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Taiteen maisterin lopputyö ”Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla” käsittelee suunnittelijan roolia ja vastuuta 

jatkuvasti kasvavilla kestävän kehityksen – eettisyyden, ekologisuuden ja vastuullisen talouden – markkinoilla. Miten 

suunnitella innovaatioita, jotka muuttavat kulutusta ekologisesti ja eettisesti kestävämpään suuntaan? Mikä on 

suunnittelijan rooli vastuullisen kulutuksen suosion kasvattamisessa? Miten vastuullisuutta ”myydään” kuluttajille?  

 

Opinnäyte keskittyy suunnittelijan mind setin, ajattelun viitekehyksen, muuttamiseen tuotantoon tähtäävästä 

suunnittelijasta luovaksi ongelmanratkaisijaksi, joka kykenee tunnistamaan globaalin maailman haasteita. Sen sijaan, 

että suunnittelisimme kauniita ja käytettäviä esineitä tai houkuttelevia ja myyviä pakkauksia, suunnittelijat tulisi ottaa 

mukaan jo tuotekehitysvaiheeseen miettimään, miten tuotteilla ja palveluilla voidaan vähentää ympäristön kuormitusta 

ja parantaa ihmisten hyvinvointia. Suunnittelijan roolina on informoida ja innostaa kuluttajia vastuullisempiin 

valintoihin. Kuluttajien vaatimusten ja uusien trendien tuntijoina sekä yritysmaailman konsultteina suunnittelijoilla on 

suuri vastuu haitallisen kulutuksen vähentämisessä ja vastuullisemman kulutuksen kasvattamisessa. Kuluttajat 

vaativat yritysten toiminnalta yhä enemmän läpinäkyvyyttä ja vuoropuhelua kuluttajien kanssa. Suunnittelijoiden tulee 

saada yritykset ymmärtämään, että vastuullisuus on menestyvän yrityksen perusedellytys. Tuote- ja 

palvelukehitysprosesseja tulisi muokata niin, että ne mahdollistaisivat tiiviimmän yhteistyön yritysten, 

tuotekehitysinsinöörien ja suunnittelijoiden välillä.   

  

Samaan aikaan kun sosiaalinen media on lisännyt globaalia verkostoitumista, samankaltaisesti ajattelevista 

yhteisöistä ja omista juurista sekä kulttuurista on tullut tärkeämpiä. Haemme tuotteista ennen kaikkea meille 

henkilökohtaisesti merkittäviä elämyksiä ja kokemuksia. Materiaalisen kulttuurin tarpeiden tyydyttämisen sijaan 

suunnittelijoiden tuleekin miettiä, miten tehdä tuotteista ja palveluista elämyksiä ja sitä kautta kuluttajille 

merkittävämpiä. Ymmärtämällä kuluttajien motiiveja ja kuluttamisen tapoja, voimme muokata kuluttajien käyttäytymistä 

vastuullisempaan suuntaan. Lisääntyneen globalisaation ja massatuotannon myötä tavarat ovat menettäneet 

kulttuuriset erityispiirteensä ja ymmärryksemme niiden tuotannosta ja materiaalien alkuperästä on  heikentynyt. Avain 

vastuullisempaan kulutuksen on tässä: kun arvostamme tuotteita enemmän ja ne ovat meille emotionaalisesti tärkeitä, 

myös kiinnostus niiden alkuperää kohtaan kasvaa ja säilytämme ne kauemmin. Niiden hajotessa pyrimme korjaamaan 

ne  sen sijaan, että vaihtaisimme ne uusiin. Omistamisen sijaan tarvitsemme tapoja lainata, vuokrata ja vaihtaa 

tuotteita sen mukaan kun niitä tarvitsemme.  

 

Opinnäyte on osa Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulun IDBM-osaston EDEST (Employment of Design Strategies) –

projektia. Se sisältää kierrätysvaateyritys Globe Hopelle tilaaman tapaustutkimuksen, jossa tutkittiin, miltä vastuullisen 

visuaalisuus nykypäivänä näyttää ja miten yritys viestii nykyisille ja potentiaalisille kuluttajilleen arvojaan eettisyys, 

ekologisuus ja esteettisyys. Tapaustutkimus on esitelty työn loppuun sijoitetussa liitteessä.  

 

Avainsanat 

 

Kestävä kehitys, vastuullinen kuluttaminen, LOHAS, elämysdesign, design thinking, sosiaalinen media, 
emotionaalinen suunnittelu, Globe Hope  
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AVAINSANAT

 Design thinking. Kansainvälisen suunnittelutoimisto Ideon
lanseeraama termi, jolla pyritään designin keinoin, käyttä-
jälähtöisesti ja yhdessä sidosryhmien kanssa laajempien yh-

 teiskunnallisten ongelmien ratkaisuun (katso luku 7.1). Myös
co-design -termiä käytetään samassa merkityksessä.

Case study. Suomeksi tapaustutkimus. Sen sijaan että otet-
 taisiin suuri, edustava aineisto ja tutkittaisiin tilastollisesti sen
 ominaisuuksia, tapaustutkimuksissa paneudutaan muutamiin
tapauksiin syvällisesti ja tutkitaan niitä eri näkökulmista.

Downshifting. Alun perin Yhdysvalloissa syntynyt aatesuun-
 taus sekä elämänasenne, jonka tarkoituksena on saavuttaa
 vähemmillä tuloilla mielekkäämpi elintaso. Suomessa siitä
 käytetään joskus myös termiä leppoistaminen. Downshiftingin
 yleistyminen elämänasenteeksi nuorten aikuisten keskuudessa
 voidaan nähdä voimakkaana vastaiskuna nyky-yhteiskunnan
materialistista, suorittavaa asennetta kohtaan.

 Elämysdesign. {experience design}. Suunnittelun muoto,
 jossa pyritään huomioimaan kuluttajien tarpeet ja motiivit
 yhdessä kuluttajien kanssa, ja luomaan tuotteilla ja palveluilla
 elämyksellisiä kokonaisuuksia, jotka kertovat käyttäjilleen
haluttua tarinaa ympäristön, tuotteiden, palvelun ja markki-
nointiviestinnän kautta (katso luku 7.1).

 Greenofobia. John Grantin esittelemä termi, jolla tarkoitetaan
 pelkoa siitä, että vihreä teknologia ja uudet vihreät sovellukset
 valtaavat markkinaa vanhoilta tuotteilta ja sovelluksilta ja siten
pakottavat ihmiset pois mukavuusalueeltaan (katso luku 4.2).
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 Iteraatio / Iteratiivinen prosessi. Nimitys menetelmille,
 joissa samoja, päällekkäisiä työvaiheita toistetaan kunnes
haluttu tulos on saavutettu.

 Kestävä kehitys. ”Kestävä kehitys on maailmanlaajuisesti,
 alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua
 yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on turvata
nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mahdollisuu-

 det. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen ja talous
otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa ja toimin-
nassa (ympäristo.fi/kestavakehitys 2012).

 
 Kuluttaja. Kuluttaja on tässä työssä määritelty jonkin
 hyödykkeen – tuotteen, palvelun tai elämyksen käyttäjäksi
 tai nauttijaksi muussa kuin tuotantomielessä. Kuluttaja voi
 olla myös ostamatta mitään, jolloin kuluttaja on kohde, jolle
suunnittelua tehdään.

 LOHAS. Tulee englannikielen sanoista Lifestyles of Health
and Sustainable. Kasvava kuluttajasegmentti, jolle vastuulli-

 nen kuluttaminen on tärkeää, ja joka arvostaa ekologisuutta,
 eettisyyttä, terveyttä ja hyvinvointia kulutusvalinnoissaan
(katso luku 3.2).

 Megatrendi. Pidempiaikainen globaali suuntaus, jolla on
 vaikutuksia koko yhteiskuntaan.

 Mind set. Suunnittelijan ajatusmaailman viitekehys, joka
 vaikuttaa siihen, mistä näkökulmasta suunnittelija asiaa
tarkastelee.

 Niche. Liiketaloudessa erityisesti markkinoinnissa puhutaan
 nicheistä. Niche viittaa kapeammin määriteltyyn ryhmään
 markkinasegmentin sisällä. Niche-markkinoiden asiakkaat
ovat usein valmiita maksamaan korkeampaa hintaa erikoistu-
neemmista tuotteista ja palveluista.
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 Postmodernismi. Jälkiteolliseen yhteiskuntaan yhdistetty
termi, joka voidaan nähdä ennen kaikkea taiteessa ja filoso-

 fiassa, mutta myös kuluttamisessa. Olennaista aikakaudelle
 kuluttamisen näkökulmasta on vallitsevien ”totuuksien”
 kritisoiminen, jatkuva muuttuminen ja kuluttajasegmenttien
pirstaloituminen.

 
 Sosiaalinen media. Sanastokeskus TSK:n julkaiseman
 sosiaalisen median sanaston mukaan “Sosiaalinen media on
 tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto,
 jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti
 tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä
suhteita” (TKS sanastokeskus, 2010).

 Tapaustutkimus. (Katso case study).

Vastuullisuus / Vastuullinen kuluttaminen. Tässä opin-
näytetyössä käytetään sanaa vastuullisuus kuvaamaan kulutta-
jien sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa ympäristönsuo-

 jelun tai ihmisoikeuksien toteutumisen kanssa. Vastuullinen
 kulutus on tietoista toimintaa jossa omaa kulutusta mietitään
edellä mainituista näkökulmista.

 
 Vastuullinen kuluttaja. (Katso vastuullinen kuluttaminen
ja kuluttaja).

 Vertaiskuluttaja. Tässä lopputyössä käytetty nimitys toisista
 kuluttajista, joilta kuluttajat saavat muun muassa sosiaalisen
median kautta suosituksia ja arvosteluja tuotteista ja palve-
luista.

 Viherpesu. Englanniksi greenwash. Viherpesu on pinnallista
ympäristöystävällisyyttä joka ei ulotu mainontaa tai reto-

 riikkaa syvemmälle (katso luku 4.3). Viherpesussa yritykset
 pyrkivät näyttämään vihreämmiltä kuin mitä oikeasti ovat tai
mihin prosesseissaan todella yltävät.

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Avainsanat
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1
JOHDANTO

 arva on voinut jättää huomaamatta vastuullisten
 kuluttajien määrän kasvua länsimaissa. Aihe on ollut
 pinnalla ainakin vuodesta 2006 lähtien, jolloin myös

 suuri yleisö alkoi Al Goren dokumentin The Inconvenient
 Truth ja sitä seuranneen keskustelun seurauksena todella
havahtua ilmastonmuutokseen. Vihreitä blogeja ja lähiruoka-

 kauppoja tuntuu putkahtelevan kuin sieniä sateella, ja on enää
vaikea löytää yritystä, jolla ei olisi kestävän kehityksen strate-

 giaa. Ihmiset puhuvat lomasuunnitelmiensa muuttamisesta
ympäristölle edullisempaan suuntaan. Tarve ja kiinnostus ym-

 päristöystävällisemmille valinnoille on suurempi kuin koskaan
 ennen. Tämä laittaa meidät suunnittelijat uuden haasteen
 eteen; kuinka me voimme ammattiosaamisellamme vaikuttaa
 siihen, että kuluttajien olisi helpompi tehdä sekä ekologisesti
että sosiaalisesti kestävämpiä valintoja?

Tiesin jo Aalto-yliopiston maisterin opinnot aloittaessani aiko-
 vani linkittää lopputyöni aiheen vastuulliseen kuluttamiseen.

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Johdanto
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Aiheen rajaaminen tuntui kuitenkin vaikealta, koska vastuul-
 lisuuteen liittyy loputtomasti erilaisia näkökulmia: sitä voisi
tutkia käytettävien materiaalien ja luonnonresurssien näkö-

 kulmasta, kuluttajan näkökulmasta, tuottajan näkökulmasta
 tai suunnittelijan näkökulmasta. Jo pelkkä vastuullisuuden
käsitteen1 määrittely on vaikeaa. Keskittyäkö pelkkään eko-
logisuuteen vai myös sosiaaliseen ja taloudelliseen oikeuden-

 mukaisuuteen? Ottaako suunnittelijan vai eettisen kuluttajan
näkökulman? Pidänhän itseäni molempina.

 
ähdin tutkimaan asiaa suunnittelijan näkökulmas-

 ta, koska median paraatipaikalla ja yritysmaailman
 neuvonantajina toimiessamme meillä suunnittelijoilla

 on velvollisuus kasvattaa vastuullista ajattelua yhteiskunnassa.
 Suunnittelijoilla on kyky yhdistää kaupallisuus ja henkisen
pääoman kasvattaminen. Niinpä suunnittelijat ovat avain-
asemassa myös vastuullisen kulutuksen suunnan määrittämi-

 sessä. Viestinnän, muotoilun ja brändinrakentamisen kautta
 meillä on väylä informoida, inspiroida ja kannustaa kuluttajia
 toimimaan harkiten ja ympäröivä maailma huomioiden.
Meillä on vastuu valita, minne suuntaan haluamme materiaa-

 lista kulttuuria viedä ja kyky kehittää palveluita, jotka luovat
 vastuullisempia toimintatapoja. Suunnittelijat ovat osaltaan
  vastuussa siitä, minkälaisia tarpeita markkinoille luodaan.
 Tarjonta luo kysynnän. Uudenlaisen kysynnän myötä syntyy
uusia malleja, innovatiivisempia palveluita, kasvavaa ymmär-
rystä ja tilaisuus valita. (Pentikäinen 2009, 122.)

 
 Kauppakorkeakoulun IDBM (International Design Business
Management) -osasto tarjosi lopputyöhöni liittyen tehtäväk-

 seni Facebook-kyselyn ja case studyn eli tapaustutkimuksen
 kierrätysvaatemerkki Globe Hopelle osana Tekes-rahoitteista
 EDEST (Employment of Design Strategies)-hanketta. Tutkin,
 miten Globe Hope viestii arvojaan ekologisuus, eettisyys
 ja esteettisyys sen nykyisten ja potentiaalisten kuluttajien

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Johdanto
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 keskuudessa. Miten sen tuotteiden muotokieli ja visuaalinen
 ilme puhuttelee nykypäivän kuluttajia? Tapaustutkimuksen
kannalta oli tärkeää ymmärtää, miten vastuullinen kulutta-

 minen on muuttunut 2000-luvun aikana. Miltä vastuullisuus
nykypäivänä näyttää ja miten siitä kannattaa viestiä kulutta-
jille? Tapaustutkimukseni osoitti, etteivät nykypäivän vastuul-

 liset kuluttajat kaipaa enää niin sanotusti ekologisen näköisiä
 tuotteita, vaan toivovat ekologisuuden ja eettisyyden olevan
 tuotteessa jo normi, jota ei tarvitse kuuluttaa muille. Globe
 Hopen kierrätysestetiikkaa pidettiin aika vanhan-aikaisena ja
visuaalisilta elementeiltä toivottiin ajattomuutta ja yksinker-

 taisuutta (katso liite). Puhutellakseen massoja ei ole järkevää
 suunnitella kaikkea kierrätetyn näköisestä materiaalista ja
 käyttää vain vihreää väriä. Nykypäivän ekologisuus ei enää
näytä juurikaan erilaiselta, korkeintaan vähän yksinkertaisem-

 malta, maanläheisemmältä ja – tyylikkäämmältä. Jokainen
 brändi voi toki koittaa näyttää vihreältä, mutta merkitystä
 on ainoastaan brändeillä, jotka todella ovat sitä. Siinä kun
 edelliset yrittävät johtaa kuluttajia harhaan, jälkimmäiset
 todella muuttavat koko toimialaa ja sitä kautta toivottavasti
maailmaa.

 
Tämän tutkimustuloksen valossa päätin muuttaa lopputyö-

 ni tutkimuskysymystä ja keskittyä visuaalisuuden sijasta
miettimään seuraavia kolmea kysymystä: Miten suunni-
 tella innovaatioita, jotka voivat muuttaa
kulutusta ekologisesti ja eettisesti kestä-
vämpään suuntaan? Mikä on suunnitteli-
 ja  rooli vastuullisen kulutuksen suosion
 kasvattamisessa? Miten nämä vastuulliset
innovaatiot myydään kuluttajille?

 Niinpä en juurikaan käsittele tässä työssäni sitä, miten ja
 mistä materiaalista muotoilijoiden pitäisi muotoilla esineet,
 jotta ne olisivat vastuullisia tai millaista fonttia ja värejä pitäisi
 käyttää halutessaan viestiä ekologisuudesta. En myöskään
 kajoa erilaisten sertifikaattien, kuten luomu-, ReiluKauppa- ja

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Johdanto
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 ekomerkintöjen viidakkoon. Suora hyväntekeväisyyskin on
tarkoituksella jätetty pois. Rajaan aiheeni suunnit-
telijan mind setin eli viitekehyksen muut-
 tamiseen – siihen miten suunnittelijan
 rooli muuntautuu tuotantoon tähtäävästä
toteuttajasta luovaan ongelmanratkaisi-

 jaan. Pyrin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: Miten
voimme lisätä tuotteiden käyttöikää? Miten siirtyä suunnit-

 telemaan materian sijasta palveluita ja elämyksiä?  Mitä on
tärkeä huomioida konseptointivaiheessa?

 

 zio Manzinin (2007) mukaan designin perimmäinen
 tarkoitus, {raison d´être}, on parantaa maailmaa.
 Design operoi tuotteiden ja palveluiden laadulla ja

 hyväksyttävyydellä. Ollen lähellä kuluttajien jokapäiväistä
elämää, suunnittelija on avainasemassa luomaan hyvinvoin-

 tia ja skenaarioita kestävämmän kehityksen tulevaisuudesta.
 ”Meidän on opittava, miten elää paremmin ja samaan aikaan
kun pienennämme ekologista jalanjälkeämme ja parannam-

 me sosiaalista verkostoamme.” (Manzini 2007, 78.) Ei riitä, että
 koitamme vastata annettuun toimeksiantoon parhaamme
 mukaan. Suunnittelijoiden tulee olla mukana luomassa tuota
toimeksiantoa. Meidän tulee olla kehittämässä tuotteita ja pal-
veluita alusta saakka sen sijaan, että loisimme vain tuotekehit-
telijöiden luomalle tuotteelle kauniin ulkokuoren. Suunnitte-

 lija ei enää ratkaise vain materiaalisia ongelmia, vaan miettii,
 miten tuotteita voisi tehdä kuluttajille merkityksellisemmiksi
 (Brown, 2009). Ja laajemmassa merkityksessä – miten designilla
voitaisiin parantaa kompleksisia ongelmia, joilla parhaimmil-

 laan vaikutetaan maailman köyhyyden, terveydenhuollon ja
koulutuksen tuomiin haasteisiin?

 Suomen ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen
pyörittämä internet-sivusto ympäristö.fi määrittää kestä-
vän kehityksen seuraavasti: ”Kestävä kehitys on maailman-

E
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 laajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja
 ohjattua yhteiskunnallista muutosta, jonka päämääränä on
turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät elämisen mah-

 dollisuudet. Tämä tarkoittaa myös, että ympäristö, ihminen
 ja talous otetaan tasavertaisesti huomioon päätöksenteossa
 ja toiminnassa. “ (www.ymparisto.fi/kestavakehitys) Kuva 1 kuvastaa
näiden kestävän kehityksen kolmen eri näkökulman tasaver-

 taista roolia.

 Kestävään kehitykseen vaikuttaa kaksi megatrendiä (Nieminen

 2008, 12). Ensimmäinen, teknologinen megatrendi – kuten
 fuusioenergia – voisi mahdollistaa entistä tasaisemman
 tulonjaon maailmassa sekä maantieteellisesti että sosiaalisesti.
 Sen merkitys ilmastonmuutoksen hillitsemisessä on suuri,
 mutta se edellyttää vahvoja poliittisia päätöksiä ja taloudellisia
panostuksia uusiin teknologioihin. Toinen kestävään kehi-

 tykseen vaikuttava megatrendi on on sosiaalisten muutosten
 megatrendi – se, kuinka  kuluttajat voivat muuttaa tapojaan ja
 tottumuksiaan ekologisesti ja sosiaalisesti vastuullisemmiksi.
Design on tässä avainasemassa muuttamassa tuotteita palve-

 luiksi ja kehittämässä uusia bisnesmalleja ja tuotteita, jotka
 kuormittavat vähemmän ympäristöä ja kuluttavat vähemmän
energiaa. (ibid.) Keskityn lopputyössäni lähinnä tähän jälkim-
mäiseen, sosiaalisten muutosten trendiin.

 
 alotan ensin  lyhyesti vastuullisen kuluttamisen
syntyyn vaikuttavaa historiaa ja käsittelen vastuul-

 lista kuluttajaa ennen kaikkea LOHAS {Lifestyles of
 Health and Sustainable}-kuluttajasegmentin2 kautta. Tutkin,
 mikä motivoi kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja.
Luvussa 4 pohdin, miten vastuullisuutta kannattaa markkinoi-

 da ja viestiä – mikä on oikeasti vastuullista ja mikä viherpesua.
Miten suunnittelija voi helpottaa vastuullisten kulutusvalin-

 tojen tekemistä? Kirjallisuuden mukaan markkinoinnilla ja
viestinnällä voidaan vaikuttaa kolmella tasolla: Henkilökohtai-

V
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 sella tasolla ei ole merkityksellistä, käyttävätkö muut samaa
 brändiä. Näitä brändejä ei kuluteta statuksen vuoksi vaan
ilmaisemme niillä omaa makuamme, tapojamme ja kokemuk-

 siamme. Tämän tason brändejä ollaan totuttu ostamaan ja
 ne tyydyttävä tavalliset tarpeet. Tällaisia brändejä ovat muun
 muassa kaupan omat merkit {private labels}. Toinen taso
 on julkinen taso. Siinä yritys nähdään luotettavana lähteenä,
 kulttuurisena partnerina tai johtajana. Haasteena on, että
postmodernin ajan kuluttajat ovat kyynisempiä ja mediakriit-
tisempiä ja vaativat yrityksiltä entistä suurempaa läpinäky-

 vyyttä. Kolmannella, sosiaalisella tasolla brändimielikuvaa ei
 rakennakaan yritys vaan käyttäjät ja yhteisöt. Ne edellyttävät
tuotteilta ja brändeiltä aitoutta. Tällä tasolla sosiaalinen me-

 dia, puskaradio ja mielipidevaikuttajat ovat vahvasti mukana
markkinoinnissa. (Grant 2007, 65.) Olen ennen kaikkea keskitty-

 nyt lopputyössäni tähän kolmanteen, sosiaalisen kuluttamisen
tasoon.

ohjaan lopputyöni ennen kaikkea neljään pää-
 teokseen, sekä niitä tukeviin muihin teksteihin, joiden
 pohjalta analysoin sitä, mitä asioita vastuullisen

 suunnittelijan tulisi nykypäivänä huomioida. Mike Press ja
Rachel Cooper (2003) ovat kirjassaan The Design Experien-

 ce – The Role of Design and Designers in the Twenty-First
Century tutkineet suunnittelijan ja muotoilijan roolin muut-

 tumista esineiden, vaatteiden ja kirjaintyyppien muotoilijoista
elämysten tuottajaksi. John Grant (2007) puolestaan käsitte-

 lee ekologisten ja eettisten brändien syntyä ja kirjassaan The
 Green Marketing Manifesto. Hänen mukaansa perinteiset
brändit heikkenevät ja tilalle tulee kuluttamisen, osallistumi-
sen ja tiedostavuuden aikakausi. Valta sanella kuluttajille tuot-
teen arvo ei ole enää brändinomistajalla vaan vertaiskuluttajil-

 la; blogaajilla ja sosiaalisella medialla. Niinpä itse brändillä ei
 ole enää niin paljon merkitystä, vaan enemmän merkitsee sen
 alkuperä ja aitous sekä se, minkälaisen kokemuksen se tarjoaa

P
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 kuluttajilleen. Parhaimmillaan brändiviestintä luo Grantin
 mukaan uusia kuluttamisen tapoja, jotka ovat kestävämpiä
 haavoittuvalle maapallollemme. Kolmas kirja, johon useasti
 viittaan on Calgaryn yliopiston ympäristödesignin professorin
 Stuart Walkerin Sustainable by Design (2006). Kirjassaan
 Walker pureutuu siihen, miten suunnittelijan tulisi ymmärtää
 kuluttajien perimmäisiä tarkoitusperiä jotta hän voisi ohjata
 näiden käyttäytymistä vastuullisempaan suuntaan. Walker
 pohtii myös, miten vallitseva visuaalinen kulttuuri vaikuttaa
 kuluttamiseen. Neljännessä kirjassa, Jonathan Chapmanin
(2005) teoksessa Emotionally Durable Design puolestaan käsi-
tellään vastuullisuutta kuluttajalle luotavan elämyksen kautta.

 Olen liittänyt jokaisen luvun loppuun omat johtopäätökseni
 ja suositukseni, joita suunnittelijan tulisi ottaa huomioon,
kannustaessaan kuluttajia vastuullisiin valintoihin. Yleispäte-
viä ohjeita on vaikea antaa, koska jokainen prosessi muodos-
tuu yksilöllisesti suunnittelutehtävän mukaan. Toivon kuiten-

 kin, että tämä teksti herättää ajattelemaan, mitä suunnittelijan
rooli vastuullisilla markkinoilla pitää sisällään.

2 Kohderyhmästä enemmän luvussa 3.3.

 1 Tässä opinnäytetyössä käytän sanaa vastuullisuus  kuvaamaan kuluttajien

sellaista toimintaa, joka ei ole ristiriidassa ympäristönsuojelun tai ihmisoike-

 uksien toteutumisen kanssa. Vastuullinen kulutus on tietoista toimintaa jossa

 omaa kulutusta mietitään edellä mainituista näkökulmista.

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Johdanto
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Kuva 1: Kestävän kehityksen kolmio (Nieminen 2008, 44).

OIKEUDENMUKAISUUS

TALOUS YMPÄRISTÖ
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2 
KAAOKSESTA 

ASETTUMISEEN

 Tässä luvussa käsittelen lyhyesti, miten
 ympäristötietoisuus ja eettisempi

 kuluttaminen on lisääntynyt 1970-luvulta
 nykypäivään, ja mitkä syyt ovat vaikuttaneet

 sen kasvuun. Pohdin luvussa sitä, miten
 kuluttamisen tavat ovat muuttuneet

 postmodernismin jälkeisessä maailmassa,
 ja miten nykykuluttajien arvot peilautuvat

 kulutuskulttuuriin. Mietin myös suunnittelijan
 roolin muuttumista 1970-luvulta

nykypäivään.

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Kaaoksesta asettumiseen
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Vastuullisen kuluttamisen 
lyhyt historia 1970-luvulta 
nykypäivään

 mpäristöliike sai alkunsa 1960-luvulla yleisemmän
 poliittisen liikehdinnän seurauksena, jolloin suuri
yleisö tuli tietoisemmaksi yhteiskunnallisten asioi-

 den tilasta ja alkoi vaatia oikeuksia muun muassa naisille,
 seksuaalivähemmistöille ja tummaihoisille. Atomipommit
saivat ihmiset pelkäämään ydinsotaa ja kiinnostus ympäris-

 tön tilasta kasvoi. Ympäristöliikkeen alkuna pidetään usein
 Rachel Carsonin vuonna 1962 julkaisemaa kirjaa Silent
 Spring, joka New York Times -lehden välissä jaettuna esitteli
 amerikkalaisille ympäristötietoisuutta.  Myös Apollo 17:n
 vuonna 1966 kuvaamat ja NASA:n julkaisemat avaruudesta
 otetut valokuvat maapallosta vakuuttivat yleisön maailmamme
rajallisista ja haavoittuvista resursseista. 1970-luvulla energia-
kriisi pakotti ihmiset miettimään vaihtoehtoisia energian tuo-

 tantomuotoja. 1971 perustettiin Euroopassa Maapallon ystävät
 {Friends of the Earth} ja Kanadassa Greenpeace. Seuraavana
vuonna YK:n konferenssi Tukholmassa johti YK:n ilmasto-
ohjelman (UNEP) luomiseen. (Walker 2006, 21).

Vastuullisen designin isänä voidaan pitää itävaltalaista muo-
 toilijaa Viktor Papanekia, joka julkaisi vuonna 1971 teoksen
 Design for the Real World – Human Ecology and Social
Change. Kirjassaan Papanek korosti sitä, kuinka suunnitteli-
jan tulisi vastata todellisiin tarpeisiin eikä luoda uusia, keino-

 tekoisia haluja (Walker 2006, 22). Papanek kävi usein Suomessa
 opettamassa ja hänen opetuksensa suunnittelun moraalisesta
 vastuusta sekä siitä, kuinka sen tulisi vastata erityisryhmien
 – muun muassa vanhusten ja vammaisten – sekä kolmannen
 maailman ongelmien ratkaisussa loi pohjaa käyttäjäkeskeiselle
suunnittelulle. Papanek toi mukanaan Suomeen ajatteluta-

2.1

Y
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 van, jossa loppukäyttäjä tuli ottaa mukaan suunnitteluun ja
 oppia hänen erikoistarpeistaan. Raha, asema ja kuluttaminen
 olivat hänelle kirosanoja. Papanek kritisoi myös suunnittelijan
nostamista jalustalle, mikä oli tavallista vielä 1970-luvun Suo-
 messa kuuluisien muotoilijoiden kuten Oiva Toikan, Yrjö
 Kukkapuron ja Alvar Aallon myötä. Papanekin mukaan
asian kuuluisi olla päinvastoin – jokainen saattoi olla suunnit-
telija. (Valtonen 2007, 292.)

 Vuonna 1973 E.F.Schumacher julkaisi teoksen Small is
 Beautiful – Economics as if People Mattered, joka esitteli
suhteita ekonomisen yrittäjyyden, energiankulutuksen, ympä-

 ristön hyödyntämisen ja köyhyyden välillä. Samoihin aikoihin
 Buckminster Fuller lanseerasi termin ”comprehensive
 anticipatory design science”, ja esitti teorian, jonka mukaan
köyhyyttä ja nälänhätää vastaan voitaisiin taistella vastuulli-
sella tieteellä ja teknologialla. (Walker 2006, 22.)

 lmastoasiat nousivat taas esiin 1990-luvun alulla
 Afrikan, etenkin Etiopian kuivuuden ja siitä johtuvan
 massiivisen nälänhädän takia. Vuonna 1992 pidettiin

ensimmäinen YK:n Ilmasto ja kehityskonferenssi, Earth Sum-
 mit Rio de Janeirossa. Bob Geldof puhui köyhien maiden
 puolesta Live Aid -konserteissaan ja monet raportit moittivat
 yhdysvaltalaisia yrityksiä Aasian hikipajojen käyttämisestä –
 aihe, jonka etenkin Naomi Kleinin vuonna 2000 ilmestynyt
 kirja No Logo otti kantaa. (Walker 2006, 23.)

 Kymmenen viime vuoden aikana kritiikki maapallon riistoa
 vastaan on voimistunut, muun muassa mielenosoituksilla
G8-kokouksia ja maailmanpankkia vastaan. Vuonna 2003 jär-

 jestettiin lukuisia marsseja Yhdysvaltain Irakin sotaa vastaan,
 ja liikkeellä oli yhtä paljon ihmisiä kuin Vietnamin vastaisessa
 sodassa sekä ydinvoiman vastustamisessa 1960-luvulla. (Walker

 2006, 23.) Viimeistään vuonna 2006 Stern Review ja Al Goren

I
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elokuva Epämiellyttävä totuus {An Inconvenient Truth} nos-
 tivat ilmastonmuutoksen ja sen hillitsemisen eteen tehtävän
 politiikan länsimaissa kuumiksi keskustelunaiheiksi. Sternin
 mukaan meidän olisi vähennettävä bruttokansantuotteesta
heti yksi prosentti ja asteittain jopa 5-20 prosenttia, jotta il-

 mastonmuutos saataisiin pysymään aisoissa. (Fuad-Luke 2007, 37.)

ämä muutokset kuvasivat modernin maailmanku-
van muutosta postmoderniksi, jossa muuttumatto-
mien tosiasioiden sijaan alettiin arvostaa relativis-

 tisempia arvoja (Walker 2006, 24). Globalisaation lisääntymisen
 myötä haasteet levisivät koskemaan koko maapalloa ja oli
 mahdotonta enää piirtää kartalle poliittisia, taloudellisia
 sotilaallisia tai taiteellisia rajoja, jotka olisivat keskittyneet
ainoastaan alueellisiin haasteisiin (Bauman 2008, 12).

Bruce Sterling jakaa teoksessaan Viridian Manifesto länsi-
maisen historian sadan viime vuoden kolmeen jaksoon:

                          mmmModernismi, EDISTYS {progress},
mmmteollinen aika

           mmmPostmodernismi, KAAOS {chaos},
mmminformaation aikakausi

 mmm(ei vielä nimeä), ASETTUMINEN {settling},
 mmmkestävän kehityksen aikakausi. (Grant 2007, 192.)

 Postmodernismissa vallinneeseen kaaokseen oltiin kyllästytty
 ja kaivattiin asettumista. Demos Helsingin Roope Mokan
 mukaan postmodernismissa kaikki oli hauskaa eikä vakavaa.
Nyt ihmiset haluavat olla tukemassa oikeita arvoja: ”Yksilöl-
lisyyteen kuuluu se, että me voimme määritellä itsemme uu-

 delleen suhteessa toisiin ihmisiin. Yksilöllisyyden ihanteisiin
 kuuluu käsitys siitä, että ihmisen pitää voida tehdä itse omat

N
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 ratkaisunsa elämässään. Se on johtanut vastuullisuuden ja
 yhteisön merkityksen uuteen oivaltamiseen. Ihmiset kokevat,
 että heidän pitää saada itse valita se, mikä on oikein myös
toisia kohtaan.”(Pentikäinen 2009, 50.)

 
 Keskiluokan globaali kasvu puolestaan aiheutti sen, että yhä
 suuremmalla määrällä ihmisiä oli varaa uusiin tavaroihin ja
 palveluihin. Muodista, tyylistä ja hyvän maun ilmaisemisesta
 tuli tärkeämpää yhä useammalle ihmiselle (Press & Cooper, 2003,

 15). Samalla oli mahdollista luoda segmentoitua, vain tietylle
 ryhmälle suunnattua, markkinointia. Kun ennen tuotteita oli
markkinoitu niiden ominaisuuksien mukaan, 1980-luvulla tär-

 keämmäksi nousivat tuotebrändit ja niihin liitetyt mielikuvat.

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Kaaoksesta asettumiseen



21

Postmodernismin jälkeisiä 
tunnelmia

un sodanjälkeinen, puutteessa elänyt sukupolvi kai-
pasi tavaroita ja oli siten sopiva kohderyhmä massa-

 tuotannolle, nykyiset nuoret aikuiset ovat syntyneet
tilanteeseen, jossa heillä ei koskaan ole ollut puutetta materi-

 asta. Heidän ei tarvitse tavoitella tavaroita vaan tavarasta pois.
 1990- ja 2000-luvuilla syntyneet ovat kasvaneet globaalin
ympäristöpaineen alla. He eivät koe kerskakulutuksen tuh-

 laavan vain rahaa vaan myös ympäristöä. Tämän päivän alle
 40-vuotiaat kuluttajat pitävät yksilöllisyyttä, oman identiteetin
rakentamista ja luovuutta – sekä toisaalta juurevuutta, puhta-

 utta, vastuullisuutta ja yhteisöllisyyttä arvoina, joihin he ovat
 valmiita kuluttamaan rahaa. (Arbelius 2010.) Kuvassa 2 Arbelius
 kuvaa nelikentillä vastuullisuus vs. juurevuus ja puhtaus vs.
  yhteisöllisyys kuluttamisen uusia ulottuvuuksia.
 
 Ihmiset hakevat vastakkaisia tavoitteita; toisaalta korostetaan
individualismia ja vapautta, toisaalta haetaan turvaa sosiaa-

 lisista ryhmistä. Samaan aikaan kun omia juuria vedetään
 irti toisaalla, halutaan ankkuroitua uusiin paikkoihin. (Bauman

 2008, 18.) Nuoret koettavat – osaksi henkistä pahoinvointiaan
ja masennustaan lievittääkseen – löytää vastauksia pysyvyy-

 destä, emotionaalisuudesta, yhteisöllisyydestä ja perinteisistä
 arvoista sen sijaan että olisivat yhtä radikaaleja kuin heitä
 edeltäneet sukupolvet ovat olleet (Grant 2007, 206). Kun yhä
 useammat taloudet ovat sinkkutalouksia  ja yksinäisyys on yksi
 suurimmista suurkaupungin vitsauksista, yhteisöllisyyttä on
ruvettu taas kaipaamaan. Tästä kertovat muun muassa kom-

 muuniasumisen, yhteispesuloiden, aikapankkien1 ja erilaisten
talkoo-aktiviteettien arvostuksen kasvu.

 Esiteollisella ajalla ihmiset kuuluivat tiukasti yhteisöihin,
 joissa heillä oli määritelty rooli. Myöhemmin, massatuotannon

2.2

K
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VASTUULLISUUS

Vastuu itsestä
– itsehoidon merkityksen
   korostuminen

Vastuu ympäristöstä

Yhteistyö

Heimot

Uskonnot

Ravinto

”Aidot asiat”

Moniaistisuus

Stressittömyys

Perhe

Asumisen ja työnteon 
uudet muodot

YHTEISÖLLISYYS

JUUREVUUS

PUHTAUS

Kuva 2: Kuluttamisen uudet ulottuvuudet (Arbelius, 2010).
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myötä, media kertoi kuluttajille roolin, jota heidän tulisi nou-
 dattaa. Mainonnan ja brändäyksen myötä ihmisille vahvistui
 käsitys siitä, että ostamalla tiettyjä asioita kuten hienoja autoja
tai vaatteita, he voisivat hankkia paremman statuksen yhteis-

 kunnassa. Se laittoi kuitenkin ihmiset eriarvoiseen asemaan,
 koska kaikilla ei ollut taloudellista mahdollisuutta samoihin
 hyödykkeisiin. (Grant 2007, 213.)

 

 eb 2.0 ja sosiaalinen media on mahdollistanut
 uusien ”kyläyhteisöjen" synnyn, jossa ihminen voi
 tietyin teoin lunastaa paikkansa tuossa yhteisössä

 ilman tällaisia taloudellisia vaatimuksia. (Grant 2007, 213.) Monet
 tapahtumat, kuten Suomessa Ravintolapäivä, ovat tuoneet
 ihmiset yhteen vetoamalla yhteisöllisyyteen, joka on tuttua jo
kylissä elämisestä. On syntynyt muutos hierarkiasta verkostoi-

 tumiseen {networking}. Se ilmenee kaikissa länsimaissa muun
 muassa muutoksella yrityshierarkiasta yksityisyrittämiseen
ja byrokratiasta tilapäisyyteen. Se sijaan, että asioita julkais-
taisiin suurten mediatalojen toimesta, on siirrytty käyttäjältä-

 käyttäjälle –mentaliteettiin, blogeihin ja keskustelupalstoihin,
jossa brändinhaltija ei pääse ohjailemaan suosituksia ja mie-

 lipiteitä brändistä. Demografisen kohtalon, kuten määritellyn
 sosiaalisen luokan sijaan uskomme enemmän omaehtoiseen,
 sosiaaliseen identiteettiin. (Grant 2007, 213.) Internetin myötä
 olemme ottaneet paikkamme yleisöstä yhteisön aktiiviseksi
 jäseneksi. Sosiaalisen median kautta nuorille sukupolville
 on muodostunut vahva käsitys siitä, että omilla valinnoilla
 ja teoilla voi vaikuttaa (Arbelius 2010). Sosiaalinen identiteetti
 antaa meille mahdollisuuden liikkua eri ryhmästä toiseen ja
muuntautua erilaiseksi kuluttajaksi ja kansalaiseksi aina kul-

 loisenkin viitekehyksen mukaan: toisessa sosiaalisen median
 ryhmässä voimme esiintyä urakeskeinen työminän kautta ja
toisessa matkailuvinkkejä jakavana haaveilijana.

W
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 Aalto yliopiston Creative Sustainability-ohjelman vetäjän
Eija Niemisen (2008, 30) mukaan lähitulevaisuuden megat-
rendejä ovat globalisaatio, informaatioyhteiskunnan muu-

 tokset, kaupungistuminen, demokratian kehitys teollisissa
 maissa, työelämän muutos, rakenteelliset väestönkasvun
muutokset, ja kulttuurisen ilmaston fragmentoituminen. Eten-

 kin muutokset tietoyhteiskunnassa mahdollistavat ihmisten
 paremman liikkuvuuden ja yhteydenpidon toisiinsa entistä
 paremmin. Kulttuurimme jakautuu etnisiin ja sosiaalisiin
 alakulttuureihin, mutta myös eri ikäryhmiin sekä ryhmiin,
 joita tarpeet, arvot ja tavat määrittävät. Auktoriteettien sijaan
 uskomme omaan vaikuttamisen mahdollisuuteemme, omiin
 kokeiluihimme ja vertaistukeen esimerkiksi terveysasioissa.
Sen sijaan, että uskoisimme valtioon tai muihin auktoriteet-

 teihin, haluamme määrätä itse elämästämme (Grant 2007, 213).
Viranomaisia mieluummin luotamme vertaistukeen interne-
tissä (mm. British Design Councilin Open Welfare) ja ylhääl-

 tä saneltuja tietolähteitä mieluummin käyttäjien luomaan
 avoimen lähdekoodin aineistoihin kuten Wikipediaan (Manzini

 2007, 80).

1 Aikapankkien periaatteena on että aikaa voi vaihtaa työtunteihin ilman rahal-
lista vastinetta. Muuttoapua voi tarvittaessa vaihtaa lastenhoitoon tai hiusten-
leikkuuta käännösapuun. Ideana on, että aina ei voi pärjätä yksin ja apua saa 
pyytää. Kaikkien työ ja avuntarve ovat yhtä tärkeitä. Helsingissä toimii Stadin 
aikapankki http://stadinaikapankki.wordpress.com/tietoja/
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Pohdintaa

 
  Suunnittelijan muuttuneessa roolissa ovat rajat eri muo-
 toilijoiden välillä hälventyneet. Sillä, onko joku graafinen
 suunnittelija, teollinen muotoilija vai vaatesuunnittelija, ei
nykypäivänä ole niin suurta merkitystä. Tuotantoon kes-

 kittyvän suunnittelun sijaan yhä useammat suunnittelijat
 keskittyvät monimutkaisempien ongelmien ratkaisemiseen
 osana monialaista suunnittelutiimiä. Nopeiden ratkaisujen
tuottamisen sijasta tärkeintä suunnittelijan roolissa on näh-
dä laajempia yhteiskunnallisia ongelmia ja tuottaa ratkai-

 suja niihin. Vastuullinen suunnittelija ei ratkaisekaan vain
 ennalta annettuja toimeksiantoja, vaan kyseenalaistaa koko
 toimeksiannon järkevyyden. Hyvällä suunnittelijalla on kyky
 konkretisoida abstrakteja ongelmia, visualisoida ratkaisuja
niihin ja näin muuttaa yhteiskunnan vallitsevia ajattelu-

 tapoja.

Kuluttajista on tullut entistä kriittisempiä. Sosiaalisen me-
 dian myötä uskotaan mieluummin vertaiskuluttajiin kuin
 auktoriteetteihin. Elämme ympäristössä, jossa materiaalin
paljous ja asioiden helppous passivoivat kuluttajia. Suunnit-

 telijoiden tulisi luoda keinoja, joilla kuluttaja voi aktiivisesti
vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan. Keskityn seuraavas-

 sa luvussa enemmän kuluttajien motiiveihin, jotka on hyvä
ymmärtää vastuullisen suunnittelun pohjaksi.
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3
VASTUULLINEN 

KULUTTAJA

 Tässä luvussa tutkin kuluttajien motiiveja
 ja sitä, miten he rakentavat identiteettiään

 kuluttamisen kautta. Miten suunnittelija voisi
 aktivoida kuluttajia osallistumaan enemmän
 yhteiskunnallisten asioiden parantamiseen?

 Miten kuluttamisella voidaan vahvistaa
 paikallista kulttuuria? Keitä voimme

 vastuullisuudella puhutella? Valotan lyhyesti
 sitä, keistä puhumme kun puhumme

LOHAS-kuluttajista.
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Tietoisemmat valinnat 
lisäävät onnellisuutta

ksilöllisyyden korostumiseen nykyajassa on vaikut-
 taneet kaksi asiaa: kuluttavan keskiluokan synty
 sekä ihmisen vapautta tähdentävät ideologiat. Syntyi

ajatus autonomisesta ihmisestä, joka voi tehdä valintoja (Pen-

tikäinen 2009, 50). Jo vuonna 1948 Victor Lebow, amerikkalai-
 nen vähittäiskauppa-analyytikko totesi, että kulutuskeskeisen
taloutemme takia pyrimme tekemään kuluttamisesta elämän-

 tapamme (Grant 2007, 5, esipuhe). Etsimme henkistä tyydytystä
 tavaroiden kulutuksesta ja ostamisesta ja rakennamme sitä
kautta egoamme (ibid). Rakennamme kuluttamisen kaut-

 ta identiteettiämme, tyydytämme yksilöllisiä tarpeitamme
 ja määritämme paikkaamme yhteisöissä.  Määrittelemme
 nykyään itsemme ennemmin sillä, minkälainen kuluttaja
 olemme, kuin vaikka sillä, minkälaista työtä teemme. Myös
 toiset ihmiset määrittävät meitä kuluttamisemme perusteella,
 muun muassa sen perusteella, mitä musiikkia kuuntelemme
 ja minkä merkkisellä autolla ajamme. Kuluttamisemme näkyy
ennen kaikkea lisääntyneenä tavaran määränä: kun sata vuot-

 ta sitten yhdestä taloudesta löytyi keskimäärin 500 eri esinettä
 (työkalua, huonekalua jne.), nyt niitä on jo yli 3000. (Press &

Cooper 2003, 11.)

Vielä 2000-luvun alussa tiettyjä tuotteita ja brändejä arvo-
 tettiin ensisijassa niiden luoman statuksen kautta. Tietty
 sosiaalinen luokka ajoi tietyillä autoilla, käytti tietyn merkkisiä
 vaatteita ja sisusti kotinsa tietyn brändin tuotteilla. Ideologiset
 ryhmittymät olivat yhtenäisempiä ja koskivat laaja-alaisesti
  ihmisen koko elämää ja habitusta (Grant 2007, 156): kun ennen
 jonkun sanottiin olevan vihreä, kuulijalle tuli heti mieleen
 joko vegaani, aktivisti, hyväntekeväisyysjärjestön työntekijä
 tai hippi. Nykyään, kun kuulumme niin moneen ideologiseen
luokkaan yhtä aikaa, tällaisia luokituksia on enää hankala teh-

3.1
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 dä. Voimme samaan aikaan identifioida itsemme teknologian
edelläkävijäksi kun harrastamme luomukasvatusta ja vaalim-

 me perinteisiä arvoja.

 Kulutus on pirstaloituneempaa muun muassa netin erilaisten
 yhteisöjen kautta. Meillä on kuitenkin tarve kuulua johonkin
 ryhmään, viitekehykseen, joka saa kulloisenkin valintamme
 näyttämään harkitulta ja identiteettiämme tukevalta. Voimme
 seistä paremmin valintojemme takana kun tiedämme, että ne
ovat ”oikeita” ja muutkin kannattavat niitä.  Olemme perustel-

 leet valintamme ideologiamme kautta ja tiedämme, että myös
 ihmiset, joita arvostamme, arvostavat valintojamme. (Grant

 2007, 156) Yhä harvempi kuluttaja tyytyy siihen, mitä suuret
tuottajat heille tarjoavat. Sen sijaan he haluavat itse olla aktii-

 visesti mukana luomassa brändin tarinaa. Ja kun he löytävät
 tuotteen, brändin tai palvelun, josta he inspiroituvat, he myös
 jakavat tuon kokemuksen muiden kuluttajien kesken.
Amazon on tästä hyvä esimerkki: ihmiset linkittävät suosi-

 tustensa viereen jopa oman kuvansa kertomaan siitä, kuinka
intohimoisesti he suosittavat jotain kirjaa (Roberts 2006, 55).

 Termi kulutuskulttuuri kertoo meille kuinka kulutuksesta on
tullut sosiaalisen elämämme ja kulttuuristen arvojemme kes-
kipiste.” (Press & Cooper 2003, 16) Mike Featherstone määrit-

 telee kulutuskulttuurin ”sosiaaliseksi prosessiksi, jota ihmiset
 käyttävät solmiakseen sosiaalisia siteitä” ja toisaalta ”luovaksi
 prosessiksi, jossa myytit ja halu osana kulutusprosessia tuovat
esteettistä ja emotionaalista nautintoa.” (ibid.) Jos ennen pu-
huttiinkin suurista kohderyhmistä, jotka rajoittuivat kansal-

 lisuuteen tai markkinasegmenttiin, enää ei voida määritellä
yleistä ”kohderyhmää” tai ”kuluttajaa”. Huolimatta massa-
tuotannon suuresta roolista, meidän on pikemminkin suun-

 niteltava yksilölle, joka on sijoitettu hänen persoonalliseen
 kontekstiinsa. ”Tuotteiden tulisi kannustaa yksilöitä tulemaan
 aktiivisiksi osallistujiksi yhteiskunnassa ja etsimään paikallisia
yhteyksiä ja johdonmukaisuuksia.” (Press & Cooper 2003, 1.)
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K uluttaminen on aina sidoksissa vallitsevaan kulttuu-
riin. ”Materiaalisia esineitä, palveluita tai tapahtu-
mia ei voikaan irrottaa niitä ympäröivästä kulttuuris-

 ta, vaan ne on ymmärrettävä kulttuurin antamien merkitysten
 ja arvojen kautta.” (Press & Cooper 2003, 16.) Monikulttuurisuuden
 lisääntyessä omasta kulttuurisesta perimästä ja omista juurista
tulee merkityksellisempiä. Kiinnostus historiaan, perinne-

 ruokiin, käsityöläisyyteen ja murteisiin kasvaa ja omat juuret
halutaan tuoda esille uudella tavalla (Arbelius 2010). Kun paikal-

 lisuus on ennen ymmärretty sijoittuvan maantieteelliseen ja
 sitä kautta kulttuuriseen kontekstiin, nyt se voi olla globaali
ilmiö, johon liittyvät muun muassa kulttuuriset ja sosioekono-
miset yhteydet. Press & Cooper on kuvannut tällaisia kulttuu-

 rin ulottuvuuksia kuvassa 3. Manzini (2007, 80) puhuu luovista
 yhteisöistä ja yhteistyöverkostoista, jotka luovat kulttuurista
 toimintaa, järjestäytymistä ja uusia taloudellisia malleja.
Nämä yhteisöt toimivat alueellisesti luoden paikallista toi-

 mintaa, mutta ovat laajasti verkostoituneita ympäri maailmaa
 ja hakevat ideoita, tietoa ja rahoitusta globaaleista verkoista.
 Luovat yhteisöt kehittävät uusia sosiaalisen organisoitumisen
 muotoja, jotka yhdistävät ihmisiä ja kannustavat tekemään
asioita kollektiivisesti. Manzini kutsuu näitä verkostoja multi-
paikallisiksi yhteisöiksi {multi-local society} tai kosmopolii-

 tiksi paikallisuudeksi {cosmopolitan localism}. Niillä on vahva
 paikallinen identiteetti ja ne kytkeytyvät kiinteästi johonkin
 paikkaan, kuten kaupunginosaan, mutta ovat samalla linkissä
muihin paikkoihin ja yhteisöihin maailmalla. Tällaisia tapah-

 tumia ovat esimerkiksi Helsingissä kiertänyt lähiruoka-auto ja
erilaiset luomupiirit. Internet toimii kyllä tällaisten tapahtumi-
en mahdollistajina, mutta kokemus  luodaan yhdessä saman-

 henkisten, vapaaehtoista sosiaalista piiriä luovien ihmisten
 vuorovaikutuksessa.

Demos Helsingin masinoima, alun perin Kaliforniasta lähtöi-
 sin oleva liike Carrot mob (www.carrotmob.org) on hyvä esimerkki
 yhteisöllisyydestä. Sen mukaan positiivisella kuluttamisella
saadaan enemmän aikaan kuin yhteiskunnan kielloilla. Tarjot-
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Kuva 3: Kulttuurin ulottuvuudet (Press & Cooper 2003, 13).

SOSIAALINEN
KULTTUURI

valtarakenteetteknologia

luonnon
resurssit

maantieteellinen
sijainti

Arvot ja 
uskomukset

myytit ja tarinat

tasa-arvo

avoimuus

yksilöllisyys

EKOLOGIA

IDEOLOGIA

KULTTUURI

 tiin mieluummin porkkanaa kuin keppiä. Kuluttajia aktivoitiin
esimerkiksi tempauksella, jossa ravintoloita kehotettiin vähen-

 tämään ympäristökuormitustaan. Se ravintola, joka oli valmis
 tekemään eniten ympäristösäästöjä, sai palkinnokseen paljon
 kuluttajia, joiden tuoma rahallinen panos mahdollisti muun
muassa uusien vähäpäästöisempien kylmälaitteiden hankin-
nan ja ekosähköön siirtymisen.
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Avainasemassa 
yhteisöllisyys

uluttaminen käsittää paljon muutakin kuin ostok-
 silla käynnin. Kun syömme ravintolassa, käymme
 elokuvissa, surffaamme netissä tai rehkimme

kuntosalilla, toimimme kuluttajina. Nämä kuluttamisen muo-
 dot luovat kulttuurin, joka rakentaa merkityksiä elämäämme.
Press ja Cooper (2003, 12) ovat sitä mieltä, että design on kult-

 tuurintuotannon ja kulutussysteemin yhdistelmä, eräänlainen
 kone, joka tuottaa kulttuurisia kokemuksia. Heidän mielestään
 design tulisi nähdä sekä erikoistuneena ammattialana, että
luovana kuluttamisen keinona. He antavat esimerkin: suun-

 nittelijat luovat vaatteita, joita kuluttajat voivat sitten luovasti
 yhdistellä. Suunnittelija voi siis kannustaa kuluttajia arjen
luovuuteen.

 Jari Sarasvuon mukaan vastuullisuus tekee ihmisestä
 subjektin omassa elämässään: ihminen osallistuu tietoisesti
elämänsä kulkuun ja tekee tulevaisuudelle herkkiä valinto-

 ja (Pentikäinen 2009, 49). Vastuullisuuteen kuuluu ajatus siitä,
 että oman elämän seuraukset väistämättä vaikuttavat toisiin
ihmisiin. Kuluttajan vastuuseen kuuluu kyky oman toimin-

 nan muuttamiseen. Kuluttajat haluavat enenevässä määrin
 hankkia tietoa tuotteista, ja heillä on motivaatio ja innostus
 toimia toisin kuin ennen. Kun on kerran pohtinut tekojaan,
 se vaikuttaa myös myöhempään käyttäytymiseen ja näitä
”pienempiä ja suurempia tekoja” on helpompi soveltaa joka-

 päiväiseen arkielämään. Tavallisen kuluttajan vastuullisuus on
 mahdollista kun hänellä on aktiivinen ote elämään ja tarpeeksi
 vaikuttamisen ja valinnan mahdollisuuksia. Hänellä tulee olla
 tarpeeksi tietoa vastuullisten valintojensa vaikutuksista ja hän
 ymmärtää kytkökset oman toimintansa ja globaalien ilmiöiden
 välillä. (Pentikäinen 2009, 36.) Esimerkiksi ruokaostosvalintojen

3.2
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 kautta toteutetaan sekä yksilöllisyyttä että yhteisöllisyyttä.
 Toisaalta syömisestä päätetään itse ja valinnanvara kaupoissa
 kasvaa jatkuvasti, toisaalta puhutaan ”meistä karppaajista tai
meistä, jotka syömme luomua”. Ruoalla halutaan kertoa itses-
tä ja tuoda esiin omia arvoja. (Vihavainen & Ahokas, 2012.)

 Tietynlainen elämäntyyli auttaa meitä valintojen tekemisessä;
kun meidän pitää valita kahdesta eri vaihtoehdosta, valit-

 semme helposti sen, joka tukee valitsemaamme elämäntyyliä
 (Press & Cooper 2003, 27). Vastuullisten valintojen on myös oltava
 tarjolla helposti, ja niiden tulee olla järkeviä hinnaltaan ja
laadultaan. Tällöin vastuullisuutta ei koeta taakaksi, vaan par-

 haimmillaan se rakentaa kuluttajan persoonaa ja hyvinvointia
 (Pentikäinen 2009, 36). Roope Mokan mukaan vastuullisuuden
 ja hyvän tekemisen kokemus saavutetaan aktiivisuudella;
 sillä että ihmiset toimivat aktiivisesti yhdessä jonkin sovitun
 päämäärän eteen (Pentikäinen 2009, 67).  Tähän toimintaan liittyy
 eettiset pohdinnat ja käsitykset siitä, mikä on oikeaa ja hyvää
 elämää myös laajemmassa mittakaavassa. Ongelmana Mokan
 mukaan on kuitenkin , että ihminen on itseään korjaava
olento, joka omia etujaan puolustaakseen voi alkaa korjaa-

 maan ajatuksiaan. Ihminen voi alkaa vääristellä kokemuksiaan
 suuremman hyödyn toivossa. Silloin intuition tilalle tulee
alitajuista itsepetosta (ibid).

 

 alto yliopiston kauppakorkeakoulun professorin
 Liisa Välikankaan mukaan on tärkeää erottaa
 toisistaan eettinen – kutsumuksellinen, toiminnan

merkitystä tarkasteleva – ja hyötyhakuinen toiminta (Penti-

 käinen 2009, 53). Hänen  mukaansa kuluttaja harvoin muuttaa
käyttäytymistään pelkästään arvojensa pohjalta, vaan hyö-

 tyäkseen toiminnan muutoksesta. Tällaisia hyötyjä voivat
 olla sosiaalisen statuksen nousu, kuuluminen suurempaan
yhtenäiseen ryhmään, kirkas omatunto tai puhtaasti tuote-

 hyötyihin ja esimerkiksi omaan terveyteen vetoaminen. Myös

A
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 Amsterdamin yliopiston professorin Peter Nijkampin (2011)

 mukaan keskitymme aina ensisijassa omiin etuihimme. Vasta
kun ne ovat kunnossa, voimme miettiä laajempaa perspek-

 tiiviä. Nijkamp antaa esimerkin yritysjohtajasta, joka meni
 Kiinaan tarkistamaan valmistajien työoloja. Epäonnekseen
 hän kuitenkin loukkasi pikkusormensa auton oven väliin juuri
ennen tehdasvierailua. Vaikka tarkoitus (tarkastaa valmistaji-

 en työolot) oli hyvä, ainoa mihin hän pystyi keskittymään, oli
hänen kipeä pikkusormensa.

 
 Manchesterin yliopiston professorin Alan Warden (2011)

mukaan meidän ei tule aliarvioida tottumustemme ja tapojem-
me vaikutusta kulutuspäätöksiimme. Ymmärtämällä tapojem-

 me ja arvojemme välisen kuilun, voimme selittää sitä, miksi
kuluttajat eivät käyttäydy niin kuin he haluaisivat. Tapoi-

 himme vaikuttaa paljon kuluttamisemme perinteet, se miten
 olemme tottuneet kuluttamaan. Esimerkiksi käsityksemme
 siitä, kuinka paljon jaksamme syödä pohjautuu suurimmaksi
 osin totuttuun tapaan ostaa ja valmistaa tietty määrä ruokaa
 sekä ruoka-aikoihimme. ”Jos ystäväsi laihtuu, mahdollisuutesi
 laihtua ovat paljon suuremmat. Mutta myös kaverin kaverin
laihtuminen voi vaikuttaa omaan laihduttamiseesi.” Ympä-

 ristön painostus siis vaikuttaa toimintaamme enemmän kuin
 tiedostamme. Warde korostaakin tiedostamattomien  tapojen
 merkitystä vastuullisemman kuluttamisen ytimessä; teemme
tiedostamattamme paljon sellaista, jonka todellisuudessa voi-

 simme helposti muuttaa. ”Jos haluat syödä vähemmän, käytä
pienempää lautasta” (Warde, 2011).

 
 Tiedostamattomien tapojen lisäksi suurin este vastuulliselle
kulutukselle on kuluttajien uskonpuute. Suurin osa kuluttajis-

 ta ei usko, että kulutuskäyttäytymisellä todella voisi vaikuttaa
 tuottajan oloihin –ajatellaan, että vastuu on tuottajalla, ei
kuluttajalla (Nijkamp 2011). Tämä näkemys on kuitenkin väis-

 tymässä pikkuhiljaa vastuullisemman kuluttamisen tieltä.
 Kasvava LOHAS-kuluttajasegmentti haluaa tehdä elämässään
 valintoja, joita pitää oikeina ympäristön ja yhteiskunnan
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kannalta. LOHAS-kuluttaja uskoo kuluttamisella vaikuttami-
 seen. Näin LOHAS-kuluttajilla onkin avainrooli vastuullisen
 kuluttamisen suosion kasvussa. Esittelen lyhyesti seuraavilla
 sivuilla LOHAS-segmentin, sillä suunnittelijan on hyvä tietää,
minkälaiset asiat motivoivat vastuullisia kuluttajia.
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LOHAS-kohderyhmä uskoo 
kuluttamisella vaikuttamiseen

Sanayhdistelmä LOHAS tulee englanninkielen sanoista Li-
 festyles of Health and Sustainable (lohas.com, 2011). LOHAS on
 Japanista ja Yhdysvalloista vuonna 1999 maailmalle levinnyt
 tapa kuvata vastuullista kuluttajaa, jonka kulutustottumuksiin
 kuuluu paitsi ekologinen ja eettinen vastuu, myös sosiaalisen
vastuun ja terveyden korostaminen. Suomessakin vastuullis-
 ten kuluttajien määrä on jatkuvassa kasvussa. Viestintä- ja
 PR-toimisto Hill & Knowltonin vuonna 2009 julkaiseman
 tiedotteen mukaan yli 800 000 aikuisikäistä suomalaista, eli
15-20 prosenttia väestöstä, voitiin laskea kuuluvan LOHAS-
 kuluttajiin. Pakkaustutkimus PTR:n  vuonna 2011 tehdyn
 Tripod-tutkimuksen mukaan mahdollisia heavy ja medium
 LOHAS kuluttajia olisi väestöstä jopa 34%. PTR on tässä
 tutkimuksessa jakanut kuluttajat heavy, medium ja light
 LOHAS-ryhmään, sekä niihin, joita ei kiinnosta vastuullinen
 kuluttaminen ja niihin, jotka ovat kaikkea ekologista vastaan.
 LOHAS-kuluttajien osuutta väestöstä on kuvattu kuvassa 4.
 (Eboreime, 2011.)

 Heavy LOHAS-kuluttajille tärkeää on oman elämäntyylin ja
 oman identiteetin rakentaminen vastuullisen kuluttamisen
 kautta. Tyypillistä heille on sisältäpäin ohjautuva humanismi:
he arvostavat moniarvoisuutta ja ovat laaja-alaisesti kiinnostu-
 neita monista asioista. He kokevat velvollisuudekseen muiden
hyvinvoinnin parantamisen ja tukevat aktiivisesti yhteiskun-
 nallista oikeudenmukaisuutta ja sitä ajavia toisinajattelijoita.
 Heavy LOHAS –kuluttajat vastustavat kerskakulutusta ja
vaalivat ekologisia arvoja. He arvostavat estetiikkaa, omape-
 räisyyttä ja yksilöllisyyttä, kuluttavat uudempaa teknologiaa
ja kokevat itsensä luoviksi. (Eboreime, 2011.) Nämä LOHAS-
 kuluttajat seuraavat globaalisti taloutta, kulttuuria ja poliittisia
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 Kuva 4: LOHAS-kuluttajien osuus suomalaisista kuluttajista

(Pakkaustutkimus PTR 2011).
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päätöksiä, ja peilaavat saamansa tietoa oman maailmankuvan-
sa arvoihin. He ostavat sekä järjellä että sydämellä. Tyypilli-
 sesti LOHAS-segmentti kuluttaa luomua ja lähiruokaa, suosii
 ekosähköä ja on kiinnostunut vaihtoehtoisesta lääketieteestä
ja itämaiseen filosofiaan pohjautuvista kehon ja mielen yh-

 distävistä harjoitteista kuten joogasta. Tärkeää heille on myös
työelämässä jaksaminen ja hyvinvointi. (Hill&Knowlton, 2009.)

 Medium LOHAS –kuluttajissa korostuu sekä moderni, että
 traditionaalinen humanismi.  Heille ekologiset faktat, kuten
 hiilijalanjäljen pienentäminen, ovat usein tärkeämpiä kuin
 Heavy LOHAS-ryhmälle, jolle lukuja enemmän merkitsevät
mielikuvat. Medium LOHAS-kuluttajat pyrkivät usein vaikut-
 tamaan perheensä ja ystäviensä ostokäyttäytymiseen. Heillä
on syvä huoli ilmastonmuutoksesta ja muun muassa tuotanto-
eläinten olosuhteista. Sekä Heavy- että Medium LOHAS-ku-
 luttajat ovat keskimäärin muita kuluttajia hieman paremmin
 koulutettuja, mutta eivät välttämättä varakkaampia, ja he ovat
omien valintojensa takia keskimääräistä tyytyväisempiä elä-
 määnsä. Naisista LOHAS-kuluttajia on noin 39% ja miehistä
29%. (Eboreime, 2011).
 
 LOHAS-kuluttajat ovat aktiivisia nettikäyttäjiä. He tekevät
verkossa hankintoja, ja keskustelevat siellä ostosuunnitelmis-
taan. LOHAS-kuluttajat ovat kriittisiä ostopäätöksissään ja nä-
 kevät vaivaa löytääkseen arvojaan vastaavat tuotteet. Tuotteen
 hyväksi havaittuaan he ovat kuitenkin hyvin tuoteuskollisia
ja suosittelevat hyvinä kokemiaan asioita toisille. He arvos-
 tavat hyviä brändejä ja tutkivat tarkasti pakkausmerkinnät.
 Nämä kuluttajat ostavat mieluummin palveluja kuin tavaraa.
 He ymmärtävät, että oma esimerkki vie asioita eteenpäin.
(Hill&Knowlton, 2009.) Trendianalyytikko Kati Hienonen Per-
 hosvaikutus Oy:stä kiteyttää: ”Pehmeistä arvoista on tulossa
kovia arvoja. Elämyskuluttamisesta siirrytään merkityskulut-
tamiseen, ollaan kiinnostuneita tuotteiden liittymisestä suu-
 rempaan merkityskokonaisuuteen, äärimmillään kuluttamisen
kautta etsitään omalle elämälle tarkoitusta”. (ibid.)
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 Liisa Välikankaan mukaan kuluttajat tekevät harvoin suoraan
 eettisiä valintoja, joista eivät voi hyötyä (Pentikäinen 2009, 53). Hill
 & Knowltonin Jami Taipalisen mukaan LOHAS-kuluttaja
 taas valitsee elämäntyylinsä huolimatta siitä, näkyykö hyöty
 itselle heti tai ollenkaan. Hän puhuu ”eettisistä optimisteista”.
 Suomalaisiin on iskostettu säästäväisyyden kulttuuri ja kynnys
 ostaa hintavampia, mutta vastuullisemmin tuotettuja tuotteita
on korkea. Taipalinen  korostaa, että sitä vastoin LOHAS-
 kuluttajan taloudellisen tilanteen pitää olla kuitenkin tosi
 tiukka, jotta hän luopuisi periaatteistaan. Näiden kuluttajien
 käsitys luksuksesta on erilainen, kuin mihin olemme aiemmin
 tottuneet. ”LOHAS-kuluttajat haluavat osallistua ja vaikuttaa.
He pyrkivät pois minäkeskeisyydestä muiden suuntaan,” selit-
tää Taipalinen (Markkinointi & Mainonta, 2009).

Sitä mukaa kun ihmisten tietoisuus lisääntyy, tulee epäeetti-
 seksi olla toimimatta ympäristön hyväksi. LOHAS-kuluttajat
ovat keskimääräistä onnellisempia (Eboreime, 2011). Tämä saat-

 taa johtua siitä, että meillä on geneettinen ominaisuus yrittää
selviytyä aina parhaamme mukaan elämästä. Asioista on tais-
 teltava, jotta niistä tulee merkityksellisiä. Tunnemme itsemme
 moraalisesti paremmiksi ja siksi myös onnellisemmiksi jos
 ”teemme oman osuutemme”. Yhteiskuntamme myös toitottaa
 meille että jos et ole yritteliäs ja koita tehdä aina parhaasi, et
 ole mitään. Niinpä kuluttajat tuntevat itsensä onnellisemmiksi
voidessaan vaikuttaa asioihin. (Grant 2007, 31.)
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Pohdintaa

 Rakennamme identiteettiämme ja luomme paikkaamme
yhteisössä kulutuksemme kautta. Tunnemme itsemme onnel-
lisiksi tehdessämme ”oikeita” valintoja, jota muutkin arvos-
tavat. Miksi siis rajata suunnittelu vain esteettisen miellyt-
 tävyyden tavoittelemiseen, kun hieman pidemmälle vietynä
 suunnittelu voi luoda ihmisille onnellisuutta? Voimme luoda
 tarinoita ja kokemuksia, jotka ovat merkityksellisiä ihmisille
ja jotka luovat uusia sosiaalisia verkostoja ja uutta yhteisöl-
listä kulttuuria.
 
Suunnittelijan tulisi pelkän visuaalisen muotoilun sijaan pyr-
 kiä luomaan tuotteita ja palveluita, jotka auttavat kuluttajia
rakentamaan omaa identiteettiään eri yhteisöissä ja toisaal-
ta rakentavat yhteisöllistä kulttuuria, joka korostaa paikalli-
 sia traditioita ja ”aitoja asioita”. Suunnittelijoiden kannattaa
 miettiä, miten LOHAS-kuluttajien motiivien ymmärtämistä
 voisi hyödyntää muidenkin kuluttajasegmenttien kohdalla.
 Meidän suunnittelijoiden on syytä tutkia ja  havainnoida
kuluttajien toimintaa, tapoja ja tottumuksia, joihin vaikut-
 tamalla voimme  edistää vastuullisen kulutuksen kasvua.
 Sosiaalinen media ja web 2.0 on tässä avainasemassa.
 Seuraavassa luvussa aukaisen keinoja, joilla vastuullisuutta
 voidaan myydä kuluttajille.
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4
VASTUULLISESTA 

VIESTINNÄSTÄ 
JA MARKKI-
NOINNISTA

 Tässä luvussa pohdin, miten suunnittelija
 voi tehdä vastuullisemmista valinnoista

 houkuttelevampia kuluttajille. Millä keinoin tuoda
 esiin ekologisempien ja eettisemmin tuotettujen

 tuotteiden tuote-etuja ja vähentää vihreitä
 tuotteita kohtaan tunnettuna ennakkoluuloja?

 Miten suunnittelija voi informoida kuluttajia ja
 tukea heitä vastuullisempien kulutuspäätösten

 tekemisessä? Miten välttää viherpesua, jossa asiat
 näyttävät vihreämmiltä, mutta todellisuudessa

 vievät kuluttajia vain harhaan? Pohdin sitä, miten
 yritykset voisivat oikeasti toimia vastuullisesti

 ja miten ne voisivat viestiä siitä kuluttajille.
 Miten muuttaa kuluttajien valintoja ja tapoja

ekologisesti ja eettisesti kestävämpään suuntaan?
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Miten myydä 
hyvää elämää?

 arkkinointi ja kestävä kehitys on perinteisesti
 nähty toisistaan erillisinä ja niiden yhdistämistä on
 pidetty vaikeana. John Grant (2007, 4) vertaa niitä

 kahteen mannerlaattaan, jotka törmätessään joko nostavat
 maan pintaa muodostaen vuorijonon tai painavat toisiaan alas
muodostaen meren. Vanha ”vihreä” ajattelu, jossa  taloudelli-

 nen kasvu pois sulkee ekologiset arvot on tullut tiensä päähän.
 Onkin kehitettävä uusia innovaatioita, joissa vastuullisuus on
jo lähtökohtaisesti mukana samalla kun niillä on myös talou-
dellista merkitystä.

 
 Vihreän markkinoinnin ongelmana on, että markkinoille on
 vaikea luvata suoria etuja vastuullisuudesta. Roope Mokka
pohtii, miten eettisen elämyksen voisi hinnoitella? Tai tuot-

 tajan tarinan? Hän antaa esimerkkinä autot, joissa luksusta
 myydään hintaa korottavana lisäarvona. Vastuullisuudelle ei
 tällaista lisäarvoa ole olemassa. (Pentikäinen 2009, 118.) Designin
 arvoa on vaikea mitata, koska on vaikea määritellä onnistuu
tai epäonnistuu nimenomaan designin vuoksi ja mihin vaikut-

 tavat muut asiat, kuten tuotteen markkinointi tai alan kilpailu.
 Designia ei voida mitata numeraalisesti toisin kuin myynnin
kasvua, mediahuomioita tai muita mainosalan myyntiä edis-

 täviä toimenpiteitä. Laadulliset mittarit puuttuvat ja niiden
 kehittämiseen on esimerkiksi Suomessa herätty vasta vuonna
2011 käynnistetyn Design ROI {return on investment} – hank-
keen kautta (www.designroi.fi). Laadullisten mittareiden puuttu-

 misen lisäksi on myös vaikea erottaa designin vaikutus muista
ulkoisista muuttujista kuten markkinatilanteen ja kilpailu-

 kentän muutoksista ja markkinointipanostuksiin käytetyistä
resursseista (Press&Cooper 2003, 38).

4.1
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Ongelmana on myös se, ettei ”vihreys” itsessään ole käytän-
 nöllinen tuote-etu. Grantin (2007, 125) mukaan: ”siitä ei ole
 minulle [henkilökohtaisesti] mitään suoranaista hyötyä, ellei
 lasketa sitä, että se pelastaa maapallon, jonka päällä seison.
 Siinä voi olla sosiaalisia, psykologisia ja poliittisia etuja, mutta
 vihreä tuote ei vastaa kysymykseen Mitä se tekee minulle?”.
Sen sijaan vihreillä tuotteilla voi kyllä olla toissijaisia tuote-

 etuja kuten kestävyys, tehokkuus, edullisuus tai terveellisyys ja
 laadukkuus (Press&Cooper 2003, 38).

 
iisa Välikankaan mielestä vastuullisen markkinoin-
nin ongelmana on usein, että siinä kaupataan tek-
nisyyttä; näytetään tuotteen vihreitä ominaisuuk-

 sia, ei elämystä, joka sen käytöstä saadaan. Hänen mukaansa
 median tehtävä on kertoa, mitä on hyvä elämä ja miten siihen
pääsee. Media voi vahvistaa olemassa olevia arvoja. ”Eetti-

 sesti kestävämmän tuotteen hinta pitäisi pystyä kääntämään
 kulutushyödyksi, ei menetykseksi. (… ) Miten myydä ajatusta,
 että kun ostat tämän, olet parempi ihminen?” (Pentikäinen 2009,

 119.) Poissa ovat heti hajoavat ekologiset ”muovi”pussit ja
 pesu-aineet, jotka eivät hoida hommaansa. Vaikka ne ovatkin
 jättäneet epäluulon kuluttajiin, on vastuullisista tuotteista on
 tullut Grantin (2007, 53) mielestä nykyään jopa muita tuotteita
 parempia: kestävämpiä, tehokkaampia, terveellisempiä ja
 halvempia.

Vastuullinen kuluttaminen ei nykypäivänä saisikaan tarkoit-
 taa laadusta luopumista, vaan kuluttajille tulisi olla tarjolla
jokaisessa tuotekategoriassa vastuullisemmin tuotettu vaih-
toehto, joka on laadukas, edullinen ja kaupallisesti kannat-

 tava. Reilunkaupan resepti kuuluu ”Creating trade not aid”
 (vapaasti suomennettuna: kaupankäyntiä, ei avustustyötä). Tai
kuten Bono sanoi Madison & Vine –tuotteiden julkaisutilai-

 suudessa: ”Emme halua teidän ostavan näitä farkkuja köyhien
 afrikkalaisten takia. Emme halua teidän ostavan tätä paitaa

L
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 mistään muusta syystä kuin että se on rekin kaunein paita”
(Grant 2007, 162). Ekologisuus tai eettisyys ei olekaan suurimmal-

 le osalle kuluttajista enää ensisijainen valintakriteeri. Tämä
 tuli esiin Globe Hopelle tekemässäni tapaustutkimuksessa
 (katso liite), jossa vastuullisuutta pidettiin tulevaisuudessa
 kaikkien tuotteiden edellytyksenä ja se oli vasta toissijainen
 arvo. Ensisijassa arvostettiin tuotteen ulkonäköä ja laatua.
 Ekologisuus ja eettisyys on tärkeää, mutta nykykuluttajat eivät
halua manifestoida vihreyttä kantamalla kierrätetyn näköi-

 siä vaatteita (sivu 13 liitteessä). Mielestäni ekologisuuden ja
 eettisyyden visuaalinen kieli onkin muokkautunut kymmenen
vuoden aikana radikaalisti ja nykyisenlainen vastuullinen ku-

 luttaminen suosii suunnittelua, jossa vastuullisuus ei enää näy
päällepäin tuotteessa. Tästä esimerkkejinä voidaan pitää esi-

 merkiksi suomalaisen Samu-Jussi Kosken Samuji-brändiä
    tai ruotsalainen Camilla Norrbackin Ecoluxury-vaatteita.

Myös vastuullisten yrityksen tuleekin olla kilpailtuja ja tuot-
teiden kannattavia, jotta saadaan varmistettuja  laatu kulut-

 tajalle. Grantin (2007, 123) mukaan on kaksi tapaa tuoda esiin
vihreiden tuotteiden tuote-etuja:

 1. Vähemmän, halvemmalla, minimalistisemmin.
 nnEsimerkkinä Grant antaa japanilaisen Mujin, joka tuottaa
 nnekologisia, yksinkertaisia ja halpoja asioita. Näiden etu on
 nnvihreyden lisäksi se että ne ovat edullisia, käytännöllisiä,
 nnkauniita ja yksinkertaisia. Ja niihin on varaa suurilla
 nnmassoilla. Suurin osa kuluttajista ei välttämättä edes miellä
nnniitä mitenkään erityisen vihreiksi tai ajattele kokoa asiaa.

2. Enemmän. Nämä vihreät tuotteet kilpailevat luksus-
 nntuotteiden sarjassa. Ne ovat yhtä herkullisia ja laadukkaita
 nnkuin saman tuotekategorian vastaavat tuotteet, mutta
 nnsen lisäksi vielä vastuullisesti tuotettuja, jolloin ne
 nnlunastavat hintansa paremmin. Tällaisia ovat muun muassa
nnBlack&Greens –suklaat.
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 rant (2007, 4 esipuhe) jakaa vastuulliset kuluttajat kah-
teen eri koulukuntaan, joista toinen korostaa kulut-

 tamisessa leikkaa {cut} ja toinen vaihda {switch}
 -mentaliteettia. Ensimmäisen mukaan  meidän tulisi kuluttaa
 vähemmän, downshiftata, elää yksinkertaisempaa elämää,
 jakaa enemmän sekä ostaa vain sitä mitä todella elämässä
 tarvitaan. Tämän koulukunnan kuluttajien mukaan kulutusta
tulisi leikata. Meidän tulisi kuluttaa vähemmän ja järkeväm-

 min ja pohtia sitä mitä todella tarvitsemme. Jälkimmäisen
 mukaan meidän tulisi vaihtaa tuotteemme, joita olemme
 tottuneet ostamaan, järkeviin ja eettisiin tuotteisiin, joilla on
 matala hiiilijalanjälki. Meidän tulisi ottaa kaikki irti siitä, että
vastuullisuudesta on tullut tyylikästä, inspiroivaa ja trendikäs-

 tä. Toisin sanoen; jälkimmäiset siis luottavat markkinoinnin ja
 kulutuksen voimaan kun ensimmäiset ovat sitä vastaan. (ibid.)

 Usein tarvitaan kuitenkin näiden molempien kulutusaatteiden
yhdistämistä. Moni kuluttaja tuntee tehneensä jotakin vaih-

 taessaan tavalliset banaaninsa Reilun kaupan banaaneihin.
Banaanien vaihtaminen Reilun kaupan tuotteisiin ei kuiten-

 kaan vielä muuta trooppisten hedelmien kulutusta. Todellista
 vihreyttä olisi leikata näiden kulutusta ja vaihtaa banaanit
paikallisiin kausihedelmiin. (Grant 2007, 180.)

 
Vihreä markkinointi epäonnistuu, jos se olettaa, että kulut-

 tajat olisivat valmiita leikkaamaan kaikesta. Niinpä tarvitaan
 molempia tyylisuuntia: meidän tulee leikata kulutusta, mutta
myös vaihtaa osa tuotteistamme ympäristöä vähemmän kuor-

 mittaviin. Tärkeintä on kuluttajan tiedottaminen mahdollisista
 valinnoista, joita hän voi tehdä, ja niiden vaikutuksista.

G
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Suunnittelijan tehtävänä 
on informoida kuluttajia

 uunnittelijan roolina on informoida kuluttajia.
 Esimerkiksi ruokapakkauksen etiketissä oleva tieto
saavuttaa kuluttajat hyvin, koska se on läsnä joka-

 päiväisessä elämässä ja siten sillä on enemmän tarttumapintaa
kuluttajan arkeen, kuin vaikka poliitikoilla ja muilla päättä-

 jillä, jotka säätävät ympäristölakeja ja -säädöksiä. Erilaisilla
 markkinointikampanjoilla voi vaikuttaa ihmisten tietoisuuteen
 ja sitä kautta muuttaa kulutustottumuksia. ”Vain informoitu
 ihminen voi olla aktiivinen kansalainen” (Grant 2007, 139). Mitä
enemmän tiedät, sen vastuullisemmin todennäköisesti käyt-

 täydyt ja ehkä opetat muitakin. Jos kuluttajat, markkinoinnin
 ammattilaiset ja brändinomistajat tuntisivat paremmin omien
valintojensa vaikutukset ympäristöön, toimisimme todennä-

 köisesti enemmän arvojemme mukaan ja olisimme valmiimpia
muokkaamaan positiivisempaa tulevaisuutta (Goleman 2009, 5).

 
 Grantin mukaan vihreän vallankumouksen avaimet löytyvät
 teknologiasta, bisneksestä ja jokapäiväisestä elämästä sekä
 näiden yhdistelmistä. Kun 1970-luvulla vihreä aate vastusti
teknologiaa, nykyinen vihreä ajattelu luottaa uuteen teknologi-
aan ja sen kaupallistamisen mahdollisuuksiin. Ollaan ymmär-

 retty, että ekonomista kasvua ja uusia innovaatioita tarvitaan
 puhtaamman ja vihreämmän maailman saavuttamiseksi. (Grant

2007, 139.) Suomi Cleantechin kärkimaina voisi olla tämän vih-
 reän teknologian kärjessä kehittelemässä uusia innovaatioita.

 Suunnittelijan roolissa ihmisiin voi vaikuttaa neljällä tavalla
(Grant 2007, 33):

 1. Koulutuksella – Mitä enemmän ihmiset tietävät, sen
nnvastuullisemmin he käyttäytyvät.
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 2. Ymmärtämällä ettei vihreä elämäntapa ole mikään niche,
 nnvaan tarjota sellainen vaihtoehto, joka puhuttelee suuria
nnmassoja.
3. Ulottamalla vihreä elämäntapa keskiluokalta myös työväen
nnluokkaan

 4. Tekemällä vihreät teot kulttuurisesti hyväksyttäviksi ja
 nnympäristöä kuormittavat (mm. lentomatkustaminen)
nnvähemmän haluttavaksi.

 

 uteen teknologiaan liittyy aina uutuuden pelko, jota
 Grant (2007, 193) kutsuu vihreiden innovaatioiden
 kohdalla englanniksi ”greenofobiaksi”. Greenofobia

 tarkoittaa pelkoa siitä, että uusi teknologia syrjäyttää vanhat.
 Ihmiset suhtautuvat usein varauksella uusiin innovaatioihin,
 koska niiden opetteleminen vaatii oman mukavuusalueen
 ulkopuolelle siirtymistä. Monilla yrityksillä puolestaan on
 pelko siitä, että uusi teknologia tekee vanhoista tarpeettomia
 ja näin yritykset joutuvat ottamaan taloudellisia riskejä, kun
 ne joutuvat investoimaan uusiin tuotteisiin ja sovelluksiin.
 Esimerkiksi Spotifyhin on suhtauduttu varauksella, koska sen
 sanottiin laskevan levymyynnistä saatavia tuloja. Pikkuhiljaa
levy-yhtiöiden oli kuitenkin lähdettävä tähän kehitykseen mu-
kaan, koska koko musiikkibisnes oli siirtynyt tähän uuteen lii-

 ketoimintamalliin. Näin Spotify muutti koko toimialaa, vaikka
 levymyynti ei kokonaan kadonnutkaan. Ympäristön kannalta
muutos oli kuitenkin hyvä, materiaali (levyt) siirtyivät sähköi-

 siksi tiedostoiksi.  Samalla kun materiaalin tuotanto väheni,
levyjen kuuntelusta tuli kuluttajille helpompaa ja edullisem-

 paa. Spotify myös lisäsi kiinnostusta musiikkia kohtaan kun
 sitä ei enää tarvinnut lähteä etsimään levykaupoista tai ostaa
iTunesista. Voisiko kiinnostusta vastuullisempaan kulutuk-
seenkin lisätä helpottamalla sen saatavuutta?

 Suunnittelijalla on suuri rooli siinä, että ekologisista tuotteista
saadaan tehtyä kuluttajille haluttavampia ja vähemmän pelot-
tavia. Kestävän kehityksen vastustus lähtee usein ennakko-

U
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oletuksista, joiden mukaan ekologisuus on primitiivistä, likais-
ta, rosoista ja epämiellyttävää. Sen oletetaan olevan myös as-

 kel sivistyksessä takaisinpäin kohti askeettisempaa maailmaa.
Kuluttajat ajattelevat ekologisen elämäntavan vaativan uh-

 rauksia ja etujen menettämistä. Monen mielestä ekologisuus
 edustaa tietynlaista elämäntyyliä, joka tarkoitettu vain tietyille
ihmistyypeille, ja että oman ekologisen jalanjäljen pienentä-
minen on epämukavaa ja aikaa vievää. (Grant 2007, 206.) Ekologi-

 suuden ideologiaa on pitkään ajanut yksi äänekäs ryhmä, joka
 on halunnut näyttää myös muille, kuinka vihreästi se ajattelee.
 Ekologisuuden visuaalisuus, joka pitkälti on pohjautunut
 vihreän värin, kierrätysmateriaalin ja stensil-tyylisten fonttien
 käyttöön on identifioitunut tälle kohderyhmälle, joka haluaa
 "käännyttää" muita vihreään ajatteluun. Tämä maailma on
 kuitenkin ollut vieras suurelle yleisölle ja osiltaan aiheuttanut
 pelkoa siitä, että käyttämällä ekologisia tuotteita, on vaarana
leimautua tuohon äänekkäiden "viherpiipertäjien" joukkoon.

 Moni myös uskoo ekologisuuden olevan kalliimpaa ja tehot-
 tomampaa, tai pilaavan maisemaa kuten tuulivoima. Joskus
 ihmiset vastustavat sellaisiakin uusia asioita, jotka eivät
koskettaisi omaa elämää. (Grant 2007, 206.) Muun muassa Maa-

 tilatoria saatetaan vastustaa vain sen kalliiden hintojen vuoksi
 tai elitistisen leiman takia, vaikka nämä vastustajat eivät edes
koskaan kävisi siellä eikä se olisi heidän rahoistaan pois. Ihmi-

 set ovat myös haluttomia tekemään ympäristötekoja, koska he
 kokevat etteivät muutkaan niitä tee. Esimerkiksi Euroopassa
 saatetaan kokea, että täällä tehdään jo paljon enemmän kuin
 muualla maailmassa, joten olemme jo kantaneet kortemme
kekoon.

 
Grantin (2007, 201) mukaan greenofobiaa voidaan poistaa teke-

 mällä tuotteista tutun oloisia, turvallisia, helppokäyttöisiä ja
helposti saatavilla olevia. Suunnittelijan tehtävä on kommuni-
koida tuotteen positiivisia puolia, käytettävyyttä ja emotionaa-

 lisuutta ja auttaa kuluttajia saamaan kokonaiskuva tuotteesta.
 Markkinoinnin tai PR-työn ammattilaisena suunnittelija voi
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 tarjota markkinoille alustan puskaradion {word-of-mouth}
 suosituksille, jotka puolestaan vievät perinteistä, maksettua
 markkinointia paremmin sanomaa perille. Tuotteiden eduista
 puhuttaessa on kuitenkin varottava liittämästä tuotteisiin
 argumentteja, jotka saavat ne näyttämään vihreämmiltä kuin
oikeasti ovatkaan. Tällöin syyllistytään helposti viherpesuun,

  jossa kuluttaja kokee toimivansa enemmän ympäristön
 hyväksi kuin mitä todellisuudessa tekee. Onkin syytä erottaa
 kuitenkin todellinen vastuullinen suunnittelu ja sellainen
 markkinointi, joka näyttää vihreältä, mutta todellisuudessa on
 viherpesua. Seuraavissa luvuissa käyn ensin läpi viherpesun
 tyypillisimpiä ilmenemismuotoja, miten niitä voi välttää ja
 lopuksi, miten suunnitella oikeasti vastuullisia tuotteita ja
palveluita.
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Viherpesu vie uskottavuutta 
vastuulliselta markkinoinnilta

 iherpesuksi {greenwash} kutsutaan sitä, kun yritys
 väittää tuotteidensa olevan vihreämpiä, kuin mitä ne
 todellisuudessa ovat. Yritys voi värittää tuotteidensa

 tarinaa vaikka liittämällä teollisesti tuotettuun tuotteeseen
 kulttuurisia ja persoonallisia kuvauksia, joilla ei ole mitään
 todellisuuspohjaa. Tuotteita voi värittää sekä mielikuvallisesti
(usein visuaalinen viittaus luonnonmukaisuuteen) että suoral-
la verbaliikalla. Esimerkiksi teollisesti tuotetusta omenapiira-

 kasta halutaan antaa kuva, että se on Pohjanmaan mummon
 perinteinen kotona leivottu herkku ja näin luoda assosiaatioita
 maalaisuuteen ja käsintehtyyn, ”parempaan” tuotteeseen.
 Tällaiset tuotteet perustelevat nykyajassa usein korkeampaa
 hintaa ja ovat siksi teollisuudelle haluttavia tuoteasemointeja.
 On muistettava, että kaikki maalta tuleva ei automaattisesti
 ole luomua ja vaikka olisikin, sen on oltava myös järkevän
hintaista. (Grant 2007, 5.)

 
 Viherpesua on myös sanoa tuotteen olevan luonnollinen –
joka ei ole sama kuin luonnonmukainen – tai antaa brändil-

 le valheellisia nimiä kuten Herbal Essence vaikka tuotteella
 ei olisi mitään tekemistä yrittien kanssa tai siinä olisi vain
 pieni prosentti jotain yrttiuutetta. Monilla brändeillä on omia
 ”ekomerkkejä”, joissa saattaa lukea että ne on valmistettu
 kierrätetystä materiaaleista. Mistään ei kuitenkaan selviä
 kuluttajalle, mitä nuo materiaalit ovat ja mikä osa tarkalleen
 on kierrätettyä.

 Kuluttajan olisi hyvä myös muistaa, että merkintä "luomu" tai
"luonnonmukainen" ei aina ole ekologisuuden tae – silloin-

 kaan kun sen sen käyttö olisikin ”oikeutettua”. Esimerkiksi
 luomupuuvillan tuotanto kuormittaa ympäristöä enemmän

4.3
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kuin useimmat keinokuidut (Goleman 2009, 23). Jotkut brän-
 dit yrittävät myös ratsastaa vintage-muodin aallonharjalla
 ekologisuuden nimissä. Vintage on vihreää ainoastaan jos
 kyse on oikeasti jo käytetystä tavarasta. Monilla brändeillä,
 kuten Dieselillä, on oma vintage-mallistonsa, joka ainoastaan
 jäljittelee vanhaa. Todellisuudessa esimerkiksi hiekkapesu,
 jolla tuote kulutetaan, voi olla hyvin haitallista halpamaiden
työntekijöiden terveydelle ”tavallisten” vaatteiden valmistuk-
seen verrattuna. (Grant 2007, 286.)

 n myös huomioitava, että sisällön tulee olla linjassa
median kanssa. Ei ole järkevää lähettää massapos-

 tituksena massiivisella, erikoisefektein varustellulla
 pakkauksella ja sen kuljetuksella ympäristöä kuormittavaa
tietopakettia, joka kertoo yrityksen uudesta, vihreämmästä lin-

 jasta tai lennättää kuvausryhmää maapallon toiselle puolelle
kuvaamaan yrityksen vastuullisesta strategiasta kertovaa spot-

 tia (Grant 2007, 86). Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja
 Reetta Meriläinen korostaa, ettei eettisyyden liimaaminen
 tuotteeseen kannata, sillä se voi herättää epäilyksiä tuotteen
laadusta tai siitä, että eettisyyden korostamisella peitellään jo-

 tain. Hänen mielestään tehokkaampaa on antaa kuluttajan itse
 huomata ja sitten todentaa havaintonsa. (Pentikäinen 2009, 132.)

Viherpesua voi Grantin (2007) mukaan välttää kolmella tavalla:
 
nn1. Käyttämällä yleisesti tunnustettuja ja hyväksyttyjä ympä-

 mmnristösertifikaatteja: luomu, ReiluKauppa jne. tai omia
 mmnmerkintöjä kuten erilaiset hiilijalanjälkimerkinnät.
mmmJälkimmäisten ongelmana saattaa kuitenkin olla luotet-

 mmntavuus ja vaikea ymmärrettävyys, jos merkki ei ole
 mmnkuluttajille ennestään tuttu sekä se, että tällaiset
 mnnmerkinnät eivät aina kata kaikkia ympäristön kannalta
mnnoleellisia näkökulmia. (Grant 2007, 109.)

O

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Vastuullisesta viestinnästä ja markkinoinnista



51

 mnnTekemällä partnerisopimuksia esimerkiksi sellaisten
 mnnorganisaatioiden tai julkisuuden henkilöiden kanssa,
mnnjotka ovat yleisesti tunnettuja vastuullisten asioiden edis-
mnntämisessä (Grant 2007, 109.). (Tämän huonona puolena

 mnnon kuitenkin oletus siitä että, ihmiset olisivat vain esi-
   mnnkuvien perässä juoksevia muodin orjia. Entisaikoina
 mnmfilmitähtien käyttö mainoksissa perustui siihen, että
 mnnhaluamme sitä mitä emme voi saada. Nykyaikana kateus
mnnei enää toimi myyntikeinona.) (Grant 2007, 156.)

mnnLahjoittamalla rahaa hyväntekeväisyyteen. Lahjoitetta-
 mnnvan osuuden tuotteesta on kuitenkin oltava riittävän
 mnnsuuruinen, jotta ei syyllistytä viherpesuun. Ei ole järkevää
 mnnlahjoittaa 1% tuotteen hinnasta hyväntekeväisyyteen
 mnnja viestiä siitä suurenakin panostuksena yrityksen uuteen
mnnvastuulliseen strategiaan. Pahinta on, että ihmiset saa-

 mnndaan luulemaan heidän tekevän enemmän hyvää kuin
 mnnmitä he oikeasti tekevät. Viherpesusta on kyse, jos jo
mnnmarkkinointikuluihin menee enemmän rahaa kuin

 mnnlahjoitettavaan kohteeseen. Parempi olisikin tällöin
 mnnlahjoittaa varattu markkinointibudjetti saman tien
 mnnhyväntekeväisyyteen. Ennemmin tai myöhemmin tieto
 mnnlöytää kuluttajien korviin järjestöjen tai vastaavien kautta
 mnnja on silloin paljon uskottavampi kuin suoraan brändiltä
mnnitseltään kuultuna. (Grant 2007, 109.)

 
Ollaakseen uskottava, yrityksen pitää läpinäkyvästi ker-

 toa tuotteen valmistuksesta, vihreämmän lähestymistavan
 tavoitteiden taustoista sekä määritetystä aikajanasta, jolla
 haluttu muutos aiotaan saavuttaa (Nieminen 2008, 43). Teoksen
 Ecological Intelligence kirjoittajan Daniel Golemanin (2009,

 6) mukaan olemme saavuttamassa radikaalin läpinäkyvyyden
aikakauden {an era of radical transparency}. Hänen mukaan-

 sa tässä uudessa ajassa teknologia auttaa meitä selvittämään
 yhä paremmin tuotteen polku sen alkulähteiltä myymälöihin.
 Jättimäinen tietopankki ja sen jäsentelemiseen erikoistuneet,
 helppokäyttöiset sovellukset auttavat meitä ymmärtämään
kulutuksemme todelliset vaikutukset ympäristöön.
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Vastuullisen viestinnän 
kolme tasoa

 olt, Quelch ja Taylor julkaisivat Harward
 Business Review´ssa syyskuussa 2004 12 maata
 koskevan tutkimuksen siitä, miksi ihmiset suosivat

 tiettyjä, globaaleja brändejä. Ensimmäiseksi syyksi listallla
nousi koettu laatu, johon yhdistettiin selkeästi myös innovaa-

 tiot ja teknologia. Toisena ihmiset kokivat tärkeäksi brändiin
liitetyt emootiot ja tarinat. Kolmantena syynä suosia globaa-

 leja brändejä kuluttajat mainitsivat niiden CSR-strategian
 {Coporate Social Responsibility} (Roberts 2006, 173). Samoin
 kuin laadun, vastuullisuuden tulisi siis olla perusstandardi.
 Ethän joudu mainostamaan sitäkään, etteivät tuotteesi sisällä
rikkoutunutta lasia tai että tuotannon perushygienia tuotan-

 nossa on kunnossa. Grantin mukaan yrityksen, jonka arvot
 ovat kunnossa ja joka on tarpeeksi nöyrä, ei tarvitse mainostaa
vastuullisuutta, sillä hoitamalla politiikkansa kuntoon blogaa-
jat, sosiaalisen median vertaiskuluttajat ja erilaisten järjestö-

 jen viestinnän ammattilaiset pitävät huolta siitä, että yrityksen
 panostus huomataan  (Grant 2007, 82). Muun muassa Ikea laittoi
 asiansa vähin äänin kuntoon, tekemättä siitä mitään numeroa.
 Seuraavan kerran kun ympäristöjärjestöt ottivat selvää Ikean
 taustoista – olettaen että sen toiminta on yksi pahimmista
jätteen tuottajista – he huomasivat, että brändi olikin muut-
tanut toimintatapojaan. Koska viesti kuluttajille tuli riippu-

 mattoman, kolmannen osapuolen kautta, kuluttajat uskoivat
 sanomaan. Ikea sijoittui Britanniassa Designtoimisto Landorin
 kyselyssä seitsemänneksi vihreimmäksi yhtiöksi, vaikkei se
 tehnyt ollenkaan markkinointia uudesta vastuullisemmasta
linjastaan. (Grant 2007, 82).

 
Grant (2007) antaa muutamia neuvoja vihreään viestintään:

4.4
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 mmnAluksi on hyvä myöntää, että aihe on uusi eikä brändillä
mmnole vielä tarpeeksi tietoa kaikesta.

  
 mmnOn tärkeää olla hyvin konkreettinen ja läpinäkyvä.
 mmnKonkreettiset ja esimerkit ovat tärkeitä viestinnässä
mmnkognitiivisen psykologian takia. Suunnittelija voi visua-
mmnlisoimalla asioita tehdä niistä paremmin mieleen-
mmnpainuvia. (Grant 2007, 101.) Muun muassa amerikkalais-

 mmntaiteilija Chris Jordan on kuvannut sarjassaan
 mmnPicturing Excess massiivista kasaa vesipulloja (noin
 mmn2 miljoonaa) jotka kulutetaan Yhdysvalloissa joka viides
mmnminuutti tai 426 000 matkapuhelinta, jotka amerikkalai-
mmnset heittävät pois joka vuosi (Brown 2009, 195).

mmnVarmista ensin, että oma henkilökuntasi on mukana.

 mmnRaportoi nöyrästi (mieluummin kuin että olet
mmntäydellinen).

 mmnPuhu kun sinulta kysytään, vastaa haastatteluihin,
mmnhuolehdi dialogista kuluttajien kanssa.

 mmnAnna muiden (media, järjestöt, kuluttajat) kertoa
mmntarinasi. (Grant 2007, 101.)

 
 Grantin (2007) mukaan on kolme tapaa viestiä. Ensimmäinen
 kuuluu: ”Jos olet vihreämpi kuin muut, kerro siitä
 myös kuluttajille”. Tätä ovat noudattaneet useat ekoautoja
valmistavat brändit, jotka vertaavat autojen aiheuttamaa hiili-

 jalanjälkeä muihin samankokoisiin autobrändeihin. Teollisuus
 siis asettaa uudet standardit toimialalleen ja kommunikoi
 niistä. Tällaisessa vihreässä suunnittelussa pyritään ennen
kaikkea kaupalliseen hyötyyn – siihen, että oma tuote on mui-

 ta parempi.  Vihreys on jätetty yrityksen huoleksi ja kuluttaja
 äänestää lompakollaan. Näin suunniteltuja vihreitä tuotteita
markkinoidaan yleensä perinteisellä myynti- ja markkinointi-
kommunikaatiolla. Ongelmana onkin, miten näyttää luotetta-
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valta kuluttajien silmissä. Yritys voi kuitenkin saavuttaa kulut-
 tajien luottamuksen läpinäkyvällä PR:llä – kertomalla, miksi
 he haluavat viestiä vastuullisuudestaan (esimerkiksi siksi että
 yrityksellä on uudet arvot, joita he haluavat viestiä tuotteillaan
paremmin). (Grant 2007, 82.)

 Toisen mukaan kuluttajien on tärkeää tietää, että
 teet oman osuutesi . Suorien tekojen lupaaminen voi olla
 tehokasta, jos lupaukset pystyy pitämään. Mark & Spencer oli
 hyvin konkreettinen kiteyttäessään vastuullisuustavoitteitaan.
 Kampanjan slogan: ”Plan A, because there is no plan B” oli
 kuin suoraan jostakin poliittisesta manifestosta. Lisäksi yhtiö
kertoi avoimesti tavoitteensa ja keinonsa, joilla se aikoo tavoit-

 teisiin päästä. Tällaisessa viestinnässä vastuullisuus voidaan
 jakaa kuluttajien kanssa. Enää myynti ei ole yhdensuuntaista
 ”yritys myy kuluttajille,” vaan tähtää yhteisen kiinnostuksen
 jakamiseen, joka puolestaan mahdollistaa myös kuluttajien
 osallistamisen prosessiin. (Grant 2007, 137.)

 ”Paljon voitaisiin saavuttaa ekologisuuden hyväksi, mikäli
 kuluttajat käyttäisivät yrityksen tuotteita eri tavalla” (Grant

2007, 137.) Ariel toteutti kampanjan, jossa se kehotti kulutta-
 jia pesemään vaatteensa 30 asteessa 40 asteen sijaan. Näin
 se kommunikoi paremmasta pesutehosta alhaisemmassa
lämpötilassa, mutta myös muutti kulutustottumuksia ympä-
ristöystävällisempään suuntaan. Se aktivoi kuluttajia käyt-

 tämään tuotetta toisin ja kertoi samalla tuotteen hyödyistä.
 (Grant 2007, 184.)  Tällaiseen vastuulliseen viestintään kuuluu
myös yhteistyö järjestöjen kanssa sekä erilaiset ekosertifikaa-

 tit. Tämänkaltainen vastuullisuus ei yleensä muuta asioita
 isossa mittakaavassa, mutta uuden informaation kautta se voi
 muuttaa suhtautumista johonkin asiaan, kuten esimerkiksi
 eläinkokeisiin. Verrattuna ensimmäisen kohdan kaltaiseen,
 yrityksen johtamaan markkinointiin ja viestintään, tällaisella
 suoralla viestinnällä on edellytyksiä levitä brändikokemuksien,
tapahtumien ja yhteisöjen kautta suusta suuhun {word-of-
mouth} markkinointina (Grant 2007, 137).
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 Kolmas tapa vihreään suunnitteluun ja viestintään on
 kannustaa innovoimaan uutta ja muokkaamaan
 kulttuuria. Tämä tapa tekee uusista bisnesmalleista ja
 elämäntavoista normaaleja ja hyväksyttyjä, ja luo todellisia
innovaatioita. Suunnittelija voi näin olla tässä suuressa roo-

 lissa luomassa uusia tarpeita ja sovelluksia ja tuomassa niitä
 markkinoiden ja median kautta suuren yleisön tietoisuuteen.
 Hän voi olla mukana luomassa uusia kulttuurisia myyttejä ja
tarinoita  sekä pidempiaikaisia trendejä. (Grant 2007, 137.) Suun-
nittelija voi luoda kuluttajille keinoja, joilla he voivat pikkuhil-

 jaa muuttaa työkulttuuriaan työnantajan sanelemilta ehdoilta
 työntekijän ehdoille tai suosia Skype-puheluita paikanpäällä
 tapahtuvan konferenssin sijaan. Tässä sosiaalinen media on
 ollut paljon apuna. Suunnittelija voi esimerkiksi luoda alustan
 vaihtopalvelulle, jossa autoa tai kyytejä voi lainata sen sijaan,
että pitäisi omistaa oma auto (Grant 2007, 60).  Näissä bisnes-

 malleissa kuluttajat toimivat vapaaehtoisina (mm. Huuto.net
 ja Amazon). Kun edellisissä kahdessa viestinnän muodossa oli
 kyse vaihtamisesta tuotteita tai tapoja ekologisempiin, tässä
voi olla kyse jopa kulutuksen vähentämisestä uusien palvelui-

 den ja toimintamallien kautta.
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Pohdintaa

 Meidän tulee ymmärtää, että suunnittelijoina voimme todella
vaikuttaa yhteiskuntaan tekemällä vastuullisuudesta kulutta-

 jille haluttavampaa ja helpommin ymmärrettävää. Voimme
 tehdä vastuullisesta kuluttamisesta hauskaa ja mielekästä.
Samalla voimme tehdä omasta työstämme merkitykselli-

 sempää kun sen vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan.
 Sen sijaan, että suunnittelisimme perinteistä mainontaa,
 joka tutkitusti harvoin jää kuluttajan mieleen, voimme saada
kuluttajat miettimään omaa käyttäytymistään – ja muutta-
maan sitä. Toimiessamme konsultteina kuluttajan ja yrityk-

 sen välillä, voimme kannustaa yrityksiä tekemään tekoja,
jotka todella muuttavat kuluttajien tapoja.

Sen sijaan, että pyrimme suunnittelemaan kauniita, haus-
 koja, koskettavia ja myyviä mainoksia, meidän tulee ottaa
 tavoitteeksi suunnitella mainontaa, joka on kaikkea edellistä,
mutta jolla on myös todellisia yhteiskunnallisia ja ympä-

 ristöllisiä vaikutuksia. Olemme avainasemassa kertomaan
yrityksille, miten ne voisivat muuttaa liiketoimintaansa oi-

 keasti vastuullisempaan suuntaan ja siten löytää aivan uusia
markkinointikanavia. Meidän tulisi saada yritykset ymmär-

 tämään, että ekologinen ajattelu ei ole pelkkää pintaa, jolla
julkisivua voidaan kiillottaa. Se ei ole myöskään hyvänteke-

 väisyyttä, vaan kilpailuetu ja alati muuttuvilla markkinoilla
menestymisen edellytys. Omassa työssäni suunnittelutoimis-
tossa olen kuitenkin huomannut, että suunnittelun ammatti-

 laisia otetaan liian harvoin mukaan tuotekehittelyyn jo sen
alkuvaiheessa, jolloin muun muassa tuotteen todellista eko-

 logisuutta olisi taloudellisesti ja aikataulullisesti mahdollista
 kehittää. Kun meidät suunnittelijat pyydetään vain projektin
 loppuvaiheessa myymään jo suunniteltu tuote asiakakkaille,
    on todelliseen ekologisuuteen enää hankala vaikuttaa.
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5
SUUNNITTELIJA 

MUUTOKSEN 
AALLON-

HARJALLA

 Tässä luvussa käsittelen suunnittelijan roolia
 vastuullisilla markkinoilla. Pohdin, miten

 teollinen muotoilu ja graafinen suunnittelu
 ovat olleet luomassa estetiikkaa, joka on
 kannustanut ympäristöä kuormittavaan

 kuluttamiseen, ja miten tuon suunnan voisi
 kääntää päinvastaiseksi. Mietin, mitä meidän

 tulee ottaa huomioon suunnitellessamme
 vastuullisempia tuotteita. Miten luoda

 menestyskonsepteja, jotka samalla
 pienentävät ekologista jalanjälkeämme,

 luovat paikallista osaamista ja työpaikkoja,
 ja hyväksikäyttävät jo olemassa olevia

 resursseja samalla säästäen uusien
 luonnonvarojen käyttöä? Mikä saa kuluttajat
 arvostamaan tuotteita enemmän, jotta niitä

 toimivia tuotteita ei tarvitsisi korvata uusilla?
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Suunnittelija määrittelee 
tulevaisuuden suunnan

 uodessaan tuotteita, palveluita tai esimerkiksi
 mainontaa, suunnittelija väkisinkin ilmaisee joko
 omaa tai asiakkaansa arvomaailmaa. Suunnittelijat

 luovat kulttuuria, kokemuksia ja merkityksiä kuluttajille. He
 mahdollistavat kokemuksen, jonka tuote, media tai ympäristö
 saa aikaan ja siten muokkaa käsityksiämme maailmasta. Näin
 suunnittelijat myös osaltaan luovat kulttuuria. (Press & Cooper

 2003, 6.)  Suunnittelu tulisikin nähdä ensisijaisesti prosessina,
jossa luodaan ihmisille merkityksellisiä kokemuksia. Suunnit-

 telijalle ei riitä hyvä idea, hänen on myös tunnettava tarkasti
 ne, joille hän suunnittelee. Suunnittelija kommunikoi näiden
kuluttajien tarpeet suuremmalle yleisölle. Näin suunnitteli-

 jat osallistuvat myös aktiivisina kansalaisina yhteiskuntaan.
 Suunnittelijat määrittelevät tulevaisuuden suunnan. Heidän
 luovuudellaan ja kyvyillään ratkaista ongelmia pitäisi olla
 mahdollista esitellä arvokkaita, hyväksyviä ja tasapainoisia
tapoja elää. (ibid.)

 Suunnittelijat ovat perinteisesti olleet asiantuntijoita design
 bisneksessä. Yritykset ovat käyttäneet suunnittelijoiden,
 etenkin teollisten muotoilijoiden, palveluita niiden bisneksen
kasvattamiseen. Designin on toivottu ajanmukaisen estetii-

 kan ja stailauksen – ei todellisten innovaatioiden – kautta
kasvattavan kulutusta ja sitä kautta myyntiä. Kasvava kulu-

 tus tarkoittaa usein kuitenkin lisääntyvää tuotantoa, eikä se
 tässä mielessä ole kestävän kehityksen mukaista. Alastair
 Fuad-Luken (2004) mukaan suunnittelijoiden tulisi sen sijaan
 kiireesti omaksua estetiikan ja kaupallisuuden sijasta uusi
päämäärä suunnittelulle. Hänen mukaansa designin todel-

 linen arvo on itse prosessissa. Sen tärkein tehtävä on luoda
 uusia visioita ja merkityksiä. Fuad-Luken mukaan tämä tuo
 designin alana ja ammattina keskiöön ratkaistaessa kestävän

5.1
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kehityksen haasteita. Designin tulisi tähdätä luomaan tarvit-
 tavia yhteiskunnallisia muutoksia kestävämmän kehityksen
 elämäntavan ja työelämän puolesta. Sen tulisi tasapainoilla
 taloudellisen, sosiaalinen ja ekologisen vastuullisuuden kanssa
 ja tähdätä kaikkia näitä tasaisesti tyydyttävään ratkaisuun.
 Designin lähtökohta tulisi olla ennemmin vaikuttavuudessa
 kuin kannattavuudessa. ”Jos todella tähtäämme kestävän
kehityksen bisnekseen, meidän on kohdeltava myös yhteiskun-

 taa ja ympäristöä asiakkaina.” (Fuad-Luke 2004, 19.) Fuad-Luken
designajattelua on avattu kuvassa 5.

Chapman (2005, 10) vertaa designia lääketieteeseen. Länsi-
 maalaisessa lääketieteessä harvoin pureudutaan ongelman
 syihin. Ennemmin keskitytään vain ongelman ratkaisemiseen.
 Länsimaissa päänsärkyyn määrätään lääkettä kun vaikka
 kiinalaisessa lääketieteessä saatettaisiin todeta, että 50 %
päänsäryistä johtuu kevyestä nestevajeesta ja olisi parannetta-
vissa vain suurella vesilasillisella. Chapmanin mielestä kestä-

 vän kehityksen designilla on ollut tapana keskittyä enemmän
 ekologisen kriisin oireisiin kuin niiden perimmäisiin syihin.
 Unohtamalla ihmisten kuluttamista ohjaavat perimmäiset
 motiivit, kestävän kehityksen suunnittelu jää marginaaliseksi,
vaikka se voisi toimia positiivisen yhteiskunnallisen kehityk-

 sen edelläkävijänä. Chapman kysyy, auttavatko nämä kaikki
 teknologiset saavutukset todella meitä elämään paremmin vai
voisimmeko suunnittelijoina ottaa toisen, vähemmän teknolo-

 gisen perspektiivin. Hän toteaa: ”1900-luvun kuluttajat eivät
 alun perin syntyneet tuhlaaviksi, kourallinen markkinoita
 hallitsevia myynninnälkäisiä teollisuudenaloja koulutti heidät
 siihen. On traagista huomata, että näiden 1900-luvun oppien
vaikutukset elävät meidän lyhytkestoisessa sitoutumisessam-
me tehtyä maailmaa {made world} kohtaan.” (Chapman 2005, 9.)

 Anna Valtonen (2007) tutkii Taideteollisen korkeakoulun
 väitöskirjassaan teollisen muotoilijan roolin muuttumista
 esteettisestä ja käytettävyyteen tähtäävästä suunnittelijasta
keskeiseksi ongelmanratkaisijaksi. Hänen mukaansa jo 1960-
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Kuva 5: Design- ja hyvinvointimalli (Fuad-Luke 2007, 24).

TALOUDELLINEN
HYVINVOINTI

YMPÄRISTÖN
HYVINVOINTI

SOSIO-
KULTTUURINEN

HYVINVOINTI
YKSILÖLLINEN
HYVINVOINTI

mentaalinen
(psykologinen)

fyysinen
(fysiologinen)

henkilökohtainen
talous

paikallinen
ympäristö

emotionaalinen
henkinen

sosiaalinen
verkosto

luvulla design alettiin nähdä tuotekehitysprosessina ennem-
 min kuin toimintona, jonka suunnittelija yksin voisi luoda.
 Designin arvo alettiin ymmärtää laajemmassa mittakaavassa.
 Ymmärrettiin, että design oli ensikädessä keino ymmärtää
 inhimillisiä arvoja ja ihmisten toimintaa, teknologiset seikat
 tulivat vasta toisena. ”Kaiken menestyksekkään teollisen
 muotoilun lähtökohta on laajempi näkökulma käytettävyyden
ja loppukäyttäjän ymmärtämiseen.” Sen sijaan, että suunnit-
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 telija olisi vain yksi koneiston rattaista, suunnittelun rooli on
Valtosen mukaan muuttunut ”erikoistuneeksi asiantuntijak-

 si, jolla on [design projektien] johtamisvastuu”. 1990-luvun
 lopussa suunnittelijan rooli olikin hallita loppukäyttäjän koko
 brändikokemusta aina strategisesta suunnittelusta lopulliseen
 markkinaratkaisuun. Designjohtaja ei ollut vastuussa enää
 vain sisäisistä, hallinnollisista ratkaisuista vaan siitä, miten
 designilla voitiin tuottaa strategista arvoa yritykselle. (Valtonen

2007.)

 oidaan siis ajatella, että 2010-luvun suunnittelijan
 tehtävänä ei enää ole suunnitella vain vihreältä
näyttävää brändi-imagoa vaan uusia ekologisia ja so-

siaalisesti vastuullisempia  konsepteja, joissa unohdetaan pe-
 rinteisessä mielessä sellaiset sanat kuin imago, brändäys, PR,
 massamedia ja kommunikaatiostrategia. Niiden sijaan tulisi
 keskittyä luomaan uusia markkinarevoluutioita, ja tekemään
muutoksia koko markkinajärjestelmässä, mediassa ja yhteis-
kunnassa (Grant 2007, 54). Todellisia muutoksia saavuttaaksem-

 me, meidän suunnittelijoiden onkin suunniteltava tuotteita
 ja palveluita, jotka ovat puoleensavetäviä ja jotka tuottavat
 kuluttajille positiivisia kokemuksia (Nieminen 2008, 41). Emme
 voi suunnittelijoina rajoittaa ajatteluamme siihen, miten
 asiat ovat tässä hetkessä. Ihmiset havahtuvat yleensä jonkin
 asian toimimattomuuteen ja vanhanaikaisuuteen vasta kun
 on tarjolla jokin selkeästi parempi, koko toimialan mullistava
 ratkaisu. Siihen asti he ovat asiaa kummemmin miettimättä
käyttäneet huonosti toimivaa ja hidasta teknologiaa tai pal-

 velua. (Chapman 2005, 14.) "Suunnittelijan on pidettävä mielensä
 avoinna ja koitettava muuttaa asioita perustavanlaatuisesti.
 Pienet muutokset nykyiseen suunnitteluun eivät ole riittäviä,
 ne ovat liian hitaita. Muuttaaksemme todella jotain, meidän
 on tehtävä radikaaleja muutoksia." (Walker 2006, 33.)

V
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Esteettiset arvostelmat 
rajoittavat suunnittelua

eollinen muotoilu, ekologinenkin sellainen, pyrkii asi-
oiden massatuotantoon ja esineisiin, joilla markkina-

 kasvun maailmassa on usein tietoisesti lyhyt elinikä
(Walker 2006, 74). Uudet tuotteet luovat uusia tarpeita. Mukautu-
 minen uusien tuotteiden maailmaan alkaa usein jo ennen kuin
 kuluttajalla on kyseistä tuotetta. Kuluttaja on nähnyt tuotteen
 perinteisessä tai sosiaalisessa mediassa tai vertaiskuluttajilla.
Tuotteet siis kotiutuvat osaksi yhteiskuntaa ja kulttuuria – jos-
 kus jo ennen kuin niitä on edes olemassa. Samalla muuttuvat
syyt käyttää tuotetta. Pikkuhiljaa muutetaan arkipäivän toi-
 mintatapoja. (Keinonen & Jääskö 2003, 43.) Paitsi puhtaasta voiton
 tavoittelusta, tämä johtuu trendeistä, jotka tulevat ja menevät
 ja ovat siten ristiriidassa kestävän kehityksen suunnittelun
kanssa. Muoti ja trendit korostavat nopeasti vaihtuvaa materi-
 aalista kulttuuriamme ja statusta, joka halutaan hankkia aina
 uusimpien muodin mukaisten laitteiden, vaatteiden, autojen
 jne. myötä. Kestävä kehitys taas pyrkii suosimaan paikallista,
 pienen skaalan tuotantoa ja tuotteiden kestävyyttä. (Walker 2006,

74.) Nykyiset esteettiset arvostelmamme ovat syntyneet massa-
tuotannon ja talouden ehdoilla. Materiaali ja tuotanto ovat sa-
 nelleet ehdot materiaalille ja muodoille. Massatuotetut esineet
 on valmistettu mahdollisimman halvalla materiaaleista, joita
on helppo tuottaa. Näistä syistä nykyiset esteettiset käsityk-
 semme ovatkin usein ristiriidassa ekologisen kestävyyden ja
sosiaalisen oikeudenmukaisuuden kanssa. (Walker 2006, 114.)

 un  jokin tuote määritellään etupäässä sen estetiikan
 kautta, meidän täytyy miettiä, mistä nuo esteettiset
 arvostelmat tulevat. Henkilökohtaiset kokemukset,

 muistikuvat, makumieltymykset ja kauneuden konventiot ovat

5.2

T

K
Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Suunnittelija muutoksen aallonharjalla



64

 kaikki asioita, jotka vaikuttavat esteettisiin arvostelmiimme
 (Walker 2006, 35). Toisaalta tässä on esteettisten määritelmien
paradoksi: konventiot puolestaan ovat vaikuttaneet henkilö-

 kohtaisiin kokemuksiimme, muistoihimme ja makuumme ja
 niin ollen muokannut esteettisiä mieltymyksiämme. Niinpä
 useat nykypäivän esineet, jotka ovat edullisia, mukavia ja
 silmää miellyttäviä, edustavat tylsän monotonista muotoilua
 (ibid). Esimerkiksi eri kahvinkeittimien muotoilussa on hyvin
 vähän eroavaisuuksia, vaikka niitä voisi suunnitella hyvinkin
 eri materiaaleista ja eri näköisiksi. Tämä ei Walkerin (2006, 35)

mukaan ole sattumaa tai mielikuvituksen puutetta vaan seura-
usta siitä, että näiden asioiden muotokieli noudattaa vallitse-

 via trendejä, muotia ja kulutuskäyttäytymistä. Me valitsemme
 tietoisesti, mitkä ominaisuudet ovat haluttavia ja mitkä eivät.
 Voiton maksimoimiseen tähtäävillä massamarkkinoilla ei ole
varaa ottaa suuria riskejä, koska tuotteiden on oltava kannat-

 tavia. Niinpä teollisuus tuottaa tuotteita jotka ovat hyväksi
 todettuja ja turvallisia valintoja (Walker 2006, 127).

 J. Mayn, Fordin designjohtajan, mukaan: ”auton ulkoinen
muotoilu on ensimmäinen visuaalinen signaali, jonka kulut-

 taja kokee. Sen lisäksi, että sen täytyy miellyttää esteettistä
 silmää, auton muotoilun tulee selkeästi kommunikoida sitä
mitä auto edustaa – mukaan lukien tunteen laadusta, tur-

 vallisuudesta ja luotettavuudesta.” (Press&Cooper 2003, 36.) Me
 olemme oppineet massakulutuksen myötä, miltä näyttää
 visuaalisesti turvallinen ja luotettava muotoilun ja näistä
 visuaalisista arvostelmista on tullut osa esteettisen maailman
konventioitamme.

Chapmanin (2005, 16) mukaan joissain olosuhteissa univer-
saalit esteettiset konventiot on syytä säilyttää, kuten tur-

 vallisuuteen liittyvissä varusteissa tai teiden kyltityksessä,
 missä uudenlaiset merkit saattaisivat aiheuttaa sekaannusta
 ja vaaratilanteita. Useissa muissa tapauksissa tuotteet, jotka
 on suunniteltu samaa kaavaa noudattaen, tarjoavat kuitenkin
kuluttajalle hyvin vähän emootiota. Lisäksi ne vahvistavat es-
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 teettisiä arvostelmia, jotka edistävät ympäristölle haitallista tai
 lyhytkestoista suunnittelua (Chapman 2005, 16). Useat nykyisistä
 esineistämme ovat kylläkin kauniita ja kiiltäviä uutena, mutta
 ne eivät säilytä uutuudenhohtoaan kauaa. Niiden pinta kuluu,
 kiiltävyys häviää ja värit haalistuvat. Niihin tulee naarmuja. Ja
mikäli esineen arvoa mitataan sen teknologisilla ominaisuuk-
silla, se menettää merkityksensä heti kun uudempi ja parem-

 paa teknologiaa hyödyntävä malli syrjäyttää sen. (ibid.)

ulevaisuuteen suuntautuva kronologinen aikakäsityk-
 semme korostaa tuotteiden uutuusarvoa ja sitä kautta
 tuotteiden niiden estetiikka ja teknologia vanhenee

 nopeasti. Teemme jatkuvasti suunnitelmia tulevaisuudelle,
 ennustamme tulevia trendejä ja pelkäämme sitä, että jäämme
 jälkeen kehityksestä. Voimme ostaa seuraavan vuoden mallin
 jo tänään – ja maksaa luotolla vasta huomenna. (Walker 2006,

 141.) Jatkuvasti nopeutuvien trendien, muodin ja teknologian
 kehityksen takia osa tuotteista on fyysisiltä ominaisuuksiltaan
 tai teknologialtaan vanhentuneita jo markkinoille tullessaan
(Chapman 2008, 8).

 Walkerin (2006, 74) mukaan emme voi ratkaista tätä ongelmaa
 kestävän kehityksen perusteesillä, minkä mukaan meidän
tulisi pyrkiä tuottamaan kestävämpiä ja pidempään käytettä-

 viä: kestävienkin tuotteiden valmistus kuormittaa ympäristöä
 ja niiden estetiikka vanhenee trendien ja teknologian nopean
 syklin myötä, jolloin kuluttajat haluavat vaihtaa ne uusiin.
 Ympäristön kannalta meidän tulisikin valmistaa esineitä, jotka
ovat, Walkerin sanoin ”good enough”, riittävän hyviä. Walke-

 rin mukaan meidän olisikin unohdettava jatkuvaan kasvuun
keskittyvä talous ja tuotettava lokaalisti paikallisista, kierrä-

 tetyistä materiaaleista tehtyjä kevyitä vaihtoehtoja, joita on
helppo päivittää. Hänen mielestään meidän tulisi pyrkiä suun-

 nittelemaan tuotteita, jotka olisi helposti valmistettavissa ja
 korjattavissa, niiden materiaalit löytyisivät helposti ja jokainen

T

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Suunnittelija muutoksen aallonharjalla



66

 osaisi ne koota tai rakentaa. Tällaiset esineet tukisivat myös
 maailmaa, jossa on vähemmän materiaa, kun tuotteesta tulee
 väliaikainen ja sen osat voidaan käyttää uudelleen. Näiden,
 helposti päivitettävien esineiden on myös mahdollista seurata
 muuttuvia trendejä niin, että niiden tuotanto on vähemmän
haitallista ympäristölle (Walker 2006, 74).

 
 Walkerin (2006, 117) mukaan meidän tulisi välttää kiiltävien,
 tahrattomien ja särkyvien tuotteiden suunnittelua, koska ne
 eivät kestä aikaa, eikä niitä ole helppo kunnostaa ja korjata.
Tuotteita ei hänen mukaansa tulisi myöskään peittää tai ver-
hota niin, ettemme ymmärrä tuotteen materiaalisia merki-

 tyksiä tai tuote jää hyvin pinnalliseksi. Sama pätee kylmiin ja
 etäisiin tuotteisiin; emme ymmärrä niiden yhteyttä luontoon,
joten emme muodosta niihin sidettä, joka saisi meidät säilyt-

 tämään ne kauemmin (tästä enemmän luvussa 5.5). Kylmät
ja etäiset, muotilla muotoillut esineet edustavat usein estetiik-
kaa, joka on tuotettu halpatuotannolla eettisesti kestämättö-
missä oloissa.

 
 älttämällä edellä mainitun kaltaista suunnittelua,
 voimme Walkerin mukaan vaikuttaa materiaalisen
 kulttuurin merkityksen muokkaamiseen ja muovata

samalla esteettisiä arvoja. ”Kun materiaalista tulee olennai-
 sempi osa tuotetta, esteettiset arvomme muuttuvat ja normiksi
 saattaakin nousta ekologinen materiaali.” (Walker 2006, 10.)

 Kestävän kehityksen design edellyttää monimuotoisuutta ja
 muotokieltä, joka muuntuu paikallisen kulttuurin, saatavissa
 olevien materiaalien ja ilmaston mukaan (Walker 2006, 126). Ehkä
 tulevaisuudessa näemme kiiltävän ja värikkään rumana, koska
tiedämme sen haitallisuuden ympäristölle. Esteettiset arvom-

 me voisivat muuttua suosimaan enemmän patinoituneita
 esineitä, joiden materiaali on luonnollisimmillaan esillä, joissa
 näkyy aika ja joita kolhut tai naarmuuntuminen eivät haittaa.
 Se, että suosisimme enemmän esineitä, joissa tuotteen ikää ja
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kestävyyttä arvostettaisiin ennemmin kuin niiden uutuusar-
voa, vaatii kuitenkin muutosta kaikessa ympäröivässä visuaali-
suudessa. Suunnittelijan mahdollisuuksiin muokata visuaalis-

 ta kulttuuria sellaiseksi kuin Walker esittää, en kuitenkaan ole
yhtä toiveikas kuin Walker. Jos maailmamme näyttäisi 1990-

 luvun sci fi-elokuvalta – jossa materiaalista on pulaa ja kaikki
on rakennettu osista, joita maapallon tuhosta selviytyneet ih-
miset ovat onnistuneet löytämään – kierrätysestetiikkakin so-
pisi sinne paremmin. Niin kauan kuin uusi ja kiiltävä kuiten-

 kin edustaa meille parasta mahdollista, ei maailmaa muuteta
 kierrätysestetiikalla, vaan kierrätysestetiikka jää nykyisessä
visuaalisessa maailmassamme pienen "aktivisti"joukon niche-

 muodiksi. Tämä tuli selkeästi ilmi Globe Hopelle tekemässäni
 case studyssa (katso liite); Fokusryhmäläiseni eivät olleet
valmiita siirtymään kierrätys-aatteellisiin vaatteisiin tai asus-

 teisiin, elleivät ne edusta ajatonta, puhdaslinjaista designia
(haastattelu ryhmä 3, 24.9.2011).

 
Myös Grant (2007, 6 esipuhe) on eri linjoilla kuin Walker. Hä-

 nen mielestään nykymaailmassa ei enää toimi, että vihreää
 aatetta levittää pieni puritaaninen ja eksklusiivinen ”bileiden
pilaaja”-joukko. Hän viittaa Bruce Sterlingin Viridian Mani-

 festoon, jossa todetaan ettei ”luonnollinen vihreys”, ”henkinen
 vihreys”, ”primitiivinen vihreys” tai ”veri-ja-maa -tyyppinen,
romantisoivat vihreys” ole osoittautunut toimivaksi. Jotta voi-
simme puhutella massoja, meidän on puhuttava heidän kiel-

 tään. Yhteiskunta ei tule niin sanotusti ”palaamaan elämään
 puissa.” Jos toisessa kädessäsi on kiiltävä iPhone, joka edustaa
 nykyaikaisinta teknologiaa ja uusimpia trendejä ja toisessa
 kierrätysosista koottu, romuluinen luuri, ei ole vaikea arvata,
kumman suurin osa kuluttajista valitsee. Esteettiset arvostel-
mat eivät muutu yhdessä yössä, mutta voimme suunnittelijoi-

 na pikkuhiljaa viedä  nykytuotteiden muotokieltä enemmän
siihen suuntaan, että niiden alkuperä ymmärrettäisiin parem-

 min ja sitä kautta niitä opittaisiin enemmän arvostamaan.
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Massatuotteista paikalliseen 
tuotantoon

 nnen materiaalien maailma oli meille tutumpi, koska
tuotteet valmistettiin lähellä ja ne koostuivat materi-
aaleista, joiden alkuperän ymmärsimme. Valmistim-

 me usein noita tuotteita itse. Vielä muutama vuosikymmen
 sitten termiä kertakäyttö ei edes tunnettu. Kun massatuotetut
 esineet nykyisin valmistetaan liukuhihnatyönä maailman
toisella puolella, tietämyksemme valmistusprosessista ja mate-

 riaaleista on häilyvämpää. Emme juurikaan ajattele, miten
 käyttämämme esineet ja tuotteet on valmistettu. Tämä johtaa
siihen, ettei niillä ole meille juurikaan arvoa. Ostamme val-

 miiksi tuotettuja, valmiiksi pakattuja tuotteita. Emme osallistu
tuotteiden valmistukseen mitenkään ja siksi ne eivät mer-

 kitse meille usein mitään. (Walker 2006, 54.) Emme tiedä, mistä
 materiaalista puhelimemme on valmistettu, saati sitten mistä
 tuota materiaalia saadaan. Emmekä ajattele, kuinka kaukaa
   avokadot ovat lautasellemme matkustaneet.

Press & Cooperin (2003, 17) mukaan tuotteet ovat globalisaa-
 tion myötä kadottaneet symboliikkansa ja tarinansa, joka on
 niille kulttuurinsa kautta ominaista. Kun Kenialaisia ruusuja
 myydään suomalaisissa supermarketeissa, Levi´s valmistaa
tuotteensa Filippiineillä ja McDonald´sin kultaiset kaaret hoh-

 tavat joka puolella maailmaa, niistä tulee vain brändejä, joilla
 ei enää ole kulttuurista arvoa. Kaiken monikansallistuessa
haluamme palata omille juurillemme ja vaalia omia kulttuuri-

 sia perinteitämme (Press & Cooper 2003, 17). Kestävän kehityksen
kannalta on tärkeää tuottaa asioita paikallisesti ja siten työllis-

 tää paikallista väestöä sekä suunnitella paikallisesti relevanttia
 designia, joka vahvistaa paikallista kulttuurista identiteettiä.
 Paikalliset esineet tukevat alueellista taloudellista kehitystä,
sosiaalista hyvinvointia ja ympäristön tasapuolista hyödyn-

 tämistä. Paikallinen suunnittelu ja tuotanto myös varmistaa,
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 että alueella säilyy kiinnostavia työpaikkoja luoville ja osaaville
 työntekijöille sekä takaa taloudellisen varmuuden, yhteisön
 hyvinvoinnin ja tunteen yhteisestä osallistumisesta luovassa,
 esteettisessä ja virikkeellisessä kulttuurissa. (Walker 2006, 75.)  Ei
 ole olemassa globaalia kuluttajaa vaan kuluttaminen täytyy
 ymmärtää paikallisesti: kylään, työpaikkaan, kotiin sidottuna
 (Roberts 2006, 26). Paikallisesti tuotetut, alueelliseen kulttuuriin
sidotut esineet ovat lähteneet paikallisesta tarpeesta. Globaa-

 lisuuden kasvaessa tuotteet menettävät merkityksensä kun
 niiden välillä ei enää nähdä yhteyksiä todellisiin tarpeisiin.
Kestävän kehityksen periaatteiden ja materiaalin vähentämi-

 sen kautta, meidän tulisi kuitenkin miettiä, mitä me todella
tarvitsemme rakentaaksemme hyvinvointiamme, kulttuuriam-
me ja identiteettiämme.

 alker (2006, 40) jakaa esineet kolmeen ryhmään;
funktionaaliset, sosiaaliset/arvoon pohjau-

 tuvat ja inspiroivat/henkiset. Jo ensimmäiset
esi-ihmisten käytössä olleet esineet voidaan jakaa näihin ryh-
miin. Nämä ryhmät esiintyivät omissa, kulttuurilleen tyypil-

 lisessä muodossa kaikissa tunnetuissa kulttuureissa, minkä
vuoksi voidaan päätellä, että ne vastaavat ihmisen perustarpei-
 siin ja ovat siksi tärkeitä Ensimmäiseen, funktionaaliseen
 ryhmään kuuluivat mm. työkalut, jokapäiväiset astiat, aseet ja
 muut esineet, jotka ensisijaisesti oli tarkoitettu käyttöesineiksi.
Ne toivat turvaa, ja tyydyttivät fyysisiä ja biologisia tarpeita. Toi-

 seen, sosiaaliseen tai arvoon pohjautuvaan ryhmään
 kuuluivat korut ja tatuoinnit. Näillä oli kyllä tarkoituksensa,
mutta ei niinkään käytännön funktiota. Sen sijaan ne määritte-

 livät paikan yhteisössä ja tukivat ihmisen persoonallisuutta. Ne
vastasivat ihmisen tarpeekseen rakastaa ja saada sosiaalista ar-
vostusta ja hyväksyntää. Kolmas ryhmä, inspiroivat/henki-

 set, käsitti muun muassa uskontoon liittyvät esineet ja taiteen.
 Niiden tarkoituksena oli vastata tiedonhaluumme, esteettisiin
 mieltymyksiimme ja henkilökohtaisen kasvun tarpeeseemme.
(Walker 2006, 40.)

W
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  Vastuullisen suunnittelijan tulisi Walkerin mukaan pyrkiä
 suunnittelemaan esineitä, jotka kuuluvat kaikkiin kolmeen
 ryhmään: funktionaalisiin, sosiaalisiin/arvoon pohjautuviin
 ja inspiroiviin/henkisiin. Hän antaa esimerkkinä tällaisesta
 esineestä rukousnauhan. Funktionaalisena esineenä se auttaa
 meditoimaan (helmien laskeminen), sosiaalisesti ja arvoon
pohjautuvasti se edustaa omaa uskontoa ja kulttuuria ja hen-

 kisenä esineenä se on tehty mahdollisimman esteettiseksi ja
siihen luodaan merkityksiä, vahva, persoonallinen tunnelata-

 us, jonka takia sitä ei koskaan heitetä pois. Lisäksi se on usein
 tehty paikallisesti paikallisista raaka-aineista. Monissa eri
 uskonnoissa on käytössä tällaisia rukousnauhoja, mikä kertoo
 siitä, että ne on helppo myös adaptoida eri kulttuureihin ja
toisaalta ne kestävät aikaa vuosisadasta toiseen lähes muuttu-
mattomina. (Walker 2006, 47.)

uinaisissa kulttuureissa esineisiin liitettiin usko-
muksia ja arvoja, ja esineet olivat osa jokapäiväis-

 tä elämää. Niitä osattiin arvostaa eri lailla kuin
 nykypäivänä. Suurempi arvostus nykyäänkin tuotteita kohtaan
 saisi meidät rakastamaan niitä enemmän. (Walker 2006, 37.)

 Meidän voi olla kuitenkin vaikea rakastaa tuotteita, joiden
 tiedämme olevan haitallisia ympäristölle. Niinpä teollisten
 muotoilijoiden, pakkaussuunnittelijoiden ja graafikoiden rooli
 tehdä tuotteista rakastettavampia ja haluttavampia on myös
 vastuullinen – mitä enemmän ihmistä kiinnostaa jokin tuote,
 sen valmiimpia he ovat sen säilyttämään ja ottamaan selvää
 sen tuotanto-olosuhteista.

 Teollinen vallankumous ei luonut ainoastaan kuluttajia vaan
 kuluttajayhteiskunnan. Se mahdollisti matalamman hinnan,
paremman laadun ja parantuneen elämänlaadun yhä useam-
mille kuluttajille. Kääntöpuolena oli kuitenkin se, että kulut-

 tajan rooliksi tuli olla lähes yksinomaan passiivinen. Esineistä
 ja palveluista tuli pinnallisia vailla todellista merkitystä
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kuluttajille. (Brown 2006, 113.) On vaikea olla kiinnostunut tuot-
 teesta, joka ei merkitse meille mitään. Entistä vaikeampaa on
 säilyttää tuo kiinnostus tuotteeseen, jonka olemme omistaneet
vuosia. Muodin muuttuessa se alkaa näyttää vanhanaikaisel-

 ta, emmekä enää muista mikä siinä oli niin hienoa kun sen
 ostimme. Tarve pysyä kehityksessä ja trendeissä mukana, saa
 meidät haluamaan uutta tuotetta, vaikka edellinen olisi vielä
 käyttökelpoinen.

 Grantin (2007, 250) mukaan meidän tulisi suunnitella esineistä
 ikonisia, klassikkoja, jotka kestävät aikaa niin muotoilunsa,
 materiaaliensa kuin toimivuutensakin puolesta. Silloin niitä
käytettäisiin vielä vuosienkin kuluttua. Me elämme poisheittä-

 misyhteiskunnassa, jossa asioiden vaihtaminen uudempiin on
 lähes välttämätöntä, jotta emme välittäisi vääriä signaaleja. On
kuitenkin mahdollista, että asioista tulee arvokkaampia, jol-

 loin ne myös säilytetään. Suunnittelijan kannattaisikin miettiä,
 miten tuotteen tunnearvoa voisi lisätä, jotta tuote säilytetään
 pidempään, eikä tilalle hankita heti uutta. Muun muassa syy
 olla vaihtamatta puhelinta uudempaan voi olla sen sisältämät
muistot kuvien ja viestien kautta. Myös tuotteen uudelleen-

 käyttömahdollisuudet lisäävät paitsi tuotteen ekologisuutta,
 myös tuotteen herättämää muistijälkeä – sen sijaan, että
pakkauksen heittäisi pois, sen voi käyttää uudelleen vaikka va-
lokuvankehyksinä (Grant 2007, 257). Toisaalta tuotteen toisarvoi-

 nen käyttö ei saa muodostua tärkeämmäksi kuin ensimmäinen
 käyttötarkoitus. On mietittävä, säilyttävätkö ihmiset todella
 lasisen vesipullon hanaveden tarjoiluun vai heittävätkö he
 joka tapauksessa pullon pois. Poisheitettynä muovisen pullon
 ekologinen jalanjälki voi olla pienempi, koska se on kevyempi
valmistaa ja helpompi kierrättää (Lunar, 2010).

 Koska suurin osa tuotteista on suhteellisen halpoja, ja niiden
 korjaaminen kallista ja vaikeaa, heitämme tuotteen surutta
 pois kun siihen tulee joku vika. Jos sen sijaan olemme itse
valmistaneet tuotteen, on suurempi todennäköisyys, että yri-
tämme korjata sen kuin heittää pois (Walker 2006, 57). Esiteol-
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 lisessa maailmassa suurin osa tuotteiden käyttäjistä oli myös
 niiden valmistajia. Teollisen vallankumouksen myötä meistä
 tuli massakulttuurin kuluttajia, joille tuotteiden valmistus itse
 oli vierasta. Jälkiteollisella digitaalisella aikakaudella, ja sen
 mahdollistamalla personoinnilla ja yksittäistuotannolla, meillä
 on taas uudelleen mahdollisuus luoda itse kokemuksia, jotka
 ovat meille merkityksellisiä henkilökohtaisella tasolla. (Brown

 2009, 115.) Nykyinen tekniikka mahdollistaa sen, ettei jokaisen
tuotteen tarvitse enää näyttää samanlaiselta. Massatuotan-

 nolle on olemassa jo vaihtoehtoja. Jos osallistuisimme itse
 tuotteiden valmistukseen tai kustomoisimme niitä,  tuotteita
 olisi vaikeampi heittää pois, koska niihin liittyy enemmän
tunnearvoa (Grant 2007, 255).

 
Tunnemme enemmän empatiaa tuotteita kohtaan kun ymmär-

 rämme, mistä ne on valmistettu ja kuinka se on rakennettu
 (Walker 2006, 96). Suunnittelijoiden kannattaisikin kiinnittää
 huomiota siihen, miten kuluttajan kädenjälki saataisiin
 mukaan lopputuotteeseen. Hyvänä esimerkkinä tällaisesta
 kuluttajan osallistamisesta ovat muun muassa itse koottavat
 niin kutsutut ”fiksipyörät”, joiden suosio on kasvanut jo usean
vuoden ajan. Koska ne kootaan itse erikseen itse valituis-

 ta osista, niistä pidetään parempaa huolta kuin tavallisista
 pyöristä, niitä käytetään enemmän, tiedämme enemmän
 niiden toiminnasta ja ne halutaan korjata kun ne menevät
 rikki. Erottuvina esineinä ne lisäävät myös muiden kadulla
liikkuvien ihmisten kiinnostusta pyöräilyä kohtaan. Suunnit-

 telijan roolissa voisikin miettiä, kuinka suuri osa tuotteesta
 on valmistajan tuottamaa ja viimeistelijää ja kuinka suuri osa
 vastaavasti loppukäyttäjän (Fuad-Luke 2007, 44). Kuinka suuri osa
on ammattilaisen suunnittelemaa ja kuinka suuri osa käyttä-

 jän. Fuad-Luke on nelikentässään, kuvassa 7 pohtinut tapoja
 suunnitella ja toteuttaa käyttäjälähtöisiä tuotteita.

 Teollisen muotoilun tuotteet suunnitellaan nykyisin pääosin
paperilla tai tietokoneella. Tässä kolmiulotteisessa virtuaali-

 maailmassa on helposti kyse ennemmin visualisoinnista kuin
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Kuva 7: Tapoja suunnitella ja toteuttaa (Fuad-Luke 2007, 45).
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 itse toteuttamisesta ja kosketus materiaalin ominaisuuksiin
 jää hataraksi. (Walker 2006, 171.)  Kun ymmärrämme paremmin
 materiaalinvalintojen ja tuotannon ympäristövaikutukset,
 voimme miettiä, miten tuotteita voitaisiin paremmin korjata ja
 päivittää ja niiden osia voitaisiin vaihtaa tai kierrättää. Pienen
 tuotannon pajat varmistaisivat paikallisesti, ettei tuotteita
 tarvitsisi kuljettaa pitkiä matkoja korjattavaksi. (Walker 2006, 97.)

Toinen haaste mielestäni on, että tuotteita suunnittelevat pe-
 rinteisesti insinöörit ja suunnittelijat kutsutaan vasta lopuksi
muotoilemaan tuotteelle kaunis ulkoasu tai pakkaus. Mieles-

 täni insinöörien ja suunnittelijoiden vuorovaikutusta tulisi
 lisätä jo alun tuotekehityksessä, jotta voisimme paremmin
huomioida sekä emootion lisäämisen tuotteeseen, että loppu-
käyttäjän mahdollisuuden omaan kustomointiin. Suunnitte-

 lijat ymmärtäisivät materiaalista maailmaa paremmin, jos he
 tuottaisivat prototyyppejä yhdessä tuotekehittelijöiden kanssa.
 Paitsi yritysmaailman tuotekehityksessä, myös koulutuksella
voidaan vaikuttaa tämän yhteistyön lisääntymiseen. Toivotta-

 vasti Aalto-yliopisto toimii tässä suunnannäyttäjänä.
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Personoidut tuotteet 
merkitsevät enemmän 

 avaroiden tuotannosta ja myynnistä on siirrytty
 pikkuhiljaa informaation, palveluiden ja viihteen
myymiseen. Teollisesta tuotannosta on siirrytty post-

 teolliseen talouteen, jossa tuotteen mahdollistamat palvelut
 ja kokemukset nousevat itse tuotetta tärkeämmäksi. Tuotteen
 funktionaalisuus tai sen esteettisyys on toissijaista, kunhan  se
 lunastaa elämyksen, jonka haluamme saavuttaa. (Walker 2006,

129.) Kun tuotteiden arvostusta ei enää nähdä pelkästään nii-
den käytettävyyden ja estetiikan kautta, tulee entistä tärkeäm-

 mäksi ymmärtää niihin liittyvät emotionaaliset, inhimilliset ja
kuluttajia yhdistävät aspektit. Suunnittelijoiden tulee huomi-

 oida yhä enemmän se, miten tuotteet ja palvelut heijastavat
 kuluttajien tunteita, mitä muistoja kuluttajille niiden käytöstä
 herää ja millaisena he saavat kuluttajan näkemään itsensä.
 (Chapman 2005, 96.)

 
 Chapman (2005, 19) puhuu empatian tarpeesta, jota voimme
 tyydyttää tuotteiden ja suunniteltujen elämysten kautta.
 Hänen mukaansa viime vuosina, muun muassa sosiaalisen
 median ja keskustelupalstojen myötä, ”on ollut nähtävissä
 muutos perinteisestä ihmistenvälisestä kanssakäymisestä
 nopeampaan, suunniteltujen kokemusten kautta tapahtuvaan
 kommunikaatioon eri ihmisryhmien välillä.”Empatiaa ei
kuluteta enää pelkästään toistemme kautta fyysisessä kanssa-

 käymisessä tai puhelimen ja sähköpostin välityksellä vaan
 suunniteltujen palveluiden ja esineiden (matkapuhelimien
uudet sovellukset, Facebook jne.) kautta. Nykypäivän halu-
tuimmat esineet ovatkin kuluttajille merkityksellisiä sekä rati-

 onaalisesta että emotionaalisesta eri näkökulmasta: toisaalta
niiden oletetaan täyttävän viimeisimmät teknologiset omi-

 naisuudet, toisaalta mahdollistavan kokemuksia vapaudesta,

5.4

T
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 itsenäisyydestä, yksilöllisyydestä, tehokkuudesta kontrollista
 tai statuksesta (Chapman 2005, 19).

 okainen merkityksellinen tuote valitaan sen mukaan,
 miten sen ”sielu” tai ”henki” välittyy kuluttajalle.
Tämä henki muodostuu tiedon, kuvien ja tarinoi-

 den kautta. Emotionaalisen suhteen luominen muodostuu
 tarinan-kerronnan kautta (Valtonen 2007, 301). VITO:n (Flemish
Institute for Technological Research) tutkija Leen Goris-

 senin (2011) mielestä suunnittelijoiden pitäisi luoda tarinoita,
 jotka inspiroivat kuluttajia toimintaan. Luomalla tuotteeseen
 tai palveluun henkilökohtainen aspekti, sitoutetaan kuluttajaa
kyseiseen toimintaan tai kulutuspäätökseen. Toiminnan yhdis-

 täminen eri aistien kanssa auttaa kuluttajaa henkilökohtaisen
 kokemuksen ja sitä kautta tarinan luomisessa. Gorissen antaa
 esimerkkinä kynttilän sytyttämisen: siinä yhdistyy toiminta ja
 moniaistisuus: valo, ääni, lämpö ja tuoksu. Visuaalisuuden ja
 toiminnan yhdistäminen on tärkeää tuotteiden kuluttamisessa
 ja siinä, mitä brändejä arvostamme. Esimerkiksi Sol-olueen
kuuluu laittaa lime, Magnersista tulee mieleen tuoppi mag-

 nersia jääpaloilla, Vodka ja Redbull-kuuluvat yhteen (Grant

 2007, 232). Kun kuluttaja joutuu mielessään yhdistelemään eri
 asioita, hän myös luo enemmän merkityksiä ja tiiviimmän
 suhteen tuotetta kohtaan. Toiminnan kautta kuluttaja tulee
tietoisemmiksi alitajuisista teoistaan.

 
 Suunnittelun tulisikin korostaa kuluttajan osallistamista
 suunnitteluprosessiin ja tuotantoon. Esimerkiksi kun ruokaa
 valmistaa muille siihen liittyy rituaali, seremonia ja tarkoitus.
Se on kokemus, joka jaetaan. Lisäksi siinä voi käyttää luovuut-

 ta, vaikka kokkaisikin valmiista resepteistä. Tällöin ei ole ihan
 sama, mitä raaka-aineita ruoanlaittoon valitaan. Lopputulos
ei ole ainoa, joka merkitsee vaan myös itse valmistamisen ko-

 kemus. (Walker 2006, 56.) Chapman (2005, 84) antaa esimerkkinä
tuotteisiin liitetyistä kokemuksista kaksi vaihtoehtoista salaat-

J

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Suunnittelija muutoksen aallonharjalla



77

 tikulhoa ja niiden tuottamat erilaiset kokemukset. Keraaminen
 salaattikulho voi olla kauniisti muotoiltu, mutta materiaali
 on kylmä ja kova ja se viestii teollisesta massatuotannosta.
 Jos taas valitsemme puisen salaattikulhon, materiaali on jo
 lähtökohtaisesti luonnollisempi,  lämpimämpi ja kevyempi.
 Puun oksankolojen erilaisuus tekee kulhoista lähtökohtaisesti
 uniikkeja ja niitä ostaessa pyritään  vertailemalla eri kulhoja
valitsemaan kaunein kulho. Kulhon uniikkius korostuu verrat-

 tuna keraamiseen massatuotettuun kulhoon, joissa eroja ei ole
 ja joista yleensä valitaan vain pinon päällimmäinen.
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Pohdintaa

Suunnittelijan rooli on viimevuosina laajentunut esteettises-
 tä ja käytettävyyteen tähtäävästä suunnittelijasta luovaksi
 ongelmanratkaisijaksi. Meidän tulisi tunnistaa ihmisten
 todelliset tarpeet ja pyrkiä suunnitteluun, joka vastaa näiden
tarpeiden tyydyttämiseen. Suunnittelijan tulee tunnistaa glo-

 baaleja yhteyksiä ja miettiä niitä yksilöllisten, paikallisten ja
 yhteisöllisten aspektien valossa. Voimme olla luomassa uutta
 materiaalista kulttuuria, jossa estetiikka, toimintamallit ja
tuotteisiin ladattu emootio tukevat ekologisempaa ja eetti-
sempää kuluttamista.

 Suunnittelijoiden tulee ymmärtää vastuumme visuaalisen
 kulttuurin luojina. Meidän täytyy ensin kyseenalaistaa omat
 esteettiset lähtökohtamme ja niiden ympäristövaikutukset ja
sen jälkeen kysyä itseltämme, minkälaista kulutusyhteiskun-

 taa haluamme olla vahvistamassa. Vastuullisen omantunnon
 merkitystä ostopäätöksissä ei kannata toisaalta korostaa.
Kuluttajat ostavat vastuullisia tuotteita vain silloin, kun hei-

 dän ei niiden takia tarvitse luopua jo saavutetuista eduista ja
vain silloin, kun se edustaa vallitsevaa esteettistä suuntausta.

 Kuluttajat ovat kuitenkin valmiita vaihtamaan yhdente-
kevän massatuotteen sellaiseen, joka merkitsee henkilö-

 kohtaisella tasolla enemmän. Uskon, että voimme löytää
 vastuullisuuteen ratkaisun suunnittelusta, joka tuottaa meille
rakastettavampia tuotteita ja palveluita. Tahtoa luoda rakas-
tettavampia, ekologisempia ja eettisempiä tuotteita tarvi-

 taan kuitenkin myös yritysjohdon tasolla. Suunnittelijat kun
 harvoin voivat päättää siitä, mihin yritys varansa sijoittaa.
Jos yritykset keskittyvät vain "varmoihin", ennalta testattui-

 hin ratkaisuihin, joissa ei ole suuria taloudellisia riskejä, on
  laajempaa muutosta yhteiskunnassa vaikea saada aikaan.
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6
TUOTTEISTA 
PALVELUIKSI

 Tässä luvussa tarkastelen lähemmin sitä,
 mikä saa meidät rakastamaan tuotteita ja

 palveluita. Tuotteen itseisarvo ei nykypäivänä
 ole kovin tärkeä; emme hae enää niin paljon
 sen tuomaa statusarvoa. Sen sijaan tuotteet

 ja palvelut ovat meille välineitä, joiden
 sovellusten kautta voimme hankkia lisäarvoa
 elämäämme. Tällaista lisäarvoa voi olla se,

 että voimme tuntea itsemme arvokkaiksi
 yhteiskunnassa tai että saamme jakaa meille
 tärkeitä asioita. Kuluttajat eivät kaipaa enää
 lisää valinnanvaraa tai himottuja brändejä,
 vaan tuotteita, palveluita ja ostokokemuksia,

 jotka luovat heille henkilökohtaisia
 elämyksiä. Meille ei ole enää tärkeää asioiden

omistaminen vaan olemme siirtyneet post-
 materiaaliseen kuluttamiseen, jossa tärkeintä

 eivät ole itse esineet vaan tarpeidemme
 tyydyttäminen helposti, hauskasti, luovasti

ja edullisesti.
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Rakastettavat brändit 
vai brändittömyys?

 aadimme esineiltä entistä suurempaa välinearvoa
 jonkin toisen tavoitteen saavuttamisessa. Sen lisäksi,
että haluamme omistaa uusimpien trendien mukai-

 sia esineitä, edellytämme niiden myös edistävän sosiaalista
elämäämme. Kaatopaikat täyttyvät kodinkoneista ja tietoko-

 neista, jotka toimivat vielä. Niiden ainoa ongelma on, etteivät
 ne ole kyenneet täyttämään kuluttajien empatian tarvetta.
 Niiden muotokieli on vanhentunut eikä niiden käytettävyys ei
 enää yllä uusimman teknologian tasolle. Emme kyenneet enää
 rakentamaan omaa identiteettiämme niiden kautta.

 Saksalainen psykologi Theodor Lipps esitti vuonna 1912
 teorian, jonka mukaan: ”Taideteoksen arvostus riippuu siitä,
 kuinka paljon omaa persoonallisuuttamme kykenemme siihen
 heijastamaan.” (Chapman 2005, 19.) Meidän täytyy saada kokea
 olevamme osa tuotetta. Chapmanin mukaan meidän tulisikin
 suunnitella tuotteita, jotka ”hitaasti ja arvokkaasti ottaisivat
 elämänkumppanimme aseman ja tukisivat muistojamme”
(idib). Suunnittelutoimisto Saatchi & Saatchin Kevin Robert-

 sin (2006, 139) mukaan designilla on merkitystä vain silloin kun
 se tuo tuotteelle emotionaalisen tarkoituksen. Arkkitehti
Louis Sullivanin kuuluista lausahdus ”form follows functi-
on” (vapaasti suomennettuna "käytettävyys määrittää muo-

 don") voitaisiinkin nykyään kääntää muotoon ”form follows
feeling” (tunne määrittää muodon). (ibid.)

Joskus näemme asioiden parhaat puolet niiden kääntöpuo-
 len kautta; silloin kun tuotteet ovat rikki – tai etenkin silloin
kun ne eivät toimi, vaikka näyttäisivät olevan ihan kunnos-

 sa. Emme ajattele tuotteiden toimivuutta ennen kuin silloin
 kun joudumme taistelemaan niiden kanssa (Chapman 2005, 88).

6.1

V
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 Suurin osa kokemuksista, jotka jaamme tuotteiden ja brändien
kanssa, ovat tiedostamattomia. Tuotteiden, palvelujen ja brän-

 dien rakastettavuuden kannalta voisi olla hyväkin, että niissä
on joku pieni ”vika”, joka tekee niistä epätäydellisiä. Täydelli-

 nen tuote ei voi olla rakastettava. Rakastettavassa tuotteessa
tulee olla joku pieni inhimillinen vika, joka tekee siitä persoo-

 nallisen. Kuten fysiikan nobelisti Arno Penzias totesi: ”Joku
 sanoi joskus naista kuvaillessaan, että hänen kasvonsa olivat
 täydelliset pientä läikkää lukuun ottamatta. Mutta juuri se
läikkä teki hänet niin kauniiksi” (Roberts 2006, 152). Kun tuot-

 teissa on joku pieni odottamaton asia, niihin liittyy kuluttajan
 silmissä pieni pilkahdus autonomisuutta ja vapaata tahtoa,
mikä saa taas kuluttajat rakastamaan niitä enemmän. Odotuk-

 semme tuotteita kohtaan on lähtökohtaisesti niin korkea, että
 pettymyksiä voi olla jatkuvassa käytössä vaikea välttää.  Kun
 tuotteilta jatkuvasti odotetaan yhä enemmän, materiaalinen
 kulttuuri lopulta menettää tasapainonsa ja se ymmärretään
 taas työvoimaa vaativana ja temperamenttisena (Chapman 2005,

88).
 
Saavuttaessamme pisteen, jossa koko virtuaalinen ympäris-
tömme toimii saumattomasti ja elämme liian mukavasti tek-

 nologisessa maailmassamme, emme enää saa elämyksiä meitä
 ympäröivistä esineistä. Esineet menettävät merkityksensä ja
ne on helpompi vaihtaa uusiin. Kestävän kehityksen näkökul-
masta meidän tulisi kiintyä esineisiin mahdollisimman pitkäk-

 si aikaa. Tämä on kuitenkin vaikeaa jos esineet uutuusarvonsa
 ja jännittävyytensä menetettyään muuntuvat liian mukaviksi
 (Chapman 206, 104). Suunnittelijan tulisi suunnitella tuote niin,
 että se säilyttää kiinnostuksen vielä uutuusarvon kadottuakin
 ja siten sitouttaa kuluttajaa tuotteeseen. Nopeasti muuttuvassa
 teknologisessa maailmassa tuotteista koettavien elämysten
aika lyhenee koko ajan. Meidän tulisikin luoda tälle vasta-

 reaktio ja luoda syvempiä, pitkäkestoisia kokemuksia, jotka
 sitouttavat kuluttajaa tuotteen käyttöön pidempään.
Lukuisat tuotteet päätyvät kaatopaikoille jo ennen päätymis-
tään markkinoille, vaikka niiden laatu, hinnoittelu, markki-
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nointi ja jakelu olisi kohdallaan (Brown 2009, 111). Ne epäonnis-
 tuvat, koska kuluttajat vaativat muutakin kuin luotettavan
 esityksen hyväksyttävässä pakkauksessa. Näistä tuotteista
 puuttuu se elämys, joka koukuttaa kuluttajan.

 
 lemme siirtyneet siitä, että ostamme tavaroita niiden
 hyötyjen vuoksi, yhä enemmän aineettoman hyödyn,
elämysten, kuluttamiseen. Pine ja Gillmore korosta-

 vat, että Yhdysvalloissa työllistyminen elämysten tuottamiseen
kasvaa nopeampaa vauhtia kuin esineiden tai palveluiden tuo-
tantoon (Press & Cooper 2003, 20). Enää ei ajatella tuolin valmis-

 tusta, vaan istumisen kokemusta. Tämä puolestaan tarkoittaa,
että suunnittelijan tulee ymmärtää paremmin kuluttajien mo-

 tiiveja, toimia kulttuurisena välittäjänä. Suunnittelijan tulee
 ymmärtää, miten tuoda perustavia inhimillisiä tarpeita esiin
 suunnitteluprosessissa ja sitä kautta tuotteessa tai palvelussa.
Suunnittelija tulisi nähdä kokemuksen mahdollistajana. Mei-

 dän on otettava ihmislähtöinen tarkastelutapa ja mietittävä
 tuotteiden suunnittelun sijaan sitä, mikä inspiroi, motivoi ja
 koukuttaa kuluttajia. Sitä, miten kuluttajat käyttävät tuotetta,
ei sitä miten sen tulisi toimia. (ibid.)

 
Suunnittelemme usein brändäysvaiheen huolella ja mietim-

 me, mitä arvoja yrityksen, tuotteen tai palvelun tulisi välittää.
 Tutkimme kuluttajilla, miltä tuotteiden tulisi lopulta näyttää.
 Usein unohdamme kuitenkin huomioida sen, miten niitä
todellisuudessa käytetään sen jälkeen kun ne on saatu kulut-

 tajille (Press&Cooper 2003, 72). Niiden toimiminen ensisijaisessa
 käyttötarkoituksessa on kyllä huomioitu, mutta niitä käytetään
 usein muissakin tarkoituksissa. Esimerkiksi Mac-tietokoneet
 olivat aluksi tällaisia. Niiden käyttäjät olivat vähemmistönä ja
 joutuivat perustelemaan rationaalisin väittein päätöstään, joka
 oli usein tehty emotionaalisin ja esteettisin perustein. Näin he
 myös tulivat perustelleeksi ostopäätöksen itselleen paremmin
 ja sitä kautta kiintyivät tuotteeseen enemmän. Samalla he

O
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kokivat olevansa osa jonkinlaista heimoa, jotka täyttivät kahvi-
 lat Maceillaan – vähän kuin Manchester Unitedin kannattajat,
 jotka uskollisesti pukeutuvat Manun kaulaliinaan. (Press&Cooper

 2003, 72.)  Roberts (2006) kutsuu tällaisia, kuluttajia syvästi
 koskettavia brändejä nimellä ”lovemarks”, ”rakkausmerkit”.
Nämä brändit ovat hänen mukaansa sellaisia, joita kulutta-

 jat rakastavat varauksetta, ilman rationaalisia syitä {beyond
reason}. Robertsin yritys Saatchi & Saathi tutki menestynei-

 tä brändejä ja huomasi, että niistä teki rakastettavia kolme
 seikkaa: arvoituksellisuus, aistillisuus ja läheisyys {mystery,
sensuality and intimacy}. Arvoituksellisuudessa korostui-

 vat tarinat, metaforat, unelmat ja symbolit. Esimerkiksi juhlat
 tai lahjat perustuivat siihen, että ihmiset rakastavat yllätyksiä
ja ovat uteliaita ottamaan selvää kaikesta mystisestä. Aistil-

 lisuudessa puolestaan korostui kaikkien aistien kokeminen
 samanaikaisesti. Aistikokemusten kautta kuluttajille syntyi
 henkilökohtaisia muistoja. Läheisyys puolestaan herätti
kuluttajissa tunteita, sitoutti ja loi intohimoa brändejä koh-

 taan. (Robets 2006.) Kuluttajien kokemus siitä, että joku toinen
 ymmärtää heidän persoonallisia mieltymyksiään, sitouttaa
 heitä brändiin. Amazon on hyvä esimerkki tästä siirtymästä
 massamediasta ”minun mediakseni” {”from mass media to
my media”}. (ibid.))

 Jotta brändi tai tuote voisi saavuttaa ”rakkausmerkin” aseman,
 sen on saavutettava kuluttajien arvostus. Kuvan 8 nelikentässä
 suurimpaan osaan kulutustuotteista ei liitetä sen paremmin
 rakkautta kuin arvostustakaan (Roberts 2006, 17). Tällaisia ovat
 päivittäiset kulutushyödykkeet, kuten perinteisesti ruoka.
 Nämä hyödykkeet heitetään helposti pois. Tuotteet, joihin taas
 liittyy rakkaus, muttei arvostusta, ovat yleensä tämän päivän
 voittajia mutta huomisen häviäjiä. Nämä tuotteet edustavat
 nopeasti ohimeneviä muoti-ilmiöitä ja siksi nekin heitetään
pian käytön jälkeen pois. Suurin osa brändeistä on jumittu-

 nut akselille ”paljon arvostusta, muttei juurikaan rakkautta”.
 Nämä brändit viestivät funktionaalisia ominaisuuksia ja laatua
kuten nopeampi, kirkkaampi, kestävämpi, halvempi – ominai-
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Kuva 8: Lovemarks: Paljon rakkautta, paljon arvostusta (Roberts 2006, 18).
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 suuksia, jotka nykykuluttaja olettaa tuotteissa automaattisesti
 olevan. Niistä puuttuu kuitenkin emootion tuoma lisäarvo.
Rakkausmerkit – tuotteet, joita sekä rakastetaan, että arvos-

 tetaan paljon – onnistuvat yhdistämään sekä loppuun hiotun
 laadun, erityisen asenteen että vastustamattoman ulkonäön.
 Tuotteiden tulee täyttää suoritus- (innovaatio, laatu, palvelu ja
 arvot), luottamus- (avoimuus, turvallisuus, sitoutuneisuus) ja
mainekriteerit (johtajuus, rehellisyys, tehokkuus ja vastuulli-

 suus), jotta ne voivat nousta rakkausmerkkien asemaan (Roberts

 2006). Nämä tuotteet säilytetään pidempään, koska ne luovat
kuluttajille muistoja, kokemuksia ja tarinoita.

 Muuttuvien trendien kautta asiat, joita ei ennen ole juurikaan
 arvostettu, voivat nousta rakkausmerkeiksi. Esimerkiksi ruoka
oli vielä 2000-luvun alussa suurelle yleisölle heikko kiin-

 nostuksen kohde. Einesten myynti oli kasvussa ja kiinnostus
 ruoanlaittoa kohtaan hiipumassa. Väitän, että samalla kun
 ihmiset tulivat tietoiseksi ilmastonmuutoksesta, kiinnostus
 ruokaan ja ruoanlaittoon koki uuden nousun. Oli kyse sitten
 kiinnostuksesta tietää raaka-aineiden alkuperä vai halusta
 palata omille juurille ja aitoihin asioihin, "ruokabuumia" on
 vaikea kieltää. 2000-luvun puolivälin jälkeen on syntynyt
 ennennäkemätön määrä lähiruokakauppoja ruokapiirejä ja
ruokabrändejä, jotka ovat saavuttaneet rakkausmerkin ase-

 man kuluttajien sydämissä. Ruokabrändejä alettiin tarkastella
kriittisemmin ja selivytyjiä olivat ne, jotka täyttivät laatu-
kriteerien lisäksi luottamus, avoimuus ja vastuullisuus-

      kriteerit.
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  Ostokokemus herättelee
vastuullisuuteen

aatchi & Saatchin tutkimuksen mukaan 80 prosent-
 tia ostopäätöksistä tapahtuu vasta kaupassa (Roberts

 2006, 115). Myymälöistä tulee unelmien näyttämöitä,
 jotka määrittelevät tunteiden, tapahtumien, pakkauksien ja
 muiden virikkeiden kautta uutta luovaa sukupolvea. Robertsin
mukaan yhtä lailla 80 prosenttia ostopäätöksistämme teh-
 dään emotionaalisin perustein – vaikka tuotteiden ostamista
 usein perustellaankin rationaalisesti. Jo lähtökohta sanelee
 tämän. Jotta voisimme havaita jonkin tuotteen, meidän täytyy
 emotionaalisesti reagoida siihen. Neurotieteiden mukaan vain
 viisi prosenttia aivojemme aktiivisuudesta on tietoista. Kun
 kohtaamme brändin tai tuotteen, aivomme linkittävät siihen
 ominaisuudet, jotka se tuotteessa tunnistaa: muistomme, jotka
ohjaavat meitä toimimaan totutulla tavalla. (Roberts 2006, 193.)

 Kuluttajat eivät halua käyttää liikaa aikaa perustellakseen
 itselleen ostopäätöstä, vaan valitsevat brändin tai tuotteen
mielikuvan perusteella (Roberts 2006). Kuluttajat olettavat tuot-
 teiden olevan jo lähtökohtaisesti laadukkaita tai toimivia, se
ei enää ole varsinainen tuote-etu. Mikäli tuotteisiin ja palve-
 luihin lisätään emootio, kuluttajien lojaalisuus niitä kohtaan
kasvaa eksponentiaalisesti. Ja lojaaliutta tarvitaan markki-
 noilla, jonne puskee jatkuvasti uusia tuotteita jo olemassa
 oleviin kategorioihin. Lojaalius sitouttaa kuluttajan brändiin ja
 parhaassa tapauksessa kuluttaja suosittelee tuotetta eteenpäin.
 Vastuullisuuden näkökulmasta sitoutuminen tuo etua myös
 kuluttajalle: kun jokin brändi on tuttu, sinun ei tarvitse joka
 kerta erikseen selvittää, miten ekologisesti tai eettisesti tuote
 on valmistettu.

Monet brändit perustelevat itsensä funktionaalisilla väittämil-
 lä. Kuluttaja kuitenkin huomaa vain 50 prosenttia tuotteista

6.2
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 seistessään hyllyn edessä. (Roberts 2006, 126.) Jos tuote ei herätä
emotionaalista ja esteettistä mielenkiintoa, se jää hyllyyn huo-

 limatta siitä, minkälaisia funktionaalisia väittämiä se sisältää.
 Ei siis riitä, että tuote on luomu tai Reilun Kaupan. Kestävän
kehityksen arvojen lisäksi sen täytyy lunastaa myös emotio-

 naaliset arvot. Pakkaus jää hyllyyn, mikäli kuluttaja ei sitä
 huomaa. Vaikka siis luvussa 5 alleviivasin sitä, ettei tuotteen
tarvitse näyttää ekologiselta tai eettiseltä, on tuotteen ulkonä-

 öllä väliä. Tuotteen tulee erottua hyllystä ja kilpailijoista ja sen
 täytyy kertoa puhutella kuluttajaa emotionaalisesti. Kestävän
 kehityksen kannalta ei ole edellista, jos tuote jää harmaana
 hyllyyn kun sen epäekologinen kilpailija säihkyy vieressä
  sateenkaaren väreissä.
 
 ”Mitä enemmän valinnanvaraa sinulla on supermarketissa,
 sen vähemmän valintoja teet.” (Brown 2009, 141). Aikana, jolloin
 kaupoissa on tuhansia brändejä, joista valita, valinnanvara
 onkin kääntynyt valinnan vaikeudeksi. Valikoiman kasvaessa
 puskaradion suosituksista tulee yhä tärkeämpiä. ”Vuonna
 1955  kun sinulla oli kaksi leivänpaahdinta, joista valita, et
 tarvinnut puskaradion suosituksia – valinta oli ilmiselvä.
 Informaatioajan paradoksi on, että mitä monimutkaisempi
 ja sofistikoituneempi markkinasta tulee, sen enemmän tarve
 peruskommunikaatiolle kasvaa.” (Roberts 2006.) Valinnanvara
 tekee kuluttamisesta meille ainoastaan hankalampaa – kun
 joudumme valinnanvaikeuden eteen, meidät jähmettää pelko
siitä, että jos etsisimme vielä hieman kauemmin tai odottai-
simme hetken kauemmin, voisimme löytää paremman tar-
jouksen (Brown 2009, 141).

 
 Mikäli markkinoilla on jo tuote, joka on vastuullisesti tuotettu,
 toimiva, esteettisesti miellyttävä ja huokean hintainen, mihin
 tarvitsemme enää toista samanlaista tuotetta? Brändinhaltijat
 ja myymälät perustelevat tuotteita sillä, että kuluttajilla olisi
riittävästi valinnanvaraa (Walker 2006, 155). Toisistaan vain hie-

 noisesti eroavien tuotteiden jatkuvasti kasvava tuotanto takaa
 ekologisesti kestämättömän kulutuksen kasvun, mutta tarjoaa
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 kuluttajille vähän mitään todellista lisäarvoa. Se voi kyllä lisätä
yrityksen kassavirtaa, muttei vahvista kuluttajille merkityk-

 sellistä materiaalista kulttuuria vaan päinvastoin, vähentää
 tavaroiden merkitystä. Walker (2006, 155) kuvaa tilannetta
 seuraavasti: ”Olemme saavuttaneet loppupelin, jossa siirrot
 ovat loppumattomia, mutta vailla tarkoitusta. Kuin shakkipeli,
 jossa ainoana laudalla on jäljellä kaksi kuningasta – kumpikin
pelaajista voi jatkaa liikkumista, mutta pelistä on tullut tarkoi-

 tuksetonta.” Ajassa, jossa meillä on tarjolla kaikkea, ylitarjonta
 aiheuttaa passiivisuutta ja kyynisyyttä. Se herättää kysymykset
tuotteiden arvosta ja tarkoituksesta. Tässä mielessä voidaan-

 kin kysyä, onko emootion liittäminen tuotteeseen vain tapa
tehdä uusia tuotepositiointeja ja myydä erilaisella visuaali-

 suudella tuotetta, joka ei muilta ominaisuuksiltaan poikkea
 kilpailijoista?

 oisaalta olemme siirtymässä aikaan, jossa brändeillä
on pienempi rooli, mutta niiden sijaan tuotteen alku-

 perä ja sen myyntipaikka ratkaisee ostopäätöksessä.
 Brändeillä ei ole enää valtaa kertoa meille, mitä meidän tulisi
 ostaa, vaan ostopäätöksemme perustuu tuotteen hinnan ja
laadun lisäksi ostokokemukseen ja vertaiskuluttajiltamme saa-

 tuun tietoon. Enää ei ole niin väliä, minkä merkkinen tuote on,
 kunhan se on luomu. Kuluttajat eivät kaipaa valinnanvaraa,
vaan yhtä ainoaa tuotetta, kunhan se edustaa heidän arvomaa-

 ilmaansa. Kuluttajat eivät halua brändejä, vaan tuotteita, jotka
 helpottavat heidän ostopäätöksiään. Epämääräisiä brändejä,
 jotka rakentavat tuotteelle kuvitteellista brändimielikuvaa ei
enää kaivata, vaan ennemminkin brändejä, jotka kertovat tar-
kasti sen, miten ne on valmistettu ja mistä ne tulevat (esimer-

 kiksi lihatuotteissa jopa tilan, jossa ne on tuotettu). Kuluttajat
 haluavat ensikäden tietoa siitä, kuka viljelijä on, onko farmi
 todellisuudessa olemassa, ovatko muut suositelleet tuotetta ja
 kuinka hyvin yritys on mukana kuluttajien kesken käytävässä
 dialogissa, toisin sanoen kuinka läpinäkyvää sen toiminta on.
  (Grant 2007, 279.)

T
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Yhä useammat kuluttajat ovat kyllästyneet super- ja hyper-
 marketien luomaan maailmaan, jossa kuluttamisen kokemusta
 aliarvioidaan halpojen hintojen – jonka pitkät välimatkat,
jäädyttäminen, varastoiminen ja lisäaineiden käyttö mahdol-

 listavat –  ja vaativat lähellä tuotettua, puhdasta ruokaa ja
 ostoksilla käynnin elämyksiä (Brown 2009, 116). Maatilatorille ei
 tulla ostoksille, koska siellä myydään jotain tiettyä brändiä,
vaan koska kaikki siellä myytävät brändit on jo lähtökohtai-
sesti valittu toteuttamaan siellä käyvien kuluttajien arvomaa-

 ilmaa. Maatilatorin oma brändi (joka edustaa laadukkuutta,
 puhtautta, lähiruokaa jne.) on tarpeeksi vahva brändäämään
myös siellä myytäviä tuotteita. Tuotteilla on toki omat brän-

 dinsä, mutta väitän, että suurin osa kuluttajista ei tunne näitä,
vaan ympäristö, Maatilatori, brändää tuotteet.

Saatchi & Saatchi tutki psykologisin haastatteluin ja antropo-
 login havainnoimana naisten kulutuskäyttäytymistä. Selvisi,
 että tutkitut naiset arvostivat ostoksilla käyntiä yhdeksästä eri
syystä (Roberts 2006, 125):

   mnnTurvallisuus: ”Ostamalla hyviä asioita, turvaan
 mnnperheelleni hyvän elämänlaadun.”

   mnnSosiaalinen etuoikeus: Ostoksilla käynti nähdään
  mnnsosiaalisena kannanottona ja siitä saadaan hyvänolon
mnntunteita.

 mnnItsevarmuus: Ostoksilla käynti nähdään keinona mää-
 mnnrittää ja rakentaa omaa persoonaa.

 mnnUnelmointi: Kuluttaja kuvittelee kaikkia mahdolli-
 mnnsuuksia, joita hänellä olisi myymälässä.

 mnnLeikki: Ostosten tekeminen on hauskaa aktiviteettia.

   mnnSeikkailu: Ostoksilla käynti näyttäytyy eräänlaisena
  mnnaarteenmetsästyksenä, mitä kaikkea kivaa kaupasta
mnnvoikaan löytää.
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   mnnOppiminen ja ammattilaisuus: Kuluttaja tietää, että
mnnostoksillakäynti on taitolaji ja siihen voi oppia.

  mnnAikalisä: Ostoksilla käynti nähdään vapaa-aikana
 mnnpäivittäisistä rutiineista.

 mnnYhteydet: ”Shoppailu luo kontakteja muihin ihmisiin
mnnympäröivässä kulttuurissani.” Ostoksilla käyntiin liite-

 mnntään sosiaalisia yhteyksiä myyntipaikan ja tuotteiden
mnnvalinnan suhteen.

Etenkin ensimmäinen ja viimeinen kohta korostuivat haas-
 tatellessani fokusryhmiä heidän kulutuskäyttäytymisestään.
 Fokusryhmissäni tärkeäksi nousi itse elämys, jonka mukaan
 ostopaikka usein valitaan. Haastateltaville oli tärkeää tietää,
 että tietyssä paikassa kaikki tuotteet olivat vastuullisia ja tästä
myyntipaikasta voi huoletta etsiä emotionaalisesti tai funk-

 tionaalisesti itseään puhuttelevaa tuotetta ilman että tarvitsee
miettiä, mikä tuote on toista "parempi". Myös ostokokemuk-

 sen merkitystä korostettiin (haastattelu ryhmä 3, 24.9.2011). Internet
tuotteiden ostopaikkana ei ole syrjäyttänyt perinteisiä vaate-

 liikkeitä, koska ”shoppailussa” ei ole kyse ainoastaan ostosten
 tekemisestä vaan itse kokemuksesta. Kuluttajat haluavat ottaa
kauppaan mukaan ystävänsä, he haluavat keskustella asian-

 tuntijoiden kanssa ostopäätöksen tueksi, kokeilla materiaaleja
 ja sovittaa vaatteita. (Nieminen 2008, 42.)

 Saatchi & Saatchin Ranskan toimitusjohtaja Philippe
 Lentschener antaa esimerkkinä FNAC-tavaratalon. Musiikin
 ostaminen FNAC:ista antaa hänen mielestään aivan erityisen
 kokemuksen kuluttajalle; asiantuntevan palvelun, rennon
 ympäristön, jossa kuunnella levyä ja levyn pakkaamisen
 FNAC:in paperikassiin. Kotiin tullessa on levyn sisältämän
 musiikin kannalta yhdentekevää, mistä levy on ostettu, mutta
 kokemus itse levyn ostamisesta jää puuttumaan jos levyn ostaa
 supermarketista (Roberts 2006, 68). Itse tuotteen omistamisella
 ei olekaan enää niin suurta merkitystä, kuin sen ostamiseen
 liittyvällä elämyksellä.
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Omistamisesta 
lainaamiseen, vaihtamiseen 
ja vuokraamiseen

arpeemme omistaa tavaroita on laskussa ja sen sijaan 
tarpeemme kuluttaa palveluita nousussa (Salonen 2011). 
Olemme siirtymässä post-materiaaliseen kuluttami-

seen, jossa tärkeää on kierrätys, tuotteiden kestävyys ja yhtei-
söllisyysajattelu. Pikkuhiljaa suunnittelijatkin ovat ymmär-
täneet ajattelumallin ”En tarvitse pesukonetta, vaan puhtaat 
vaatteet” (ibid). Maailmassa, jossa statuksemme määritellään 
omistamiemme esineiden kautta, emme useinkaan pysähdy 
miettimään, tarvitseeko meidän todella omistaa jokin esine. 
Koska esineet ovat nyky-yhteiskunnassa suhteellisen halpoja, 
emme tule edes nähneeksi vaivaa miettiä, mistä saisimme 
lainattua tai vuokrattua vastaavan tuotteen. Massatuotantoon 
keskittynyt kulttuurimme on tottunut bisnesmalliin, joka 
kannustaa ostamaan jatkuvasti lisää. Ja kun tuotteet menevät 
rikki, niitä on turha korjata, koska uuden ostaminen on hel-
pompaa ja halvempaa. Niinpä palveluita, jotka ennen korjasi-
vat esineitä tai myivät niihin vaihto-osia, ei enää ole. 

Tavaroiden omistamisen sijaan suunnittelijan tai suunnittelu-
tiimin tulisi jo konseptivaiheessa miettiä keinoja omistamisen 
tarpeen vähentämiseksi ja yhteiskäytön lisäämisen helpotta-
miseksi. Toiminnan muuttaminen on mahdollista, jos se on 
tehty helpoksi ja se vetoaa ihmisten haluun edistää yleistä hy-
vää. Keinoja vähentää tavaran omistamista on (Grant 2007, 209):

 mnnLainaaminen. Kirjastoista tai muista lainauspaikoista
mnnvoisi lainata muutakin kun kirjoja. Muun muassa työ-

 mnnkaluja, lasten leluja ja vaikkapa taidetta kodin seinälle –
mnnkuten Helsingin kirjastoissa voi jo tehdä. Jos tarvitsem-
mnnme kiviporaa kerran vuodessa, meidän ei ole järkevää
mnnomistaa sellaista.

6.3
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 mnnJakaminen. Jos katsoo Länsiväylää aamuruuhkissa,
 mnnuseimmissa autoissa istuu yksi ihminen. Pienillä teoilla
 mnnsaataisiin paljon aikaan jos  jakaisimme kyytejä töihin ja
mnnlasten harrastuksiin.

mnnVuokraaminen. Jos käy juhlissa kerran vuodessa,
 mnnei tarvitse omaa juhlapukua tai hienoa laukkua – eihän
 mnnsitä kehtaisi seuraavana vuonna mennäkään taas
 mnnsamassa puvussa. Siksi juhlapukujen lainaus on ollut
mnnyleistä jo pitkään. Lastenvaatteet puolestaan jäävät nope-

 mnnasti pieneksi lapsen kasvaessa. Tähän tarjoaa ratkaisun
mnnmuun muassa suomalainen vauvanvaateliike Beibam-
mnnboo joka vuokraa bambupuuvillasta tehtyjä lastenvaattei-
mnnta, joiden koon saa helposti muutettua neppareiden paik-
mnnkojen vaihtamisella.

 mnnYhteisomistus. Kesämökkejä yhteisomistetaan jo
 mnnpaljon. Kommuuniasuminen myös omistusasunnoissa
mnnnostaa myös suosiotaan kalliiden rakennuskustannuk-
mnnsien vuoksi. Voisimmeko käyttää myös yhteisomistukses-
mnnsa olevia autoja?

mnnVaihtaminen. Suurimmalla osalla länsimaisista ihmi-
 mnnsistä on paljon tavaroita, joita he eivät koskaan käytä.
 mnnKoska muilla on sama ongelma, on kätevää vaihtaa
 mnnkirjat, vaatteet ja levyt, joihin itse on kyllästynyt, mutta
 mnnjosta toiset voisivat iloita. Lesley Pennington kehitti
 mnnidean vaihtopäällisistä, jotka sopivat suosituimpiin
 mnnIKEA:n sohvamalleihin. Näin ihmisten ei tarvinnut ostaa
mnnuutta sohvaa kuluneen tilalle, vaan he saattoivat ainoas-

 mnntaan ostaa uuden päällisen (Grant 2007, 282).
 
mnnLahjoittaminen. Tämä toimii jo vanhojen lasten mnn

 mnnlelujen ja vaatteiden kanssa. Voisimme miettiä, mitä
 mnnsellaista myös muut läheisemme, tutut ja tuntemattomat
mnntarvitsisivat, mitä me emme enää tarvitse.
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Viereisen sivun nelikentässä (kuva 8) on käsitelty yllä-
mainittuja jakamisen tasoja. Uudenlaisia  jakamisen muo-

 toja hyödyntävistä eri alojen start-upeista on myös paljon
 esimerkkejä viime vuosilta. Web 2.0 on mahdollistanut aivan
 uudenlaisen kulutuskulttuurin, jossa asioiden kierrättäminen
 ei enää tarvitse välikäsiä eikä välttämättä edes materiaalista
 muotoa. Käyttäjien ja tuottajien rajat ovat hämärtyneet. On
 usein mahdotonta erotella, kuka on palvelun sisällön luoja ja
 kuka käyttäjä. (Manzini 2007, 81.) Muun muassa yhdysvaltalainen,
 nykyään Suomessakin toimiva Freecycle (freecycle.org) tarjoaa
 alustan, jolla käyttäjät voivat lahjoittaa pois tavaroita, joita
 eivät enää tarvitse. Aalto-yliopiston Kassi-palvelu (kassi.eu)

 tarjoaa tietoa,  työvoimaa  ja kontakteja. Wikipedia puolestaan
 tarjoaa mahdollisuuden vaihtaa tietoa ilman, että kenenkään
tarvitsee ostaa kirjoja. Kuluttajat itse luovat sisällön. Maail-

 man suosituimpia brändejä ovat tällä hetkellä muun muassa
 Google, Amazon, eBay ja Skype – kaikki palveluita, joilla ei
 ole suoraa aineellista muotoa (Grant 2007, 52). Kaikki näistä ovat
muuttaneet elämää ekologisesti kestävämpään suuntaan, vaik-

 ka mikään niistä ei tuo vihreyttään erityisesti esiin.
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Kuva 8: Omistamisesta jakamiseen (Fuad-Luke 2007, 45).

EI OMISTAJUUTTA

JAETTU

TÄYSI OMISTAJUUS

TYÖKALUJEN 
VUOKRAUS

KULUTTAJA-
HYÖDYKKEET

Vuokraus tuote / yksikkö
aika kuten sovittu

käyttö / yksikkö, 
aika kuten sovittu

Suurin osa 
kulutushyödykkeistä

määritelty jakaminen /
ajankäyttö

YHTEISTOIMINTA

LEASING / PALVELU

YKSILÖLLINEN
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Pohdintaa

Uskon suhtautumisen omistamiseen muuttuvan lähitule-
 vaisuudessa. Mikäli niin käy, se tulee muuttamaan koko
 tapaamme elää ja kuluttaa. Teollinen vallankumous opetti
 meille, että voimme suhteellisen edullisesti ja helposti kerätä
 ympärillemme materiaa, joka määrittää asemaamme
 yhteiskunnassa. Nykykuluttajat eivät kuitenkaan enää
arvosta tavaroita samalla lailla kuin heitä edeltävät sukupol-

 vet. Olemme kasvaneet materiaalinpaljouden keskellä, eikä
meillä ole ollut puutetta mistään. Teollisista, massatuotetuis-
ta ja persoonattomista tuotteista on tullut meille merkityk-

 settömiä. Me emme kaipaa enää uusia brändejä tai tuotteita,
jotka eivät ominaisuuksiltaan eroa toisistaan ja vain vaikeut-

 tavat valintaamme samankaltaisten tuotteiden loputtomassa
viidakossa.

 Haemme kuluttamisesta elämyksiä ennemmin kuin sitä, että
omistaisimme jonkin hienon tuotteen. Haluamme lisäksi ja-
kaa nuo elämykset yhteisömme kanssa. Uskonkin, että olem-

 me jossain määrin palaamassa esiteollisen ajan henkeen,
 jossa lainasimme tuotteen siltä, joka sen sattui omistamaan,
 silloin kun sitä tarvitsimme. Erona esiteolliseen aikaan meillä
 on kuitenkin digitaalinen teknologia, ja sen kautta palvelut,
 jotka tuovat nuo tuotteet helposti saatavillemme. Kun
 ymmärrämme, miten hyödyntää noita palveluita myös
 kehittyvissä yhteiskunnissa, joissa pääsy tietoverkkoihin ei
ole yhtä itsestäänselvyys kuin ensimmäisen maailman mais-

 sa, voimme todella muuttaa maailmaa.



97

Suunnittelijana vastuullisilla markkinoilla ·  Tuotteista palveluiksi



98

7
MITEN 

SUUNNITELLA 
VASTUULLISIA 
ELÄMYKSIÄ?

 Vastuullinen suunnittelu ei keskity vain
 alueellisesti saatavilla oleviin tuotteisiin
 ja palveluihin, vaan käsittelee kestävää

 kehitystä koko maapallon näkökulmasta.
 Tämä tarkoittaa globaalien haasteiden
 ratkaisemista, yhteiskunnan kehityksen
 suunnan muuttamista ja erityisryhmien
 tarpeiden tuntemista. Voisiko designin

 tarkoituksena olla tuotteiden ja palveluiden
 sijasta hyvinvointi? Pohdin tässä luvussa
 lyhyesti sitä, mitä designprosessissa tulisi

 huomioida, jotta voisimme huomioida
 mahdollisimman hyvin kestävän

  kehityksen lähtökohdat.
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Hyvinvointi designin 
päämääränä 

 un bisnes perinteisesti katsottuna perustui
tehokkuudelle ja kannattavuudelle, kestävä kehi-

 tys antoi sille uuden merkityksen: nyt kannattavan
 bisneksen tulisi ensi sijassa pohtia, mikä on oikein. ”Jos teet
 tulosta, muttet kunnioita ihmisiä, ei ole pian ketään joka
 tuotettasi ostaisi… Jos et kunnioita maapalloa, sinulla ei ole
 edes kontekstia, jossa toimia yrityksesi kanssa.” (Roberts 2008,

 170.) Aalto yliopiston Creative Sustainability -ohjelman vetäjän
 Eija Niemisen mukaan meidän tulisi kysyä itseltämme:
”Millaisessa maailmassa haluamme elää, mikä on käsityksem-

 me hyvinvoinnista? Perustuuko se talouskasvuun? Olemmeko
valmiita uhraamaan kasvavan materiaalisen varallisuutem-

 me vähentääksemme maailman epäoikeudenmukaisuutta?”
 (Nieminen 2008, 13.) Nieminen on pohtinut kuvassa 9 sitä, mitä
 designissa tulisi ottaa huomioon.

 ”Voisiko designin tarkoituksena olla tuotteiden ja palveluiden
 luomisen sijasta hyvinvointi?”, kysyy Fuad-Luke (2007, 25).
Hänen mielestään designin tulisi pyrkiä parantamaan fyysis-

 tä, psyykkistä, emotionaalista ja henkistä hyvinvointia, olla
 samalla taloudellisesti ja ekologisesti kestävää, ja vahvistaa
 yhteiskunnallisia ja kulttuurisia arvoja. Fuad-Luken mielestä
 design liitetään niin vahvasti kaupalliseen tuottavuuteen, että
olemme unohtaneet sen todellisen merkityksen. Hänen  mu-
kaansa designin tehtävä on ”luoda muutos vallitsevasta tilan-

 teesta ihanteelliseen tilanteeseen.” Kestävä kehitys edellyttää
sosiaalisten arvojen uudelleenarviointia globaalilla, alueelli-

 sella ja paikallisella tasolla. ”Kuluttamisen ja tavaratuotannon
 muuttamiseksi kestävämmän kehityksen arvojen mukaiseksi
 tarvitsemme uusia kulttuurisia toimintatapoja ja muutosta
siinä miten arvioimme hyvinvointia, talouskasvua ja yhteis-

7.1
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Kuva 9: Mitä designissa tulisi huomioida (Nieminen 2008, 64).
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 kunnan kehitystä.” (Fuad-Luke 2007, 37.) Designilla voidaan myös
 vaikuttaa sosiaaliseen hyvinvointiin arjessa. Designin tulisi
rohkaista ihmisiä sosiaaliseen kanssakäymiseen ja osallistumi-

 seen. Sillä voidaan jakaa yhteisiä arvoja, asenteita ja tunteita ja
rohkaista luovuuteen arjen haasteissa. Design voi kyseenalais-

 taa yhteiskunnan kehityksen suuntaa ja testata uusia malleja
rakentaa tulevaisuutta. (Fuad-Luke & Hakio 2012.)

  ”Vastuullisemman yhteiskunnan mahdollisten skenaarioiden
 rakentaminen on ensimmäinen ja perustavanlaatuinen askel
suunnittelijan roolin vaihtumiseen ongelman luojasta ongel-

 man ratkaisijaksi.” (Manzini 2007, 78.) Suunnittelu on nähtävä
 osana laajalle levittäytyvää sosiaalista oppimisprosessia, ja
 sitä tulee arvioida avoimesti ja joustavasti. Suunnittelijan
 tulee tunnistaa heikkoja signaaleita uusista käytösmalleista
ja ajattelutavoista. Tarvitsemme uusia vaihtoehtoisia strate-

 gioita, tuotteita ja palveluita siihen, miten selättää terveyden,
koulutuksen ja köyhyyden globaaleja haasteita (Brown 2009, 3).

 

 uluttajalähtöinen suunnittelu jakautuu useaan eri
 designin osa-alueeseen. Niistä kaikki tähtäävät
kuitenkin kuluttajan ja hänen tapojensa ymmärtämi-

seen ja kuluttajan kokemusten hyödyntämiseen designin kei-
noin. Fuad-Luken (2007, 29) mukaan ”design-aktivismin” tuki-

 jalkoina ovat käyttäjäkeskeinen suunnittelu, palvelumuotoilu,
 elämysdesign, avoimen lähdekoodin sovellukset, universaali
 muotoilu, slow design sekä co-design, joka yhdistää laajimmin
kestävän kehityksen muotoilun kuluttajalähtöiseen suunnit-

 teluun. Näitä designin osa-alueita on avattu kuvassa 10. Ne
 ovat monilta osin päällekkäisiä, mutta Fuad-Luke on avannut
 termejä seuraavasti: Käyttäjäkeskeisellä suunnittelulla
 {User-centred design} voidaan selvittää kuluttajien tarpeita
ja tapoja toimia ja siten kehittää uusia tuotteita ja palvelui-

 ta. Kuluttaja on prosessissa osana luovaa suunnittelutiimiä.
 Palvelumuotoilulla {service design} voidaan puolestaan

K
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 Kuva 10: Suunnittelun lähestymistapoja

(Fuad-Luke 2007, 32)
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 muuttaa tapoja käyttäytyä ja kommunikoida. Elämysdesign
{experience design} taas menee tuotteita ja palveluita pidem-
mälle ja koittaa luoda arvokkaita hetkiä, muistoja ja kokemuk-
 sia käyttäjien ja brändien välille. Avoimen lähdekoodin
 suunnittelun {open-source design} internet-sovellukset
mahdollistavat sen, että ihmiset voivat koota tietonsa ja taiton-

 sa yhteen luomaan yhteistä hyvää silloin kun kaupallinen tai
poliittinen kiinnostus puuttuu tai hankkeelle ei ole rahoitus-

 ta. Universaali muotoilu {universal design} puolestaan
 tähtää siihen, että tuotteiden, palveluiden ja käyttöliittymien
käyttö olisi helposti saavutettavissa mahdollisimman laajal-

 le kohderyhmälle. Se keskittyy siihen, että kuluttajat iästä,
 asemasta, koulutuksesta ja kyvyistä huolimatta pystyisivät ja
 osaisivat käyttää näitä tuotteita tai palveluita ja että heillä olisi
 niihin varaa. Slow design pyrkii miettimään vaihtoehtoisia
tapoja elää ottaen enemmän aikaa itselle talouskasvun jatku-
vista paineista välittämättä.  (Fuad-Luke 2007, 29.)

 Kuten kuvasta 9 selviää, Co-design (tai participatory design)
niputtaa yhteen kaikki edellämainitut ja kokoaa laaja-alai-

 sesti yhteen taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristön
 hyvinvoinnin. ”Co-design pyrkii luomaan laajan kirjon luovia
 ratkaisuja modernin maailman ongelmiin.” (Fuad-Luke 2007, 38.)

Co-design pohtii, miten käyttää designia inhimillisen, sosi-
 aalisen, ekologisen ja kaupallisen pääoman kasvattamiseen
ja ruokkimiseen. Kuluttajat ovat vahvasti mukana co-design-

 prosessissa. Se on iteratiivinen, päällekkäinen prosessi. Se
 edellyttää jatkuvaa oppimista, joka puolestaan aiheuttaa sen,
ettei projektin alussa voida määrittää sen lopputulemaa. Niin-
pä co-designiniin kuuluu epävarmuutta, kokeiluja, komplek-

 sisia ongelmia ja erilaisten tilanneskenaarioiden suunnittelua.
 (Fuad-Luke 2007, 38.)

Co-designia -tarkoittavat termit vaihtelevat. Konsulttitoi-
 misto Ideo on lanseerannut termin Design Thinking (design
 ajattelu), jolla se tarkoittaa käsittääkseni suunnilleen samaa
kuin Fuad-Luke co-designilla. Myös design thinking-ajatte-
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 lussa pyritään huomiomaan kaikkien sidosryhmien tarpeet ja
 otetaan heidät mukaan suunnitteluprosessiin. Monitieteelliset
 ideointiryhmät koostuvat suunnittelijoista, asiantuntijoista ja
 tuotteen potentiaalisista kuluttajista. Jatkossa käytän termiä
  design thinking, jolla tarkoitan myös co-designin käsittettä.
 Tärkeää näille kummallekin on, että suunnittelijoiden tulee
 osallistavan suunnittelun kautta opetella uusia kykyjä. Heidän
tulee toimia mahdollistajina, yhdistäjinä, aktivisteina, sovitte-

 lijoina, tarinankertojina, visualisoijina ja skenaarioiden luojina
”Elämysten tuottamisessa persoonallisten ja yksittäisten koke-

 musten luominen on tärkeää.”  (Fuad-Luke 2007, 38.)

Ideon toimitusjohtajan Tim Brownin mukaan suunnitte-
 lu usein epäonnistuu, koska siinä unohdetaan huomioida
 kuluttajien tai asiakkaan tarpeet tai kulttuuri johon esineitä
 tai palveluita suunnitellaan (Brown & Wyatt 2010). Kuten Press ja
Cooper toteavat (2003, 97): ”Elämyksen suunnittelu on todella-
kin haaste. Suunnittelun tulisi nähdä tuotteen takana vaikut-

 tavat asiat – sosiaaliset, teknologiset, poliittiset ja markkinoita
ohjaavat voimat, jotka muokkaavat maailmaamme ja määrit-
tävät toiveet ja pelot, ilot ja surut, jotka muokkaavat moniulot-

 teiset kokemuksemme elossa olemisesta.”
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Vastuullisuus 
designprosessissa

uten jo aiemmin totesin, aion tässä valottaa vastuul-
 lista suunnitteluprosessia vain hyvin lyhyesti. Syitä
tähän on kaksi: ensiksikin, koska luovassa suunnitte-

lussa prosessi elää jokaisen projektin mukaan ja mitään yleis-
 pätevää ohjetta ei voida antaa. Toiseksi, koska pelkästä design
 prosessista saisi jo oman lopputyöaiheen – aihe on niin laaja.
 Vastuullisen suunnittelun kannalta on mielestäni kuitenkin
 tärkeää selvittää lyhyesti design thinkingin ja siihen liittyvän
suunnitteluprosessin pääperiaatteita.

 
 Brownin (2009) mukaan meidän täytyy luoda uusia menetel-
 miä kuluttajien toiminnan tutkimiseksi ja ymmärtämiseksi.
 Perinteisiä fokusryhmähaastatteluja voidaan kyllä käyttää
 toteamaan, mikä jossain tuotteessa tai brändimielikuvassa on
 pielessä, mutta niillä harvoin synnytetään uusia innovaatioita.
 ”Jos Henry Ford olisi autoa keksiessään kysynyt kuluttajilta,
 mitä he tarvitsevat, olisi vastaus ollut nopeampi hevonen.”
(Brown & Wyatt 2010.) Uusia innovaatioita luotaessa ei siis pitäi-

 sikään keskittyä vain kyselemään nykyiseltä kohderyhmältä
 heidän mielipiteitään. Brownin mukaan on tehokkaampaa
 kysyä myös muilta, odottamattomiltakin kuluttajilta heidän
mielipiteitään. (Brown 2009.) Esimerkiksi keittiötä tavallisille ku-

 luttajille suunniteltaessa, voidaan kysyä myös ammattikokkien
tai lasten perspektiiviä asiaan.

 Design thinking on ihmisläheinen lähestymistapa, jossa on
 tärkeää huomioida kulttuurinen konteksti, ja ymmärtää, että
se mikä toimii toisaalla, ei välttämättä toimi toisessa tilan-
teessa. Kuluttajien tarpeita on perinteisesti mietitty oletta-

 musten kautta. Brownin (2009) mukaan oikeaa tietoa saadaan
 kuitenkin vain havainnoimalla tarkasti sitä, miten kuluttajat

7.2
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 toimivat. Ennen kuin voidaan rakentaa käyttäjän tavoitteita
 tukevia konsepteja, on ymmärrettävä kuluttajan toimintaa
 motivoivat tekijät. Tuotteiden ja palveluiden on sovittava
 käyttäjänsä arvomaailmaan ja siihen ympäristöön, jossa ne
 ovat esillä (Keinonen & Jääskö 2004, 82). Suunnittelijan on tärkeää
 tunnistaa toimintatapojen kaavoja, käyttää intuitiota ja tuottaa
 ideoita, jotka ovat sekä funktionaalisia että emotionaalisesti
 merkittäviä. Läheinen yhteistyö asiakkaiden ja sidosryhmien
 kanssa mahdollistaa vaikuttavien ideoiden synnyn paremmin
kuin ylhäältäpäin johdettu muutos (Brown & Wyatt 2010). Yhteis-
työ asiantuntijoiden välillä on tärkeää mahdollisimman laaja-

 alaiseen lopputulokseen tähdättäessä. Meidän tulisi unohtaa
suunnittelijoiden aikaisemmat taustat – se että joku on graafi-
nen suunnittelija, toinen teollinen muotoiluja ja kolmas arkki-

 tehti – ja sen sijaan keskittyä yhdessä miettimään, tutkimaan,
 konseptoimaan, suunnittelemaan ja kehittämään ratkaisuja,
 jotka vastaavat syvempiin yksilöllisiin ja  yhteiskunnallisiin
 tarpeisiin. (Chapman 2006, 94.) Yksittäinen suunnittelija voi kyllä
 kehittää uusimman laitteen, mutta vasta monitieteellinen
 ryhmä eri alojen asiantuntijoita voi vastata kompleksisempiin
ongelmiin (Brown 2009, 7).

 Designtoimisto Lunar (2010) esittää kysymyksiä, jotka tulisi
 liittää osaksi vastuullista designprosessia. Heidän mukaansa
 ensimmäisessä vaiheessa tulisi kyseenalaistaa toimeksianto ja
 miettiä, palveleeko pyydetty tuote tavoitteita paremmin, vai
voisiko uuden palvelun luominen  vastata paremmin tavoittei-

 siin. On kysyttävä; mitä oikeasti olemme suunnittelemassa?
 Tätä varten tulee määrittää kuluttajien todelliset tarpeet. Onko
 designilla mahdollisuus muuttaa koko toimialaa? Toisessa
 vaiheessa mietitään, kuinka tuote pitäisi suunnitella, jotta se
kuormittaisi mahdollisimman vähän ympäristöä. Suunnitte-

 lijan tulisi miettiä mahdolliset skenaariot siitä, miten tuotetta
tullaan käyttämään ja lopuksi; mihin tuote päätyy sen käyttö-
iän tultua päätepisteeseensä?
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 Brownin (2009, 16) mukaan suunnittelussa on kolme vaihetta:
 inspiraatio, jossa määritellään ongelma tai mahdollisuus,
 johon lähdetään hakemaan ratkaisua, ideointi, jossa luodaan,
 kehitetään ja testataan ideoita sekä toteutusvaihe, jossa
 mietitään polku, joka vie projektihuoneesta markkinoille.
 Suunnitteluprosessin vaiheet ovat osittain päällekkäisiä ja
iteratiivisia, eivät toinen toistaan seuraavia, kuten perinteisis-
sä suunnittelumalleissa on nähty. Esittelen lyhyesti designpro-

 sessin vaiheet Tim Brownin (2009) Change by Design -kirjan
mukaan. Designvaiheet on kuvattu kuviossa 11.

 Inspiraatio: Design briefin eli toimeksiannon on oltava
tarpeeksi väljä, jotta se sallii epävarmuuden ja odottamat-

 tomat lopputulokset. Toimeksianto ei saa koittaa vastata
 kysymykseen ennen kuin kysymystä on edes asetettu.
 Liian tiukka toimeksianto rajaa aiheen niin tiukkaan, että
suuria innovaatioita on lähes mahdoton keksiä ja tulok-

 sesta tulee keskinkertainen. Ennustettavuus takaa tylsän
 lopputuloksen ja tylsyys karkottaa luovuuden. Toisaalta
liian löyhä toimeksianto jättää suunnittelutiimin harhai-
lemaan sumussa. Raja liian tiukan ja liian löyhän toimek-

 siannon välillä on häilyvä, ja tulee miettiä joka projektissa
erikseen (Brown 2009).

 
 Toimeksiannon jälkeen kootaan suunnittelutiimi, jonka
tulee tutkia ihmisten tarpeet. Heidän tulee mennä ihmis-

 ten pariin ja havainnoida, kuinka ihmiset todellisuudessa
 toimivat. Pelkkä havainnointi ei riitä vaan ryhmän tulee
 myös ymmärtää tekemisen motiivit ja kulttuuriset sidokset
(Esimerkiksi suomalaisen korkeakouluopiskelijan lähtö-

 kohdat ymmärtää tuotetta samalla tavalla kuin kenialaisen
maanviljelijän ovat hyvin erilaiset). Tähän auttaa työsken-

 tely paikallisten yhteisyökumppanien kanssa (Brown & Wyatt

2010.) Kun ennen suunnittelutiimiä kasvatettiin vasta tar-
 peen vaatiessa, design thinking korostaa kompleksisten ja
 systeemisten haasteiden ratkaisussa monialaista ryhmää,
jossa kuullaan ulkopuolisia asiantuntijoita ja käyttäjiä.
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 Lopulta pienempi ydintiimi suodattaa näistä tiedoista
 tarvitsemansa materiaalin, jonka työstää ideoiksi. (Brown

2009, 28.)

Ideointi: Kun tarvittava data on kerätty, suunnittelu-
tiimi koittaa ymmärtää ihmisten käyttäytymistä ja aivo-

 riihityöskentelyn {brainstorming} avulla luoda visioita
uusista tuotteista, palveluista tai interaktiivisista koke-

 muksista. Ideoiden arviointi niiden visualisoimisen ja
 alustavien prototyyppien avulla auttaa ymmärtämään
 kompleksisia ideoita ja karsimaan edelleen kehitettävät
 ideat muista ideoista. Tärkeää on koko prosessin ajan
 oppia kokeiluiden – epäonnistuneidenkin– tuloksista.
 Prototyyppejä pyritään toteuttamaan mahdollisimman
 aikaisessa vaiheessa, jotta vältytään suurilta investoinneilta
ja taloudellisilta epäonnistumisilta ja aikataulusta jäämi-

 seltä. Jaettu prosessi ja ideoiden yhteinen omistaminen on
 tärkeää – se, että puhutaan minun ideani sijasta meidän
ideoistamme ja opitaan toisilta. (Brown 2009.) Ideoita voi ar-
 vioida sen mukaan kuinka toteutettavissa ne ovat olemassa
 olevalla tekniikalla tai resursseilla, kuinka todennäköisesti
 ne tulevat olemaan osa kestävää bisnesajattelua ja kuinka
 haluttavia ne tulevat olemaan kuluttajien mielestä. (Brown

 2009, 17).  Suunnitteluryhmä tarvitsee sekä mentaalisen että
 fyysisen tilan, jossa heillä on vapaus kokeilla asioita ja ottaa
 riskejä. He tarvitsevat kulttuuria, jossa asioita kysytään
 ennemmin jälkikäteen kuin etukäteen eikä mitään ideaa
lytätä sen alkuvaiheessa (Brown 2009, 32).

 Toteutus: Lopulta parhaat ideat jalostetaan tuotteiksi tai
palveluiksi, joita ensin testataan ja arvioidaan valmiim-

 milla prototyypeillä (Brown & Wyatt 2010). Innovaatioita ei
 synny, jos innovaatioprosessiin ei olla sitoutuneita. On
 ymmärrettävä, että ideoiden välitön hyödyntäminen ei
saa olla niiden arvioinnin ensimmäinen kriteeri. Inno-

 vaatiokehitys ei myöskään saa olla liian tiukasti aikaan ja
 budjettiin sidottua. (Keinonen & Jääskö, 30.)
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  Olemme nähneet jo lukuisten start-upien hyödyntävän yllä
esitellyn kaltaista designprosessia uusien innovaatioden tuot-

 tamisessa. Meidän suunnittelijoiden tulisi opettaa tällaisen
 prosessin käyttö myös konservatiivisemmille asiakkaillemme
 ja kertoa heille sen eduista. Innovaatioita ei synny, jollei niille
anneta tilaisuutta. Loputkin yritykset pitäisi saada ymmär-

 tämään, että lyhytkestoinen, nopeisiin voittoihin tähtäävä
 bisnesmalli ei voi toimia enää tulevaisuudessa. Kaikkea
 vastuuta kestävän kehityksen innovaatioiden suunnittelusta
 ja toteutuksesta ei voi siis sysätä suunnittelijoiden harteille.
Suunnittelijoilla on kyllä usein tahtoa uudenlaiseen ajatte-

 luun, mutta yritykset, jotka suunnittelun rahoittavat, ovat
 olleet haluttomia ottamaan riskejä. Niiden ajattelu perustuu
 liian usein lyhyen tähtäimen voittoihin, mikä taas harvoin
 synnyttää kokonaan toimialaa muuttavia innovaatioita.

Ymmärrä

Havainnoi

Tulkitse

Kommunikoi

Toteuta

Kuvita Mallinna

Tarkenna Arvioi

 Kuva 11: IDEOn suunnitteluprosessin yksinkertaistettu kuvaus

(Keinonen & Jääskö 2004, 57).
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Elämyksillä voidaan 
muuttaa maailmaa 

alcolm Gladwell kirjoitti vuonna 2000 bestseller-
 teoksen The Tipping Point. Tipping point tarkoittaa
käännekohtaa, jossa kriittisen massan saavuttami-

 nen saa asiat muuttumaan radikaalisti. Kohtaa, jossa voidaan
alkaa puhua hiljaisten signaalien sijaan epidemiasta. Gladwel-
lin mukaan epidemian aloittaa usein vain muutaman kymme-

 nen hengen joukko, mutta kun tuo kasvava joukko saavuttaa
 kriittisen massan, aate yht´äkkiä leviääkin kaikkialle. Määrän
 tuplaantuessa aina eksponentiaalisesti, se lopulta saavuttaa
 suuret joukot (Gladwell 2000). Jos Tunisian, Libyan ja Egyptin
vallankumouksen aloittikin vain pieni joukko aktivisteja, tur-
hautuneita ihmisiä ja ihmisoikeusblogaajia, kerrannaisvaiku-

 tuksen ansiosta se saavutti nopeassa ajassa koko kansan. Kun
 yksi ihminen kertoo toiselle ja nämä kumpikin vielä jollekin
muulle, jotka puolestaan kertovat taas yhdelle lisää, saavute-

 taan eksponentiaalinen kasvu tiedonvälityksessä. Tuon pienen
 joukon, joka aloitti toiminnan, ei aina ole ollut tarkoitus
 levittää tietoisesi mitään trendiä, he vain ovat toimineet niin
 kuin heidän omatuntonsa käskee. Voimmekin kysyä, miksi
 toiset ideat synnyttävät epidemioita ja toiset eivät? Miten
voimme itse aloittaa positiivisen epidemian? Ja onko vastuul-

 lisuus saavuttanut jo kulminaatiopisteensä? Onko siitä tullut
jo epidemia?

 Jotta liikkeestä olisi epidemiaksi, sen täytyy edustaa tarttuvaa
käytöstä. Se ei tule mistään ulkoa annettuna, kuten lainsäätä-

 jiltä, vaan on rakennettuna ihmisten perustarpeisiin. Ihmisten
täytyy lähtökohtaisesti seistä tuon ideologian takana. Tyypil-

 listä kulminaatiopisteen saavuttamiselle on myös, että pienillä
 muutoksilla on suuri vaikutus. (Gladwell 2000.) Pohjois-Afrikassa
tyytymättömyys vallanpitäjiin oli kytenyt jo kauan. Tarvit-
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 tiin enää yhteiskunnan kannalta katsoen pieniä, yksittäisten
 ihmisten tekoja (katukauppiaan polttoitsemurha, muutamia
blogikirjoituksia). Vaikka nämä teot tapahtuivat marginaalis-

 sa, niillä oli suuri vaikutus. Lopulta kaikki tapahtui nopeasti.
 Epidemia ei kehity vakaasti ja hitaasti. Kun kulminaatiopiste
 saavutetaan, se muuttaa asioita dramaattisesti, ei asteittain
(Gladwell 2000, 7).

Joskus tarina on tärkeämpi kuin itse tuote. Ideo huomasi teh-
 dessään Punaisen Ristin veripalvelun kanssa yhteistyötä, että
into luovuttaa verta kasvoi, jos prosessiin tuotiin henkilökoh-
taiset tarinat mukaan; se miten kertoja itse oli voinut pelas-

 taa toisen hengen tai miten toisen sukulainen oli säilyttänyt
 henkensä verenluovutuksen ansiosta. Se, minkälaiset fyysiset
 olosuhteet (tila, tuoli jne.) luovutukseen oli ei ollut ollenkaan
 niin merkityksellistä kuin se, minkälaiset tarinat perustelivat
 altruistista tekoa (Brown 2009, 146). Jokaisella rakastettavalla ja
 arvostetulla tuotteella on tarinansa ja parhaat tarinat tulevat
kuluttajilta. Jokaisella kuluttajalla on oma tarinansa kerrot-

 tavana tuotteista, brändeistä tai palveluista. Jokainen brändi
merkitsee kuluttajille vähän eri asiaa. Toiset tarinat ovat vai-

 kuttavampia kuin toiset ja jäävät paremmin mieleemme
 (Roberts 2006, 88). Suunnittelija voi tarinankertojan roolissa
 vaikuttaa siihen, miten vastuullisista kertomuksista tulee
aikamme menestystarinoita.
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Pohdintaa

Meidän suunnittelijoiden tulee tunnistaa hiljaisia signaa-
 leja, joita voimme työllämme vahvistaa. Parhaimmassa
 tapauksessa voimme saattaa alulle ilmiön, joka myöhemmin
 saavuttaa kulminaatiopisteensä, ja josta tulee arkea suurelle
 yleisölle. Uskon, että vastuullinen kulutus on saavuttanut
 tietynlaisen kulminaatiopisteensä ihmisten tietoisuudessa,
 mutta tiedostamisesta on vielä matkaa todellisiin tekoihin.
Suunnittelijoina voimme luoda innovaatioita, jotka kannus-

 tavat vastuullisuuteen joka puolella maailmaa. Haasteena
 on kuitenkin, miten saada yritykset mukaan vastuulliseen
 ajatteluun ja rahoittamaan vastuullisten innovaatioiden
kehitysprosessia?

 Ehkä vastauksena on designprosessin kehittäminen. Jos
 kykenemme aukaisemaan asiakkaillemme prosessiamme
 ja sen etuja, he ymmärtävät paremmin, miksi aikataulua
 kannattaa venyttää tai budjetissa joustaa. Todellisuudessa
olen kuitenkin omassa työssäni huomannut, että kvartaali-
talous ja etenkin Suomen pienet markkinat ovat haasteelli-

 sia raskaammille suunnitteluprosesseille. Innovaatioita ei
 kuitenkaan synny ilman tahtoa. Emme saa tyytyä luomaan
 keskinkertaista suunnittelua, jolla ei ole todellista vaikutusta
 yhteiskuntaan, vaan meidän täytyy ottaa tavoitteeksemme
  suunnitella esineitä, palveluita ja konsepteja,  jotka luovat
todellista (yhteiskunnallista) hyvinvointia.
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8
YHTEENVETO

JA JOHTO-
PÄÄTÖKSET

 Sekä kuluttajan, että suunnittelijan roolit ovat olleet viime
vuosina murroksessa. Passiivisten massatavaroiden kulut-

 tajien sijaan meistä on tullut aktiivisia ja verkostoituneita
 kansalaisia, jotka odottavat yrityksiltä avointa ja läpinäkyvää
dialogia. Ylhäältä saneltua viestiä enemmän uskomme vertais-
kuluttajiin ja toivomme aktiivista keskustelua heidän kans-

 saan. Suunnittelijoina olemme vastaavasti kohdanneet uuden
 haasteen: miten tarjota kuluttajille alusta, jossa he voivat
käydä tätä keskustelua?

 
 En usko, että vastuullisuus olisi jonkinlainen ohimenevä
 trendi. Pikemminkin näen sen yhtenä koko sukupolveamme ja
 aikaamme määrittävänä tekijänä ja suurempana juttuna sitten
 informaatiovallankumouksen. Post-modernismin jälkeiset
 kuluttajat haluavat palata juurilleen, ”aitoihin asioihin”, joita
 he aidosti arvostavat. (Virtuaaliset) maailmankansalaiset
 haluavat löytää paikkansa globaalissa yhteisössä yhtälailla
 kuin omassa kaupungissaan. Globaali ympäristötietoisuus
 on pakottanut meidän kestävän kehityksen haasteiden eteen.
 On ymmärretty, ettemme voi jatkaa tällä kestämättömällä
 linjalla, joka surutta kuluttaa arvokkaita luonnonvarojamme
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 ja riistää kehitysmaiden työntekijöitä. Suunnittelijan tulisikin
 vastata kuluttajien kasvavaan tietoisuuteen ja aktiivisuuteen
 ja hyödyntää sitä vastuullisen kulutuksen kasvussa. Kestävän
 kehityksen suunnittelua käsittelevistä teoksista saa kuitenkin
helposti sen käsityksen, että vastuullisen kulutuksen kas-

 vu olisi yksin suunnittelijoiden käsissä. Uskon, että tahtoa
 suunnittelijoiden puolelta kyllä löytyy, mutta miten saisimme
 yritykset sijoittamaan taloudellisten etujen tavoittelun lisäksi
 ekologisesti ja eettisesti kestäviin ratkaisuihin?
 

nnovaatioiden suunnittelu on vaikeaa, jos suunnitte-
 lijat otetaan projektiin mukaan vasta loppuvaiheessa,
 ja heidän roolikseen jää enää tuotteiden esteettinen

muotoilu tai houkuttelevan pakkauksen suunnittelu. Yritys-
ten tulisikin osata hyödyntää ammattilaisia jo tuotekehityk-

 sen alkuvaiheessa, jossa on vielä mahdollista muuttaa koko
 projektin suuntaa. Suunnittelijoiden tulee yritysmaailman
 konsultteina kertoa yrityksille, ettei vastuullinen kuluttaminen
ole enää minkään niche-markkinan oma juttu, vaan puhutte-

 lee yhä kasvavia massoja. Tänä päivänä ekologisuus on paitsi
  kilpailuetu, myös  yrityksen toiminnan jatkumisen edellytys.
 Yrityksen ympäristövastuu ei läpinäkyvämmän kuluttamisen
aikakaudella voi olla enää vain sana yrityksen vuosikertomuk-
sessa eikä ekologisuutta voi nähdä yrityksenä kiillottaa brän-

 din julkisivua. Vastuullisuus on nähtävä menestyvän yrityksen
 elinehtona.

 Sekä tuottajat, yritysten päättäjät että kuluttajat tulisi ottaa
 mukaan suunnitteludialogiin. Nykyään moni suunnittelun
ammattilainen kyseenalaistaa sen, kuka ylipäätään on suun-

 nittelija? Voiko tänä päivänä kuka tahansa olla suunnittelija?
 Selvää on, että  entistä tiiviimpää yhteistyötä eri sidosryhmien
kanssa tarvitaan. Kun otamme tuotekehittelijät, yritysten päät-

 täjät ja kuluttajat mukaan suunnitteluun, se sitoo ja motivoi
 heitä toivottavasti paremmin koko prosessiin miettimään koko

I
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 tuotteiden ja palveluiden elinkaarta ja pohtimaan enemmän
 loppukäyttäjän näkökulmaa.

Suunnittelijan rooli on toimia mahdollistajana tässä prosessis-
sa, jota kutsutaan nimellä Design Thinking. Meidän suunnit-
telijoiden tulisi yhdessä insinöörien ja muiden tuotekehitteliji-

 den miettiä, mikä motivoi ja osallistaa kuluttajia. Perinteinen
asiakaslähtöinen suunnittelu on tullut umpikujaan: jos kysym-

 me kaikkea asiakkailta eli kuluttajilta, emme tule löytämään
 todellisia uusia innovaatioita. Kuluttajat kun yleensä eivät
 tiedä, mitä tarvitsevat, ennenkuin uusi ratkaisu on saatavilla.
 He toivovat auton sijasta nopeampaa hevosta. Meidän tulisikin
kyselyjen sijasta havainnoida kuluttajen toimintaa ja sitä oh-

 jaavia motiiveja. Ymmärtämällä kuluttajan toimintaa, voimme
 muuttaa kuluttamisen tapoja vastuullisempaan suuntaan.
  Geneerisen kohderyhmän sijaan meidän tulisi ajatella yksilöä
 hänen persoonallisen kokemustensa kautta. Kuluttajina
 haluamme, että brändi tarjoaa "juuri minulle" personoituja
 kokemuksia. Haluamme tuotteita, joita voi rakastaa ja joiden
ostokokemus tarjoaa meille mielekkäitä elämyksiä. Suunnitte-
lijoina voimme auttaa kuluttajia rakentamaan omaa identi-

 teettiään ja sitä kautta innostaa kestävämpiin valintoihin.

 mootion lisääminen tuotteisiin voi pelastaa kestävän
 kehityksen kuluttamisen. Kun kuluttaja voi seistä
 valintojensa takana, hän todennäköisesti suosittelee

niitä myös muille. Kun suunnittelemme houkuttelevan ja ku-
 luttajaa puhuttelevan tuotteen, yhä useampi kuluttaja ryhtyy
 vapaaehtoisesti toimimaan vastuullisuuden lipunkantajana.
 Vastuullinen ajatelu puolestaan aktivoi kuluttajia toimimaan
yhteisen hyvän eteen ja sitä kautta aktiivisempana kansalai-

 sena yhteiskunnassa. Ekologisesta ja eettisestä ajattelusta
 voidaan tehdä massojen ajattelumalli, kunhan siitä tehdään
tarpeeksi helppoa ja hauskaa ja ymmärretään, ettei vastuulli-

 sempi kuluttaminen ole mistään pois. Päinvastoin – olemme

E
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 onnellisempia kun voimme vaikuttaa asioihin ja tehdä tietoisia
 valintoja, joita muutkin arvostavat.  Haemme kuluttamisesta
 materiaalisen maailman uusimpien statussymbolien sijaan
 yhä enemmän positiivisia kokemuksia ja elämyksiä. John
Grantin (2007, 48) sanoin: ”Tarvitsemme markkinointia, joka te-

 kee hyvää, ei vain näytä hyvältä. Tarvitsemme dramaattisen, ei
 asteittaisen muutoksen. Tarvitsemme uusia ideoita siitä miten
elää, emme vain uusia pakkaus-, tuote- tai palveluideoita.”

 
 Suunnittelijan rooli on innostaa, inspiroida ja informoida
 kuluttajaa. Suunnittelulla voidaan tehdä vihreistä asioista
vähemmän arveluttavia ja helpommin saavutettavia. Suunnit-

 telu voi tarjota keinoja vaihtaa tuotteet vastuullisempiin tai
 toisaalta kuluttaa vähemmän materiaa. Suunnittelemalla ja
mahdollistamalla uusia tapoja kuluttaa, suunnittelija on suu-
ressa roolissa eettisemmän ja ekologisemman maailman luo-

 misessa. Voimme luoda tuotteisiin tarinoita ja moniaistisuutta
 ja lisätä niiden persoonallisuutta niin, että niitä arvostettaisiin
 enemmän, eikä oltaisi heti vaihtamassa uusinta muotia tai
uudempaa teknologiaa edustaviin tuotteisiin. Tämä vaatii ym-
märrystä siitä, että lopulta tuotteiden toimivuutta ja estetiik-

 kaa enemmän kulutuspäätöksessä painavat emotionaaliset ja
 psykologiset tarpeet. Tuotteiden omistaminen ei ole enää niin
tärkeää vaan omistamisen sijaan kuluttamiset hakevat jakami-

 sen, antamisen ja yhdessä tekemisen kokemuksia.

 Designin arvoa ei tulisi enää mitata niiden myynnillä ja
kannattavuudella vaan prosessin onnistumisella; sillä min-

 kälaisia kokemuksia voimme tuotteiden ja palveluiden avulla
 saavuttaa. Tässä sosiaalinen media ja teknologian kehitys on
 tulevaisuudessakin avainroolissa. Teknologiasta voi löytyä
 ratkaisu myös moneen yhteiskunnalliseen ongelmaan. Paitsi
että siirtyminen digitaaliseen maailmaan voi vähentää radi-

 kaalisti materian tuotantoa, digitaalinen teknologia voi auttaa
 meitä tuomaan välttämättömiä tuotteita ja palveluita sellaisten
ihmisten ulottuville, joilla ei ole taloudellista tai maantieteel-
listä mahdollisuutta niitä muuten hankkia. Meidän suun-
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 nittelijoiden tulisikin asettaa suunnittelumme päämääräksi
 (yhteiskunnallinen) hyvinvointi. Se, että voisimme teoillamme
 olla edistämässä sosiaalisesti tasa-arvoisempaa, ekologisesti
  kestävämpää ja silti taloudellisesti kannattavaa maailmaa.
Koneen toimitusjohtajan Anne Stenrosin mukaan: ”kestä-

 vän kehityksen suunnittelu tarvitsee viisautta tietää, minne
nykyinen kehitys on meitä viemässä, rohkeutta tehdä vaikei-

 takin valintoja, oikeudenmukaisuutta, joka tähtää reilumpaan
 tulonjakoon sekä kohtuullisuutta kaikessa mitä kulutamme ja
 minkälaiset standardit asetamme hyvälle elämälle.” (Nieminen

2008, 77.) Suunnittelijoina voimme kokea työmme mielekkääm-
mäksi, kun tiedostamme tekojemme vaikutukset koko yhteis-
kuntaan ja tunnemme, että voimme todella muuttaa asioita.
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tapaus-
tutkimus

 Ryhmätyöharjoitus Globe Hopen Kiseleffin myymälässä.
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Tutkimuksen 
tarkoitus

AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEA-
KOULUN IDBM-OSASTO TILASI MAISTE-
 RIN OPINNÄYTETYÖNÄ GLOBE HOPELLE
TEHTÄVÄN KARTOITUKSEN, JOSSA TUT-
KITAAN, MITEN YRITYS VIESTII ARVO-
 JAAN NYKYISTEN JA POTENTIAALISTEN
KULUTTAJIENSA KESKUUDESSA. TUTKI-
MUS OLI OSA LAAJEMPAA, TEKES-
 RAHOITTEISTA EDEST-PROJEKTIA
(EMPLOYMENT OF DESIGN STRATEGIES)
JOSSA TUTKITTIIN DESIGNJOHTAMI-
 SEN TILAA SUOMALAISISSA MUOTOILUA
HYÖDYNTÄVISSÄ YRITYKSISSÄ.
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GLOBE HOPE on vuonna 2003 perustettu nummelalai-
 nen vaate- ja asusteyritys, joka valmistaa vaatteita, laukkuja,
 pusseja, koruja ja kenkiä sekä keittiö- ja toimistotarvikkeita
kierrätetyistä materiaaleista – muun muassa purjekankais-

 ta, armeijan ylijäämävaatteista, turvavöistä ja second hand
-vaatteista. Kuluttajille myytävien tuotteiden lisäksi se suun-
nittelee ja tuottaa liikelahjoja yritysten tai yhdistysten omas-

 ta ylijäämämateriaalista. Vuonna 2010 se yhdistyi toisen
 kierrätysmateriaaleja hyödyntävän yrityksen, Seccon. Globe
 Hope toimii Suomen lisäksi muualla Euroopassa ja Japanissa.
Globe Hopella on kaksi omaa myymälää Helsingissä – kam-

 pissa ja senaatintorilla, sekä tehtaanmyymälä Nummelassa
 (www.globehope.com).

 CASE STUDYSSA eli tapaustutkimuksessa tutkittiin
syksyllä 2011, miten Globe Hope viestii ydinarvojaan

 

 EKOLOGISUUS, EETTISYYS JA
ESTEETTISYYS sekä lisäarvoja

 MODERNI JA TRENDIKÄS, AITO, LEIKKISÄ
JA SYMPAATTINEN SEKÄ HOUKUTTELEVA.

 
 Tapaustutkimus jakautui kahteen osaan: ensimmäisessä
vaiheessa laadin Facebookissa jaettavan nettikyselyn, joka lä-

 hetettiin Globe Hopen Facebook-faneille sekä Aalto-yliopiston
 median laitoksen sekä IDBM-osastojen sähköpostilistoille.
 Verkossa täytettävässä kyselyssä kysyttiin lyhyesti kuluttajan
omia motiiveita vasuulliseen kuluttamiseen. Sen jälkeen selvi-

 tettiin suhtautumista Globe Hopen visuaaliseen muotokieleen,
 tuotteisiin, myymälöihin ja kuvamaailmaan ja kysyttiin mitä
 asssosiaatioita ne herättävät. Kyselyssä selvitettiin myös, mikä
 on kuluttajien mielikuva tuotteen laadusta, siitä mieltävätkö
kuluttajat tuotteet design-tuotteiksi ja sitä, kuinka kiinnostavi-
na tuotteita pidetään.
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 TOISESSA OSASSA tein neljä fokusryhmähaastattelua,
joihin osallistui yhteensä 20 ihmistä. Osallistujat eivät lähtö-

 kohtaisesti olleet Globe Hopen nykyisiä kuluttajia. Näin pieni
 otos ei luonnollisestikaan edusta koko Suomen väestöä, sillä
tarkoituksena oli miettiä vastuullista kulutusta tulevaisuudes-

 sa, eikä niinkään sen nykytilaa. Näin ollen fokusryhmiin oli
pyydetty niin kutsuttuja edelläkävijöitä1, jotka olivat kiinnos-

 tuneita uusista trendeistä. Lähes kaikkia vastaajia voi pitää
 myös mahdollisina LOHAS-segmentin edustajina2. Näissä
fokusryhmissä haastattelin ensin osallistujia heidän kulutus-

 tottumuksistaan ja siitä, miten vastuullisuus vaikuttaa niihin.
 Arvioimme Globe Hopen arvoja, tuotteita ja toimintaa ensin
 mielikuvien perusteella ja sen jälkeen tutkimalla tuotteita,
 jotka Globe Hope oli valinnut meille tätä varten. Kysyin, mikä
 saisi fokusryhmäläiset käyttämään Globe Hopen tuotteita ja
 miksi he eivät niitä käytä nyt. Seuraavissa luvuissa esittelen
 tapaustutkimuksen tulokset.

2 LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability) kohderyhmästä enemmän 
luvussa 3.

1 Edelläkävijyys on tässä määritelty niin, että nämä haastateltavat toimivat 
työssään joko tekstiiliteollisuuden tai markkinoinnin ammattilaisina, ja ovat 
jatkuvasti tekemisissä uusimpien trendien kanssa. 
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Facebook-kyselyn 
tulokset

 VASTAAJAT, yhteensä 179 kpl, oli kerätty Globe Hopen
 Facebook-ryhmästä (yhteensä 2 854 fania) ja Globe Hopen
 Face Book ystäviltä (580 kpl) sekä Aalto-yliopiston median
 laitoksen ja kauppakorkeakoulun IDBM-maisteriohjelman
 sähköpostilistoilta. Valitettavasti kyselyssä ei voitu erotella,
mitkä vastaukset tulivat mistäkin paikasta.

 NÄISTÄ VASTAAJISTA 94 kpl (52%) ostaisi usein ja
 54 kpl (30%) yleensä vastuullisemman tuotteen, vaikka hinta
 olisi vähän kalliimpi. Toisaalta on muistettava, että Globe
 Hopen Facebook-fanit ovat jo lähtökohtaisesti vastuullisempia
 kuin tavalliset kuluttajat ja näihin kysymyksiin usein vastataan
 sen mukaan, millaisina kulutustottumuksensa haluaisi nähdä,
 ei niinkään, millaisia ne todellisuudessa ovat. Toisin sanoen;
 vaikka kuluttaja haluaisi toimia vastuullisesti tai ostaa aina
vain parasta laatua, hän ei välttämättä oikeasti osta kalliim-

 paa tuotetta. On myös muistettava, että kuluttajat vastasivat
 myös yleisitä kulutusta koskeviin kysymyksiin Globe Hope
 mielessään, mikä saattoi virittää vastauksia vastuullisempaan
 suuntaan. Tuloksissa on laskettu että asteikolla 1-5, joista 1 on
 huonoin ja 5 paras, arvosanan 4 tai 5 antaneet ovat pitäneet
tietystä ominaisuudesta (joko hyvin paljon tai melko paljon).

VASTAAJISTA 86:lle prosentille alkuperä tuotteen al-
 kuperä oli melko tärkeä (taulukko 1). Heistä 78 % ostaa silloin
 tällöin tuotteen, joita ystävät ovat heille suositelleet ja heistä
 72 % suosittelee usein tuotteita ystävilleen. Suurimman osan
 ostopäätöksiin vaikutti silloin tällöin (60 vastaajaa) tai usein
 (84 vastaajaa) enemmän laatu kuin hinta. Kysyttäessä kolmea
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 Taulukko 1: Kolme ostopäätökseen eniten vaikuttavaa tekijää.

Vastaajien määrä yhteensä 179 kpl.

Hinta 111

 Tuotteen ulkonäkö
157

 Valmistusprosessin
 ja materiaalin
ekologisuus: 88

 Valmistusprosessin
eettisyys mm. valmista-

jien työolot:
63

Tuotteen tarina=
alkuperä: 58

Myyntipaikka/
saatavuus:36

Suunnittelija /brändi:16

Joku muu:10
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 suurinta ostopäätökseen vaikuttavaa tekijää ensimmäisenä
 oli luonnollisesti tuotteen ulkonäkö (joka oli lähes kaikille
 vastaajille hyvin tärkeää) ja toisena hinta. Valmistusprosessin
 ja materiaalin eettisyys oli sijalla kolme, ja sen jälkeen tulivat
 valmistusprosessin eettisyys, kuten valmistajien työolot ja
 tuotteen alkuperä tai tarina. Myyntipaikalla tai suunnittelijalla
/ brändillä ei ollut monelle vastaajalle kovin suurta merkitystä.

GLOBE HOPEN LOGON tunnisti helposti lähes jokai-
 nen vastaaja (94%). Vapaasti kuvailtavia assosiaatioita siihen
liittyen oli ekologisuus, kierrätys, vihreys, toivo, maailman-

 parannus, luonto ja eettisyys. Toisten mielestä logo oli hippi /
retro-henkinen, toisten mielestä taas innovatiivinen, trendi-

 käs ja edelläkävijä. Monen vastaajan mielestä logo muistutti
 anarkismista ja vallankumouksesta, toisilla hyvällä tavalla
 (mm. Che Guevara, seikkailu, ”sissimeininki”) toisilla taas siitä
tuli mieleen Kiina, Neuvostoliitto, Kuuba, sosialismi/kommu-

 nismi ja armeija/militarismi. Logo puhutteli ainoastaan 41%
 vastaajista, kun taas Globe Hopen tuotteiden muotokielestä
piti 78%.

 TUOTTEIDEN MATERIAALEISTA piti suurin osa
 vastaajista: 87% (taulukko 2). Myös väritys miellytti 78%:a
joko paljon tai melko paljon. Tuotteita ainakin melko laaduk-
kaina ja kestävinä piti 80 % vastaajista ja melko monikäyttöi-
sinä ja hyödyllisinä 76%. 77 prosenttia mielsi tuotteet design-

 tuotteiksi – tosin tässä ei erikseen määritelty, miten vastaaja
 mieltää sanan design.

MYYMÄLÖIDEN ILMEESTÄ piti paljon tai melko pal-
jon 64% vastaajista ja nettisivujen ulkoasusta 55%. Johtopää-

 töksenä voidaan tulkita, että tuotteet vastaanottiin vastaajien
 kesken hyvin positiivisesti kun taas logo ja graafinen ilme
 jakavat enemmän mielipiteitä. Näistäkään ei tullut kuitenkaan
kovin negatiivisia arvioita.
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 Taulukko 2: Globe Hopen tuotteisiin ja muotokieleen liitettyjä arvostelmia.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Vastaajia yhteensä: 179

1 en ollenkaan samaa mieltä
5 täysin samaa mieltä

 Logo puhuttelee
minua

Tuotteiden muo-
 tokieli puhuttelee
minua

 Pidän tuotteiden
materiaalista

 Pidän tuotteiden
värityksestä

 Tuotteet ovat
 laadukkaita ja
kestäviä

 Tuotteet ovat
 monikäyttöisiä ja
hyödyllisiä

 Miellän tuotteet
designtuotteiksi

Pidän myymälöi-
den ilmeestä

 Pidän nettisivujen
 visuaalisesta
ilmeestä

1 2 3 4 5

28 65 48 24

31 100 38

18 76 77

29 74 62

32 69 72

37 83 49

31 73 63

59 68 40

71 72 23
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Taulukko 3: Globe Hopen yritysmielikuva ja arvot..

1 2 3 4 5

4,3

4,2

4,3

3,5

4,3

4

4,1

4,2

3,6

4

4

Pölyttynyt Edelläkävijä

Tavallinen Innovatiivinen

Tylsä Kiinnostava

Konservatiivinen Radikaali

”Green wash” Oikeasti ekologinen

Vakava Hauska

Kylmä Sympaattinen

Huonolaatuinen Laadukas

Epäkäytännöllinen Funktionaalinen

Massatuote Design-tuote

Ei minulle Juuri minulle
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 GLOBE HOPEN YRITYSMIELIKUVAA kysyttäessä
 (taulukko 3) yritystä pidettiin pidettiin melko tai hyvin paljon
edelläkävijänä (86%), innovatiivisena (85%) ja kiinnosta-

 vana (89 %). Radikaalina Globe Hopea piti 59 % vastaajista
 ja oikeasti ekologisena 89%. Suurimman osan vastaajista
  mielestä brändi on myös hauska (75%), sympaattinen (81%),
 funktionaalinen (59%) ja laadukas (85%). Vastaajista 75% oli
 täysin tai melko sitä mieltä että Globe Hopen tuotteet sopivat
juuri hänelle.

AVOIMISSA KYSYMYKSISSÄ Globe Hopen arvel-
 tiin viestivän ekologisuutta, eettisyyttä, kestävää kehitystä
 ja kierrätystä. Seuraavia arvoja liitettiin sen toimintaan:
välittävä, uniikki, maailmanparantaja, luonnonläheinen, ak-

 tivisti, omaperäinen, nuorekas ja kotimainen. Sen tarjoamaa
 vaihtoehtoa kulutuskulttuurille kiiteltiin. Joku arvioi, että osa
 tuotoista menee suoraan suojelukohteisiin. Kekseliästä nimeä
 kiiteltiin monessa vastauksessa. Kestävyys ja oivaltavuus tuli
 monesti esiin, trendikkyys ja design-henkisyys harvemmin,
 mutta kyllä nekin vastauksessa esiintyivät. Moni vastaaja tosin
 toivoi laajempaa ja monimuotoisempaa valikoimaa: ”Olisi kiva
 nähdä miltä näyttäisi esim. Globe Hopen business-mallisto
tai skeittimallisto. Brändi on hyvä, mutta jäänyt junna-

 maan paikalleen.” kommentoi eräs vastaajista. Toinen taas
 kommentoi: ”Kierrättäminen ei luo enää kilpailuetua, sillä
 ekologisten vaatteiden ja asusteiden tarjonta on kasvanut
sekä monipuolistunut. Designiin pitäisi panostaa.” Tuottei-

 den hintaa pidettiin monessa vastauksessa liian korkeana.
 ”Hinnoittelu valitettavasti estää ”ihan kivojen” tuotteiden
 heräteostamisen ja ideologiaa vastoin tällaisia tuotteita tulee
 hankittua halvemmista kaupoista.” Tämä asenne korostui
myös fokusryhmissä.

 GLOBE HOPE nähtiin myös hieman kotikutoisena,
 ”Mielikuvan perusteella muoto- ja värikieli ei ole ihan mun
juttu, tuotteissa ehkä liikaa marimekkomaisuutta ja suo-

 malaista Nanso-IvanaHelsinki -meininkiä synkähköine
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 luonnonläheisine väreineen.” Luonnonläheistä väritystä
 kritisoitiin muutamassakin vastauksessa ja toivottiin kirkkaita
 värejä. ”Lievä `värittömyys´saa joskus perumaan ostoaikeet,
 tykkään värikkäämmistä tuotteista.” Parissakin vastauksessa
pyydettiin ottamaan tuotteisiin mallia ruotsalaisilta vaateket-
juilta. Osa kuluttajista piti Globe Hopen arvoja ominaan, mut-

 tei olisi valmis ostamaan niin kierrätetyn näköisiä asusteita ja
 vaatteita.

Tuloksia katsottaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että vastauk-
 set perustuvat kuluttajien mielikuviin tuotteista. Kyselyssä
 ei ollut kuvia tuotteista mukana. Toisaalta mielikuvat ohjaavat
kuluttajat tietyn brändin luokse ja ovat siten merkityksellisem-
piä kuin faktatieto.
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Fokusryhmien 
tulokset

Toteutin neljä n. 90 minuuttia kestävää fokusryhmähaastat-
 telua, joihin osallistui yhteensä 19 iältään 21-55 – vuotiasta
 naista (ja yksi mies, joka tuli paikalle sauralaisena).

 RYHMÄ 1 koostui pääkaupunkiseudulla asuvista, neljästä
40-50 -vuotiaasta (haastattelu toteutettiin 19.9.2011).

 
 RYHMÄ 2 koostui viidestä naisesta ja yhdestä miehestä.
 Tarkoitus ei ollut haastatella miehiä, mutta eräs ryhmäläisistä
 oli tuonut miehensä mukaan kun olin ilmoittanut, että ystävän
 saa ottaa mukaan. Tämä 30-40 -vuotiaista koostuva ryhmä oli
määritelty teemalla ”vastuulliset kuluttajat”, jossa vastuulli-
suus oli määritelty niin että ryhmäläiset toimivat toimenku-

 vansa tai harrastuneisuutensa puolesta vastuullisten asioiden
 parissa – muun muassa kehitysyhteistyössä, luomupiirin
 vetäjänä, ihmisoikeusjärjestössä tai vastuullisessa vaate- ja
tekstiiliteollisuudessa (haastattelu toteutettiin 20.9.2011).

 RYHMÄ 3 koostui viidestä pääkaupunkiseudulla asu-
 vasta noin 30-vuotiaasta naisesta (haastattelu toteutettiin
 24.9.2011).

RYHMÄ 4 taas 20-25 -vuotiaista, viidestä naisesta (haas-
 tattelu toteutettiin 26.9.2011).

Koska eri ikäryhmien mielipiteet eivät eronneet paljoa toisis-
 taan, olen koonnut tähän fokusryhmien yleiset mielipiteet,
 ja mikäli jollain ryhmällä on ollut poikkeava mielipide, olen
tuonut sen esiin erikseen.
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puhetta vastuullisesta 
kulutuksesta

 Aloitin fokusryhmähaastattelut kysymällä ryhmäläisten yleistä
 ostokäyttäytymisestä ja siitä, miten eettisyys, ekologisuus
 ja esteettisyys vaikuttaa ostettavan tuotteen valintaan. Sen
 jälkeen puhuimme Globe Hopesta mielikuvien pohjalta ja
 lopuksi tutkimme Globe Hopen tuotteita sekä yritysilmettä ja
 myymälöitä kuvien perusteella. Olen tässä tekstissä erotellut
kahteen osaan nämä tulokset. Ensin käsittelen yleistä kulutus-
käyttäytymistä ja seuraavassa luvussa Globe Hopen brändi-

   mielikuvaa ja tuotteita.

 KAIKISSA RYHMISSÄ MOTIIVINA vaatteen tai
 asusteen ostopäätöksessä oli ennen kaikkea, miltä se näyttää
 ja tuntuu. Hinta-laatusuhde ja brändit olivat myös tärkeitä.
 Nuorilla korostui enemmän hinta ”ostan mieluummin takin,
 pari mekkoa, housut ja topin halvalla kuin yhden takin joka
 maksaa 300 euroa.” (ryhmä 4.)  Vanhemmilla, joilla usein on
enemmän varaa kulutettavanaan, korostui laatu ja brändi-
uskollisuus.  Asusteita ostettaessa alkuperä tai tuotanto-

 olosuhteet eivät olleet kovin määräävä tekijä ”vastuullista
 ryhmää” (ryhmä 2) lukuun ottamatta ja harvempi oli ostaessaan
selvittänyt vaatteen materiaalia tai ympäristökuormitusta.

SUURIN OSA HAASTATELLUISTA ei pitänyt suo-
siteltavana, että vastuullisuus näkyisi itse tuotteessa. Tuot-

 teen itsessään ei tarvitsisi olla kierrätetyn tai luomupuuvillan
 näköinen. ”Voi olla tosi muodikasta ja tyylikästä vaikka olisi
eko. Ei tartte olla päälleliimattua.” (ryhmä 4.) Ryhmissä mainit-

 tiin, että liian usein ekologisesta vaatteesta tulee mieleen, että
 sen materiaali on huononnäköistä tai että sen tyyli ei miellytä
omaa silmää. ”En pidä huovutustyylistä” sanoi eräs vastuulli-

 sesta ryhmästä (ryhmä 2).
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KAIKKI KUITENKIN TOIVOIVAT, että tuotteen alku-
 perä ja tuotanto-olosuhteet selviäisivät jotenkin pakkauksesta
tai esimerkiksi tuotteen niskalapusta. Ryhmät eivät kuiten-

 kaan pitäneet erilaisia sertifikaatteja tähän soveltuvina, koska
 pitivät niitä monenkirjavuudessaan vaikeaselkoisina, eivätkä
 tienneet mitä mikäkin merkki tarkoittaa. Tilalle ehdotettiinkin
 ratkaisua, jossa tuotanto-olosuhteet kirjoitettaisiin rehellisesti
 johonkin tuotteen yhteyteen. Yhdessä ryhmässä ehdotettiin
 Nanson kaltaista käytäntöä myös vastuullisen tuotannon
tarkastamiseen (ryhmä 2). Nanso merkitsee tuotteidensa pesu-

 merkintälappuun esim. ”Tämän tuotteen tarkastanut: Pirkko”.
Moni ryhmä toivoi, että tulevaisuudessa vastuullisuudesta tuli-

 si itsestäänselvyys, eikä siitä tarvitsisi enää erikseen ilmoittaa.
 Toisaalta kolmekymppisten ryhmä (ryhmä 3) totesi ostavansa
minkä tahansa tuotteen, jossa on sentään joku ympäristömer-

 kintä mieluummin kuin tuotteen, jossa ei ole mitään
(muun muassa vessapaperi annettiin tästä esimerkkinä).

TÄRKEIMPÄNÄ OSOITUKSENA VASTUULLI-
 SUUDESTA pidettiin tuotteen materiaalivalintaa.  Monessa
 ryhmässä tosin epäiltiin, että selvyyttä siitä, mikä materiaali
 todellisuudessa kuormittaa ympäristöä vähemmän kuin toinen,
 on kovin hankala saada. Puhuttiin muun muassa siitä, onko
 parempi käyttää keinonahkaa vai oikeaa nahkaa kun kumpikin
 on erittäin käsiteltyä (ryhmä 3). Vastuullisessa ryhmässä (ryhmä

 2) oltiin myös sitä mieltä, että kannattaa tuottaa sitä, mikä
 loogisesti ja logistisesti on järkevää. Esimerkiksi puuvillaa ei
 kannata väkisin yrittää kasvattaa alueilla, jossa sen viljely ei
 ole tehokasta. Etenkin nuorin ryhmä (ryhmä 4) oli skeptinen sen
suhteen, ettei brändin omistaja voi selvittää koko tuotantoket-
jua ja siksi luotettavaa tietoa tuotteen alku-perästä tai valmis-

 tusolosuhteista on vaikea saada. Vastuullisessa ryhmässä (ryhmä

2) tosin todettiin, että pienikin askel vastuullisempaan tuotan-
toon on parempi kuin ei mitään. Muissakin ryhmissä poh-

 dittiin, että vastuullisuudesta olisi helppoa valehdella, koska
 kukaan ei tarkista, puhuuko totta. Kuitenkin kun läpinäkyvästi
 kertoo tuotantoprosessista, siihen halutaan uskoa.
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VAIKKA VAATEOSTOISSA ekologisuutta ja eetti-
 syyttä ei nähty suurena kulutusta ohjaavana tekijänä, jokainen
 ryhmä kiinnitti ruokakaupassa huomiota ruoan tuotantoon.
Esimerkiksi luomuruoan kuluttaminen nähtiinkin paitsi eko-

 tekona, myös satsauksena omaan terveyteen. Etenkin niiden
 tuotteiden kohdalla, jotka eivät olleet merkittävästi kalliimpia
kuin vastaavat muut tuotteet, ostettiin luomua tai lähituotet-
tua. Tämä nähtiin myös sijoituksena omaan ja lasten tervey-
teen. Vaateostoksissa tällaista, omalle terveydelle tärkeää as-

 pektia ei ole ja niinpä tekstiilien luonnonmukaisuutta ei pidetä
yhtä tärkeänä. Jokaisessa ryhmässä oltiin kuitenkin sitä miel-

 tä, että vastuullisesti tuotettuja tuotteita ostettaisiin enemmän
 jos hintaero muihin vastaaviin tuotteisiin olisi pienempi. Tästä
 pidettiin esimerkkinä Reilu kaupan banaaneja, joissa hintaero
 ei ole ryhmien mukaan merkitsevä ja siksi ”kaikki” ostavatkin
niitä (Ryhmä 1). Ruokaostoksilla vastuullista kuluttamista pidet-

 tiin myös helpompana, koska hintaero ei ole niin merkitsevä
 kuin vaatteissa. Samasta syystä 20-vuotiaat sanoivat ostavansa
 Hennes & Maurizista luomupuuvillavaatteita – koska niihin
 on varaa yhtälailla kuin muihinkin H&M:n t-paitoihin (Ryhmä

 4). Eräs vastuullisen ryhmän äiti sanoi: ”Opettaisin mielelläni
 lapsilleni vastuullista kuluttamista. Se on kuitenkin usein
 vaikeaa kun vaatteiden hinnat ovat niin paljon korkeampia.
 Ei muodin perässä juoksevalta, kulutushysteriasta kärsivältä
teiniltä ole kiva myöskään kieltää kaikkea.” (Ryhmä 2)

 OSTOKOKEMUKSEN MIELLYTTÄVYYTEEN
 liittyi ryhmien mukaan usein tietyn elämäntyylin {lifestyle}
 ostaminen: kiva myyntipaikka ja hyvä myyjä, joka esittelee
 tuotetta. Muun muassa Alko mainittiin, koska siellä luomun
 ostaminen on tehty helpoksi – seuraa vain vihreitä merkkejä
 hyllynreunoissa (Ryhmä 1). Samalla Maatilatoria ja vastaavia
 lähiruokakauppoja pidettiin inspiroivina ympäristöinä ja
siksi hyvinä, koska ”siellä ei tarvitse miettiä mikä on vas-

 tuullista ja mikä ei vaan lähtökohtaisesti kaikki tuotteet ovat
 vastuullisia” (Ryhmä 3). Tällaisia, yksityisessä omistuksessa
olevia kauppoja pidettiin myös hyvinä siksi, että ne vastusta-
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 vat keskusliikkeiden oligopolia. Toisaalta mielikuva niistä oli
 kallis ja eräskin ryhmäläinen totesi pitävänsä niistä, mutta
ei omien sanojensa mukaan ”ole niistä kyllä koskaan mi-

 tään ostanut”(ryhmä 3). Kuluttamiseen on erään ryhmäläisen
 mukaan myös liitetty yhteiskunnallinen paine; jos kuluttaa
”väärin” saa tuntea olevansa huono ihminen (Ryhmä 3).

ESTETIIKKA JA OIVALTAMINEN esimerkiksi pak-
kauksessa saivat haastateltavat kiinnostumaan tuotteesta (Ryh-

 mä 1). Yhdessä ryhmässä todettiinkin, että vastuullisuutta voi
 viestiä sillä, että tuotteen ja pakkauksen muotokieli on hyvin
harkittua. Siitä tulee olo, että koko tuotteen valmistus on har-

 kittua eettiset ja ekologiset aspektit mukaan lukien (Ryhmä 2).
 Monessa ryhmässä ostettiin vastuullisesti tuotettuja tuotteita
 (kosmetiikka, viini, Globe Hopen pussit jne.) etenkin lahjaksi.
Lahjaa ostettaessa hinta ei ollut niin merkitsevä kuin itselle os-

 tettaessa. Toisaalta haluttiin antaa lahjan saaalle itsestä kuva
 parempana kuluttajana, toisaalta ajatella lahja saajan terveyttä
ja siksi tarjta vain "parasta".

globe hopen
brändin kirkastusta kaivataan
Siirtäessäni keskustelun Globe Hopeen, haastattelin fokus-

 ryhmiä ensin spontaaneista mielikuvista, joita Globe Hopeen
 liitetään. Yrityksen nimi oli kaikille tuttu, mutta mielikuva
tuoteportfoliosta, yrityksen tarjoomasta ja sen liiketoimin-

 nasta oli monille hieman epäselvä. Globe Hopen brändistä
 välittyi kyllä kaikille ryhmille ekologisuus ja kierrätysajattelu,
 mutta itse yrityksen liiketoiminta oli jäänyt vähän epäselväksi:
”Yritys on epäseksikäs, koska siitä ei tiedä mitään” ”Sisään-

 päinlämpiävä, tarina ei oikein aukea. Miksi?” ”Ei tiedä onko
 suomalainen ja onko suuri vai kaks rouvaa takahuoneessa”
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 (kommentit Ryhmältä 1). ”Luomussa brändäys on onnistunut,
 koska se on niin selkeä. Lisäaineetonta ja usein lähiruokaa.
 Globe Hopesta tulee vähän mieleen, että mikä tässä nyt on
sitä tosi ekologista?” (Ryhmä 2) Kolme- ja etenkin nelikymppis-
ten mielikuva Globe Hopesta oli, että ”niillä on kivoja tuottei-

 ta, muttei itselle”, ”Ihan kiva, mutta ŕeason for me´ puuttuu”
 (Ryhmä 1). Kaikkien, paitsi kaksikymppisten ryhmässä todettiin,
 että mielikuva Globe Hopen tarjoamasta oli jäänyt epäselväksi.
 ”Koko niiden juttu on jäänyt vähän hähmäiseksi, en oikein
 tiedä mitä ne myy, vaikka tiedän brändin. Jos vertaat esim.
 Body Shopiin tai Freitagiin, josta tietää heti mitä ne myy”
 (Ryhmä 1).

 GLOBE HOPEN tärkeitä kohderyhmää fokusryhmissäni
 arvioitiin olevan parikymppiset. Toisaalta parikymppiset itse
 olivat sitä mieltä, että heidän ikäisillään, jotka usein ovat
 vielä opiskelijoita, ei ole varaa Globe Hopen tuotteisiin (Ryhmä

 4). Nelikymppisten ryhmästä yksi totesikin: ”[Globe Hopen
tuotteita käyttääkseen] tuntuu, että pitäisi olla parikymp-

 pinen ja kuitenkin varakas” (Ryhmä 1). Brändin visuaalinen
 ilme ja tuotteet puhuttelivat kuitenkin  selkeästi eniten
 parikymppisiä, jotka muutenkin suhtautuivat positiivisimmin
 tuotteisiin ja yrityksen viestintään. Kolme- ja nelikymppisissä
 eroja ei juuri ollut, kummassakaan Globe Hopen tuotteiden
 muotokieltä ei pidetty omaan makuun sopivana, vaikka sekä
 vastuullisten että kolmikymppisten ryhmässä Globe Hopen
 arvoista pidettiin kovasti (Ryhmät 2 ja 3). Nelikymppiset arvioivat
 kohderyhmäksi opiskelijat ja turistit, ”Urbaani nainen, joka
käy mökillä” (Ryhmä 4).

 YRITYSTÄ IHAILTIIN sen yrittäjähenkisyyden ja
 hienon idean vuoksi. ”Clever business: raaka-aineet ei maksa
 mitään ja niistä tehdään tuotteita jotka maksaa älyttömästi.
 ... Nokkelaa. Toisaalta ihan oikeeta ekologisuutta takana”
 (Ryhmä 1). ”Ihailtavaa, että noussut nollasta kansainväliseksi
 liikeyritykseksi. Selkeää liiketoimintaosaamista” (Ryhmä 3).
Nimestä pidettiin jokaisessa ryhmässä; se kertoi hyvin yrityk-
sestä ja laittoi ajattelemaan.
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Laajempaa brändiportfoliota 
toivotaan

 Kysyttäessä mielikuvia siitä, minkälaisia tuotteita Globe Hope
 valimistaa ja myy ensimmäisenä jokaisessa ryhmässä tuli
 mieleen laukut, jotka ovat haastateltavien mukaan ”parasta
 valikoimassa”(Ryhmät 3 ja 4), pussukat, ”jotka ovat tunkkaisia ja
epä-moderneja”(Ryhmä 3) sekä armeijan ylijäämävaatteet (Ryh-

 mä 3). Toisaalta kiiteltiin ihan kivoja materiaaleja. ”Tavallaan
tykkään sellaisesta trash-designista ja ajatuksesta että inspi-

 roituu jostain vanhasta.” (Ryhmä 3)  Moni vastaaja oli yllättynyt
 siitä, miten laaja valikoima tuotteita Globe Hopella on.

TUOTTEIDEN MUOTOKIELTÄ pidettiin etenkin vas-
tuullisten ja kolmikymppisten ryhmässä jo osittain vanhen-

 tuneena ja oltiin sitä mieltä, että niiden edustama muotokieli
 ei ole ollut enää vuosiin muotia. ”Valikoima ei ole kehittynyt
vuodesta 2003. Trash-designia, joka on mennyt pois muo-

 dista. Retro ei toimi enää.” (Ryhmä 3) ”Vähän dated” (Ryhmä 1)

”Modernisointi olisi paikallaan” (Ryhmä 2). Globe Hopea pi-
 dettiin myös vähän liian kirpputorimaisena ja siihen liitettiin
 sana kotikutoisuus. ”Ekohippi, army, Ruohonjuuri-lookiin
 sitominen sulkee varmaan monet pois. Itseäni ei puhuttele
 mitenkään.” (Ryhmä 2) Toisaalta parikymppisten mielestä Globe
Hope edusti sellaista trendikkyyttä, joka juuri nyt on ajankoh-

 taista, vaikka ryhmässä mainittiin myös että: ”[brändin] vois
 tuoda pois sieltä renttumaisuudesta, että pitää olla hippi tai
jossain ladon takana käyttääkseen näitä.” (Ryhmä 4)

 ENITEN GLOBE HOPEA KRITISOITIIN siitä, että
sen valikoima ei ollut kasvanut kuluttajiensa mukana ja vali-

 koima ei tarjonnut tarpeeksi laajasti neutraaleja vaihtoehtoja
 mm. bisnespukeutumiseen tai urheiluun: ”Valikoima ollut
 niin samannäköistä monta vuotta, ei täytä tarpeita enää kun
 on kasvanut. Kun on tullut tiettyjä esim. jakkupukutarpeita,
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Globe Hope ei ole kasvanut mukana.” (Ryhmä 2) ”Moneen [työ]
 tilaisuuteen ei vaan mennä millään hippimekolla. Miksei
vaan voi olla edes eettisiä perusvaatteita?” (Ryhmä 3)

Kierrätys ja ekologisuus 
näkyy brändin ilmeessä
Osaa arvoistaan Globe Hope on onnistunut viestimään kiitet-

 tävästi, sillä brändin  arvoista jokaisella ryhmällä tuli mieleen
 kierrätys ja ekologisuus. Osa haastatelluista oli kuitenkin sitä
 mieltä ettei kierrätyksen pitäisi näkyä itse tuotteissa. Heidän
 mielestään osa materiaaleista näytti nyt nuhjuisilta ja toimisi
 paremmin värjättynä. ”Silloin kun käytetään aidosti jännää
 matskua kuten purjetta tai turvavyötä, se toimii. Mutta joku
 mummon kulahtanut mekko ei vaan toimi.”(Ryhmä 3) Toisten
 mielestä tuotteen idea ei materiaalin kautta kuitenkaan tulisi
niin hyvin esiin jos tuote olisi värjätty. Vastuullisessa ryhmäs-

 sä myös muistutettiin, että kaikki lisäkäsittelyt kuormittavat
 ympäristöä (Ryhmä 2). Kaikki haastatellut olivat sitä mieltä,
 että on kiva tietää materiaalin tarina, vaikka parikymppisten
 ryhmässä osa olikin sitä mieltä että materiaalin ”ei aina tarttis
olla se pääjuttu” (Ryhmä 4).

 ENITEN MIELIPITEITÄ JAKOI se, tuleeko Globe
Hopen logo näkyä isolla tuotteiden ulkopinnassa. Toisten mie-

 lestä sen pitää ehdottomasti näkyä, koska selittää kierrätetyn
näköistä tuotetta ja ”antaa anteeksi materiaalin pienen kulah-

 taneisuuden” ja brändin näkyvyys tuotteessa on ehdottomasti
 ”reason-to-buy” (Ryhmä 1). Toiset, etenkin kolmekymppiset,
olivat taas sitä mieltä etteivät halua ylipäätään kantaa merk-

 kejä vaatteissaan ja että merkkien näyttäminen on ollut poissa
 muodista jo kauan. ”Kaikissa tuotteissa logo noin näkyvänä
 ei vaan toimi. En halua mainostaa. Tulee mieleen uusrikkaat
 venäläiset.” (Ryhmä 3) ”Se on niin vanhanaikaista, että logo
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 näkyy. Ei [logoa] tartte ottaa osaksi tuotteen estetiikkaa.”
(Ryhmä 3)

MONET PÄÄTTELIVÄT, että logon on hyvä näkyä tuot-
teessa silloin kun se sopii ja selittää tuotetta, kuten pussukois-

 sa. Tutkittavaan Ralli-laukkuun, siistiin villakangastakkiin
 tai iltapukuun ei logoa kuitenkaan laittettaisi päällipuolelle
 ainakaan nykyisen näköisenä (Ryhmä 4). Vastuullisten mielestä
 Globe Hopen logo isolla tuotteen päällä halventaa tuotetta:
 hyvää designia ei tarvitse kuuluttaa kissankokoisin kirjaimin.
 Heidän mielestään suurimmalla osalla ei ole halua julistaa että
”Olen Reilu, Olen luomu [...] Tai että tää on tehty tilkkutäkis-

 tä...Tietenkin kuluttamistakin on erilaista: toisaalta jotkut
 haluavat edistää ideaa. Mutta noin yleisesti ollaan siirrytty
 hiljaiseen kuluttamiseen. Ei enää haluta julistaa että ollaan
ekologisia tai vastuullisia vaikka oltaiskin.” (Ryhmä 2). Toisaal-

 ta yhden vastaajan mielestä: ”Ois ihana kantaa esimerkiks
 YK:n ihmisoikeusjulistusta vaikka taskussa tai helmassa,
 mutta en haluais viestiä sitä kaikille.” (Ryhmä 3) Myöskään
 parikymppisten mielestä logo ei saisi olla isolla. ”Jos on isolla
niin tulee mieleen että ostit sen, koska haluat mainostaa ole-
vasi hyvä ihminen.” (Ryhmä 4)

 LOGOSTA EI PIDETTY muissa kuin kaksikymppisten
ryhmässä. ”En tykkää enää niiden logosta. Se on tosi van-

 hentunut.” (Ryhmä 3) ”Logon tähti on kamala; tulee mieleen
 Che Guevara t-paidat ja armeija.” (Ryhmä 3) Parikymppisten
 ryhmässä assosiaatioita Che Guevaraan ja vallankumoukseen
 pidettiin positiivisina toisin kuin muissa ryhmissä. Nykyisen
logon tilalle ehdotettiin parissakin ryhmässä tyylikästä, typo-
grafista ja modernia logoa (Ryhmät 3 ja 4).
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Tuotteet kestäviä, muttei 
ajattomia

 Globe Hope oli valinnut muutamia tuotteitaan tarkasteluun
 (kuva 4). Tarkastelimme niiden materiaaleja, väritystä, hintaa
ja design-arvoa. Kaikkien mielestä tuotteet vaikuttivat tarkas-
teltaessa kestäviltä ja joillakin oli niistä käytännön kokemus-

 takin, jossa kestävyys oli huomattu etenkin (purjekankaisissa)
laukuissa. Toisaalta tarkasteltavaa mekkoa katsellessa vastuul-

 linen ryhmä kritisoi sitä, että napit olivat värjäytyneet, mikä
 kieli huonosta värjäyksestä (Ryhmä 2). Myös käsityö tuotteissa
 huomattiin, mikä kuitenkin 20-vuotiaiden mielestä oli kiva
 juttu ”vaikuttaa persoonallisemmalta kun kädenjälki näkyy
 tuotteissa” (Ryhmä 4). Kaikissa ryhmissä toivottiin tuotteiden
 yksinkertaistamista. ”Army-laukku olis tosi kiva ilman noita
punaisia juttuja. Ne on ihan liikaa.” (Ryhmä 1) ” Tuo turvavyös-

 tä tehty laukku olisi parempi, jos siinä olisi käytetty pelkkää
turvavyötä eikä sekoitettu nahkaa mukaan.” (Ryhmä 3) Purje-

 kankainen kassi miellytti sekä 30- että 40-vuotiaita, koska se
 oli tarkasteltavista tuotteista yksinkertaisin. Kaksikymppisten
mielestä: ”Osa kankaista on vähän ysäri.” (Ryhmä 4)

 KUMMANKIN KOLMIKYMPPISTEN ryhmän
 mukaan Globe Hope kyllä lunastaa kierrätysarvon, mutta ei
designarvoa, johon kuuluu heidän mukaansa mm. taitava leik-

 kaus ja uniikkius. ”Tuotteen tulisi ennenkaikkea olla laadukas
 ja hyvännäköinen, vastuullisuus pitäisi olla oletusarvona.”
 (Ryhmä 2.) ”Ei lunasta designarvoa. On edelleen sitä tee-se-itse
 ja kierrätä-estetiikkaa, joka on jo tosi vanhentunutta.” (Ryhmä

3.) Toisaalta oivalluksiakin löytyy. Mm. vastuullisessa ryhmäs-
 sä kehuttiin Gobe Hopen makuupussista tehtyjä toppatakkeja
 loistavaksi oivallukseksi. Vastuullisessa ryhmässä toivottiin
 että Globe Hope nostaisi Marimekon tapaan suunnittelijoita
 esiin. ”Nyt niiden designereita ei kukaan tiedä. Vastuullista
olisi antaa arvo tekijälle.” (Ryhmä 2.)
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 MYYMÄLÖIDEN ILMEESTÄ pidettiin, vaikka yhdeltä
 ryhmäläiseltä tulikin kommentti, että Kampin myymälä
 muistuttaa rekkeineen liikaa kirpputoria (Ryhmä 1), Kiseleffin
 myymälää sen sijaan kaikki pitivät tyylikkäänä. ”Liike on tosi
kivan näköinen. Vähän retro-henki. Yhdistelty vanhaa ja uut-

 ta raikasta. Ei tule fiilis ettei uskaltaisi mennä katsomaan.”
(Ryhmä 4, haastattelu Kiseleffin myymälässä.)

 TUOTTEIDEN HINTA-LAATUSUHDE ei minkään
 ryhmän mielestä ollut täysin kohdallaan. Valmiimpia nykyisiä
hintoja maksamaan oli 40-50 -vuotiaiden ryhmä, joilla toden-

 näköisesti on muutenkin enemmän varaa tehdä hankintoja
 hetken mielijohteesta. Hekin kuitenkin kommentoivat: ”tulee
sellainen olo, että tekisin mieluummin itse.” (Ryhmä 1.) ”Mones-

 ti tulee mieleen, että voisin tehdä itse” (Ryhmä 2). ”Ite Uffista
 tuunaamalla saat paremman. Hinta on tosi kallis.” (Ryhmä 3)

 Yksi kaksikymppisten ryhmästä kiteyttää: ”Mulle olis vaikka
 mitä jota haluaisin ostaa jos ne olis vaan halvempia” (Ryhmä 4)
Parikymppiset olivat sitä mieltä, että jos tuote on riittävän aja-

 ton, siitä voi maksaa enemmän, Globe Hopen tuotteet nähtiin
 kuitenkin muotokieleltään turhan ohimeneviksi. ”Nahkaisesta
vois maksaa enemmän ja ajattomuudesta, mutta osa tuotteis-

 ta ei kyllä lunasta hintaa.” (Ryhmä 4) Mietittiin myös, miten
 hinta voi olla noin kova, jos raaka-aine on ilmaista. Toisaalta
ymmärrettiin kyllä suomalaisen työn arvo.
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Kuva 4: Fokusryhmissä tarkastellut Globe Hopen tuotteet.
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Johtopäätökset 
Facebook-kyselystä 
ja fokusryhmä-
keskusteluista

 Globe Hope viestii tehokkaasti kuluttajilleen arvoja eettisyys
 ja ekologisuus. Brändistä tulee kuluttajille mieleen kierrätys,
 luonto ja vastuullisuus. Toisaalta brändin tuoteportfolio,
 liike-idea ja hyöty kuluttajalle jäi monen fokusryhmäläisen
 mielestä epäselväksi. Esimerkiksi Body Shop myy selkeästi
 eläinkokeilla testaamatonta kosmetiikkaa. Samantyylinen
 selkeä viestinnän kärki kannattaisi viedä myös Globe Hopen
kuluttajaviestintään.

ERITYISESTI LOGO viestii vallankumouksesta ja akti-
 vismista, mutta siitä tulee mieleen myös kommunismi, Kuuba,
Neuvostoliitto, Kiina, armeija ja Che Guevara, joihin liitty-

 vät assosiaatiot eivät aina ole niin miellyttäviä tai viittaavat
 ainakin menneeseen aikaan. Koska kukaan fokusryhmäläisistä
ei halunnut erityisemmin julistaa olevansa ekologinen tai ”vih-

 reä”, logon kannattaisi olla ainakin osassa tuotteista hieman
 pienemmällä ja sen päivittämistä kannattaisi harkita.

 TUOTTEIDEN KESTÄVYYTTÄ KEHUTTIIN, ja
etenkin purjekankaisia ja turvavyöstä tehtyjä tuotteita pidet-

 tiin kekseliäinä ja hauskoina. Nämä tuotteet lunastavat myös
 design-arvon paremmin, ja niistä oltiin valmiita maksamaan
 enemmän. Osa tuotteista ei puolestaan lunastanut hinta-laatu
 -suhdetta vaan herätti kuluttajissa halun tehdä mieluummin
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itse tai ”tuunata” kirpputorilta ostettuja tuotteita. Näissä tuot-
teissa kritisoitiin niiden muotokieltä käsityömäiseksi, kirppu-
toriestetiikaksi tai trash designiksi, joka tarvitsisi päivittämis-

 tä tähän päivään. Fokusryhmissä moni koki brändin estetiikan
ja tuotteiden muotoilun jämähtäneen 2000-luvun alkuun.

GLOBE HOPEN TUOTEPORTFOLIOTA pidettiin ka-
 peana ja siihen toivottiin lisää neutraaleja vaatteita, joita voisi
 käyttää töissäkin. Erityisesti kritiikkiä saivat tuotteet, jotka oli
 rakennettu monesta eri materiaalista tai joissa oli liian synkät
 värit. Epäiltiin myös, etteivät tuotteet kestä aikaa kun trendit
tulevat ja menevät. Kannattaisikin miettiä muotokielen yksin-

 kertaistamista niin, että vaatteista tulisi monikäyttöisempiä ja
 ajattomampia.

DESIGN-ARVOA VOISI KOROSTAA myös nosta-
malla esiin Globe Hopen suunnittelijoita. Toisaalta Globe Ho-
pea pidettiin omaleimaisena ja erilaisena, ja nykyiset kulutta-

 jat löytävät brändistä paljon asioita, joista he pitävät. Etenkin
Facebook-kyselyn mukaan Globe Hope miellettiin nytkin in-

 novatiiviseksi, nuorekkaaksi ja kiinnostavaksi. Siihen liitettiin
 myös arvot hauska ja sympaattinen. Vaarana onkin, että jos
muutetaan paljon asioita, menetetään nykyiset asiakkaat.

 GLOBE HOPEN LIIKEIDEAA pidettiin hyvänä ja moni
vastaaja mainitsi Globe Hopen positiivisena puolena suoma-

 laisen yrittäjyyden ja sitä kautta kansainvälistymisen. Nimestä
 pidettiin paljon. Kaikki vastaajat toivoivat läpinäkyvyyttä: sitä,
 että tuotteen ja materiaalien alkuperä ja valmistusolosuhteet
olisi mainittu jossain päin tuotetta. Nykypäivän vastuullisuu-
den ei kuitenkaan tarvitse erottua tuotteesta päällepäin. Tä-

 män päivän vastuullinen visuaalisuus on  on yksinkertaisuutta
 ja laadukkaita, sekä mahdollisimman ekologisia materiaaleja.
 Ekologisiksi, eettisiksi ja esteettisiksi mielletyt vaatteet ja
 asusteet ovat loppuun asti mietittyjä, väreiltään luonnollisia ja
 keveän näköisiä. Niissä on joku oivallus, ja mukana on myös
huumoria ja tyttömäisyyttä. Niistä näkee heti kuluttajan saa-
man arvon, eikä niissä ole turhia yksityiskohtia.
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Vaikka vastuullisemmasta kuluttamisesta onkin  tullut arkipäi-
 vää yhä useammalle, vastuulliset tuotteet mielletään pienenä
luksuksena, jonain parempana kuin muut tuotteet. Siksi nii-
den oletetaan kestävän ja niistä voidaan myös maksaa enem-

  män. Tämän takia on tärkeää, että ne ovat tarpeeksi ajattomia,
eivätkä noudata liikaa tulevia ja meneviä muotivirtauksia.

GLOBE HOPEA ARVOSTETAAN kyllä paljon sen ny-
 kyisten kuluttajien keskuudessa, mutta jos se haluaa tavoittaa
 uusia kohderyhmiä, sen tulisi tarjota tuotteita, jotka näyttävät
 ajattomammilta ja vähemmän kierrätetyiltä. Brändillä on jo
tällaisia vaatteita ja asusteita, mutta niistä tulisi viestiä pa-

 remmin. Nyt kuluttajan mielikuvan Globe Hopen tarjoamasta
 muodostavat lähinnä army-lakut ja Che Guevara-estetiikka,
 joka ei puhuttele suuria massoja. Toisaalta vaarana on, että
 jos koko portfolio uudistetaan, menetetään nykyiset, uskolliset
   kuluttajat, joille Globe Hope on tällaisena kovin rakas.
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