissa julkisuuden
henkilöitä.
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Kuvio 19: Ryhmän 4 kehitysehdotus posterimuodossa
Ryhmä 4 oli ”Miten me voisimme…” kysymyksessä pohtinut kulutusarvojen tuomista vaatteisiin. Lähtökohtana tälle kysymykselle oli se, että vaatteiden valmistus kuluttaa liikaa luonnon
resursseja, ja siitä edettiin kehityskysymykseen välillä aiheesta eksyen. Lopullista kehityskysymystä yhdessä mietitettäessä kehuin ajatusta, mutta pyysin miettimään kuinka paljon voisi
kertoa säästyvistä resursseista käytettyjä vaatteita ostaessa. Lopullinen kehitysehdotus tarrasikin tähän, mutta ehdottivat lopulta uusiin ekologisemmin valmistettuisiin vaatteisiin kiinnitettävistä niiden eduista kertovia lappuja (kuvio 19).
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Kuvio 20: Ryhmän 5 kehitysehdotus posterimuodossa
Ryhmä 5 oli valinnut kehitysehdotuksen pohjaksi kysymyksen ”Miten me voisimme saada kierrätyksen tärkeyden ihmisen tietoisuuteen?”. Tämän ryhmän ”5x miksi” -lomakkeen käsittely
oli edennyt kaikista ryhmistä loogisimmin ja he kykenivätkin jatkamaan samalla linjalla myös
itse kehitysehdotusta tehdessä. Juurisyy tämän kysymyksen takana oli se, että ihmiset eivät
tiedä kierrättämisen konkreettisia hyötyjä. Heillä kehitysehdotuksen kantavana teemana oli
hyötyjen ja haittojen visualisointi ja he värväisivät avuksi julkisuuden henkilöt ja sosiaalisen
median vaikuttajat (kuvio 20). He toisivat myös yhden henkilön vuosittain käytöstä poistaman
tekstiilimäärän kaikkien nähtäville määräajaksi Helsingin Narinkka-torille eli sinne, missä ihmiset liikkuvat. Tähän he yhdistäisivät monenlaista aktiviteettia, joiden avulla kierrätystaitoja pyritään parantamaan. Ryhmä myös muistutti siitä, että kampanjointia pitää suunnata
niille ihmisille, jotka eivät vielä ole innostuneita kierrättäjiä.
4.4.7

Kehittämistyöpajan tuloksien yhteenveto

Työpajan aikataulu oli tiukka ja niin aiheen kuin kehityshaasteen läpikäymiseen olisi hyvä ollut olla enemmän aikaa. Myös ryhmän koko olisi voinut olla pienempi, jolloin ryhmien työskentelyn ohjaamineen olisi voinut olla tiiviimpää. Työpajan lopputuloksissa löytyi vaikeuksista
huolimatta kehittämiskelpoisia ajatuksia ja myös työskentelyssä käytettyjen post-it lappujen
analysointi antoi mielenkiintoista tietoa työpajaan osallistuneiden nuorten näkemyksistä.
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Työpajassa pohdituista syistä tehty analyysi osoittaa yhteneväisyyttä sekä nuorten että organisaatioedustajien teemahaastatteluissa esiin nousseen helppouden vaatimuksen osalta. Läpinäkyvyyden korostuminen on myös linjassa nuorten teemahaastatteluissa esiin nousseen tiedonpuutteen kanssa. Kauppaa, kuluttajia ja kulutuskulttuuria kohtaan esiintyi myös paljon
kritiikkiä.
Ratkaisujen ideoinneissa oli mielenkiintoista huomata kampanjoinnin vahva osuus. Kulutuksen
ympäristövaikutuksien ja kierrättämisen hyötyjen havainnollistaminen sekä läpinäkyvyyden
lisääminen oli vahvasti esillä kehitysideoissa. Kuten syiden etsintä vaiheessa niin myös kehitysideoissa helppouden lisääminen nousi esiin. Yllättävää oli, että vaikka julkisuuden henkilöt
ja sosiaalinen media eivät erityisesti korostunut ratkaisuideoissa, niin ne olivat vahvasti läsnä
kahden ryhmän puheissa ja kehitysehdotuksissa.
5

Opinnäytetyön tulokset

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tunnistaa motiiveja ja haasteita nuorten käytetyn
vaatteen kulutukselle ja auttaa siten toimeksiantajaa edistämään vaatteiden resurssitehokasta kulutusta. Vaatteen uudelleenkäyttö, miksi käytetyn vaatteen kuluttamista kiertotaloudessa kutsutaan, pidentää vaatteen elinkaarta ja siten säästää luonnonvaroja.
Käytetyn vaatteen ostajien motiiveista tehtyjä tutkimuksia läpikäydessä ilmeni, että käytettyyn vaatteeseen 1900-luvun jälkimmäisellä puoliskolla liitetty häpeäleima on ollut vähentymään päin. Samanaikaisesti taloudelliset motiivit käytetyn vaatteen ostajilla ovat olleet vähentymään päin ja yhä useammalla muodikkuus on motiivina myös käytetyn vaatteen ostossa.
Haastatteluissa, jotka tein tätä opinnäytetyötä varten, sekä nuoret että vaatteiden kierrätystä tekevien organisaatioiden edustajat totesivat saman asian eli häpeäleima on suurilta
osin kadonnut ja käytetyn vaatteen ostamista ei koeta mitenkään häpeälliseksi itsensä tai
muiden ihmisten osalta. Vaikka osa ihmisistä vielä vierastaa käytettyjä vaatteita, niin ilmapiirin muutoksen suunta on niin selvä, että sen muuttamiseen panostaminen ei ole ensi sijalla.
Se, mitä tämän opinnäytetyön nuorille suoritetut haastattelut paljastivat, oli, että heillä ei
ole tietoa vaatteiden kuluttamista luonnonvaroista ja he kokivat, että siitä ei puhuta yleisesti
yhtä paljon kuin muista ympäristöasioista. Myös tutkimuksissa on todettu, että vaatteiden ympäristövaikutuksista ei yleisesti ottaen tiedetä tarpeeksi. Nuorten ja vaatteiden kierrätystoiminnan organisaatioiden edustajien haastatteluissa kävi ilmi hyvin selkeästi se, että kuluttajille vaatteiden kierrättäminen uudelleenkäyttöön tulisi olla mahdollisimman helppoa.
Opinnäytetyössäni esittelemäni tutkimustiedon ja suorittamani tapaustutkimuksen pohjalta
ehdotan kampanjaa, jonka lisätä tietoisuutta vaatteiden valmistuksen kuluttamista luonnonvaroista ja kuinka paljon uudelleenkäytön kautta pidentyvä vaatteen elinkaaren pienentää
niiden ympäristövaikutuksia. Kampanjassa tulisi parhaan mahdollisen huomion
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saavuttamiseksi olla mukana laaja-alainen kumppaniverkosto kiertotaloutta ja kestävää kulutusta edistäviä organisaatioita sekä käytettyjä vaatteita välittäviä organisaatiota. Tavoitteena
on ohjata vaatteiden kuluttamista enemmän käytettyihin vaatteisiin ja kierrättämisen suuntaan lisäämällä tietoisuutta ympäristövaikutuksista. Tiedonsaanti käytettyjen vaatteiden kuluttamisen ympäristövaikutuksista ja kierrättämisen mahdollisuuksista tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi. Tämän vuoksi ehdotan myös kampanjan yhteydessä lanseerattavaa palvelua,
joka tarjoaa ohjeita ja tietoa paikoista käytettyjen vaatteiden ostamiseen, myymiseen, lahjoittamiseen ja kierrättämiseen. Lisäksi palveluun yhdistyisi opas vaatteiden ylläpitoon ja
huoltoon, joiden avulla vaatteen elinkaarta voi pidentää omassa käytössä tai parantaa sen
edellytyksiä toisen kuluttajan käytettäväksi.
5.1

Ehdotus kampanjakonseptista

Käytettyjen vaatteiden kaupan lisääminen nuorten keskuudessa tarkoittaa lisäystä sekä vaatteiden kierrättämisessä jälleenmyyntiin että niiden ostamisessa uuden sijaan. Ympäristöasenteiden ja kulutustapojen välillä on usein kuilu ja tämän tutkimuksen haastatellut nuoret sekä
aiempi tutkimustieto osoittavat, että vaatteiden ympäristövaikutuksista ei ole tarpeeksi tietoa. Kierrättämisen tulisi olla helppoa on tämän opinnäytetyön yhteydessä todettu ja ei ole
mitään syytä olla uskomatta, että näin ei olisi myös tiedonhankinnassa ympäristövaikutuksista. Me kaikki tiedämme, kuinka arki on kiireistä ja teemme monia asioita vanhoista tottumuksista. Vaatteiden konkreettisista ympäristövaikutuksista kampanjoimalla voitaisiin lisätä
tietoisuutta ja luoda edellytyksiä käytetyn vaatteen uudelleenkäytön lisäämiseksi.
Opinnäytteen kehittämistyöpajassa nuorten työskentelyssä ja esityksissä nousi esiin läpinäkyvyyden ja havainnollistamisen teema. Kampanjassa havainnollistettaisiin esimerkiksi vuosittain yhtä henkilöä kohden poistettu vaatteiden määrä sekä joko niiden tai yhden t-paidan ja
farkkuparin valmistukseen kulutukseen kulutettu vesimäärä. Tavoitteena olisi herättää ihmiset tätä kautta ymmärtämään vaatteiden valmistuksen kuluvien luonnonvarojen määrä. Havainnollistaminen toteutettaisiin viemällä fyysisesti vuosittain yhden henkilön poistama vaatemäärä ja vesimäärä esille sinne, missä ihmiset liikkuvat. Esimerkiksi nuorten työpajassa ehdottama Narinkkatori Helsingissä olisi oivallinen paikka ja lisäksi mahdollisuuksien mukaan
kampanja voisi kiertää muilla suurilla paikkakunnilla. Kuvio 21 havainnollistaa konseptia nuorten työpajan posterilla ja kuvio 22 kadonneista matkalaukuista tehdyn taideteoksen kuvalla.
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Kuvio 21: Nuorten työpajassa ideoima havainnollistaminen

Kuvio 22: Opinnäytetyön tekijän Bangokissa julkisen liikenteen solmukohdassa kuvaama ”Lost
& Damaged” -taideteos kadonneista matkalaukuista
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Samanaikaisesti olisi hyvä kampanjoida uudelleenkäytön positiivisista vaikutuksista luonnonvarojen kulutuksen käytettyjä vaatteita myyvissä kaupoissa ja muissa vaatteita uudelleenkäyttöön kierrättävissä organisaatioissa. Kaupoissa ja kirpputoreilla vaatteissa voisi olla käytössä
ripustettavat laput (kuvio 23), joissa kerrotaan esimerkein vaateen pidentyvän elinkaaren
tuoma luonnonvarojen säästö. Tueksi tarjolla olisi erikokoisia julisteita, joissa toistetaan
luonnonvarojen säästöä ja lisäksi kuinka paljon kulutamme uusia vaatteita.

Kuvio 23: Esimerkki vaatteisiin ripustettavista kampanjalapuista
Kampanjan kohderyhmänä olisi erityisesti nuoret alle 30-vuotiaat ja sosiaalinen media oleellinen kanava heidän tavoittamiseen. Erityisesti kampanjassa olisi hyvä käyttää sosiaalisen median vaikuttujia, joilla on vahva vaikutus laajoihin yleisöihin. Nämä henkilöt vaikuttavat esimerkiksi ihmisten pukeutumiseen ja syömiseen, joten yhtä hyvin ne voisi valjastaa rationaalisempien asenteisiin vaikuttamiseen. Yhteistyö sosiaalisen median vaikuttujien yhteistyö kannattaa perustaa aidolle yhteistyölle ja valita mukaan vaikuttajia, jotka joilla on kiinnostusta
jakaa tietoa. (Galetti & Costa-Pereira 2017.) Tällöin myös viesti ei ole teennäinen vaan mahdollisimman aito. Näille sosiaalisen median vaikuttajille jaettaisiin infopaketti ja järjestettäisiin mahdollisuus haastatella vaatteen kiertotalouden asiantuntijoita.
Sosiaalisen median vaikuttajien kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi näkyvyyttä sosiaalisessa
mediassa kannattaisi hakea maksetun mainonnan ja viraalimarkkinoinnin kautta. Viestinä olisi
ympäristövaikutusten havainnollistaminen esimerkein ja tavoitteena ohjata näiden kautta liikennettä kampanjan kanssa samanaikaisesti avattuun palveluun, josta löytyy lisätietoa vaatteiden valmistuksen ympäristövaikutuksista ja neuvoja siitä, kuinka vaatteiden ympäristökuormaa voisi vähentää vaatteiden uudelleenkäytön ja kierrättämisen kautta. Mahdollisuuksien
mukaan kampanjassa mukana olevat sosiaalisen median vaikuttuja voisivat näkyä näissä
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maksetuissa mainoksissa. Kampanjassa voisi myös hyödyntää fyysisten kampanjoiden materiaalia digitaaliseen muotoon muokattuna.
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Kohderyhmä

Tavoite

Kanava

Viesti

Komponentit

Kaikki nuoret,

Havainnollistaa

Missä ihmiset

Keskimäärin suomalainen

Poistettava teks-

mutta erityi-

ongelmaan suu-

liikkuvat; torit

poistaa käytöstä 13,1 kg

tiilimäärä ja val-

sesti nuoret,

ruus ja tuoda

ja ostoskes-

tekstiilejä vuodessa. Yhden

mistuksen kuluva

jotka eivät ku-

kampanjalle

kukset.

100% puuvillasta valmiste-

vesimäärä fyysi-

luta ympäris-

huomioita

tun 250g t-paidan valmis-

sesti esille,

tukseen kuluu 2500 litraa

hashtag kuvia

makeaa vettä, josta on

varten

tötietoisesti

maailmalla pulaa.
Kaikki nuoret,

Havainnollistaa

FB,Instagram,

Keskimäärin suomalainen

Kuvat, bannerit,

mutta erityi-

ongelmaan suu-

SnapChat,

poistaa käytöstä 13,1 kg

videot, hashtagit,

sesti nuoret,

ruus ja ohjata

youtube,

tekstiilejä vuodessa. Yhden

haastekampanja

jotka eivät ku-

nuoret kampan-

hashtagit

100% puuvillasta valmiste-

luta ympäris-

jamateriaalin

tun 250g t-paidan valmis-

tötietoisesti

piiriin

tukseen kuluu 2500 litraa
makeaa vettä, josta on
maailmalla pulaa.

Kaikki nuoret,

Herättää nuoret

Nuoret sosiaa-

Nuorten oma ääni tarjotun

Kumppanuussi-

mutta erityi-

ajattelemaan

lisen median

tiedon pohjalta.

sältö sosiaalisessa

sesti nuoret,

vaatteiden ym-

vaikuttujat

mediassa ja blo-

jotka eivät ku-

päristökulutuk-

(youtube, in-

geissa

luta ympäris-

sia ja vaikuttaa

stagram, snap-

tötietoisesti

nuorten kulutus-

chat, blogit)

tapoihin
Nuoret, jotka

Saada nuoria

Käytettyä vaa-

Kuinka paljon vaateen ym-

Vaatteisiin ripus-

satunnaisesti

yhä useammin

tetta myyvät

päristövaikutukset vähen-

tettava laput, ju-

ostavat tai

harkitsemaan

kaupat ja so-

tävät sen elinkaaren piden-

listeet, digitaali-

myyvät käy-

käytettyä vaa-

vellukset, ke-

tyessä

nen materiaali

tettyjä vaa-

tetta uuden si-

räysorganisaa-

teitta.

jaan

tiot

Taulukko 5: Kampanjakonseptin kooste
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5.2

Ehdotus verkkopalvelun konseptista

Helppous oli yksi teemahaastatteluissa ja kehitystyöpajassa esiin nousseista teemoista. Jotta
positiiviset ympäristöasenteet ja kampanjoinnin avulla lisättävä tietoisuus vaatteiden valmistuksen ympäristövaikutuksista saataisiin muutettua kestäväksi kulutukseksi ja vaatteiden elinkaarta pidentäväksi uudelleenkäytöksi, tulisi erilaisten palveluiden tulisi olla helposti saatavilla. Paikat käytettyjen vaatteiden ostoon, myyntiin ja kierrättämiseen, ovat huomattavasti
enemmän hajallaan kuin uuden vaatteen myyntiin keskittyneet kaupat ja niitä on myös määrällisesti vähemmän. Myös sijaintitiedot niin vaatteiden kauppapaikoista kuin vaatteiden kierrättämiseen ja lahjoittamisesta ovat tällä hetkellä hajallaan eri toimijoiden verkkosivuilla.
Ehdottamani verkkopalvelun konsepti koostaisi kuluttajille tiedon näistä vaihtoehdoista yhteen paikkaan, josta ne olisivat haettavissa helposti ja nopeasti (kuvio 24). Palvelu tarjoisi
myös lisätietoa erilaisien vaatteiden ympäristövaikutuksista ja miten niitä voidaan vähentää
uudelleenkäytön ja kierrättämisen kautta. Vaatteiden oikeanalainen ylläpito ja korjaaminen
ovat tärkeitä käyttökelpoisuuden pidentämiseen ja siten olisi perusteltua, että palvelussa olisi
koostettuna ohjeita ja palveluita myös niistä.

Kuvio 24: Esimerkki verkkopalvelukonseptin käyttöliittymistä
Palvelun suunnitteluvaiheeseen olisi hyvä osallistaa palvelun kohderyhmä nuoret ja myös niiden organisaatioiden edustajia, joista tietoa palvelussa jaettaisiin. Näin voitaisiin varmistua
siitä, että palvelu täyttäisi tehtävänsä vaatteiden kierrätyksen ja uudelleenkäytön helpottajana. Myös palvelun tietojen ajan tasalla pitämisen näkökulmasta alan organisaatioiden edustajien sitouttaminen kehitysvaiheessa olisi hyödyllistä. Palvelu kannattaisi rakentaa mahdollisimman kevyenä ja mahdollisimman paljon jo olemassa olevaa tietoa hyödyksi käyttäen. Sen
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tulisi olla saavutettavissa erilaisilla laitealustoilla ja näin ollen ehdottaisin sen toteuttamisen
responsiivisella webtekniikalla, joka mukauttaa sisällön ja ulkoasun päätelaitteelle sopivaksi.
Palvelun lanseeraus kannattaisi ajoittaa ehdottomani kampanjan yhteyteen, jolloin uudelle
palvelulle saataisiin näkyvyyttä ja samalla myös tuettua kampanjaa helpottamalla vaihtoehtoisien vaatteiden kuluttamista.
6

Johtopäätökset

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tunnistaa motiiveja ja haasteita nuorten käytetyn vaatteen kuluttamiseen ja auttaa toimeksiantajaa edistämään vaatteiden resurssitehokasta kuluttamista. Aiemmista tutkimuksista Suomen vuoden 2012 tekstiilikierrosta tehty selvitys
osoitti, että suuri osa vaatteista päätyy jätehuollon piiriin. Vaikka Suomen Ympäristökeskuksen julkaisussa todettiin (Dahlbo ym. 2013), että jälleenmyyntimarkkinat toimivat riittävän
hyvin, on tulevaisuuden kannalta perusteltua tutkia, miten niitä voitaisiin kasvattaa. EU:ssa ja
Suomessa edellisien vuosikymmenien lineaarinen ”ota-valmista-tuhoa” ollaan valmiita korvaamaan kiertotaloudella (Euroopan komissio 2012; Valtioneuvoston kanslia 2017), jossa ylläpito
ja uudelleenkäyttö ovat ensisijaisia tapoja kierrättää tuote. Tästä näkökulmasta oli perusteltua tutkia keinoja käytetyn vaatteen kaupan lisäämiseksi.
Aiemmat tutkimukset (Ekström & Salomonson 2014, 385; Ferraro, Sands & Brace-Govan 2016,
1; Weinstein 2014, 13;Darley & Lim 1999, 1) osoittivat, että käytettyyn vaatteeseen liittyvä
häpeäleima on ollut vähentymään päin ja muodikkuus motiivina on noussut perinteisemmän
taloudellisien syiden ohella merkittäväksi motiiviksi vaikka Roux (2006) mukaan osa ihmisistä
kokee vaatteen vahvasti minuuden jatkeeksi ja vierastaa käytetyn vaatteen käyttämistä tai
omien kierrättämistä toisen ihmisen käytettäväksi. Kierrättämisen osalta on todettu, että sen
pitäisi olla helppoa. Myös kaupan kaukainen sijainti ei houkuttelu asioimaan.
Tämän opinnäytetyön teemahaastatteluiden perusteella voitiin todeta, että käytettyjen vaatteiden ostamisen häpeäleima olisi selkeästi poistumassa enemmistön osalta. Aiemmista tutkimuksista käy ilmi, että usein asenteiden ja todellisen kulutuskäyttäytymisen välillä on kuilu
eli ns. ”green gap”. Joissakin tutkimuksissa on todettu (Strähle & Hauk 2017; Morgan & Birtwistle 2009; Birtwistle & Moore 2007), että kuluttajilla ei ole vaatteiden ympäristövaikutuksista tarpeeksi tietoa, mutta se ei ollut muuten vahvasti esillä. Nuorille tekemässäni kahdessa
ryhmähaastattelussa he ilmaisivat hyvin selkeästi, että heillä ei ole vaatteiden ympäristövaikutuksista tietoa ja siitä ei puhuta tarpeeksi. Nuorten ryhmähaastatteluissa nousi esille myös
se, että vaatteiden kierrättämisen pitäisi olla helppoa ja organisaatioiden edustajien teemahaastatteluissa helppouden vaade nousi esille paikoin hyvinkin vahvasti. Myös ruotsalaisessa
tutkimuksessa lähes puolet nuorista on todennut kestävän kulutuksen olevan liian vaikeaa ja
aikaa vievää (Gwozdz ym. 2013).
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Aiempien tutkimuksien pohjalta tehdyt teemahaastattelut ja niiden löydösten pohjalta nuorille pidetyssä kehittämistyöpajassa kampanjointi nousi vahvimpana teemana ratkaisuksi tiedonpuutteeseen. Yksi ehdotuksista työpajassa oli ongelman konkretisointi havainnollistamalla
vuosittain käytöstä poistamamme tekstiilimäärä. Nuoret nostivat esiin myös läpinäkyvyyden ja
helppouden kehittämistyöpajan työskentelyssä. Erityisesti näihin kysymyksiin vastauksena
tässä opinnäytetyössä ehdotettiin kampanjaa nuorten tietoisuuden lisäämiseksi vaatteiden kulutuksen ympäristövaikutuksista. Lisäksi ehdotettiin vaatteiden uudelleenkäytön helpottamiseksi ja tietoisuuden syventämiseksi verkkopalvelua, jossa on kerätty yhteen paikkaan tietoa kierrättämisen, lahjoittamisen sekä ostamisen ja myymisen mahdollisuuksista. Opinnäytetyön tulokset tarjoavat lähtökohdan lisätä nuorten tietoisuuttaa vaatteiden valmistuksen ympäristövaikutuksista ja kasvattaa käytetyn vaatteen markkinaa. Tuloksena syntyneet ehdotukset ovatkin tarkoitettu alan yleiseen kehitykseen ja sen tuloksia voi toteuttaa tai muulla tavoin hyödyntää myös jotkin muut tahot kuin opinnäytetyön toimeksiantaja.
6.1

Tulosten luotettavuus

Opinnäytetyön luotettavuutta pitää tarkastella ja tieteellisten tutkimuksissa siihen on käytössä erilaisia luotettavuusmittareita. Yleisimmät näistä ovat reliabiliteetti ja validiteetti.
Laadullisessa tutkimuksessa, jollainen tämäkin opinnäytetyö on, objektiivista luotettavuus on
käytännössä vaikeaa saavuttaa ja luotettavuus on tutkimuksen tekijän oman arvioinnin ja näytön varassa. Käsitteiden sisällöt määritellään kuitenkin eri tavalla määrällisessä ja laadullisessa tutkimuksessa. (Kananen 2014, 146-147.)
Validiteetissa tarkastellaan sitä, onko tutkittu oikeita asioita. Siinä on kyse pitkälti tutkimuksen suunnittelusta, mutta myös oikeanlaisisien syy-seuraussuhteiden tulkitsemisesta. Reliabiliteetilla tarkoitetaan sitä, että tuloksien pitäisi olla pysyviä ja liittyy lähinnä tutkimuksen toteutukseen. (Kananen 2014, 147.)
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Kuvio 25: Opinnäytetyön luotettavuusmittarit: validiteetti ja reliabiliteetti (Kananen 2014,
147)
Tämän opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tarkastelin tutkimusongelman asettelua tutustuttuani aiempaan tutkimustietoon. Yksi julkaisu totesi, että käytetyn vaatteen kauppa Suomessa toimisi riittävän hyvin, ja myös oma tulkinta tekstiilikiertoselvityksestä herätti myös
kysymyksiä tutkimusongelman asettelusta. Opinnäytetyön toimeksiantajan kanssa käytyjen
keskustelujen jälkeen totesimme kuitenkin yhdessä, että kiertotalouden tulevaisuuden kannalta on tärkeää pystyä edistämään käytettyjen vaatteiden uudelleenkäytön markkinoiden
edellytyksiä.
Opinnäytetyön tapaustutkimuksen luotettavuutta pyrin lisäämään dokumentoimalla mahdollisimman hyvin tutkimuksen eri vaiheet ja perustelut tehdyille valinnoille. Dokumentaatio on
yksi tärkeimmistä arvioitavuuden varmistavista tekijöistä. Laadullisessa tutkimuksessa aineistotriangulaation käyttäminen lisää tutkimuksen luotettavuutta. (Kananen 2014, 153.) Tässä
opinnäytetyössä tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään haastattelemalla tapaustutkimuksessa niin nuoria vaatteiden kuluttajia kuin vaatteiden kierrätyksessä mukana olevia organisaatioita. Haastatteluiden lisäksi myös kehittämistyöpaja monipuolisti tapaustutkimuksen
aineistoa.
Laadullisessa tutkimuksessa saturaatio on tarkoittaa sitä vaihetta, jossa eri lähteiden tutkimustulokset alkavat toistua (Kananen 2014, 153). Tämän opinnäytetyön teemahaastatteluista
poimittiin kehittämistyöpajaan tiedonpuute, joka nousi selkeästi esiin nuorteen osuudessa,
mutta organisaatioedustajien ristiriitaisesti. Molempien osapuolien haastatteluissa helppouden vaatimus nousi ristiriidattomasti esiin.
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6.2

Jatkotutkimushaasteet

Käytettyjen vaatteiden verkkokauppa koettiin opinnäytetyötä varten haastateltujen organisaatioiden edustajien toimesta hankalaksi järjestää tai ainakin kustannuksiltaan korkeaksi.
Vaikka käytettyjen vaatteiden ostamiseen kuuluu oleellisesti löytämisen ilo kaupassa, niin
nuorten haastattelut antoivat viitteitä siitä, että myös verkkokaupalle olisi tilausta. Verkkokaupan kehittäminen liittyy erityisen vahvasti organisaatioiden sisäisien prosessien kehittämiseen mahdollisimman tehokkaaksi ja uusien liiketoimintamallien etsintään. Markkinoille on
ilmestynyt useampia käytettyjen vaatteiden verkkokauppaa käyviä yrityksiä, mutta uusien liiketoimintamallien kehittämisessä riittäisi varmasti vielä työtä.
Kuten luvussa 2.1 mainitsin, niin EU komissio on julistanut, että kasvavat ympäristöpaineet
eivät jätä meille muuta vaihtoehtoa kuin siirtyä resurssitehokkaaseen kiertotalouteen. Suomi
on todennut tavoitteekseen olla kiertotalouden kärkimaa (Ympäristöministeriö 2018). Onnistuakseen näissä tavoitteissa sekä EU:n että Suomen tulisi huolehtia siitä, että kuluttajat ja
palveluiden tarjoajat käsittävät kiertotalouden merkityksen ja mistä siinä on kyse. Kampanjointi on erinomainen toimenpide tietoisuuden lisäämiseen, mutta tarvitaan kuitenkin myös
pitkäjänteisempää työtä ja esimerkiksi oppilaitoksissa tulisi pyrkiä panostamaan kestävän kulutuksen taitojen opettamiseen. Nuorena opitut taidot kantavat pitkälle tulevaisuuteen. Ammatillisissa koulutuksissa ja korkeakoulujen liiketalouden koulutusohjelmissa tulisi tuoda vahvasti kiertotalouden mallia esille.
Tieto yksin ei riitä muuttamaan toimintatapoja (Jensen 2002, 328). Usein kuluttajien asenteiden ja toimien välillä on kuilu. Kuluttajilla on olemassa olevat tavat, jotka hänen pitää muuttaa ja lisäksi vallitseva ympäristö vaikuttaa näihin päätöksiin. Pelkästään yksittäisen kuluttajan asenteiden muuttaminen ei riitä vaan, koska yksilö toimii osana yhteiskuntaa, on meidän
kyettävä muuttamaan enemmistön asenteita ja sitä kautta yhteiskunnan toimintamalleja (Harari 2015, 132). Käyttäytymisen ympäristöystävälliseksi muuttamiseksi saattaisi olla myös tarpeen fokuksen siirtäminen yksilöstä sosiaalisen toiminnan suuntaan (Hargreaves 2011). Ensimmäisessä vaiheessa tulisi löytää keinoja, joiden avulla vaatteiden uudelleenkäyttö ja kestävä
kulutus yleisesti olisi mahdollisimman helppoa ja kannattavaa kaikille osapuolille, mutta loppujen lopuksi on kuitenkin löydettävä myös keinoja, joilla nykyistä kulutuksen kokonaismäärää voitaisiin hillitä.
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Liite 4: Työpajan ohjelma ja aikataulu

1. Keskustelun avaus
Kesto
15 min (9:30 – 9:45)
Tavoite Käynnistää keskustelu osallistaen heti kaikki tiimin jäsenet. Samalla saadaan ensimmäiset ideat ongelmakohdista.
1) Millaisia ajatuksia esitys herätti? Kukin kertoo vuorollaan lyhyesti yhden ajatuksen. (yhteensä max 5min)
2) Jokainen kirjoittaa post-it lapulle ajatuksia siitä ”Miksi tietoa ei ole tarpeeksi”?
Yksi asia per post-it lappu (5min). Esim. millainen tieto edistäisi vaatteiden kierrätystä uudelleenkäytettäväksi tai käytetyn vaatteen valintaa uuden sijaan.
3) Jokainen esittelee omat post-it lappunsa ja ryhmä niputtaa samanlaiset syyt yhteen pöydälle tai seinälle (5min)

2. 5x miksi?
Kesto
15 min (9:45 – 10:00)
Tavoite Juurisyiden löytäminen
1) Aloittakaa edellisessä tehtävässä eniten mainintoja saaneesta ongelmakohdasta (tai ryhmän tärkeimmäksi kokemasta ongelmasta).
2) Kysykää yhdessä mistä tämä ongelma johtuu ja kirjatkaa vastaukset yhdelle paperille per ongelma. Valmis lomake ja esimerkki.
3) Käsitellään max 3 aihetta (eniten mainintoja saaneita)
4) Muuttakaa juurisyyt ”Kuinka me voisimme…” kysymyksiksi (tarjoa esimerkki!)

TAUKO
Kesto

15min (10:00-10:15)

3. Kehityskohteen valinta äänestämällä
Kesto
10 min (10:15 – 10:25)
Tavoite Kehityskohteen valinta
1) Äänestäkää käytössänne olevilla tarroilla (5min) kohteet, joilla uskoisitte olevan
suuri merkitys käytettyjen vaatteiden tarjontaan ja uudelleenkäytön lisäämiseen. Työpajan vetäjillä on oman väriset tarrat.
2) Keskustelkaa pisteytyksistä ja valitkaa ongelma, jota haluatte kehittää. Miettikää lyhyt perustelu ja kirjatkaa se lomakkeeseen (5min)
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4. Ideointi
Kesto
10 min (10:25 – 10:35)
Tavoite Ideoiden tuottaminen kehityskohteeksi valitun ongelman ratkaisuun
1) Tuottakaa yhdessä post-it lapuille ideoita, joilla ko. ongelmaa voisin ratkaista
2) Ryhmitelkää samantyyliset ideat

4. Kuvaskäsikirjoitus tai juliste, jossa ratkaisuehdotuksesta
Kesto
30 min (10:35 – 11:05)
Tavoite Ideoiden tuottaminen kehityskohteeksi valitun ongelman ratkaisuun
1) Ideoikaa ratkaisu ongelmaan ja luokaa siitä storyboard (kuva + teksti) tai yksi
juliste
2) Valmistautukaa pitchaamaan eli lyhyesti esittelemään ko. idea (max 1 min /
esitys). Esityksen jälkeen työpajan vetäjät esittävät muutamia kysymyksiä ryhmälle.

5. Ideoiden pitchaus
Kesto
30 min (11:05 – 11:30)
Tavoite Kuulla ratkaisuidea suusanallisesti itse kuvakäsikirjoituksen lisäksi (videoi
nämä!)
Jokaisella ryhmältä 1 minuutin pitchaus ratkaisuehdotuksesta ja
(Kuvataan esitykset. Jos aikataulu ei ole pitänyt ja aika uhkaa loppua, niin esitellään
vain mielenkiintoisimmat ideat.)
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