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Vaateteollisuus on erittäin ympäristöä rasittava teollisuuden ala. Vaikka vastuullisuus onkin 
noussut trendiksi viimeisien vuosien aikana, on kuluttajan edelleen vaikea tehdä vastuulli-
sia valintoja vaateostoksillaan. Loppujen lopuksi kuluttajilla on kuitenkin valta siitä, minkä-
laisia vaatteita vaatekaupoissa myydään. Tästä syystä tämä opinnäytetyö keskittyy tutki-
maan kuluttajien ostokäyttäytymistä, vastuullisuutta ja vaatekauppaa.  
 
Päätutkimusongelma on miten saada 18-30 vuotiaat uusimaalaiset kuluttajat ottamaan 
enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon vaatteita ostettaessa. Rajaus on tehty perusjou-
kon tavoitettavuuden ja käytössä olevien resurssien perusteella. Alaongelmia tutkimuk-
sessa ovat mitkä tekijät vaikuttavat tällä hetkellä eniten ostopäätökseen, kuinka tärkeinä 
vastuullisia tekijöitä pidetään tällä hetkellä vaatteita ostettaessa, mitä kanavia pitkin vas-
tuullisuutta voitaisiin tuoda enemmän esille vaatteiden markkinoinnissa ja ottavatko jotkin 
toiset alaryhmät enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon, kuin toiset. 
 
Vastuullisuus on myös vahvasti läsnä 2019 vuoden kuluttajien megatrendeissä. Kasvihuo-
nepäästöt ovat vaateteollisuuden suurimpia haittoja, mutta myös erilaiset sosiaaliset ongel-
mat kuten työntekijöiden huonot työolosuhteet ovat osa sitä. Ostopäätösprosessi ja sen eri 
vaiheet ovat tärkeimpiä työkaluja tutkiessamme kuluttajien ostokäyttäytymistä. Toisaalta 
ostokäyttäytymiseen vaikuttamisesta puhuttaessa yksi tärkeimpiä teorioita on markkinointi-
mix. 
 
Tutkimus on toteutettu kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusmenetelmää hyödyntäen. Tut-
kimus toteutettiin nettikyselynä ja vastauksia kerättiin sosiaalisen median ja sähköpostija-
kelun avulla. Vastauksia saatiin kaiken kaikkiaan 205, joka on kohtuullisen hyvin kvantitatii-
visessa tutkimuksessa ottaen huomioon tarkkaan rajatun perusjoukon. Kyselytutkimuksen 
kysymykset on johdettu suoraan teoriasta, joka nostaa tutkimuksen validiteettia. Tutkimus-
tulosten perusteella vastuulliset tekijät eivät ole merkittävimpiä tekijöitä ostopäätöksessä 
tällä hetkellä. Jotain on siis vielä tehtävä kuluttajien pään kääntämiseksi. Miesten ja nais-
ten välisessä vastuullisuudessa oli kuitenkin huomattavissa paikoitellen merkittäviäkin 
eroja.  
 
Opinnäytetyö prosessi kesti noin kolme kuukautta, mutta itse kirjoitus ja kyselyn toteutus 
osuus noin puolitoista kuukautta. Hyvin suunnitellun aikataulutuksen myötä työn oli mah-
dollista valmistua ajallaan. Työn tekemiselle olisi varmasti ollut mahdollista löytää myös toi-
meksiantaja, mutta tällä kertaa hyödyt tehdystä työstä ovat enemmänkin yleishyödyllisiä, 
vaikkakin vaateyritykset pystyvätkin käyttämään sen tarjoamaa tietoa markkinointinsa 
suunnitteluun.  

Asiasanat 
Kuluttajakauppa, vastuullisuus, vaatetusteollisuus, kyselytutkimus, muoti 
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1 Johdanto 

Alati muuttuvat muotitrendit, ympäristöahdistus ja vaateteollisuus. Nämä asiat ovat hel-

posti ristiriidassa keskenään ja silti kuluttajat joutuvat usein punnitsemaan näitä asioita 

vaateostoksillaan. Vaateteollisuus on erittäin ympäristöä rasittava teollisuuden ala. Kuiten-

kin vastuullisuus aate on nostanut päätään runsaasti viimevuosien aikana ja nykyään on-

kin ”in” olla ekologinen ja tehdä kestäviä valintoja. Kuinka paljon näillä asioilla kuitenkaan 

on painoa miettiessä jonkin uuden vaatekappaleen ostamista? Kuluttajilla on valta osto-

käyttäytymisellään vaikuttaa siihen, millaiset yritykset menestyvät, tai millaiseksi yrityksen 

tulee muuttua menestyäkseen paremmin alallaan. Tämän opinnäytetyön tarkoitus on sel-

vittää kuluttajien ostokäyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, vastuullisuuden tärkeyttä ja mi-

ten ostokäyttäytymisestä voitaisiin tehdä entistä vastuullisempaa.  

 

Päätutkimusongelmaksi tässä opinnäytetyössä kiteytyi miten saada 18-30 vuotiaat kulut-

tajat ottamaan enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon vaatteita ostettaessa. Alaongel-

mia ovat mitkä tekijät vaikuttavat tällä hetkellä eniten ostopäätökseen, kuinka tärkeinä 

vastuullisia tekijöitä pidetään tällä hetkellä vaatteita ostettaessa, mitä kanavia pitkin vas-

tuullisuutta voitaisiin tuoda enemmän esille vaatteiden markkinoinnissa ja ottavatko jotkin 

toiset alaryhmät enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon, kuin toiset.  

 

Opinnäytetyössä käytetään pääosin kvantitatiivista, eli määrällistä tutkimusmenetelmää. 

Tutkimukseen tarvittavaa tietoa kerättiin verkkopohjaisella kyselomakkeella 2019 vuoden 

lokakuussa. Kyselylomakkeessa oli myös kaksi avointa kysymystä, joten myös joissain 

määrin kvalitatiivisia, eli laadullisia tutkimusmenetelmiä on käytetty tässä työssä. Kysely-

tutkimus tehtiin 18-30 vuotiaille uusimaalaisille. Vastausten keräämiseen käytettiin Webro-

pol -työkalulla luotua lomaketta, jota pystyttiin jakamaan julkisen nettilinkin kautta pääosin 

sosiaalisessa mediassa. Kyselyn vastausaika oli 18.10-26.10 aamupäivään. Tällöin vas-

taajilla oli noin tasan seitsemän päivää aikaa vastata kysymyksiin.  

 

Tavoitteena oli saada perusjoukosta sellaista tietoa, jonka avulla voidaan vetää johtopää-

töksiä vastauksiksi tutkimusongelmiin. Lopputuloksena tulisi olla kattava ja totuudenmu-

kainen kuva nykytilanteesta ja tämän avulla pystyä luomaan lisää vaihtoehtoja vastuullis-

ten tekijöiden mukaan ottamisesta ostopäätökseen. Lisäksi tavoitteena oli luoda sellaista 

tietoa, jota myös vaatemyyjät ja valmistajat pystyisivät mahdollisesti hyödyntämään tule-
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vaisuudessa markkinoidessaan vastuullisia vaatteitaan. Tarkoitus on myös herätellä kulut-

tajia ja erityisesti kyselyyn vastanneita ottamaan enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon 

vaatteita ostaessaan. Yleishyödyllinen tavoite on myös, että mikäli kuluttajat saadaan otta-

maan enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon ja muuttamaan ostokäyttäytymistään, vai-

kuttaa tämä myös alalla toimivien yritysten liiketoimintaan.  

 

Työn alussa perehdytään vaateteollisuuden ja vastuullisuuden maailmaan. Alussa ava-

taan peruskäsitteitä kuluttajakaupasta, vaatteista ja vastuullisuudesta. Tämän jälkeen tar-

kastellaan vaateteollisuuden nykytilannetta ja vastuullisuuden ja vaateteollisuuden välistä 

suhdetta. Tämän jälkeen kolmosluvussa siirrytään tutkimaan kuluttajien ostokäyttäyty-

mistä teoriassa sekä siihen vaikuttamista. Ostopäätösprosessi esitellään kattavasti ja tä-

män jälkeen esitellään markkinoinnin perusteoria markkinointimix sekä pureudutaan vas-

tuullisuuden markkinointiin. Neljännessä luvussa keskitytään itse kyselytutkimusprosessiin 

ja sen käytännön toteuttamiseen. Tämän jälkeen siirrytään viidenteen lukuun, jossa käy-

dään läpi tutkimuksen tulokset. Kuudennessa luvussa vedetään johtopäätöksiä tutkimus-

tuloksista ja haetaan vastauksia tutkimusongelmiin. Pohdinnassa eli viimeisessä luvussa 

päästään seuraamaan työntekijän mietteitä prosessista.  
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2 Vaatekauppa ja sen vastuullisuus  

Tässä luvussa perehdytään tarkemmin opinnäytetyön ja tutkimusongelmien keskeisimpiin 

käsitteisiin ja teemoihin. Alussa tutustutaan kuluttajakauppaan ja sen tarkempiin määritel-

miin, jotta ymmärrämme minkälaisen kaupan aihe rajaa pois. Tämän jälkeen käsitellään 

vaatteita ja muotia termeinä sekä vallitsevia trendejä kulutuksessa ja muodissa. Lopuksi 

tarkastellaan vastuullisuus käsitettä sekä tämän suhdetta vaatteisiin.  

 

2.1 Kuluttajakauppa 

Kuluttajakauppaa säätelee kuluttajansuojalaki. Kuluttajansuojalain 1 luvussa määritellään, 

missä tapauksissa kyseessä on kuluttajakauppa. Kun elinkeinonharjoittaja myy kuluttajalle 

kulutushyödykkeen, on kyseessä kuluttajakauppa. Tapahtuman ei ole välttämätöntä olla 

myynti, vaan se voi olla myös tarjontaa, välittämistä ja markkinointia. Elinkeinonharjoitta-

jan pidetään henkilöä, yritystä, tai yhteisöä, joka ammattimaisesti voittoa tavoitellen myy ja 

pitää tarjolla kulutushyödykkeitä kuluttajille. Vastaavasti kuluttajalla tarkoitetaan henkilöä, 

joka ostaa hyödykkeen muuhun tarkoitukseen, kuin elinkeinotoimintaa varten. Kulutus-

hyödyke voi olla tavara, palvelus, tai etuus, jota tarjotaan ihmisille ja joita ihmiset ostavat 

yksityistä talouttaan varten. Tärkeimpänä huomiona voidaan pitää, että kuluttajakauppa ei 

ole kyseessä silloin, kun elinkeinonharjoittajat esimerkiksi kaksi yritystä käyvät keskenään 

kauppaa. (Kuluttajansuojalaki 20.1.1978/38; Minilex 2019) 

 

Kuluttajakaupasta käytetään myös yleensä termiä B2C (Business to customers) ja tämän 

vastaparina on B2B (Business to Business). Tuotteet voidaan täten jakaa B2C ja B2B 

sekä B2C+B2B tuotteisiin. Kuluttajatuote (B2C) on tuote, joka on suunniteltu käytettäväksi 

kotitalouksiin sellaisenaan. Tuotteeseen ei siis tarvitse tehdä muutoksia saadakseen sen 

soveltumaan kotitalouksiin. Kaikki tuotteet, jotka eivät täytä tätä kriteeriä ovat vastaavasti 

yritystuotteita (B2B). Tässä ei ole siis mitään merkitystä sillä, onko tuote myyty yritykselle, 

joka on välittänyt tuotteen eteenpäin. Kuluttajatuotteita ovat siis esimerkiksi tietokone ja 

vaatteet, vaikkakin ovat tarkemmin B2C+B2B tuotteita, koska soveltuvat myös yrityksille. 

Vastaavasti esimerkiksi juoma-automaatti on puhtaasti yritystuote. (Elker 2018)  

 



 

 

4 

 

 

 

2.2 Vaatteet, muoti ja pikamuoti 

Suomisanakirjan mukaan ”vaate” -sanan ensimmäinen merkitys on yleensä monikossa 

käytetty tarkoitettu kuvaamaan kerralla päällä olevia, tai muuta kokonaisuutta muodosta-

via pukimia. Vaate yksikössä siis viittaa täten yksittäiseen vaatekappaleeseen. Eräs mer-

kitys vaatteelle on myös ylipäätään kangaskappale, tai kudonnainen. Sängyssä esimer-

kiksi käytetään vuodevaatteita. (Koskennurmi-Sivonen 2003, 1-2; Suomisanakirja 2019a) 

Tässä tekstissä vaatteilla tarkoitetaan nimenomaan pukine kokonaisuuksia sekä vaate-

kappaleita.  

 

Muoti on Suomisanakirjan mukaan suosiossa olevaa tyyliä ja tiettynä ajankohtana vallit-

seva makusuunta. Sanaa voidaan kuitenkin käyttää myös vaatemuodin ulkopuolella ku-

vaamaan suosittua tyyliä tai makusuuntaa. Toisaalta termit muotiteollisuus ja vaateteolli-

suus kulkevat käsikädessä ja niitä voidaankin käyttää synonyymin omaisesti. (Suomisana-

kirja 2019b)  

 

Pikamuoti sana on keksitty kuvaamaan muoti tyylejä ja vaatteita, jotka päätyvät nopeasti 

muotinäytösten lavoilta kauppoihin. Tuotteille on ominaista, että ne on tuotettu halvalla ja 

tämä takaa valtavirta kuluttajalle mahdollisuuden pukeutua uusimman muodin mukaan 

kohtuullisella hinnalla. Uusia mallistoja voidaan tuoda jatkuvasti ulos. Kun liikkeessä on 

uusia vaatteita tarjolla, kuluttajat vierailevat siellä useammin ja myös ostoksia kertyy 

enemmän. Koska vaatteiden valmistuskustannukset ovat pienet ja tyylit perustuvat nope-

asti vaihtuviin trendeihin, tuotteet eivät ole pitkäikäisiä ja niitä heitetään paljon pois. Vaate-

kappaletta ei ole suunniteltu kestäväksi useampaa vuotta ja tämä mahdollistaa niiden hal-

vat valmistuskustannukset, kun ei laadukkaita materiaaleja tarvitse käyttää. Pikamuoti yh-

distetäänkin usein ympäristön saastumiseen ja halpojen kustannusten vuoksi työntekijöi-

den huonoihin työolosuhteisiin. (Investopedia 2019.)  

 

2.2.1 Vaateteollisuus ja vaatetrendit 

 

Vuonna 2018 Yhdistyneessä Kuningaskunnassa tehdyn kyselyn perusteella 47,12% vas-

tanneista ostavat yli 10 vaatekappaletta keskimäärin vuodessa (25,45% 10-20kpl). 

38,89% vastanneista osti vuodessa keskimäärin 1-10kpl ja 13,99% ei tiennyt. (Sabanoglu 

2018) Fashion Unitedin mukaan vaateteollisuuden arvo on maailmanlaajuisesti 3 triljoo-

naa Yhdysvaltain dollaria, joka on 2% koko maailman bruttokansan tuotteesta. (Fashion 
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United 2019.) Suomen tekstiili ja muoti ry:n Tilastokeskuksen tietojen pohjalta tehdyn ra-

portin mukaan Suomessa oli vuonna 2017 3 420 vaate- ja tekstiilialan yritystä. Näistä 68% 

yhteensä olivat tekstiilin ja muodin vähittäis-, tai tukkukauppiaita. Loput jakautuivat melko 

tasaisesti vaatteiden ja tekstiilien valmistukseen sekä huoltoon sekä muuhun muoti- ja 

tekstiilialan valmistukseen. Suurin liikevaihto 2018 oli vähittäiskauppiailla 1 620 miljoonaa 

euroa. Toiseksi eniten tukkukaupoilla 730 miljoonaa euroa. Yhteensä koko alan liikevaihto 

vuonna 2018 oli 4,4 miljardia euroa. Vuonna 2017 suomalainen käytti vaatteisiin ja jalki-

neisiin keskimäärin vuoden aikana rahaa 870 euroa. Yhteensä vaatteita ja jalkineita ostet-

tiin koko maassa 4,8 miljardilla eurolla. Tämä tulos vastaa 4,2% kaikesta suomalaisten ra-

han käytöstä vuoden aikana. Vuosien aikana vaatteiden ostaminen on euromääräisesti 

noussut. Kuitenkin, koska suomalaisilla on enemmän rahaa käytössään, niin vaatteiden ja 

jalkineiden osuus kaikesta kulutuksesta on laskenut vuosien 1975 ja 2017 välillä 6,1 pro-

sentista 4,2 prosenttiin. (Suomen tekstiili ja muoti 2019, 6-12; Suomen tekstiili ja muoti 

2018, 3-16.) 

 

Vaatteet ja muoti siis ovat toimialana kohtuullisen iso. Vaatteiden ostamisesta on vuosien 

kuluessa tehty entistä helpompaa. Nykyään vaatteita voi ostaa ainakin vaateliikkeistä, 

marketeista, verkkokaupoista, kirpputoreilta, Facebook ryhmistä, tuttavilta ja markkinoilta 

jne. Kaupan liiton 2019 tekemän selvityksen perusteella iso osa suomalaista ostaa vaat-

teita marketeista kuten Prismasta, Tokmannilta ja K-Citymarketista. Vastaajien keskuu-

dessa iällä oli kuitenkin merkitystä ja nuoremmat suosivat enemmän vaateliikkeitä kuten 

Hennes & Mauriz, tai verkkokauppoja kuten Zalando. (Tammilehto 2019.)  

 

Millaisia vaatteita sitten nykyään ostetaan? 2010 vuosikymmenen suurimpia trendejä 

ovat/ovat olleet erilaiset kapeat aurinkolasit, ”alastomat” verkko vaatteet, lenkkitossut eri-

laisine malleineen erityisesti retromallit. Lisäksi urheilulliset vaatteet (ja myös kengät viita-

ten edelliseen) ovat olleet suosittuja pitkään, joka on näkynyt esimerkiksi valmistajien Adi-

daksen ja Niken myynneissä. Farkkutyylissä taas on päädytty hieman löysempiin mallei-

hin. Viimeisimmäksi vuosikymmentä määrittäneeksi vaatetrendiksi voidaan nostaa ”logo-

mania”. (Laplaca 2019.) Vaatteissa ja laukuissa ja repuissa on näkynyt enemmän ja 

enemmän tunnettujen valmistajien nimiä ja logoja. Brändeillä on siis iso vaikutus kulutta-

jien toimintaan.  
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2.2.2 Kuluttajatrendit 

Kuluttajatrendillä tarkoitetaan tapoja ja käytäntöjä, jotka vallitsevat vahvasti ja ohjaavat ku-

luttajia tavaroiden ja palveluiden kulutuksessa. Kuluttajatrendit seuraavat muutakin, kuin 

vain sitä, mitä ostetaan ja kuinka paljon kulutetaan. Trenditieto voi pitää sisällään esimer-

kiksi, miten tuotetta käytetään ja miten kuluttajat suhtautuvat brändiin. (Business Dicti-

onary 2019.)  

 

Euromonitor International on koonnut listan 2019 vallitsevista kuluttajatrendeistä. Niitä on 

kymmenen ja ne kuvaavat 2019 kuluttajaa seuraavasti: Ikä agnostikko, takaisin perus ele-

mentteihin, tietoinen kuluttaja, digitaalisesti yhdessä, asiantuntija, nautinto paitsi jäämi-

sestä, huolenpitävä itsestään, halu muovittomaan maailmaan, halu saada nopeasti ja halu 

nauttia yksin elämisestä. Tarkemmin kuvattuna jokainen kohta läpikäyden vanhemmat ih-

miset eivät enää halua täyttää vanhuuden heille tuomia odotuksia. Vanhemmat myös ha-

luavat olla ja ovat osa uusinta teknologiaa ja haluavat tulla kohdelluiksi, kuin nuoremmat. 

Myös vähemmän on enemmän. Tätä tarkoittaa takaisi perus elementteihin. Ihmiset halua-

vat statuksen vuoksi etsiä aidompia ja erilaisempia tuotteita, jotka auttavat heitä ilmaise-

maan yksilöllisyyttään. Materialismista ollaan siirtymässä pois yksinkertaisempaan, korke-

ampaan laatuun ja yksilöllisempään kulutukseen. Kuluttajat ovat ja haluavat olla enem-

män tietoisia, mitä tuotteita kuluttavat. Halutaan kuluttaa vastuullisemmin eläimiä, ympä-

ristöä ja muita ihmisiä kunnioittaen. Kuluttaja haluaa vaikuttaa valinnoillaan. (Angus & 

Westbrook 2019, 5-68.) 

 

Ihmiset voivat nykyään olla lähellä toisiaan, vaikka olisivat kilometrien päässä. Tämän 

ovat mahdollistaneet videopuhelut, virtuaaliset tapaamiset ja online työympäristöt. Digitaa-

lisuuden avulla voidaan käydä enemmän ja enemmän tosielämää muistuttavaa vuorovai-

kutusta. Kuluttajien asiantuntevuus viittaa myös digitaalisuuteen. Tietoa on saatavilla niin 

helposti ja nopeasti, että voidaan tehdä enemmän vertailua ja valikointia. Tämä asettaa 

kauppiaille tiettyjä paineita liittyen esimerkiksi hintoihin, laatuun ja tuotevalikoimaan. Sosi-

aalinen media on myös aikanaan tuonut kuluttajille illuusion, että kaikkien tulisi olla teke-

mässä jotain mielenkiintoista ja kertomassa tästä. Trendi on nyt laskussa ja mm. huolet 

tietosuojasta saavat kuluttajat katkaisemaan suhdettaan sosiaalisiin verkostoihin. Tämä 

edesauttaa kuluttamaan enemmän tosielämän itselleen tärkeisiin asioihin. Paitsi jääminen 

on nautinto. (Angus & Westbrook 2019, 5-68.) 
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Kuluttajat käyttävät enemmän myös sovelluksia, joiden avulla voidaan seurata omaa ruo-

kavaliota, rahankäyttöä ja liikuntaa. Näiden avulla pyritään ennaltaehkäisemään sairauk-

sia, alakuloisuutta, tai jopa onnettomuuksia. Valintoja osataan tehdä konsultoimatta jota-

kin ammattilaista. Itsestään ollaan siis enemmän huolenpitäviä. Halu muovittomaan maail-

maan on kasvanut runsaasti viime aikoina, ja tämä onkin alkanut näkyä jo paljon erilai-

sissa pakkauksissa. Muovisia kertakäyttöpakkauksia esimerkiksi halutaan välttää ja kulut-

tavat ryhtyvät enemmän tällaista tukeviin kampanjoihin. Kiireellisiä kuluttajat ovat kuitenkin 

edelleen. Palveluita ja tuotteita halutaan nopeasti ja kitkattomasti. Kaikessa halutaan olla 

tehokkaita ja tämä tuo heille lisää aikaa työlle, tai vapaa-ajalle. Jonoja halutaan välttää ja 

odotusaikaa lyhentää keinolla millä hyvänsä. Myöskään avioliitto ja lapset eivät ole enää 

itseisarvoja. Yksin halutaan elää enemmän ja kuluttaa sellaiseen suunnattuja palveluita ja 

tuotteita. (Angus & Westbrook 2019, 5-68.) 

 

2.3 Vastuullisuus ja vaatteet 

Vastuullisuus on yksi tämän opinnäytetyön suurimmista teemoista. Mitä vastuullisuus pi-

tää sisällään? Normaalisti yhdistämme vastuullisuuden ympäristöystävällisyyteen ja luon-

non hyvinvointiin, mutta se voi olla paljon muutakin. Jokainen yritys voi käytännössä itse 

määritellä, mitä tarkoittaa vastuullisuus ja miten se on huomioitu toiminnassa. Vastuulli-

suus voidaan ulottaa esimerkiksi koko tuotteen elinkaareen kehityksestä kierrätykseen. 

Alihankkijan osalta kysymykseen voi tulla esimerkiksi toimitusketjun vastuullisuus. Ylei-

sesti vastuullisuus voidaan jakaa kolmeen ala kategoriaan. Nämä ovat taloudellinen- ja 

ympäristövastuu sekä sosiaalinen vastuu. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019.) 

 

Taloudellisesti vastuullinen yritys pitää yllä elinvoimaansa pitkällä aikavälillä. Kun yrityk-

sen talous on kunnossa, on myös helpompi huolehtia ympäristövastuusta ja sosiaalisesta 

vastuusta. Ehkäpä tärkein osa taloudellisesta vastuusta on se, millaista taloudellista vai-

kutusta yritys tuo sidosryhmilleen. Maksetaanko henkilöstölle riittävästi palkkaa, tai ali-

hankkijoille tuottoa ja yhteiskunnalle veroja? (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019.) 

 

Ympäristövastuullisuus on itse vastuullisuustermin ytimessä. Ympäristövastuuta toteute-

taan läpi yrityksen kaikkien prosessien. Vastuullisuutta voidaan mitata energian, raaka-

aineiden ja luonnonvarojen tehokkaalla ja ympäristöystävällisellä käytöllä, jätteiden ja 

päästöjen määrän vähentämisessä sekä kierrättämisellä. Lisäksi vastuullisuutta voidaan 
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toteuttaa konkreettisesti vesistöjen ja maaperän suojelulla. Yritys voi esimerkiksi tukea yh-

teisöjä, jotka tekevät suojelua, tai omassa toiminnassa olla harjoittamatta toimia, jotka va-

hingoittaisivat suojeltavia maa- tai vesialueita. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019.) 

 

Tietyissä prosesseissa kasvihuonekaasujen vähentäminen on merkittävä osa ympäristö-

vastuuta. Kasvihuonekaasut ovat kasvihuoneilmiötä edesauttavia aineita. Kasvihuoneilmi-

össä tilaan pääsee valoa, joka lämmittää kappaleita ja energia vapautuu kappaleista läm-

pöenergiana. Lämpö ei kuitenkaan läpäise, joitain läpinäkyviä materiaaleja, mistä valo kui-

tenkin menee läpi. Tällöin tilan lämpötila alkaa kohota. Näin käy myös ilmakehässä, kun 

jotkin käyttämämme kaasut sitovat itseensä auringon energiaa. Kasvihuonekaasuja ovat 

esimerkiksi monelle tutut hiilidioksidi ja vesihöyry. Myös ihmisen luomia synteettisiä kaa-

suja on kuten kloorifluoratut hiilivedyt ja fluoriyhdisteet. (Ilmasto-opas.fi 2019; Ilmasto.org 

2019.) Vaateteollisuudessa kasvihuonekaasuja syntyy erityisesti materiaalien valmistami-

sessa ja jalostamisessa, kuljettamisessa sekä vaatteiden tuhoamisessa. Tärkeimpänä 

elementtinä on sidosryhmien kanssa käymä dialogi ja heille luovutettava läpinäkyvä infor-

maatio. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019)  

 

Sosiaalista vastuuta on huomattavasti vaikeampaa mitata, tai määritellä. Euroopan komis-

sio sisällyttää siihen kuuluvan työterveyden, koulutuksen ja elinikäisen oppimisen. Voi-

daan siis katsoa sen pitävän sisällään ainakin henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen, työ-

olosuhteet ja työturvallisuuden. (Logistiikan maailma 2019.) Yksi keskeisimpiä sosiaalisen 

vastuun toteuttamiskeinoja on sidosryhmävuoropuhelu. Tällä tarkoitetaan esimerkiksi, että 

yritykset etsivät ratkaisuja siihen, miten eri ryhmien intressejä ja näkökulmia voidaan pa-

remmin sovittaa yhteen. Lisäksi olennaista on tarjota kattavaa tietoa liiketoiminnan vaiku-

tuksista ja muusta vastuullisuudesta sidosryhmille. (Elinkeinoelämän keskusliitto 2019.) 

 

Vuonna 2013 Bangladeshissa vaatetehdas luhistui ja 1100 ihmistä kuoli ja yli 2000 louk-

kaantui. Tehdasta ei ollut suunniteltu kestämään raskaita koneita, mutta tehtaan omistajat 

ja Bangladeshin valtio eivät välittäneet tästä. Työolosuhteet ylipäätään olivat heikot ja töitä 

tehtiin kellon ympäri. Tällaista on mahdollista tapahtua, koska brändit haluavat nopeasti 

uusi mallistoja liikkeisiinsä. Brändit keskittyvät yleensä vain suunnittelemaan vaatteet ja 

tuottaja tulee jostain muualta yleensä köyhemmästä maasta. Kustannuksissa leikataan 

voiton maksimoimiseksi ja olosuhteet ovat huonot. Vaikka brändit ovatkin 2000 luvun ai-

kana alkaneet kiinnittämään enemmän huomiota tuotantoketjuunsa, tällaisia hikipajoja on 
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silti edelleen olemassa. (Lim & Prakash 2017.) Näiden syiden takia sosiaalisen vastuun 

kantaminen on tärkeä osa yrityksen toimintaa.  

 

Nykyinen vaatetuotantoprosessi on käytännössä lineaarinen. Jotkut raportit esittävät, että 

jopa alle 1% käytetystä materiaalista vaatetuotannossa kierrätetään. Lisäksi ostetut vaat-

teet ovat massiivisesti vajaakäytettyjä. Vaatteita, joita voitaisiin vielä käyttää, heitetään 

runsain määrin pois. Kuluttajat ovat tästä jossain määrin tietoisia, sillä esim. Greenpeacen 

kyselyyn vastanneista kiinalaisista 60% ja saksalaisista ja italialaisista puolet kokivat 

omistavansa enemmän vaatteita, kuin tarpeen. (Roloff & Wahnbaeck 2017, 4.) Vaateteol-

lisuudessa käytettävät luonnonvarat ovat myös suurilta osin uusiutumattomia. Öljyä käyte-

tään tuottamaan synteettisiä kuituja, keinolannoitteita kasvattamaan puuvillaa ja kemikaa-

leja tuottamaan, värjäämään ja viimeistelemään kuituja. Ylipäätään vettä käytetään miljar-

deja litroja vuodessa tuotantoon ja puuvillapelloille. (Ellen MacArthur Foundation 2017, 

19-20.) Puuvillavapaidan valmistamiseen kuluu lähes kolme tuhatta litraa vettä. Veden 

puute on jo valmiiksi ongelma niillä alueilla, joissa suurin osa puuvillapelloista sijaitsee. 

(Asikainen 2018.) Intia on maailman suurin puuvillatuottaja, Torjunta-aineiden runsas 

käyttö, uudet geneettisesti muunnetut siemenet ja viljelijöiden itsemurhat ovat olleet vuo-

rovaikutuksessa viimeisen vuosikymmenen aikana luodakseen viljelijöille ympäristön, joka 

on vaarallinen ja mahdollisesti jopa tappava. Yli 90% viljelymaassa käytetään geenimuun-

neltuja siemeniä. (Schnieders Lefever 2019.) 

 

Vastuullisesti tuotteissa vaatteissa on siis minimoitu ympäristölle huonot materiaalit, jotka 

saattavat myös hankaloittaa kierrätystä. Erityisesti muovimikrokuidun köyttä tulisi mini-

moida. Vaatteilla tulisi myös olla selkeä kierrätysprosessi tuottajan suunnittelemana. Jos 

materiaali on kierrätyskelpoinen, on tärkeää informoida kuluttajaa, miten toimia. Entä mi-

ten tehdä vaatteesta sellainen, että sitä käytetään toistuvasti pitkän aikaa? Yksi keino on 

sitouttaminen brändien ja suunnittelun avulla. Merkkien tulisi panostaa kestävään laatuun 

sekä kestävään tyyliin. Lisäksi esimerkiksi parempi istuvuus pidentää vaatteen käyttöikää. 

Ideat kuten vaatteiden vuokraus lyhyeksi ajaksi, tai uudet tavat myydä käytettyjä vaatteita 

myös tukevat vastuullisuutta. (Ellen MacArthur Foundation 2017, 23-25) 

 

Vaatteiden kanssa ei voi ikinä olla täysin 100% vastuullinen. Pelkästään niiden peseminen 

kuluttaa jo ympäristöä. Vaatteiden vastuullisuutta voidaan tarkastella kahdesta perspektii-

vistä: kuluttajan ja brändin. Kuluttaja voi olla vastuullinen omilla valinnoillaan esimerkiksi 

vaihtamalla vaatteita ja ostamalla second hand -tuotteita. Brändin kannalta vastuullisuus 
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on mm. ajatonta tyyliä, jota voidaan käyttää monia vuosia. Tuotteet tulisi myös olla reilusti 

tuotettuja. Työntekijöiden riittävän iso palkka parantaa suoraa heidän elämän laatuaan. 

Tämä viittaa taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Kuitenkaan esimerkiksi pienem-

millä brändeillä ei ole aina varaa hankkia sertifikaatteja reilusta tuoteketjusta. Vastuulli-

sessa vaatteessa ei myöskään ole eläinperäisiä tuotteita. Toisaalta asia ei ole näin yksija-

koinen. Eläinperäisiä tuotteita voidaan korvata esimerkiksi muovilla, jotka myöhemmin 

päätyvät kaatopaikalle. Lisäksi kierrätetyt materiaalit vaatteissa ovat aina vastuullinen va-

linta. Edellytys, että vaatteen materiaali voidaan kierrättää, on että siinä on käytetty 100% 

tiettyä materiaalia. Teknologia ei valitettavasti ole sillä tasolla, että kuituja pystyttäisiin 

erottelemaan toisistaan. Kuitenkin jo edes orgaanisen puuvilla käyttäminen materiaalina 

säästää viljelijöiden maata ja säästää ihmisiä torjunta-aineilta. Vaatteiden kuljetus kasvat-

taa hiilijalanjälkeä suuresti. Tuotteet pitäisi olla siis tuotettu mahdollisimman lähellä niiden 

myyntipaikkaa. Toisaalta tällöin ei voida tukea aiemmin mainittua kehitysmaiden työnteki-

jöiden palkkausta. (Sustainable Fashion Matters 2019) 
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3 Kuluttajakäyttäyminen ja siihen vaikuttaminen.  

Tässä luvussa esitellään työn teoreettinen viitekehys. Olennaisimpia aiheita ovat kulutta-

jan ostokäyttäytyminen, siihen vaikuttavat tekijät, siihen vaikuttamien sekä vastuullisuuden 

vaikutus näissä asioissa. Luvun alussa kuvataan itse ostopäätöstä ja tämän jälkeen siirry-

tään kertomaan itse ostopäätösprosessista tarpeentunnistamisesta oston jälkeiseen vai-

heeseen. Tämän jälkeen siirrytään enemmän markkinointinäkökulmaan ja esitellään 

markkinointimix sekä huomioon otettavia seikkoja vastuullisuutta markkinoidessa.  

 
3.1 Ostopäätös 

Ostopäätöksiä tehdään päivittäin pysähtymättä miettimään, miten niitä tehdään ja mitä 

vaiheita prosessiin kuuluu. Päätösprosessi on aina käsillä, kun täytyy valita toinen kah-

desta, tai useammasta eri vaihtoehdosta. Se voi olla esimerkiksi kahden eri brändin vä-

lillä, tai valinta kahden eri ajan vievää tekemisen välillä. Huomioitavaa on, että päätök-

sessä tulee aina olla vaihtoehtoja. Toisin sanoen päätös siitä, ostaako jotain, vai eikö 

osta, ei ole päätös itsessään, jos valinnan varaa ostettavasta kohteesta ei ole. Todellisuu-

dessa tällaiset tilanteet ovat kohtuullisen harvinaisia, sillä nykyaikaisessa kulutusyhteis-

kunnassa on lähes aina laaja valikoima tuotteita ja palveluita tarjolla. Kuluttajalla on siis 

suurimmassa osassa tapauksia mahdollisuus tehdä päätös useamman vaihtoehdon vä-

lillä. Päätöksiä tehdään mm. brändien, mallien, määrän, tarjouksien, paikallisuuden, kau-

pan, kanavan ja maksutapojen osalta. (Hansen, Kanuk & Schiffman 2012, 63.) Näin ollen 

esimerkiksi vaatteita ostettaessa kuluttaja käy aina läpi päätöksentekoprosessin.  

 

Joskus siis ostopäätös on lähes automaattinen ja joskus käytämme päiviä tai viikkoja tus-

kaillen vaikeiden valintojen kanssa. Asiaa ei tee yhtään helpommaksi se, että nykymaail-

massa on niin paljon vaihtoehtoja, mistä valita. Tämä onkin nykyisen modernin kuluttajan 

ongelma. Tällaista ongelmaa kutsutaan hypervalinnaksi (eng. consumer hyperchoice), 

jossa liian suuri vaihtoehtojen joukko johtaa kuluttajat tekemään toistuvia samankaltaisia 

päätöksiä psykologisin perustein jättäen viisaat ratkaisut uuvuttaviksi tehdä. (Solomon 

2013, 320-321.) 

 

Kuluttajat voivat arvioida ostopäätöstä monelta kannalta. Tyypillisesti nämä jaotellaan ta-

loudelliseen, passiiviseen, tunteelliseen ja kognitiiviseen katsantoon. Taloudellisesti ajatte-

levat pyrkivät aina löytämään tehokkaimman ja rationaalisimman ratkaisun. Tässä tapauk-
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sessa haetaan juuri vastinetta rahalle. Passiiviset päätöksentekijät ovat impulsiivisia ja ir-

rationaalisia ostajia. Tuotteista saatetaan valita se, joka ensimmäisenä sattuu käteen. 

Emotionaalisella ostajalla on aina tunnetta pelissä. Tunteita voivat olla esim. pelko, ilo, 

rakkaus, toivo, seksuaalisuus, fantasia tai jopa taikuus. Tällöin päätös tapahtuu pitkälti he-

ränneiden tunteiden ja senhetkisen mielialan perusteella, eikä tiedon keruulla ja arvioin-

nilla ole niin iso merkitys. Kognitiivisessa katsonnassa taas kerätään mahdollisimman pal-

jon tarpeellista tietoa. Kognitiivinen ostaja tekee päätöksen, kun hän on saanut tarpeeksi 

tietoa voidakseen muodostaa tyydyttävän päätöksen. Näihin kategorioihin jaottelua ei kui-

tenkaan tule suosia liikaa sillä ne usein sekoittuvat paljon toisiinsa eikä aina ole helppo ar-

vioida, mihin luokkaan ostopäätös kuuluisi. Esimerkiksi vaikka ostopäätöksessä olisi pal-

jon tunteita mukana, kuluttaja voi silti tehdä rationaalisen ratkaisun juuri tunteiden perus-

teella. (Bay, Gill, Petrizzi & Rath 2015, 297-299; Hansen ym. 2012, 65-67.) Tutkijat ovat-

kin nykyään huomioineet, että todellisuudessa kuluttaja käyttää aina jotakin repertuaaria 

perspektiiveistä. Ensin arvioidaan tarvittua päätöstä, ja hankalampaan tehtävään aivot val-

jastetaan tekemään rationaalista päätöstä. Mikäli tällainen ei ole tarpeen, päätös automa-

tisoidaan tunteille ja passiivisuudelle, tai käytetään muita oikoteitä. (Solomon 2013, 321-

322.)  

 

3.2 Ostopäätöksen tasot 

Ostopäätöstä tehdessä tehdään valinta seurauksesta, tai lopputuloksesta. Tämän seu-

rauksen tärkeys vaihtelee esimerkiksi tuotteittain. Tästä syystä jotkut päätökset edellyttä-

vät enemmän tiedon hankkimista, kuin toiset. Jos jokainen päätös vaatisi laajaa panos-

tusta kuluttajalta, ostoprosessi olisi hyvin uuvuttava ja veisi paljon aikaa muulta tekemi-

seltä. Sillä perusteella, kuinka paljon päätökseen vaaditaan vaivaa, tai informaatiota, pää-

töksenteko voidaan eritellä kolmeen tasoon. Nämä ovat laaja ongelmanratkaisu, rajoittu-

nut ongelmanratkaisu ja rutiininomainen käyttäytyminen. Kun kuluttajalla ei ole vakiintunut 

kriteereitä arvioimaan tuotekategoriaa, tai tiettyjä brändejä, joita harkita, päätöksenteko 

vaatii laajaa ongelmanratkaisua. Kuluttaja tarvitsee suuren määrän tietoa voidakseen arvi-

oida omia ostokriteerejään ja brändejä, joiden väliltä valita. Tämä tulee usein kyseeseen 

hankittaessa kalliita, tärkeitä, teknisesti monimutkaisia ja pitkää sitoutumista vaativia asi-

oita kuten auto ja asunto. (Bay ym. 2015, 299-300; Hansen ym. 2012, 64; Solomon 2013, 

322-323.) 
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Seuraava taso laajan tiedon hankkimisesta on rajoittunut ongelman ratkaisu. Tällöin kulut-

tajalla on jo jonkinlainen tieto kriteereistä, joita käyttää ja myös mielikuvat tietyistä brän-

deistä alalla. Lisätiedon hankkiminen on enemmänkin hienosäätöä. Brändeistä hankitaan 

lisätietoa ja niitä verrataan muihin vastaaviin. Kyseinen taso tulee yleensä kysymykseen 

esimerkiksi päivittäessä jotain tuotetta, joka/joita on jo ostettu aiemmin. Tällaisia voi olla 

esimerkiksi puhelin, tietokone ja pienemmät kodinkoneet. Kun kuluttajalla on kokemusta 

tuotekategoriasta ja hyvin vakiintuneet kriteerit päätöksentekoon, jotka heijastuvat brän-

deistä, joita harkitaan, voidaan puhua rutiininomaisesta päätöksenteosta. Joskus saate-

taan hankkia vähän lisätietoa päätöksenteon tueksi, mutta yleensä vain arvioidaan niitä 

asioita, joita jo tiedetään. Yleensä esimerkiksi hammastahna ja pesuaine ostetaan rutiinin-

omaisesti. Siihen millä tasolla kuluttajan ostopäätös on, vaikuttaa pitkälti hänen omat va-

kiintuneet kriteerinsä tuotteista, kuinka paljon tietoa on jo valmiiksi tuotteista ja brändeistä 

ja kuinka paljon erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla. Mitä enemmän kuluttaja siis kokee tarvit-

sevansa lisätietoa ennen päätöstä, sitä korkeammalle tasolle tiedonhankinnassa hänen 

päätöksentekonsa asettuu. (Hansen ym. 2012, 64; Solomon 2013, 324-325.)  

 

On siis kuluttajasta enemmän kiinni, mille tasolle päätöksenteko hänen kohdallaan aset-

tuu. Vaatteita ostettaessa voimme liikkua kaikilla tasoilla. Esimerkiksi sukkia pystytään 

usein ostamaan varmasti hyvinkin rutiininomaisesti. Vastaavasti pukua, talvitakkia, tai kal-

lista luksus vaatekappaletta ostettaessa liikutaan laajan ja rajoitetun ongelmanratkaisun 

välillä. Tähän tasoon vaikuttavat runsaasti erilaiset kuluttajamallit, joita käsittelemme tuon-

nempana.  

 

3.3 Ostopäätösprosessi 

Seuraavaksi esittelemme ostopäätösprosessimallin, joka kuvaa eri vaiheita prosessissa. 

Malli ei luonnostikkaan pysty kuvaamaan sitä kaikkea kompleksisuutta, joita kuluttajan 

päätöksentekoon kuuluu, mutta se tarjoaa relevantteja huomioita päätöstä tutkittaessa. 

Itse ostopäätökseen vaikuttavat myös erilaiset markkinoinnilliset tekijät sekä sosiaalikult-

tuurilliset tekijät, joita käsittelemme myöhemmin. Päätöksenteko itsessään sisältää kolme 

vaihetta: Tarpeen tunnistaminen, tiedonhaku ennen päätöstä ja vaihtoehtojen vertailu. Tä-

män jälkeen seuraa tuotos, joka sisältää itse päätöksenteon sekä ostopäätöksen jälkeisen 

vaiheen. (Hansen ym. 2012, 68.) 
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Vaiheiden jaotteluista on olemassa hieman erilaisia koulukuntia. Esimerkiksi Solomon luo-

kittelee ne seuraavasti: ongelman tunnistaminen, informaation haku, vaihtoehtojen arvi-

ointi sekä viimeisenä itse valinta. Tästä seuraa viides erillinen vaihe, joka on lopputulemat. 

Lopputulemasta kuluttaja oppii, kuinka hyvä hänen valintansa oli ja se kokemus myös vai-

kuttaa merkittävästi tuleviin ostopäätösprosesseihin. (Solomon 2013, 319-320.) 

 

3.3.1 Tarpeen tunnistaminen 

Tarpeen tunnistaminen tapahtuu, kun kuluttaja kohtaa ongelman, tai halun. Tämä voi ta-

pahtua, kun tuote lopettaa toimimasta tietyllä tavalla ja syntyy tarve uudelle. Esimerkiksi 

auto hajoaa, vessapaperi loppuu, tai eurooppalainen sähköpistokkeesi ei olekaan yhteen-

sopiva Yhdysvalloissa. Tällöin puhutaan todellisesta tilasta. Osto on vastaus ongelmaan. 

(Solomon 2013, 321.) Tarve voi myös muodosta tahdosta, tai halusta johonkin. Halu esi-

merkiksi johonkin uuteen tavoitetilaan käynnistää prosessin. Sinulla voi esimerkiksi olla 

vanhahko kamera, jolla saa hienoja kuvia, mutta sen kantaminen on hankalampaa. Digi-

taalisesti orientoituneena saatat alkaa himoitsemaan pienempää taskukokoista kameraa, 

tai puhelinta laadukkaalla kameralla. Vanha kamera tekee kyllä työnsä, mutta himo johon-

kin luo uuden tarpeen. Tällöin puhutaan halutusta tilasta. (Hansen ym. 2012, 70.) 

 

Tarpeen syntymisessä havaitsemme merkittävän muutoksen nykyisen tilan ja tavoittele-

mamme tilan välillä. Päästäkseen toiseen tilaan kuluttajan tulee ratkaista ongelma. Toisin 

sanoen halusta johtuvassa tarpeessa nykyisessä tuotteessa ei ole teknisesti vikaa, mutta 

kuluttajan omat standardit ovat muuttuneet korkeammiksi. Todellisesta tilanteesta synty-

neessä tarpeessa siis kuluttajan todellisen tilan taso on heikentynyt. Halutussa tilassa 

taas kuluttaja itse nostaa ideaali tilaa korkeammalle nykyisestä todellisesta tilasta. Voi-

daan myös puhua sisäisestä ja ulkoisesta tarpeesta. Sisäinen tarve lähtee yksilöstä ja on 

usein, joskaan ei aina todellinen, kun taas ulkoinen tarve on markkinoijan onnistuminen 

luomaan tarve kuluttajalle (Bay ym. 2015, 289-290). Ideaali tilat voivat vaihdella ympäris-

tömme mukaan. Ympäristö muuttuu esimerkiksi saadessamme uuden työn, tai aloittaes-

samme uudessa koulussa. Ostoksia tehdään sopeutuaksemme uuteen ympäristöön. (So-

lomon 2013, 327.) 

 

Kuluttajan tarpeet voivat myös vaikuttaa toisiinsa, tai olla jopa ristiriidassa. Voi olla, että 

haluamme omistaa auton kuljettaaksemme kätevästi ja turvallisesti perhettämme, mutta 

samalla saatamme toivoa autotonta kasvuympäristöä perheellemme. Halujen ja tarpeiden 
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suhde on ylipäätään hyvin utuinen. Perusoletus on ollut, että nykyisessä materialistisessa 

yhteiskunnassa eilisen luksustuotteista tulee huomisen välttämättömyyksiä. Saavuttaak-

semme kestävämmän ja ympäristöystävällisemmän talousjärjestelmän tarvitsemme kui-

tenkin vielä lisää tietoa, mikä erottaa halun oikeasta tarpeesta. (Belz & Peattie 2012, 84) 

 

3.3.2 Tiedon hankinta ennen päätöstä 

On mahdollista myös siirtyä tarpeen tunnistamisesta suoraan ostopäätökseen (impulsiivi-

nen ostaja), mutta useimmat päätökset vaativat passiivisempaa, tai aktiivisempaa tiedon 

hakemista. Avainasemassa olevat lähteet ovat yleensä perhe ja ystävät, markkinoinnilliset 

lähteet mainonta, pakkauksen tietoseloste ja tuotteen esillä olo, massamedia, erilaiset op-

paat sekä kokemukset tuotteen käytöstä. (Belz & Peattie 2012, 84) 

 

Tiedonhaku ennen päätöstä alkaa, kun kuluttaja tunnistaa tarpeen, jonka voi tyydyttää os-

toksella. Aiempien henkilökohtaisten kokemusten tarkastelu saattaa tarjota riittävästi tie-

toa nykyiseen päätöksentekoon. Aluksi luonnollisesti käydään läpi omat muistot asiasta 

ennen, kuin tutustutaan ulkoiseen tietoon. Kun kuluttajalla ei ole aiempaa kokemusta asi-

asta, aloittaa hän todennäköisemmin laajemman tiedonkeruun ulkoisesta ympäristöstä. 

Mitä suurempi oma kokemus kuluttajalla on, sitä epätodennäköisempää on ulkoisen tie-

don vaikutus päätöksentekoon. Iso osa päätöksistä perustuu kuitenkin omien kokemusten 

ja ulkoisen tiedon yhdistelmään. Korkean riskin tilanteissa (esim. auto, asunto, tv ja tietyt 

kodinkoneet) kuluttaja todennäköisemmin alkaa myös käyttämään laajaa ulkoisen tiedon 

keruuta. Eli mitä tärkeämpi tuote on kuluttajalle ja mitä vähemmän heillä on tietoa tuoteka-

tegoriasta, sitä enemmän ja laajemmin ulkoista tietoa tarvitaan päätöksentekoon. Eroa 

saattaa olla myös sukupuolittain, sillä shoppailu saatetaan kokea eri tavalla miesten ja 

naisten keskuudessa. (Bay ym. 2015, 291; Hansen ym. 2012, 70-71.) Naiset ovat taipu-

vaisempia etsimään enemmän tietoa, kuin miehet. Sama pätee ylipäätään ihmisiin, jotka 

antavat enemmän arvoa tyylille ja itsestään antamastaan kuvasta. (Solomon 2013, 334.) 

 

Tiedon keruuta tapahtuu paljon myös ennen tarpeen tunnistamista. Monet pitävät esimer-

kiksi tuotteiden selaamisesta ja tutkimisesta huvin vuoksi, tai pysyäkseen ajan tasalla 

siitä, mitä eri markkinoilla tapahtuu. Tätä kutsutaan jatkuvaksi etsinnäksi. Näitä tietoja voi-

daan tarpeen tullen myöhemmässä vaiheessa hyödyntää sisäisenä tietona (muistot). Täl-

löin välttämättä ulkoisen tiedon etsiminen ei ole niin laaja prosessi. (Solomon 2013, 327.) 
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Tietoa kerätään myös koko ajan passiivisesti, joka kuitenkin vaikuttaa tulevaan tiedon ke-

ruuseen ostopäätöksen käsillä ollessa. Tällaista ilmiötä kutsutaan tahattomaksi tiedonke-

räämiseksi. Kuluttajat oppivat jatkuvasti mainoksista ja pakkauksista tietoa, jota eivät heti 

tarvitse, jos koskaan. Markkinoijalle tämä on hyöty vakiinnuttaa ja pitää yllä tiettyjä mieli-

kuvia tuotteeseen liittyen siihen asti, että sen ostaminen tulee kuluttajalle ajankohtaiseksi. 

Jossain tapauksessa saatamme jo tuntea tuotekategorian niin hyvin, että voimme tehdä 

päätöksen ilman erillistä tiedonkeruuta ulkoisista lähteistä. (Solomon 2013, 328.) 

  

Internetistä on tässä prosessin vaiheessa suuri merkitys. Mieluummin kuin käydä kau-

passa tutustumassa tuotteeseen tai soittamalla tuottajalle, kuluttajat suosivat tuottajan 

nettisivuja. Netissä on lisäksi runsaasti erilaisia sivustoja, jotka tarjoavat arvosteluita tuot-

teista. (Hansen ym. 2012, 71). Tämä viittaa myös aiemmin käsiteltyyn kuluttajatrendiin, 

jonka mukaan kaikki kuluttajat ovat nykyään asiantuntijoita. Sosiaalinen media on myös 

noussut suureen asemaan viimevuosien aikana. Hakukoneiden jälkeen 40% kuluttajista 

jatkaa tiedon etsimistä sosiaalisen median alustoista kuten YouTubesta, Twitteristä ja Fa-

cebookista (Sterling 2011). Sosiaalisesta mediasta ei haeta teknistä tietoa, vaan muiden 

käyttäjien kokemuksia. (Solomon 2013, 328.) 

 

Toisaalta markkinoijilla on ongelma. Koska nykyisessä tietorikkaassa yhteiskunnassa ku-

luttajat ovat ylikuormitettuja kaikesta tiedosta, saattavat he tulla tulla haluttomaksi, tai ky-

kenemättömiksi tiedostaa kaikkea teknistä, taloudellista, sosiaalista ja ympäristöllistä tie-

toa, joita tuotteisiin liittyy. Tämä saa heidät luottamaan tiettyihin brändeihin vahvasti ja 

välttämään kaiken tiedon vastaanottamista. Tällä voi olla negatiivinen vaikutus vastuulli-

sen tiedon jakamiseen tuotteista. (Belz & Peattie 2012, 84) Vahvasti tähän liittyy myös 

aiemmin käsittelemämme kuluttajan hypervalinta. Vaatteita ostettaessa kuitenkin ulkoista 

tietoa kerätään jonkin verran. Suuri osa tästä kuitenkin on muiden mielipiteiden kysymistä. 

Vaikka tuotteessa ei ole korkea taloudellinen riski, niin kuluttajat kokevat näillä päätöksillä 

olevan suuri itseilmaisun merkitys. Näin ollen sosiaaliset seuraukset nostavat vaatteet 

tuotteena verrattain korkealle riskiasteikolle. (Solomon 2013, 330.) 

 

Tekijät, jotka lisäävät tiedonhakua ennen päätöstä ovat tuotteeseen liittyvät tekijät kuten 

tuotteen käyttöikä, muutokset tuotteen tyylissä, hintamuutokset, suurien määrien ostami-

nen, korkea hinta, laaja valikoima brändejä sekä ominaisuuksia. Lisäksi tähän vaikuttavat 
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tapauskohtaiset tekijät, kuten aiemmat kokemukset, ensiosto, tuotteen osto lahjaksi, tuot-

teen näkyvyys muille ihmisille, perheenjäsenten erimielisyys tarpeesta, ristiriitaisen tiedon 

löytäminen sekä ekologiset vaikutukset. (Bay ym. 2015, 291; Hansen ym. 2012, 73). 

 

3.3.3 Vaihtoehtojen vertailu 

Vaihtoehtojen vertailussa käytetään yleensä kahdenlaista tietoa: lista brändeistä, tai mal-

leista, joista on suunniteltu tehtävän käsillä oleva valinta ja kriteerit, joita käytetään arvioi-

maan brändiä, tai mallia. Tämä auttaa yksinkertaistamaan päätöksentekoprosessia. Lista 

brändeistä/malleista koostuu harkinnan alla olevista brändeistä, jotka on eroteltu brän-

deistä, jotka ovat rajattu pois päätöksenteosta, koska ne koetaan hyväksymättömiksi (tai 

huonommiksi) sekä brändeistä, joihin kuluttaja suhtautuu välinpitämättömästi (koska ei 

näe niistä mitään hyötyä). Brändit voidaan myös luokitella kategoriaan tunnetut brändit, 

joista harkinnan alainen lista koostuu (Solomon 2013, 337). Brändi voi olla hyväksymätön 

esimerkiksi heikon laadun, ominaisuuksien, tai epäasianmukaisen mainonnan vuoksi. Vä-

linpitämättömästi suhtauduttavia brändejä voivat olla esimerkiksi täysin tuntemattomat 

brändit. Harkinnan alla oleva lista koostuu yleensä muutamasta eri vaihtoehdosta, vaikka 

tuotekategorian valikoima olisikin laaja. Tämä tuotteet ovat kuluttajalle tuttuja, tai hän 

muutoin kokee ne hyväksyttäväksi. (Hansen ym. 2012, 74.) 

 

Kriteerit, joita käytetään arvioimaan brändiä/mallia ovat yleensä tärkeitä tuote ominaisuuk-

sia (Bay ym. 2015, 292; Hansen ym. 2012, 75). Vaatteiden kohdalla tällaisia voisivat esi-

merkiksi olla hinta, väri, design, hengittävyys, lämmittävyys, säänkestävyys, materiaali 

jne. Brändin luotettavuus on myös tärkeä osa arviota. Luotettavuus nostaa brändin toden-

näköisyyttä nousta harkinnan alaiseen listaan. 

 

Vastuullisuudesta orientoituneet kuluttajat myös tässä vaiheessa vertailevat tavanomai-

sempia tuotteita sekä vastuullisesti tuotetumpia. Vastuullisia ostopäätöksiä tekevillä saat-

taa olla laajempi skaala vaihtoehtoja tarpeen täyttämiseksi ostamisen sijaan. Tällaisia 

vaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi lainata tuote ystävältä, tai perheeltä. Vaihtoehto voi 

myös olla ostaa palvelu tuotteen sijaan. Useita tuotteita pystyy esim. vuokraamaan. Tar-

peen täyttäminen muulla tavalla, kuin ostamalla tuote voi olla pätevä vaihtoehto, jos kulut-

taja ei halu ympäristöön liittyvistä syistä täyttää tarvettaan ostamalla tuote. (Belz & Peattie 

2012, 85) 
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On muutamia eri menetelmiä, joilla kuluttajat vertailevat vaihtoehtoja ja joiden perusteella 

lopulta tehdään ostopäätös. Kaikki näistä voidaan kuitenkin jakaa kahteen kategoriaan, 

jotka ovat kompensoiva arviointi ja ei kompensoiva arviointi. Kompensoivissa säännöissä 

kuluttaja arvioi brändiä, tai mallia oleellisten ominaisuuksien pohjalta ja painottaa ja pis-

teyttää näitä ominaisuuksia määrittämään parhaimman kokonaisuuden. Oletus on, että 

korkeimmat ”pisteet” saanut tuote valitaan. Tällainen arviointi mahdollistaa tuotteen hyvän 

ominaisuuden tasapainottaa huonompaa ominaisuutta. Esimerkiksi lampun energiaa 

säästävä ominaisuus voi kompensoida heikentyneemmän tehon. (Bay ym. 2015, 292-295; 

Hansen ym. 2012, 77; Solomon 2013, 351.) 

 

Ei kompensoivassa arvioinnissa on oleellista, että kompensaatiota ei tunneta. Esimerkiksi 

edellisessä lamppu tapauksessa lampun negatiivinen ominaisuus (heikompi teho) olisi es-

teenä kyseisen lampun pidemmälle harkinnalle. Konjunktiivisessa arvioinnissa kuluttaja 

asettaa negatiivisille ominaisuuksille tietyn raja-arvon, jonka ylittäessä tuote putoaa pois 

harkinnan alla olevien listalta. Jos siis yksikin tuotteen ominaisuus ylittää raja-arvon, on 

tämä esteenä tuotteen ostolle. Arviointi on kätevä tapa karsia listaa harkinnan alla olevista 

tuotteista, mutta lopulliseen päätökseen yleensä tarvitaan muitakin arviointimenetelmiä. 

Disjunktiivinen arviointi on konjunktiivisen arvioinnin vastakohta. Tällöin kuluttaja asettaa 

tuotteen positiivisille ominaisuuksille raja-arvoja ja mikäli yksikin tuotteen ominaisuus ylit-

tää raja-arvon, tuote etenee harkinnan alla olevien listaan.  Leksikografisessa arvioinnissa 

kuluttaja asettaa ensin ominaisuudet tärkeysjärjestykseen ja tämän jälkeen tärkeimmän 

ominaisuuden pohjalta vertailee tuotteita. Mikäli joku tuote on korkea tasoinen tämän omi-

naisuuden osalta, päätös on selvä. Mikäli taas esim. kaksi tuotetta ovat lähes samalla ta-

solla, vertaillaan seuraavaa ominaisuutta tärkeysjärjestyksessä. Kaikki mainituista arviointi 

menetelmistä ovat kuitenkin vain perus elementtejä ja erilaiset variaatiot näistä ovat hyvin-

kin yleisiä. On myös todennäköistä, että kuluttaja säilyttää muistissaan kaikki arviot har-

kinnan alla olleista tuotteista helpottaakseen ostopäätöstä tulevaisuudessa. Yksittäisten 

tuotteiden, tai ominaisuuksien vertaileminen ei ole välttämätöntä ja ostopäätös tehdään 

korkeimman kokonaisarvon omaavan brändin perusteella. (Hansen ym. 2012, 78; Solo-

mon 2013, 351.) 

 

Vastaan voi myös tulla tilanne, jossa kuluttajalla ei ole saatavilla kaikkea hänen tarvitse-

maansa tietoa. Tiettyjen ominaisuuksien arvioiminen esimerkiksi edellyttää kokemusta 

tuotteesta, tai pakkauus, tai mainos ei välttämättä kerro tarpeeksi. Talloin turvaudutaan 

erilaisiin selviytymismenetelmiin. (Hansen ym. 2012, 82.) Näistä menetelmistä voidaan 
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myös käyttää nimitystä oikotie. Oikotiet yksinkertaistavat päätöksentekoa, kun tietoa ei ole 

saatavilla, tai sitä ei haluta etsiä. Joskus nämä säännöt eivät kuitenkaan palvele perim-

mäistä intressiä löytääksemme sopivin tuote. (Bay ym. 2015, 295; Solomon 2013, 345.) 

Tuotteen ostoa voidaan lykätä, kunnes haluttu tieto on saatavilla. Myös puuttuvaan tietoon 

voidaan suhtautua välinpitämättömästi ja päätös tehdään nykyisellä arviointimenetelmällä. 

Toinen vaihtoehto on myös vaihtaa arviointimetodi sellaiseksi, mikä parhaiten kattaa puut-

tuvan tiedon. On myös mahdollista yrittää päätellä puuttuvaa tietoa. (Hansen ym. 2012, 

82.) 

 

Tuote signaalit näyttelevät suurta roolia selviytymiskeinoja ja oikotie sääntöjä käytettäessä 

päätöksenteossa. Tuotteen päällepäin näkyvä kuva auttaa tekemään päätelmiä ja tulkin-

toja sen piilossa olevista ominaisuuksista. Kun tietomme tuotteesta vajaa, perustamme 

päätöksemme yleensä uskomuksiimme mielleyhtymistä, jotka voivat linkittyä toisiinsa, tai 

sitten eivät. Tällaisia mielleyhtymiä, jotka tuotesignaali antaa ovat esimerkiksi uskomuk-

set, että tuote on laadukas, koska valmistava brändi on ollut pitkään markkinoilla. Muita 

tuote signaaleja, joiden katsotaan linkittyvän mielleyhtymiin hyvistä, tai huonoista tuot-

teista ovat mm. hinta, alkuperämaa ja brändin tunnettavuus. Esimerkkejä tyypillisistä us-

komuksista ovat mm., että korkeampi hinta takaa paremman laadun, parhaat brändit myy-

vät eniten, isommat kaupat tarjoavat paremman hinnan kuin pienemmät, alennuksia pide-

tään huonommin myyvien tuotteiden myymiseksi ja raskas mainonta viittaa heikkolaatui-

seen tuotteeseen. (Solomon 2013, 345-348.) 

 

3.3.4  Päätöksen teko 

Kuluttajat tekevät kolmen tyyppisiä ostoja: kokeilu osto, toistuva osto ja sitoutuneita os-

toja. Kun kuluttaja ostaa tuotteen ensimmäistä kertaa ja ostaa tavallista pienemmän mää-

rän, on kyseessä kokeilu osto. Toisaalta kokeilulla myös tarkoitetaan tilannetta, jossa ku-

luttaja pääsee kokemaan tuotteen käytännössä. Kun uusi tuote, tai brändi on tuotekatego-

riassaan osoittautunut tyydyttäväksi, tai paremmaksi, kuin muut, ostetaan tuotetta toden-

näköisesti uudelleen ja uudelleen. Tämä liittyy vahvasti brändi uskollisuuteen ja sitä eri 

valmistajat tavoittelevatkin markkinoinnissaan. Kokeilu ei kuitenkaan aina ole mahdollinen. 

Tällöin kuluttajan täytyykin tehdä sitoutunut osto. Kuluttaja sitoutuu tuotteeseen suoraan 

pitkäksi ajaksi, ilman vaihtoehtoa kokeilulle. (Hansen ym. 2012, 83.) 
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Itse osto on aina ollut polttopiste kulutuksessa markkinoinnin näkökulmasta. Kestävän 

markkinoinnin agenda onkin vakuuttaa kuluttajat ostamaan vastuullisempia tuotteita ja 

palveluita. Ostot, tai myynti ovat aina tärkeimpiä mittareita markkinoinnin tehokkuudessa. 

Vastaavasti toistuvia ostoja käytetään mittaamaan asiakkaiden tyytyväisyyttä. Vastuulli-

nen kuluttaja saattaa myös osoittaa huolensa boikoteilla ja vaihtoehtoisilla tavoilla täyttää 

tarpeensa, kuten vuokraus ja lainaus, joten vastuullisten tuotteiden myyntiä ei tule painos-

taa liikaa mittarina. (Belz & Peattie 2012, 85) 

 

3.3.5 Oston jälkeen 

Oston jälkeen on vaihe, jossa arvioidaan tehtyä ostopäätöstä. Tämä vaihe on olennainen 

eritysesti kokeiluostojen kohdalla. Tällä vaiheella on yleensä kolme mahdollista lopputu-

losta. Mikäli tuote vastaa odotuksia, jää kuluttajalle neutraali olo. Jos tuote ylittää odotuk-

set, tapahtuu positiivinen odotusten täyttämättä jättäminen, mikä johtaa tyydytykseen. 

Vastaavasti, mikäli tuote ei täytä odotuksia, on kyseessä negatiivinen odotusten täyttä-

mättä jättäminen ja tyytymättömyys. Kaikille näistä on yhteistä juuri se, että kuluttaja ver-

taa käyttökokemustaan odotuksiinsa. Mikäli tuote ylittää odotukset, samanlaisia, tai sa-

man brändin tuotteita ostetaan jatkossakin. Tyytymättömyyden tilanteessa, jatkossa tutki-

taan enemmän muita vaihtoehtoja. Tässä vaiheessa tehtyjä arvioita, jotka muuttuvat nyt 

henkilökohtaisiksi kokemuksiksi hyödynnetään myös tulevien ostopäätösten kanssa. (Bay 

ym. 2015, 296-297; Hansen ym. 2012, 84-85.) 

 

Tärkeä osatekijä on myös ostohetkellä vallinneiden epävarmuuksien poisto. Kuluttaja yrit-

tää vakuuttaa itselleen, että heidän tekemänsä päätös oli viisas. Tämä voidaan toteuttaa 

erilaisilla strategioilla kuten selaamalla mainoksia, jotka tukevat päätöksiä ja välttelevät kil-

pailevien tuotteiden mainontaa. Myös ystäviä, tai muita lähipiirissä voidaan yrittää kään-

nyttää ostamaan samainen tuote, ja tätä kautta saadaan varmistus omalle valinnalle. Mui-

den tyytyväisten käyttäjien kokemukset myös kiinnostavat vertaistuen omaisesti. Tätä kut-

sutaan autuaan tietämättömyyden efektiksi. Kuluttajat, joilla on paljon tietoa tuotteen yksi-

tyiskohdista ja ominaisuuksista, eivät odota olevansa niin tyytyväisiä tuotteen ostosta, kuin 

ne, joilla on vain suurpiirteistä tietoa. Jos kuluttaja tietää kaiken tuotteen ominaisuuksista, 

puutteita ei ole helppo korjata loogisella päättelyllä. Mitä vähemmän tiedämme jostain, sitä 

helpompi on uskotella itsemme pitämään siitä. (Solomon 2013, 335.) 

 



 

 

21 

 

 

 

Valtavirta markkinoinnissa ei juurikaan ole aiemmin mietitty käytön jälkeistä tapahtumia, 

tai kuluttajia, jotka eivät ole mahdollisia toistuvia ostokertoja tekeviä. Elinkaarensa, tai 

käyttönsä lopussa olevalle tuotteelle on kuitenkin tehtävä jotain. Ylikuormitettujen kaato-

paikkojen ongelmat ovat tehneet kulutusprosessin jälkeisestä vaiheesta yhä tärkeämmän. 

Lisääntynyt tuottajavastuusäännökset ovat antaneet joillekin tuottajille velvoitteen ottaa ta-

kaisin ja käsitellä elinkaarensa lopussa olevia tuotteita. Kuluttajilla on lisäksi useita erilai-

sia käyttötapoja tuotteelle sen käytön jälkeisessä vaiheessa. Näitä ovat tuotteen hävittämi-

nen kaatopaikalle, tai järjestelmiin uudelleen käytettäväksi/tuotettavaksi, kierrättäminen, 

myyminen, vaihtaminen, tai myynti toiselle, vuokraaminen, tai lainaaminen tietyksi ajaksi, 

varastoon laittaminen, tai uuden käyttötarkoituksen keksiminen. (Belz & Peattie 2012, 86) 

 

 

3.4 Vastuullisuus ja markkinointimix 

Markkinoinnista puhuttaessa nousee usein esiin neljän P:n malli. Käytännössä malli tun-

nistaa erilaiset kilpailukeinot tuotteelle. Neljä P:tä muodostuvat seuraavista kilpailuetu 

strategiat: tuote (product), hinnoittelu (price), myynti ja jakelu (place) ja viestintä sekä mai-

nonta (promotion). Mallia on myöhemmin laajennettu muillakin elementeillä kuten ihmiset, 

prosessit ja fyysinen ympäristö. Alkuperäinen on kuitenkin jo itsessään hyvin käyttökelpoi-

nen ja laajasti ymmärrettynä siihen voidaan sisällyttää myös ihmiset, prosessit ja fyysinen 

ympäristö. (Harmaala & Jallinoja 2012, 151; Tulos 2019.) 

 

Tuote kohdan voidaan katsoa sisältävän myös palvelut. Suurin osa asioista jakautuu näi-

den kahden välimaastoon ja harvemmin voidaan puhua puhtaasti palvelusta, tai tuot-

teesta. Tuotteisiin sisältyy usein palvelun elementtejä liittyen esimerkiksi ostamiseen ja 

saatavuuteen. Tuotteilla voidaan katsovan olevan elinkaari, joihin kuuluu kasvuvaihe, kyp-

syysvaihe ja laskuvaihe. Tästä syystä on tärkeää kehittää tuotetta. Kirjailija ja konsultti 

Philip Kotler on määritellyt kolme eri kerrosta, joihin tuote jakautuu. Ydintuote on tuote it-

sessään esim. tietokone. Aineellista tuotetta ovat, kaikki konkreettinen, mitä tuotteeseen 

liitetään esimerkiksi laturi ja pakkaus. Aineetonta tuotetta kutsutaan laajennetuksi tuot-

teeksi ja tähän kuuluvat esimerkiksi mielikuvat ja viestit, joita henkilöstön, tai mainonnan 

kautta tuotteesta annetaan. (Harmaala & Jallinoja 2012, 152-154; Meriläinen 2018.) 

 

Käsite on vielä laajempi vastuullisessa markkinoinnissa, kuin tavallisessa. Ympäristövas-

tuullisuus edellä markkinoidessa jokaisen tuotteen kerroksen tulee tukea viestiä. Vaikka 
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tuotteen ydin olisi kuinka ympäristöystävällinen, voi viesti olla harhaanjohtava, jos muut 

kerrokset ovat ristiriidassa tähän. Muovipakkaus ympäristöystävälliselle tuotteelle olisi esi-

merkiksi tällainen. (Harmaala & Jallinoja 2012, 153-154.) Tällaisessa tapauksessa on ky-

seessä viherpesu (greenwash). Sillä tarkoitetaan toimia, jolla kuluttajia johdetaan harhaan 

tuotteen tai yrityksen ympäristöystävällisyydellä. Näistä toimista on havaittu muutamia eri-

laisia tyyppiä. Piilotettu vaihto tarkoittaa vihreän ominaisuuden nostamista piilottaen vä-

hemmän vihreän osan. Julistus ilman todisteita on kyseessä, kun yritys väittää tiettyä 

asiaa, mutta kuluttajat eivät voi mitenkään vahvistaa tätä. Tuottajat voivat myös sortua 

epäselvyyteen viestinnässään. Väitteissä tulisi olla mahdollisimman spesifinen, jottei viesti 

jää tulkinnanvaraiseksi. Neljänneksi voidaan esittää epäolennaisia asioita. Esim. käyte-

tään merkintää, että tuote ei sisällä jotain tiettyä ainetta, mikä olisi muutenkin kielletty kai-

kissa tuotteissa. Törkein harhaanjohtamisen keino on suora valehtelu kuluttajille. Hieman 

arveluttavaa on myös vihreiden arvojen tuominen epäterveellisiin tuotteisiin. Tällainen 

voisi olla esimerkiksi orgaaninen tupakka. (Friend 2009, 78-79.) 

 

Ostajalle tärkeä tieto tuotteesta voi olla myös kierrätysmahdollisuus, tai mahdollisuus osal-

listua hyväntekeväisyyteen tuotteen avulla. Ostopäätöstä tehdessään tiedon hankinta ja 

vaihtoehtojen vertailu vaiheissa yksi tärkeimmistä asioista on hinta. Kuluttaja arvioi tuot-

teen tarjoamia hyötyjä suhteessa hintaan. Ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä hinta on 

aina selkeästi määritelty ja esillä. Hinnoittelu on yksi merkittävimpiä valmistajan kilpailu-

asemaan vaikuttavista tekijöistä. Hinnan avulla kyetään myös viestimään kuluttajille oman 

brändin arvokkuutta. Yleinen olettamus on, että vastuullisesti tuotetut tuotteet olisivat aina 

kalliimpia. Näin ei kuitenkaan aina ole. Kustannusrakenne ei suinkaan aina vaadi näin. 

Tuotteen kokonaishinnan kuluttajalle määrittää ostohinta, hankintakustannukset, käyttö-

kustannukset sekä hävittämiskustannukset. Ostohetkellä käyttökustannukset jätetään 

usein täysin huomioimatta ja hävityskustannuksista ei olla edes tietoisia. Tätä onkin pyritty 

edistämään monin tavoin markkinointiviestinnän avulla. Esimerkiksi kodinkoneiden valmis-

tajat ovat kehittäneet laskureita, joilla voidaan laskea tuotteen käytön kustannuksia ja 

vaikkapa sähkön kulutusta. (Harmaala & Jallinoja 2012, 155-156; Meriläinen 2018.) 

 

Myynnin ja jakelun toteuttamiseksi yrityksellä on erilaisia keinoja. Se voi itse organisoida 

sen lopulliselle käyttäjälle, tai käyttää yhteistyökumppaneita. Kuluttajalle erilaisia ostopaik-

koja vaatteiden ostoon ovat lähinnä myymälät ja sähköiset myyntipaikat kuten verkko-

kauppa. Kuluttaja ensisijaisesti tavoittelee vaivattominta ostokanavaa. Vaivattomuudella 

viitataan ajalliseen ja maantieteelliseen sopivuuteen sekä toiveiden yhteensopivuuteen. 
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Tietolähteenä myymälät ovat usein erittäin tärkeitä. Myyntiä edistäviä asioita ovat usein 

tuote-esittelyt, promootiot sekä henkilökunnan ammattitaito ja asiakaspalvelutaidot. (Har-

maala & Jallinoja 2012,158; Meriläinen 2018.) 

 

Sähköisiä myyntikanavia voidaan yleisesti ottaa pitää ympäristöystävällisempänä vaihto-

ehtona. Tällöin monet fyysisen myymälän aiheuttamat ympäristöhaitat jäävät kokonaan 

pois. Toisaalta taas verkkokauppatoiminnassa logistiikka hajautuu useampaan pienem-

pään ja heikommin hallittavaan osaan. Yleensä myös verkkokaupasta ostettavat tuotteet 

saapuvat jostain kauempaa kuluttajaa. (Harmaala & Jallinoja 2012,159.) 

 

Markkinointiviestinnän keinoja ovat ainakin mainonta, tiedotustoiminta, myynninedistämi-

nen ja myyntityö (Konstiniekka 2018). Mainonta on yksinkertaisesti lyhyt viesti esitettynä 

jossakin mediassa ja jonka tavoite on tavoittaa mahdollisimman laaja vastaanottajien 

joukko. Viestin on oltava yksinkertainen ja tästä syystä tuotteiden kestävyydestä tai vas-

tuullisuudesta voi olla vaikea viestiä mainonnan avulla. Myynnin edistämiseen kuuluvat 

erilaiset kampanjat, kuten tarjoukset. Samalla rahalla voidaan tarjota suurempaa määrää 

tuotteita, tai yksittäisen hinta voi olla alennettu. Myös mahdollisuus lahjoittaa osa hinnasta 

hyväntekeväisyyteen, tai kaupanpäälliset kuuluvat tähän kategoriaan. Suoramainonta on 

suoraa markkinointia kuluttajalle kuten sähköposti, tai painettu mainos postiluukusta. Yri-

tyksen usein hyödyntävät useampaa kanavaa viestin tuomiseksi eri muodoissa. Sosiaali-

nen media on myös erittäin tehokas väline oikein käytettynä. Vastuullinen kuluttaja usein 

lukee ostopäätöksen tueksi esimerkiksi blogeja. (Harmaala & Jallinoja 2012,160-162.) 

  

Yrityksen viestintä tulee suunnitella huolellisesti. Vastuullisuusmarkkinoinnin tulosten mit-

taaminen poikkeaa yleensä tavanomaisesti. Vihreisiin arvoihin nojaavan argumentin esille 

tuominen markkinoinnissa ja sen saaminen perille onnistuneesti on paljon haastavampaa. 

Kuluttajat suhtautuvat hyvinkin skeptisesti erilaisiin väittämiin liittyen vastuullisuuteen. 

Viestin tulisi aina ensisijaisesti olla asiakaslähtöinen. Sen tulisi myös kertoa hyöty asiak-

kaalle heti. Vastuullisuusviestinnässä viestistä tulee siis käydä ilmi ympäristöhyöty, joka 

vetoaa kuluttajan omiin intresseihin. Tämä saattaa olla hankalaa, koska normaali kuluttaja 

ei välttämättä ymmärrä ympäristöominaisuuden hyötyä. Kuluttajat voivat tarvita tähän kou-

lutusta tai opastusta. Koulutuksellinen elementti kannattaakin aina liittää viestiin, jos se on 

mahdollista. Oikeassa kontekstissa kuluttaja pystyy arvostamaan tuotteen vastuullisuutta 

ja on valmis maksamaan siitä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 165-166.) 
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Lisäksi että ympäristöongelmia ei ymmärretä tarpeeksi hyvin, nähdään niihin vaikuttami-

nen myös hankalana. Markkinointiviestillä voidaan tarjota tunne, että tuotteen ostamalla 

voidaan omalta osalta olla vaikuttamassa suurempiinkin globaaleihin ongelmiin. Tätä kut-

sutaan voimaannuttamiseksi. Voimaannuttamista on esimerkiksi tuotteen hinnasta osan 

lahjoittaminen johonkin ympäristöä tukevaan projektiin. Vastuullisen tuotteen on myös nor-

maalia tärkeämpää pystyä viestinnässä vakuuttamaan suorituskykynsä kuluttajalle. Jotkut 

vastuulliset tuotteet edelleenkin ovat tehottomampia, kuin tavalliset tuotteet. Kuluttajalle 

pitää saada myytyä tunne, ettei hänen tarvitse tehdä kompromissia vastuullisuuden ja 

tuotteen suorituskyvyn välillä. (Harmaala & Jallinoja 2012, 165.) 

 

 

3.5 Mikä ohjaa kuluttajia 

Natural Market Instituten mukaan vihreät kuluttajat jakaantuvat viiteen osaan: LOHAS, 

luonnolliset, kulkurit, tavanomaiset sekä välinpitämättömät. LOHAS (lifestyle of health and 

sustainability) kuluttajat ovat omistautuneet vihreille arvoille. Heiltä valitsevat tuotteet, 

jotka eniten vastaavat heidän vihreitä arvojaan ja ovat valmiita maksamaan tästä myös 

enemmän. Luonnolliset tekevät ostopäätöksiä pitkälti terveysvaikutusten perusteella ja 

suosivat paljon luonnollisia ja orgaanisia tuotteita. Kulkurit ostavat vihreän tuotteen, jos 

näkevät suoran hyödyn itselleen siitä. Tavanomaiset ovat käytännöllisiä ja eivät perusta 

ostopäätöstään vihreisiin arvoihin. Saattavat kuitenkin ostaa sellaisen, mikäli tuote on vali-

koimassa tavallisissa kaupoissa normaalein hinnoin. Välinpitämättömiä motivoi suurim-

maksi osaksi alhaiset hinnat ja on epätodennäköistä, että vaihtavat ostokäyttäytymistä 

vihreiden arvojen perusteella. (Friend 2009, 83.) 

 

Menestyäkseen vastuullisen brändin tulee ymmärtää, mikä motivoi kuluttajia ja mitä es-

teitä he voivat kohdata tehdessään valintoja vastuullisemmista tuotteista. Tähän on ole-

massa kolme eri teoreettista lähestymistapaa: rationaalinen, psykologinen ja sosiologinen. 

Kaikki näistä auttavat ymmärtämään kuluttajan käyttäytymistä, mutta mikään ei yksinään 

pysty selittämään sitä. Rationaalisen mallin keskiössä on havaittujen hyötyjen ja kustan-

nusten suhde. Kulut sisältävät tässä tapauksessa myös ei taloudelliset kustannukset ku-

ten ajan, vaivan ja sosiaalisen epähyväksyttävyyden. Perusoletus on, että kuluttaja valit-

see vaihtoehdon korkeimmalla netto hyödyllä. Painotus on laitettu sillä, että kuluttajat op-

pivat ja ymmärtävät vastuullisuuden henkilökohtaisesti ja haluavat tämän myötä ostaa 
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tuotteen ympäristöhyödyn tai sosiaalisen hyödyn eli saamansa statuksen perusteella. 

(Belz & Peattie 2012, 86-87.) 

 

Rationaalisen teorian ohella on irrationaalisempi psykologinen ajattelutapa. Psykologinen 

tapa keskittyy enemmän arvoihin, asenteisiin, uskomuksiin ja tuntemuksiin esimerkiksi 

vastuullisuudesta. Arvot määrittävät ne sosiaaliset ja ympäristölliset ongelmat, jotka saa-

vat meidät muuttamaan ostokäyttäytymistämme. Tähän liittyy myös vahvasti eri väitteiden 

uskominen. Psykologiset tekijät myös määrittävät, kuinka paljon vastuuta tunnemme ym-

päristöongelmista. Mikäli vastuuta tunnetaan, halutaan omalla ostokäyttäytymisellä vaikut-

taa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kuluttajat ovat kasvavissa määrin halukkaita otta-

maan vastuuta osasta ympäristöongelmia, kuten ilmaston muutoksesta. Kuluttajan henki-

lökohtaisella identiteetillä on myös suuri merkitys tässä. Ihmiset voivat pitää itseään eläin 

rakkaana, suojelevana, auttavaisena, tai säästeliäänä ja nämä vaikuttavat sitoutumi-

seemme vastuulliseen ostokäyttäytymiseen. Iso osa pitää itseään ”normaalina” ja tästä 

syystä vaihtoehto luokalle suunnattu tuote ei myy heille. (Belz & Peattie 2012, 87-89.) 

 

Tavallistenkin tuotteiden ostaminen on tärkeää niiden funktionaalisten ominaisuuksien li-

säksi myös symbolisen merkityksen myötä. Tuotteet edustavat jotakin tiettyä meille itsel-

lemme ja muille. Esimerkkinä vastuullisesti ajattelevalle kuluttajalle voi olla vaikeaa luopua 

lentämisestä, koska hän haluaa antaa itsestään kuvan paljon matkustelevana. Tällaista 

ostokäyttäytymistä tarkasteltaessa puhumme sosiaalisesta lähestymistavasta. Kuluttajan 

haluun muuttaa ostokäyttäytymistään yhteisen hyvän vuoksi vaikuttaa runsaasti heidän 

näkemyksensä muiden käyttäytymisestä samoin. Ihmisillä on myös todella suuri potenti-

aali vaikuttaa muihin. Tämä voi tapahtua kaveriporukassa, kollegoiden keskuudessa, tai 

vaikutus voi tulla yksittäiseltä henkilöltä kuten idolilta. (Belz & Peattie 2012,90-91.) 

 

Vastuullisten tuotteiden tulee täyttää kuluttajan tarpeet siinä missä tavallistenkin tuot-

teidenkin. Jotkut vastuullisista tuotteista ovat ajautuneet kestävän markkinoinnin lyhytnä-

köisyyteen, jolloin tuotteet palvelevat vain pientä osaa kuluttajista, joille vastuullisuusasiat 

ovat ydinhyöty. Monelle kuluttajalle niiden tärkeys on enemmänkin toissijainen ja ominai-

suudet vain avustavia. Esimerkki jotkut ympäristöystävälliset pesuaineet eivät ole saavut-

taneet läheskään yhtä hyvää pesutehoa, kuin kilpailevat tavalliset tuotteet. Yleisesti ottaen 

on olemassa kaksi tapaa välttää lyhytnäköisyyttä ja lisätä vastuullisten tuotteiden kiinnos-

tusta massamarkkinoilla. Yksi tapa on sosiologisten ominaisuuksien, jotka lisäävät tuot-

teen arvoa kuluttajan silmissä kuten symboliikan, statuksen, kustannustehokkuuden sekä 
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terveyden ja turvallisuuden korostaminen tuotteessa. Toinen keino on yhdistää sosiologi-

set ominaisuudet ydinhyötyihin kuten toimivuus, design ja kestävyys luodakseen kulutta-

jalle yhdistetyn motiivin ostaa tuote. (Belz & Peattie 2012,90-91.) 
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4 Tutkimuksen toteutus  

Tässä luvussa keskitytään kyselytutkimuksen suunnitteluun ja toteutukseen. Alussa käy-

dään läpi tutkimus menetelmää ja tämän jälkeen siirrytään itse toteutukseen, jossa puhu-

taan myös otannasta. Viimeinen luku esittelee tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia.  

 

4.1 Tutkimusmenetelmä 

Markkinointitutkimusta terminä käytetään kuvaamaan prosessia, jolla saadaan kerättyä ja 

analysoitua tietoa sekä tehtyä johtopäätöksiä siitä liiketoiminnallisen ja erityisesti markki-

noinnillisen päätöksenteon perustaksi. Markkinatutkimusta taas käytetään alalajina mark-

kinointitutkimukselle, jossa markkinointitutkimus kohdennetaan jollekin tarkemmin rajatulle 

markkina-alueelle. Markkinatutkimuksella määritetään siis esimerkiksi tuotteelle markki-

nan koko ja sijainti. Yleensä termejä käytetään kuitenkin synonyymin omaisesti. (Burns, 

Bush & Veeck 2017, 37.) 

 

Markkinointitutkimuksen avulla saadaan kerättyä ja analysoitua tietoa markkinasta, mai-

nonnasta ja markkinoinnista. Se keskittyy ymmärtämään yrityksen toimintaympäristöä 

sekä asiakkaita. Markkinointitutkimuksella voidaan saada esimerkiksi tietoa markkinoinnin 

tehokkuudesta ja uusista kannattavista menetelmistä.  Markkinatutkimus taas keskittyy 

enemmän ainoastaan markkinaan ja sen tilanteeseen. (Bisnode Selector 2019a.) Se vas-

taa esimerkiksi kysymyksiin kuluttajien tarpeista ja ostopäätökseen vaikuttavista tekijöistä 

(Bisnode Selector 2019b).  

 

Toteutettu tutkimus pitää sisällään elementtejä niin markkinointitutkimuksesta, kuin mark-

kinatutkimuksestakin, joten on vaikeaa kategorisoida sitä jompaankumpaan. Enemmän 

kyllä liikutaan markkinatutkimuksen osa-alueella, varsinkin, kun tutkimuksella ei ollut toi-

meksiantajaa, jonka markkinointimenetelmiä olisi voitu mitata. Termit kuitenkin kulkevat 

hyvin käsikädessä ja niitä käytetäänkin limittäin, joten markkinointitutkimuksesta kertovat 

lähteet ovat relevantteja myös tässä tutkimuksessa.  

 

Tutkimusmenetelmät jaetaan kahteen pääkategoriaan, jotka ovat kvalitatiivinen ja kvanti-

tatiivinen tutkimus. Kvantitatiivinen menetelmä on tutkimus, joka sisältää joukon jäsennel-

tyjä kysymyksiä ja ennalta määritettyjä vastausvaihtoehtoja, jotka kohdennetaan suurelle 
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joukolle. Tällainen on esimerkiksi nettikysely. Tarkoitus on saada suuri edustava otos vä-

estöstä ja tietojen keräämistä varten on muodollinen menettely. Kvantitatiiviseen tutkimuk-

seen taas kuuluu olennaisena osana järjestämättömän tiedon kerääminen, analysointi ja 

tulkitseminen tarkkailemalla, mitä ihmiset tekevät ja sanovat. Lausunnot ja havainnot ovat 

vapaamuotoisia ja myös kysymykset ovat avoimia. (Burns ym. 2017, 143-144.) 

 

Kvantitatiivinen, eli määrällinen tutkimus keskittyy kuvaamaan kohdetta tilastojen ja nume-

roiden avulla. Siinä ollaan kiinnostuneita luokitteluista, syy- ja seuraussuhteista ja vertai-

lusta. Kvalitatiivisessa, eli laadullisessa taas yritetään saada kokonaisvaltaisempi kuva 

laadusta, ominaisuuksista ja merkityksistä. (Jyväskylän yliopisto 2015.) Määrällinen tutki-

mus vastaa kysymyksiin mikä, missä, paljonko ja kuinka usein ja vastaavasti laadullinen 

keskittyy kysymyksiin miksi, miten ja millainen (Heikkilä 2014, 7).  Kvantitatiivinen tutki-

mustieto tarjoaa apua yleisten johtopäätösten tekemiseen. Kvalitatiivinen pyrkii enemmän 

kuvailemaan mittaamisen sijasta mielikuvien ja mielipiteiden avulla. Sen tarkoitus on tutkia 

aihetta syvällisemmin tuottaakseen tietoa ihmisten motivaatiosta, ajattelutavoista ja asen-

teista. Kvantitatiivista menetelmää voidaan käyttää tekemään objektiivisiin havaintoihin 

perustuvia johtopäätöksiä, koska siihen kerätään paljon enemmän vastauksia. Lisäksi sen 

avulla voidaan johtaa suoria vastauksia tiettyihin yleisiin kysymyksiin. Kvantitatiivista me-

netelmää voidaan taas käyttää inhimillisen elementin lisäämiseksi. Se voi esimerkiksi an-

taa numeroille inhimillisen äänen ja avoimista kysymyksistä voidaan huomata jotain, joka 

olisi jäänyt kokonaan pois kvantitatiivisesta tutkimuksesta. (SurveyMonkey 2019.) 

 

Tutkimuksen alaongelmia ovat mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien ostopäätökseen vaat-

teissa, kuinka tärkeinä vastuullisia tekijöitä pidetään tällä hetkellä ostopäätöksessä, kuinka 

tärkeänä asiana vastuullisuutta pidetään ylipäätään ja mitä kanavia kuluttajat suosivat tie-

donlähteinä vaatteissa. Näihin alaongelmiin on mahdollista saada vastaus kvantitatiivisella 

menetelmällä helposti. Tutkimuksen pääongelmaan miten saada kuluttajat ottamaan 

enemmän vastuullisia tekijöitä huomioon vaatteita ostettaessa vastaus on johdettavissa 

kvalitatiivisin, että kvantitatiivisin menetelmin.  

 

Aineistonhankintatapoja on erilaisia. Kvalitatiivisia tapoja ovat havainnointi ja haastattelu. 

Haastatteluita on erilaisia esimerkiksi fokusryhmähaastattelu ja teemahaastattelu. Havain-

noinnissa keskitytään havainnoimaan ja dokumentoimaan tiettyä ilmiötä ja siihenkin on 

erilaisia tapoja. (Burns ym. 2017, 146-159.) Kvantitatiivinen aineistonhankintatapa on ky-
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sely. Se soveltuu kuitenkin myös kvalitatiivisen tiedon keräämiseen. Kysely voidaan to-

teuttaa erilaisin tavoin. Olennaista on saada paljon vastauksia valmiiksi suunniteltuun ky-

selyyn. Verrattaessa muihin tiedonkeruumenetelmiin kysely mahdollistaa laajan määrän 

tietoa kerättävän systemaattisesti, taloudellisesti ja tehokkaasti. Kyselyn hyötyjä ovat stan-

dardisointi, helppo hallinnointi, mahdollisuus päästä pintaa syvemmälle, helppo analysointi 

ja helppous tunnistaa alaryhmien eroja. Kysely on kaikille samannäköinen ja kaikilla vas-

taajilla on samat vaihtoehdot valittavissa. Prosessia on helppo hallinnoida, koska useisiin 

kyselyihin haastateltava voi vastata täysin yksin. Kyselyssä päästään myös yksityiskohtiin 

esimerkiksi motiiveista, joista ei esimeriksi havainnoinnilla voida saada tietoa. Lisäksi 

haastateltavat on helppo jakaa alaryhmiin, jonka jälkeen niitä on mahdollista vertailla. 

(Burns ym. 2017,172.) 

 

Kyselyn toteuttamistapoja ovat henkilön hallinnoima kysely, tietokoneavusteinen kysely, 

itsehallinnollinen kysely, tietokoneen hallinnoima kysely sekä sekamuotoinen kysely. Hen-

kilön hallinnoimassa kyselyssä haastattelija haastattelee vastaajaa. Tietokoneavustei-

sessa taas haastattelija käyttää apunaan tietokonetta esimerkiksi vastausten kirjaami-

seen. Itsehallinnollisessa kyselyssä vastaaja vastaa yksin kysymyksiin esimerkiksi kynän 

ja paperin avulla. Tietokoneen hallinnoimassa kyselyssä vastaaja vastaa suoraan tietoko-

neelle, sen esittämiin kysymyksiin. Tällaisen kyselyn alalaji on myös onlinekysely, joka ta-

pahtuu kokonaan internetissä. Sekamuotoisessa käytetään kahta tai useampaa tapaa sa-

manaikaisesti. Esimerkiksi internetin avulla voidaan lähestyä vastaajia, jotka olisivat ha-

lukkaita osallistumaan kasvokkain haastatteluun. (Burns ym. 2017,174-180.) 

 

Onlinekyselyn etuja ovat ne, että niissä on useita käyttäjäystävällisiä toimintoja kyselyn 

laatimiseen ja sen ulkoasun ja toimivuuden parantamiseksi. Lisäksi vaihtoehto on huomat-

tavan edullinen ja tehokas. Lisäksi vastaaja saa vastata kyselyyn kaikessa rauhassa, eikä 

haastattelijan luoma paine ole niin vahvasti läsnä. Haastateltava saattaa kokea painetta 

vastata oikein, tai halutun tilan mukaisesti enemmän, jos haastattelija on läsnä kyselyssä. 

Tämä heikentää tulosten edustavuutta. Myös vastausaste on yleensä paljon heikompi on-

linekyselyssä. (Burns ym. 2017,179-180.) Tilastokeskuksen mukaan onlinekyselyn heik-

kous on juuri tulosten edustavuus. Sen mukaan onlinekysely vain harvoin täyttää tilastolli-

sen tutkimuksen laatukriteerit. (Tilastokeskus 2019a.) Ylipäätään itsenäisissä kyselyissä 

vastaajien hallinnointi on hankalaa. Kysely voidaan jättää kesken, tai sitä ei muuten vain 

lähetetä eteenpäin. Myöskään haastattelijan ei ole mahdollista kommunikoida vastaajan 



 

 

30 

 

 

 

kanssa kyselyn aikana selittääkseen mahdollisia epäselviä kohtia. Tämä asettaa kyselyn 

luonnille korkeammat vaatimukset selkeyden suhteen. (Burns ym. 2017,178-179.) 

 

Tutkimuksen tiedonkeruumenetelmäksi valikoitui onlinekysely. Syynä oli se, että vastauk-

sia tarvittiin paljon objektiivisen kuvan saamiseksi. Onlinekyselyn tehokkuus ja alhaiset 

kustannukset mahdollistivat suuremman vastaajamäärän tavoittelun, kuin mitä muilla kei-

noilla olisi ollut mahdollista. Onlinekysely myös mahdollistaa vastausten helpomman ana-

lysoinnin sekä alaryhmien vertailun keskenään, joka on myös yksi tutkimuksen alaongel-

mista. Kyselyn luominen onlinekyselyksi ja julkisen nettilinkin kautta vastattavaksi mahdol-

listi myös tutkimuksen toteuttamisen aikataulussa. Kysely yritettiin luoda niin selkeäksi, 

kuin mahdollista, jotta vastaajille ei tulisi epäselvyyksiä. Lisäksi siitä ei haluttu tehdä tur-

han pitkää, jotta vastauskynnys olisi alhaisempi.  

 

4.2 Tutkimuksen kulku 

Yksittäistä mittauksen kohdetta kutsutaan havaintoyksiköksi. Tutkimusongelma määrittää 

havaintoyksikön. Perusjoukon muodostaa kaikkien havaintoyksiköiden muodostama koko-

naisuus. Tässä kohtaa varmin tapa saada määrällistä tietoa, olisi haastatella koko perus-

joukko. Usein se ei kuitenkaan ole mahdollista johtuen esimerkiksi perusjoukon koosta. 

(KvantiMOTV 2003.) Tällöin on järkevää tyytyä otokseen, joka on osaryhmä perusjouk-

koon kuuluvista havaintoyksiköistä ja jota voidaan pitää edustavana itse perusjoukolle. 

Otantamenetelmällä pyritään mahdollisimman edustavaan otokseen. (Kamk 2019.)  

 

Tässä tutkimuksessa havaintoyksikkö on 18-30 vuotias uusimaalainen. Perusjoukko on 

kaikki tähän ryhmään kuuluvat. Vuonna 2018 Uudellamaalla asui 261 785 18-30 vuotiasta 

ihmistä (Uudenmaanliitto 2019). Koko perusjoukon haastattelu olisi ollut lähes mahdo-

tonta, tai ainakin erittäin työlästä ja aikaa vievää. Tästä syystä tutkimuksessa päädyttiin 

käyttämään otantaa. 

 

Otantamenetelmät jaetaan todennäköisyysotantaan ja ei-todennäköisyysotantaan. Tästä 

ne jakautuvat edelleen yksinkertaiseen satunnaisotantaan, systemaattiseen satunnais-

otantaan, rypäsotantaan, ositettuun otantaan, mukavuusotantaan, harkinnanvaraiseen 

otantaan, lumipallo-otantaan ja kiintiöotantaan. Neljä viimeistä ovat ei-todennä-

köisyysotantoja. Harvoin otanta voi olla kuitenkaan puhtaasti ei-todennäköisyysotanta, jol-

loin kaikki kyselyyn valitut olisi täysin tutkijan valitsemia, vaan yleensä käytetään osittain 
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myös todennäköisyysotannan menetelmiä (SurveyMetodiikka 2009). Jaottelu perustuu sii-

hen, onko havaintoyksiköillä mahdollista laskea todennäköisyyttä tulla valituksi kyselyyn. 

Ei-todennäköisyysotannassa todennäköisyyttä ei voida millään menetelmillä laskea, koska 

valintaan liittyy enemmän tai vähemmän ihmisen väliintulo. Tällaisilla menetelmillä perus-

joukosta harvoin saadaan kovin edustavaa otosta. Yksinkertaisessa satunnaisotannassa 

kaikilla perusjoukon yksiköillä on yhtä suuri todennäköisyys tulla valituksi kyselyyn. Rypä-

sotannassa perusjoukko jaetaan edustaviin ryppäisiin, joista tehdään otantaa. Osittais-

otannassa varmistetaan, että kaikki alaryhmät tulevat edustetuiksi. Harkinnanvaraisessa 

otannassa tutkija valitsee havaintoyksikköjä, joita pitää syystä, tai toisesta edustavina. Lu-

mipallo-otannassa alkuperäisiltä vastaajilta pyydetään lisää haastateltavia henkilöitä. Kiin-

tiöotannassa tutkija valitsee alaryhmistä havaintoyksikköjä saadakseen vastauksia kai-

kista alaryhmistä. (Burns ym. 2017. 241-256.) 

 

Täysin yksinkertaista satunnaisotantaa ei ole voitu toteuttamaan resurssien puutteen 

vuoksi. Tästä syystä on turvauduttu käyttämään useampia otantamenetelmiä, jotta saatai-

siin otoksesta mahdollisimman edustava. Julkista nettilinkkiä jaettiin Facebookissa julki-

sena päivityksenä, Facebook ryhmässä, LinkedInissä (kuva 1), WhatsApp:issa sekä säh-

köpostilla. Käytännössä ainoastaan sellainen henkilö, joka ei käytä mitään edellä maini-

tuista kanavista ei ole voinut vastata kyselyyn. Rypäsotantaa on hyödynnetty ottamalla 

ryppäitä kuten LinkedInin käyttäjät ja Facebookin käyttäjät. Osittaisotantaa käytettiin lähet-

tämällä sähköposti kahdelle Haaga-Helia Ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija-

ryhmälle, jotta saataisiin lisää vastauksia miehiltä. Toisaalta kiintiöotantaa on hyödynnetty 

lähestymällä WhatsApp:illa sellaisia tuttavia, joita ei voinut lähestyä Facebookissa, tai Lin-

kedInissä. Lisäksi lumipallo otantaa hyödynnettiin kehottamalla vastaajia jakamaan linkkiä 

myös puille perusjoukkoon kuuluville.  
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Kuva 1. LinkedIn julkaisu. (Salmela 20.10.2019) 

 

Kyselylomakkeen kysymykset suunniteltiin teoriaviitekehyksen pohjalta, jotta vastauksia 

voidaan linkittää teoriaan. Kysymyslomakkeelle laitettiin strukturoituja kysymyksiä, sekä 

kaksi avointa kysymystä. Avoimia kysymyksiä olivat kysymykset (Liite 1.). Strukturoituja 

kysymyksiä on huomattavasti enemmän datan hallinnoimisen ja analysoimisen helpotta-

miseksi. Kyselyn alussa kysytään ikää, jotta mahdolliset perusjoukon ulkopuolelta tulleet 

vastaukset voidaan karsia. Kyselyn info tekstissä lisäksi kerrotaan, että kysely on tehty 

Uusimaalla asuville, mutta käytännössä muualta asuvia ei ole voitu estämään vastaa-

masta kyselyyn. Vastauslinkki julkaistiin 18.10.2019 ja sitä päätettiin viikon verran pitää 

auki. Linkkiä jaettiin ensiksi tutkijan Facebook profiilissa julkisena päivityksenä. Samaan 

aikaan linkki jaettiin WhatsApp:issa erilaisiin keskusteluryhmiin työ-, koulu- ja muille kave-

reille. Linkki jaettiin LinkedInissä maanantaina 21.10 ja 29.10 mennessä 805 ihmistä oli 

nähnyt julkaisun. Luonnostikkaan kaikki eivät ole kuuluneet perusjoukkoon, tai eivät ole 

nähneet julkaisua kyselyn auki ollessa. Em. kanavista kertyi reilu 70 vastausta torstaihin 

24.10. mennessä. Tässä vaiheessa linkki jaettiin kahdelle Haaga-Helia Ammattikorkea-

koulun ensimmäisen vuoden liiketalouden opiskelijoiden ryhmälle. Lisäksi perjantaina 
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25.10. linkki jaettiin Hypend -Facebook ryhmälle, joka on streetwear muotiin keskittynyt 

suomenkielinen yhteisö. Ryhmässä on n. 18 tuhatta jäsentä ja siihen voi liittyä kuka ta-

hansa, joten kaikki eivät luonnostikkaan kuulu perusjoukkoon. Kyselyn linkki suljettiin lau-

antaina 26.10 ja tähän mennessä vastauksia oli kertynyt 205. Vastausprosenttia on mah-

dotonta määrittää, koska ei tiedetä, kuinka moni on todellisuudessa saanut mahdollisuu-

den vastata kyselyyn näkemällä julkaisun tai vastaanottamalla linkin.  

 

Otantaraami rajaa alueen, josta otanta suoritetaan. Sen on tarkoitus sisältää vain perus-

joukko, mutta otantaraamivirheen takia sinne voi joutua sekaan sellaisia havaintoyksik-

köjä, jotka eivät kuulu perusjoukkoon. (Burns ym. 2017. 239-240.) Kyselyn raamit ovat ol-

leet erittäin laajat kattaen kaikki, joille linkki on ollut saatavilla. Itse julkaisussa ja myös ky-

selylomakkeen alussa on kerrottu kyselyn olevan 18-30 vuotiaille Uusimaalaisille. Silti ky-

selyyn vastasi 14 alle 18 vuotiasta ja 6 yli 30 vuotiasta. Kun nämä vastaukset karsittiin 

pois, kyselyn lopulliseksi vastaajamääräksi jäi 185. Lisäksi kyselystä päätettiin karsia neljä 

muuta vastausta pois, koska vastaukset eivät vaikuttaneet todellisilta ja niitä ei haluttu ot-

taa mukaan vääristämään tilastoja. 

 

4.3 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Reliabiliteetti mittaa mittarin luotettavuutta ja toistettavuutta (Tilastokeskus 2019b). Relia-

biliteetti tarkoittaakin englanniksi luotettavuutta. Sillä tarkoitetaan tuloksen toistettavuutta. 

Jos tulos on sattumanvarainen, se ei ole reliaabeli. Stabiliteetilla tarkoitetaan tutkimuksen 

ajallista reliaabeliuutta. Epästabiilissa kyselyssä vastaukset voivat vaihdella ajankohdan 

mukaan esimerkiksi, jos vastaajan mieliala vaihtelee. Pysyvyyttä voidaan tarkastella ver-

taamalla ajallisesti eri aikoihin toteutettuja tutkimuksia ja tutki onko niissä eroavaisuuksia. 

(Hiltunen 2009.) Reliabiliteettia voidaan arvioida myös olosuhteista ja johdonmukaisuu-

desta. Olosuhteet voivat vaikuttaa vastaajiin. Esimerkiksi haastattelija saattaa tuottaa vas-

taajalle painetta vastata tietyllä tavalla. Johdonmukaisuudella tarkoitetaan samoja tulok-

sia, jotka saadaan aikaan eri välineillä. Esimerkiksi kaksi kysymystä voivat mitata samaa 

asiaa eri tavalla ilmaistuna. (Kirk & Miller 1986, 41-42).  

 

Mikäli toteutettu tutkimus toistettaisiin, vastaajien vastaukset tuskin eroavaisivat paljon toi-

sistaan. Toki vastaajan vastausajankohta ja olosuhteet ovat voineet vaikuttaa vastauksiin. 

Vastaajat ovat myös saattaneet tuntea painetta vastata olevansa vastuullisempia, kuin 

mitä oikeasti ovat tutkimuksen aiheen takia. Tämä heikentää reliabiliteettia. Eräs vastaaja 
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kertoi henkilökohtaisesti ostavansa vaatteita pikamuotiketjuilta, mutta vastanneensa kyse-

lyyn hyvältä tuntuvia vaihtoehtoja. Joitakin useat vastuullisuus kysymykset ovat saattaneet 

alkaa ärsyttämään ja vastauksiksi on annettu enemmän ääripäitä. Tutkimuksessa ei juuri-

kaan kysytty samoja asioita eri menetelmin, joten johdonmukaisuuteen on vaikea ottaa 

kantaa.  

 

Validiteetti kertoo miten onnistuneesti menetelmä mittaa tutkittavaa asiaa, jota sen on tar-

koitus mitata (Tilastokeskus 2019c). Yleisesti validiteettia voidaan pitää hyvänä, kun tutki-

muksen kohderyhmä ja kysymykset ovat oikeat. Validiteetin puuttuessa koko tutkimus kä-

sittelee enemmän tai vähemmän sivuun alkuperäisestä tarkoituksesta. Validiteettia tulee-

kin siksi miettiä koko tutkimusmenetelmän valinnassa. Ulkoisella validiteetilla tarkoitetaan 

sitä, missä olosuhteista tutkimuksen tuloksia voidaan yleistää. Esimerkiksi jos otanta on 

vino suhteessa perusjoukkoon, ei koko perusjoukko ole edustettuna ja ulkoinen validiteetti 

on heikko. (Hiltunen 2009.) Tutkimuksen kokonaisvaliditeetin kannalta yksittäisten mitta-

rien hyvä validiteetti on tärkeää. Validiteettiin kuuluu myös käsitteet ja se, missä laajuu-

dessa niitä käytetään. Validiteettia siis laskee se, jos vastaaja ymmärtää kysymyksen eri 

tavalla, kuin tutkija. (KvantiMOTV 2008.) 

 

Tutkimukseen vastanneista vain 10% vastaajista oli 27-30 vuotiaita, joten validiteetti kärsi 

ainakin sen osalta, että kyseinen ryhmä on aliedustettu. Kyselyn kaikki kysymykset joitain 

taustatietoja lukuun ottamatta palvelivat tutkimusongelmaa, joten tämän osalta validiteetti 

oli hyvä. Lisäksi myös taustatietokysymykset palvelevat hyvin alaongelmaa siitä, onko ala-

ryhmien välillä eroja. Tästä syystä taustakysymyksiä olisi ehkä voinut olla enemmänkin. 

Joitakin kysymyksiä on hyvinkin mahdollisesti vastaajien toimesta tulkittu eri tavalla. Esi-

merkkejä käyttäen kysymyksistä ja vaihtoehdoista on kuitenkin pyritty luomaan mahdolli-

simman yksiselitteisiä. On mahdollista, että kysymykset ovat olleet hieman vastuullisesti 

latautuneita, jolloin vastaajan on tehnyt mieli vastata vastuullisemmin. Tästä validiteetti on 

vastaavasti k 
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5 Tulosten analysointi 

Tässä luvussa keskitytään tutkimaan toteutetun kyselyn tuloksia. Vastauksia ei analysoida 

kysymysjärjestyksessä, vaan teemoittain. Aluksi käydään läpi vastaajien taustatietoja kos-

kevat kysymykset, johon kuuluu myös vaateostojen tiheys sekä niihin käytetty rahamäärä. 

Tämän jälkeen käsitellään ostokäyttäytymistä ja siihen liittyviä tekijöitä koskevia kysymyk-

siä. Lopuksi analysoidaan kysymyksiä, jotka liittyvät puhtaasti vastuullisuusteemaan.  

 

5.1 Vastaajien taustatiedot 

Kysymys nro. 1 koski vastaajien sukupuolta.  

Kuva 2. Vastaajien sukupuoli.  

 

Hieman yli puolet vastaajista oli miehiä. Naiset olivat yliedustettuina alkuvaiheessa kyse-

lyä ja tästä syystä liiketalouden opiskelijoille lähetetyssä sähköpostissa pyydettiin vastauk-

sia erityisesti miehiltä. Lisäksi Hypend -Facebook ryhmästä kertyneistä vastauksista iso 

osa oli miehiä ja tämä johti siihen, että lopulliseen kokonaisdataan päätyi enemmän mie-

hiä. Kummatkin sukupuolet ovat kuitenkin kohtuullisen hyvin edustettuina.  

 

Toisessa kysymyksessä kysyttiin vastaajien ikää.  
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Kuva 3. Vastaajien ikä.  

 

68% vastaajista oli 21-26 vuotiaita. Vähiten vastauksia oli 27-30 vuotiailta. 27-30 vuotiailta 

olisi tarvittu enemmän vastauksia, mutta muuten ikäjakauma noudattaa koko Uudenmaan 

väestön ikäpyramidia (Uudenmaanliitto 2019). Vaikka miehiä oli kyselyyn vastanneiden 

joukossa yleisesti enemmän, niin naisia oli enemmän kaikissa muissa ikäryhmissä paitsi 

18-20 vuotiaissa. Vain 15% kaikkiin kyselyyn vastanneista naisista oli 18-20 vuotiaita, kun 

taas vastanneista miehistä niitä oli 28% 
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Kuudennessa kysymyksessä kysyttiin, kuinka usein vaatteita ostetaan.  

Kuva 4. Kuinka usein vaatteita ostetaan.  

 

Lähes kaikki vastaajat ostavat vaatteita vähintään 2-3 kuukauden välein. Ainoastaan 10% 

vastaajista osti vaatteita kerran vuodessa ja tätä harvemmin ei kukaan. Vain 2% osti vaat-

teita niinkin useasti, kuin kerran viikossa ja tätä useammin ei kukaan. Vastauksista 

voimme päätellä, että nuoret siis ostavat vaatteita kohtuullisen usein.  

 

Seitsemännessä kysymyksessä kysyttiin, kuinka monta vaatekappaletta yleensä kerralla 

ostetaan.  

 

Taulukko 1. Kuinka monta vaatekappaletta yleensä ostetaan kerrallaan.  

 n Prosentti 

1-2 kpl 143 78,57% 

3-4 kpl 31 17,03% 

5-6 kpl 6 3,3% 

7-10kpl 1 0,55% 

yli 10 kpl 1 0,55% 
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Taulukosta näemme, että suurin osa vastaajista osti 1-2 vaatekappaletta kerralla ja lähes 

kukaan ei yli viittä kappaletta kerralla. Alla olevaan kuvaajaan vaatteiden oston toistuvuu-

desta on suodatettu ainoastaan yli 4 vaatekappaletta kerralla ostavien vastaukset.  

 

Kuva 5. Kuinka usein vaatteita ostetaan.   

 

Huomaamme, että ne jotka ostavat kerralla useampia vaatteita ostavat vaatteita 

harvemmin, kuin ne jotka ostavat kerralla vähemmän vaatteita.  

 

Kysymyksessä kahdeksan kysyttiin, kuinka paljon rahaa vastaajat käyttävät kerralla 

vaateostoksilla. 

 

Taulukko 2. Kuinka paljon rahaa käytetään vaateostoksiin kerralla.  

 n Prosentti 

1-50 euroa 39 21,43% 

51-100 euroa 63 34,61% 

101-250 euroa 61 33,52% 

251-500 euroa 16 8,79% 

501-1000 euroa 2 1,1% 

1001-2000 euroa 0 0% 

yli 2000 euroa 1 0,55% 
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Lähes 90% vastaajista käytti ostiksillaan alle 251 euroa. Noin 10% teki ostoksia 251-1000 

eurolla. Naisten ja miesten välillä ero oli havaittavissa. Miehet käyttävät vaatteisiin 

enemmän rahaa, kuin naiset, vaikka merkittäviä eroja ostomäärissä ja ostotiheydessä ei 

kuitenkaan ollut. Naisista 76% käytti kerralla 1-100 euroa, kun taas miehistä 57% käytti 

kerralla yli 101 euroa. Miehistä jopa 17% käytti kerralla yli 251 euroa, kun naisista vain 

1%. Miesten vaatteet saattavat yleisesti olla kalliimpia, kuin naisten.  

 

5.2 Ostokäyttäytymiseen vaikuttavat tekijät 

Kysymyksessä yhdeksän kysyttiin mitä ostokanavia suositaan vaatteita ostettaessa. Vas-

taajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon.  

 

Kuva 6. Mitä ostokanavia suositaan vaatteita ostettaessa.  

 

Suosituimpia ostokanavia olivat verkkokauppa, kivijalkaliikkeet sekä kirpputorit. Muiksi 

kaytettäväksi kanaviksi kerrottiin tori.fi, kirpputoriapp:it ja sivut kuten Zadaa ja lisäksi UFF 

(kirpputori). Lisäksi yksi vastaajista kertoi ompelevansa vaatteita itse. Selkeästi vähiten 

vaatteita ostettiin suurista myymälöistä. Taulukossa, johon on eroteltu miehet ja naiset 

sekä alle 24 vuotiaat sekä 24 vuotiaat, tai yli (Liite 2.) voimme huomata eroja 
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alaryhmittäin. Naiset suosivat enemmän kirpputoreja, kuin taas miehet Facebook ryhmiä. 

Ero oli myös siinä, että naiset suosivat enemmät ketjuliikkeitä ja miehet yksittäisiä 

kivijalkaliikkeitä. Alle 24 vuotiaat suosivat myös enemmän Facebook ryhmiä ja 

kirpputoreja, kuin sitä vanhemmat, jotka taas käyttivät hieman enemmän tuttavia ja 

lähipiiriä. 

 

Kymmenennessä kysymyksessä kysyttiin hankitaanko vaatteista yleensä tietoa ennen 

ostopäätöstä. Vastuaksia kysymykseen tuli 182. Vastaajista 29% ilmoitti hankkivansa 

tietoa ennen ostopäätöstä. 45% prosenttia kertoi hankkivansa joskus tietoa ja 26% 

vastaajista kertoi, että ei hanki tietoa. Vastauksista voimme päätellä, että suurimmalle 

osalle ihmisistä tiedon hankkiminen ennen ostopäätöstä kuuluu edes jossain määrin 

ostopäätösprosessiin eikä ainakaan kaikkia ostoja tehdä rutiininomaisesti. Alaryhmien 

välillä ei ollut havaittavissa mielenkiintoisia eroavaisuuksia. Ainoa huomioitava seikka oli, 

että ne jotka ostivat vaatteita vähintään kerran kuukaudessa, hankkivat tietoa yleensä 

ennen ostopäätöstä. 30% niistä, jotka ostivat vaatteita harvemmin, kuin kerran 

kuukaudessa, ei hankkinut tietoa ennen ostopäätöstä, kun taas useammin ostavista sama 

luku oli 23%. Naisista 6% enemmän hankki tietoa vähintään joskus verrattuna miehiin. 

Tämä tukee hatarasti teoriaa siitä, että nais 

 

Kysymyksessä yksitoista kysyttiin, mistä kanavista hankitaan tietoa vaatekappaleesta. 

Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon ja kysymys esitettiin vain niille, 

jotka vastasivat 10. kysymykseen ”kyllä”, tai ”joskus”. Liiteissä olevasta taulukosta (Liite 

3.) näemme, että yleisin tietokanava oli brändin nettisivut, jota 75% vastaajista hyödynsi. 

Tämän jälkeen tuote itsessään ja siinä olevat laput sekä tuotekuvaus verkkokaupassa. 

Muut kanavat eivät olleet läheskään yhtä yleisiä, vaikkakin brändin arvostelut ja 

sosiaalinen media keräsivät kohtuullisesti vastauksia. Vähiten tietoa haettiin mainoksista 

ja valmistajan julkaisemista raporteista. Hieman alle kolmasosa myös kertoi käyttävänsä 

lähipiiriä ja myyjää/asiakaspalvelijaa. Vastaajat, jotka kertoivat hankkivansa tietoa 

vaatteesta ennen ostopäätöstä olivat niitä, jotka hyödynsivät valmistajan julkaisemia 

raportteja. 26% kysymykseen kymmenen ”kyllä” vastanneista käyttivät raportteja, kun taas 

”joskus” vastanneista niin teki vain 6%. ”Joskus” vastanneet taas käyttivät brändin 

arvosteluja 10% enemmän. Tietoa useammin etsivät ovat siis tottuneet etsimään sitä 

rationaalisemmista lähteistä kuten raportit, mikä viittaa ongelmanratkaisuun, tai vähintään 

rajoittuneeseen ongelmanratakaisuun ostopäätöksen tasona. Vastaavasti tietoa joskus 
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etsivät eivät pidä päätöksen merkitystä niin tärkeänä, ja päätöstä automatisoidaan 

enemmän tunteille ja käytetään oikoteitä hyödyntämällä muiden arvosteluja brändeistä.  

 

Kysymyksessä kolmetoista kysyttiin kuinka paljon mitkäkin tekijät vaikuttavat 

ostopäätökseen vaatteita ostettaessa. Valittavana oli vaihtoehto asteikolla ei lainkaan, 

melko vähän, jonkin verran, melko paljon ja erittäin paljon. Taulukko 3 kuvaa vastauksia 

kysymyksestä yksitoista.  

Taulukko 3. Kuinka paljon mitkäkin tekijät vaikuttavat ostopäätökseen.  

 

Selkeästi eniten vaikuttaja tekijä oli laatu, joka oli ainoa tekijä, joka saavutti yli neljän 

keskiarvon merkityksellisyydellään. Yli 80% vastaajista ilmoitti sen merkitsevän vähintään 

melko paljon. Muita tärkeitä tekijöitä olivat tyyli/trendikkyys, hinta ja materiaali, jotka kaikki 

merkitsivät yli puolelle vastaajista vähintään melko paljon. Myös brändi/valmistaja ja mikäli 

tuote on tarjouksissa olivat jossain määrin merkityksellisiä. Vastuullisuuteen liittyvistä 
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tekijöistä kerskiarvoltaan merkityksellisin tekijä oli se, ettei tuotantoprosessi vahingoita 

eläimiä. Kyseinen tekijä sai myös toiseksi eniten ”erittäin paljon” vastauksia ja kyseinen 

vastaus olikin yleisin tämän tekijän kohdalla. Myös vaatteen kierrätysmahdollisuudella oli 

jonkin verran merkitystä. Siinä selkeästi yleisin vastaus oli kuitenkin ”jonkin verran”. 

Vähiten merkityksellisiä tekijöitä olivat jälleenmyyntiarvo, mahdollisuus lahjoittaa johonkin 

hyvään osa tuotteen hinnasta sekä vaatteen uudelleenkäyttömahdollisuus. Yli kolmasosa 

vastanneista ei pitänyt jälleenmyyntiarvoa lainkaan tärkeänä, mikä teki siitä yleisimmän 

vastuaksen tämän tekijän kohdalla.  

 

Yleisesti ottaen vastuullisuuteen liittyvät tekijät kuten valmistusmaa, kierrätetyt materiaalit, 

mahdollisuus lahjoittaa, työntekijöille maksettavat palkat, kierrätysmahdollisuus, uusi 

käyttötarkoitus mahdollisuus, tuotantoketjun läpinäkyvyys, tuotanto- ja toimitusketjun 

ympäristöystävällisyys ja tuotantoprosessin eläinystävällisyys olivat 75% vastaajista 

korkeintaan jonkin verran tärkeitä lukuunottamatta eläinystävällisyyttä ja 

kierrätysmahdollisuutta. Miesten ja naisten välillä oli kuitenkin selkeä ero. Kuvaajasta 

tekijöiden merkityksellisyydestä ostopäätöksessä miesten ja naisten osalla (Liite 4.) 

näemme että naisille vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat merkityksellisempiä, kuin 

miehille. Naisille kaikkien tekijöiden pl. valmistusmaa keskiarvoksi muodostuu jonkin 

verran merkityksellinen ja eläinystävällisyydelle jopa melko merkityksellinen, kun taas 

miehillä kaikki tekijät jäävät keskiarvoon melko vähän. Myös niillä, jotka tuntevat voivansa 

vaikuttaa ostokäyttäytymisellään joihinkin ympäristö- tai sosiaaliin ongemiin on suuri ero 

niihin, jotka eivät tunne voivansa vaikuttaa. Erot ovat vielä hieman suurempia, kuin 

miesten ja naisten välillä.  

 

Kahdeksannessatoista kysymyksessä kysyttiin mistä kanavista haetaan inspiraatiota 

pukeutumiseen. Vastaajilla oli mahdollisuus valita useampia vaihtoehtoja. Yli puolet kertoi 

hakevansa inspiraatiota kavereilta ja lähipiiriltä, ympärillä olevilta ihmisiltä sekä 

sosiaalisen median alustoilta. Myös lähes puolet (49%) kertoi hakevansa sitä julkisuuden 

henkilöiltä. Vähiten suosittuja inspiraation kohteita olivat mainokset, 

myyjä/asiakaspalvelija ja muotiblogit. Miesten keskuudessa sosiaalisen median alustat 

eivät olleet niin suosittuja, vaan enemmän haettiin inspiraatiota julkisuuden henkilöiltä. 

Lisäksi muotisivustot olivat miesten keskuudessa (38%) suositumpia verrattuna naisiin 

(16%). Miehistä 5% kertoi myös hakevansa inspiraatiota muualta. Avoimiin kenttiin 

listattiin muotisivustoja kuten lookbook.ru ja tero glamour. Lisäksi oman pään ja omien 

ajatusten kerrottiin inspiroivan sekä jalkapallon. 
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5.3 Vastuullisuuteen liittyvät kysymykset 

Kysymyksessä kolme kysyttiin, kuinka paljon ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat herättävät 

huolta.  

 

Kuva 7. Kuinka paljon ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat herättävät huolta.  

 

Lähes puolet vastaajista ilmoitti ympäristö- ja sosiaalisten ongelmien (myöh. ongelmat) 

herättävän melko paljon huolta ja vain 17%:lla melko vähän, tai ei ollenkaan. Ihmiset siis 

ovat kohtuullisen huolissaan ympäristö- ja sosiaalisista ongelmista. Naisissa nämä asiat 

herättivät huomattavasti enemmän huolta. 68% kertoi asian aiheuttavan vähintään melko 

paljon huolta, kun miehissä vastaava luku oli 35%. Miehistä neljännes kertoi ympäristön 

herättävän melko vähän, tai ei ollenkaan huolta ja naisten keskuudessa tällaisia oli vain 

4%. Myös 24 vuotiaille ja sitä vanhemmille huolta aiheutui huomattavasti enemmän, kuin 

tätä nuoremmille. Myös käytettävien ostokanavien kohdalla on eroja. Ne, joille ympäristö- 

ja sosiaaliset ongelmat herättivät melko paljon, tai erittäin paljon huolta suosivat enemmän 

kirpputoreja ja tuttavia ja lähipiiriä. Vastaavasti ne, joille nämä asiat herättivät vain vähän 

tai ei ollenkaan huolta, suosivat enemmän ketjuliikkeitä ja verkkokauppoja. Vain 16% 

näistä vastaajista kertoi ostavansa kirpputoreilta, kun taas huolestuneemmilla vastaava 

luku oli jopa 66%. Kivijalkaliikkeitä suosittiin samoissa määrin.  
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Kysymyksessä neljä kysyttiin, tunnetaanko ostokäyttäytymisellä voivan vaikuttaa joihinkin 

ympäristö-, tai sosiaalisiin ongelmiin. Jakauma on melko samanlainen, kuin edellisessäkin 

kysymyksessä. 32% vastaajista kokee voivansa vaikuttaa jonkin verran ja 30% melko vä-

hän. 28% tuntee voivansa vaikuttaa vähintään melko paljon. Tässäkin kohtaa ero suku-

puolten välillä on selkeä. Miehistä puolet kokee voivansa vaikuttaa korkeintaan melko vä-

hän, kun taas naisista kolme neljännestä kokee voivansa vaikuttaa edes jonkin verran. 

Erovaisuus on nähtävillä alla olevasta kaaviosta.  

 

 

Kuva 8. Tunnetaanko ostokäyttäytymisellä voivan vaikuttaa ympäristö- ja sosiaalisiin 

ongelmiin. 

 

Kysymyksessä viisi kysyttiin mitkä asiat ovat tärkeitä, joita vaateteollisuuden tulisi pyrkiä 

edistämään. Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon. Kaaviosta tärkeistä 

asioista, joita vaateteollisuuden tulisi edistää (Kaavio 8) näemme miten vastaukset ovat 
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jakautuneet. Eniten vastauksia keräsi ylikulutuksen vähentäminen, ja ympäristön ja 

luonnonvarojen suojeleminen. Möys ilman saastumisen vähentäminen ja ilmaston 

lämpenemisen torjuminen keräsivät kohtuullisesti ääniä. Ongelmat, jotka ovat vähiten 

vaateteollisuuden vastuulla olivat valo ja melusaasteiden vähentäminen ja sukupuolten 

välinen tasa-arvo. Vaateteollisuuden vastuulla oleviksi asioiksi nähdään siis pitkälti 

ympäristöasiat. Jälleen naiset valitsivat useampia asioita listalta, kuin miehet. Puolet 

naisista pitivät kaikkia, paitsi valo- ja melusaasteita tärkeinä asioina. Miehet eivät 

juurikaan välittäneet köyhyyden vähentämisestä, sukupuolten välisestä tasa-arvosta 

eivätkä kehitysmaiden tukemisesta. 
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Kuva 9. Tärkeitä asioita, joita vaateteollisuuden tulisi edistää.  

 

Kysymyksessä kaksitoista kysyttiin mistä kanavista haluttaisiin saada tietoa vaatteen 

vastuullisuudesta esimerkiksi sen ympäristövaikutuksista, tai tuotanto-olosuhteista. 

Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon. Kaaviossa ostokanavista, joista 

haluttaisi saada tietoa vaatteen vastuullisuudesta (Liite 5.) On eriteltynä miehet, naiset, 

alle 24 vuotiaat ja 24 vuotiaat ja vanhemmat. Yleisesti ottaen 65-67% vastaajista halusi 

saada tietoa tuotteesta itsessään ja siitä olevista lapuista, brändin nettisivuilta sekä 

verkkokaupan tuotekuvauksesta. Muut vaihtoehdot saivat vastuaksen 30-35%:lta 
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vastaajista. Kuitenkin uutiskirjeet oli vähiten suosittu kanava ja sai vain 7% vastaajilta 

äänen. 4% vastaajilsta ilmoitti myös jonkun muun kanavan. Avoimissa vastauksissa 

suurin osa kertoi ettei tiedä, tai ei halua mistään. Eräs halusi puhelinapplikaation ja toinen 

saada tietoa riippumattomalta taholta. Naiset halusivat enemmän tietoa mainoksista ja 

sosiaalisesta mediasta verrattuna miehiin. Lisäksi yli 24 vuotiaat halusivat tietoa 

mainoksista enemmän, kuin alle 24 vuotiaat. Vastaajat, joissa ongelmat herättävät huolta 

halusivat saada tietoa monipuolisemmin eri kanavista, kuin ne, joissa huolta ei niinkään 

herännyt. Samanlainen ero oli myös havaittavissa niiden osalta, jotka tuntevat voivansa 

vaikuttaa ja jotka eivät tunne voivansa vaikuttaa. Vastuullisuudesta valveentuneemmat ja 

jotka uskovat voivansa vaikuttaa haluaisivat tietoa mm. valmistajien julkaisemista 

raporteista ja sosiaalisesta mediasta, kun taas vähemmän valventuneet turvautuvat 

verkkokaupan tuotetuvaukseen, brändin nettisivuihin ja tuotteeseen itsessään.  

 

Kysymyksessä neljätoista kysyttiin, mitä mieltä ollaan erilaisista vastuullisuuteen liittyvistä 

väittämistä. Vaihtohehtoina kunkin väittämän kohdalla olivat täysin eri mieltä, jokseenkin 

eri mieltä, en osaa sanoa, jokseenkin samaa mieltä ja täysin samaa mieltä.  

 

Taulukko 4. Kuinka samaa mieltä vastuullisuusväittämistä ollaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

 

 

 

 

 

 

Taulukosta (Taulukko 4) näemme että vastausten jakauma on melko samanlainen. Kaikki 

väittämät ovat saavuttaneet jokseenkin samaa mieltä keskiarvon. Vähiten samaa mieltä 

oltiin kuitenkin viimeisestä väittämästä brändin sosiaalisen vastuun kantamisen ilmoittami-

sesta. Jokaisen väittämän kohdalla vähintään puolet vastaajista on ollut vähintään jok-

seenkin samaa mieltä. Jopa kolme neljännestä on sitä mieltä, että brändien tulisi kertoa 

raaka-aineiden tuottoprosessistaan. Merkittäviä eroja ei sukupuolten ja ikien välillä ollut. 

Yleisesti ottaen naiset olivat jokaisesta väittämästä enemmän samaa mieltä, kuin miehet. 

Ero oli vielä suurempi niiden välillä, joihin ympäristö- ja sosiaaliset ongelmat herättivät ai-

nakin melko paljon huolta ja joihin vain vähän, tai ei ollenkaan. Niiden, joissa ongelmat ei-

vät herätä huolta keskiarvo kaikissa vastauksissa oli en osaa sanoa. Vastaavasti niiden, 

joissa asiat herättävät huolta keskiarvo oli täysin samaa mieltä lähes kaikissa, tai ainakin 

jokseenkin samaa mieltä.  

 

Kysymyksessä viisitoista kysyttiin, uskotaanko yleensä väittämiin vaatteiden vastuullisuu-

desta. Vastauksia kysymyksessä on 182. Vastaajista 44% kertoi uskovansa väittämiin ja 

47% kertoi uskovansa joskus väittämiin. 9% vastaajista kertoi, että ei usko väittämiin. Mie-

histä puolet kertoi uskovansa aina väittämiin, kun taas naisista noin kolmannes. Myös alle 

24 vuotiaista lähes puolet kertoi uskovansa, kun taas vanhemmista 40%. Ne, jotka eivät 

usko väittämiin olivat tasaisesti miehiä ja naisia ja kaiken ikäisiä. Niistä, joissa ongelmat 

eivät herätä, tai herättävät vain vähän huolta 19% ei uskonut väitteisiin, kun taas niissä, 

joissa ongelmat herättävät huolta vastaava luku oli 8%. 

 

Kysymyksessä kuusitoista kysyttiin, miksi väittämiin vaatteiden vastuullisuudesta ei us-

kota. Kysymys oli avoin ja se esitettiin vain niille, jotka vastasivat kysymykseen viisitoista 

”en”, tai ”joskus”. Kysymykseen vastasi 102 vastaajaa. Vastaajista 16 ei osannut vastata 

kysymykseen. Avoimet vastaukset niiltä, jotka osasivat vastata jotain, on nähtävillä liit-

teessä kuusi. Kuvasta kaksi näemme keskeisimpiä teemoja, joita vastauksissa ilmeni. 

Vastuullisuusväittämistä on vähän todisteita ja kohut suurien yritysten esim. H&M:n toi-

minnasta ovat horjuttaneet uskoa erityisesti isompiin yrityksiin. Greenwash eli viherpesu, 

josta puhuimme aiemmin teoriaosuudessa, on yhtä trendikästä, kuin vastuullisuus itses-

sään. Tällä tavalla yritykset käyttävät kaikkia keinoja markkinoinnissa ja lopputulos on har-
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haanjohtava, yksityiskohtia poisjättävä ja totuutta kaunisteleva. Alalla ei ole mitään ter-

mejä, jotka olisi suojattu, vaan mikä tahansa yritys voi julistaa itseään vastuulliseksi. Li-

säksi voidaan esittää olevansa vastuullisia tietyllä osa alueella, tai tuotteella, mutta muu-

ten ollaan täysin vastuuttomia. Loppujen lopuksi yritykset ovat vain rahan perässä ja tästä 

syystä ollaan valmiita käyttämään mitä tahansa markkinointikeinoja.  

 

Kuva 10. Sanapilvi miksi vastuullisuusväittämiä ei uskota.  

 

Seuraavaksi vielä muutamia kiteyttäviä lainauksia vastauksista: ”Moni yritys valitsee kus-

tannustehokkaan ratkaisun vastuullisen ratkaisun sijasta (esim. valitessa kankaiden val-

mistukseen alihankkijoita), koska kilpailu vaatealalla on niin rajua. En usko, että kuluttaja 

saa aina kaikkea tietoa ostamansa tuotteen taustoista.” ”Kuluttajille kerrotaan se, mitä he 

haluavat kuulla. Yhden tuotteen vastuullisuus ja sen mainostus luo kuvan siitä, että koko 

brändi on vastuullinen. Mainonta on hämäävää.” ” Brändin oma kertomus vastuullisuu-

desta on usein markkinointiperäistä. Eli he kertovat vain positiiviset asiat ja pintaraapai-

sun, esim. "Meidän tuotteemme ovat cruelty-free", joka kertoo vain eläinten testauksesta, 

eikä siitä onko tuote vegaaninen, eikä millainen hiilijalanjälki tuotteesta jää.” ” Internetissä 

voi väittää mitä tahansa.” ” Mikäli ne ovat brändin itsensä kirjoittamia. Kuka nyt itsestään 

paljastaisi epäkohtia?” ”Valmistajien satunnaiset huomautukset tuotteidensa ympäristöys-

tävällisyydesta eivät ole mielestäni uskottavia. Ympäristöystävällisyyden pitäisi näkyä 

brändissä kokonaisvaltaisesti, jotta se olisi vakuuttava argumentti.” 

 

Kysymyksessä seitsemäntoista kysyttiin mitä kanavia pidetään luotettavina vastuullisuus-

asioissa. Vastaajat pystyivät valitsemaan useamman vaihtoehdon. 85% vastaajista piti 
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akateemisia tutkimuksia luotettavana lähteenä (Kaavio 8.). Se olikin vastausten perus-

teella selkeästi luotettavin lähde, sillä seuraavaksi eniten vastaajien keskuudessa luotetta-

vana pidettiin voittoa tavoittelemattomia järjestöjä. Myös noin puolet vastaajista piti mui-

den ihmisten kokemuksia luotettavana lähteenä. Vähiten luotettavina pidettiin muita yrityk-

siä, kuin asianosaisia ja tuntemattomia nettisivuja, jotka eivät monenkaan mielestä olleet 

luotettavia. 3% vastaajista vastasi muu, mikä. Avoimiin oli vastattu oppilaitokset, asian-

osaisten yritysten, tai heidän kilpailijoidensa rahoittamat tutkimukset ja lista Instagram 

käyttäjästä @fash_rev, @tickover_ ja @cleanclothescampaign. Yksi vastaajista ilmoitti, 

että ei kiinnosta. Myös media yleisesti (sanomalehdet ja televisio- ja radiouutiset) sekä 

asianosaiset yritykset olivat vain enintään kolmanneksen mielestä luotettavia. Naisista 

melkein puolet pitivät sanomalehtiä luotettavana lähteenä, kun taas miehistä vain neljän-

nes. Vastaajista, jotka uskoivat aina väittämiin, lähes puolet piti asianosaisia yrityksiä luo-

tettavina. Niistä, jotka uskoivat väittämiin vain joskus, tai eivät ollenkaan, vain 20% piti asi-

anosaisia yrityksinä luotettavina. Mediaa kuitenkin pidettiin keskimäärin ei uskovien, tai 

joskus uskovien keskuudessa luotettavampana, kuin aina uskovien.  
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Kuva 11. Mitä lähteitä pidetään luotettavina vastuullisuusväittämissä.  

 

Viimeisessä yhdeksännessätoista kysymyksessä pyydettiin nimeämään vastuullisia vaate-

merkkejä ja valmistajia. Kysymys oli avoin kysymys. Kuva 3 on sanapilvi kaikista yli kerran 

mainituista vaatemerkeistä. Makia mainittiin 15 kertaa vastaajien toimesta, mikä teki siitä 

yleisimmän. Seuraavat Marimekko ja Patagonia mainittiin 14 vastaajan toimesta ja R-col-

lection 12 kertaa. Kaikki muut mainittiin alle kymmenen vastaajan vastauksissa. Noin 40 

vastaajaa ilmoitti, ettei tiedä, ei ole, tai vastasi vain viivalla tai pisteellä.  
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Kuva 12. Vastaajien mielestä vastuullisia vaatemerkkejä.  

 

Muutama vastaaja ilmoitti myös useimpien ”high end” eli kalleimpien ja hienostuneimpien 

merkkien olevan vastuullisia erittelemättä niitä sen enempää. Näin ollen joillekkin high end 

merkeille kuten Versace, Gucci, Prada ja Louis Vuitton on lisätty hieman painotusta sana-

pilveen. Myös kotimaassa valmistetut merkit yleisesti erittelemättä näkyivät vastauksissa 

sekä pohjoismaissa valmistetut. Yleisesti ottaen listan suosituimmat merkit Patagoniaa lu-

kuun ottamatta ovatkin kotimaisia. Vaikkakin esimerkiksi Marimekonkin osa tuotteista val-

mistetaan kotimaan ulkopuolella Euroopassa ja osa Aasiassa. Tässä lista merkeistä, jotka 

ei ole mukana sanapilvessä, mutta jotka mainittiin: LRG, Jordan, Vans, R/H, Teee club, 

Ivalo, Gant, Puma, Mango, Halti, Rukka, Kasmere, Minna Parikka, Muotikuu, Zero Waste 

Daniel, Paloma Woo,l Babaa, Luhta, Reima, Vimma, Ruka, Sievi, Kuoma, H&M, Varuste-

leka, The Other Danish Guy, Toms, Everlane, Myssyfarmi, Tommy Hilfiger, Kaarna Living, 

Acne, Särmä, Savotta, Veja, Macbeth, Comme des Garcons, Golf Wang, Arela, APC, 

Noah, Alternative Apparel, Dries Van Noten, Valentino, Fendi, PACT, Monsanto, Levis, 

Selected, Gugguu, Mini Rodini, Polarn o Pyret, Ronning.co.uk, False Dilemma, Ecoalf, 

Katharine Hamnett, Official gallery, Han Kjobenhavn, Zousephs, Kapital Needles , Balen-

ciaga, Givenchy, Carhartt, The North Face, Brvne, Online Ceramics , Vivienne Westwood 

, 51, Percent, Dr martens, Mara Hoffman ja Taffer 
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6 Johtopäätökset 

Luvussa haetaan vastauksia tutkimusongelmiin ja vedetään johtopäätöksiä perusjoukosta. 

Alussa käsitellään alaongelmia alkaen vallalla olevista ostopäätöskriteereistä ja edeten ala-

ryhmien vertailuun. Tämän jälkeen pureudutaan itse päätutkimusongelmaan. 

 

6.1 Nykytilanne 

Tällä hetkellä tärkeimpiä ostopäätökseen vaikuttavia arviointikriteerejä 18-30 vuotiaiden 

Uusimaalaisten keskuudessa ovat laatu, hinta, materiaali sekä vaatteen tyylikkyys. Kuten 

aiemmin kävimme läpi, vastuullisesti tuotettujen tuotteiden tulee täyttää näillä osa alueilla 

kuluttajan asettamat kriteerit tullakseen ostetuksi. Ihmiset kuitenkin hyödyntävät myös tar-

jouksia ja brändillä ja sen luotettavuudella on iso merkitys. Tiettyjä brändejä varmasti suo-

sitaan, koska niiden tyylistä pidetään ja laatu on kokemusten perusteella riittävän korkea. 

Brändistä voi varmasti tulla myös mielleyhtymiä materiaaleihin, koska tietyt merkit ovat 

tunnettuja tietyistä käyttämistään materiaaleista. Tarjoukset taas vastausten perusteella 

osoittautuivat tehokkaimmaksi myynninedistämisen ja markkinointiviestinnän keinoksi. 

 

Suosituimpia ostokanavia olivat verkkokauppa, kivijalkaliikkeet ja kirpputorit. Kuluttajat siis 

selkeästi hakevat vaivattomuutta ostokanalta. Verkkokaupan osalta ajallinen ja maantie-

teellinen sopivuus selittää sen suosiota. Kivijalkaliikkeet ja kirpputorit varmasti ovat suosit-

tuja myös maantieteellisen vaivattomuuden ansiosta, koska varsinkin pääkaupunkiseu-

dulla niitä kuitenkin on kohtuullisesti katukuvassa. Liikkeet ja kirpputorit ovat myös tieto-

lähteinä tärkeitä kuluttajille, koska niissä voidaan sovittaa vaatteita, mikä helpottaa osto-

päätöksen tekemistä.  

 

Vastuulliset tekijät eivät olleet tärkeimpien ratkaisuun vaikuttavien tekijöiden joukossa. 

Vihreiden kuluttajien jaottelussa vastaajat ovat todennäköisesti enimmiltä osin kulkureita 

ja välinpitämättömiä. Vastuullinen tuote voidaan valita, jos se täyttää laatu, hinta, materi-

aali kriteerit ja miellyttää silmää, mutta vastuullisuus ei tuo tuotteelle lisäarvoa kuluttajan 

silmissä. Vastuulliset tekijät tuskin voivat kovinkaan monelle kompensoida neljää tärkeintä 

tekijää, jos joku näistä on liian alhainen. Naisille vastuullisuuteen liittyvät tekijät ovat kui-

tenkin ostopäätöksessä tärkeämpiä, kuin miehille. Tämä voi johtua siitä, että naisille vaat-

teen ostopäätös on tärkeämpi, kuin miehille. Tämän takia tietoa haetaan enemmän ja kri-
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teerejä arviointiin käytetään enemmän. Vastuullisuus on myös trendi, joten erilaiset sosi-

aaliset tekijät vaikuttavat varmasti ostopäätökseen ja LOHAS kuluttajien määrä voi olla 

suurempi. Luonnollisesti myös ne, jotka uskovat voivansa vaikuttaa ostokäyttäytymisel-

lään, pitivät vastuullisia tekijöitä tärkeämpinä. Omilla teoilla tiedetään olevan merkitystä ja 

tästä syystä ostopäätöksen sen perustaksi käytetään tietynlaisia kriteerejä. Vastuullisista 

tekijöistä eläinten vahingoittamattomuutta pidettiin tärkeimpänä. Tähän liittyy varmasti 

vahva tunnepohja. Eläimet ovat osa arkielämäämme ja niitä kohtaan tunnetaan empatiaa. 

Sosiaalisesta perspektiivistä katsottuna se, että vaate on tuotettu eläimiä loukkaamatta, 

symboloi eläinrakkautta ihmiselle.  

 

Jotta vastuullisuusasioista voidaan viestiä kuluttajille onnistuneesti, tulee viestin täyttää 

kaksi ominaisuutta. Sen tulee olla uskottava luotettavasta lähteestä sekä olla saatavilla 

sopivasta kanavasta. Viherpesun yleistyminen on luonut ongelman siitä, miten saada ku-

luttajat uskomaan yritysten vastuullisuutta koskevia väitteitä. Tietoa haluttaisiin saada mie-

luiten tuotteesta itsessään ja pakkauksessa olevista lapuista, brändin nettisivuilta sekä 

verkkokaupan tuotekuvauksesta. Niinkään markkinointiviestinnän tavallisemmat keinot ei-

vät tässä olleet juurikaan läsnä. Jotta väite olisi riittävän uskottava, sen olisi hyvä olla pe-

räisin akateemisesta tutkimuksesta, tai voittoa tavoittelemattomalta järjestöltä. Tästä 

syystä juuri perinteiset yrityksen markkinointiviestinnän keinot eivät ole kuluttajien mie-

lestä sopivia kanavia vastaanottaa tietoa vastuullisuudesta. Tilanne on siis pulmallinen. 

Lähes kaikki vastaajat olivat samaa mieltä siitä, että brändien tulisi julkaista tietoa niiden 

materiaaleista, tuotantoketjusta ja koko vastuullisuudesta ylipäätään. Alalla olisi siis hyvä 

olla enemmän sääntelyä, tai esimerkiksi sertifikaatteja, joita riippumaton kolmas osapuoli 

jakaisi julkisten kriteerien perusteella. Kyseiset sertifikaatit olisivat suojattuja ja niitä saisi 

käyttää markkinoinnissa, vain jos täyttää kriteerit. Tämän jälkeen vaate valmistajat ja 

brändit voisivat hyödyntää näitä suojattuja markkinointiviestejään esimerkiksi verkkokau-

passa, nettisivuillaan sekä käyttää esimerkiksi symboleja sertifikaatista tuotelapuissaan.  

 

Alaryhmien välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia vastauksia. Yllättävää oli, että useam-

min vaatteita ostavien välillä ei loppujen lopuksi ollutkaan suurempia eroja käyttäytymi-

sessä, kuin heillä, jotka ostivat harvemmin. Selkeästi suurimmat erot olivat miesten ja 

naisten välillä sekä vastuullisesti valveutuneempien välillä. Miehille vastuulliset tekijät pää-

töksessä ovat merkityksettömämpiä ja vastuullisesti valveutuneemmat halusivat saada tie-

toa monipuolisemmin eri kanavista ja suosivat myös erilaisia ostokanavia kuten kirpputorit 
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ja tuttavat. Syy miesten vähemmän vastuulliseen ostokäyttäytymiseen saattaa löytyä psy-

kologisesta ajattelutavasta. Psykologiset tekijät määrittävät kuinka paljon vastuuta tun-

nemme ympäristöstämme. Näin ollen vastuulliset tekijät eivät ole merkittävässä osassa 

miesten arvoja. Yleisten uskomusten mukaanhan miehet ajattelevat enemmän rationaali-

sesti ja naiset enemmän emotionaalisesti. Tämä selittäisi miehien kuuluvan enemmän ra-

tionaaliseen ostokäyttäytymiseen, jossa keskitytään havaittuihin hyötyihin. Jos vastuulli-

suutta ei pidetä henkilökohtaisena arvona, ei sellaisen tuotteen ostamisesta ole suoraa 

hyötyä itselleen, jolloin keskitytään ostopäätöksessä niihin kriteereihin, jotka tuovat sel-

keää hyötyä itselle.  

 

Iso osa ihmisistä hankki vaatteesta tieota ennen ostopäätöstä. Erilaisia kanavia käytetään 

tiedon hankkimisessa. Kuten kuluttajien megatrendeistä puhuttaessa tietoa on saatavilla 

helposti ja nopeasti, että voidaan tehdä enemmän vertailua ja valikointia. Kuluttajilla on 

mahdollisuus vaikuttaa. Myös digitaaliset ostokanavat olivat suosittuja kuten verkko-

kauppa ja sosiaalinen media. Vaatteiden ostaminen on helppoa verkkokaupassa, tai vaik-

kapa puhelinapplikaatiolla. Kuten kuluttajatrendeissä sanotaan, tietoinen kuluttaja haluaa 

olla tietoinen kuluttamistaan tuotteistaan ja vaikuttaa valinnoillaan. Naiset ovat selkeästi 

enemmän tähän mennessä omaksuneet tämän kuluttajatrendin.  

 

6.2 Miten lisää vastuullisuutta valintoihin  

Päätutkimusongelmaan vastatessa tulee miettiä kaikkia alaongelmien vastauksia sekä 

muita vedettyjä johtopäätöksiä. Erityisesti miehet tulisi saada ottamaan huomioon enem-

män vastuullisia tekijöitä ostokäyttäytymiseensä. Kuluttajamegatrendit kuten takaisin pe-

rus elementteihin ja tietoinen kuluttaja tukevat kutevat kuitenkin vastuullisia valintoja, joten 

ennen pitkään myös varmasti miehet alkavat enemmän omaksumaan näitä arvoja. Eläin-

ten koskemattomuuden suhteen ollaan jo kohtuullisen tarkkoja, mutta erityisesti sosiaali-

set ongelmat tulisi tehdä tutuiksi kuluttajille. Miten vastuulliset tuotteet siis saadaan nostet-

tua harkinnan alla olevien listaan kuluttajien ostopäätöksessä? Rationaalisen katsanto-

kannan mukaan vastuullisen tuotteen tulisi tarjota suurin hyöty. Laadun, hinnan, tyylin ja 

materiaalin tulee siis olla kohdallaan ja lisäksi tulisi tarjota lisähyöty vastuullisuudesta. 

Vastuullisuuden ja suorituskyvyn välillä tehdään hanakasti kompromisseja. Vaatteen käyt-

töikä nostaa jo sen vastuullisuutta. Tekemällä kestävän laatuisia kestävällä ja ajattomalla 
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tyylillä sekä panostamalla istuvuuteen edistää vastuullisuutta ja luo brändille lisää luotetta-

vuutta kuluttajien silmissä. Kun brändistä on luotu mielikuva kestävänä ja ajattomana, 

nousee se todennäköisemmin harkinnan alla olevien listaan.  

 

Jos ympäristö- ja sosiaalisia ongelmia ei tunneta, nähdään niihin vaikuttaminen hanka-

lana. 40% vastaajista koki, ettei voi vaikuttaa ostokäyttäytymisellään ollenkaan ongelmiin, 

tai vain melko vähän. Suurin osa näistä on miehiä. Miehille tulisi siis suunnata markkinoin-

tiviestejä koulutuksella elementillä. Heidät tulisi voimaannuttaa mahdollisuudesta vaikuttaa 

globaaleihin ongelmiin. Ensimmäisenä tulisi kuitenkin tehdä heidät tietoisemmiksi ympä-

ristö- ja sosiaalisista ongelmista.        

 

Lisäksi haluun muuttaa ostokäyttäytymistä vaikuttaa kuluttajan näkemys muiden ostokäyt-

täytymisestä. Kuten aiemmin totesimme, joillakin ihmisillä on todella suuri potentiaali vai-

kuttaa muihin.  Inspiraatiota haetaan kavereilta, lähipiiriltä, ympäriltä olevilta ihmisiltä, so-

siaalisesta mediasta sekä julkisuuden henkilöiltä. Kaikki näistä inspiraation lähteistä ovat 

muita ihmisiä. Vastuullisuusaate siis leviää ketjureaktiona, mutta se täytyy ensin saada 

käynnistettyä. Avain tähän voisi olla julkisuuden henkilöt, koska he olivat listassa ainoat 

yksilöt, joilla on itsessään suuri vaikutus. Julkisuuden henkilöitä seuraavat ja ihannoivat 

miljoonat ihmiset ja heidän mainostaessaan vastuullisia valintojaan varmasti myös yksit-

täiset kuluttajat alkaisivat sitä tekemään ja näin ilmiö leviäisi kaveripiireihin ja olisi nähtä-

vissä ympärillä olevilta ihmisiltä.  

 

Vastuullisten tuotteiden tulee täyttää kuluttajan tarpeet siinä missä tavallistenkin tuot-

teidenkin. Jotkut vastuullisista tuotteista ovat ajautuneet kestävän markkinoinnin lyhytnä-

köisyyteen, jolloin tuotteet palvelevat vain pientä osaa kuluttajista, joille vastuullisuusasiat 

ovat ydinhyöty. Monelle kuluttajalle niiden tärkeys on enemmänkin toissijainen ja ominai-

suudet vain avustavia. Esimeriksi jotkut ympäristöystävälliset pesuaineet eivät ole saavut-

taneet läheskään yhtä hyvää pesutehoa, kuin kilpailevat tavalliset tuotteet. Yleisesti ottaen 

on olemassa kaksi tapaa välttää lyhytnäköisyyttä ja lisätä vastuullisten tuotteiden kiinnos-

tusta massamarkkinoilla. Yksi tapa on sosiologisten ominaisuuksien, jotka lisäävät tuot-

teen arvoa kuluttajan silmissä kuten symboliikan, statuksen, kustannustehokkuuden sekä 

terveyden ja turvallisuuden korostaminen tuotteessa. Toinen keino on yhdistää sosiologi-

set ominaisuudet ydinhyötyihin kuten toimivuus, design ja kestävyys luodakseen kulutta-

jalle yhdistetyn motiivin ostaa tuote.  
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7 Pohdinta 

 
Opinnäytetyöprosessi alkoi aiheen valinnalla. Opintojaksolle liittyessäni minulla oli viikko 

aikaa keksiä sellainen. Olin toki jonkin aikaa jo miettinyt aihetta opinnäytetyölleni. Kesä-

kauden ja omien töiden takia ohjausta mahdollisista aiheista oli kuitenkin vaikea saada. 

Vaihtovuoteni aikana Alankomaissa teimme kyselytutkimuksen ruokaostoksiin vaikutta-

vista ostotekijöistä. Hain tästä inspiraatiota ja ajattelin, että minua kiinnostaa enemmän 

vaatteet. Rinnalle valitsin ajankohtaisen aiheen vastuullisuus. Päätutkimusongelma on 

verrattain tarkkaan rajattu, joten pääsin nopeasti toteuttamisvaiheeseen ja teoriakehyksen 

kimppuun. 

 

Aineiston keräämiseen ja otannan suunnitteluun ja toteuttamiseen olisi voinut varata 

enemmän aikaa. Teoriakehyksestä oli hankalaa löytää yhteensopivaa menetelmää kyse-

lyssä toteutettuun aineiston keruu tapaan peilatessa. Myös käyttämällä aineiston keräämi-

seen enemmän aikaa vastauksia olisi saatu enemmän. Silti 200 vastausta on kuitenkin jo 

sellainen määrä, että voidaan puhua kvantitatiivisesta tutkimuksesta.  

 

Suunnitellun aikataulun ansiosta työ eteni varsin sutjakkaasti. Olin varannut työn tekemi-

seen viisi viikkoa opintovapaata työpaikaltani, jolloin pystyin keskittymään tutkimuksen to-

teuttamiseen ja kirjoittamiseen. Päivä- ja viikkotavoitteiden ansiosta luvut 1-6 saatiin val-

miiksi aikataulussa. Aikataulutus kaiken kaikkiaan onnistui hyvin, vaikka suunnittelulle oli-

sikin voinut enemmän varata aikaa.  

 

Prosessin aikana kehityin projektinhallinta taidoissani, lähde kriittisyydessä, tutkimusten 

toteuttamisessa sekä viestinnästä. Erityisesti markkinoinnista ja kuluttajakäyttäytymisestä 

tietämykseni kasvoi runsaasti. Kirjoittamisen aikana myös kriittisyyteni kasvoi. Teoriaosuu-

dessa on ostopäätösprosessi kuvattu laajasti, mutta ehkä enemmän olisi voinut kertoa 

muista erilaisista ostopäätöksiin vaikuttavista tekijöistä ja motivaatiosta.  
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Liite 1. Kyselylomake 
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Liite 2. Mitä ostokanavia suositaan vaatteita ostettaessa eroteltuna sukupuoli ja ikä. 
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Liite 3. Mistä kanavista hankitaan tietoa vaatteista.  
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Liite 4. Kuinka paljon eri tekijät vaikuttavat ostopäätökseen sukupuolen perusteella 

eriteltynä.  
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Liite 5. Mistä kanavista vaatteen vastuullisuudesta haluttaisiin saada tietoa erotel-

tuna sukupuolen ja iän mukaan.  
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Liite 6. Avoimet vastaukset kysymykseen kuusitoista miksi väitteitä vaatteiden vas-

tuullisuudesta ei uskota. 

Vastaukset 

Markkinointi voi olla harhaanjohtavaa ja jättää yksityiskohtia kertomatta 

Bisnes IS bisnes ;D shake your money maker 

Se voi olla vain markkinointia 

Väittämissä ei aina ole koko totuutta. Miksi nämä brändit haluaisivat jakaa heidän myyn-

tiä mahdollisesti haittaavaa tietoa? 

Suuret vaatetusalan ketjumerkit tykkäävät harrastaa viherpesua mitä mainostavat vas-

tuullisuutena tai kestävänä kehityksenä. 

Aina voi sanoa niin, mutta kunnok todisteet jäävät välillä uupumaan ja on sivuseikkoja, 

jotka jää mainitsematta, esim H&M tapauksessa 

Jos asiaa ei ole avattu missään enemmän eikä ole annettu konkreettisia esimerkkejä 

miten vaate on vastuullinen. 

Koska nyt on trendikästä olla vastuullinen ja vastuullisuus on ympäripyöreä sana jota 

käytetään liikaa. 

Pyritään pitämään imagoa yllä vastuullisuudesta, vaikka toisin oikeasti tehdään. 

Riippuu todella paljon mikä vaatebrändi tai ketju on kyseessä. Joillakin uskottavuus on 

horjunut niin pitkään 

Olen lukenut niin paljon kauhutarinoita monesta firmasta ja siitä viherpesusta. Eihän me 

kuluttajat saada helpolla tietää onko ne väittämät tosia vai ei. 

Brändit eivät anna tarpeeksi julkista tietoa työntekijöiden työolosuhteista, vaatteiden 

materiaaleista tai niiden hankinnasta, päästöistä yms 

Jatkuvasti saa lukea eri selvityksistä ja raporteista, että monet vaateteollisuuden johta-

vat yhtiöt ovat ristiriidassa toimissaan ja väitteissään. 

Brändien trendikäs markkinointitaktiikka on ilmoittaa olevansa ympäristöystävällinen 

ketju ja ekologinen vaihtoehto kilpailijoihin. Riippuu hyvin paljon myös siitä missä ja mi-

ten mm. puuvilla on kasvatettu, onko ollut kyseessä keinomaaperä vai luonnonmukai-

sesti harvestoitua. Vihreä sähkö, vihreät toimintatavat ja arvot - ne ovat ympäristöystä-

vällisen ketjun pääalat. 

En usko että on olemassa sääntöjä siihen mitä vastuullisuudesta kerrotaan siksi täytyy 

olla kriittinen sen suhteen mihin uskoo 

Jos brändistä on ollut epäluotettavuuteen liittyviä kohuja/uutisia. 
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Joitakin termejä ei ole suojeltu lailla, että milloin niitä saa käyttää tuotteessa. 

Greenwashin yleistyminen 

Koska on helppo kirjoittaa väittämiä, jotka ei välttämättä ole totta. On kuluttajan vas-

tuulla selvittää totuus 

Esimerkiksi H&M:n kaltaiset massaketjut ovat tunnettuja epäeettisistä tuotantotavois-

taan, joten viherpesua vaikkapa tietyn malliston osalta on vaikea uskoa. Sitä vastoin 

pienet yritykset, jotka läpinäkyvästi kertovat tuotantoketjustaan ja sen vastuullisuudesta 

ovat uskottavampia. 

Ne voivat olla vain marketointi temppu 

Ihmiset valehtelee. 

Raha ratkaisee loppujen lopuksi. 

En usko ennen kun asiasta on kunnon tutkimukset, viherpesu on ihan yhtä iso trendi 

kuin olla vihreä. 

Vastuullisuus väittämiä vaikea vahvistaa 

Moni yritys valitsee kustannustehokkaan ratkaisun vastuullisen ratkaisun sijasta (esim. 

valitessa kankaiden valmistukseen alihankkijoita), koska kilpailu vaatealalla on niin ra-

jua. En usko, että kuluttaja saa aina kaikkea tietoa ostamansa tuotteen taustoista. 

Monet pikamuotiketjut eivät ole markkinoineet itseään vastuullisuudella tai ekologisuu-

della ennen. Nyt, kun ilmastonmuutos on kaikkien huulilla ja kestävä kehitys on "in", ky-

seisillä ketjuilla on vaihtunut ääni kellossa. Jotenkin on vaikeaa uskoa, että vain pika-

muotiketjut harjoittaisivat viherpesua. 

Jos asiasta on saatavilla lisätietoa ja esim. tuotteella on sertifioituja merkkejä, eikä pel-

kästään brändin oma maininta asiasta. 

En usko vaatteiden vastuullisuutta koskeviin väittämiin sillä suurin osa ei ole antanut 

minkäänlaista luottamusta tai vakuuttanut minua. Harvoista saa minkäänlaista tietoa 

vaatteen vastuullisuudesta 

Tietoa on todella vähän saatavilla. 

Yleensä asioita on tapana kaunistella ja kertoa yksipuolisesti. Vaikka tieto itsessään 

olisi totuus, saatetaan jotain jättää kertomatta. 

Olen ollut vaatekaupoissa töissä ja tiedän miten he toimivat. 

Varsinkin suurien ketjujen vastuullisuusväittämät herättävät epäilyksiä 

Tuotteet saattavat olla vastuullisia yhdessä asiassa, mutteivät kokonaisuudessaan. 

Esim. Vastuulliset materiaalit mutta tehty lapsityövoimalla. 
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Nykyään on "muotia" kehua eettisyydellä, ja monet valmistajat tietävät, etteivät asiak-

kaat osta ellei yritys tuota vastuullisia tuotteita. Kuka tahansa voi väittää olevansa vas-

tuullinen, mutta todisteet pöytään. 

Ei ole tapaa varmistua 

Koska kaikki aina väittää olevansa vastuullisia, mutta dokumentit yms kertovat muuta. 

Kuluttajille kerrotaan se, mitä he haluavat kuulla. Yhden tuotteen vastuullisuus ja sen 

mainostus luo kuvan siitä, että koko brändi on vastuullinen. Mainonta on hämäävää. 

Koska markkinoinnissa ei välttämättä kerrota koko totuutta vaan poimitaan lauseita pois 

asiayhteydestä. 

Koska jos esim neuleen hinta on 30€ ja siinä lukee vastuullisesti tuotettu haluaisin pe-

rustelut ja mitä yritys näkee vastuulliseksi... 

Monet yritykset käyttävät vastuullisuus tekijöitä markkinointi keinoina. 

Brändin oma kertomus vastuullisuudesta on usein markkinointiperäistä. Eli he kertovat 

vain positiiviset asiat ja pintaraapaisun, esim. "Meidän tuotteemme ovat cruelty-free", 

joka kertoo vain eläinten testauksesta, eikä siitä onko tuote vegaaninen, eikä millainen 

hiilijalanjälki tuotteesta jää. 

Usein firmat tuntuvat korostavan pieniäkin hyviä tekojaan, kun taas tuotannon haitalli-

sista puolista vaietaan 

Minusta on alkanut tuntua, että vastuullisuudesta on tullut niin iso trendi että jokainen 

yritys väittää olevansa vastuullinen ja silti heidän toiminnasta paljastuu kaikkea muuta 

kuin vastuullisia tekoja. 

Asiat ilmaistaan yleensä todella ympäripyöreästi. Esim "Made on italy" lapullinen vaate, 

voi olla tuotettu täysin toisessa maassa mutta vaate viimeistellään Italiassa jolloin siihen 

voi kyseisen lapun kiinnittää. Tämä on harhaanjohtamista. 

Ajoittaiset paljastukset epäinhimillisistä työoloista ja esim vaatteiden kierrättämisen si-

jaan niiden polttaminen eivät vakuuta. 

Esimerkiksi balmuir on onnistunut hyvin luomaan itsestään puhtoisen ja vastuullisen 

brändin kuvan, vaikka todellisuudessa tuotteet tehdään ns. hikipajoissa 

Mielestäni lähes kaiken uuden ostaminen on lähtökohtaisesti vastuutonta ja ympäris-

tölle haitallista. Ostan kaikki vaatteeni käytettynä. 

Internetissä voi väittää mitä tahansa 

Vastuullisuuskysymykset eivät ole aina niin yksiselitteisiä. 

Voi kirjoittaa niin että kuulostaa hyvältä. Jättää mainitsematta asioita. 

Mikäli ne ovat brändin itsensä kirjoittamia. Kuka nyt itsestään paljastaisi epäkohtia? 
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Riippuu onko selkeästi kerrottu koko valmistusprosessista. 

Uskon lafkoihin joiden tuotantoketjuista on saatavilla luotettavia tutkimuksia. Väitteet 

mainoksen alareunassa eivät vakuuta minua eikä niiden tulisi vakuuttaa ketään muuta-

kaan. 

Riippuu merkistä 

Esimerkkinä H&M, joka massaketjuna väittää olevan ympäristöystävällinen brändi, 

vaikka tuotteet silti valmistetaan Bangladeshissa lapsityövoimalla. 

Mitä tämä kysymys edes tarkoittaa? Uskonko että vaate on vastuullinen jos tuottaja niin 

väittää? Riippuu merkistä. Jos H&M sanoo olevansa vastuullinen, en usko. Jos pieni 

Suomalainen firma sanoo olevansa, uskon helpommin, mutta tarkistan netistä kuitenkin. 

Yleensä valmistajat nostavat vain yhden kestävän kehityksen tekijän esille, eikä kyse 

ole kokonaisvaltaisesta kestävän kehityksen arvojen mukaisesta toiminnasta. 

Riippuu kontekstista ja lähteistä. 

Case H&M ei herätä luottamusta 

kerrotaan itsestään valkea totuus, kaunistellaan liikkaa 

ekologisuus on trendikästä, brändit "viherpesevät" tms tuotteensa vaikuttamaan enem-

män eettisiltä mitä todellisuudessa ovat (esim hm conscious collection) 

Valmistaja ei aina ole perillä alihankkijoiden toiminnasta 

Niin laaja aihe eikä ole standardeja. 

Valmistajien satunnaiset huomautukset tuotteidensa ympäristöystävällisyydesta eivät 

ole mielestäni uskottavia. Ympäristöystävällisyyden pitäisi näkyä brändissä kokonaisval-

taisesti jotta se olisi vakuuttava argumentti. 

Mainio markkinointikeino, poimitaan edustavat osat koko totuudesta 

Ketjuliikkeiden salaperäisyys siinä mihin myymättä jääneet vaatteet menevät. 

Välillä nämä väittämät vain kaunistelevat totuutta, esim. valitsevat esiteltäväksi yhden 

tietyn pienen osa-alueen, joka on vastuullinen. 

Suurelle osalle ”vastuullisuus” on vain mainoskeino eikä sillä välttämättä ole mitään kor-

relaatiota todellisuuden kanssa. 

Mediaan kerrotaan paljon, mitä asiakkaat haluaa kuulla - ei aina faktaa. 

Myynti menee kaiken edelle. 

Välillä virkkeet ovat muotoiltu siten, että ne kuulostavat hyvältä ja antavat brändistä vas-

tuullisen kuvan, vaikka tosiasiassa näin ei ole. 
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Riippuu merkistä, välillä materiaali voi olla ns. vastuullinen, mutta se voi olla esim. tuotu 

kauempaa. 

Kestävällä kehityksellä ratsastavaa markkinointia käytetään nykypäivänä todella paljon. 

Osa ovat erittäin läpinäkyvästi harhaanjohtavia tietoja. Katso,  yritysten viherpesu 

Isojen brändien valehtelu on niin yleistä, että miksi mitään enää uskoisi. 

Jos kyseessä on halpavaateketju, ovat väittämät usein vain viherpesua. Jos kyseiset 

ketjut haluaisivat todella olla vastuullisia, ne vähentäisivät rajusti tuotantoerien määriä ja 

esim. kertoisivat työntekijöidensä (ompelijoiden) työolosuhteista läpinäkyvästi. 

Ovat rahan perässä 

Firmat tuottavat niin paljon tuotteita. Läpinäkyvyyden puute. 

Välillä niiden kertomat tarinat alkuperäistä kuulostaa uskomattomilta. 

Välillä hämäriä tarkoitusperiä. 

Brändi yrittää myydä itseään hinnalla millä hyvänsä 

Brändi saattaa promota itseään vastuullisena tai ympäristöystävällisenä merkkinä, 

mutta todellisuudessa silti kohdella työntekijöitään vastuuttomasti jne. 

Koska ne tuntuvat usein brandien markkinointi keinoilta. 

On helppoa sanoa toimivansa vastuullisesti kuin oikeasti tehdä niin 

En ole kuullut/kiinnittänyt huomiota 

Uskon ettei kaikki tuo esille kaikki negatiiviset asiat, vaan kerrotaan vain hyvistä puo-

lista. 

Isot yhtiöt ovat taitavia muotoilemaan markkinoinnissaan paskanjauhannan kaunopu-

heeksi 

 


