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1

Johdanto

Verkkokauppa on kasvanut Suomessa muuta taloutta huomattavasti nopeammin. Suomalaisista kuluttajista 53 prosenttia on tilannut vaatteita verkkokaupasta. (Laurio 2018,
4.) Verkkokauppa tarjoaa helpon mahdollisuuden tilata tuotteita vaivattomasti kotoa. Valikoimaa on helpompi selata verkossa kuin kivijalkaliikkeissä. Lisäksi tuotteiden vertailu
on vaivattomampaa. Verkkokaupalla on kuitenkin myös kääntöpuoli: lukuisat palautukset. Useimmat yritykset tarjoavat palautuksen ilmaiseksi eikä asiakkaan tarvitse maksaa
postikuluja ja lisäksi tuotteesta tarjotaan rahat takaisin. Suuret yritykset, esimerkiksi ainoastaan verkossa toimiva Zalando, kannustavat kuluttajaa tilaamaan useamman tuotteen ja palauttamaan tarpeettomat. Kuluttajalle mainostetaan kodin toimivan sovitustilana, ja palautusajan olevan jopa 100 päivää. Tämä johtaa tarpeettomaan tavaran edestakaiseen lähettämiseen, jolla on niin taloudellisia kuin ympäristöön liittyviä haittavaikutuksia. Esimerkiksi Zalandon tilauksista puolet palautetaan (Laakso 2016). Palautuksien
syynä on usein väärä koko, vääräksi todettu väri, tai itselle sopimaton malli. Usein kuluttajat myös tilaavat esimerkiksi rinnakkaisia kokoja tai saman tuotteen useammassa eri
värissä, eikä alkuperäisenä tarkoituksena ole säilyttää kaikki tilauksen tuotteita.
Pienemmille yrityksille tuotteiden jatkuva palauttaminen käy taloudellisesti mahdottomaksi. Yrityksen on tarjottava asiakkaalle ilmaiset palautuskustannukset, koska niin kilpailevatkin yritykset tekevät. Palauttaminen ei kuitenkaan ole yritykselle ilmaista. Yrityksen täytyy joko kustantaa palautuksista koituvat postimaksut sekä pakkauskustannukset
itse tai jättää kustannukset asiakkaalle. Kustannuksien siirtäminen asiakkaalle voi kuitenkin karkottaa potentiaalisia asiakkaita.
Tämän työn tarkoituksena onkin selvittää, miten asiakas voi valita oikean koon verkkokaupasta vaatteita tilattaessa, ja näin vähentää palautuksista koskevaa haittaa yritykselle. Työ ei ota kantaa muista syistä johtuviin palautuksiin. Työ tehdään imetysvaatteita
myyvän Hujaus -brändin toimeksiantona. Työssä tutkitaan vaatteen istuvuutta, koon
määrittelyä ja siihen liittyviä standardeja, kuluttajan tuntemusta omasta koostaan sekä
kehonkuvan vaikutusta koon valintaan. Koska työn toimeksiantajana toimii imetysvaatteita myyvä yritys, on työssä tutkittu myös raskauden vaikutusta kehon muutoksiin ja
kehonkuvaan. Lisäksi vertaillaan yrityksen kilpailijoiden mittataulukoita yrityksen omaan
mittataulukkoon, ja selvitetään, onko mitoissa eroja.
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2

Opinnäytetyön lähtökohdat

Tässä luvussa käsitellään opinnäytetyön lähtökohdat. Luvussa esitellään toimeksiantajayritys, perustellaan aiheen rajaus sekä selostetaan tutkimuksen tavoite. Luvussa esitellään tutkimuksen viitekehys sekä tutkimuksessa käytetyt tutkimusmenetelmät.
2.1

Toimeksiantajayritys Hujaus

Toimeksiantajayritys Viipoke Oy on keväällä 2018 toimintansa aloittanut vaatebrändi,
jonka tuotemerkki Hujaus on. Hujauksen on perustanut Laura ja Iina Purontaus. Yritys
valmistaa imetysvaatteita sekä imetyskoruja. Yrityksen ydinajatuksena on tehdä imetyksestä luonnollinen osa arkea. Tähän tavoitteeseen pyritään tarjoamalla toimivia tuotteita
helpottamaan imetystä. Hujauksen arvoihin kuuluvat vahvasti eettisyys, ekologisuus ja
läpinäkyvyys. Hujaus toimii tällä hetkellä pääosin oman verkkokauppansa kautta. (Hujaus 2018.)
Hujauksen mallistoon kuuluu tällä hetkellä kaksi erilaista imetysmekkoa sekä yhdet legginssit. Malliston tuotteet suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa piensarjana. Mallien
kuosin on suunnitellut suomalainen Sokru, ja kankaat painetaan Portugalissa. Malliston
kaikki tuotteet valmistetaan neuloksesta. Malliston kaksi mekkoa ovat tyyliltään erilaiset:
rennompi Kotva, jossa on huppu, pitkät hihat sekä kuminauhalla pussiksi kurottu helma
sekä a-linjainen Tuokio, joka on mahdollista asustaa myös juhlaan. Kuviossa 1 näytetään malliston kaksi mallia. (Hujaus 2018.)
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Kuvio 1: Hujauksen myynnissä olevat mallit. Vasemmalla Tuokio, oikealla Kotva. (Hujaus
2019)
2.2

Aiheen rajaus

Toimeksiantajayrityksen toiveesta opinnäytetyössä lähdettiin tutkimaan, miten asiakas
valitsee tuotteen koon tilatessa verkkokaupasta. Raskaus muuttaa naisen kehoa, eikä
asiakas välttämättä tunnista kehoaan synnytyksen jälkeen. Imetys tuo omia haasteitaan
vaatteiden valintaan. Imettäminen asettaa vaatimuksia imetysajan vaatteille: rinta täytyy
saada esille samalla helposti ja mahdollisesti myös huomaamattomasti. Jos imetysvaate
tarjoaa myös pientä suojaa, tuo se imetysvaatteelle lisäarvoa. Toimeksiantajayritys on
havainnut suurimman osan palautuksista koskevan nimenomaan väärän koon valintaa
erityisesti isompia kokoja käyttävien asiakkaiden kohdalla. Työn näkökulma päätettiin
rajata koskemaan vain kuluttajia, jotka ovat tilaamassa itselleen vaatetta eikä tutkimuksessa oteta huomioon esimerkiksi puolison kykyä arvioida kokoa.
2.3

Työn tavoitteet, tutkimuskysymys ja viitekehys

Työn tavoitteena ja tutkimuskysymyksenä on tutkia, miten oikean vaatekoon valinta tehdään mahdollisimman helpoksi kuluttajan näkökulmasta. Apukysymyksinä voidaan pitää
seuraavia kysymyksiä: ’’millä perusteella kuluttaja valitsee vaatekoon’’, ’’mitä keinoja kuluttaja käyttää oikean koon selvittämiseen’’, ’’tutustuuko kuluttaja yrityksen tarjoamaan
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tietoon tuotteiden mitoituksesta’’ sekä ’’mitkä tekijät vaikuttavat vaatekoon määrittymiseen’’. Työn tarkoituksena on selvittää, onko yrityksen tarjoama informaatio mitoituksesta riittävä, ja onko sitä mahdollisesti parannettava tai muutettava. Työssä tutustutaan
myös toimeksiantajayrityksen mittataulukkoon ja varmistetaan mitoituksen olevan johdonmukaista. Asiakkaan näkökulmasta on tärkeää, että tuotteen ja mallin vaihtuessa mitoitus säilyy samanlaisena. Näin asiakas voi luottaa yrityksen kokojärjestelmään.
Työn viitekehykseen on merkitty aiheen vaatimukset ja rajoitukset. Viitekehyksessä esitetään miten opinnäytetyön aiheet linkittyvät toisiinsa.

Kuvio 2. Viitekehys.
2.4

Tutkimusmenetelmät

Opinnäytetyö toteutetaan laadullisen tutkimuksen menetelmin. Laadulliselle tutkimukselle on tyypillistä tutkijan tavoite ymmärtää ihmisen toimintaa tietyssä ympäristössä
(Aaltola & Valli 2015, 74). Tutkimusta lähestytään kyselytutkimuksen ja vertailututkimuksen työkalujen avulla. Lisäksi tukena käytetään kirjallisuuslähteitä.
Työhön kerätään teoriaa vaatteen oikeaoppisesta istuvuudesta niin kuluttajan kuin tuotannon näkökulmasta. Kirjallisuuslähteiden avulla kerätään tietoa istuvuuden yleisistä
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säännöistä, ja huomioidaan myös muodin vaikutus istuvuuteen. Lisäksi työssä käsitellään kehonkuvaa. Kehonkuvan merkitys koon valinnassa on huomattava. Kehonkuva
vaikuttaa kuluttajan kykyyn arvioida oma kokonsa. Erityisesti verkkokaupassa kyky hahmottaa oma koko on tärkeää, koska vaatteen sovittaminen ei ole mahdollista. Työssä
tutkitaan kehonkuvan muutosta raskauden ja imetyksen aikana.
Kirjallisuuslähteiden avulla esitellään myös erilaiset kokolajitelmat sekä standardit. Jotta
asiakas pystyy valitsemaan oikean koon verkkokaupasta, on tiedettävä, miten koot määritellään ja millaisia eroja erilaisissa kokojärjestelmissä on. Koon valintaan liittyen työssä
käsitellään myös mittaaminen. Työssä tutustutaan, miten vartalo mitataan ja millaisia
mittataulukoita on jo olemassa.
Kyselytutkimuksen avulla selvitetään kohderyhmän eli imettävien äitien sekä aiemmin
imettäneiden äitien tieto koon valinnasta. Kyselyn avulla saadaan tietoa äitien tavasta
valita koko verkkokaupasta. Lisäksi selvitetään mitä tietoa asiakkaina olevat äidit haluaisivat saada verkkokaupalta, kun he ovat ostamassa tuotetta.
Vertailututkimuksessa keskitytään vertailemaan toimeksiantajayrityksen Hujauksen mittataulukkoa kilpailijoiden mittataulukoihin. Tutkimuksessa selvitetään, onko mittataulukoissa eroja ja miten erot muodostuvat. Vertailututkimuksen avulla tarkastellaan, onko
Hujauksen käyttämä mitoitus johdonmukainen verrattuna kilpailijoihin. Vertailun avulla
selvitetään Hujauksen mahdollinen kilpailuetu mitoituksen näkökulmasta.
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Hyvin istuva vaate

Onnistunut istuvuus vaatteessa on parhaita keinoja tarttua markkinarakoon vaatealalla.
Yrityksen onkin tärkeää ymmärtää hyvin istuvan vaatteen suhde haluttuun tyyliin. 80 prosenttia kuluttajista ovat turhautuneita vaatteiden eroihin istuvuudessa eri brändien välillä
ja 70 prosenttia ovat turhautuneita istuvuuden eroihin brändin sisällä. (Keiser & Garner
2008, 100.) Saavuttaakseen onnistuneen istuvuuden, on tärkeää ymmärtää kohderyhmää. Nuoret naiset haluavat vaatteensa erilaisilla väljyyksillä kuin keski-ikäiset naiset.
Vaatteen istuvuutta on pitkään pidetty tärkeimpänä kriteerinä kuluttajalle ostopäätöstä
tehdessä. Kuluttajat eivät kuitenkaan aina ymmärrä istuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ja
kriteereitä. Istuvuuden kriteerit vaihtuvat myös muodin mukaan. (Fan, Yu, Hunter 2004,
31.) Muoti vaikuttaa vaatteen väljyyksiin. Esimerkiksi kuinka ihonmyötäinen leninki on tai
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onko istuvan kauluspaidan kädentie juuri olankohdalla vai kenties pudotettuna käsivarren puolelle.
Hyvälle istuvuudelle on annettu muutamia yleispäteviä ohjeita. Nämä eivät kuitenkaan
ole alan sisällä hyväksyttyjä kriteerejä, vaan yksittäisten toimijoiden antamia määrityksiä.
(Fan ym. 2004, 31.) Yksi esitetty määritelmä hyvälle istuvuudelle on:
Vaate, joka istuu hyvin, myötäilee ihmisen vartaloa ja siinä on riittävästi väljyyttä
liikkeelle, siinä ei ole ryppyjä ja se on leikattu ja muotoiltu niin että se vaikuttaa
olevan osa käyttäjäänsä (Chamber & Whiley 1967, Fan ym. 2004 mukaan).

Sekä fyysinen että psyykkinen mukavuus vaikuttavat kuluttajan mielikuvaan hyvästä istuvuudesta. Siihen vaikuttaa ulkoapäin tulevat vaatimukset ympäristön käsitykset ideaalivartalosta sekä vallitseva muoti. Sisältäpäin hyvän istuvuuden tunteeseen vaikuttavat
miltä vaate tuntuu päällä sekä vaatteen mittasuhteet (Fan ym. 2004, 32).
3.1

Istuvuus tuotannon näkökulmasta

Aiemmin todettiin, että hyvin istuvan tuotteen määritteleminen voi olla haastavaa. Tuotannon näkökulmasta hyvään istuvuuteen on olemassa suuntaviivoja, joilla saada hyvin
istuva vaate. Valmisvaatetuksessa on selvää, ettei mittataulukon mukaan valmistettu
tuote tule istumaan kaikille kuluttajille. On kuitenkin tärkeää, että brändin kohderyhmän
mukaan valittu peruskoko istuu sovitusmallille mahdollisimman hyvin. Yleisesti istuvuutta
voidaan tarkastella vaatteen linjojen, muodon, tasapainon, langansuunnan ja väljyyksien
avulla (Liechty, Rasband, Pottberg-Steineckert 2010, 47). Vaatteen materiaali vaikuttaa
toivottuun istuvuuteen. Neulosvaatteissa istuvuus ei ole niin tärkeää, koska materiaali
venyy. Toisin on kudotusta kankaasta valmistettavissa vaatteissa, erityisesti jos kankaassa ei ole elastaania. Myös tuotetyyppi vaikuttaa istuvuuteen: jakun olisi hyvä istua
kauniisti, mutta t-paidassa istuvuus ei ole niin tarkkaa. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikkien vaatteiden olisi hyvä istua olan kohdalta.
Vaatteen tasapainoa tarkastellessa voidaan havainnoida vaatteen istuvuutta. Vaatteen
tasapainolla tarkoitetaan vaatteen rauhallista ulkomuotoa: vaate lepää tasaisesti kantajansa päällä. Vaate ei keikahda poispäin käyttäjänsä päällä, vaan etäisyys esimerkiksi
helmassa on sama niin edessä, takana kuin sivuilla. Hyvän tasapainon vaikutelmaan
vaikuttavat myös vaatteen leikkuusaumat sekä muotolaskokset. Katsoja hakeutuu automaattisesti vertaamaan linjojen symmetrisyyttä kuvitellun keskilinjan kanssa. Jos vaate
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on liian suuri, vaate roikkuu ja vääristää leikkuusaumojen sekä muotolaskosten linjoja.
Taas jos vaate on liian pieni, linjat kiristyvät ja menevät mutkalle, pilaten tasapainon.
(Liechty ym. 2010, 47-48.)
Langansuunnan merkitys vaatteen istuvuudessa on huomattava. Langansuunta määritellään useimmiten keskietulinjan, keskitakalinjan mukaan tai 45° kulmassa kankaan langansuuntaa vasten (Donnanno 2014, 17). Langansuunnan määrittelevät suunnittelija ja
kaavoittaja. Langansuunta vaikuttaa vaatteen laskeutuvuuteen. Vinon langansuunnan
mukaan leikattu kangas laskeutuu päällä vapaammin. Langansuunnan tulkitseminen
vaatteesta voi välillä olla haastavaa. Pituussuunnassa langansuunnan pitäisi olla kohtisuorassa lattiaa kohden vaatteen sivussa, keskellä edessä sekä keskellä takana. Vinon
langansuunnan mallissa langansuunnan kuuluisi olla samansuuntainen lattian kanssa
rinnan päällä, selässä sekä vyötäröllä. (Liechty ym. 2010, 48.) Jos vaatteen langansuunta on vaatteen kappaleita leikattaessa otettu huomioon huonosti, vaate ei istu. Tällöin vaate saattaa kiertää tai vetää epämukavasti.
Vaatteen väljyyttä tarkasteltaessa on otettava huomioon suunnittelijan suunnittelema
mallikohtainen väljyys. Joskus liiallista väljyyttä käytetään tehokeinona vaatteen siluetissa, eikä sitä tule ajatella huonona istuvuutena. Liian vähäinen väljyys taas on usein
tulkittavissa virheeksi.
Vaatteen väljyyksien tarkoituksena on taata liikkumamahdollisuus. Väljyys lasketaan
vertailemalla vartalonmittoja tuotteen kaavojen mittoihin. Väljyys määrittää miltä vaate
näyttää ja tuntuu päällä. Tuote vaikuttaa väljyyden määrään. (Leichty ym. 2010, 49.) Esimerkiksi uimapuvuissa tai trikootuotteissa väljyyttä ei usein ole yhtään tai tuotteen mitat
ovat vartalonmittoja pienemmät, jotta tuote istuu napakasti vartaloa vasten. Päinvastoin
päällystakeissa on väljyyttä reilusti, jotta takin alle on mahdollista kerrostaa vaatteita.
Hyvältä tuntuvan väljyyden määrä on subjektiivinen kokemus. Usein suunnittelijan päättämä väljyys tuntuu kuluttajasta joko liian suurelta tai pieneltä määrältä. (Liechty ym.
2010, 49.)
Liian vähäinen ja liika väljyys tuotteessa näkyy erilasina ryppyinä ja vetoina. Paikalla
seisoessa hyvin istuvaan tuotteeseen ei tule vetoja, vaan tuote laskeutuu kauniisti käyttäjänsä päälle. Kireitä vetoja muodostuu, kun kangasta ei ole riittävästi eli väljyyttä on
liian vähän. Napakat horisontaaliset rypyt ja vedot kertovat, että tuote on liian kapea ym-
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pärysmittoihin nähden. Pituussuuntaiset vedot taas paljastavat tuotteen olevan liian lyhyt. Jos vaatteessa kulkee vinottaisia ryppyjä, on se liian pieni sekä pituus- että leveyssuunnassa. Jos vaatteeseen muodostuu löysiä ryppyjä, on vaate liian suuri. (Liechty ym.
2010, 52.)
3.2

Materiaalin vaikutus istuvuuteen

Tuotteessa käytetty materiaali vaikuttaa haluttuun istuvuuteen. Kudotusta kankaasta valmistetut tuotteet eivät ole yhtä joustavia istuvuuden kannalta. Koska kudottu kangas ei
jousta tai veny merkittävästi, on vaatteen istuttava käyttäjälleen hyvin. Toisin on neuloksesta tai elastaania sisältävistä kankaista valmistetuissa tuotteissa. Koska näissä tapauksissa kangas joustaa, on istuvuudessakin liikkumavaraa.
Neuloksesta valmistetut tuotteet joustavat joko loimen tai kuteen suuntaan tai molempiin
suuntiin. Tämä mahdollistaa tuotteen istuvan helpommin erilaisille vartaloille. Neuloksesta valmistetut tuotteet saatetaankin kaavoittaa niin sanotuilla miinusmitoilla, joissa
materiaalin jousto on otettu huomioon tuotetta kaavoitettaessa. Neulostuotteet eivät tarvitse yhtä paljon väljyyttä kuin kudotusta kankaasta tehdyt tuotteet, koska neuloksen
jousto takaa käyttäjän tarvitsemaa liikkumatilaa. (Richardson 2008, 65. ja Ashdown
2007, 269.)
3.3

Mallin vaikutus istuvuuteen

Suunniteltu malli määrittää halutun istuvuuden. Muoti vaikuttaa malleihin ja niihin haluttuihin väljyyksiin sekä istuvuuteen. Esimerkiksi 2000-luvun alussa haluttiin hyvinkin napakasti istuvia yläosia toisin kuin nyt 2010-luvulla yläosat ovat olleet pääosin väljiä. Esimerkiksi jakun voi suunnitella hyvinkin erilaisilla väljyyksillä: hyvin istuvaksi jakuksi tai
niin sanottuun ’’boyfriend’’ malliin, jolloin jakku ei istu vyötäröltä vaan on väljä.
Tuotteen malli vaikuttaa tavoiteltuun istuvuuteen. Esimerkiksi leningeissä on mahdollista
leikitellä erilaisilla väljyyksillä. Leninki voi olla hyvinkin napakasti istuva tai siinä voi olla
rypytystä, vedoksia tai väljyyttä halutun mallin saamiseksi. Vartalonmyötäisen vaatteen
istuvuus on tärkeämpää kuin väljäksi suunnitellun vaatteen.
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3.4

Millaisilla säädöillä istuvuuteen voi vaikuttaa

Edellä käsiteltiin materiaalin vaikutusta istuvuuteen. Materiaalin lisäksi erilaisilla säädöillä on mahdollista tuoda joustoa hyvän istuvuuden saavuttamiseen. Kuminauhalla kurottu vyötärö mahdollistaa tuotteen istuvan erilaisille vartaloille. Istuvuutta voidaan myös
tuoda erilaisilla nyörikiinnityksillä. Näin tehdään usein esimerkiksi hääpuvuissa, joissa
selän puolella olevan nyörikiinnityksen avulla on mahdollista kiristää tai antaa lisää tilaa
puvun käyttäjälle. Tuotteeseen voi suunnitella myös nappien avulla lisätilaa. Esimerkiksi
hihan rannekkeessa voi olla useampi nappi, jolloin käyttäjä voi päättää kuinka kireän
rannekkeen haluaa.

4

Mittataulukot ja mittaaminen

Tässä luvussa käsitellään erilaisia mittataulukoita ja niiden käyttöä. Lisäksi määritellään,
miten ihminen kuuluu standardin mukaan mitata, ja miten tämä eroaa kuluttajan omasta
mittaustyylistä kotona.
4.1

Mittataulukot

Kun tavoitteena on valmistaa tuotteita massalle eikä tehdä yksittäisiä tuotteita ateljeetyönä, on käytettävä mittataulukoita. Mitoitusjärjestelmä on taulukko mitoista, joilla
erotellaan väestö erilaisiin kokoryhmiin. Jokainen kokoryhmä pitää sisällään mitoiltaan
lähellä toisiaan olevia ihmisiä. Mitoitusjärjestelmä perustuu niin sanottuihin kontrollimittoihin, joiden avulla väestö jaetaan kokoryhmiin. Kontrollimittoja käytetään tärkeysjärjestyksessä. Ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi kontrollimitaksi voi valita esimerkiksi pituuden.
Tällöin pituus jaottelee väestön suuriin kokoryhmiin. Tämän jälkeen pituusryhmien sisällä
väestö jaetaan toisen kontrollimitan avulla pienempiin ryhmiin. Toinen kontrollimitta voi
olla esimerkiksi lantion leveys. Näin jokainen saman pituinen ihminen jaetaan kokoryhmänsä sisällä samaan kategoriaan niiden ihmisten kanssa, joilla on saman kokoinen
lantion leveys. Kontrollimittojen avulla on mahdollista määrittää erilaiset vartalon mallit.
Jokainen kategorian sisällä oleva alakategoria antaa tarkempaa tietoa ryhmään kuuluvien vartalotyypistä. (Ashdown 2007, 57, 59, 63-64.)
Erilaisia mittataulukoita on saatavilla useista eri lähteistä. Monet kaavoituskirjat tarjoavat
oman mittataulukkonsa. Eri mailla on myös kerätty dataa omasta väestöstä, jonka pohjalta on luotu mittataulukko. Suomessa naisten mitoista on kerätty mittataulukko N-2001,
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jonka pohjalta on mahdollista luoda yritykseen oma mittataulukko. N-2001 perustuu
1999-2000 tehtyihin mittauksiin, joissa mitattiin 1550 iältään 15-64-vuotiaita suomalaisia
naisia. Mitattavilta mitattiin 81 mittaa, joista mittataulukkoon otettiin 70 mittaa pituuden
lisäksi. (Naisten vaatetuksen mittataulukko N-2001, 3.)
Verkkokaupasta tilattaessa asiakkaalle tarjotaan yleensä informaatioksi yrityksen mittataulukko. Usein mittataulukot julkaistaan vartalon mitoista eikä vaatteen mitoista. Vartalon mitoilla tarkoitetaan vartalosta otettuja kiinteitä mittoja, joiden perusteella vaatteen
koko määritellään. Vaatteen mitoilla tarkoitetaan vaatteesta tasolla mitattuja mittoja, jolloin mittoihin sisältyy vaatteen väljyyteen varatut mitat. Kuluttajan näkökulmasta molemmissa mittataulukoissa on ongelmansa. Jos yritys antaa käyttöön pelkän vartalon mittataulukon, voi kuluttajan olla hankala hahmottaa kuinka paljon väljyyttä vaatteessa on.
Kuluttajilla on erilaisia toiveita vaatteen väljyydestä, vaikka vaatteen malli olisikin sama.
Vaatteesta otetut mitat antavat yksityiskohtaisempaa tietoa tuotteesta kuin pelkkä yrityksen mittataulukko. Kuluttaja voi selvittää esimerkiksi hihan tai helman pituuden asettumisen omalle vartalolleen tarkasti.
4.2

Mittaaminen

Mittaamisen onnistuminen on tärkeää niin yrityksen kuin asiakkaan näkökulmasta.
Vaikka yritys käyttäisi valmista mittataulukkoa, on heidän hyvä sovittaa peruskokoa sovitusmallille ja varmistaa haluttu istuvuus. Yrityksen täytyy tuntea oma kohderyhmänsä
ja määrittää oma mittataulukkonsa. Asiakkaan näkökulmasta toimiva mittataulukko ei
tarjoa mitään tietoa, jos asiakas ei osaa mitata itseään oikein. Onnistuneen mittauksen
lähtökohtana on ulkopuolinen mittaaja, jotta mittanauha pysyy suorassa. Ulkopuolisen
on myös helpompi tarkastella, että mitattava kohta on oikea ja vartalo on suorassa mittauksen tapahtuessa. Osa mitoista on mahdollista kotioloissa suorittaa itsenäisesti, kuten rinnanympäryksen mittaaminen, mutta osaa ei ole mahdollista mitata yksin itseltä.
Tällaisia mittoja ovat esimerkiksi selän leveys.
Mittaaminen tapahtuu samalla tavalla käytetystä mittataulukosta riippumatta. Mittataulukoissa voi olla eroja, mitä mittoja itse taulukkoon on valittu, mutta mittaamistapa säilyy
samana. Standardin SFS-EN 13402-1:2001 Vaatetuksen kokomerkintä osa 1 mukaan
mittaukset on suoritettava mahdollisuuksien mukaan alastomalta vartalolta. Jos se ei ole
mahdollista, otetaan mitat mahdollisimman vähien vaatteiden päältä. Vaatteet eivät saa
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muuttaa vartalonmuotoa merkittävästi tai haitata tarkkoja mittoja. Esimerkiksi muotoilevia sukkahousuja ei suositella käytettäväksi mittauksia tehdessä. Rinnanympärystä mitattaessa on pidettävä sellaisia liivejä, jotka eivät muotoile rintoja epäluonnollisesti tai
muuta rintojen kokoa. (SFS-EN 13402-1:2001, 12.) Nämä mittausohjeet pätevät tutkimusta tehdessä, mutta kuluttajan näkökulmasta alusvaatteiden olisi hyvä olla ne alusvaatteet, joiden päällä vaatetta tullaan pitämään.
Standardi määrittää miten mitat kuuluu ottaa. Rinnanympärys mitataan mittanauha vaakasuorassa lapaluiden yli, kainalokuoppien alta ja rintojen uloimpien kohtien yli. Mitattavan tulee hengittää normaalisti ja seistä suorana. Vyötärönympärys mitataan normaalin
vyötärölinjan mukaan lonkkaluiden ja alimpien kylkiluiden välistä. Lantionympärystä mitattaessa käytetään samoja periaatteita: mittanauha on vaakasuorassa ja mitta otetaan
pakaroiden yli lantion leveimmältä kohdalta. Mitattavan pituus määritellään päälaen ja
jalkapohjien pystysuoran etäisyyden mukaan, mitattavan seisoessa jalat yhdessä ilman
jalkineita. (SFS-EN 13402-1:2001, 6,8.)

5

Kokomerkinnät

Jokaiseen tuotteeseen on merkittävä tuotteen koko selkeästi. Yleensä kokolapun paikka
on yläosissa vaatteen niskassa ja alaosissa vyötäröllä keskellä takana. Kuluttajalle tuotteen koon tietäminen on tärkeää sopivan vaatteen löytämiseksi. Valmisvaatteet harvoin
istuvat täydellisesti kuluttajalle, mutta oikean koon ja mallin valinta saa vaatteen istumaan käyttäjälleen parhaiten. Brändin on tärkeää noudattaa valitsemaansa mittataulukkoa kokomerkinnöissä johdonmukaisesti, jotta kuluttaja voi luottaa kokomerkintään.
Tässä luvussa käsitellään erilaisia kokomerkintöjä, mittataulukoita sekä koon merkitystä
vaatetta ostaessa.
5.1

Kokolajitelman luominen

Kun vaatteita ei tehdä yhdelle tietylle henkilölle mittatilaustyönä vaan massalle, on tarve
määrittää kokojärjestelmä. Kokojärjestelmän luonti vaatii tutkittua dataa väestön mitoista. Suomessa tämmöisen tarjoaa esimerkiksi N-2001 naisten mittataulukko. Kuluttajien jakaminen mittojen mukaan eri vartalotyyppeihin ja kokoryhmiin mahdollistaa kohderyhmälle toimivan kokojärjestelmän luonnin. Yritys kohtaa ensimmäisen ongelmansa
valitessaan kokovalikoiman laajuutta: laaja kokovalikoima mahdollistaa paremman istu-
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vuuden useammalle yksilölle. Iso kokolajitelma on kuitenkin kallista ylläpitää. Lisäksi kuluttajan voi olla vaikea valita, mitä kokoa lähteä sovittamaan, jos kokolajitelma on totuttua
laajempi. Toisaalta jos kokolajitelma on liian suppea, yhden koon pitäisi sopia liian monelle erilaiselle vartalotyypille eivätkä tuotteet istu riittävän hyvin taatakseen asiakastyytyväisyyden. Asiakastyytymättömyyttä tulee esiintymään joka tapauksessa, koska kokolajitelma on aina joko liian pieni tai suuri kuluttajan näkökulmasta. (Ashdown 2007, 5759.)
Toimivan kokolajitelman avainasemassa on kohderyhmään sopiva määrä eri kokoja.
Hyvä kokolajitelma pitää sisällään mahdollisimman monta eri vartalotyypin ja koon kuluttajaa vaatteen istuvuuden kärsimättä ja mahdollistaen valmistajalle tuottoa. (Ashdown
2007, 59.)
Kokolajitelmaa luotaessa on pohdittava, mitä vartalonmittoja käytetään luokitellessa kuluttajia eri kokoihin. Näistä mitoista puhutaan niin sanottuina kontrollimittoina. Lisäksi on
pohdittava kokolajitelan laajuus: kuinka monta kokoa lajitelmaan kuuluu. Kokolajitelman
sisällä on myös päätettävä, mitkä vartalotyypit ja mitat kuuluvat minkäkin yrityksen koon
alle ja kuinka suuri ero eri kokojen välillä on. (Ashdown 2007, 59.)
5.2

Kokomerkintöjen standardi

Koon merkintää selkeyttämään on luotu eurooppalainen standardi SFS-EN 134023:2017. Euroopassa on käytössä useita erilaisia käytäntöjä vaatteen koon määrittämiseen sekä merkitsemiseen. Tämä aiheuttaa kuluttajille haasteita vaatteita hankkiessa.
Vaikka standardi on yleisesti käytössä, jokainen yritys päättää itse mitkä mitat vastaavat
mitäkin kokoa. Tämä aiheuttaa sen, että sama henkilö käyttää eri valmistajilta eri kokoa
(Keiser & Garner 2008, 357). Standardi tarjoaa yrityksille mahdollisuuden selkeyttää ja
yhdenmukaistaa kokomerkintöjään. Standardi 13402-3:2017 kattaa kaikki vartalotyypit
sekä erilaiset vaatteiden tuotetyypit.
Standardi määrittää käytettäväksi kirjainkokomerkinnöiksi englannin kieleen perustuvat
lyhenteet maasta riippumatta. Kirjainkokoja käytetään yleisesti neulosvaatteissa sekä urheiluvaatteissa. Käytetyt kirjaimet ovat
XXS Extra Extra Small
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XS Extra Small
S Small
M Medium
L Large
XL Extra Large
XXL Extra Extra Large
3XL Extra Extra Extra Large
Yritys voi itse päättää, kuinka suuren kokolajitelman valitsevat käyttöönsä ja silti noudattaa standardia. Kokojen välinen ero on 8 senttimetriä pienemmissä ko’oissa XXS-XL ja
12 senttimetriä isommissa XL-3XL. (SFS-EN 13402-3:2017, 35)
Numeerisiin kokoihin standardi määrittää ensisijaisiksi mitoiksi vartalon pituuden ja lantion leveyden. Toissijaisina mittoina käytetään rinnan leveyttä sekä vyötärön leveyttä.
Kirjainkokojen välinen ero on pienempi kuin numeerisessa kokomerkinnässä: 4 senttimetriä rinnanympäryksessä pienemmissä ko’oissa 76-104cm ja isommissa 6 senttimetriä rinnanympäryksen ollessa yli 104 senttimetriä. Lantion leveydessä pienemmissä mitoissa kokojen välinen ero on sama 4 senttimetriä, mutta yli 129 senttimetriä leveissä
lantion mitoissa kokojen välinen ero on 5 senttimetriä. (SFS-EN 13402-3:2017, 7-8,1921) Standardi ei kuitenkaan määritä kuinka numeeriset koot pitäisi nimetä. Euroopassa
on yleisesti käytössä kokomerkintä 36-38-40, mutta esimerkiksi Isossa-Britanniassa koot
merkitään 4-6-8. Yleensä koko 38:n ajatellaan vastaavan kirjainkoossa kokoa M.
Kuluttajan näkökulmasta kokojärjestelmä voi aiheuttaa päänvaivaa. Kokojen väliset erot
ovat suuret vaatteen istuvuutta ajatellen. Jos kuluttaja kuuluu koon ylä- tai alalaitaan, ei
vaate todennäköisesti istu hyvin. Tämä on kuitenkin vain hyväksyttävä valmisvaatteiden
maailmassa.
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5.3

Kehonkuvan vaikutus koon valintaan

Kehonkuvalla tarkoitetaan ihmisen käsitystä omasta kehosta. Kehonkuva on jokaisen
henkilökohtainen tulkinta omasta vartalostaan. Kehonkuva tarkoittaa miten hyvänä tai
kelpaavana ihminen kokee kehonsa. Muiden ihmisten mielipiteillä ei ole merkitystä kehonkuvaa luotaessa. Kehonkuva luodaan itse, se on jokaisen oma kokemus. Se, miten
kehoa kohdellaan ja miten kehosta puhutaan, vaikuttaa kehonkuvan muodostumiseen.
(Väestöliitto 2019.) Kehonkuva voi muuttua ihmisen elämän aikana useita kertoja.
Kehonkuvalla on suuri vaikutus itsetuntoon. Positiivinen kehonkuva voi parantaa suorituksia esimerkiksi työelämässä, kun taas negatiivinen kehonkuva voi heikentää rohkeutta tehdä päätöksiä. (Fan ym. 2004, 8.) Kehonkuva vaikuttaa vaatteita ostaessa koon
valintaan. Pieneksi itsensä kokeva saattaa valita liian pienen koon sovitettavaksi, tai
isoksi itsensä kokeva sovittaa mieluiten suuria ja väljästi mitoitettuja vaatteita. Jos kehonkuva on todella huono, ei ihminen halua välttämättä sovittaa vaatteita ollenkaan.
Kehonkuvaa on tutkittu 1900-luvun alusta alkaen. Kehonkuvaa tutkittaessa tutkittavalle
esitetään kuvia ja siluetteja erilaisista vartaloista alipainoisista ylipainoiseen. Tutkittavan
on valittava omasta mielestään ideaali vartalonmalli. Tämän jälkeen tutkittava valitsee
kuvioista sen, mikä hänen omasta mielestään vastaa omaa kehoaan. Näin pystyttiin
vertaamaan ihmisen tyytyväisyyttä omaan kehoonsa. Ongelmaksi kokeessa saattoi
muodostua, ettei tutkittava löytänyt valittavista kuvioista yhtään kuvaa, joka vastaisi hänen omaa kehoaan. (Fan ym. 2004, 9.)
Raskaus muuttaa kehoa ja se saattaa muuttaa kehonkuvaa hyvinkin radikaalisti. Raskauden aikana paino nousee 8-15 kiloa. Vatsa kasvaa huomattavasti. Myös rinnat kasvavat raskauden aikana. (Terveyskirjasto 2018.) Kehonkuva muuttuukin raskauden aikana huomattavasti. Keho ei kuulukaan enää vain itselle vaan sillä on merkittävä osa
toisen ihmisen kehitystä. Osalle tämä muutos on miellyttävä ja helppo ottaa vastaan, osa
kokee muutoksen oudoksi ja haastavaksi. Koska keho muuttuu lyhyessä ajassa todella
paljon, voi olla haastavaa pitää kehonkuva kehoa vastaavassa kunnossa. Luvussa 7
käsitellään kyselyssä tulleita vastauksia, joista käy ilmi osalla äideistä olevan vaikeuksia
hahmottaa uuden kehonsa muodot.
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5.4

Kuluttaja valitsee koon

Hoikkuutta ihannoivassa yhteiskunnassa vaatteen kokomerkinnällä on merkitystä kuluttajalle ostopäätöstä tehdessä. Koska valmisvaatetuksessa koot määritellään brändin
mittataulukon mukaan, ei kuluttaja välttämättä löydä itselleen sopivaa kokoa. Koko saattaa myös vaihdella vaatteen mallista ja brändistä riippuen. Kuluttajalla voikin olla vaikeuksia hahmottaa oma kokonsa eri brändien kanssa asioidessa.
On yleisesti tiedossa, että kuluttaja suosii pienempiä vaatekokoja. Vaatteiden valmistajat
tarttuivat ongelmaan muokkaamalla kokojärjestelmäänsä. Nykyisin isompia kokoja myydään pienemmällä kokomerkinnällä. Esimerkiksi mittataulukon mukaan koko 40 onkin
kaupan hyllylle muutettu kooksi 38. (Liechty ym. 2010, 45-46) Näin valmistaja pyrkii imartelemaan kuluttajaa.
Halvemman hintaluokan vaatebrändit ovat vähentäneet tuotteidensa väljyyttä kirjainkoissa S, M ja L. Aiemmin S-koon vaatteen ostanut kuluttaja tarvitsisi vanhetessaan Mkoon. Kuluttaja ei aina halua tiedostaa kokonsa kasvamista, ja jatkaa liian pienen vaatekoon ostamista. (Liechty ym. 2010, 46)

6

Mittataulukoiden vertailu kilpailijoihin

Tämän luvun tarkoituksena on kartoittaa, miten Hujauksen mittataulukko vertautuu kilpailevien yritysten mittataulukoihin. Tavoitteena on selvittää mitä samaa ja mitä eroja
Hujauksella ja kilpailijoilla on. Aiemmissa luvuissa on jo todettu, että yritykset käyttävät
eri mittoja mittataulukoissaan ja määrittävät kokonsa eri mitoilla. Esimerkiksi sama vyötärönympäryksen mitta voi olla eri yrityksissä joko kokoa S tai M. Hujaus ilmaisi työtä
kartoittaessa, että erityisesti isompia kokoja tilaavat naiset tilaavat useammin väärän
koon. Vertailun avulla on mahdollista selvittää, johtuuko väärän koon tilaus siitä, että
Hujauksen mittataulukko eroaa kilpailijoiden mittataulukoista niin, ettei kuluttaja osaa valita omaa kokoaan. Vertailtaviksi yrityksiksi valittiin kolme yritystä: Boob, Mamalicious
sekä PidiBob.
Ruotsalainen Boob valittiin tutkimukseen, koska se on tunnettu imetysvaatteita valmistava brändi. Boobilla on samankaltainen filosofia kuin toimeksiantajayrityksellä Hujauksella: brändin arvoihin kuuluu niin eettisyys kuin ekologisuus. Boob on kasvanut suureksi
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yritykseksi. Toinen vertailun brändi on Mamalicious, joka on osa tanskalaista BESTSELLER konsernia. Mamalicious valmistaa imetysvaatteiden lisäksi äitiysvaatteita. Kolmanneksi yritykseksi valittiin suomalainen PidiBob, joka on aloittanut toimintansa samoihin
aikoihin Hujauksen kanssa. PidiBob valmistaa imetysmekkoja ja -tunikoita. Tuotteet
suunnitellaan ja ommellaan Suomessa.
Ensiksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että Hujauksen nettisivuilla ei ole julkaistu vartalon mittoihin perustuvaa mittataulukkoa. Kuvioissa kolme ja neljä kuvataan Hujauksen
mittataulukot. Hujaus ohjaa kuluttajan valitsemaan koon oman jo olemassa olevan vaatteen avulla. Verkkosivulla opastetaan valitsemaan hyvin istuva t-paita ja mittaamaan sen
avulla rinnanympärys. T-paita ohjeistetaan asettamaan tasolle ja mittaamaan rinnanympärys vaakasuoraan. Koko suositellaan valittavaksi rinnanympäryksen perusteella,
koska rinnanympäryksen on istuttava hyvin imetysvaatteessa, jotta imetykseen tarkoitettu luukku toimii halutulla tavalla. (Hujaus 2019.) Kuten aiemmin luvussa 4 todettiin,
pelkän vaatteen mittataulukon julkaisemisessa on niin hyvät kuin huonot puolensa. Vertailuun valituista yrityksista Boob ja Mamalicious ovat julkaisseet kuluttajille vartalon mittoihin perustuvat mittataulukot. PidiBob taas on julkaissut vaatteen mittataulukon.

17

Kuvio 3. Kotva-mekon mittataulukko (Hujaus 2019).
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Kuvio 4. Tuokio-mekon mittataulukko (Hujaus 2019).

.
Kuvio 5. Hujauksen ohjeistus mittataulukon tulkintaan (Hujaus 2019).
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Kuvio 5 Boob mittataulukko (Boob 2019).

Kuvio 6. Mamalicious mittataulukko (Mamalicious 2019).
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Kuvio 7. PidiBobin mittataulukko (PidiBob 2019).
Kuvioiden 3-7 perusteella kaikki vertailussa olevat yritykset käyttävät kirjainkokoja
mittataulukoissaan. Kokovalikoima on yrityksillä erilainen. Hujauksen kokovalikoima on
laajin pienimmän koon ollessa XS ja suurimman 4XL. Boobilla seka PidiBobilla on sama
kokovalikoima XS-XXL. Mamaliciouksen kokovalikoima kattaa yhden koon enemmän
valikoiman ollessa XS-XXXL. Tämä ero voi osaltaan selittää juuri isompien kokojen
kuluttajia koon valinnan vaikeudessa: jos tuotteita ei ole saatavilla, on haastavaa
määrittää omaa kokoaan oikein.
Myös

annettujen

mittojen

määrässä

on

eroja.

Jokainen

yritys

on

ottanut

mittataulukkoonsa eri mitat. Hujaus ja PidiBob käyttävät vaatteen mittataulukkoja.
Hujauksen mittataulukossa on mitat rinnan ja vyörätön kohdalta. Lisäksi kuluttajalle on
annettu mallin mitat helman leveydestä ja helman pituudesta sekä hihan pituus kuten
kuvio 5. osoittaa. Oikean koon valinnan näkökulmasta merkittäviä mittoja ovat rinnan
sekä vyötärön kohdan mitat. Helman leveyden tietäminen voi auttaa kuluttajaa
miettimään, onko mekon malli sellainen kuin halutaan, mutta tieto ei tuo lisäarvoa oikeaa
kokoa pohtiessa. PidiBob käyttää mittataulukossaan pääosin pituusmittoja olalta
helmaan, olalta imetysluukun alareunaan. Ainoana vaakamittana heillä on kainalosta
kainaloon annettu mitta. Tämä mitta ei kuitenkaan vastaa rinnan kohdalta otettua mittaa.
Kuluttajan näkökulmasta mittoja on annettu todella vähän.
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Vielä vähemmän mittoja on Boobin käyttämässä mittataulukossa. Mittataulukossa on
ainoastaan rinnanympärys sekä lantionympärys. Vyötärönympärys puuttuu kokonaan.
Boob käyttää vartalon mittataulukkoa eikä näin ollen mittataulukosta selviä tuotteiden
mittoja, esimerkiksi helman pituutta. Mamaliciouksella on PidiBobin tavoin kolme mittaa
saatavilla. Mamaliciouksen vartalonmittataulukkoon on merkitty rinnanympärys, mitta
rinnan alta sekä lantionympärys. Vyötärönympärystä ei ole käytetty.
Koska Hujaus käyttää vaatteen mittataulukkoa eikä vartalon mittataulukkoa, eivät
mittataulukot ole täysin verrattavissa keskenään. Koska Hujauksen kaksi mekkoa
kuitenkin istuvat rinnan kohdalta, voi mitat tuplaamalla verrata rinnanympärystä
Mamaliciouksen sekä Boobin mittataulukoihin. Hujauksen mittataulukosta lasketut mitat
eivät kuitenkaan täysin vastaa vartalon mittataulukosta saatua rinnanympärysmittaa,
minkä takia vertailu on enemmänkin suuntaa-antavaa.
XS

S

M

L

XL

XXL

Tuokio

82

88

91

100

104

111

Kotva

82

88

92

99

106

112

Boob

74-80

81-87

88-94

95-103

104-112

113-121

90

94

98

102

108

Mamalicious 86

Taulukko 1. Hujauksen mittataulukon perusteella laskettu rinnanympäryksen mitat sekä
vartailtavat mitat Boob ja Mamalicious (Boob 2019, Mamalicious 2019).
Boobin mittataulukon mitat ovat suuntaa-antavia eivätkä tarkkoja mittoja. Taulukosta 1
voidaan nähdä että mitoissa on eroja yritysten välillä. Hujauksen pienin koko XS on
pienempi kuin Mamaliciouksen mutta suurempi kuin Boobin. Mittataulukoista voi myös
havaita että Hujauksella tuotteita ei sarjota tasaisesti kuten Boobilla ja Mamaliciouksella.
Boobin kokojen välinen intervalli on 7cm ja isoimmissa ko’oissa L-XL-XXL väli on 9cm.
Mamaliciouksella pienempien kokojen luku on 4cm ja koon XL-XXL välillä 6cm.
Hujauksella sarjonta on hieman eri myös kahden tuotteen kesken. Taulukkoon 2. on
laskettu Hujauksen kokojen välinen intervalli.
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XS-S

S-M

M-L

L-XL

XL-XXL

Tuokio

6

3

9

4

7

Kotva

6

4

7

7

6

Taulukko 2. Hujauksen mittataulukon perusteella laskettu kokojen välinen intervalli.
Koska yritysten käyttämä kokojen välinen intervalli on erilainen, ovat mitatkin erilaisia. L
koko on kuitenkin suunnilleen vastaava kaikilla yrityksillä. Hujauksella L koon
rinnanympärys on 100 tai 99 cm, Boobilla 95-103 ja Mamaliciouksella 98.

7

Kysely

Osana tutkimusta tehtiin kysely koon valintaan liittyvistä tavoista. Kysely oli auki viikon
verran tammikuussa 2019 ja se jaettiin useammassa Facebookin äideille suunnatuissa
ryhmissä. Vastauksia kyselyyn tuli 105. Kyselyn kohderyhmä oli imettäneet ja tällä hetkellä imettävät äidit. Kyselyn kannalta ei ollut merkitystä, oliko vastaaja käyttänyt imetysvaatteita tai käyttikö hän niitä tällä hetkellä. Kohderyhmä saavutettiin hyvin. Ei kuitenkaan
voida taata varmuutta, etteikö kyselyyn vastannut yhtäkään henkilöä, joka ei olisi koskaan imettänyt. Tällä ei kuitenkaan ole suurta merkitystä, koska kyselyssä kysyttiin yleisesti koon valinnasta vaatteita ostettaessa eikä kyselyä rajattu koskemaan pelkästään
imetysvaatteita. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kuluttajien tapaa valita koko verkkokaupasta, ja miten heidän näkökulmastaan koon valintaa voi helpottaa. Kysely koostui
yhteensä 12 kysymyksestä. Kysymyksistä viisi oli monivalintakysymyksiä, kolme avointa
kysymystä, kaksi lineaarista asteikkoa, jossa valittiin, sopiiko mitä mieltä vastaaja oli väittämästä sekä kaksi monivalintakysymystä, jossa oli mahdollista valita useampi vaihtoehto.
Kyselystä rajattiin pois kaikki vastaajaa koskeva tieto. Kyselyssä ei kysytty ikää, koska
voidaan olettaa imettävän äidin asettuvan jonnekin 20-40 vuoden välille. Myöskään vastaajan asuinpaikka ei olisi tuonut kyselylle lisäarvoa.
Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää, kuinka usein asiakas on palauttanut verkkosivulta tilaamansa tuotteen väärän koon takia. Kuvio 8 mukaan vain 3%
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vastaajista joutuu palauttamaan tilaamansa tuotteen usein. Suurin osa eli 70% vastaajista vastasi palauttavansa tuotteen harvoin. Kysymys ei kuitenkaan selvitä, kuinka suuri
osuus verkkosivuilta tilatuista tuotteista on väärää kokoa. Kuluttaja saattaa pitää tuotteen
itsellään vaikkei kokovalinta olisikaan täysin onnistunut. Kysymyksestä voidaan kuitenkin
tulkita vastaajien olevan yleensä tyytyväisiä valitsemaansa kokoon. Toisaalta 17% vastasi palauttavansa tuotteen juuri väärän koon takia.

Kuinka usein joudut palauttamaan
tuotteen, koska koko on ollut väärä?
3%
10%
17%
70%

Harvoin

Usein

En koskaan

Todella usein

Aina

Kuvio 8 Palautusten määrä väärän koon takia
Seuraavaksi kysyttiin mittaako kuluttaja itsensä tai tietääkö hän vartalonsa mitat ennen
koon valintaa. Vastaukissa näkyi vahva kahtiajako: yli puolet vastanneista vastasi joko
mittaavansa tai tietävänsä mittansa, 46% ei mittaa eikä tiedä mittojaan. Kysymys ei
kerro, miksi vastaaja ei mittaa itseään. Syy voi johtua mittanauhan puutteesta, osaamattomuudesta tai yksinkertaisesti viitseliäisyydestä. Koska oma vaatekoko on mahdollista
määrittää sovittamalla vaatteita eri yrityksissä, voi omien mittojen selvittäminen tuntua
tarpeettomalta.
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Mittaatko itsesi ennen koon valintaa
tai tiedätkö vartalosi mitat?

46%
54%

Kyllä

En

Kuvio 9 Tieto vartalon mitoista
Kuvion 10 mukaan kuitenkin 61% vastaajista vertaa omia mittojaan verkkokaupan tarjoamaan mittataulukkoon. Tässä on pieni ristiriita edellisen kysymyksen kanssa, jossa
osa vastaajista väitti, ettei tiedä omia mittojaan. Kaupan tarjoamasta mittataulukosta halutaan ehkä kuitenkin saada tietoa kaupan käyttämistä mitoista. Koska 61% kertoi hyödyntävänsä mittataulukkoa, voidaan mittataulukon sisällyttämistä verkkokaupan tietoihin
pitää tärkeänä.

Vertaatko omia mittojasi kaupan
rajoamaan mittataulukkoon kokoa
valitessasi?

39%
61%

Kyllä

En

Kuvio 10 Mittataulukkoon vertaaminen
Seuraavaksi kysyttiin imetyksen vaikutuksesta vaatekoon valintaan. Kysymyksessä vastaajaa pyydettiin määrittelemään koon valinnan vaikeus valitsemalla asteikosta 1-5 ajatustaan vastaava tunne. 1 tarkoitti ei lainkaan samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä.
Vastaukset jakaantuivat kohtuullisen tasaisesti kaikkien muiden paitsi ”täysin samaa
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mieltä” vaihtoehdon välille. 16,3% koki koon valinnan olleen helppoa imettäessä. 25%
valitsi koon valinnan olleen kohtuullisen helppoa. 24% valitsi asteen kolme, jonka voisi
tulkita tarkoittavan, ettei vaatekoon valinta ollut helppoa eikä vaikeaa. 28,8% vastasi vaatekoon valinnan olleen kohtuullisen vaikeaa. Kuvio 11 havainnollistaa vastausten jakauman.

Kun imetin/ imetän minun oli/on
vaikeaa valita oikea vaatekoko
40
30
20

25

28.8
24

16.3
5.8

10
0
1

2

3

4

5

Kun imetin/ imetän minun oli/on vaikeaa valita oikea vaatekoko

Kuvio 11 Vaatekoon valinnan vaikeudesta imettäessä prosentteina
Seuraavan kysymyksen ”minun on ylipäätään hankalaa valita oikea vaatekoko” haluttiin
selvittää vaikuttaako imetys vaatekoon valintaan. Kuvio 12 näyttää miten kysymykseen
vastattiin. Miltei saman verran vastaajia vastasi täysin samaa mieltä myös tähän kysymykseen eli 5,7%. Tästä voi tehdä johtopäätöksen, että samoilla henkilöillä on vaikeaa
valita vaatekokonsa imettämisestä riippumatta. Huomattava osa vastaajista 76,2% vastasi joko 1 täysin eri mieltä, vaihtoehdon 2 kohtuullisen eri mieltä tai 3 neutraalin vaihtoehdon. Vaatekoon valinta tuottaa vaikeuksia siis noin 25% vastaajista.
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Minun on ylipäätään hankalaa valita
oikea vaatekoko
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Minun on ylipäätään hankalaa valita oikea vaatekoko

Kuvio 12 vaatekoon valinnan vaikeudesta. 1 Ei lainkaan samaa mieltä, 5 Täysin samaa
mieltä. Ilmaistu prosentteina vastaajista
Seuraavaksi kysyttiin avoimen kysymyksen avulla, miksi vaatekoon valinta koetaan vaikeaksi. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 54. Vastauksista nousi erityisesti esiin
erilaiset mitoitukset yritysten välillä. 17 vastannutta kirjoitti kokojen vaihtelun eri merkkien
välillä tekevän koon valinnasta vaikeaa. Tämä ongelma onkin tiedossa, koska kuten
aiemmissa luvuissa on todettu, jokainen yritys määrittelee itse oman mittataulukkonsa.
Muutama vastaaja kirjoitti brändin sisällä olevan kokoeroja. Tämä ei ole yritykselle toivottua, vaan kokojen tulisi olla johdonmukaisia, jotta kuluttajan on helpompi valita vaatekoko.
Vastaajista 13 kirjoitti, ettei vartalon malli sovi valmisvaatteisiin. Vartalon mittasuhteet
ovat erilaiset, kuin mitä yritykset käyttävät kaavoittaessaan vaatteita. Tämä ongelma on
myös tiedossa. Kuten luvussa 5 kokomerkinnät todettiin, erilaisia vartalonmalleja on
useita, eikä yritysten ole mahdollista ottaa kaikkia vartalonmalleja huomioon. Tämä jättää automaattisesti istuvien vaatteiden ulkopuolelle pienen osan väestöstä. Neljä vastaajaa kertoi kuuluvansa mittojen mukaan kahden koon väliin, ja siksi oikean koon valitseminen on vaikeaa.
Yhdeksän vastaajaa kertoi raskauden ja imetyksen vaikuttaneen koon valinnan vaikeuteen. Raskauden aikana keho on muuttunut, paino on esimerkiksi noussut, eikä kuluttaja
ole vielä sopeutunut uuteen kehoonsa. Eräs vastaaja kirjoitti ”kasvoin odotusaikana
koosta 34 kokoon 36/38, enkä ole halunnut kiloista eroon. En vain osaa vieläkään ajatella
itseäni isompana kuin XS”.
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Viisi vastaajaa huomautti puutteellisen tiedon verkkosivuilla vaikeuttavan koon valintaa.
Vastauksista kävi ilmi liian epäselvän mittataulukon haastava tulkitseminen. Myös hoikkien ja pitkien mallien käyttö tuotekuvissa mainittiin vaikeuttavan vaatteen istuvuuden
hahmottamista omalle keholle.
Seuraavaksi kysyttiin monivalintakysymyksellä millä perusteella kuluttaja valitsee vaatekoon. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampi vaihtoehto ja lisätä oma vastaus kysymyksen ”muu”-kohtaan. Kysymyksessä nousi kolme vastausta selvästi yli muiden vaihtoehtojen. 56,2% valitsi muun verkkokaupan tarjoaman tiedon perusteella (esim. kuvat
tuotteesta mallin päällä, asiakasarvostelut, mallin käyttämä koko, mallin mitat), 48,6%
valitsen saman hyväksi todetun koon brändistä riippumatta, 47,6% vertaan omia mittojani verkkokaupan mittataulukkoon. 19% valitsi ”sovitan vastaavaa tuotetta kivijalkaliikkeessä”. Yksi vastaaja kirjoitti tilaavansa kahta kokoa ja valitsevansa niistä paremman.
Yksi kirjoitti ostavansa kaikki tuotteensa yhdeltä brändiltä, jonka koon hän tuntee.
Seuraavaksi haluttiin kerätä tietoa, mitä tietoja vastaajat pitävät hyödyllisenä vaatekokoa
valittaessa. Kysymys aseteltiin muotoon ”mitkä seuraavista koet kaikista hyödyllisimmäksi tiedoksi vaatekokoa valitessasi?”. Vastaaja sai valita useamman vaihtoehdon.
Vastaajista 76% valitsi kirjoitettu kuvaus tuotteen väljyydestä ja koon vastaavuudesta,
58,7% vaatteen mittataulukko, 41,3% tiedot mallin mitoista ja mallin käyttämästä koosta,
37,5% vartalon mittataulukko, 22,1% kuvallinen ohje vartalon mittaamisesta. 1,9% vastasi video-ohjeen vartalon mittaamisesta auttavan ja 5,8% koki videon tuotteesta hyödylliseksi. Lisäksi avoimeen ”muu” kohtaan yksi kirjoitti asiakkaiden arvostelut ja kaksi mainitsi sovittamisen olevan paras apu koon valintaan.
Vastaajilta kysyttiin avoimen kysymyksen avulla mitä tietoja tuotteista olisi tärkeä antaa.
Kysymys tarkennettiin koskemaan imetysmekkoa ja legginssejä, koska tuotteet ovat tällä
hetkellä toimeksiantajayrityksen tarjonnassa. Vastauksissa toistui hieman jo aiemmin kyselyn avulla todettuja tietoja. Avoimeen kysymykseen vastasi 54 henkilöä. Vastauksissa
toistui tarve tietää materiaalin joustavuudesta. 23 vastaajaa kirjoitti haluavansa tietää,
kuinka paljon kangas joustaa. Tämä onkin kuluttajalle varmasti hyvä tieto, mutta sen
ilmaiseminen ymmärrettävästi voi olla haastavaa.
Vastauksissa painotettiin vaatteesta otettuja mittoja eikä vartalon mittoja. Yleisesti voi
sanoa, että kuluttaja toivoo mahdollisimman tarkkoja mittoja. Vastauksissa nousi esiin
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rinnanympäryksen olevan tärkein mitta imetysmekon kohdalla. Muutama vastaaja kirjoitti
haluavansa tietää, minkä kokoiselle kuppikoolle vaate on suunniteltu. Muiksi tärkeiksi
mitoiksi nousivat vyötärönympärys, lantionympärys, mekon pituus olalta helmaan sekä
imetysluukun mitta olalta luukun alareunaan. Legginsseistä hyödyllisimmäksi tiedoksi
koettiin lantionympärys sekä lahkeen pituus. Lisäksi useampaan kerran kirjoitettiin haaran korkeudesta, onko legginssien malli lantiomallinen vai nouseeko vyötärölle asti. Monessa vastauksessa nousi esiin myös halu tietää legginssien reiden leveysmitta.
Muutaman kerran ehdotettiin vaatteiden kuvaamista eri kokoisten mallien päällä. Lisäksi
kirjoitettiin hyvän tuotekuvauksen tuotteen väljyyksistä auttavan valintaa. Kuvausta on
kuitenkin mahdotonta kirjoittaa, koska jokaisella on oma kokemus siitä mikä väljyys on
riittävä ja mikä on liikaa tai liian vähän. Toiselle väljä malli on toiselle tiukka.
Kyselyssä pyydettiin ehdotuksia vastaajilta, miten oikean koon voisi löytää helpoiten. Kysymys oli avoin ja siihen vastasi 37 henkilöä. Vastauksissa toistui toive selkeästä vaatteen mittataulukosta. Tämän kirjoitti 19 vastaajaa. Muuten vastauksissa oli paljon hajontaa. Muutama korosti hyvin kuvattua tuotetta. Viisi vastaajaa kaipasi vaatteesta kuvia eri
kokoisten mallien päällä. Kolme vastaajaa kirjoitti mallin mittojen ja pituuden auttavan
hahmottamaan tuotteen mittasuhteita. Kolme vastaajaa koki asiakkaiden kokemusten
julkaisemisen hyödylliseksi. Yksi pyysi kuvausta tuotteen väljyyksistä, ja yksi vinkkiä millaiselle vartalotyypille tuote sopii. Lisäksi yksi vastaaja mainitsi Taylor guide-appin.
Lisäksi kyselyssä kysyttiin toimeksiantajayrityksen toiveesta, kuinka kauan arvelet käyttävän imetysvaatetta per lapsi. Kysymys ei niinkään tuo tietoa koon valinnasta, mutta
auttaa yritystä pohtimaan tuotteidensa elinkaarta. Vastaajista 36,2% suunnitteli käyttävänsä imetysvaatteita 6-12 kuukautta, 23,8% yli 12 kuukautta, 22,9% 3-6 kuukautta,
6,7% 1-2 kuukautta, 9,5% ei ole käyttänyt imetysvaatteita sekä 1% ei tiedä.
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8

Päätäntä

Työn lopuksi esitetään tiivis yhteenveto tutkimuksesta sekä pohdintaa tutkimuksen onnistumisesta sekä mahdollisista jatkotutkimuksista
8.1

Yhteenveto

Opinnäytetyössä tutkittiin koon valintaan vaikuttavia tekijöitä. Tutkimus koostui kirjallisuuslähteistä, vertailuanalyysista sekä kyselystä.
Mittataulukoiden vertailuanalyysi paljasti toimeksiantajayrityksen Hujauksen käyttämän
vaatteen mittataulukon olevan poikkeuksellinen ratkaisu. Yrityksissä on yleensä käytössä vartalonmittoihin perustuva mittataulukko. Tähän on luultavasti syynä tuotevalikoiman laajuus. Olisi liian työlästä kirjoittaa mittataulukko jokaisesta tuotteesta erikseen.
Vertailussa havaittiin myös Hujauksen tuotteiden sarjonnan olevan hiukan epäjohdonmukaista. Vertailussa huomattiin Hujauksen kokovalikoiman olevan laajempi kuin kilpailijoilla. Tämä antaa kilpailuedun Hujaukselle. Vertailun mukaan Hujauksen tuotteiden mitat ovat kohtuullisen samat kuin kilpailijoiden käyttämät mitat. Erot olivat muutamia senttejä. Koska Hujauksen tuotteet valmistetaan joustavasta neuloksesta, helpottaa se kuluttajan onnistumista koon valinnassa.
Kyselyn avulla saatiin kartoitettua kohderyhmän toiveita koon valinnan helpottamiseksi.
Kyselyssä nousi esille toive tarkasta mittataulukosta vaatteen mitoista. Kyselyn perusteella kuluttajat pitävät Hujauksen käyttämää vaatteen mittataulukkoa parempana kuin
yleisesti käytössä olevaa vartalon mittataulukkoa. Kyselyn perusteella kuluttajat osaavat
ottaa mitat omasta vartalostaan, eivätkä kaipaa tähän lisäohjeistusta. Sen sijaan tuotteesta toivottiin enemmän tietoa. Etenkin materiaalin joustavuuden määrän kertominen
auttaisi kuluttajaa. Kyselyssä toivottiin myös selkeitä kuvia tuotteista, mieluiten eri kokoisten ja imettävien naisten päällä. Osassa vastauksista hoikan mallin käyttäminen imetysvaatteiden myynnissä tuntui harhaanjohtavalta.
8.2

Pohdinta

Kysely tuki hyvin tutkimuksen toteutumista. Vertailuanalyysi toimi työkaluna toimeksiantajayrityksen mittataulukon onnistumisen kartoittamiseen. Tutkimus vastasi kaikkiin tut-
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kimuskysymyksiin: ’’millä perusteella kuluttaja valitsee vaatekoon’’, ’’mitä keinoja kuluttaja käyttää oikean koon selvittämiseen’’, ’’tutustuuko kuluttaja yrityksen tarjoamaan tietoon tuotteiden mitoituksesta’’ sekä ’’mitkä tekijät vaikuttavat vaatekoon määrittymiseen”.

Vaikka tutkimus vastasi asetettuihin tutkimuskysymyksiin, on silti mahdotonta saada kuluttaja valitsemaan vaatekokonsa aina oikein. On kuluttajan päätettävissä, tutustuuko
hän yrityksen tarjoamiin tietoihin ja käyttääkö aikaa koon valintaan. Suoranaista ratkaisua koosta johtuvien palautusten minimointiin ei ole tarjolla.

Oikean koon valinta on varsin haastava aihe ja ongelma ratkaistavaksi. Jatkotutkimuksia
voisikin tehdä virtuaaliseen sovittamiseen liittyen. Koska kuluttajan voi olla vaikea tulkita
mittataulukoita, eikä lisätietoja välttämättä vaivauduta lukemaan, paras keino saavuttaa
oikea koko, olisi jos sovitusprosessi parantuisi. Tämän tyyppistä tutkimusta tehdään jo
3D-skannauksen avulla.
8.3

Kehitysideoita toimeksiantajayritykselle

Toimeksiantajayrityksellä Hujauksella on jo käytössä mittataulukko vaatteen mitoista.
Tutkimuksen perusteella suosittelisin lisäämään mittataulukkoon mitan olalta imetysluukun alareunaan. Tämä auttaisi kuluttajaa arvioimaan mihin kohtaan kuminauha asettuu
vartalolla. Mittataulukossa on ilmoitettu mitta imetysluukun alareunasta kuminauhan kohdalta. Tämän voisi tarkentaa vyötärön mitaksi. Toisaalta, jos rinnat ovat todella suuret,
ei kuminauha asetu vyötärölle. Mitta on otettu kuminauha kiristettynä. Osaa kuluttajista
saattaisi kiinnostaa mitta venytettynä, niin sanottu maksimimitta mekon vyötärölle. Legginssien mittataulukkoon olisi hyvä lisätä reiden ympärysmitta.
Tällä hetkellä Hujauksen tuotteet on valokuvattu hyvin ja monesta kuvakulmasta. Kuvissa näytetään imetysluukun toiminta. Tuotekuvauksessa on myös hyvin kerrottu tuotteen väljyyksistä sekä mallin pituus ja käyttämä koko. Halutessaan Hujaus voi laajentaa
kuvien määrää ja kuvata tuotteen myös eri kokoisten mallien päällä. Kyselyn perusteella
tämä helpottaisi tuotteen istuvuuden hahmottamista oman vartalon päällä.
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