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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö on ajankohtainen selvitys vaatetusalan yritysten tavoista 
esittää itseään vastuullisina toimijoina, osana niiden käyttämää tuotevies-
tintää, sekä kuluttajan mahdollisuuksista selvittää yritysten vastuullisuus-
väittämien objektiivisuus. Paine vastuullisen saavuttamisesta on kova, sillä 
alan ympäristövaikutuksista, sekä sosiaalisista ongelmista raportoidaan 
toistuvasti. Opinnäytetyön lopussa esitetään kuluttajakeskeinen ohjeistus 
vastuullisuusväitteiden todentamiseksi. 

1.1 Tausta 

Vaatetusala on 2,5 biljoonan dollarin toimiala. 1/6 maailman ihmisistä te-
kee työtä, joka on kytköksissä muoti- tai vaatetusalaan. 80 prosenttia toi-
mitusketjun työvoimasta on naisia. (Unece, 2018, a.) 
 
Vaatetusala tuottaa noin 10 prosenttia maailman hiilidioksidipäästöistä - 
enemmän kuin lento- ja laivaliikenne yhteensä. Vaatetusala on toiseksi 
suurin vettä kuluttava teollisuudenala, vastaten 20 prosentin osuutta maa-
ilman jätevesipäästöistä. Tekstiiliteollisuuden on todettu olevan suurin val-
tameriin päätyvän muovin lähde. Lisäksi esimerkiksi puuvillan tuotanto 
kattaa 3 prosenttia maapallon viljelykelpoisesta pinta-alasta, mutta siihen 
käytettyjen lannoitteiden osuus on 11 prosenttia lannoitteen kulutuksesta 
viljelykäytössä. Torjunta-aineiden osuus 24 prosenttia kokonaan käytössä 
olevasta määrästä. Vaaralliset työvaiheet, haitallisten kemikaalien käyttö 
tuotannossa, kulujen matalana pitäminen ja tiukasta tuotantoaikataulusta 
johtuvat paineet aiheuttavat heikkoja työolosuhteita työntekijöille, joka 
voi ilmetä pitkinä työpäivinä, matalana palkkana ja jossain tapauksissa mo-
dernina orjuutena sekä lapsityövoiman käyttönä. (Unece, 2018, b.) 
 
Vaatetusalan vaikutusten uskotaan kasvavan entisestään tulevina vuosi-
kymmeninä. Keskivertokuluttaja ostaa 60 prosenttia enemmän vaatekap-
paleita nyt (2018) kuin vuonna 2000, mutta niitä käytetään puolet vähem-
män. Keskimäärin 40 prosenttia kuluttajien hankkimista vaatteista ei kos-
kaan käytetä. Keskiluokan arvioidaan kasvavan vuonna 2015 esitetystä 3 
miljardista aina 5,4 miljardiin vuoteen 2030 mennessä, jonka seurauksena 
myös vaatteiden kulutus kasvaa osana keskiluokkaista elämäntapaa. Kulu-
tuksen jatkuessa nykyisessä mittakaavassa luonnonvarojen tarpeen arvioi-
daan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä, vuoden 2000 tasoon 
verrattuna. (Unece, 2018, a.) 
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Vuonna 1987 Yhdistyneet kansakunnat ottivat ensimmäistä kertaa käsitte-
lyynsä kestävän kehityksen. Kestävän kehityksen periaatteet voidaan mää-
ritellä kehitykseksi, jolla ihmiskunnan nykyhetken tarpeita tyydytetään 
vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta toteuttaa omia tarpei-
taan. Keskeistä on, että toiminta suhteutetaan aina ympäristön kestoky-
kyyn. (Ympäristöministeriö, 2013).  
 
Nykyään kestävän kehityksen periaatteet voidaan jakaa kolmeen erilai-
seen malliin: 
 
Ekologinen: Ihmisen aineellinen ja taloudellinen toiminta suhteutetaan 
ekologiseen kestävyyteen. Varovaisuusperiaatteen noudattaminen on kes-
keistä, jolloin toimijat arvioivat ympäristölle aiheutuvat riskit, haitat ja kus-
tannukset jo ennen toimiin ryhtymistä. Ympäristön heikkenemistä estä-
vien toimien lykkäämistä ei voi välttää tieteellisen näytön puuttumisen pe-
rusteella. Mahdollisten haittojen ennaltaehkäisy ja niiden torjuminen teh-
dään niiden alkuperäisessä ilmenemispaikassa. (Ympäristöministeriö, 
2013). 
 
Taloudellinen: Kestävä talous ei perustu velkaantumiselle tai varantojen 
hävittämiselle. Hyvin toteutettu taloudellinen kestävyys luo pohjan kansal-
lisen hyvinvoinnin ylläpitämiselle ja lisäämiselle. (Ympäristöministeriö, 
2013). 
 
Kulttuurillinen ja sosiaalinen: Hyvinvointi siirtyy seuraaville sukupolville, 
joille erityisen haasteen aiheuttavat jatkuva väestönkasvu, köyhyys, ruoka- 
ja terveydenhuolto, sukupuoltenvälisen tasa-arvon toteutumattomuus 
sekä koulutusmahdollisuuksien puute.  Kansalaisten perushyvinvointia pi-
detään oleellisena kestävän kehityksen periaatteiden toteutumisessa. 
(Ympäristöministeriö, 2013). 
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Kuva 1. Venn-diagrammi kestävän kehityksen periaatteiden ulottuvuuk-
sista. Mukailtu Circular Economy:n diagrammista. (Circular Economy, 
2020.). 
  
Global Fashion Agendan, Boston Consulting Grouping (BCG) sekä Sustaina-
ble Apparel Coalition (SAC) vuonna 2019 julkaiseman Pulse of the Fashion 
Industry -julkaisun päivitys kertoo kuluttajien kasvavasta tietoisuudesta 
vaatetusalan sosiaalisia ja ympäristöllisiä epäkohtia kohtaan. Julkaisussa 
kerrotaan, että yli kolmasosa tutkimukseen osallistuneista kuluttajista oli 
vaihtanut heille mieluisimmasta tuotemerkistä toiseen, vastuullisuuteen 
liittyneistä syistä. (Global Fashion Agenda, Boston Consulting Group, Sus-
tainable Apparel Coalition, 2019). Osa kuluttajista on tietoisia muodin 
markkinointiin liittyvistä monimutkaisista sosiaalisista- ja ympäristöllisistä 
kysymyksistä, ja siitä kuinka heidän ostotapansa vaikuttavat niihin. Vas-
tuullisuus kattaa kuitenkin suuren määrän kysymyksiä hyvin hajanaisessa 
muodin toimitusketjussa, jonka seurauksena osa kuluttajista ei ymmärrä 
mitä vastuullisuus todella tarkoittaa. (CNN, 2019). 24. Huhtikuuta vuonna 
2013 Rana Plazan vaatetehdas romahti Bangladeshin Dhakassa, jonka seu-
rauksena ainakin 1132 työntekijää kuoli ja 2500 loukkaantui. Taustalta pal-
jastui tehtaanomistajien laiminlyöntejä sekä tehdasta käyttävien yritysten 
välinpitämättömyys työskentelyolosuhteita kohtaan. Onnettomuuden 
myötä syntyi kampanja Fashion Revolution, suomeksi Vaatevallankumous. 
Kampanjan tavoitteena on hakea vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä vaate-
tusalalle. Keskeinen ajatus on Who Made My Clothes eli kuka on tehnyt 
vaatteeni. Kampanja esittää kysymyksen niin yrityksille, kuin kuluttajille. 
(ILO, 2020. d; Fashion Revolution, n.d. a.)    
 
Kuluttajaviraston kuluttajaoikeuden ympäristömarkkinointia koskevat lin-
jaukset korostavat, että markkinoinnissa tulisi käyttää vain väitteitä, jotka 
osoitetaan todennettaviksi. Kokonaisuuden kannalta epäolennaista ympä-
ristövaikutuksista puhumista kehotetaan välttämään, jos samalla jätetään 
kertomatta jotain muuta merkittäviin ympäristövaikutuksiin liittyen. (Suo-
men Tekstiili ja muoti, 2016, s.59)    
 
Esimerkki sekavasta terminologiasta ja mainonnasta on yhdysvaltalainen 
vaatetusalan yritystä Everlane, joka on ottanut käyttöönsä termin Radical 
Transparency (Everlane, n.d.). Termi tarkoittaa vapaasti suomennettuna 
radikaalia läpinäkyvyyttä. Kun yrityksen verkkosivuja tutkii, löytyy termin 
vastineeksi kuluttajien nähtäväksi avattu tieto siitä, minkä tekijöiden mu-
kaan yrityksen tuotteen hinta muodostuu sekä missä tehtaassa tuote on 
valmistettu. (Everlane, n.d.). Cambridge Dictionaryn mukaan radikaalilla 
tarkoitetaan äärimmäistä, jyrkkää, kumouksellista ja muutoksia vaativaa. 
(Cambridge Dictionary, 2020. c.). Vaatetusalan vakaviin, kokonaisvaltaisiin 
ongelmiin verrattuna tuotteen hinnan avaaminen ja valmistuspaikasta ker-
tominen ei tunnu kovin radikaalilta toiminnalta.  
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Yrityksillä voi olla myös erillisiä mallistoja, joissa on kiinnitetty erityistä 
huomiota vastuullisuuden toteuttamiseen, muihin saman yrityksen mallis-
toihin verrattuna. Näitä niin kutsuttuja ”vihreitä mallistoja” voi olla vaikea 
vertailla eri valmistajien välillä pelkkien vastuullisuusväittämien perus-
teella. Kierrätetty raaka-aine, luonnonmukaisesti viljelty puuvilla tai hiili-
neutraalius eivät vielä itsessään ole tae yrityksen ympäristöystävällistä ta-
voitteista. Esimerkiksi kertakäyttöisen muovin poistaminen tuotantoket-
justa ei vaikuta 90%:iin maailman vaateteollisuuden työntekijöihin maail-
malla, joilla ei ole neuvottelumahdollisuutta työoloistaan tai palkasta. Yh-
distyneen Kuningaskunnan parlamentin ympäristöauditointikomitean 
vuonna 2019 antamassa mietinnössä todetaan, että luonnonmukaisesti 
tuotetun puuvillan korostaminen synteettisten materiaalien kustannuk-
sella on myös ongelmallista. Luonnonmukaisen puuvillan korostamisessa 
ei huomioida vedenkulutusta, joka kohdistuu puuvillan tuotantoalueisiin 
Kiinan ja Intian kaltaisissa maissa. (CNN, 2019).     
 
Vastuullisuusviestinnän ristiriitaisuus yrityksen muuhun toimintaan näh-
den sekoittaa määritteitä lisää. Ylen mukaan ruotsalainen H&M on kam-
panjoinut vuosia vaatteiden kierrätyksen puolesta. Samalla se kuitenkin, 
vuodesta 2013 alkaen, on polttanut vuosittain 12 tonnia vaatteita. (YLE, 
2017).  
 
Viherpesusta puhutaan silloin, kun yritys esittää itsestään ns. vihreän julki-
sen kuvan ja julkistaa itsestään vääriä tai harhaanjohtavia väitteitä, joiden 
tarkoitus on kuitenkin viedä huomio pois yrityksen harjoittamista ympäris-
töä vahingoittavista käytännöistä. Tällöin yrityksen tavoitteena on hyötyä 
ihmisten kasvaneesta huolesta ja kasvaneesta tietoisuudesta edistämällä 
omaa ympäristöystävällistä imagoaan. Vihreäksi määritellyt tuotteet ovat 
tällä hetkellä yksi markkinoiden nopeimmin kasvava segmentti, joka tar-
joaa valtavan kasvupotentiaalin, ja näin ollen viherpesuun voi motivoida 
voiton tavoittelu. (Boston University, n.d.).    
 
On perusteellista sanoa että, että vaatetusala on valtava ala, jonka toimi-
joilla on paljon erilaisia tapoja käyttää vastuullisuutta osana omaa viestin-
tää. Tarve kuluttajalähtöiseen vastuullisuustutkintaan on ilmeinen.   
 

1.2 Aiheen valinta ja rajaus 

 
Tarkastelun kohteena on otantaryhmä, joka koostuu neljästä ulkoilu- ja va-
paa-ajan segmentissä toimivasta yrityksestä. Tavoitteena on ollut valita 
erilaisia yrityksiä kansallisuudeltaan, liikevaihdoltaan, henkilöstökooltaan, 
sekä imagoltaan. Yrityksille on kuitenkin yhteistä se, että ne ovat kaikki itse 
määritelleet vastuullisuutta osana yrityksen markkinointia ja tuoteviestin-
tää.  
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Otantaryhmän jokaisesta yrityksestä on valittu esimerkkituotteeksi T-
paita. Tavoitteena on ollut valita mahdollisimman vastuullinen vaihtoehto 
jokaisen yrityksen valikoimasta niiden itse antamien tuotetietojen perus-
teella. Myös tuotteen saatavuus on vaikuttanut valintaan.  
 
Opinnäytetyö ei ole markkinointi- tai yritystutkimus otantaryhmän yrityk-
sistä, eikä siinä tehdä moraaliarviointia yrityksistä niiden vastuullisuusoh-
jelmien perusteella. Tutkittavat vastuullisuusväittämät saadaan yrityksiltä 
itseltään niiden itse tarjoamista lähteistä ja vain lähteiden todennettavuus 
tarkastetaan.  Esimerkkinä käytettyjen yritysten vastuullisen toiminnan ta-
voitteet kerrotaan yleisesti, jonka jälkeen selvitetään vastaako esimerkki-
tuotteesta saatu tieto yritysten vastuullisuusstrategiaa. Myös esimerkki-
tuotteesta yrityksen kertoma tieto jäljitetään ja sitä verrataan saatuun tuo-
tetietoon. 
 
Selvityksessä vastuullisuusväittämien tarkastelu perustuu yrityksen anta-
man tiedon oikeellisuuteen. Lopputuloksiin vaikuttaa oleellisesti se, että 
yritys toimii edes jollakin tasolla läpinäkyvästi. Selvitystyössä käytetään 
apuna alan kirjallisuutta, kansalaisjärjestöjen julkaisuja, eri standardijärjes-
telmien ja organisaatioiden avulla saatua tietoa, sekä kyselyitä ja havain-
nointia.  

1.3 Työelämäyhteys 

Opinnäytetyön työelämäyhteys perustuu yritysten tuotantoketjun, alihan-
kintaketjun sekä niiden valvontajärjestelmien tuntemukseen, kuluttajatie-
don hankintaan ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämiseen, brändäyk-
seen osana yritysten vastuullisuusstrategioita, teeman ympärillä pyörivän 
monitulkintaisen terminologia hallintaan ja määrittelyyn, ammattisanas-
ton osaamiseen, valvontajärjestelmien ja prosessien tuntemukseen sekä 
standardeihin ja organisaatioiden toiminnan tuntemukseen.   

1.4 Tavoitteet, kysymyksen asettelu 

Opinnäytetyön keskeisin tavoite on avata tuotepolku kuluttajan näkökul-
masta, objektiivista tietoa keräämällä. Kerätty tieto mahdollistaa vaatetus-
alan yritysten vastuullisuusväittämien todenperäisyyden selvittämisen, 
sekä markkinoinnin tarkoitusperien syvemmän tarkastelun. 

 
Kysymysten päätavoitteena on selvittää kuluttajan mahdollisuuksia jäljit-
tää vaatetusalan yritysten vastuullisuusväittämien totuudenmukaisuutta.  
  
Aiheen selvittämisessä käytetään apuna seuraavia alakysymyksiä: 
 
Kuinka kuluttaja tunnistaa mainonnan ja retoriikan todenmukaisuuden ja 
syvyyden? 
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Kuinka tarkkaan yksittäisen tuotteen tuotepolku voidaan selvittää? 
 
Ovatko yrityksen vastuullisuusväittämät linjassa tuotteesta saadun tiedon 
kanssa? 
 
Onko yrityksellä uskottavat todisteet vastuullisuusväittämiensä syvyy-
delle? 
 
Opinnäytetyön loppuosassa määritellään kuluttajakeskeinen ohjeistus 
siitä, mitä tulee ottaa huomioon yritysten vastuullisuusväittämiä tulkitta-
essa.  

1.5 Tutkimusmenetelmät 

Opinnäytetyön tutkimusmenetelminä on käytetty kvalitatiivista eli laadul-
lista tutkimusta, haastatteluita, toteavaa vertailua, julkaistun tiedon etsin-
tää ja analysointia, sekä havainnointia. Havainnointia on tehty sekä suora-
havainnointina ja jäsenneltynä havainnointina että passiivisena ja aktiivi-
sena havainnointina. Tehdyt haastattelut ovat strukturoituja ja niissä on 
käytetty avoimia kysymyksiä. Lisäksi toteavan vertailun tukena on käytetty 
benchmarking-menetelmää yritysten toimintatapojen selvittämiseksi. 
 

1.6 Viitekehys 

Opinnäytetyön keskiössä ovat kestävän kehityksen periaatteiden ympäris-
töön ja inhimillisyyteen perustuvat näkökulmat.  
  
Yritykset itse määrittelevät markkinoinnissaan ja tuoteviestinnässään vas-
tuullisuutensa raamit, joiden oikeellisuutta avataan opinnäytetyössä pe-
rustuen tietoon, jota on mahdollista hankkia kuluttajan käsillä olevilla me-
netelmillä.  
 
Hankittu tieto perustuu kirjallisiin lähteisiin, tutkivaan journalismiin, orga-
nisaatioiden tietoihin ja standardeihin perustuviin julkaisuihin sekä kyse-
lyihin, haastatteluihin ja tarkkailuun. Saatua tietoa verrataan yritysten vas-
tuullisuusväittämiin. 
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Keskeistä on, onko yrityksen väitteiden tueksi muuta näyttöä kuin sen oma 
mainontaretoriikka. 

1.7 Käsitteet 

Akkreditointi (accreditation): käsitteellä tarkoitetaan valtuuttamista. (Suo-
misanakirja, 2020. a.). Akkreditointi edellyttää toimintaa, jossa prosessi hy-
väksytään tietyn standardin mukaiseksi. (Cambridge Dictionary, 2020. a.). 
Akkreditointi saadaan tietylle toiminta-alueelle, jolle toimijan pätevyys 
osoitetaan. Se todetaan toimijan todistusten tai tulosten luotettavuuden 
osoittamisella. Euroopan Unionin alueella akkreditoinnista säädetään lain-
säädännöllä. (Finas, 2016.) 
 
Eettinen (ethical): eettisyydellä määritellään ihmisoikeuksia, reilun kaupan 
ehtoja, kestävää tuotantotapaa ja eläintenhyvinvointia koskevia kysymyk-
siä.  Vaatetusalalla eettisyys termin alle lukeutuu tuotteen suunnittelu-
vaihe, tuotanto, vähittäiskauppa ja ostaminen. (Victoria and Albert Mu-
seum. 2016) 
 
Ekologinen (ecological): luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ja ih-
misen toiminnan sopeuttaminen sen ehtoihin.  (Kestävä kehitys, n.d.). 
 
Läpinäkyvyys (transparency): objektiivisen tiedon antaminen yrityksen 
tavotteista, sitoumuksista ja toimintatavoista liittyen työntekijöihin, 
yhteisöön ja ympäristöön. Yritysten läpinäkyvä toiminta edellyttää sitä, 
että yritykset tuntevat oman tuotantoketjunsa jokaista työvaihetta myö-
ten. (Fashion Revolution, 2017.b.) Tämä saatavilla oleva tieto mahdollistaa 
vastuullisesti toimivan yrityksen toiminnan objektiivisen tarkastelun.  
 
Tuotepolku (product path): tuotteen, sen komponenttien tai raaka-ain-
eiden kulkema reitti alkutuotannosta loppusijoitukseen tai kierrätykseen. 
Tässä opinnäytetyössä tuotepolkua seurataan alkutuotannosta kulut-
tajalle.  
 
Sertifiointi (certification): todistus, laillistus, oikeaksi todistaminen. (Suo-
misanakirja, 2020. b.). Prosessi, jolla virallisesti hyväksytään yritys, henkilö 
tai tuote, joka on saavuttanut tietyn standardin. (Cambridge Dictionary, 
2020. b.). Prosessilla osoitetaan tiettyjen vaatimusten täyttyminen. Euroo-
pan Unionin säädösten mukaan kuka vain voi harjoittaa sertifiointia Euroo-
pan Unionin alueella. (Finas, 2016.).  
 
Vastuullisuus (responsibility): vastuun kantaminen sosiaalisesta, ympäris-
töllisestä ja taloudellisesta toiminnasta. (Vastuullisuusraportti, 2019.).  
 
Kestävyys (sustainability): kattaa kestävän kehityksen periaatteiden mu-
kaisen ympäristöllisen, sosiaalisen ja kulttuurillisen, sekä taloudellisen kes-
tävyyden. Lisäksi se voidaan nähdä eettisen, ekologisen ja vastuullisuuden 
yhdistämisen lopputuloksena.  
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2 OTANTARYHMÄN ESITTELY 

2.1 Otantaryhmän yritykset 

FINISTERRE 
 
Finisterre on vuonna 2003 perustettu yritys, joka sijaitsee St. Agnesissa, 
Cornwallissa, Yhdistyneissä Kuningaskunnissa. (Finisterre, 2020, n.; Corn-
wall Guide, n.d.) Sen tuotteiden kohderyhmää ovat kylmässä vedessä surf-
fausta harrastavat ihmiset. Sen tuotevalikoimasta löytyy naisten ja miesten 
päällysvaatteita, neuleita, housuja, huppareita, collegepaitoja, pooloja, T-
paitoja, merinovillaisia kerrastoja, alusvaatteita, märkäpukuja, lautailuun 
sopivia housuja, legginsejä, toppeja, hameita, hattuja, pipoja ja sukkia. Va-
likoimiin kuuluu myös kirjoja ja taidetta. (Crunchbase, 2020) 
 
Finisterre myy tuotteitaan oman verkkosivustonsa ja myymälöidensä 
kautta. Myymälöitä sijaitsee St. Agnesin lisäksi Lontoossa, Brightonissa, 
Bristolissa, Falmouthissa, Exeterissä, Hawksfieldissä, Edinburghissa ja Bat-
hissa. Finisterrellä on kaksi jälleenmyyjää. (Finisterre, 2020, g; Finisterre, 
2020, r.)  
 
JACK WOLFSKIN 
 
Jack Wolfskin on perustettu vuonna 1981 Saksan Frankfurtissa. Yrityksen 
pääkonttori sijaitsee Ibsteinissä. Yrityksen pääorganisaatio on  
Jack Wolfskin GmbH & Co. KGaA. Yrityksellä on yli 730 Jack Wolfskin myy-
mälää Saksassa, Itävallassa, Venäjällä, Sveitsissä, Yhdistyneissä Kuningas-
kunnissa, Italiassa, Belgiassa, Puolassa, Luxemburgissa, Ukrainassa, Kii-
nassa, Japanissa, Mongoliassa, Dubaissa ja Chilessä. Jack Wolfskinillä on 
myös 4000 vähittäiskaupan jälleenmyyjää, sekä verkkokauppa. Yritys- ja 
jälleenmyyntipuolen työntekijämääräksi on kerrottu lokakuussa 2019 
1151 työntekijää. (Jack Wolfskin, 2019. a.) 
 
PATAGONIA 
 
Patagonia on Yhdysvaltojen Californian Venturasta käsin toimiva yritys, 
joka on perustettu vuonna 1973. Yritys valmistaa vaatteita kiipeilyyn, las-
ketteluun, lumilautailuun, surffaukseen, kalastukseen, polkujuoksuun ja 
maastopyöräilyyn. (Linkedin, n.d., Patagonia 2019. b; Patagonia, 2019. c.)  
 
R-COLLECTION 
 
R- Collection on suomalainen, vuonna 1978 perustettu Rockseri Oy:n omis-
tama myymäläverkosto, joka myy samannimisiä tuotteita. R-Collectionilla 
on tunnettu anorakeistaan, Collegepaidoistaan ja T-paidoistaan. Sillä on  
myymälöitä Helsingissä, Oulussa, ja Rovaniemellä. Yrityksellä on myös teh-
taanmyymälä Kajaanissa. R-Collection pitää päätoimipaikkanaan Kajaania, 
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jossa sen tuotekehitys tapahtuu. Suurin osa jälleenmyyntiverkostosta on 
Suomessa. (Rockseri Oy 2019. R-Collection, 2019. b; R-Collection, 2019. d.). 
Yrityksellä on ollut vuonna 2018 henkilöstöä 25 työntekijän verran ja sa-
man vuoden liikevaihto on ollut 2 983 000 euroa, josta on kertynyt 8,2% 
liikevoittoa. (Kauppalehti, 2020.) 

2.2 Keskeiset organisaatiot ja standardit 

BLUESIGN®SYSTEM 
 
Bluesign säätelee kemiallisia aineita tekstiilientuotannossa. Se keskittyy 
tuotteissa käytettyjen käsittelyaineiden jäljitettävyyteen ja tuotantoketjun 
läpinäkyvyyteen. Yli 600 yritystä käyttää Bluesign-palveluja. Cloud Compu-
ting Solution palvelun avulla pystytään jäljittämään 10 000 tekstiilituotetta 
aina niiden valmistusvaiheista alkaen kemikaalien tuottajaan asti. (Blue-
sign, 2020. b.) Bluesign keskittyy parantamaan tuotantotyöntekijöiden ja 
lopullisen tuotteen käyttäjien turvallisuutta. Organisaation tavoitteena on 
tekstiiliteollisuuden negatiivisten vaikutusten vähentäminen. Tätä toteu-
tetaan muun muassa minimoimalla negatiivisia vaikutuksia vesistöjä, ilmaa 
ja maaperää kohtaan, sekä vähentämällä jätteen määrää. Lisäksi tavoit-
teena on edistää raaka-aineiden tehokasta ja vastuullista käyttöä. (Blue-
sign, 2020. a.) 
 
CERTIFIED B-CORPORATION (B-Corp, toisinaan B-Lab)  
 
B-Corp on voittoa tavoittelematon organisaatio, jonka aloitteita ovat B-
Corp sertifiointi sekä B-Impact Management-ohjelmat ja ohjelmistot. (B-
Corp, 2020. a.). B-kirjain edustaa termiä Benefical, joka tarkoittaa vapaasti 
suomennettuna ”hyvää tekevää”. (Inc., 2007)  
 
B-Corp-Sertifikaatti mittaa organisaatioiden sosiaalista ja ympäristöä kos-
kevaa suorituskykyä. Organisaatioiden vaikutuksia arvioidaan niiden toi-
minnan ja toimintamallin vaikutusten perusteella, sekä sen perusteella 
kuinka ne vaikuttavat yrityksen työntekijöihin, yhteisöön, ympäristöön ja 
asiakkaisiin. Sertifikaatti sisältää avoimuusvelvollisuuksia, sekä vastuuvel-
vollisuuksia. Sertifikaatin tavoitteena on sellaisen yritysrakenteen vastuul-
lisuus, jossa tuotto on suunnattu yhteiskunnalle osakkeenomistajien si-
jaan. Toiminnan on perustuttava vapaaehtoisuuteen. (B-Corp, 2019. b.) 
 
FAIR FACTORIES CLEARINGHOUSE (FFC) 
 
Luo yrityksille ohjelmia, jotka helpottavat parannuksien aikaansaamista 
sosiaalisissa kysymyksissä, sekä ympäristö- ja turvallisuuskysymyksissä. Ta-
voitteena kulutustarvikkeiden tuotantoketjun työntekijöiden turvallisem-
mat ja inhimillisemmät työskentelyolosuhteet. (Fair Factories Clearing-
house, n.d.).  
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FAIR LABOR ASSOCIATION (FLA) 
 
Yliopistojen, kansalaisjärjestöjen ja vastuullisesti toimivien yritysten yh-
teishanke. Järjestö toimii Yhdysvaltojen Washington DC:stä käsin ja sillä on 
toimistot Sveitsissä ja Kiinassa. FLA:n toiminnan tarkoituksena on asettaa 
yrityksille vapaaehtoiset kansainvälisesti tunnustetut työvaatimukset. Toi-
minta perustuu yhteistyöhön, jota yliopistot, kansalaisjärjestöt ja sosiaali-
sesti vastuulliset yritykset tekevät keskenään. Järjestelmä tarjoaa läpinäky-
viä ja riippumattomia arvioita, jotka julkaistaan verkossa. (Fair Labour As-
sociation, 2020. a.). Järjestön toiminnan tavoitteena on parantaa ihmisten 
työoloja maailmanlaajuisesti riippumattomien ulkoisten tarkastusten, yri-
tysten vastuullisuusperiaatteiden eli Code of Conduct:in, sekä toiminnan 
arvioinnin ja seuraamisen avulla. (Fair Labor Association, 2012. b.).  
FLA:n yhteistyöyritykset sitoutuvat noudattamaan järjestön säätämiä 
standardeja liittyen vastuullisuusperiaatteisiin, Fair Labour, reilun työn-
periaatteisiin sekä vastuulliseen raaka-aineiden hankintaan.  FLA järjestää 
arvioita ja tutkii. Se etsii ratkaisuja valituksiin ja julkaisee raportteja, sekä 
informoi kuluttajia. Järjestö myös järjestää koulutusta a tarjoaa tukea, 
jotta yritykset pääsevät tavoitteisiinsa ja työntekijöiden olot kohenisivat. 
(Fair Labor Association, 2012. c.). 
 
FAIR WEAR FOUNDATION (FWF) 
 
Järjestön toiminnan pohja on työssä, jota hollantilainen kauppaliitto FNV 
ja Clean Clothes Campaign tekivät vuonna 1999 ryhtyessään yhdessä pa-
rantamaan vaateteollisuuden työoloja. Järjestö keskittyy vaatteidentuo-
tantoon, erityisesti ompelu-, leikkaus- ja viimeistysvaiheisiin, jotka ovat 
valmistusprosessin eniten työvoimaa käyttävät vaiheet. FWF tekee yhteis-
työtä 130 jäsenyrityksen kanssa. Järjestö on suoraan yhteydessä ammatti-
liittoihin, kansalaisjärjestöihin ja eri maiden hallituksiin.  
Järjestö tarkistaa yrityksiä bränditasolla saadakseen kokonaiskuvan siitä, 
millaiset liiketoimintatavat ja johtamispäätökset todennäköisesti aiheutta-
vat ongelmia tehtaissa. Työoloja tarkastetaan myös suoraan tehtaissa ja 
palautetta kerätään suoraan tehtaiden työntekijöiltä.  
Järjestön hallitus koostuu 50% alan liikeyrityksistä ja 50% kansalaisjärjes-
töistä ja ammattiliitoista. Jäsenyritykset sitoutuvat läpinäkyvyyteen toi-
minnassaan ja tuotanto-olosuhteisiin liittyvää tietoa julkaistaan FWF:n 
verkkosivuilla. (Fair Wear Foundation, n.d. b.). 
 
Tarkastukset koostuvat neljästä osasta; tuotemerkkien suoritustarkastuk-
sista, tehdasauditoinneista, työntekijöiden epäkohdista ilmoittamiseen 
tarkoitetuista puhelinlinjoista sekä tehtaalla tapahtuvista koulutuksista. 
Tuotemerkkien kohdalla arvioidaan kuinka hyvin ne ovat arvioineet, tun-
nistaneet ja ratkaisseet ongelmat toimittajiensa kanssa. Esimerkkitilan-
teessa voidaan tarkistaa, onko yrityksen tuotesuunnittelu realistinen, jol-
loin varmistetaan, ettei tilauksia ole myöhässä tai niissä ei ole kohtuutto-
mia määräaikoja, jotka voivat johtaa liialliseen ylityöhön.  
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Paikalliset tarkastusryhmät tekevät arviointinsa työntekijöiden haastatte-
lujen perusteella, asiakirjatarkastuksilla sekä terveys- ja turvallisuustarkas-
tuksilla. Havainnot ja parannusehdotukset annetaan tuotemerkille ja teh-
taan johdolle, jotka luovat konkreettisen toimintasuunnitelman, jolla on 
selkeä aikataulu. FWF tarkistaa myöhemmin, kuinka tavoitteisiin on 
päästy. (Fair Wear Foundation, n.d.  c.).  
 
Työpaikkakoulutusohjelma kouluttaa työntekijöitä ja johtoa Fair Wear 
Code of Work Practices -standardiin, joka koostuu kahdeksasta työstandar-
dista. Ne käsittelevät toimeentuloon riittävää palkkaa, kohtuullista työai-
kaa, terveellisen ja turvallisten työolosuhteiden luomista, seksuaalista häi-
rintää ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Ohjelma kannustaa rakenta-
vaan vuoropuheluun työntekijöiden ja työnantajan välillä.  
Järjestöllä on suurimmissa tuotantomaissa työntekijöille tarkoitettu pa-
lautepuhelin, jonka kautta he voivat saada äänensä kuuluviin. Jokainen va-
litus julkaistaan FWF:n verkkosivuilla. (Fair Wear Foundation, n.d.  c.). 
 
FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) 
 
Ympäristönkannalta kestävää metsänhoitoa sosiaalisista ja ympäristölli-
sistä näkökulmista edistävä organisaatio. (Forest Sterardship Counsil, n.d. 
a.). 
FSC Hallinnoi Forest Management Certification (FMC)-sertifikaattia.  
Metsänhoitosertifikaatti vahvistaa, että metsää hoidetaan tavalla, joka 
säilyttää sen biologisen monimuotoisuuden ja hyödyttää paikallisten ih-
misten ja työntekijöiden elämää ja varmistaa samalla, että se ylläpitää 
taloudellista kannattavuutta. (Forest Stewardship Counsil, n.d. b.) 
 
GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD (GOTS)  

 
Maailmanlaajuisesti johtava luonnonmukaisesti viljeltyjen kuitujen riippu-
maton standardi, joka perustuu sekä ekologiseen, että sosiaaliseen kritee-
ristöön kattaen tekstiilin koko tuotantoketjun. (GOTS, 2016.b.) 
GOTS koostuu neljästä jäsenjärjestöstä, jotka ovat yhdysvaltalainen Or-
ganic Trade Association (OTA), saksalainen International Association Natu-
ral Textile Industry (IVY), Soil Association (SA) yhdistyneestä kuningaskun-
nasta, sekä japanilainen Japan Organic Cotton Association (JOCA). (GOTS, 
2016.a.) 
 
Standardointi kattaa tekstiilien tuottamisen, valmistuksen, pakkaamisen, 
etikettimerkinnät sekä jakelun ja myynnin. Jotta tuote saa GOTS-
standardin mukaisen sertifioinnin sen tulee sisältää vähintään 70% luon-
nonmukaisestiviljeltyä, sertifioitua luonnonkuitua.  
Standardin mukaan organic-merkityn tuotteen tulee sisältää vähintään 
95% sertifioitua luonnonmukaisesti tuotettua kuitua. Made with Organic- 
merkityn tuotteen tulee sisältää vähintään 70% sertifioitua luonnonmukai-
sesti tuotettua kuitua. (GOTS, 2016.c.) 
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INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (ILO) 
 
Kansainvälinen työjärjestö on sitoutunut edistämään sosiaalista oikeuden-
mukaisuutta ja kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia sekä työnte-
kijöiden oikeuksia. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus katsotaan välttämättö-
mäksi yleisen rauhan ja oikeudenmukaisuuden takaamiseksi. 187 Yhdisty-
neiden kansakuntien jäsenvaltiota ovat asettaneet työstandardit, joiden 
tavoitteena on kehittää asianmukaiset työolosuhteet kaikille. (ILO, 2020. 
c.) ILO kannustaa kolmikantaiseen yhteistyöhön työntekijän, työnantajan 
ja jäsenvaltion välillä edistäen vuoropuhelua ammattiliittojen ja työnanta-
jien välillä, tarvittaessa toteuttamalla kansallista politiikkaa sosiaalisissa-, 
taloudellisissa- ja muissa kysymyksissä. (ILO, 2020. b.) 
 
ILO:n asettama kansainvälinen työkonferenssi järjestetään vuosittain Ge-
nevessä. Konferenssi asettaa työstandardit ja toimii tärkeänä keskustelu 
forumina tärkeimmissä sosiaalisissa- ja työvoimakysymyksissä. The Gover-
ning body eli vapaasti suomennettuna ILON:n hallintoelin on järjestön toi-
meenpanoneuvosto. Se tekee päätökset ILO:n politiikasta sekä laatii ohjel-
man ja talousarvion, joka toimitetaan konferenssin hyväksyttäväksi. (ILO, 
2020. a.)  
 
OEKO-TEX® 
 
Sertifikaattia hallinnoi OEKO-TEX® Service GmbH, joka on 18 riippumatto-
man tutkimus- ja testausinstituutin yhtymä.  (OEKO-TEX, 2020. a.). OEKO-
TEX®100 sertifikaatin etiketillä merkityt tuotteet ovat testattuja ihmiselle 
ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien varalta. Testit on suorittanut riip-
pumaton OEKO-TEX® liikekumppani. Vaarallisten-aineiden raja-arvot ovat 
usein kansallisia raja-arvoja matalampia. Sertifioitu tuote edellyttää, että 
sen jokainen komponentti on testattu haitallisten aineiden varalta. Myös 
yksittäisiä komponentteja voidaan sertifioida.  
Sertifikaatti on jaettu neljään erilaiseen luokkaan sen mukaan, miten pal-
jon ne ovat ihokosketuksessa.  
I: Alle kolmivuotiaat lapset  
II: Suuri ihokosketus 
III: Pieni ihokosketus 
IV: Materiaalit (Oeko-Tex®, 2019. b; Oeko-Tex®, 2019. c.) 
 
Vaarallisten aineiden luettelo päivitetään vähintään kerran vuodessa. Ser-
tifikaatti on voimassa 12kk kerrallaan ja sen voimassaolon ja myöntäjän on 
jäljitettävissä OEKO-TEX® Label Check-palvelun kautta. (Oeko-Tex®, 2019. 
d.).  
 
OUTDOOR INDUSTRY ASSOSIATION (OIA) 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuva ulkoilualan yritysten jäsenlähtöinen kaup-
payhdistys. Yhteistyössä ajaa uudistettua kauppapolitiikkaa, kestävämpää 
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tapaa tehdä liiketoimintaa sekä lisätä ulkoilua. (Outdoor Industry Associa-
tion, n.d.). 
 
SUSTAINABLE APPAREL COALITION (SAC) 
 
Kestävän tekstiili-, vaate-, ja jalkineteollisuuden johtava liitto. (Sustainable 
Apparel Coalition, n.d. e.) SAC on kehittänyt Higg Index:in, jonka avulla 
brändit, jälleenmyyjät ja tuottajat voivat mitata ja arvioida toimijan vas-
tuullisuutta. (Sustainable Apparel Coalition, n.d. a.). Higg Index -työkaluja 
voidaan pääasiassa käyttää tuotteen suunnitteluvaiheessa tuotteen ympä-
ristövaikutusten arvioimiseen mutta myös valmiiden tuotteiden vaikutuk-
sia voidaan laskea. (Sustainable Apparel Coalition, n.d. d.). Valmistajat mit-
taavat yksiköissään sosiaalista ja ympäristöä koskevaa suorituskykyä. Vai-
kutukset mitataan yksittäisissä tehtaissa. Arvioinnit tehdään vähintään 
kerran vuodessa ja SAC:in valtuuttama tarkastaja arvioi tarkastuksen. (Sus-
tainable Apparel Coalition, n.d. c.). Myös koko tuotantoketjun sosiaalisia ja 
ympäristöllisiä vaikutuksia voidaan mitata (Sustainable Apparel Coalition, 
n.d. b.).  
 
TEXTILE EXCHANGE  
 
Hallinnoi standardeja, jotka ovat Content Claim Standard (CCS), Recycled 
Claim Standard (RCS), Organic Content Standard (OCS), Responsible Down 
Standard (RDS), ja Responsible Wool Standard (RWS). 
THE GLOBAL RECYCLE STANDARD (GRS) 
Sertifikaatti tuotteille, joissa on käytetty kierrätettyä materiaalia. Sen tar-
koituksena on tarjota tuotemerkeille työkalu tarkempien merkintöjen te-
kemiseen, edistää innovointia uudelleentuotettujen materiaalien käy-
tössä, lisätä toimitusketjun avoimuutta toimitusketjussa ja tarjota tietoa 
kuluttajille. 
ORGANIC CONTENT STANDARD (OCS) 
Kolmansien osapuolien suorittamaan varmennukseen perustuva stan-
dardi, jonka tarkoituksena on varmistaa, että lopputuote sisältää tietyn 
määrän luonnonmukaisesti tuotettua raaka-ainetta. Sen piiriin ei kuulu ke-
mikaalienkäyttö tai muita tuotantoon liittyviä sosiaalisia tai ympäristöllisiä 
näkökulmia. 
RECYCLED CLAIM STANDARD (RCS) 
Standardi, jolla seurataan kierrätettyjä raaka-aineita niiden tuotantoket-
jussa.   
RESPONSIBLE DOWN STANDARD (RDS)  
Standardi varmistaa, että untuvat ja höyhenet tulevat ankoilta ja hanhilta, 
joita on kohdeltu hyvin. Niille on annettu mahdollisuus elää terveellistä 
elämää, ilmaista luontaista käyttäytymistä eikä kärsiä kivusta, pelosta tai 
tuskasta. Standardi seuraa myös tuotantoketjua maatilalta tuotteeseen. 
RESPONSIBLE WOOL STANDARD 
Standardin tavoitteena on varmistaa, että villa tulee viljelylaitoksilta, joilla 
on edistyksellinen lähestymistapa maanhoitoon, ja lampailta, joita on 
käsitelty vastuullisesti. (Textile Exchange, 2020.). 
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ZERO DISCHARGE OF HAZARDOUS CHEMICALS (ZDHC) 
 
Tavoitteena on vaarallisten kemikaalien vähentäminen tuotantoketjussa. 
Se valvoo, että jäsenorganisaatiot välttävät haitallisten kemikaalien käyt-
töä tuotannossaan. Toiminta perustuu yhteistyöhön globaalien yritysten, 
kemikaalientuottajien ja -toimittajien kanssa sekä muiden erilaisten orga-
nisaatioiden. (Roadmap to Zero, 2019. a.). 
ZDHC MRSL Manufacturing Restricted Substances list tukee kemikaalien 
hallintaa sekä auttaa vähentämään listalla kiellettyjen aineiden käyttöä 
tuotannon ja valmistuksen aikana. (Roadmap to Zero, 2020. b.) Standardi 
vaikuttaa koko tuotantoketjun läpi, jolloin vaikutukset koskevat tuotan-
totyöntekijöitä, paikallisia yhteisöjä, ympäristöä ja lopputuotetta. Se 
koskee tekstiili-, vaatetus- ja jalkineteollisuutta. Rajoitukset koskevat esi-
merkiksi puhdistusaineita, liimoja, maaleja, musteita, pesuaineita, väriain-
eita, väriaineita, apuaineita, pinnotteita ja viimeistelyaineita, joita 
käytetään raaka-aineiden valmistuksessa, märkäkäsittelyssä, koneiden 
kunnossapidossa, jäteveden käsittelyssä, puhtaanapitossa ja tuholaistor-
junnassa. (Roadmap to Zero, 2020. c.). 

2.3 Keskeiset lait ja säädökset 

CALIFORNIA TRANSPARENCY IN SUPPLY CHAINS ACT 
 
Yhdysvaltojen Kaliforniassa liiketoimintaa harjoittavan yrityksen on 
täytettävä tietyt kriteerit, jotta se voi olla lainmukainen toimija. Yrityksen 
on tunnustauduttava vähittäismyyjäksi tai valmistajaksi veroilmoituksis-
saan ja täytettävä Kalifornian liiketoiminnan harjoittamista koskevat 
lakisääteiset vaatimukset. Lisäksi sen bruttotulojen on oltava yli sa-
tamiljoonaa dollaria. Laki edellyttää, että yritykset julkistavat verk-
kosivustollaan tiedot liittyen ihmiskaupan ja orjuuden torjuntaan heidän 
toimitusketjuistaan. Mikäli yrityksellä ei ole verkkosivuja, tiedot annetaan 
kirjallisesti. (State of California Department of Justice, 2020.). 
 
EU REACH 
 
Yrityksen, joka valmistaa kemiallisia aineita tai tuo niitä Euroopan unionin 
alueelle vähintään tonnin vuodessa on rekisteröidyttävä Euroopan Unionin 
REACH-tietokantaan. Yrityksen tulee hallita valmistamiensa tai tuomiensa 
kemiallisten aineiden riskit, jotka voivat aiheutua terveydelle tai 
ympäristölle. Käyttäjille annetaan aineen turvalliset käyttötiedot. Rekister-
öimättömiä tuotteita ei saa myydä eikä käyttää. (Sinun Eurooppasi, 2020.). 
 
 

3 VASTUULLISUUSVÄITTÄMÄT 
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Yritykselle, joka toimii vastuullisesti ei ole olemassa virallista määritelmää. 
Kuitenkin Euroopan unionin komisarion tekemän määritelmän mukaan yri-
tysvastuussa on kyse siitä, että yritys ottaa vastuuta toimintansa yhteis-
kunnallisista vaikutuksista. (Suomen Tekstiili ja Muoti, 2016, s 16). 
 
Suomen Tekstiilin ja Muodin julkaiseman Vastuullisuuskäsikirjan mukaan 
vastuullisuutta noudattavalle yritykselle on tyypillistä, että se pyrkii ylittä-
mään lain vaatiman tason toiminnassaan. Yritys käy vuoropuhelua eri si-
dosryhmien välillä ja ottaa huomioon niiden tarpeet sekä odotukset saa-
den aikaan positiivisia tuloksia sidosryhmien edustajille pelkkien osakkeen-
omistajien lisäksi. Yritys kehittää toimitusketjunsa vastuullisuuttaan yh-
teistyökumppaneidensa kanssa ja varmistaa, että tavoitteet ovat yksiym-
märteiset. Negatiiviset vaikutukset talouteen sekä sosiaalisiin ja ekologisiin 
kysymyksiin minimoidaan. Yritys kertoo avoimesti toimintansa positiivi-
sista ja negatiivisista seurauksista. (Suomen Tekstiili ja Muoti, 2016, s.16) 
 
Vastuullisuus kattaa yrityksen perusfilosofian ja se on oleellinen osa sen 
toimintaperiaatetta. Sekä johto, että henkilöstö ovat sitoutuneet toimin-
taan. Vastuullisuuden toteutumista seurataan mittaamalla lupausten to-
teutumista ja tulokset raportoidaan avoimesti. Yrityksen kehittäminen pe-
rustuu sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiselle. (Suomen Tekstiili ja 
Muoti, 2016, s.16) 
 
 

3.1 FINISTERRE 

Finisterre on B-Corp sertifioitu yritys. (Finisterre, 2020. a.) Se kertoo val-
mistavansa kestäviä tuotteita, jotka ovat tarkoituksenmukaisia ja aiheutta-
vat mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia. Vastuullisuuden kerro-
taan olevan osa yritystä, eikä pelkkä PR-temppu. (Finisterre, 2020. s.). Vas-
tuullisuuteen sitoudutaan vakavasti ja ympäristövaikutusten suuruutta py-
ritään ehkäisemään oikeanlaisilla materiaalivalinnoilla. Keskeisenä toimin-
tamallina on raaka-aineiden kiertävyys, jolloin käytetään uusiutuvista ja 
kierrätettävistä lähteistä olevia tekstiileitä, sekä biohajoavia luonnonkui-
tuja ja viimeistysaineita. (Finisterre, 2019. c.). 
 
Luonnosta peräisin olevina kuituina käytetään puuvillaa, pellavaa, hamp-
pua, kapokkia, villaa ja bambua. Materiaalitietojen yhteydessä puhutaan 
torjunta-aineiden välttämisestä, vedenkulutuksen minimoinnista ja mate-
riaalin kestävyyden takaamisesta. (Finisterre, 2020. m.). Kaikki Finisterren 
käyttämä puuvilla on GOTS-akkreditoitua ja SAC:in Higg Index:in mukai-
sesti ympäristön ja eettisyyden kannalta kestävää. (Finisterre, 2020. o.).  
Finisterren käyttämä villa on mulesing-vapaata ja villa tulee vain sertifioi-
duilta tiloilta. (Finisterre, 2019. l.) Kaikki käytetty polyesteri ja elastaani on 
kierrätettyä. (Finisterre, 2019. q.) Untuvaa ei käytetä ollenkaan. (Finisterre, 
2020. i.) Leikkuuylijäämästä valmistetaan tuotteita. (Finisterre, 2019. d.)  
Yritys kertoo tuotteidensa olevan hiilifluoridi (PFC) vapaita, ja sen käytössä 
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on kaksi hiilivapaata DWR-yhdistettä (Durable Water Repellents), siliko-
nipohjainen ja Neoseed-niminen. Molemmat ovat luonnossa hajoavia. 
(Finisterre, 2019. h.) Yritys tarjoaa sivuillaan korjauspalvelua hajonneille 
tuotteille (Finisterre 2020. j.). 
 
Finisterre myöntää, ettei sillä ole kaikkia vastauksia, mutta pyrkii jatkuvasti 
kehittämään toimintamalliaan vastuullisemmaksi. (Finisterre. 2020. b.). 
 
Finisterren verkkosivuilta löytyy Factories of Finisterre- osio, josta pääsee 
katsomaan kartan avulla yrityksen käyttämiä tehtaita. Tehtaista on mah-
dollista saada lisätietoa, kuten toimittajan nimi, mistä lähtien yritys on ol-
lut Finisterren yhteistyökumppani sekä milloin yritys on viimeksi auditoitu.  
Samalta sivustolta löytyy myös linkki erilaisiin artikkeleihin, jotka on kirjoi-
tettu alihankkijoista. (Finisterre, 2020. e.) Artikkeleista selviää valmistajan 
tuottamat tuotteet, henkilöstömäärä, perustamisajankohta, sertifioinnit, 
viimeisin auditointi ja kuinka kauan yritys on tehnyt yhteistyötä Finisterren 
kanssa. (Finisterre, 2020. f.) Kaikista alihankkijoista ei kuitenkaan löydy ar-
tikkelia.  
 
Biomuovia käytetään tuotteiden pakkauksessa. Tuotteet postitetaan pak-
kauksissa, jotka ovat FSC/PEFC-sertifioitua kartonkia. Tuote-etikettejä ei 
ole kiinnitetty muovinauhalla. (Finisterre, 2020. p.)  
 
Tuottajille tarkoitettu Code of Conduct on luettavissa sivustolla. Se sisältää 
vähimmäisvaatimukset terveyteen, hyvinvointiin ja turvallisuuteen liitty-
vissä asioissa kaikille, jotka työskentelevät Finisterreen kytköksissä olevien 
tuotteiden tuotantoketjussa. Käytänteiden noudattaminen vahvistetaan 
kolmannen osapuolen, Fair Working Conditionin (FWC) tekemien tarkas-
tusten avulla.   
Code of Conduct asettaa rajat lapsityövoiman käytölle. Se perustuu suo-
raan ILO:n säädöksiin. Työtä saa tehdä vähintään 15-vuotias. 18-vuotta 
täyttänyt voi työskennellä yötyössä tai riskialttiissa ympäristössä. Kaikkien 
työsuhteen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Työntekijöillä on vapaus 
järjestäytyä ja valita itselleen edustaja. Palkkaamisessa, korvauksissa, kou-
lutukseen pääsyssä, ylennyksissä, irtisanoutumisessa ja eläkkeelle siirtymi-
sessä ei saa olla syrjintää rodun, kastin, kansallisuuden, uskonnon, iän, 
vamman, sukupuolen, siviilisäädyn, seksuaalisen suuntautumisen, tai po-
liittisen jäsenyyden takia. Palkan tulisi kattaa työntekijän perustarpeet. 
Työsuhteesta on sovittu kirjallisesti, samoin kuin palkasta ja sen maksusta. 
Palkasta ei saa tehdä pidätyksiä, ellei se perustu lakiin. Toimittaja sitoutuu 
noudattamaan työajoissa joko kansallista lakia tai ILO:n säädöksiä, sen mu-
kaan kumpi tarjoaa paremmat työolosuhteet. Ylityön on oltava vapaaeh-
toista ja vähintään joka seitsemännen päivän on oltava vapaapäivä. Fyysi-
nen, henkinen, seksuaalinen hyväksikäyttö tai uhkailu on kiellettyä. 
Työympäristön on oltava puhdas, turvallinen, hygieeninen ja teollisuudelle 
tyypilliset vaarat on otettava huomioon. Toimenpiteiden tulee olla riittävät 
tapaturmien ja terveysuhkien estämiseksi. Työntekijöille on järjestettävä-
säännöllisiä turvallisuus- ja terveyskoulutuksia. Kaikilla työntekijöillä on 
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pääsy puhtaisiin WC-tiloihin ja juomaveteen. Mahdollisen majoituspaikan 
on oltava puhdas ja turvallinen sekä tyydyttää työntekijän perustarpeet. 
Käytäntöjen on oltava kirjalliset ja nähtävillä tarvittaessa tarkastusten yh-
teydessä.  
Tavarantoimittajan tulee kohdella paikallista luontoa kunnioittaen, nou-
dattaen paikallisia- ja kansallisia säädöksiä. Energian ja veden käyttöä on 
seurattava, siitä on raportoitava ja asetettava tulokset nähtäväksi tarkas-
tusten yhteydessä. Kaikkia vaarallisia ja vaarattomia kemikaaleja on seu-
rattava koko tuotantoketjussa. Kemikaalien hävittämien on dokumentoi-
tava ja raporttien on oltava saatavilla tarkastuksia tehtäessä. (Finisterre, 
2020. k.) 
 

3.2 JACK WOLFSKIN 

Vastuullisuuteen liittyväksi filosofiaksi kerrotaan yrityksen verkkosivuilla 
luonnon monimuotoisuuden ja kaikkien elävien organismien kunnioittami-
nen. Jack Wolfskin kertoo tekevänsä kaikkensa suojellakseen luontoa. 
(Jack Wolfskin, 2019. b.). Se on Fair Wear Foundation (FWF) jäsen (Jack 
Wolfskin, 2019. l.). Lisäksi se on jäsenenä European Outdoor Group (EOG) 
ja Yhdysvalloissa toimivassa Sustainability Working Group (SWG). (Jack 
Wolfskin, 2019. a.).   
 
Vastuun ottaminen ennakoiden on osa Jack Wolfskinin yritysidentiteettiä 
ja -kulttuuria. Yrityksessä uskotaan, että oikeudenmukaisuus, ympäristö-
tietoisuus ja yrityksen sosiaalinen vastuu eivät ole ristiriidassa yrityksen 
menestyksen kanssa. (Jack Wolfskin, 2019. d.). 
 
Jack Wolfskin käyttää Bluesign®-sertifikaattia. (Jack Wolfskin, 2019. e.) Se 
on myös osa kokoonpanoa, joka on säätänyt Zero Discharges of Hazardous 
Chemicals (ZDHC) toimintamallin. Yritys on työskennellyt keskeisessä 
roolissa ZDHC wastewater Guidelinesia säädettäessä, sekä ZDHC MRSL:ää 
tehtäessä. (Jack Wolfskin, 2019. o.).  Yritys on tehnyt oman, Green Book-
nimisen listan kielletyistä aineista tuotantoketjussaan. Lista perustuu 
OEKO-TEX®-100-sertifikaattiin sekä EU:n REACH:iin. (Jack Wolfskin, 2019. 
k.) 
 
Kaikki yrityksen käyttämä puuvilla on luonnonmukaisesti viljeltyä ja sertifi-
oitua. Kaikki kierrätysmateriaalista valmistetut tuotteet on sertifioitu Glo-
bal Recycled Standard:illa (GRS), ja ne voidaan jäljittää järjestelmän kautta. 
Responsible Down Standard (RDS) standardiin perustuen höyheniä ei re-
vitä eläviltä eläimiltä, eikä niitä pakkosyötetä. Nahassa ei käytetä tervey-
delle haitallisia kemikaaleja eikä uhanalaisten lajeja. Raaka-aineen alku-
perä on elintarviketeollisuudessa. Yrityksen käyttämä villa on mulesing va-
paata. Yritys ei ole koskaan käyttänyt angoravillaa eikä sen tuotteissa käy-
tetä turkista. Lähitulevaisuuden tavoite on lopettaa perfluorattujen yhdis-
teiden (PFC) käyttö kaikissa tuotteissa. Nanoteknologiaa tai PVC-muovia ei 
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käytetä tuotteissa. Saksassa ja Itävallassa on tarjolla vaateiden korjauspal-
velu. (Jack Wolfskin, 2020. m.).  
 
 
Omista myymälöistä on lopetettu muovipussien käyttö ja niiden tilalla käy-
tetään uudelleen käytettäviä kasseja. Myymälät kierrättävät pakkausmuo-
vit. Tuotelaput ovat FSC®-sertifioitua paperia ja yritys vaihtaa asteittain 
kuljetuspakkaukset 100% kierrätettyihin pakkauksiin.  Toimituskertoja ja 
määriä optimoidaan. (Jack Wolfskin, 2019. f.). Apuna toiminnassa käyte-
tään suunnittelu- ja koordinointijärjestelmää, jolla optimoidaan rahdista 
muodostuvia päästöjä. (Jack Wolfskin, 2019. j.). 
 
Kaikki toimintayksiköt Saksassa, Itävallassa ja Sveitsissä käyttävät 100% uu-
siutuvaa energiaa. Työntekijöitä kannustetaan tekemään liikematkoja ju-
nalla tai käyttämään videokonferensseja. Liiketilojen energiankulutukseen 
on kiinnitetty huomiota valaistuksen energiatehokkuuden, materiaalin 
kierrätettävyyden ja ympäristöystävällisyyden mukaan. (Jack Wolfskin, 
2019. g.). 
 
Jack Wolfskinin tuotanto sijaitsee pääasiassa Aasiassa, mutta sillä on jonkin 
verran tuotantoa Euroopassa. Yritys ei kuitenkaan omista tehtaita itse. 
(Jack Wolfskin, 2019. c.). 
 
Yrityksen tuottajille suunnattu Suppliers Code of Conduct perustuu ILO:n 
säädöksiin. Toimintaohjeet koskevat kaikkia toimittajalla työskenteleviä 
työntekijöitä, eikä sopimuksen työntekijän asemaa voida heikentää muilla 
sopimuksilla. Vähimmäisvaatimuksena on, että työsuhteet on solmittava 
kirjallisesti ja niissä tulee ilmetä sopimuksen teon ajankohta, työtehtävä, 
työaika, palkka, palkkataso ja muut maksujärjestelyt, koeaika, tarvittaessa 
määräaikaisen työsuhteen voimassaoloaika sekä lomaoikeudet, irtisano-
minen, työntekijän ja työnantajan allekirjoitukset sekä päivämäärä. Yritys 
voi palkata vain yli 15-vuotiaita, tai 14 vuotta täyttäneitä, kun ILO:n sää-
döksen 138 ehdot täyttyvät tai vanhempia tapauksissa, joissa kansalliset 
lait niin vaativat. Nuorille työntekijöille on pakollinen koulutus, työaika ei 
saa olla yli 8 tuntia vuorokaudessa, eikä yötyö ole sallittua. Työtehtävät ei-
vät saa olla vaarallisia henkiselle- tai fyysiselle terveydelle. 
(Jack Wolfskin, 2020. i.).  
 
Työsuhteen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. Tuottaja ei saa olla kyt-
köksissä ihmiskauppaan. Syrjintä on kiellettyä etnisyyden, kansallisen alku-
perän, värin, kielen, poliittisten tai uskonnollisten näkemysten, seksuaali-
sen suuntautumisen, sukupuolen, iän, perhevelvollisuuksien, siviilisäädyn, 
vammaisuuden tai ammattiliittojäsenyyden takia. Säännökset koskevat 
työnhakijoita, työntekijöitä ja yrityksen yhteistyökumppaneita.  
Työaika ei saa viikossa ylittää 48-tuntia missään olosuhteissa, eikä ylityötä 
saa olla yli 12-tuntia viikossa ja sen on perustuttava vapaaehtoisuuteen. 
Jokaisen kuudenpäivän jälkeen on oltava vapaapäivä.  (Jack Wolfskin, 
2020. i.). 
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Maksetun palkan tulee olla elämiseen riittävää ja sen suuruuden lakisää-
teinen kaikkine siihen kuuluvine lisineen. Työntekijät on rekisteröitävä la-
kisääteisiin sosiaaliturvajärjestelmiin. Mikäli maassa ei ole sosiaaliturvajär-
jestelmää tai lakisääteistä vakuutusjärjestelmää yrityksen on maksettava 
lääketieteelliset palvelut työntekijälle. Palkka on maksettava säännöllisesti 
ja laillisessa määräajassa ja palkkatietojen on oltava kirjalliset kaikkine 
erotteluineen. 
Työnantajan on tarjottava työntekijälle terveelliset ja turvalliset työolot. 
Niihin kuuluvat palo-, rakennus-, kone- ja kemikaaliturvallisuus sekä en-
siapu vähintään lain vähimmäisvaatimuksen mukaisella tasolla.  Työnanta-
jan tarjoamiin majoituksiin sovelletaan samoja sääntöjä.  
Työntekijöillä on oikeus perustaa, liittyä sekä osallistua työjärjestöihin. Oi-
keutta kollektiivisiin neuvotteluihin on noudatettava. Jos yhdistymisva-
pautta tai työehtosopimusten oikeuksia rajoitetaan lailla, on työntekijöille 
sallittava vaihtoehtoinen tapa käyttää omaa edustajaa. Työntekijöiden 
edustajia tai työntekijöiden järjestäytymiseen osallistuvia henkilöitä ei saa 
häiritä, syrjiä, pelotella tai pitää koston kohteena. (Jack Wolfskin, 2020. i.). 
 
Kaikki laitoin kurinpito, esimerkiksi fyysinen- tai sanallinen hyökkäys, psy-
kologinen tai seksuaalinen häirintä ja kaikki muu pelottelu on kiellettyä. 
Työntekijöitä sitovien säädösten ja niihin liittyvien juridisten seurausten on 
oltava työntekijöiden tiedossa. Laittomista kurinpitotoimista tulee seurata 
kurinpitotoimia. Työntekijä, joka valittaa Code of Conduct:iin tai lakiin pe-
rustuvista epäkohdista ei tule saada rangaistusta. 
Yrityksen on noudatettava ympäristönsuojelulakeja, kansainvälisiä stan-
dardeja sekä Jack Wolfskinin vaatimuksia, kuten esimerkiksi Greenbookin 
säädöksiä. Minkäänlainen lahjonta tai korruptio ei ole sallittua. Kaikkien 
työntekijöiden tietoon on saatettava heidän oikeutensa ja velvollisuutensa 
liittyen Code of Conduct:iin. Kaikilla työntekijöillä on oikeus ilmoittaa Jack 
Wolfskinille, Fair Wear Foundationille tai muulle riippumattomalle kol-
mannelle osapuolelle eettisen ohjeistuksen rikkomuksista, jos sisäistä rat-
kaisua ei ole löydetty. (Jack Wolfskin, 2020. i.). 
 
Yritys on velvollinen tarjoamaan Jack Wolfskinin työntekijöille tai sen ni-
meämille kolmansille osapuolille vapaanpääsyn yritykseen milloin tahansa 
seuratakseen standardien noudattamista, riippumatta siitä, onko vierai-
luta ilmoitettu etukäteen. Yrityksen on toimitettava tarvittavat, todenmu-
kaiset tiedot ja muut resurssit ajoissa. Toistuvat yritykset antaa vääriä tie-
toja voi johtaa sopimussuhteen päättymiseen. Yrityksellä on velvollisuus 
huolehtia, että standardit toteutuvat sen kaikissa yksiköissä ja sen käyttä-
millä alihankkijoilla.   Code of Conductin lopussa on ohjeet, kuinka epäkoh-
tien ilmetessä yhteyden voi ottaa Jack Wolfskin yritykseen. Tarjolla on 
myös anonyymi vaihtoehto. (Jack Wolfskin, 2020. i.).  
 
Jack Wolfskinin käyttämien tehtaiden auditointitulokset ovat luettavissa 
yrityksen verkkosivuilla. (Jack Wolfskin, 2020. h.). 
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3.3 PATAGONIA 

Patagonia kertoo ilmastokriisin vaikutusten olevan suunnattomat maapal-
lolle ja uhkaavan jo tässä vaiheessa erilaisia elämänmuotoja. Yritys myön-
tää heti alussa olevansa itse osa tätä ongelmaa. 97% sen hiilipäästöistä 
muodostuu toimitusketjussa, ja yrityksen tavoitteena on olla hiilineutraali 
kaikissa toiminnoissaan vuoteen 2025 mennessä.  Yrityksen toisena tavoit-
teena esitettään tavoite on olla hiilipositiivinen. Tämä toteutetaan käyt-
täen 100% uusiutuvaa energiaa kaikissa myymälöissä, jakelukeskuksissa, 
toimistoissa ja pääkonttorissa. Tavoite on toteutunut jo Yhdysvalloissa. 
(Patagonia, n.d. h.) 
 
Lisäksi tavoitteeseen pääsyä edistetään käyttäen uusiutuvia tai kierrätet-
tyjä materiaaleja, vähentäen energiankulutusta koko toimitusketjussa, in-
vestoiden hankkeisiin, jotka liittyvät uusiin energianlähteisiin, uudelleen 
tuotettujen orgaanisten kuitujen avulla sekä hiilinieluihin investoiden. Yri-
tyksen omaa Worn Wear-vaatekorvauspalvelun toimintaa aiotaan laajen-
tamalla ja tuplata ruohonjuuritason ilmastotoimet ja tuet järjestöille. (Pa-
tagonia, 2020. a.). Apuna käytetään kolmannen osapuolen auditointeja, 
energiaa aiotaan vähentää siellä missä voi, ja tehokkuutta lisätään siellä 
missä energian kulutusta ei ole mahdollista vähentää. Fossiilisista energi-
anlähteistä luovutaan ja korvataan ne uusiutuvalla energialla. Liittyminen 
mukaan hiilidioksidin talteenotto-ohjelmiin. Näihin tavoitteisiin pääsyä de-
monstroidaan antamalla vertailuesimerkkejä eri vuosien välillä laskeneista 
päästöitä Patagonian toiminnassa. 86% Patagonian hiilijalanjäljestä muo-
dostuu materiaalien tuottamisesta, kierrätetyllä raaka-aineella saadaan 
vähennettyä päästöjä, jolloin kaatopaikalle päädy niin paljoa jätettä. Yh-
teistyökumppaneita tuetaan kehittämään erilaille materiaaleille sopivia 
kierrätysmenetelmiä (esim. kalaverkko). Patagonia kertoo suosivansa ma-
teriaaleina: hamppua, luomu puuvillaa, Tencel®lyosell:ia, Yulex®-luonnon-
kumia, untuvaa ja villaa Kierrätetyssä materiaalissa suositaan nailonia, po-
lyesteriä, villaa, kasmirvillaa, untuvaa ja leikkuujätteestä talteen otettua ja 
sitten uudelleen käsiteltyä puuvillaa. (Patagonia, n.d. d.) 
 
Yrityksen Worn Wear- korjauspalvelun tietojen mukaan sen avulla tehty 
9kk pidennetyn vaatteen elinkaaren voi pienentää hiili-, vesi ja jätejalanjäl-
keä 20-30%. Vuonna 2018 yritys korjasi pelkästään Yhdysvalloissa 55 000 
vaatetta. Palvelu myös ostaa takaisin asiakkaiden käyttämiä vaatteita, kor-
jaa ne ja myy ne uudelleen. Pitkien välimatkojen rahtia minimoidaan ja va-
litaan merirahti lentorahdin sijaan, tehtaat lähettävät tuotteet suoraan ja-
kelukeskuksiin ilman välivarastointeja. Patagonian Chemical and Enviro-
mental Impacts Program (CEIP) -ohjelman avulla hallinnoidaan ilmastovai-
kutuksia valmistusketjussa, se jakaantuu viiteen osa-alueeseen, jotka ovat 
ympäristönhallintaan liittyvät työkalut, jätehuolto, energian- ja veden 
käyttö sekä ilmastopäästöt. Ohjelman myötä Patagonia on hankkinut Blue-
sign®-sertifikaatin käyttöönsä. Ohjelma työskentelee toimittajien kanssa 
laskeakseen kasvihuonekaasupäästöjä siirtymällä tehokkaampiin käytän-
töihin ja ottamalla käyttöön vähä- tai täysin hiilineutraaleja 
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energialähteitä. Alihankkijoita velvoitetaan noudattamaan vähintään yhtä 
seuraavista sertifikaateista: Traceable Down Standard, Responsible Wool 
Standard, Organic Cotton Standard, Global Organic Textile Standard, Fo-
rest Stewardship Council, Global Recycle Standard tai Recycled Claim Stan-
dard. (Patagonia, n.d. d.). 
 
Vuodesta 1985 Patagonia on lahjoittanut 1% tuotostaan ympäristön säilyt-
tämiseen ja palauttamiseen. Vuonna 2018 veronalennusten seurauksena 
saatu 10 miljoona dollaria lahjoitettiin ilmastonmuutosta vastaan työsken-
televille organisaatioille. Ilmasto-oikeusryhmiä kuten Enviromental Health 
Coalition:ia rahoitetaan. Patagonia tukee omien toimintamalliensa kaltai-
sia start up- yrityksiä Tin Shed Ventures- toiminnan avulla. Ohjelman ta-
voitteena on osoittaa, että ympäristöasioihin syvää sitoutumista noudat-
tavat yritykset voivat menestyä.  (Patagonia, n.d. e.). 
 
Patagonian missio on pelastaa maapallo ja aktivismin kerrotaan olevan 
keskeinen osa sen filosofiaa. Se on aktiivinen jäsen osana BICEP Business 
for Innovative Climate and Energy Policy:ä, jonka avulla vaaditaan tiukem-
paa ympäristöpolitiikkaa. Yritys tuki valtuuskunnalla Pariisin ilmastosopi-
musta, ja kun nykyisen hallinnon päätös poistua sopimuksesta allekirjoitet-
tiin, yritys aloitti We are still -kampanjan osoittaakseen sitoutumisen sopi-
mukseen. Yritys on pyrkinyt vaikuttamaan kotiosavaltionsa Kalifornian ja 
liittovaltion hallitusta asioissa, jotka ulottuvat Kalifornian rannikon 
offshore-porauksista arktisen luonnonsuojelualueen suojelemiseen öljyn 
ja kaasun etsimiseltä, fossiilisten polttoaineiden putkistohankkeiden vas-
tustaminen. Patagonia on ottanut osaa jokaiseen suureen ilmastomarssiin 
Yhdysvalloissa. Maailmanlaajuisesti yritys vastustaa Japanin yritystä raken-
taa 30 uutta hiilivoimalaa, syvänmerenporauksia Isossa Australian mut-
kassa ja vesivoiman rakentamista Euroopan koskemattomiin jokiin. Pata-
gonia Action Works-aloitteen kautta on mahdollista saada lisätietoa Pata-
gonian tukemista hankkeista, yhdistää Patagonian yhteisöön kuuluvat kan-
salaiset voittoa tavoittelemattomiin säätiöihin. (Patagonia, n.d. f.). 
 
Patagonia ei omista yhtäkään tehdasta itse. Toimittajia sitova Suppliers 
Code of Conduct perustuu ILO:n keskeisiin työstandardeihin sekä edellyt-
tää kaikkien lakien noudattamista kaikissa maissa, joissa yrityksen käyttä-
miä tehtaita on.  Patagonia on Fair Labour Associationin (FLA) jäsen. FLA:n 
avulla tehdään satunnaisia tarkastuksia alihankkijoille. Tehdasraportit ovat 
avoimesti tarkastettavissa FLA:n verkkosivuilta.  
Yrityksen sosiaaliseen ja ympäristölliseen vastuuteen (Social and Enviro-
mental Responsibility, SER) keskittynyt tiimi tarkistaa kaikki uudet tehtaat 
sen varalta, että ne täyttävät Patagonian toimintaperiaatteet ja Suppliers 
Code of Conductin. FLA on hyväksynyt Patagonian SER-ohjelman. Fair 
Trade Certified™ ohjelma toimii elämiseen riittävän palkan saamisen 
eteen. (Patagonia, n.d. h.) 
 
Patagonia suorittaa sosiaalisen valvonnan käyttämillään tehtailla joko itse, 
käyttäen kolmatta osapuolta tai muiden tehdasta käyttävien osapuolten 
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kanssa, jolloin tieto päätyy Fair Factories Clearinghouse- tietokantaan. Pa-
tagonia maksaa kaikista tekemistään auditoinneista. Myös suurimpia 
raaka-aineen toimittajia valvotaan. Kemiallista ja ympäristöllistä vaiku-
tusta koskevassa ohjelmassa käytetään Higg Indexin kemikaalien hallinta-
moduulia. Sustainable Apparel Coalition (SAC) ja Outdoor Industry Asso-
ciationin (OIA) kemikaalien hallintaryhmä toimii myös apuna. (Patagonia, 
n.d. i.). 
Patagonian käyttämiä sertifikaatteja ovat NSF Traceable Down Standard, 
GOTS, Organic Content Standard ja Fair Trade. Se valvoo tehtaita kaiken-
laiselta pakkotyöltä, ihmiskaupalta ja orjuudelta, joka perustuu California 
Transparency in Supply Chains Act (SB657) -säädökseen. Yrityksen sivuilta 
luettavissa Code of Conduct, Code of Conduct Benchmark sekä Migrant 
Worker Employment. (Patagonia, n.d. i.). 
 
Materiaalien hankintaan vaikuttaa laatu, jäljitettävyys, ympäristöystävälli-
syys ja -turvallisuus sekä sosiaalinen vastuu. Toimittajien vaaditaan täyttä-
mään hankintakysely ja kartoittamaan omat toimitusketjut. Kemikaaleihin 
liittyviä riskejä hallinoidaan Higg Indexillä ja SAC:n Chemicals Management 
Modulella. (Patagonia, n.d. j.). 
 
Patagonian Supplier Workplace Code of Conduct määrittelee oikeudenmu-
kaisen, turvallisen ja terveellisen työskentelyn periaatteet. Se täyttää 
FLA:n standardit ja perustuu ILO:n standardeihin. Kaikkien toimittajien on 
sitouduttava noudattamaan toimintaohjetta sekä yksityiskohtaisempaa 
Patagonian Code of Conduct and detailed Compliance Benchmark- stan-
dardia. Toimittajan oletetaan noudattavan paikallisen maan lakia ja mää-
räyksiä ja tarvittaessa työehtosopimuksia. Ristiriitatilanteissa toimittajan 
oletetaan noudattavan tapaa, joka tuo parhaan edun työntekijälle. 
Työntekijät eivät saa olla alle 15-vuotiaita tai alle peruskoulun päättämi-
seen edellyttävän ikäinen, sovellettaessa kumpi on korkeampi. 15-17-vuo-
tiaat eivät saa työskennellä tehtävissä, jotka uhkaavat heidän terveyttään, 
turvallisuuttaan tai moraalia. (Patagonia, n.d. h.) 
 
Pakkotyö on kielletty. Se koskee vangeilla teetettyä työtä, orjuutta tai 
muuta pakkotyön muotoa. Ihmiskauppa on kiellettyä.  
Ketään työntekijää ei saa häiritä fyysisesti, psykologisesti, seksuaalisesti, 
sanallisesti, taloudellisesti tai nöyryyttävillä kurinpitotoimenpiteillä.  
Työntekijää ei saa syrjiä missään työsuhteen osassa, rekrytoinnissa, vuok-
ratyössä, korvauksissa, eduissa, koulutukseen pääsyssä, työtehtävissä, ku-
rinalaisuudessa, eläkkeelle pääsyssä, rodun, uskonnollisen vakaumuksen, 
ihonvärin, sukupuolen, raskauden, synnytyksen tai siihen liittyvän tervey-
dellisen tilan, fyysisen tai henkisen rajoitteen, sairauden, geneettisten omi-
naisuuksien, sosioekonomisen tilanteen, poliittisen mielipiteen, ammatti-
liittoon kuulumisen, etnisyyden vuoksi. Se koskee myös siirto-, kausi- ja vä-
liaikaisia työntekijöitä. (Patagonia, n.d. h.) 
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Yrityksen on kunnioitettava työntekijöiden yhdistymisvapautta ja oikeutta 
järjestäytyä. Työnantajan on noudatettava vähintään kansallisia ja kan-
sainvälisiä säädöksiä sekä työ- ja sosiaaliturvalakeja.  
Jokaisella työntekijällä on oikeus perustoimeentuloon, joka riittää työnte-
kijän ja hänen perheensä perustarpeisiin, sekä mahdollistaa myös harkin-
nanvaraisia tarpeita. Palkan on oltava yhtä suuri tai suurempi kuin minimi 
palkka. Palkan on noudatettava kaikkia lakisääteisiä vaatimuksia ja tarjota 
mahdolliset luontaisedut, jotka perustuvat lakiin tai sopimukseen. Ylityö-
korvaukset on maksettava valmistusmaan lainsäädännön mukaisesti. 
Maissa, jossa tämänkaltaista lakia ei ole, korvaus on vähintään 125%.  
Työnantaja ei saa vaatia työntekijää työskentelemään enemmän kuin 
säännölliset- ja ylityötunnit sallivat. Maissa, jossa säädöksiä asian osalta ei 
ole säännöllinen työviikko saa olla 48 tuntia viikossa, tai sen enimmäismää-
rän, jonka valmistusmaan lainsäädäntö sallii, suosien sitä kumpi niistä on 
pienempi. Työnantajan tulee antaa työntekijälle 24 tuntia yhtenäistä lepo-
aikaa seitsemän päivän aikana. Ylitöistä tulee sopia yhteisymmärryksessä, 
eikä ylitöitä saa pyytää säännöllisesti. Säännöllisen- ja ylityön yhteismäärä 
ei saa ylittää 60 tuntia viikossa, tai valmistusmaan lakien mukaista enim-
mäisaikaa, kumpi tahansa niistä on pienempi. 
Työnantajan on noudatettava proaktiivista roolia terveyteen ja turvallisuu-
teen liittyvissä asioissa toteuttamalla vaaditut säädökset, järjestelmät ja 
koulutus ennaltaehkäisevästi. Toimien tarkoituksena on estää onnetto-
muudet, vammat ja suojella työntekijöiden terveyttä.  
Toimittajien on noudatettava kirjallisia ympäristösäädöksiä ja standardeja, 
sekä lakeja. Tehtaiden on jatkuvasti seurattava toimintaansa ja raportoi-
tava siitä suoraan Patagonialle, koskien energiaa, luonnonvarojen käyttöä, 
päästöjä, hiilijalanjälkeä ja jätteiden hävittämistä. Negatiiviset vaikutukset 
on minimoitava. (Patagonia, n.d. h.) 
 
Patagonia kannustaa kaikkia toimijoita ja työntekijöitä osallistumaan pai-
kallisiin sosiaalisiin toimiin, ympäristöyhteisöjen toimintaan sekä vapaaeh-
toistyöhön. Alihankintaa ei sallita ilman erillistä kirjallista lupaa. Kaikkien 
mallikappaleiden ja massatuotteiden on tultava Patagonia ennalta hyväk-
symiltä toimijoilta. Eläimiä on kohdeltava inhimillisten käytänteiden mu-
kaisesti parhaan käytössä olevan tekniikan ja standardien mukaisesti. 
Patagonia vaatii toimittajiaan kartoittamaan ja seuraamaan jatkuvasti toi-
mitusketjuaan ja laitoksiaan sekä toimittamaan niistä tietoa pyydettäessä. 
Toimittajan on saatettava työntekijöilleen tieto mahdollisuudesta käyttää 
Patagonian palautepuhelin. Puhelinlinja on saatavilla työntekijöiden pai-
kallisella kielellä. (Patagonia, n.d. h.) 
 
 
Tehtailla on oltava selkeästi dokumentoitu laatujärjestelmä ja laadunpa-
rannussuunnitelma. Koulutuksen saanut laadunvalvonta tarkistaa, että 
tuotteet vastaavat Patagonian laatua ja sen toiminnalle on annettava itse-
näisyys ja tarvittaessa tuki, jotta se voi antaa puolueettoman raportin tuot-
teiden laadusta. Laatuvaatimusten toteutumista seuraa Patagonian laa-
dunvalvonta osasto. Code of Conductin lopussa on ohjeistus, siitä miten 
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Patagoniaan voi ottaa yhteyttä, mikäli havaitsee sopimuksen noudattami-
seen liittyviä rikkeitä. Yhteydenotossa on mahdollista käyttää omaa kiel-
tään. Kaikki tieto pidetään luottamuksellisena ja henkilöllisyys suojataan. 
(Patagonia, n.d. h.) 
 

3.4 R-COLLECTION 

 
Verkkosivuillaan R-Collection kertoo, että sen tuotteet on tehty kestämään 
ja niiden suunnittelussa on tavoiteltu ajattomuutta ja pitkäikäisyyttä. 
Suunnittelu tehdään materiaalilähtöisesti. Yritys ei näe trendien seuraa-
mista välttämättömänä.    
Ympäristönkuormitusta pyritään pienentämään käyttämällä ympäristöys-
tävällisiä materiaaleja tuotteiden toimituksessa; verkkokauppatilaukset 
paketoidaan kierrätetystä paperista valmistettuun pakettiin. Tuotteiden 
hintalaput ja tuote-etiketit ovat paperia. Tavoitteena on välttää muovia. 
Yrityksen sisäisissä toimituksissa käytetään pahvilaatikoita. Asiakkaiden 
ostamat tuotteet pakataan paperikasseihin. Lahjakortit ovat paperia.  
R-Collectionin tuotantotehdas, joka sijaitsee Kajaanissa käyttää maaläm-
pöä, samoin kuin varastotila. (R-Collection,2019. b; d.)  
 
R-Collection tekee yhteistyötä WWF-ympäristöjärjestön kanssa lahjoitta-
malla jokaisesta myydystä Outa-Anorakista 10€ luonnonsuojelutyöhön. 
(WWF, 2019). 
 
R-Collection kertoo tavoitteenaan olevan käyttää kestäviä ja vastuullisia 
toimintatapoja sekä materiaaleja. Tavoitteena on myös kehittyä tällä sa-
ralla ja omaksua uusia kestävämpiä toimintamalleja. R-Collectionin käyttää 
pääasiassa puuvillaa, mutta etenkin kausituotteita saatetaan valmistaa esi-
merkiksi silkistä ja villasta. Materiaali tulee eurooppalaisilta toimittajilta 
Portugalista, Espanjasta, Italiasta, Ranskasta ja Turkista. Lisäksi materiaalia 
hankitaan Aasian maista. Trikoovaatteiden toimittaja on Suomesta. (R-Col-
lection, 2019, a.). 
 
R-Collection kertoo käyttävänsä OEKO-TEX®100-ympäristöstandardin mu-
kaisia materiaaleja ja pyrkivänsä sertifioimaan tuotteita mahdollisuuksien 
mukaan. Merinovillan kerrotaan olevan mulesing-vapaata. Vuonna 2018 
R-Collection on käyttänyt Anorakki-tuotteeseensa COTTON USA-puuvillaa. 
Samaa puuvillaa käytettiin lasten ja aikuisten sesonkimallistossa. Vuoden 
2022 tavoite on, että kaikki tuotannossa käytetty puuvilla olisi luonnonmu-
kaisesti viljeltyä. Yritys kertoo tekevänsä tuotekehitystyötä luonnonmukai-
sen puuvillan ja kierrätyspuuvillan parissa.  
Tuotannosta ylijäänyttä kangasta kerrotaan lahjoitetun oppilaitoksille, ja 
sitä on myyty erilaisissa pop-up tapahtumissa. R-Collection tutkii mahdol-
lisuuksiaan käyttää ylijäämämateriaalia tehokkaammin. (R-Collection, 
2019. a.). 
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4 VASTUULLISUUDEN TOTEAMINEN (POHDINTA) 

4.1 Yleinen 

Otantaan valituista esimerkkiyrityksistä Finisterre, Jack Wolfskin ja Patago-
nia käyttävät eettistä ohjeistoa, Code of Conductia, joka määrittele ehdot 
alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille. Jack Wolfskin ja R-collection olivat 
otannan esimerkeistä ainoat valmistajat, joiden tuotteissa oli myös suo-
menkielinen hoito-ohjeistus. 
 
Yksikään esimerkkinä käytetyistä yrityksistä ei omista tehtaitaan itse, vaan 
käyttää alihankkijoita.  
 
On otettava huomioon, että vastuullisuuden toteaminen koskee jokaisen 
yrityksen kohdalla vain yhtä tuotetta (T-paita). Otanta on siis liian suppea 
voidakseen kuvata realistisesti koko tuotantoketjua tai yrityksen toiminta-
tapoja kokonaisuudessaan.  

4.2 Otantaryhmä 

FINISTERRE 
 
Esimerkkituotteesta saadun tiedon perusteella Finisterren tuotteista on 
saatavilla selkeät materiaalitiedot, käytetyt standardit sekä valmistusmaa. 
Näiden tietojen perusteella, sekä yrityksen julkaisemien alihankkijatieto-
jen perusteella, oli mahdollista rajata Finisterren alihankkijoista mahdolli-
sesti tuotteen valmistanut tehdas kahteen vaihtoehtoon.  
 
Finisterren T-paita (Liite 1, Liite 6) tilattiin yrityksen omasta verkkokau-
pasta (liite 10), sillä yrityksellä ei ole liikettä, eikä jälleenmyyjää Suomessa. 
Yrityksen verkkokaupassa tuotteen alkuperäinen hinta oli 30 englannin 
puntaa. Ostohetkellä tuote oli alennuksessa ja sen hinta oli 15 englannin 
puntaa. T-paidan tuotesivulla tuotteen valmistusmaaksi oli ilmoitettu 
Turkki. Materiaalin kerrottiin olevan GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa. Li-
säksi Finisterre kertoo verkkosivuillaan kaikkien tuotteidensa olevan Higg 
Indexin mukaisia.  
 
Finisterren verkkosivustolla oli oma osio yrityksen käyttämistä tehtaista. 
Sivustolta selviää yrityksen käyttämät, Turkissa sijaitsevat, alihankkijat. 
Selvitystyön alussa alihankkijoita oli yksi, mutta sivustolle lisättiin selvitys-
työn aikana myös toinen tehdas. Kummatkin tehtaista sijaitsevat Izmirin 
alueella. Kummatkin tehtaat käyttävät GOTS-sertifioitua puuvillaa, sekä 
toinen niistä todistetusti noudattaa Higg Indexiä. Molemmat tehtaista 
tuottavat T-paitoja. (Orimpex, 2018 a;b, Egedeniz Textiles, 2016.). Molem-
mat tehtaat löytyvät GOTS standardin tietokannasta. (GOTS, 2016. d;e.).   
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Tilatun tuotteen ulkoinen pakkaus oli kartonkia, kuten yritys oli kertonut 
pakkausmateriaaleihin liittyvissä linjauksissaan. Tuote oli sen lisäksi pa-
kattu biomuoviin. Pakkausmenetelmät täyttävät GOTS-sertifioinnin pak-
kausvelvoitteet. Tuotteen sivusaumassa olevasta pesulapusta löytyi hoito-
ohjeiden lisäksi tuotantokoodeja, luomupuuvillan materiaalitieto ja val-
mistusmaa Turkki. Erillisessä roikkolapussa luki luomu GOTS-akkreditoitu 
puuvilla (organic GOTS-accredited cotton). (Liite 6). 
 
Finisterren omilla verkkosivuilla ei mainita omasta sertifikaatista, eikä itse 
tuotteista löydy sertifiointinumeroita. Tämän perusteella voisi päätellä, 
että yritys itse ei ole GOTS-sertifioitu. Finisterren käyttämät alihankkijat 
omaavat kuitenkin kyseisen GOTS-sertifikaatin ja osa Higg Index standar-
din. Tämän perusteella myös kyseiset tuotteet ovat GOTS-sertifioituja ja 
osaltaan Higg Indexin mukaisia, mutta todistus standardeista löytyy vain 
alihankkijoiden tehtaiden sivuilta. Kuluttajan näkökulmasta tuotetietojen 
selvittäminen ei ole liian työlästä. Yritys jakaa tietoa tarinallisessa muo-
dossa, mutta aineisto on jaettu sivustolle selkeästi, jonka ansiosta koko 
verkkosivua ei tarvitse seuloa läpi oleellisen tiedon löytämiseksi.  
 
JACK WOLFSKIN 
 
Yrityksellä ei ole omaa myymälää Suomessa, mutta sen tuotteita jälleen-
myy muun muassa Helsingin Kampissa sijaitseva Scandinavian Outdoor. 
Tutkittava tuote ostettiin kyseisestä myymälästä. (Liite 2, Liite 7). 
  
Kenttäkokeen aikana Helsingin Kampin Scandinavian Outdoor myymälässä 
ei ollut montaa Jack Wolfskinin T-paitaa. Naisten T-paita 1806391-6046002 
valittiin satunnaisesti valikoimasta. Tarjolla olleista miesten sekä naisten 
paidoissa oli sama materiaalikoostumus. Paidan alkuperäinen myyntihinta 
oli 42,95 euroa, mutta kenttäkokeen aikana tuote oli alennuksessa ja 
myyntihinta oli täten 22,90 euroa. Paita oli kokoa S. Paidan sisäpuolelta 
niskaosasta löytyi painatus, johon oli listattu kokotaulukot, sekä valmistus-
maa Turkki. Sivusauman tuotelapusta löytyi tuotekoodit, hoito-ohjeet, val-
mistusmaa (Turkki) ja materiaali (60% luomupuuvilla, 40% polyesteri). 
Tuotteessa oli myös roikkolappu, jossa sijaitsivat tuotteeseen liittyvät koo-
dit, yrityksen yhteystiedot, tuotteen hinta sekä Fair Wear Foundationin 
logo, jossa mainitaan Jack Wolfskinin jäsenyydestä organisaatiossa. Toi-
sessa roikkolapussa Seaqual tietoa, jonka kerrotaan olevan filamenttia, 
joka on tehty mereen päätyneestä muovista. (Liite 2, Liite 7). 
 
Tuotteen materiaalitiedoissa mainittiin tuotteen olevan 60% luomupuuvil-
laa. Luomupuuvillan alkuperästä ei löydy mainintaa itse tuotteesta, eikä 
myöskään yrityksen verkkosivuilta. Luomupuuvillan alkuperää tiedusteltiin 
Jack Wolfskinilta 29.04.2020 kansainvälisten verkkosivujen chat-kanavan 
kautta. Chat-kanavan asiakaspalvelija neuvoi ottamaan yhteyttä yrityk-
seen sähköpostitse (Liite13). Sähköpostiviesti laitettiin29.04.2020. Vies-
tissä tiedusteltiin, että onko yrityksen käyttämä luomupuuvilla sertifioitua, 
ja jos on, niin miten. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka suuri prosenttiosuus 
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tuotteista on Bluesign-sertifioituja. Kysymykseen vastattiin päivässä (vas-
taus 30.4.2020). Viestissä kerrottiin, että koska yritys saa paljon vastaavan-
laisia kysymyksiä juuri opintoihin liittyen, sillä ei ole kapasiteettia vastata 
tiedusteluihin. Viestissä tietoa neuvottiin hakemaan yrityksen verkkosivus-
ton vastuullisuusosiosta (Liite14). Vastausta tiedusteltiin kuitenkin suo-
raan yritykseltä juuri sen takia, että vastausta siihen ei löydy sen verkkosi-
vuilta. Tarkempaa tietoa yrityksen käyttämän luomupuuvillan sertifioin-
nista ei siis ole saatavilla yrityksen verkkosivuilta käytetyillä tutkimusme-
netelmillä, eikä myöskään sen viestikanavien kautta opintoihin liittyvissä 
tiedusteluissa.  
 
T-paita oli yrityksen tietojen mukaan valmistettu Turkissa. Jack Wolfskinin 
verkkosivuilla oli lista tavarantoimittajista, jonka mukaan yksi tehdas sijait-
see Turkissa. (Jack Wolfskin, n.d. n.). 
 
Fair Wear Foundationin raportti Jack Wolfskinin suorituskyvystä vuodelta 
2017 on luettavissa kokonaisuudessaan järjestön verkkosivuilta. Rapor-
tissa kerrotaan yleisesti Jack Wolfskinin suoriutumisesta vastuullisuusväit-
teisiin verrattuna. Raportti toteaa, että Jack Wolfskinillä on tiiviit suhteet 
tuottajiin ja toimitsijoihin, jotka auditoivat aktiivisesti tehtaita. Yrityksen 
hajautettu tuotanto kuitenkin vaikeuttaa valvontaa, ja FWF kehottaa yri-
tystä keskittämään tuotantoaan, sillä hajautus lisää riskejä. (Fair Wear 
Foundation, 2018. a.).  
 
PATAGONIA 
 
Patagonialla ei selvityksen aikaan ollut omaa myymälää Suomessa. Tampe-
reen Hämeenkadun Partioaitta kuitenkin jälleenmyy yrityksen tuotteitta. 
Myymälässä oli Patagonialta myynnissä muutama T-paita, jotka olivat ma-
teriaaliltaan ja valmistustiedoiltaan yhteneväisiä. Esimerkkituote valittiin 
satunnaisotannalla.  
 
Esimerkkituotteeksi valittiin Patagonian MS P-6 LOGO RESPONSIBILI TEE 
GRAVEL HEATHER T-paita. Se oli kokoa S, ja sen myyntihinta oli 35,00 eu-
roa. Tuotteen sisäpuolelle niskaosaan oli painatettu tietoa tuotteesta. 
Tuotteeseen oli käytetty 4,8 muovipulloa ja 0,26 paunaa puuvillaa.  Paina-
tuksessa mainittiin myös, että sen valmistamisessa oli säästetty 63 gal-
lonaa vettä. Tuote oli 50 % kierrätettyä polyesteriä ja 50 % kierrätettyä 
puuvillaa. Valmistumaa oli Meksiko. Painatuksessa oli myös maininta Fair 
Trade Certified Sewing. Kaikki samat tiedot löytyivät myös pahvisesta roik-
kolapusta, johon oli lisätty myös linkki koskien Fair Trade Certified mainin-
taa. Sivusaumaan ommeltu tuote-etiketti sisälsi tietoa hoito-ohjeista, Pa-
tagonian Worn Wear-kierrätyspalvelusta sekä materiaalitiedot, jossa mai-
nittiin kierrätetty polyesteri ja puuvilla. (Liite 3, Liite 8). 
 
Fair Trade Certificate – verkkosivuilta löytyy oma linkki vaatetusalalle, 
jonka kautta löytyy linkki listaan sertifikaattia käyttäväistä vaatetusalan 
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brändeistä. Patagonia löytyy listalta. Yksinäisiä tuotteita ei kuitenkaan ole 
mahdollista hakea tätä kautta. (Fair Wear Certification, 2020.). 
 
Patagonian omilta verkkosivuilta löytyy Excel-taulukko yrityksen käyttä-
mistä tehtaista. Taulukko sisältää kolme alihankkijaa Meksikosta. Yksi ali-
hankkija valmistaa T-paitoja kahdessa tehtaassa, jotka ovat toimineet Pa-
tagonian alihankkijan tehtaina ja Patagonian yhteistyökumppaneina vuo-
desta 2011 ja 2015. (Patagonia, 2018. g.). T-paitoja valmistavan alihankki-
jan verkkosivuilta selviää, että se on Bluesign sertifioitu, sekä Textile Ex-
change jäsen. (Vertical Knits, 2020. a.). Alihankkija kertoo verkkosivuilla 
avoimesti ympäristövaikutuksistaan, sekä tavoitteistaan veden, energian 
ja uusiutuvan energian käytöstä ja jätteiden vähentämisestä. (Vertical 
Knits, 2020. c.). Alihankkija kertoo verkkosivuillaan myös toteutuneista ter-
veys- ja turvallisuustavoitteistaan. (Vertical Knits, 2020. b.)  
 
Tuotteesta löytyy tietoa siinä käytetyistä materiaaleista ja sertifikaatista. 
Sertifikaatti voitiin vahvistaa Fair Wear Certificationin omilta verkkosivuilta 
yrityskohtaisesti, mutta ei kuitenkaan tuotekohtaisesti. Yritykseltä, ja sen 
mainitsemilta alihankkijoilta saatu tieto on yhteneväistä.  
 
R-COLLECTION 
 
R-Collection kertoo omilla verkkosivuillaan, että 90% heidän tuotteistaan 
on valmistettu Suomessa ja Virossa. Verkkosivuille on lisätty kartta, johon 
on merkitty yrityksen käyttämät eri alihankkijat. Alihankkijoita ei mainita 
kartalla nimeltä, mutta niihin viitataan verkkosivuilla toimintapaikkojen ja 
tuotannon osalta. Potentiaalisia alihankintayrityksiä on kuitenkin mahdol-
lista selvittää kartan avulla paikkakuntakohtaisesti, kun etsii verkosta yri-
tystietoa alueen toimijoista. Selvittäminen kuitenkin edellyttää sen, että 
kartta on ajan tasalla sekä objektiivinen, ja ettei kyseessä oleva alihankki-
jayritys käytä itse alihankintaa. Vaihtoehtojen karsimisen kannalta on 
oleellista, että paikkakunnalla ei ole kovin montaa kuvaukseen sopivaa yri-
tystä. Tehdyn selvitystyön aikana R-Collectionilla ei havaittu selvitystyön 
perusteella olevan eettisen toiminnan ohjeistusta, eli Code of Conductia.  
 
R-Collectionin esimerkkituotteeksi valittiin T-paita, joka ostettiin yrityksen 
verkkokaupasta (Liite11). Tuote toimitettiin R-Collectionin Helsingin kivi-
jalkamyymälään Fredrikinkadulle. Tuotetietojen mukaan T-paita oli orgaa-
nista puuvillaa. Oletuksena on, että ”orgaaninen” termi tarkoittaa luon-
nonmukaisesti tuotettua puuvilla, sillä R-Collectionin verkkosivuilla eng-
lanninkielinen käännös kuvasi paidan materiaaliksi ”organic cotton”.  
Pelkkä orgaaninen-termi viittaa luonnosta peräisin olevaan materiaaliin, ja 
täten termi orgaaninen puuvilla tarkoittaa vain puhdasta puuvilla. Tuote-
tiedoissa oli myös Ökö-Tex-ympäristöstandardi100. (Liite 4, Liite 11). 
 
Kyseiseen tuotteeseen tutustuttiin noudon yhteydessä. Tuotteesta ei löy-
tynyt mainintaa raaka-aineen luonnonmukaisesta tuotannosta. Tuotela-
pussa luki 100% puuvilla. Tuotteessa ei myöskään ollut OEKO-TEX®100-
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serifikaatin vaatimaa tuote-etikettiä, jonka perusteella sertifikaatin haltija, 
myöntäjä ja voimassaolo olisi selvinnyt. (Liite 5, Liite 9).  
 
6.1.2020 R-Collectionin toimiston sähköpostiin lähetettiin kysely tuottee-
seen liittyen (Liite 15). Viestissä kysyttiin seuraavia kysymyksiä: 
 
1. Millä OEKO-TEX®100 sertifikaatin numerolla kyseinen tuote on varus-
tettu? 
2. Onko kyseisen tuotteen luonnonmukainen puuvilla sertifioitua, ja jos on 
niin miten? 
3. Miksi tuotteen pesulapussa/etiketissä ei ole mainintaa raaka-aineen 
luonnonmukaisuudesta tai OEKO-TEX®100-sertifikaatista? 
4. Onko kyseinen T-paita Rutiks OÜ:n valmistama? 
 
Rutiks OÜ valikoitui kysymyksiin, sillä R-Collectionin julkaisemassa kartassa 
tuotantopaikoista Viron Loksan kohtaan oli merkitty collegepaitojen om-
pelu (R-Collection, 2019, a. Liite 17). Rutiks OÜ on paikkakunnalla toimiva 
ompelimo, joka ompelee erilaisia tuotteita esimerkiksi suomalaiselle 
Tauko Designille. (Tauko Design, 2020). 
 
Sähköposti kyselyyn ei vastattu opinnäytetyön valmistumiseen mennessä 
(18.05.2020), mutta viestin lähettämisen jälkeen 07.01.2020 havaittiin, 
että kyseisen T-paidan tuotetietojen materiaali oli vaihtunut 100% puuvil-
laksi edellisen 100% orgaanisen puuvilla sijaan. Muutos sivustoon on tehty 
31.12.2019 tapahtuneen ensimmäisen tuotesivuston tutkimisen jälkeen. 
(Liite 12). 
 
Kysymys toistettiin uudelleen lähettämällä se sähköpostilla kohdennetusti 
R-Collectionin viestintää ja vastuullisuutta käsitteleväksi kerrottuun sähkö-
postiin 29.02.2020. Tähänkään viestiin ei saatu vastausta 18.05.2020 men-
nessä. (Liite16). 
 
R-Collection tuotantoa matalanriskintuotantomaissa, kuten Suomessa ja 
Virossa voidaan pitää uskottavana (Eetti ry, 2019). Opinnäytetyössä käy-
tettyjen tutkimusmenetelmien avulla sitä ei pystytty täysin vahvistamaan. 
OEKO-TEX®100 sertifioiduista tuotteista ei saatu tutkimusmenetelmillä to-
disteita, mutta yksi tai useampi yrityksen mahdollisista alihankkijoista on 
sertifikaatin haltija. (Liite 17). OEKO-TEX organisaation mukaan sertifioi-
dusta tuotteesta pitää löytyä sertifikaatin mukainen etiketti. Voimassa 
oleva sertifikaatti on kuluttajan ainoa keino tarkistaa standardin noudatta-
minen. 
 
Yritys kertoo verkkosivustollaan välttävänsä muovin käyttöä. Verkkokau-
pasta myymälään noudettavaksi tilattu tuote oli irrallisena avoimessa pa-
perikassissa. Se, millaisessa pakkauksessa tuotteen kuljetus tehtaan, varas-
ton ja myymälän välillä ei selvinnyt tutkimusmenetelmillä. (Liite 9). 
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Verkkosivujen ja tuotetietojen ristiriitaisuutta voi selittää yrityksen pieni 
koko. On mahdollista, että yrityksessä ei esimerkiksi ole vastuullisuusasi-
antuntijaa. Myymäläkäyntien yhteydessä yrityksen liikkeessä toiminut 
työntekijä kertoi myös, että yrityksen verkkosivustoja ollaan uudistamassa. 
Keskustelussa ei kuitenkaan selvinnyt tarkemmin mitä verkkosivujen uu-
distaminen kattaa. Liikkeessä toiminut työntekijä kertoi myös, että luomu-
puuvillamateriaali oltaisiin lisäämässä yrityksen mallistoon. Keskustelun 
perusteella ei kuitenkaan selvinnyt mitä tuotteita tämä uudistus koskisi, tai 
milloin uudistus tarkemmin tapahtuisi. (Liite 5). 

5 KULUTTAJAN OHJEISTUS 

 
1. Vältä impulsiivisia ostoksia. Selvitä etukäteen tietoja tuotteesta, jonka 

tarvitset. Jätä ostamatta, varaa tai palauta tuote, jos et saa siitä tar-
peeksi tietoa. 

 
2. Tiedustele tarvitsemiasi tietoja suoraan yritykseltä. Huomioi että yri-

tykset harvoin kertovat epäonnistumisista tai negatiivisista asioista 
suoraan. 

 
3. Seuraa puolueettomien lähteiden tekemiä julkaisuja vaatetusalasta. 

Luotettavina pidetään esimerkiksi voittoa tavoittelemattomia Eetti 
ry:tä, Clean Clothing Campaing:ia joka tunnetaan Suomessa myös ni-
mellä Puhtaat Vaatteet sekä Finnwatchia.  

 
4. Tutustu tuotteen valmistaneen yrityksen omistussuhteisiin. 

 
5. Onko yrityksellä kattavaa vastuullisuusstrategiaa? Laajempistrategia 

voi puhua kattavamman toiminnan puolesta, mutta ei ole automaatti-
nen tae siitä. Jos yritys esimerkiksi puhuu paljon pakkausmateriaalien 
ympäristöystävällisyydestä, mutta muu jää kertomatta voi olla, että 
muihin asioihin ei ole juuri panostettu.  
 

6. Valmistusmaa ei takaa vielä kestävyyttä. Tuotteen raaka-aineet tai vii-
meistely on voitu tehdä useassa eri maassa. Usein tuotteeseen merki-
tään maa, jossa viimeinen työvaihe on tehty tai Ei pakollinen. (Suomen 
Tekstiili ja muoti, 2015). 
 

7. Älä luota pelkkiin standardeihin. Esimerkiksi sertifioinnissa myöntäjä 
voi olla yritys itse. Tarkista taustat ja standardin puolueettomuus. Jo-
kaisella standardilla on vahvuudet ja heikkoudet. Suosi tuotteita, jotka 
on vahvistettu usealla eri instanssin myöntämällä standardilla.  
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8. Kaikki saman yrityksen valmistamat tuotteet eivät automaattisesti 
noudata sen strategiaa. Erilaiset tuotteet voivat olla vastuullisuudel-
taan eri tasoisia. 

 
9. Millaista terminologiaa viestinnässä käytetään. Todistetaanko viestin-

nässä asioita tehdyksi vai perustuuko sisältö tulevaisuuden tavoittei-
siin? 

 
10. Löytyykö tieto toisistaan riippumattomista lähteistä? 

6 YHTEENVETO 

Tutkimuksen aikana osoittautui selväksi, että kuluttajan on vaikeaa saada 
tarkempaa tietoa ja todistusaineistoa vastuullisuusväitteen todenperäisyy-
destä. Tuotteiden tutkiminen edellyttää tuntemusta vaatetusalan raken-
teista, toimijoista ja tuotantoketjujen moniulotteisuudesta. On myös hal-
littava alan terminologiaa, vähintään suomeksi sekä englanniksi. 
 
Tutkimus osoitti myös sen, että vastuullisuusväittämät on usein verhoiltu 
osaksi brändin tarinaa, jolloin kokonaisuus voi olla sekava ja objektiivista 
tietoa on vaikeaa löytää. Erilaisilla sanamuodoilla tai lauseenrakenteilla on 
voitu hakea tekstin sisältöön lisää uskottavuutta, lupaamatta todella konk-
reettisten muutosten tekemistä ja viittaamalla vain tulevaisuuden tavoit-
teisiin ja aiottuihin muutoksiin. Yrityksen nykytilasta ei välttämättä kerrota 
mitään. Vaihtoehtoisesti suuri määrä informaatiota taas hidastaa niiden 
todenperäisyyden selvittämistä, sillä oikeellisuuden tarkistamiseen kuluu 
aikaa, kun tietoa joutuu etsimään monesta eri lähteestä. 
 
Yritysten esittämiä väitteitä voi jäljittää vain, jos niiden toiminta ylipäätään 
perustuu edes osittain yrityksen ja tuotantoketjun läpinäkyvyyteen. Serti-
fikaattien todenperäisyyttä voi esimerkiksi yrittää selvittää yhdistämällä 
tietoa mainitusta sertifikaatista, yrityksen omien verkkosivujen tietoa sekä 
yrityksen mainitsemien alihankkijoiden tietoja. Yrityksen esittämien väit-
teiden jäljitettävyys perustuu kuitenkin täysin yrityksen antamien tietojen 
todenperäisyyteen, sillä on mahdollista, että yritykseltä saatu tieto on vää-
rää. Ristiriitaiset tiedotkin johtavat vääriin tuloksiin, eikä epävarmaa tietoa 
voi pitää luotettavana. Yrityksen antamaa tietoa ei välttämättä voi liittää 
yksittäiseen tuotteeseen tai tuoteryhmään, materiaaliin tai tekniikoihin. 
Tuotteen komponentit ja eri työvaiheet voidaan myös tehdä eri paikoissa 
eri alihankkijoiden toimesta, joka vaikeuttaa entisestään tiedon selvittä-
mistä. Moni vaatetusalan toimija ei jaa tietoa, jonka perusteella yrityksen 
tuotteiden alkuperä tai vaikutukset ihmisiin, eläimiin ja ympäristöön voi-
taisiin selvittää.  
 
Vastuullisia toimintatapoja ja malleja saatettiin avata standardeista kerto-
van tiedon yhteydessä, jolloin jää epäselväksi perustuuko vastuulliset 
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toimintatavat kyseisen sertifikaatin omistamiseen. Raaka-aineen alkupe-
rästä ei saatu tarkkaa tietoa minkään yrityksen osalta. 
 
Tuoteviestinnän vastuullisuusväittämien selvittäminen vaatii runsaasti 
aika ja vaivannäköä. Käytännössä suuritöinen selvitystyö ei ole käytännöl-
listä kuluttajan näkökulmasta, varsinkaan jos useampi tuote ei täytä kulut-
tajan kriteereitä, jolloin selvitystyö alkaa alusta seuraavan tuotteen osalta.   
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Liite 1 
KENTTÄKOE 1, raportti, Finisterre  

 
Liite 2 

KENTTÄKOE 2, raportti, Jack Wolfskin 
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Liite 3 

KENTTÄKOE 3, raportti, Patagonia  

 
 
 

 
 

Liite 4 
KENTTÄKOE 4A, raportti, R-Collection 
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Liite 5 
KENTTÄKOE 4B, raportti, R-Collection 

 
 

Liite 6 
KENTTÄKOE 1, tuotekuvat: Finisterre 
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Liite 7 

KENTTÄKOE 2, Kuvat: Jack Wolfskin 
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Liite 8 
KENTTÄKOE 3, Kuvat: Patagonia 
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Liite 9 
KENTTÄKOE 4 B, Kuvat: R-Collection 
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Liite 10 

Verkkokauppa: Finisterre, 07.01.2020 
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Liite 11 
Verkkokauppa: R-Collection, 31.12.2019 
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Liite 12 
Verkkokauppa: R-Collection, materiaalitieto muokattu, 07.01.2020  
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Liite 13 
Kysymykset: Jack Wolfskin Chat 29.04.2020 
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Liite 14 
Kysymykset: Jack Wolfskin, Sähköposti 30.04.2020 
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Liite 15 
Kysymykset: R-Collection, Sähköposti 06.01.1010 
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Liite 16 
Kysymykset: R-Collection, Sähköposti, uusittu 25.02.2020 
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Liite 17 
Tuotantoketjun jäljitys: R-Collection 
 


