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Tiivistelmä

Opinnäytteen tavoitteena oli hahmottaa, mitä vastuullisella
liiketoiminnalla tarkoitettaan, miten se huomioidaan yrityksen
toiminnassa sekä tuotteissa ja miten siitä viestitään. Tekstiilisuunnittelijan
ammatillisen yleissivistyksen kehittämiseksi työssä tutustuttiin kestävän
tuotesuunnittelun lisäksi vihreään logistiikkaan ja käänteiseen logistiikkaan,
vihreään toimitusketjun hallintaan, ympäristömerkkeihin sekä
ympäristösertifikaatteihin. Opinnäytteen tarkoituksena oli selventää, miten
kodintekstiilien tuotanto tapahtuu, kun se on ulkoistettu alihankkijoille ja
ketkä, suunnittelijan lisäksi, ovat mukana suunnittelu- ja valmistusprosessissa.
Yhteistyöyrityksenä opinnäytteessä oli Stockmann Oyj Abp, jonka toimintaa
kartoitettiin vastuullisuuden näkökulmasta.
Opinnäytteen tutkimusmenetelminä käytettiin kyselyitä ja haastatteluita
kirjallisten lähteiden lisäksi. Tutkimusote oli kvalitatiivinen. Ensimmäinen
kysely toteutettiin yhteistyössä Tekstiiliteollisuus ry Finatexin kanssa ja sen
vastaajina olivat Finatexin jäsenet, suomalaiset tekstiilialan yritykset. Toinen
kysely teetettiin kuluttajilla. Kyselyt toteutettiin Webropol-ohjelmalla
verkkokyselyinä ja niiden tavoitteena oli selvittää vastaajien asenteita
vastuullisuuteen ja kodintekstiilien tuotantoon. Haastatteluita tehtiin viisi
kappaletta Stockmann Oyj Abp:n työntekijöille. Haastateltavien työtehtävät
liittyivät vastuullisuuteen ja kodintekstiilien sekä vaatteiden suunnitteluja ostotehtäviin.

Opinnäytteessä selvisi, että yritysten vastuullisuus rakentuu monista
osa-alueista, joihin koko organisaation on sitouduttava ja joita on
kehitettävä jatkuvasti. Yritysten vastauksista kyselyssä oli pääteltävissä,
että vastuullisesta toiminnasta on kiinnostuttu, mutta käytännössä
toiminnassa on vielä kehitettävää. Kuluttajien vastauksista taas kävi ilmi,
että vastuullisuus kiinnostaa, mutta siitä toivottaisiin enemmän
tietoa. Haastatteluiden perusteella todettiin, että kodintekstiilien ja
niiden valmistuttamisen vastuullisuus riippuu valmistajan valinnasta
sekä yrityksen ja valmistajan välisestä sopimuksesta. Ostaja etsii ja
valitsee tavarantoimittajat ja hänen vaikutusmahdollisuutensa
tuotteiden ja tuotannon vastuullisuudesta ovatkin suuret. Suunnittelija
työskentelee pitkälti annettujen raamien sisällä, mutta hänen
vaikutusmahdollisuuksiaan on turha vähätellä. Suunnittelijan osaamista
tarvitaan erityisesti uusien tekstiilimateriaalien ja valmistusmenetelmien
etsimisessä ja soveltamisessa yrityksen tarpeisiin. Vastuullisuutta
kehitetään yrityksen yleisen linjauksen perusteella, mutta kuluttajien
kiinnostus vaikuttaa kehityksen suuntaan
ja vauhtiin.
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Abstract

The aim of this master’s thesis was to examine what corporate
responsibility means, how it is taken into consideration in a firm’s actions
and products, and how it is communicated. To improve a textile
designer’s professional common knowledge this thesis addressed
sustainable design as well as green logistics and reverse logistics, green
supply chain management, ecolabels and environmental sertificates.
The aim of the thesis was also to clarify how home textiles are produced
when production is outsourced and who besides the designer
participates in the design and production process. The thesis was done
in collaboration with Stockmann Oyj Abp whose actions were studied
from corporate responsibility point of view.
The research methods used in this thesis were two surveys and five
interviews as well as academic research of corporate responsibility and
other printed sources. The first survey was carried out in collaboration
with The Federation of Finnish Textiles and Clothing Industries and
the respondents were members of the federation. The respondents of
the second survey were consumers. The surveys were done using
Webropol program and conducted as an online survey.
The aim of both surveys was to collect information on
respondents attitudes towards corporate responsibility and
production of home textiles. The interviewees were employees
Keywords

of Stockmann Oyj Abp and they were working for corporate
responsibility, design and buying.
The results of this study show that corporate responsibility is made
up of many different sections into which the whole organization
needs to commit itself, and that have to be constantly developped.
The answers of the first survey suggest that companies are
interested in corporate responsibility but in practice their actions
need improvement. The second survey showed consumers are interested
in responsibility but hoped to get more information about it.
The interviews revealed that the selection of producers and the contract
between the company and the producer defines how responsibly
the home textiles are manufactured. The buyer selects suppliers and
thus his/ her possibilities to influence the sustainability of products and
production is great. The designer works within a tight framework
but it is unnesessary to diminish the designers role in influencing
sustainability. The designers know-how is needed especially in
finding new textile materials and production methods, and
applying those in the company’s needs. The guidelines a company
has for corporate responsibility directs all the actions but the
interest shown by the consumers affects the direction and the
pace of the progress.
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1. JOHDANTO
1.1 OPINNÄYTTEEN TAUSTA
Koko opintojen ajan, ensin ammattikorkeakoulussa ja myöhemmin
maisteriopinnoissa, olen ollut kiinnostunut teollisesta tekstiilisuunnittelusta ja -tuotannosta. Opintojen edetessä Suomen tekstiiliala
on alkanut hahmottua paremmin ja tekstiilialan ammattilaisen
työnkuva on pikku hiljaa selvinnyt. Yritysten tuotanto on siirtynyt
pääosin ulkomaille ja Suomessa olevat työpaikat liittyvät usein
mallistojen koordinointiin, ostotoimintaan sekä myyntiin ja markkinointiin. Jos työ suunnittelijana, mutta ei freelancerina, kiinnostaa,
on vakituisia työpaikkoja vähän ja kilpailu niistä kovaa. Tekstiilien
kulutus vaatteina ja sisustuksessa on kuitenkin kasvanut koko ajan.
Tässä opinnäytteessä käsitellään vastuullista yritystoimintaa,
tuotteiden valmistuttamista ja kodintekstiilien tuotantoketjua.
Halusin tehdä opinnäytteen yhteistyössä yrityksen kanssa, jotta
oppisin, miten tekstiilien tuotanto tapahtuu käytännössä, ei vain
teoriassa. Yhteistyöyritykseksi toivoin Stockmann Oyj Abp:tä,
koska yrityksellä on oma suunnittelijatiimi Suomessa, vaikka tuotteet valmistutetaan alihankintana ulkomailla. Yrityksellä on myös
merkittävä asema suomalaisessa vähittäiskaupassa ja liikkeitä
Suomen ulkopuolella. Onneksi toiveeni yhteistyötä toteutui.
Julkisuudessa yritysvastuusta puhutaan usein tilanteissa, joissa
yritysten tai niiden alihankkijoiden toiminnasta löytyy ongelmia:
lapsityövoiman käyttöä, myrkyllisiä kemikaalijäämiä tuotteissa tai
haitallisia ympäristövaikutuksia. Tässä tutkimuksessa ei ole etsitty mahdollisia kohuotsikoiden aiheita vaan perehdytty asioihin,

joiden parissa haluan itsekin työskennellä. Haluan olla mukana
kehittämässä tekstiiliteollisuutta ja tuotteiden valmistuttamista,
vaikka suhtaudunkin jatkuvaan kasvun tavoitteluun kriittisesti.
Opinnäytteessä käsitellyt aiheet ovat laajoja ja monesta olisi
riittänyt asiaa yksinäänkin kokonaiseen opinnäytteeseen. Aihepiiri ei ole taiteen maisterin opinnäytteeksi tyypillisin, koska
siinä käsitellään vastuullista liiketoimintaa laajemmin kuin
vain muotoilun näkökulmasta. Ajatuksena onkin ollut kehittää tekstiilisuunnittelijan ammatillista yleistietoa niin, että vastuullisuuteen liittyvät termit ja käsitteet tulevat tutummiksi
ja yhteistyö eri alojen osaajien kanssa sujuisi työelämässä.
1.2 TUTKIMUSKYSYMYKSET JA -TAVOITTEET
Tässä opinnäytteessä on tarkoitus selventää, miten yritykset toimivat, kun tuotantoa ei ole omissa tehtaissa vaan tuotteet ostetaan alihankkijoilta usein toiselta puolelta maailmaa.
Työn tavoitteena on hahmottaa yleisesti vastuullisen liiketoiminnan periaatteita ja tuotteiden valmistuttamiseen läheisesti liittyviä tekijöitä vastuullisuuden näkökulmasta.
Suunnittelijoille opetetaan, että omalla työpanoksella voi vaikuttaa tuotteen elinkaareen, sen ympäristövaikutuksiin ja
käytettävyyteen. Opinnäytteen päätutkimuskysymyksiä on
kaksi: Mitä vastuullisella liiketoiminnalla tarkoitetaan ja miten
1

vastuullisuus näkyy yrityksen toiminnassa sekä tuotteissa?
Opinnäytteen alatutkimuskysymyksiä on useampia: Miten vastuullisuutta valvotaan ja miten siitä raportoidaan? Millainen
in house-suunnittelijan työnkuva on kodintekstiilien tuotannossa, ja mihin suunnittelija pystyy vaikuttamaan tuotteen
valmistuttamisessa? Ketkä, suunnittelijan lisäksi, ovat osallisena kodintekstiilien suunnittelu- ja tuotantoprosessissa?

Opinnäytteen taustamateriaalina on käytetty myös Tekstiiliteollisuus
ry Finatexin keväällä 2011 teettämää kyselyä, jonka tarkoituksena
oli kerätä tietoa Finatexin jäsenyritysten suhtautumisesta vastuulliseen liiketoimintaan ja selvittää, miten yritykset huomioivat vastuullisuuden omassa toiminnassaan. Kyselyn kysymyksistä vastasi
pääosin konsultti Jouko Kuisma. Pilvi Hieta kommentoi ja täydensi
kysymyksiä, teki kyselykaavakkeen ja yhteenvedon vastauksista.
Kysely toimi taustatietona Finatexin projektille Vihreä Kasvu.

1.3 TUTKIMUSMENETELMÄT

1.4 OPINNÄYTTEEN RAKENNE

Opinnäytteessä tarvittavaa tietoa haetaan kirjallisista lähteistä: aiemmista opinnäytteistä, tieteellisistä tutkimuksista, lehtiartikkeleista,
kirjoista ja Internetistä. Tutkimusote on kvalitatiivinen. Yhteistyöyritys Stockmannin toiminnan hahmottamisessa tärkeässä osassa
ovat haastattelut, joita opinnäytettä varten tehtiin viisi kappaletta.

Opinnäytteen ensimmäisessä luvussa käsitellään tutkimuksen taustaa, tutkimuskysymyksiä ja - menetelmiä sekä aiempia opinnäytteitä samasta aihepiiristä.

Haastattelut olivat puolistrukturoituja, joissa etukäteen tehtyjä kysymyksiä täydennettiin haastattelun kuluessa. Haastattelut
nauhoitettiin ja litteroitiin yhtä lukuun ottamatta. Tässä yhdessä
haastattelussa vastaukset kirjoitettiin muistiin ja teksti tarkistettiin haastateltavalta. Lisäksi kahdelta haastateltavalta kysyttiin
lisätietoja sähköpostilla. Opinnäytteessä ei ole kerrottu haastateltujen nimiä, koska heidät valittiin haastateltaviksi työtehtäviensä perusteella. Yksi haastateltavista, brand manager, on
haastattelun jälkeen siirtynyt toisiin tehtäviin Stockmannilla.
Asiakkaiden suhtautumista vastuulliseen liiketoimintaan ja kodintekstiilien valmistuttamiseen sekä ostopäätökseen vaikuttavista
kodintekstiilien ominaisuuksista kartoitettiin kyselyllä. Kysely oli
tarkoitus tehdä Stockmannilla tavaratalon asiakkaille, mutta se ei aikataulusyistä onnistunut. Kyselykaavake tehtiin Webropol-ohjelmalla
ja linkki kyselyyn lähetettiin noin viidellekymmenelle vastaajalle
sähköpostilla. Vastaajia pyydettiin välittämään kysely myös tuttavilleen, jotta vastaajiksi saataisiin mahdollisimman erilaisia ihmisiä.
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Toisessa luvussa perehdytään vastuulliseen liiketoimintaan ja siihen, miten se ilmenee yrityksen toiminnan eri
osa-alueilla, miten siitä raportoidaan ja miten se vaikuttaa
yrityksen maineeseen. Luvussa esitellyt käsitteet valittiin opinnäytteeseen siksi, että niihin viitattiin toistuvasti vastuullisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa ja tutkimuksissa.
Luvussa esitellään myös erilaisia ympäristömerkkejä, joiden avulla kuluttajille voidaan viestiä tuotteiden vastuullisuudesta.
Opinnäytteen kolmannessa luvussa käsitellään yhteistyöyritys Stockmannia ja sen sitoutumista kestävän kehityksen
haasteisiin. Luvussa tutustutaan myös Stockmannin vastuullisuusviestintään. Lopuksi tutkitaan vastuullisuustekojen vaikutuksia kuluttajiin ja ostopäätöksen tekemiseen.
Neljännessä luvussa perehdytään Stockmannin kodin alueen
brändiin Casa Stockmanniin, sen kohderyhmään ja brändin
tuotteiden valmistuttamiseen. Luvussa kuvaillaan brändin kodintekstiilien suunnittelu- ja valmistusprosessia sekä siinä mukana olevien ammattilaisten työnkuvia. Tavoitteena on löytää
keinoja, miten Casa Stockmannin tuotteiden vastuullisuutta

voidaan kehittää, ja millaista haasteita kehitystyöhön liittyy.
Opinnäytteen viimeisessä luvussa tehdään tutkielman yhteenveto,
käydään läpi työn rajoitukset ja pohditaan aiheita jatkotutkimuksille.
1.5 KESKEISET KÄSITTEET
Kestävä kehitys
Laurila kertoo artikkelissaan Paradigman muutos (2002,2.) taustaa termille kestävä kehitys. YK:n Ympäristön ja kehityksen maailmankomissio eli niin kutsuttu Brundtlandin komissio julkaisi
vuonna 1987 raportin Yhteinen tulevaisuutemme. Raportissa
määriteltiin, että kestävän kehityksen mukainen yhdyskunta on
sellainen, joka tyydyttää nykyiset tarpeensa vaarantamatta tulevien sukupolvien kykyä tyydyttää omat tarpeensa. Vuonna 1992
Rio de Janeirossa pidetty YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssi toi kestävän kehityksen käsitteen yleiseen tietoisuuteen.
Kestävä kehitys määritellään usein kolmen osa-alueen kautta.
Ensimmäinen on ekologisesti kestävä kehitys, jota Ympäristöministeriö kuvailee biologisen monimuotoisuuden ja ekosysteemien
toimivuuden säilyttämisenä. Pitkällä aikavälillä ihmisen taloudellinen ja aineellinen toiminta pitäisi sopeuttaa luonnon kestokykyyn. Toinen osa-alue, taloudellinen kestävyys, on sisällöltään ja
laadultaan tasapainoista kasvua, joka ei perustu pitkällä aikavälillä
varantojen hävittämiseen tai velkaantumiseen. Kestävään talouteen
tähtäävä talouspolitiikka luo otolliset olosuhteet kansallisen hyvinvoinnin säilyttämiselle ja lisäämiselle. Kolmas kestävän kehityksen
osa on sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys, jonka tarkoituksena
on taata hyvinvoinnin edellytysten siirtyminen sukupolvelta toiselle. Maailmanlaajuisia sosiaalisen kestävyyden haasteita ovat
esimerkiksi väestönkasvu, köyhyys, koulutuksen järjestäminen
sekä ruoka- ja terveydenhuolto. (Ympäristöministeriö. 2011.)

Vastuullinen liiketoiminta
Vastuullinen liiketoiminta, yritysvastuu tai yhteiskuntavastuu kuvataan usein kolmen ulottuvuuden ajattelun kautta, joka perustuu
kestävään kehitykseen. Kolmen ulottuvuuden ajattelussa vastuullinen yritystoiminta jaetaan kolmeen osa-alueeseen: ympäristövastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja taloudelliseen vastuuseen.
Yrityksellä on taloudellinen vastuu omasta toiminnastaan omistajilleen. Yrityksen on oltava kannattava, kilpailukykyinen ja tehokas ja
sen tehtävänä on tuottaa taloudellista hyvinvointia yhteiskuntaan.
Sosiaalisen vastuullisuuden piiriin kuuluu henkilöstön työhyvinvoinnista vastaaminen, ihmisoikeuksien kunnioittaminen ja kuluttajien
suojan huomioiminen sekä suhteiden ylläpito yhteiskuntaan, jossa
yritys toimii. Ympäristövastuuseen kuuluu jätteiden määrän vähentäminen ja kierrätys, ilmastonmuutoksen torjuminen energian kulutusta vähentämällä, luonnonvarojen säästeliäs käyttö sekä luonnon
monimuotoisuuden ylläpitäminen. (Joutsenvirta, M. ym. 2011, 13.)
In house-suunnittelija
Yrityksen vakituinen työntekijä, joka vastaa tuotesuunnittelusta vrt. freelancer-suunnittelija.
1.6 AIEMMAT OPINNÄYTTEET
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa tehdyissä
tekstiilin ja vaatetuksen maisteriopinnäytteissä on sivuttu vastuullisuutta usein oman yrityksen perustamisen näkökulmasta. Töissä
on pohdittu tuotantopaikkojen sijaintia ja vertailtu materiaalien
ja raaka-aineiden ympäristövaikutuksia. Teollisen muotoilun opinnäytteissä kestävä kehitys on huomioitu myös yhteistyöprojekteissa
yritysten kanssa. Olen etsinyt tämän opinnäytteen aihetta sivuavia
töitä myös muista yliopistoista. Näiden tutkielmien perusteella
näyttäisi siltä, että Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opinnäytteissä on painotettu ympäristövastuuta, muiden korkeakoulujen tutkielmissa taas sosiaalista vastuullisuutta.
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Eeva Heikkisen opinnäytteessä vuodelta 2008, KEKE - Ympäristömyötäinen tuotesuunnittelumalli, on tavoitteena muodostaa
ympäristömyötäinen tuotesuunnittelumalli kuvitteelliselle omalle
yritykselle, joka rakennetaan ekologisten arvojen mukaan. Opinnäytteessä perehdytään vuodevaatteiden ja pyyhkeiden elinkaaren
tärkeimpiin ympäristövaikutuksiin sekä kestävän kehityksen haasteisiin suunnittelun ja tuotannon näkökulmasta. Työn tavoitteena
on havainnollistaa ekologisten tuotteiden tuotesuunnitteluprosessi
raaka-aineiden valinnasta valmiiksi markkinointikelpoiseksi tuotteeksi sekä selvittää millaisia mahdollisuuksia ja rajoituksia Suomen
tekstiiliteollisuus asettaa piensarja- ja alihankintatuotannolle.
Kirsi-Mari Kärkkäisen opinnäyte Vastuullinen luovuus, Muotoilijan
mahdollisuuksista vastuullisen liiketoiminnan kehittäjänä on vuodelta 2010. Opinnäytteessä käsitellään laajasti vastuullisuutta ja
sen huomioimista liiketoiminnassa, suunnittelijan roolia yrityksissä
sekä johtamista ja luovuutta. Kärkkäinen on toiminut työvaatealalla ja opinnäytteessä on esimerkkejä hänen työprojekteistaan.
Jussi Hiltusen opinnäytteessä Perspectives on Sustainability, Ecodesign Principles for the Kone Design Team (2009) tavoitteena on
auttaa Koneen muotoilijoita suunnittelemaan ekotehokkaita hissejä
ja rullaportaita. Työn tarkoituksena on edistää muotoilijoiden taitoa
huomioida kestävä kehitys jo suunnittelutehtävän alussa helposti
muistettavilla toimintaperiaatteilla ja mallihahmoilla (personas).
Opinnäytteessä kehitettiin Re-wheel-työkalu, joka auttaa muotoilijaa
käymään systemaattisesti läpi erilaisia yhdistelmiä ympäristömyötäisistä periaatteista sekä tuotteen elinkaaresta ja sidosryhmistä,
jotta suunnittelu tapahtuisi kestävän kehityksen mukaisesti.
Laura Seppälä on tehnyt opinnäytteen Sustainable responsible outdoor clothing: what every designer should know Lapin yliopistoon
vuonna 2010. Työn tarkoituksena on hahmottaa mitä ulkoiluvaateteollisuus voi tehdä ja on tehnyt kestävän kehityksen hyväksi ja mitä
tekijöitä alan tulisi huomioida ympäristömyötäisten ulkoiluvaatteiden suunnittelussa ja valmistuksessa. Tavoitteena on myös selvittää,
4

mitä suunnittelijan pitäisi tietää ympäristömyötäisestä suunnittelusta voidakseen suunnitella kestävän kehityksen mukaisesti.
Piia Pakarisen pro gradu -tutkielma Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun on suomenkieliseltä nimeltään Sosiaalinen vastuu ja globaalien hankintaketjujen hallinta: vaatetus- ja tekstiilialan yritykset
(2009). Pakarisen tutkimuksen tavoitteena on hahmottaa mitä tekstiili- ja vaatetusalan yritykset pyrkivät saavuttamaan, kun ne yhdistävät yhteiskuntavastuun globaalien hankintaketjujen hallintaan. Työn
tarkoituksena on myös määritellä tekijöitä, jotka vaikuttavat onnistuneeseen ja kestävään hankintaketjujen hallintaan. Pro gradussa käsitellään lisäksi yritysvastuuta yrityksen strategian osana sekä kestävää
ostotoimintaa. Pakarisen yhteistyöyritys pro gradussa on Marimekko.
Martina Wuoriston pro gradu -tutkielma Arvojen välittyminen
asiakkaille - Case: tekstiilialan designyritys Nanso on tehty vuonna 2010 Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun. Työssä tutkitaan
miten yrityksen vastuullisuuteen liittyvät arvot välittyvät asiakkaille
ja miten yritys voi välittää omaa arvoidentiteettiään asiakkaille.
Kaisa Kallion pro gradu -tutkielma on tehty Svenska Handelshögskolaniin vuonna 2009. Sen otsikko on Corporate Social Responsibility
- Reputational risks in the garment industry. Työn tavoitteena on
tutkia millaisia maineriskejä vaateteollisuudessa liittyy tavarantoimittajiin ja miten riskit huomioidaan tuotteet tilaavissa yrityksissä.
Työn tuloksissa havaittiin, että riskit liittyvät yleensä työolosuhteisiin
tehtaissa. Ympäristövaikutusten riskejä ei yrityksissä juuri huomioitu.

2. YRITYSVASTUU JA KESTÄVÄ KEHITYS
EU:n kestävän kehityksen strategia uudistettiin ja hyväksyttiin
vuonna 2006. Siinä tärkeimmiksi kestävän kehityksen kysymyksiksi nimetään ilmastonmuutos ja puhtaat energiamuodot,
kestävä liikenne, kestävä kulutus ja tuotanto, luonnonvarojen
säilyttäminen ja hallinta, kansanterveys, sosiaalinen osallisuus,
väestökehitys ja maahanmuutto sekä maailmanlaajuinen köyhyys. Strategian tavoitteena on saada eri toimijat kuten EU:n jäsenmaat, kansalaisyhteiskunta sekä liiketoiminta keskittymään
näihin tärkeimpiin kysymyksiin. (Ympäristöministeriö. Kansallinen kestävän kehityksen kokonaisarviointi 2009. 14,15.)
Kestävän kehityksen huomioiminen tuotantoketjujen ja logistiikan kehittämisessä tarkoittaa yrityksille usein yrityskuvan parantamista, kilpailijoista erottautumista, taloudellisia säästöjä sekä
lakien noudattamista. Ympäristön suojelu ei ole yleensä toiminnan
lähtökohta eikä yrityksissä ajatella, että ympäristön suojelu varmistaisi hyvän liiketoimintaympäristön tulevaisuudessakin. (McKinnon, A., Cullinane, S., Browne, M. & Whiteing A. 2010. 17-18.)
YK:n kestävän kehityksen paneelin puheenjohtajat Tarja Halonen
ja Jacob Zuma kirjoittivat Helsingin sanomien pääkirjoitussivun
Vieraskynä-palstalla, että ympäristönäkökohdat ja oikeudenmukaisuus on otettava osaksi talousjärjestelmää. Heidän mukaansa väestön- ja kulutuksenkasvu johtaa siihen, että vuoteen 2030 mennessä
ruoankulutus kasvaa 50 prosenttia, energian kulutus 45 prosenttia
ja veden 30 prosenttia nykyiseen verrattuna. Paneelin julkaisemassa
raportissa esitetään keinoja, joilla pyritään yhdistämään ihmisten
välinen tasa-arvo, ympäristönsuojelu ja maailmantalouden uudistaminen. Halonen ja Zuma tiivistävät raportin viiteen tavoitteeseen.
Talouspäätösten kustannukset ympäristölle ja ihmisille on tehtävä
näkyviksi. Eri alojen tutkimuksen on yhdistettävä tietonsa ja autettava päätöksenteossa erityisesti luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Yritystoiminnan ja valtioiden tulisi siirtyä lyhyen aikavälin
suunnitelmista ja nopeiden voittojen tavoittelusta pidemmän

aikavälin toimintaan. Ihmisten, yritysten ja valtioiden, tulisi varautua
tuleviin kriiseihin kuten resurssien rajallisuuteen ja hintojen epävakauteen parantamalla riskienhallintaa ja sopeutumista sekä heikompiosaisten turvaverkkoja. Viimeisenä tavoitteena Halonen ja Zuma
mainitsevat tasa-arvon kehittämisen. Eriarvoisuus naisten ja miesten,
köyhien ja rikkaiden sekä nuorten ja vanhempien ikäpolvien välillä
luo syrjäytymistä, joka heikentää maailmanlaajuisen kasvun mahdollisuuksia ja luo pohjaa epävakaudelle. (Halonen, T. & Zuma, J. 2012.)
2.1 TALOUDELLINEN VASTUU, SOSIAALINEN
VASTUU JA YMPÄRISTÖVASTUU
On sanottu, että yritysvastuu alkaa siitä mihin laki loppuu. Vastuullisuus edellyttää siis yrityksiltä laajempia toimia kuin lakien määräämät minimit. Kuisman mukaan yritysten on kiinnitettävä vastuulliseen toimintaan yhä enemmän huomiota, koska luonnonvarojen ja
maapallon sietokyvyn rajallisuus koskettaa kaikkia yrityksiä. Lisäksi
yritysten sidosryhmät ovat kiinnostuneita ympäristöön ja ihmisiin
kohdistuvista yritystoiminnan vaikutuksista. Muita vastuullisuuteen
vaikuttavia yritysten ulkopuolisia tekijöitä ovat globalisaatio, taloudellinen ja poliittinen epävakaus, köyhyys ja vaatimukset yritysten
toiminnan läpinäkyvyydestä. (Kuisma, M. luento 12.10.2009.)
Niskala ja Tarna kuvailevat yrityksen vastuullisuutta vastuuksi yritystoiminnan vaikutuksista yhteiskuntaan ja yrityksen sidosryhmiin.
Taloudellinen vastuu, ympäristövastuu ja sosiaalinen vastuu ovat
yhteiskuntavastuun eri osa-alueita. Yritysten taloudellinen vastuu
liittyy toiminnan jatkuvuuden takaamiseen ja sidosryhmien taloudellisten vaikutusten huomioimiseen. Palkkojen maksaminen
työntekijöille ja verojen maksaminen yhteiskunnalle ovat sidosryhmiin kohdistuvia suoria vastuullisuustekijöitä. Välillisesti yrityksen taloudellinen vastuu tulee esiin tavarantoimittajien kautta
tapahtuvassa työllistämisessä tai omien tuotteiden vaikuttaessa
yhteiskuntaan laajemmin. Yritysten sosiaalinen vastuu muodostuu
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ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä työntekijöiden hyvinvoinnista ja koulutuksesta huolehtimisesta. Sosiaaliseen vastuuseen
kuuluu myös tuoteturvallisuus ja kuluttajansuojakysymykset sekä
yrityksen toiminta yritysverkostoissa ja suhteissa sidosryhmiin.
Yritysten ympäristövastuu tarkoittaa ekologisesta ympäristöstä
huolehtimisesta. Toiminnan vastuullisuudessa tulisi huomioida
luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, luonnonvarojen tehokas
ja säästäväinen käyttö, päästöt vesistöihin, ilmaan ja maaperään
sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Yrityksen vastuulla on myös
huomioida tuotteidensa niiden koko elinkaaren aikana muodostuvat ympäristövaikutukset. (Niskala, M. & Tarna, K. 2003. 19-20.)
Se, mitä vastuullisuuden osa-aluetta missäkin yrityksessä painotetaan, vaihtelee yrityksestä riippuen. Niskala ja Tarna jakavat yhteiskuntavastuun sisältöön vaikuttavat lähtökohdat yrityksen sisäisiin
ja ulkoisiin tekijöihin. Yrityksen sisältä vastuullisuuteen vaikuttaa
yrityksen toimiala ja arvoketju eli ne yhteiskuntavastuun näkökohdat, joihin yritys voi itse omalla toiminnallaan vaikuttaa riippumatta
siitä onko toiminta yrityksen omaa vai alihankkijan tekemää. Sisäisiin
tekijöihin kuuluvat myös yrityksen koko paikallisesti, maakohtaisesti
ja kansainvälisesti, toiminnan kansainvälisyys ja eri toimintamaiden
olosuhteet, sitoutuminen toimintaa ohjaaviin arvoihin ja sidosryhmien odotukset. Yrityksen vastuullisuuteen vaikuttavia ulkopuolisia
tekijöitä ovat toimintamaiden lait ja kansainvälinen lainsäädäntö,
vapaaehtoiset sitoutumiset erilaisiin ohjeistoihin ja aloitteisiin sekä
muiden yritysten esimerkki. (Niskala, M. & Tarna, K. 2003. 21-26.)
2.2 STRATEGINEN YRITYSVASTUU
Lankoski ja Halme kirjoittavat erilaisista tavoista, joilla yritykset
voivat käytännössä toteuttaa vastuullisuutta. Hyväntekeväisyys
eli filantropia tarkoittaa vastuullisuuden kohdistamista yrityksen
ulkopuolelle. Se voi olla esimerkiksi lahjoituksia tai sponsorointia,
jolloin yrityksen itsensä saama hyöty on näkyvyyttä mahdollisten
asiakkaiden saamiseksi tai maineen parantamiseksi. Filantropia ei
ole pitkäjänteistä kehitystyötä ja sen kohteita voidaan muuttaa
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nopeasti tai se voidaan jopa lopettaa, jos yrityksen taloudellinen
tilanne kiristyy. Yritykset voivat myös integroida vastuullisuuden
toimintaansa. Silloin yrityksen toimintaa pyritään muuttamaan niin,
että toiminnan vaikutukset ympäristöön ja sidosryhmiin muuttuvat
myönteisemmiksi. Yritys voi ottaa käyttöön erilaisia ympäristöjärjestelmiä tai vaatia tavarantoimittajiltaan sertifikaatteja tuotannon eettisyydestä tai ekologisuudesta. Osa yrityksistä käyttää
vastuullisuutta innovaatioiden lähteenä. Silloin uusien tuotteiden,
palveluiden tai liiketoimintamallien innoittajana on jokin sosiaalinen tai ympäristöongelma, ja vastuullisuus on osa yrityksen tutkimus- ja kehitystoimintaa sekä strategista johtamista. (Lankoski
& Halme. 2011. 42-43.) Stockmann on sitoutunut vastuullisuuteen
muun muassa liittymällä BSCI-järjestelmään ja YK:n Global Compactiin. Näistä kerrotaan tarkemmin opinnäytteen luvussa 3.
Porter ja Kramer ovat kehittäneet ajatusta vastuullisesta liiketoiminnasta pidemmälle artikkeleissaan The Link Between Competitive
Advantage and Corporate Social Responsibility (2006) ja Creating
Shared Value (2011). He kutsuvat konseptiaan nimellä yhteinen
lisäarvo (shared value). Yhteisen lisäarvon ajatuksena on luoda
taloudellista tulosta yritykselle niin, että myös yhteiskunta hyötyy,
kun sen tarpeet ja haasteet huomioidaan. Esimerkkinä Porter ja
Kramer käyttävät Reilun kaupan tuotantoa, jossa viljelijöille maksetaan sadosta korkeampaa hintaa vain siksi, että se on reilua, eikä
tuotantoa välttämättä juuri kehitetä. Yhteisen lisäarvon saavuttamiseksi tuotantomenetelmiä tulisi kehittää kestävän kehityksen
mukaisesti ja viljelijöiden tukiverkkoa parantaa niin, että tuotanto ja
sen laatu kasvaisivat. Tuotannon kasvaessa myös myyntitulot kasvaisivat, joista hyötyisivät sekä viljelijät että tuotteita ostavat yritykset.
(Porter, M.E.& Kramer, M.R. 2011.) Porterin ja Kramerin esimerkissä
Reilun kaupan periaatteita on yleistetty. Reilusta kaupasta kerrotaan
enemmän opinnäytteen luvussa Ympäristömerkkejä kuluttajille.
Viimeisten parinkymmenen vuoden ajan yritykset ovat keskittyneet houkuttelemaan asiakkaita ostamaan enemmän ja enemmän. Kilpailun kiristyessä ja lyhytaikaisten tulosvaatimusten

kasvaessa yritykset ovat turvautuneet uudelleen organisointeihin,
työntekijöiden vähennyksiin ja toiminnan siirtämiseen pienempien kustannusten maihin. Tämän tuloksena yritysten välille on
syntynyt hintakilpailua, innovaatioita ei ole tehty, yritysten kasvu
on ollut hidasta eikä niillä ole ollut oikeaa kilpailuetua. Tämän
tyyppisessä kilpailussa yritysten ympärillä oleva yhteiskunta on
hyötynyt hyvin vähän silloinkin, kun yritysten voitot ovat kasvaneet. Päinvastoin yrityksen voittojen on ajateltu syntyneen yhteiskunnan kustannuksella. (Porter, M.E. & Kramer, M.R. 2011.)
Yritysvastuun ohjelmat ovat Porterin ja Kramerin (2011) mielestä
usein ulkoisen paineen alla toteutettuja välttämättömiksi kuluiksi
laskettuja tekoja, joita tehdään yrityksen maineen parantamiseksi.
Kun yritykset toimivat yhteisen lisäarvon saavuttamiseksi, ne tunnustavat, että taloudellisten tarpeiden lisäksi myös yhteiskunnalliset
tarpeet määrittävät markkinoita. Yhteinen lisäarvo on toimintatapoja, jotka vahvistavat yrityksen kilpailukykyä kehittäen samalla
taloudellisia ja sosiaalisia edellytyksiä niissä yhteisöissä, joissa yritys
toimii. Vastuullinen liiketoiminta ei Porterin ja Kramerin mukaan
tähtää suoraan liikevoiton maksimointiin toisin kuin yhteinen
lisäarvo, joka liittyy siihen kiinteästi. Yritysvastuu on usein määritelty ulkopuolisilla raportointiohjeilla, kun taas yhteinen lisäarvon
luominen on aina yrityskohtaista ja yrityksessä syntynyttä sen
oman toiminnan perusteella. (Porter, M.E. & Kramer, M.R. 2011.)
2.3 YRITYSVASTUUN RAPORTOINTI
Yritysten itsensä tekemät, omasta vastuullisesta toiminnastaan
kertovat raportit ovat yleistyneet, kun yritysten toiminta on
muuttunut kansainvälisemmäksi. Kuisma ja Temmes kirjoittavat,
että yritysten vastuuraportointi alkoi 1980-luvulla, kun ensimmäisiä ympäristöraportteja julkistettiin. Yleisesti yritysvastuusta
raportoiminen on yrityksille vapaaehtoista, mutta esimerkiksi
EMAS-järjestelmään sitoutuneet yritykset on velvoitettu raportin tekemiseen. Pohjoismaissa ja joissakin Keski-Euroopan maissa
yrityksillä on pidemmät perinteet vastuullisuuden raportoinnissa,

mutta käytäntö on levinnyt maailmanlaajuiseksi erityisesti suurissa yrityksissä. Asiakkaiden, kansalaisjärjestöjen ja sijoittajien
kiinnostus vastuullisuuteen lisää yritysten innokkuutta raportoida
omasta toiminnastaan. (Kuisma, M. ja Temmes, A. 2011. 267-269.)
Kuisma ja Temmes kertovat yritysvastuun raportoinnin syiksi
taloudelliset, poliittiset ja viestinnälliset seikat. Vastuullisuusraporttia tehdessä yritys käy läpi omaa toimintaansa ja mahdollisia riskitekijöitä. Yritysten koon kasvaessa ja toimintapiirien
laajentuessa niihin kohdistuu myös enemmän ulkoisia paineita
ja raportilla on mahdollista lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä. Vastuullisuusraporttia voidaan käyttää viestinnän osana eri sidosryhmille, kertoa yrityksen eettisistä arvoista ja vastuullisuuden
huomioimisesta toiminnan eri osa-alueilla. Kuisma ja Temmes
huomauttavat myös, että yrityksen ja sen työntekijöiden sitoutuneisuus ja oma kiinnostus vastuullisuuteen vaikuttaa yritysvastuun raportoimiseen. (Kuisma, M. ja Temmes, A. 2011. 268-269.)
Niskala ja Tarna kuvaavat yritysvastuun raportointia uudeksi vaiheeksi, joka on kehittynyt kertomaan ja mittamaan yrityksen toimintaa
tarkemmin kuin mihin perinteinen taloudellinen raportointi on kyennyt. Raportoinnissa pyritään mittaamaan ja kertomaan yrityksen arvoon vaikuttavia tekijöitä aikaisempaa laajemmin sidosryhmiä ja yhteiskuntaa kiinnostavasta näkökulmasta. Raportointi onkin tärkeässä
asemassa sidosryhmäluottamuksen rakentamisessa ja kehittämisessä. Yritysvastuun raportoinnissa tavoitteena on myös huomioida
yritystaloudellisesti kestävät arvot sekä pitkän aikavälin menestys. Se
auttaa arvioimaan yrityksen aineettoman pääoman kuten osaamisen, sosiaalisen vastuun ja ympäristövastuun vaikutuksia yrityksen
arvoon. Raportoinnin avulla yritys voi tunnistaa toimintansa riskejä
liittyen toimittajaketjuun, sidosryhmiin, lainsäädäntöön, yrityskuvaan ja brändeihin. Raportoinnilla yritys viestii yhteiskuntavastuun
tekemisistä ja tuloksista. Raportointiohjeistot, kuten GRI, ohjaavat
yhteiskuntavastuuraportointia ja toimivat vertailukohtina raportoinnin kehittämisessä. (Niskala, M. ja Tarna, K. 2003. 14-15, 81-83.)
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Yritysten vastuullisuusraportoinnin tekeminen on haasteellista.
Raportin pitäisi olla helposti luettava ja sisältää kiinnostavaa tietoa
sekä yrityksen omalle henkilöstölle että eri sidosryhmille. Vastuullisuusraportteja lukevat työnantajia etsivät ja opinnäytteitä tekevät
opiskelijat, sijoittajat, yritysvastuun konsultit, asiakkaat ja yrityksen
omat työntekijät. Yritykset ovatkin hajauttaneet vastuullisuusviestintää useisiin eri kanaviin. Viestinnässä käytetään painettuja esitteitä, verkkoviestintää sekä yleisemmän tason julkaisuja ja erityisesti
tiettyyn asiaan keskittyviä pienempiä julkaisuja. Viestinnän pirstaloituminen saattaa kuitenkin hankaloittaa yrityksen vastuullisuudesta
saatavaa kokonaiskuvaa. (Kuisma, M. ja Temmes, A. 2011. 270-271.)

toimialakohtaisia indikaattoreita, joita käytetään perusohjeiston
lisäksi ja joissa huomioidaan kyseisen alan haasteet. Tekstiiliteollisuudelle ei ole omaa ohjeistusta, mutta vaate- ja jalkineteollisuudelle tehty pilottiohjeistus on otettu käyttöön vuonna 2008. Siinä
on huomioitu toimitusketjunhallinta, materiaalit, työntekijöiden
palkkaus ja työaika sekä tasa-arvoinen kohtelu, energiankulutus,
työntekijöiden ja työnjohdon väliset suhteet sekä työpaikkaa ympäröivän yhteisön kehittäminen. (Global Reporting Initiative.)

Kuisman ja Temmeksen mukaan vastuullisuusraportoinnin on oltava
luotettavaa, uskottavaa, olennaista ja sitä täytyy voida vertailla.
Raportissa esitetyn tiedon on vastattava todellisuutta ja tietoa on
kerättävä yrityksen kaikista yksiköistä. Yritysten viestintää pidetään
usein epäluotettavana oman edun tavoitteluna. Vastuuraportoinnissa esitettyjen väitteiden onkin perustuttava raportoituihin faktoihin
ja esimerkkeihin. Raportin kirjoitustyyli vaikuttaa myös osaltaan
sen uskottavuuteen. Vastuullisuusraportoinnissa yritysten on kerrottava, miten raportissa esitetty asia on olennainen juuri heidän
toiminnassaan. Yleensä merkittäviä asioita ovat sosiaaliset tai ympäristöön vaikuttavat tekijät, liiketoimintariskit ja -mahdollisuudet sekä
yrityksen toiminnan oikeuttamiseen ja strategian toteuttamiseen
liittyvät perustelut. Vastuullisuusraporttia lukevan on helpompi
hahmottaa tietoa, kun sitä verrataan aiempien vuosien tietoihin
ja toisiin yrityksiin. (Kuisma, M. ja Temmes, A. 2011. 278-279.)

Van Tulder ja van der Zwart (2006) nimeävät yrityksen maineen
perustuvan vastuullisuudelle, rehellisyydelle, luotettavuudelle ja
uskottavuudelle. Näille neljälle ominaisuudelle rakentuvat maineen
kuusi tukipilaria: emotionaalinen vetovoima (emotional appeal),
tuotteet ja palvelut (products and services), työympäristö (workplace
environment), visio ja johtaminen (vision and leadership), taloudellinen suorituskyky (financial performance) ja yhteiskuntavastuu (social
responsibility) (Fombrun and Gardberg. 2000). Jos kuluttajat tai
sijoittajat tulevat siihen tulokseen, että yrityksen toiminta on vastuutonta, epärehellistä tai epäluotettavaa, pilareiden pohja heikkenee.

Yritysten avuksi yritysvastuun raportointiin on kehitelty erilaisia
ohjeistuksia, joista Global Reporting Initiativen (GRI) ohjeistus on
Kuisman ja Temmeksen mukaan hyvin toimiva (2011. 281). GRI:n
raportointiohjeisto on tehty yhteistyössä yritysten, ammatti- ja
kansalaisjärjestöjen, sijoittajien, tilintarkastajien, oppilaitosten ja
muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Ohjeistoa voivat
käyttää erilaiset yritykset koosta, toimialasta tai maantieteellisestä
sijainnista riippumatta. Yleisen ohjeiston lisäksi GRI on kehittänyt
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2.4 VASTUULLISEN LIIKETOIMINNAN
VAIKUTUS YRITYKSEN MAINEELLE

Yhteiskuntavastuun pilari vaikuttaa yrityksen vetovoimaan ja toisaalta yrityksen visio sekä johtaminen vaikuttavat yhteiskuntavastuun
toteuttamiseen. Vastuullisuusteot vaikuttavat yrityksen maineeseen
kuitenkin vain, jos niistä kerrotaan julkisesti. Media on tärkeässä
roolissa yritysten maineen luomisessa, kun se välittää tietoa yritysten
toiminnasta. (van Tulder, R. and van der Zwart, A. 2006. 199-219.)
Eri sidosryhmät painottavat eri ulottuvuuksia arvioidessaan yrityksen mainetta. Hyvä maine mahdollistaa kilpailijoita korkeamman
tuotteiden hinnoittelun, auttaa alentamaan markkinointikustannuksia, houkuttelee hyviä työntekijöitä, saa ihmiset suosittelemaan
yritystä tai sen tuotteita ja suojaa yritystä jäljittelijöiltä. Yrityksen
maine voi kolhiintua päivässä ja vahingon korjaaminen saattaa

kestää vuosia. (van Tulder, R. and van der Zwart, A. 2006. 199-219.)
2.5 SUOMALAISTEN TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN YRITYSTEN
SUHTAUTUMINEN VASTUULLISEEN LIIKETOIMINTAAN
Tekstiili- ja vaateteollisuus ry Finatex teetti keväällä 2011 kyselyn
jäsenyrityksilleen, jotta yritysten suhtautumisesta vastuulliseen
liiketoimintaan saataisiin käsitys. Lisäksi kyselyllä haluttiin selvittää, miten yritykset huomioivat vastuullisuuden toiminnassaan
tällä hetkellä. Kyselyn vastausprosentti oli noin 22 %. Kyselyyn
vastasi ahkerimmin vaatetusalan yritykset (noin 36 % vastauksista).
Seuraavaksi eniten vastauksia tuli tekstiilihuollon yrityksiltä (noin
24 % vastauksista) ja kolmanneksi eniten tekstiilialan yrityksiltä
(noin 19 % vastauksista). Vastanneet yritykset olivat melko pieniä.
Noin 77 % vastanneiden yritysten liikevaihto oli alle 10 miljoonaa euroa vuonna 2010 ja yrityksissä työskenteli alle 50 henkilöä.
Kyselyn tuloksia voidaan pitää suuntaa-antavina, kun pohditaan
suomalaisten tekstiili- ja vaatetusalan yritysten mielipiteitä.
Kyselyn perusteella yritysten suhtautuminen vastuullisuuteen
on yleisesti melko myönteistä. 84 % vastanneista oli vahvasti
tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että tuotantoketjun vastuullisuuden todistaminen on tärkeää. Yritykset olivat myös vahvasti sitä mieltä (92 % vastaajista), että vastuullisuus edellyttää
yrityksen toiminnan olevan läpinäkyvää ja viestinnän avointa.
Kuitenkin vain 32 % vastanneista yrityksistä oli julkaistu ympäristöpolitiikka ja 30 % raportoi henkilöstövastuun tuloksistaan.
Yrityksiltä tiedusteltiin, ovatko ne keskustelleet kumppaniyritystensä
kanssa työoloihin ja -ehtoihin liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä.
42 % vastasi, että keskusteluja on käyty. Seuraavassa kysymyksessä
tiedusteltiin, onko kumppaniyritysten kanssa tehdyissä sopimuksissa vastuullisuutta koskevia kohtia. 35 % vastasi, että keskustelujen
jälkeen vastuullisuus huomioidaan sopimuksissakin. Kyllä - vastausten määrä väheni jälleen (27 %) seuraavassa kysymyksessä,
jossa tiedusteltiin vaaditaanko kumppaniyrityksiltä kansallisen

työlainsäädännön ja ILO:n sopimusten noudattamista. Kyselyn
perusteella kirjalliset pykälät vastuullisuuden noudattamisesta ovat
yleisempiä suurempien yritysten sopimuksissa kuin pienempien.
Kyselyn vastauksista voi päätellä, että vastuullisuuteen liittyvät seikat
herättävät yrityksissä epätietoisuutta. Väitteeseen ”Tuotteita voidaan
tuottaa vastuullisesti missä tahansa maassa” vastaukset hajaantuivat vastausvaihtoehtojen (vahvasti samaa mieltä, jokseenkin samaa
mieltä, jokseenkin eri mieltä ja vahvasti eri mieltä) välille tasaisesti
kunkin vastausvaihtoehdon osuuden vaihdellessa 20 % ja 25 %
välillä. Väittämään ”tekokuitujen valmistuksessa syntyy liikaa päästöjä” 51 % vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä väittämän kanssa. Vastauksen voi tulkita niin, etteivät vastaajat oikein tiedä mitä
siihen pitäisi vastata. 48 % vastanneista yrityksistä oli sitä mieltä, että
heidän on itse tarkastettava kumppaniyritystensä työolot ja -ehdot,
jotta niiden vastuullisuuteen voi luottaa. Itse tehdyt tarkastukset
eivät kuitenkaan ole aina luotettavia ja ne saattavat olla puutteellisia.
2.6 KESTÄVÄ TUOTESUUNNITTELU
Uutta tuotetta suunnitellessaan muotoilija vaikuttaa tuotteen
ulkonäköön, sen käytettävyyteen, turvallisuuteen ja kaupallisuuteen. Muotoilijan on otettava huomioon käytettävät materiaalit ja
valmistustekniikat, myös tuotteen hävittäminen tai kierrätys, kun
sitä ei enää käytetä. Ympäristömyötäisessä muotoilussa (Design for
Environment) ympäristönäkökulmat pyritään huomioimaan kaikissa tuotteen elinkaaren vaiheissa ”normaalien” tuotemuotoilun
periaatteiden kanssa. Kestävässä tuotesuunnittelussa (Sustainable
design) huomioidaan edellä mainittujen seikkojen lisäksi tuotteen
ja sen valmistuksen sosiaaliset ja eettiset vaikutukset. Tuotteen
muotoilu ja tuotekehitys vaikuttavat yli 80 % tuotteen kustannuksista sekä 80 % tuotteen ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista sen
koko elinkaaren aikana. (Tischner, U. & Charter, M. 2001. 120-121.)
Lewis ja Gertsakis kirjoittavat, että tuotteiden kaikista elinkaaren
vaiheista syntyy ympäristövaikutuksia. Eri tuotteilla vaikutukset
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ilmenevät elinkaaren eri vaiheissa. Esimerkiksi huonekalujen elinkaaren vaikutuksista suurin osa syntyy raaka-aineiden valmistamisessa ja tuotteen hävittämisessä, kun taas energiaa kuluttavien
kodinkoneiden ympäristövaikutukset ovat suurimmat tuotetta
käytettäessä. Tuotteen elinkaaren aikaiset ympäristövaikutukset
määräytyvät tuotteen suunnitteluvaiheessa: mistä raaka-aineista
tuote valmistetaan ja miten sitä käytetään. Lewis ja Gertsakis ovat
sitä mieltä, että suunnittelussa käytettävä elinkaarianalyysi (Lifecycle assessment) on paras tapa vaikuttaa tuotteen ympäristövaikutuksiin. Kirjoittajat uskovat myös, että suunnittelija ei voi tehdä
koko muutosta yksin vaan se vaatii kaikkien tuotteen kehityksessä
mukana olevien yhteistyötä. (Lewis, H. and Gertsakis, J. 2001. 13-15.)
Elinkaarianalyysi on ISO:n (International Organization for Standardization) kehittämä standardi. Standardissa ISO 14040:2006
kuvaillaan elinkaarianalyysin periaatteet ja rakenne, mutta se ei
sisällä tarkkoja ohjeita elinkaarianalyysin tekemiseen. (International
Organization for Standardization.) Kirjassa Design + Environment
elinkaarianalyysin hyviksi puoliksi kerrotaan raaka-aineiden tuotannon ja valmistuksen, tuotteen ja sen pakkauksen valmistamisen
sekä tuotteen käytön ja tuotteen elinkaaren loppuvaiheen huomioimisen eli tuotteen koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten
kartoittamisen. Elinkaarianalyysin heikkoudet tulevat esille jos sitä
tehdessä ei ole tarpeeksi yksityiskohtaista tietoa tai jos johtopäätöksiä ei tehdä huolellisesti. Tuotteen täydellisen elinkaarianalyysin tekeminen on hidasta ja kallista, siksi siitä onkin yritetty luoda
yksinkertaisempia versioita. (Lewis, H. and Gertsakis, J. 2001. 17, 47.)
Tekstiilituotteiden ympäristövaikutusten hahmottamiseksi
pitää Lewisin ja Gertsakisin mukaan huomioida kuiduin kasvattaminen tai muu valmistaminen ja prosessoiminen, langan
valmistaminen, kankaan valmistaminen, värjäys ja viimeistys,
tuotteen kappaleiden leikkaaminen ja kasaaminen, tuotteen
huolto sen käytön aikana ja tuotteen hävitys tai kierrättäminen
(Lewis, H. and Gertsakis, J. 2001. 130). Huomioisin tekstiilituotteiden ympäristövaikutuksia pohdittaessa myös tuotteiden ja
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niiden raaka-aineiden kuljetukset ja niistä syntyvät päästöt.
Mikään materiaali ei ole vain hyvä tai paha ympäristövaikutusten
kannalta vaan jokaisen kuidun tuottamisessa on omat haasteensa.
Lewis ja Gertsakis listaavat eri kuitujen kasvattamiseen, valmistamiseen ja jalostamiseen liittyviä ongelmia. Puuvillan viljely kuluttaa
vettä ja siinä käytetään paljon lannoitteita ja tuholaismyrkkyjä.
Kuidun värjääminen kuluttaa myös paljon vettä, energiaa ja apuaineina kemikaaleja. Osa väriaineista on myrkyllisiä tai haitallisia
ihmisille ja luonnolle. Lampaiden kasvattaminen vaikuttaa eroosioon, villan pesu vaatii vettä ja pesuaineita sekä tuholaisten torjuntaan käytetään torjunta-aineita. Villan värjäyksessä saatetaan
käyttää myrkyllisiä liuottimia ja erityisesti mustan ja tumman sinisen
värjäämisessä raskasmetalleja. Muuntokuitujen valmistamisessa
tarvitaan paljon vettä ja valmistamisessa syntyy rikkiyhdisteitä,
jotka pitäisi puhdistaa jätevesistä. Synteettiset kuidut taas valmistetaan raakaöljystä. Tekstiilien viimeistyksessä käytetään myös paljon kemikaaleja: esimerkiksi kutistumattomuuteen ja siliävyyteen
hartseja, palosuojaukseen antimoneja, orgaanisia klooriyhdisteitä ja
metalliyhdisteitä mikrobien torjuntaan ja pehmentimiä kankaiden
tunnun parantamiseksi. (Lewis, H. and Gertsakis, J. 2001. 131-140.)
Lewisin ja Gertsakisin (2001) mukaan vaatteiden suurimmat ympäristövaikutukset muodostuvat käytön aikana siitä, miten vaatetta
huolletaan. Samaa periaatetta voidaan soveltaa myös kodintekstiileihin, tosin kaikkien tekstiilituotteiden ympäristövaikutukset vaihtelevat tuotantotapojen, käyttöiän ja huollon mukaan. Kuivapesussa
käytetty kemikaali perkloorietyleeni on ympäristölle haitallinen aine.
Tekstiilien huollon tärkeyttä tulisikin korostaa kuluttajille, jotta tekstiilejä ei pestäisi turhaan ja käytetyt pesuaineet valittaisiin ja oikein.
Muita huoltotapoja ovat tuulettaminen, harjaaminen ja tahrojen
irrottaminen heti niiden synnyttyä. Ympäristövaikutuksiin voi vaikuttaa tuotteen suunnitteluvaiheessa. Kun tuote suunnitellaan kestävistä materiaaleista eikä viimeisimpien trendien mukaan, se on yleensä
käytössä pidempään. Kun tuotteessa käytettään samaa materiaalia
tai samalla tavalla käyttäytyvää materiaalia, on sen huoltaminen

helpompaa. Kierrättäminenkin helpottuu, kun tuote on kokonaan
samaa materiaalia tai eri materiaaleista valmistetut osat voidaan
irrottaa toisistaan kuitujen kierrätystä varten. Tekstiilien valmistuksessa syntyvän leikkuuhukan minimoimisella raaka-aineet saadaan
käytettyä tarkemmin. Kun tuotteet värjätään kappaletavarana metrikankaan sijaan, säästetään värjäys- ja viimeistysaineissa. Materiaalivalinnoissa tulisi huomioida orgaanisten sekä uusiutuvien materiaalien ja kierrätyskuitujen käyttö sekä värjäämättömät ja luonnollisesti
värilliseksi kasvavat kuidut. Nykyisten materiaalien tilalle tulisi myös
etsiä uusia vaihtoehtoja. (Lewis, H. and Gertsakis, J. 2001. 141-147.)
McDonough ja Braungart (2001) kirjoittavat, että kaikki tuotteet
ja materiaalit, joita ihminen valmistaa, pitäisi käytön jälkeen käyttää uusien tuotteiden raaka-aineina. Tuotteet tulisi suunnitella
ja valmistaa niin, että niissä käytetyt raaka-aineet voisi palauttaa
köytön jälkeen biologiseen tai tekniseen kiertoon. Jätettä ei siis
koskaan syntyisi. McDonough ja Braungart ovat nimenneet raakaaineiden kiertokulun nimellä kehdosta kehtoon (cradle to cradle).
2.7 VIHREÄ LOGISTIIKKA JA KÄÄNTEINEN LOGISTIIKKA
Logistiikalla tarkoitetaan tuotteiden kuljetusta, varastointia ja
käsittelyä niiden tuotannon alkuvaiheista myyntiin ja kulutukseen
asti (McKinnon, A. ym. 2010. 3). Sibhin ja Eglesen (2009) mukaan
Vihreä logistiikka (Green Logistics) liittyy tuotteiden tuottamiseen
ja jakeluun kestävällä tavalla, jossa otetaan taloudellisten näkökulmien lisäksi huomioon ympäristö ja sosiaaliset tekijät. Vihreän
logistiikan toimintoihin kuuluu erilaisten jakelustrategioiden ympäristövaikutusten mittaaminen, energian käytön vähentäminen
logistiikassa sekä jätteiden määrän vähentäminen ja niiden käsittely.
Käänteisessä logistiikassa (reverse logistics) tavaran suunta on
päinvastainen kuin perinteisessä tuotantoketjussa. Steven määrittelee käänteiseen logistiikkaan kuuluviksi kaikki ne toiminnot,
joilla kerätään käytettyjä tuotteita, pakkausmateriaaleja sekä
tuotannosta syntyvää jätettä ja toimitetaan ne paikkoihin, joissa

materiaali voidaan käyttää uudelleen, kierrättää tai hävittää sopivalla tavalla. Jätteen käsittelyssä tavoitteena on uudelleenkäyttö
kuten panttipullojen kierrätys. Jos se ei ole mahdollista, käytöstä
poistunut tuote tulisi korjata uudelleen käyttöä varten. Kierrätyksestä puhutaan silloin, kun tuote puretaan osiin, joita voidaan
käyttää uudelleen tai raaka-aineena ja –osina uusiin tuotteisiin. Jos
jätettä ei voida käyttää muuten hyödyksi, se poltetaan energiajätteenä tai vasta huonoimmassa tapauksessa viedään kaatopaikalle.
Tuotantoketjuja tulisikin kehittää niin, että käänteisellä logistiikalla
kerätty materiaali käytettäisiin tuotantoketjussa uudelleen niin,
että hyödyntämättömän jätteen määrä vähenisi tai sitä ei edes
syntyisi. (Marion, S. 2004. 164-166.) Ajatus on saman suuntainen
kuin McDonoughn ja Braungartin Cradle to cradle, jossa materiaalit
kiertävät loputtomasti biologisessa tai teollisessa kiertokulussa.
Käänteisen logistiikan tavoitteena on vähentää kaatopaikalle
joutuvan jätteen määrää ja pienentää siitä syntyviä kuluja sekä
säästää raaka-aineita ja rajallisia luonnonvaroja. Käänteisen logistiikan haasteita ovat taloudellinen kannattavuus, jätteiden kierrätykseen liittyvät ongelmat kuten vaarallisten aineiden käsittely,
kierrätettyjen tuotteiden laatu ja asiakkaiden asenteet kierrätystä
ja kierrätettyjä tuotteita kohtaan. Käänteinen logistiikka ei ole
kannattavaa, jos sen aiheuttamat kulut ovat suuremmat kuin sillä
saavutettu taloudellinen hyöty. Käänteinen logistiikka mahdollistaa
kierrättämisen, mutta samalla se synnyttää haitallisia ympäristövaikutuksia. Kierrättämisestä saadun hyödyn tulisikin ylittää käänteisen logistiikan aiheuttamat haitat. (Marion, S. 2004. 166-168.)
2.8 VIHREÄ TUOTANTOKETJUN HALLINTA
Vihreä tuotantoketjun hallinta on melko uusi termi ja akateeminen tutkimuskohde. Se on saanut alkunsa 1990-luvulla vihreän ostotoiminnan, vihreän logistiikan sekä käänteisen logistiikan tutkimuksen ohessa. (McKinnon, A. ym. 2010. 16-17.)
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Krausen, Vachonin ja Klassenin (2009) artikkelissa todetaan, että
tuotantoketjun hallinta sisältää yrityksen ostotoiminnan tavarantoimittajilta ja alihankkijoilta sekä kaikki ne toiminnot, jotka
mahdollistavat tuotteiden ja palveluiden pääsyn markkinoille.
Vihreä tuotantoketjun hallinta (Green supply chain management,
GSCM), vihreä tuotantoketju (green supply chain) tai sosiaalisesti
vastuullinen ostotoiminta (socially responsible purchasing) ovat
termejä, joilla tutkimuksissa kutsutaan kestävän kehityksen ja
tuotantoketjujen hallinnan yhdistämistä. Artikkelissa kirjoitetaan,
että yrityksen toiminta on niin kestävän kehityksen mukaista kuin
sen tavarantoimittajien toiminta on. Siksi hankintaketjun hallintaa pitäisi alkaa kutsua kestäväksi hankintaketjun hallinnaksi.
Krause ym.(2009) käsittelevät artikkelissaan Peter Kraljicin
1980-luvulla kehittämää Kraljicin mallia ja muokkaavat sitä kestävän kehityksen mukaiseksi. Mallin avulla yritys voi käyttää
hyväkseen osto- ja neuvotteluvoimaansa tavarantoimittajien
kanssa käytävässä kaupassa niin, että ostotoiminta säilyy joustavana ja tuotteita saadaan myyntiin hyvillä hinnoilla, mutta
riski ostoissa säilyy pienenä. Kraljicin mallissa on neljä tuotekategoriaa, joista jokaisella on oma ostostrategiansa.
Jotta yritys voisi tavoitella kestävää tuotantoketjun hallintaa, Krausen
ym. mukaan kestävän kehityksen mukaisuus tulisi huomioida vertailtaessa tavarantoimittajia ja se tulisi myös liittää osaksi jokaista ostostrategiaa. Kestävyyden pitäisikin muodostua yhdeksi kilpailukyvyn
lähteeksi (competitive priority) laadun, hinnan, toimitusvarmuuden,
joustavuuden ja innovaatioiden kanssa. Kukin yritys painottaa prioriteetteja omien arvojensa mukaan ja prioriteetit huomioidaan tavarantoimittajien valinnassa. Ostajalle kestävän kehityksen huomioiminen saattaa aiheuttaa lisää työtä, koska kestävyyden selvittäminen ja
varmentaminen on usein hankalaa eikä se näy tuotteissa päälle päin.
Kestävyys saattaa olla myös ristiriidassa muiden kilpailukyvyn lähteiden kanssa. (Krause, D.R., Vachon, S. and Klassen, R.D.Special. 2009.)
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Kraljicin malli Krausen ym. (2009) mukaan:
STRATEGISET TUOTTEET / pitkäaikainen saatavuus
Kestävän kehityksen huomioiminen uusien tuotteiden
suunnittelussa
Tavarantoimittajan koko toiminnan kestävyys
PULLONKAULATUOTTEET / Hintojen hallinta ja luotettava,
nopea tavarantoimitus
Voiko tavarantoimittajaa painostaa kestävyyteen, jos
muita toimittajia ei ole?
Koko tuotantoalaa koskevien kestävän kehityksen
mukaisten käytäntöjen luominen
VOLYYMITUOTTEET / hintojen ja materiaalien käytön
hallinta
Kierrätysmateriaalien käytön lisääminen tuotteissa
Materiaalien käytön vähentäminen - säästöjä usein
myös kuluissa
Raaka-aineiden kestävyyden huomioiminen
RUTIINITUOTTEET / toiminnallinen tehokkuus
Tavarantoimittajien valinta kestävyyden perusteella
Ympäristömerkittyjen tuotteiden ja auditoitujen
tavarantoimittajien valinta

2.9 YMPÄRISTÖMERKKEJÄ KULUTTAJILLE
Kuluttajien avuksi on kehitetty erilaisia ympäristömerkkejä. Yritykset voivat hakea merkin käyttöoikeutta tuotekohtaisesti ja
sen saatuaan liittää tuotteeseensa tunnistettavan logon. Yritykset saattavat käyttää tuotteissaan myös omia ”ympäristömerkkejä”. Kuluttajan voi olla vaikea tunnistaa mitä mikäkin logo
tarkoittaa, kuka merkin on myöntänyt ja millä perusteella.
Kuluttajavirasto on ohjeistanut ympäristöväittämien käyttöä yritysten mainonnassa. Ympäristöväittämiä ei voi käyttää, ellei tuotteen
ympäristövaikutuksissa ole mitään kertomisen arvoista. Kuluttajalle
täytyy myös selvitä mitä tuotteen osaa (esim. pakkaus tai raaka-aine)
ympäristöväittämät koskevat. Tuotteen markkinoinnissa ei saa käyttää termejä, joita kuluttajat eivät ymmärrä eikä markkinointi saa olla
moniselitteistä. Jos tuotteen markkinoinnissa käytetään sanaa ympäristöystävällinen, täytyy tuotteen koko elinkaaren vaikutukset olla
selvillä ja tuotteen kuormitus ympäristölle olla oleellisesti pienempi
kuin samaan tuoteryhmään kuuluvilla muilla tuotteilla. Kuluttajavirasto suositteleekin kolmannen osapuolen myöntämien ympäristömerkkien käyttöä, koska niiden antama kuva tuotteen ympäristöominaisuuksista on yksiselitteinen ja luotettava. (Kuluttajavirasto.)
Seuraavissa kappaleissa esitellään muutamia Suomessa ja Euroopassa käytettyjä ympäristömerkkejä ja niiden myöntämiskriteereitä.
Esittelyyn on valittu merkkejä, joita voidaan myöntää tekstiilituotteille ja jotka ovat Stockmannin markkina-alueella käyttökelpoisimpia kodintekstiileissä. Merkkien kriteereitä voi käyttää apuna
kodintekstiilien valmistuttamisen kehittämisessä, vaikka ympäristömerkin käyttöoikeutta ei hakisikaan. Stockmannin kodintekstiileissä käytetyin materiaali on puuvilla. Jonkin verran käytetään
myös polyesteria ja pellavaa. Näiden kuitujen myöntämiskriteereitä
ympäristömerkkien saamiseksi on esittelyssä käsitelty tarkemmin.

Joutsenmerkki
Joutsenmerkki on Pohjoismaissa käytetty
ympäristömerkki, joka on perustettu vuonna 1989 Pohjoismaiden ministerineuvoston
päätöksellä. Ympäristömerkin taustalla on
ympäristöfilosofia, joka perustuu kestävään
kehitykseen. Joutsenmerkki voidaan myöntää tuotteelle tai palvelulle ja myöntämissä
huomioidaan tuotteen tai palvelun ymlähde: Ympäristömerkki
päristövaikutukset koko elinkaaren ajalta.
Merkki myönnetään määräajaksi. Merkin
voi saada 20-30 % tuoteryhmän tuotteista ja myöntämisperusteita
tarkennetaan ja tiukennetaan parin vuoden välein. Joutsenmerkki
myönnetään tuotteille, joiden valmistamiseen, käyttöön tai hävittämiseen liittyy ympäristöongelmia. Näihin ongelmiin haetaan ympäristömerkillä ratkaisua. Joutsenmerkkiä koordinoi pohjoismainen
ympäristömerkkilautakunta, NMN. Ympäristömerkin myöntämisperusteita käsitellään pohjoismaisissa asiantuntijaryhmissä. Jokaisella pohjoismaalla on oma sihteeristönsä, joka osallistuu merkin
myöntämisperusteiden laadintaan, käsittelee lupahakemukset,
myöntää käyttöluvat ja valvoo merkin käyttöä. Suomen sihteeristö
tunnetaan nimellä Ympäristömerkintä. Joutsenmerkki on yrityksille maksullinen. (Ympäristömerkintä. Mikä Joutsenmerkki on?.)
Tekstiilituotteille on omat Joutsenmerkin myöntämisperusteensa,
jotka perustuvat pääosin EU:n tekstiilejä koskeviin ympäristömerkkivaatimuksiin (Kukkamerkin myöntämisperusteista seuraavan otsikon
jälkeen). Joutsenmerkin lisävaatimukset liittyvät kasvikuitujen luonnonmukaiseen viljelyyn, tuotannon eettisyyteen sekä energian- ja
vedenkulutuksen valvomiseen. Perusteet koskevat tekstiilien koko
tuotantoketjua kuiduista valmiiksi tuotteiksi. Tekstiilituotteen kuiduista vähintään 85 % on oltava Joutsenmerkin kriteereiden mukaisia. Kasviperäisten luonnonkuitujen, kuten puuvillan ja pellavan, on
oltava luonnonmukaisesti viljeltyjä tai niitä viljelevän tilan on oltava
siirtymässä luonnonmukaiseen tuotantoon. Joutsenmerkittyjen
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tekstiilien koko tuotannon energian- ja vedenkulutus tulee olla
dokumentoituna sekä energian- ja vedenkulutuksen vähentämiseksi
tekstiilien märkäkäsittelyissä tulee olla suunnitelma. Merkin myöntämisperusteissa ei mainita raja-arvoja veden- ja energian kulutukselle.
Tekstiilien tuotannon on oltava eettistä myös alihankkijoiden osalta.
Yrityksellä on oltava toimintaohjeistus (code of conduct) eettisyyden
toteutumiseksi ja valvomiseksi. Lisäksi valmistajien on todistettava,
että Joutsenmerkillä varustettujen tuotteiden tuotanto on tuotantomaan lakien ja vaatimusten mukaista koskien työturvallisuutta,
ympäristöä ja työympäristöä. Tuotteiden ja niiden pakkausten
on oltava alan lakien ja sopimusten mukaista niissä Pohjoismaissa, joissa tuotetta myydään. (Ympäristömerkintä. Joutsenmerkin
myöntämisperusteet. Tekstiilit ja nahkatuotteet. versio 3.5.)
Joutsenmerkin kriteereitä tekstiilien ja nahkatuotteiden osalta
saatetaan muuttaa. Suurin muutosehdotus koskee luomupuuvillan käyttöä. Tällä hetkellä Joutsenmerkityissä tekstiilituotteissa
kaiken käytetyn puuvillan tulee olla luonnonmukaisesti viljeltyä.
Uudessa kriteeriehdotuksessa luomupuuvillaa pitäisi olla 10 %
tuotteessa käytetystä puuvillasta ja lopulle tuotteen puuvillasta
on asetettu torjunta-ainejäämiä koskevia rajoituksia. Kriteereitä
on ehdotettu muutettavaksi, jotta Joutsenmerkittyjä tuotteita
saataisiin lisää markkinoille ja koska luomupuuvillan osuus markkinoilla on pieni. Joutsenmerkittyjen tuotteiden valikoiman kasvaessa, luomupuuvillan kysyntä lisääntyisi ja tekstiilituotannon
muu ympäristökuormitus pienenisi. (Ympäristömerkintä. Ehdotus
tekstiilien ja nahkatuotteiden ympäristömerkin kriteeriksi, 2012.)
Joutsenmerkin myöntämiskriteerit tekstiileille ovat tiukemmat kuin Kukkamerkille. Joutsenmerkittyjä tuotteita voi etsiä
Ympäristömerkki-verkkosivuilta. Joutsenmerkki on myönnetty Dibb Ab-yritykselle, joka tuottaa puuvillalankaa, froteeta
ja kangasta kodintekstiileihin. Merkki on myös Lenzing Agyrityksellä lyosell- ja viskoosikuidulla sekä Polar O. Pyret Ab:n
yö- ja alusasuilla. (Ympäristömerkintä. Joutsentuotteet.)
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Kukkamerkki
Euroopan ympäristömerkki eli Kukkamerkki on perustettu vuonna 1992
Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksella. Merkki on käytössä EU- ja
ETA-maissa. Suomessa merkin käyttöä
valvoo Ympäristömerkintä, samoin
kuin Joutsenmerkin käyttöä. Kukkamerkin tarkoituksena on edistää
sellaisten tuotteiden myyntiä, joiden
lähde: Ympäristömerkki/ EU-kukka
ympäristövaikutusten määrään on
voitu vaikuttaa tuotteen koko elinkaaren aikana. EU-ympäristömerkin avulla pyritään vaikuttamaan
tuotantoon ja kulutukseen niin, että niiden aiheuttamat kielteiset
vaikutukset ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin vähenisivät. Merkki voidaan myöntää noin 10 - 20 prosentille
tuoteryhmän tuotteista. Kukkamerkki on yrityksille maksullinen.
(Ympäristömerkintä. EU-Kukkamerkki.)
Seuraavat tiedot Kukkamerkin myöntämisperusteista on
saatu EU Komission arviointiperusteista yhteisön ympäristömerkin myöntämiseksi tekstiilituotteille ellei tekstissä toisin mainita (Ympäristömerkintä. Asetus/ Asiakirjat).
Kukkamerkin tarkoituksena tekstiilien tuotannossa on erityisesti rajoittaa vesien pilaantumista kaikissa tuotantoketjun vaiheissa niin kuitujen valmistuksessa, värjäyksessä
kuin viimeistyksessäkin. Ympäristömerkin vaatimukset on
jaettu kolmeen osaan tekstiilikuitujen, prosessien ja kemikaalien sekä tuotteen käyttökelpoisuuden perusteella.
Puuvillan ja muiden siemenkuitujen sisältämille kemikaaleille
ja torjunta-aineille on määritelty Kukkamerkin kriteereissä rajaarvo 0,05 ppm, jota raakakuidussa saa enintään olla. Jos tuotteessa käytetystä puuvillasta yli 50 % on luonnonmukaisesti

kasvatettua tai jos vähintään 75 % viljelijät voidaan jäljittää
ja kemikaalien käyttämättömyys varmistaa heiltä, kuitujen
sisältämiä kemikaalipitoisuuksia ei tarvitse mitata.
Pellavan ja muiden runkokuitujen vesiliuotus on sallittu, kunhan
liotuksesta syntyneet jätevedet käsitellään niin, että orgaanisen hiilen kokonaismäärää (TOC) tai kemiallista hapenkulutusta
(COD) vähennetään pellavan ja muiden runkokuitujen osalta vähintään 95 %. Hampun kohdalla vähennyksen on oltava 75 %.
Polyesterin käytöstä Kukkamerkityissä tekstiilituotteissa on kaksi
ohjetta. Ensimmäinen koskee kuidun antimonipitoisuutta, jonka täytyy olla vähemmän kuin 260 ppm. Antimonia käytetään polyesterin
valmistuksessa katalyyttinä (McDonough & Braungart 2002). Toinen
polyesterikuituja koskeva vaatimus koskee kuitujen tuotannon aikana ilmaan joutuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden päästöjä.
Kukkamerkin saamiseksi ohjeistus on tehty myös seuraaville kuiduille: elastaanille, villalle, selluloosamuuntokuiduille, polyamidille ja polypropeenille.
Euroopan ympäristömerkin myöntämisperusteissa tekstiilien
valmistusprosesseja ja niissä käytettäviä kemikaaleja on ohjeistettu laajasti. Arviointiperusteita löytyy avivointi- ja viimeistelyaineille, värjäykseen tai värin poistoon, painoväreille, kemikaalijäämille tekstiileissä, pesuaineille, kankaiden pehmentimille,
palonsuoja-aineille, märkäprosessien jätevesipäästöille, vanumattomuuskäsittelyille, kankaiden viimeistysaineille, täytemateriaaleille, pinnoitteille sekä energian ja vedenkulutukselle.
Kukkamerkin saaneita tekstiilituotteita koskee myös käyttökelpoisuusperusteet eli tuotteen on kestettävä käyttöä. Ohjeistusta on tekstiilien kutistumiselle ja venymiselle, värien pesunkestolle ja hienkestolle, värien märkä- ja
kuivahankauskestolle sekä värien valonkestolle.

Kukkamerkki on myönnetty useammalle tekstiilituotteelle kuin
Joutsenmerkki. Kukkamerkin saaneita tuotteita voi etsiä Euroopan
ympäristömerkkiluettelosta (Euroopan ympäristömerkkiluettelo).
Luettelosta voi etsiä tuotteita valmistajan, tuotteen tai jälleenmyyjän nimellä. Sen mukaan Suomessa on saatavilla muutamien
valmistajien kodin- ja sisustustekstiilejä, mutta tuotteiden myyjien
tietoja ei hakupalvelusta juuri löydy. Tsekkiläinen Hybler Textil, s. r.
o. valmistamia tuotteita käytetään hotelleissa, sairaaloissa ja ravintoloissa (rikoc.upce.cz/CD_NEBRIP/htmls/section_06_TEXTILE_01).
Ruotsalaisessa omistuksessa oleva, Virossa toimiva Boras Vave
(Krenholm Holding) valmistaa ympäristömerkittyjä vuodevaatteita ja froteepyyhkeitä (Eco Label. Detailed Manufacturer/ Service
provider). Ruotsalainen Dibb International on suurin luonnonmukaisesti kasvatetun puuvillan tuoja Eurooppaan (www.dibb.se/
engindex). Luettelosta löytyy myös useita vaatteiden valmistajia
ja tanskalainen sisustustekstiilien valmistuttaja Kvadrat A/S.
Reilu kauppa
Ensimmäinen Reilun kaupan merkillä merkitty tuote oli Meksikossa viljelty kahvi. Se tuli
myyntiin Hollannissa vuonna 1988 (Reilun
kaupan edistämisyhdistys ry. Reilun kaupan historia). Reilun kaupan kriteerit tekee
Fairtrade International, jonka myöntämä
Reilun kaupan sertifikaatti on riippumaton.
Kriteerit on rakennettu erikseen pienille perhetuottajille sekä suurtiloille, joilla
käytetään palkattuja työntekijöitä. Reilun
kaupan merkin avulla pientilojen tuotteille
pyritään takaamaan takuuhinta, joka kattaa
lähde: Reilukauppa
kestävän tuotannon kustannukset. Suuremmilla tiloilla työskenteleville Reilun kaupan
kriteerit tarkoittavat vähintään lain vaatimaa minimipalkkaa, joka
nousee asteittain, oikeutta liittyä ammattiyhdistyksiin, asiallisia
työoloja sekä lapsityövoiman kieltoa. Reilun kaupan tuottajien on
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täytettävä minimikriteerit järjestelmään liittyessään. Kriteereitä
kiristetään lisäkriteereillä vuosittain, jotta tuottajien toiminta kehittyisi jatkuvasti. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Reilun kaupan
kriteerit.) Reilun kaupan tuotteista maksetaan tuottajaorganisaatioille myös Reilun kaupan lisää, joka on ostajan maksama erillinen
summa. Lisän käytöstä päätetään tuottajayhteisöissä yhdessä ja
raha voidaan käyttää esimerkiksi infrastruktuurin parantamiseen,
koulutuksen kehittämiseen tai terveydenhuoltoon. (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Reilun kaupan hyödyt ja hyötyjät.)
Reilun kaupan merkki ei ole varsinainen ympäristömerkki, mutta
sen myöntämiskriteereissä huomioidaan myös ympäristönäkökulma. Suurtiloille ja perhetuottajille on omat ympäristökriteerinsä. Molemmissa arvioidaan toiminnan ympäristövaikutuksia,
rajoitetaan kemikaalien käyttöä sekä huolehditaan vesistöistä ja
maaperästä. Geeniteknisesti muunneltujen organismien käyttö
on Reilun kaupan kriteereissä kielletty. Suuremmilla tuottajilla
kriteereihin kuuluu myös jätteiden käsittelystä huolehtiminen.
Reilun kaupan tuotteet eivät ole välttämättä luomutuotteita,
mutta kriteerit kannustavat luomutuotantoon, sillä siitä maksetaan korkeampaa takuuhintaa. (Reilun kaupan edistämisyhdistys
ry. Kysymyksiä ja vastauksia Reilusta kaupasta ja ympäristöstä.)
Reilun kaupan puuvillaa on ollut saatavilla vuodesta 2005. Siitä
valmistettuja kodintekstiilejä myy Suomessa ainakin Anttila, Finlayson, Jysk ja Eurokangas (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry.
Reilun kaupan tuotteiden määrä kasvaa. tuotehaku). Merkin kriteeristö kattaa vain puuvillan viljelyn, eikä muita tuotantovaiheita.
(Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. Hyvä tietää puuvillasta.)
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Oeko-Tex
Itävaltalainen tekstiilien tutkimusinstituutti (ÖTI) ja saksalainen Tutkimusinstituutti
Hohenstein kehittivät yhdessä Oeko-Tex® Standard 100
1990-luvun alussa (Oeko-Tex®
Standard 100. Philosophy).
lähde: Oeko-Tex
Reilun kaupan merkin tavoin
Oeko-Tex ei ole varsinaisesti
ympäristömerkki, vaan sertifiointijärjestelmä tekstiilien kuituraakaaineille, välituotteille ja valmiille tuotteille. Sertifikaatin tarkoitus on taata, ettei tuotteissa ole ihmiselle haitallisia kemikaaleja.
Mitä lähempänä ihmisen ihoa tekstiilituote on, sitä tiukemmat
vaatimukset sen on täytettävä. Oeko-Tex-sertifikaatti myönnetään vuodeksi kerrallaan. (Oeko-Tex® Standard 100. Concept.)
Oeko-Tex 100-standardia täydentämään on kehitetty Oeko-Tex®
Standard 1000. Se on sertifiointijärjestelmä ympäristömyötäisille
valmistuttajille kaikissa tekstiilien valmistusketjun osissa. Järjestelmä
edellyttää, että vähintään 30 % sitä hakevien yritysten tekstiilituotannosta on jo sertifioitu Oeko-Tex® Standard 100 mukaisesti. Oeko-Tex
1000 standardeihin kuuluu, että ympäristölle haitalliset väri- ja apuaineet on kielletty, jäteveden ja ilmaan kohdistuvien päästöjen puhdistaminen, energiankulutuksen optimointi, ääni- ja hiukkassaasteen
välttäminen, työturvallisuuden parantaminen, lapsityövoiman kieltäminen ja yritysten tutustuttaminen ympäristöjohtamisjärjestelmään.
Standardin käyttöoikeus myönnetään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
(Oeko-Tex® Standard 100. Concept. Oeko-Tex® Standard 1000.)

GOTS
Global Organic Textile Standardia (GOTS)
alettiin kehittää vuonna 2002, sertifioinnit aloitettiin 2006 ja standardi esiteltiin
yleisölle vuonna 2008. Standardin takana
vaikuttaa the International Working Group
on Global Organic Textile Standard (IWG),
jonka muodostavat tekstiili- ja orgaaniseen tuotantoon keskittyneet yhdistykset
IVN Saksasta, OTA Yhdysvalloista, Soil
Association Iso-Britanniasta ja JOCA Jalähde: GOTS
panista. GOTS koskee tekstiilituotteita,
joissa käytetään luonnonmukaisesti tuotettuja kuituja sekä niiden
tuotannossa huomioitavia ympäristömyötäisiä teknisiä ja sosiaalisia kriteereitä. (International Working Group on Global Organic
Textile Standard. 2010. History and implementation status.)
GOTS:ia on kehitetty koko ajan ja viimeisimpänä standardista on
julkaistu Versio 3.0. Standardin tavoitteena on toimia maailmanlaajuisesti niin, että tekstiilien tuottajat ja valmistuttajat voivat
merkitä myymiään tuotteita yhdellä standardilla kaikkialla niin,
että kuluttajat tunnistavat ja voivat luottaa siihen. Standardi kattaa kuidun prosessoinnin, valmistamisen, pakkaamisen, kaupan ja
jakelun tekstiileille, jotka on valmistettu vähintään 70 % luonnonmukaisesti tuotetuista luonnonkuiduista. Sertifikaatin saanut tuote
voi olla kuituja, lankoja, kankaita, vaatteita tai kodintekstiilejä.
Kuitujen tuotannon peruskriteereitä GOTS:issa on tuotannon sertifiointi jollakin tunnustetulla standardilla. Siirryttäessä luonnonmukaiseen tuotantoon siirtymävaiheen kuituja voidaan käyttää
jos käytössä oleva standardi sen hyväksyy. Jotta tuotteella myönnetään GOTS:in merkki ”luonnonmukaisesti tuotettu” (organic),
tuotteen kuiduista vähintään 95 % on oltava sertifioidusti luonnonmukaisia. Merkki ”sisältää luonnonmukaisesti tuotettuja kuituja”
(made with organic) voidaan myöntää tuotteelle, joka koostuu

vähintään 70 % luonnonmukaisesti tuotetuista kuiduista. Kuitujen tuotannossa ja tuotteiden valmistuksessa GOTS huomioi ympäristökriteerit, laadun ja haitallisten aineiden jäämät tuotteissa
sekä tuotannon sosiaaliset kriteerit. (International Working Group
on Global Organic Textile Standard. 2010. General description.)
2.10 YMPÄRISTÖSERTIFIKAATTEJA YRITYKSILLE
Tuotteissa käytettävien ympäristömerkkien lisäksi yritykset voivat hakea omalle toiminnalleen sertifikaatteja. Niiden avulla yritykset voivat tehostaa toimintaansa ympäristöön vaikuttavien tekijöiden osalta ja käyttää sertifikaatteja
myös kertoessaan toiminnastaan sidosryhmilleen.
ISO 14001
ISO 14001 on osa ISO 14000 standardisarjaa, jota käytetään maailmanlaajuisesti ympäristöasioiden hallinnan perustana. Standardeja
laatii ISO:n (International Organization for Standardization) tekninen
komitea, johon kuuluu ympäristöasiantuntijoita yli 100 maasta. ISO
ei itse myönnä standardeja, vaan sen tekee sertifiointialan yritykset.
(Suomen Standardisoimisliitto SFS ry. ISO 14000 standardisarja.)
ISO 14001 on ympäristöjärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat
kehittää ympäristöasioidensa hallintaa ja ympäristönsuojelutoimien
tuloksellisuutta. Standardin käytöllä yritykset voivat myös osoittaa
hoitavansa toimintaansa liittyviä ympäristöasioita. Ympäristöjärjestelmän avulla yritys voi kehittää omaa ympäristönsuojelun tasoansa jatkuvasti. Yrityksen on tunnistettava tarjoamiensa tuotteiden,
toimintojen ja palveluiden ympäristövaikutukset, koulutettava
työntekijänsä standardin vaatimusten mukaan ja varattava tarvittavat resurssit ympäristöjärjestelmän ylläpitoon. Yrityksen on myös
varauduttava ja ennaltaehkäistävä ympäristövahinkoja sekä arvioitava omaa toimintaansa. Suomen standardoimisliiton mukaan yritys
voi saavuttaa ISO 14001 -ympäristöjärjestelmällä liiketoiminnallista
hyötyä. Standardi lisää kustannustehokkuutta, jos raaka-aineiden
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ja energian käyttöä sekä jätteiden määrää saadaan vähennettyä.
Ympäristöjärjestelmän käyttö vakuuttaa yrityksen ympäristövastuuta eri sidosryhmille, parantaa ympäristöriskien hallintaa ja
tukee yrityksen ympäristöviestintää. Järjestelmällä voidaan myös
varmistaa ympäristölainsäädännön vaatimusten noudattamista ja
vaikuttaa henkilöstön osaamiseen ympäristötietoudesta. (Suomen
Standardisoimisliitto SFS ry. ISO 14001. Ympäristöjärjestelmä.)
EMAS
EMAS-järjestelmä (the Eco-Management and Audit Scheme) on
vapaaehtoinen ympäristöjärjestelmä, joka on tarkoitettu sekä
yksityisen sektorin että julkishallinnon yrityksille ja organisaatioille.
Järjestelmä perustuu EU:n asetukseen organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja
auditointijärjestelmään. EMAS-järjestelmään voivat liittyä EU:n
ja ETA:n alueella toimivat organisaatiot sekä tietyin ehdoin myös
muualla toimivat organisaatiot. EMAS-järjestelmä on rakennettu
ISO 14001 -järjestelmän täydentämiseksi. Polkua EMAS:in toteutumiseen kuvataan seitsemän askeliseksi. Ensimmäiset viisi askelmaa
kuuluvat ISO 14001 -järjestelmään: alustava katselmus, ympäristöpolitiikka, ympäristöohjelma, ympäristöjärjestelmä ja auditointi.
Kaksi viimeistä askelta kuuluu EMAS:iin: ympäristöselonteko ja
ulkopuolinen todennus. Jos yrityksellä on toimintaa useassa EUmaassa, se voi saada yhden EMAS-rekisteröinnin kaikille toimipaikoilleen. (Valtion ympäristöhallinto. 2009. EMAS-järjestelmä.)

18

3. YHTEISTYÖYRITYS STOCKMANN - YRITYSVASTUUN TOTEUTTAMINEN JA HAASTEET
Halusin tehdä opinnäytteessä yhteistyötä Stockmannin
kanssa, koska yritys on Suomen mittakaavassa merkittävä
toimija vähittäiskaupan alalla. Vaikka Stockmann ei ole kodintekstiileihin erikoistunut yritys, sillä on omia kodintekstiili- ja vaatebrändejä, jotka suunnitellaan Suomessa. Tuotteet
valmistutetaan yhteistyöyrityksillä ympäri maailmaa.
3.1 YRITYKSEN ESITTELY
Stockmann on Suomalainen vähittäiskaupan alalla toimiva pörssiyhtiö, joka on perustettu vuonna 1862. Vuonna 2011 yrityksen
liikevaihto oli 2005 miljoonaa euroa ja liikevoitto 70,1 miljoonaa
euroa. Edellisestä vuodesta liikevaihto kasvoi 10,1 prosenttia, mutta
liikevoitto pieneni. Stockmann-konserni muodostuu kolmesta
liiketoimintayksiköstä, jotka ovat tavarataloryhmä sekä vaateketjut Seppälä ja Lindex. (Stockmann vuosikertomus 2011. 3).
Tavarataloryhmään kuuluu 16 tavarataloa ja 40 myymälää Suomessa, Venäjällä ja Baltian maissa sekä Hobby Hall, joka toimii Suomessa
etäkaupan markkinoilla. Seppälällä on 229 myymälää Suomessa,
Venäjällä, Virossa, Latviassa, Liettuassa ja Ukrainassa. Lindexillä omia
myymälöitä on 423, joiden lisäksi 23 franchising-kumppaneiden
kanssa 14 maassa, edellä mainittujen maiden lisäksi myös Ruotsissa,
Norjassa, Tsekissä, Slovakiassa, Bosnia-Hertsegovinassa, Saudi-Arabiassa ja Arabiemiirikunnissa. Koko konsernin liikevaihdosta vuonna
2011 tuli 51 % Suomesta, kun edellisvuonna prosenttiosuus oli 54 %.
Seuraavaksi suurimmat maat liikevaihdolla mitattuna olivat Ruotsi ja
Norja 25 %, Venäjä ja Ukraina 17 % sekä viimeisenä Baltia ja KeskiEurooppa 7 % liikevaihdolla. (Stockmann vuosikertomus 2011. 3.)
Tässä opinnäytteessä tarkastellaan tavarataloryhmän toimintaa, sillä Casa Stockmann-brändin kodintuotteita myydään yrityksen tavarataloissa sekä verkkokaupassa.

Stockmannin tavarataloja on Suomessa ja Venäjällä seitsemän sekä
Virossa ja Latviassa molemmissa yksi. Tavarataloryhmään kuuluu
myös Akateemiset kirjakaupat, Stockmann Beauty -kosmetiikkamyymälät, Hobby Hall- ja Stockmann-etäkaupat, Nevsky Centre -kauppakeskus Pietarissa sekä franchising-ketjut Zara Suomessa ja Bestseller
Venäjällä. Vuosikertomuksen mukaan vuonna 2011 tavarataloryhmän liikevaihto oli noin 1237 miljoonaa euroa ja liikevoitto noin 35
miljoonaa euroa. Liikevaihdosta 70 % tuli Suomesta, 23 % Venäjältä
ja 7 % Baltiasta. Henkilöstöä tavarataloryhmässä oli vuoden 2011
lopulla noin 9700. Tavarataloryhmän liikevaihdosta suurin osa, 47 %,
tuli vuonna 2011 muodista. Elintarvikkeiden osuus liikevaihdosta oli
22 %, vapaa-aikaan ja harrastuksiin liittyvien tuotteiden 13 %, kodin
alueen 12 % ja 5 % liikevaihdosta tuli kirjoista, lehdistä sekä paperituotteista. Kodin alueen osuus liikevaihdosta kasvoi edellisvuodesta 3 prosenttiyksikköä. (Stockmann vuosikertomus 2011. 3,19.)
3.2 KESTÄVÄN KEHITYKSEN TAVOITTEISIIN SITOUTUMINEN
Stockmann-konsernin perusarvoiksi on nimetty tuloshakuisuus,
asiakaslähtöisyys, tehokkuus, sitoutuminen, ihmisten arvostus
ja vastuullisuus. Vastuullisuus perusarvoissa tarkoittaa, että toiminta on eettisesti kestävää, oikeudenmukaista ja ympäristöarvoja kunnioittavaa. (Stockmann vuosikertomus 2010. 2.)
Vuonna 2010 määritettiin koko Stockmann-konsernin yhteiskuntavastuun strategia, jonka perustana on toimitusjohtaja Hannu
Penttilän mukaan asiakaslähtöisyys. Vastuullisuuteen kuuluvia
osa-alueita ovat vastuullisesti valmistetut tuotteet, turvallinen
ostoympäristö, osaava asiakaspalvelu sekä myös asiakkaalle näkymättömät asiat kuten energiatehokkaat tilat ja tavarankuljetusten
suunnittelu. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010. 3.)
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Stockmannin yhteiskuntavastuun visio on tiivistetty kahteen lauseeseen. Tarjoamme asiakkaillemme vastuullisia kokemuksia.
Olemme sitoutuneet työskentelemään kestävän tulevaisuuden
hyväksi. Yhteiskuntavastuun strategiaa noudatetaan kaikissa liiketoimintayksiköissä ja siinä määritellään yhteiskuntavastuutyön
tavoitteet. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010. 4.)
Konsernissa toimii yhteiskuntavastuun ohjausryhmä, joka ohjaa,
valvoo ja päättää vastuullisuutta koskevista asioista. Ohjausryhmässä on edustajia kaikista liiketoimintayksiköistä. Yhteiskuntavastuun työryhmä esittelee ohjausryhmälle aiheita, joihin
konsernin tulisi jollain tavalla ottaa kantaa ja tehdä päätöksiä.
(Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.)
Stockmann jakaa yhteiskuntavastuun tavoitteet kolmeen osa-alueeseen: People (sosiaalinen vastuu), Planet (ympäristövastuu) ja Profit
(taloudellinen vastuu). Sosiaalisen vastuun piiriin kuuluu konsernin
henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen vastuullisuuteen liittyvissä
asioissa, työolot tuotteiden koko hankintaketjussa sekä tuoteturvallisuus. Ympäristövastuun tavoitteisiin kuuluu toiminnan ympäristövaikutusten vähentäminen kuten energian- ja materiaalien käytön
tehokkuus sekä jätteiden synnyn minimoiminen ja lajittelu. Hankinnoissa pyritään tekemään pitkäjänteisiä ratkaisuja, joissa huomioidaan hankintojen koko elinkaaren vaikutus ja tehokkuus. Asiakkaille
ympäristövastuu näkyy selvimmin vastuullisten tuotteiden valikoimasta. Vastuullisuuden tavoitteena on tukea liiketoimintaa ja vahvistaa Stockmannin yrityskuvaa. Taloudellinen vastuu toteutuu, kun
yrityksen toiminta on tuottavaa ja eri sidosryhmät saavat taloudellista hyötyä esimerkiksi henkilöstö saa palkkaa, osakkeenomistajat
osinkoa, tavarantoimittajat tuloja ja valtio verotuloja. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 3 ja MeVi-henkilöstölehti 1/2011, 22.)
Yhteiskuntavastuun People-, Planet- ja Profit-tavoitteet koskevat koko Stockmann konsernia ja ovat siksi laveat. Nämä
tavoitteet on pilkottu pienemmiksi konkreettisemmiksi tavoitteiksi, joiden työstäminen on vielä kesken. Jokaisen
konsernin osan, esimerkiksi ostojen ja markkinoinnin, on
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pohdittava mitä tavoitteet tarkoittavat heidän vastuualueellaan. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.)
Stockmann on julkaisut kaksi yhteiskuntavastuuraporttia, ensimmäisen vuonna 2010 ja toisen 2011. Raportin viitekehyksenä on käytetty
Global Reporting Initiative (GRI) G3-raportointiohjeistoa ja raportti
täyttää ohjeiston C-tason vaatimukset. Raporttia ei ole varmentanut
ulkopuolinen taho. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010,
5) Huhtikuussa 2012 julkaistaan vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraportti (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012).
Stockmannin yhteiskuntavastuuraportin mukaan konsernin toiminnan suurimmat ympäristövaikutukset liittyvät energiankulutukseen, kuljetuksiin ja toiminnasta syntyviin jätteisiin. Suomessa
tavarataloilla on ollut useamman vuoden sertifioitu ISO 14001-ympäristöjärjestelmä. Muissa toimintamaissa ei ole käytössä ympäristöjärjestelmiä. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 16.)
Yhteiskuntavastuuasiantuntijan mukaan ympäristöjärjestelmä
otetaan käyttöön muissakin konsernin toimintamaissa jollain aikavälillä. Järjestelmän käyttöönottoa määrittelee pitkälti se, millaiset paikalliset olosuhteet esimerkiksi kierrätysmahdollisuuksien
osalta toimintamaassa vallitsee. Ympäristöjärjestelmiä otetaan
käyttöön seuraavaksi Baltian maissa. (Haastattelu 17.1.2012)
Stockmannin hiilijalanjälki on laskettu vuoden 2010 tietojen perusteella. Laskenta teetettiin ulkopuolisella taholla ja se tehtiin
Greenhouse Gas Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti.
Kasvihuonekaasupäästöt olivat yhteensä 34 721 tonnia. Luku kattaa
tavarataloryhmän ja Seppälä Suomen toiminnot sekä Lindexin toiminnot kaikissa toimintamaissa. Stockmannin oman toiminnan suorat kasvihuonekaasupäästöt eli oma energiantuotanto, omat autot
ja niiden päästöt sekä henkilökunnan omilla autoilla tapahtuvat
työajo olivat kokonaispäästöistä vain 2,6 %. Suurimmat päästöt 85,7
% tulivat ostoenergiasta eli sähköstä, kaukolämmöstä ja -jäähdytyksestä. Kuljetukset varastoista myymälöihin sekä muun kuin Lindexin
etäkaupan tuotteiden toimitus asiakkaille ja lentomatkustus olivat

11,7 % kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010. 18) Vuoden 2011 yhteiskuntavastuuraporttiin
pyritään saamaan myös ulkomailta tuotujen omien merkkien tuotteiden kuljetuksista aiheutuvat päästöt (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012). Kun hiilijalanjälki on laskettu vasta
yhtenä vuonna, sen perusteella on vaikea tehdä johtopäätöksiä. Jos
laskentoja tehdään joka vuosi, voidaan päästöjen kehitystä seurata ja
tavoitteena toivottavasti on päästöjen pieneneminen vuosi vuodelta.
Yhteiskuntavastuuraportin perusteella Stockmannin toiminta perustuu jokaisessa toimintamaassa paikallisiin lakeihin ja
säännöksiin sekä konsernin omiin perusarvoihin ja ohjeisiin.
Stockmann on perustajajäsenenä mukana Transparency Suomi
ry:ssä, joka edistää kansainvälisen lahjonnan vastaista toimintaa. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 13.)
Asiakkaalle vastuullisuuteen sitoutuminen näkyy valikoima- ja ostolinjausten kautta. Ensimmäisenä linjattiin, että Suomen tavaratalojen
ruokaosastot, Herkut, eivät myy kuin luomu tai vapaiden kanojen
kananmunia. Sittemmin linjaus on tehty myös Herkuissa myytävistä
kalalajeista. Stockmannin omien vaatemerkkien farkkujen sekä Lindexin ja Seppälän farkkujen hiekkapuhallus päätettiin lopettaa vuonna 2012. Kodin tuotteissa valikoimalinjaus on tehty trooppisista puulajeista valmistetuille tuotteille. Siitä kerrotaan tarkemmin vuoden
2011 yhteiskuntavastuuraportissa. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija,
haastattelu 17.1.2012.) Brand managerin mukaan Casa Stockmannin
tuotteissa ei tällä hetkellä käytetä untuvaa, koska luotettavaa toimittajaa untuvatuotteille ei ole löytynyt (Haastattelu 17.11.2011).

3.2.1 YK:N GLOBAL COMPACT
Stockmann allekirjoitti YK:n Global Compact -sitoumuksen vuoden 2011 alussa, koska sen periaatteet ovat toimitusjohtaja
Hannu Penttilän mukaan linjassa konsernin arvojen ja liiketoiminnan kanssa (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 3).
YK:n Global Compact aloitteeseen kuuluu yli 8700 jäsentä ja se on
maailman suurin vapaaehtoinen yritysvastuun sitoumus. Global
Compactissa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet linjaamaan
toimintansa ja strategiansa aloitteen kymmenen periaatteen
kanssa, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja
korruption vastaista toimintaa. Näin globaalisti toimivat yritykset
voivat vaikuttaa siihen, että markkinoiden, teknologian ja talouden kehitys hyödyttää yhteiskuntia ja talouselämää kaikkialla.
(United Nations. 2011. Overview of the UN Global Compact.)
Global Compact-aloitteeseen kuuluvat yritykset maksavat vuosittain
osallistumismaksun, jolla tuetaan aloitteen kehittämistä. Mukana
olevat yritykset saavat käyttöönsä rungon toimintaperiaatteesta,
jonka avulla ne voivat kehittää, ottaa käyttöön ja esitellä omia ympäristö-, sosiaali- ja johtamiskäytäntöjä. Yritykset ja yhteisöt saavat
käyttöönsä myös YK:n tietotaidon ja kokemuksen kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa. Global Compactin voi ajatella kenttäksi, jossa
sen jäsenet voivat vaihtaa kokemuksiaan ja osaamistaan kaikkien
yhteisen edun nimissä. (United Nations. Business Participation.)
Global Compactin periaatteiden edellytetään näkyvän jäsenyritysten päivittäisessä toiminnassa ja strategiassa. Yrityksen vuosikertomuksessa tai yhteiskuntavastuuraportissa tulee olla osio, jossa
kerrotaan miten Global Compactin periaatteita on noudatettu ja
miten vastuullista yritystoimintaa on kehitetty. (United Nations.
Business Participation.) Jos yritys ei toimi periaatteiden mukaisesti tai ei raportoi niistä se saatetaan erottaa Global Compactista
(United Nations. 2011. Overview of the UN Global Compact).
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Stockmannin yhteiskuntavastuuasiantuntijan mukaan aloitteeseen liittymisen jälkeen ostosopimuksia on uudistettu, jotta ne
olisivat linjassa Global Compactin periaatteiden kanssa. Stockmannilta on myös osallistuttu Global Compact Nordic Networkin
seminaareihin, joita järjestetään kahdesti vuodessa. Seminaareissa
jäsenyritykset voivat jakaa kokemuksiaan ja hyväksi havaittuja
käytäntöjä. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.)

YK:n Global Compactin kymmenen periaatetta
Ihmisoikeudet
1. Liiketoiminnan tulee tukea ja kunnioittaa yleismaailmallisia ihmisoikeuksia ja
2. Yritysten ei pidä osallistua ihmisoikeuksien
loukkauksiin.
Työolot
3. Yritysten tulee kannattaa työntekijöiden
järjestäytymisvapautta ja tunnustaa oikeus
kollektiiviseen neuvotteluoikeuteen.
4. Yritysten tulee irtisanoutua kaikesta pakkotyöstä.
5. Yritysten tulee lakkauttaa lapsityövoiman käyttö ja
6. Estää työntekijöiden syrjminen.
Ympäristö
7. Yritysten tulee noudattaa varovaisuusperiaatetta
ympäristöä koskevissa haasteissa.
8. Yritysten pitää toimia suuremman ympäristövastuun
puolesta ja
9. Kannustaa ympäristöystävällisten teknologioiden
kehittämiseen ja käyttöönottoon.
Korruption vastainen toiminta
10. Yritykset toimivat kaikkia korruption muotoja
vastaan mukaan lukien kiristystä ja lahjontaa.
suomennos: Työ- ja elinkeinoministeriö
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3.2.2 BSCI
Stockmann on ollut vuodesta 2005 alkaen BSCI-aloitteen
jäsen, jotta yritys voisi paremmin hallita omaan maahantuontiinsa liittyviä sosiaalisen vastuullisuuden riskejä (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 12).
Business Social Compliance Initiative on aloite, jonka tavoitteena
on parantaa työoloja globaaleissa hankintaketjuissa. Aloitteessa on
mukana yli 700 yritystä, jotka toimivat saman toimintaperiaatteen
(Code of Conductin) parissa. Yhteiset toimintaperiaatteet vähentävät
tarvetta jokaisen yrityksen yksittäisiin ohjeistuksiin ja tehdastarkastuksiin alihankkijoille sekä parantavat läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta. BSCI:n piirissä tehtyjen auditointien tulokset ovat kaikkien jäsenyritysten käytössä ja päällekkäisistä tarkastuksista samoihin tehtaisiin
on voitu luopua. (Business Social Compliance Initiative. About BSCI.)
BSCI:n Internetsivujen perusteella aloitteeseen kuuluu 15 suomalaista yritystä. Yritykset ovat Oy FinnFlame Ab, Alko, Reima
Oy, Halti, Hofler, Oy Sultrade Ltd, Tokmanni, A&M Holmberg Oy,
Nanso Group, Tuko Logistics, SOK, Kesko, Marimekko, Best Friend
Group Oy ja Stockmann Group eli myös Seppälä sekä Lindex. (Business Social Compliance Initiative. Participating companies.)
BSCI:n toimintaperiaate perustuu valvonnan, koulutuksen ja sitouttamisen yhdistämiseen. Tehtaiden toimintaa auditoidaan,
jotta saadaan selville, miten hyvin ne täyttävät toimintaperiaatteen vaatimukset ja miten toimintaan tehdyt muutokset ovat
edistyneet. Tehtaiden ja tuotantolaitosten henkilökunnalle ja
omistajille järjestetään työpajoja ja koulutusta, jotta tietoisuus
työolojen parantamisesta kasvaisi ja kestävä muutos tehtaissa olisi
mahdollinen. (Business Social Compliance Initiative. Our Work.)

BSCI:n toimintaperiaatteet (code of conduct)
Työntekijöiden järjestäytymisvapautta ja oikeutta
kollektiiviseen neuvotteluun kunnioitetaan.
Syrjintää ei harjoiteta.
Lapsityövoiman käyttö on kielletty.
Työntekijöille maksetaan vähintään lainmukaista
minimipalkkaa ja/ tai alan ohjepalkkaa.
Työajat ovat kansallisen lainsäädännön mukaisia
eivätkä ylitä 48 tunnin säännöllistä työaikaa
+ 12 tunnin ylityöaikaa viikossa.
Ei pakkotyötä tai kurinpitotoimia.
Työpaikka on turvallinen ja terveellinen.
Ympäristöä kunnioitetaan.
Sosiaaliselle vastuulle on selkeät menettelytavat.
Lahjonnan ja korruption vastaiselle toiminalle on
selkeät menettelytavat.
Business Social Compliance Initiative. BSCI Info.

BSCI:n toiminta keskittyy riskimaissa tapahtuvan tuotannon valvomiseen ja kehittämiseen. Riskimaat ovat BSCI:n määritelmän mukaan
maita, joissa työntekijöiden oikeuksia loukataan säännöllisesti.
(Business Social Compliance Initiative. Principles of BSCI.) Riskimaihin
kuuluu esimerkiksi Aasian maat lukuun ottamatta Japani ja Singapore, Latinalaisen Amerikan maat sekä Afrikan maat lukuun ottamatta
Etelä-Afrikka. Euroopassa riskimaita on paljon itäisen Euroopan
alueella, esimerkiksi Turkki, Romania ja Venäjä. Stockmannin riskimaista maahantuotujen muodin ja kodin tuotteiden tehtaista noin
80 % on auditoituja. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010,
12.)

Stockmannin yhteiskuntavastuuraportin mukaan vuonna 2010
yrityksen alihankkijoiden joukossa suoritettiin 184 tehdasauditointia,
joista 26 prosenttia sai arvosanan hyvä (2) ja 22 % arvosanan hyväksytään korjausten jälkeen (1). 52 % auditoiduista tuotantolaitoksista
sai arvosanan ei täytä vaatimuksia (0). Auditointitulosten jakauma
vastaa vuodelta 2009 olevaa maailmanlaajuista BSCI-auditointitulosten jakaumaa. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 12.)
Tehdastarkastuksissa arvosanan 1 tai 0 saaneet tehtaat tekevät
toimintasuunnitelman puutteiden korjaamiseksi ja aikataulun, jolla
korjaavia toimenpiteitä tarkistetaan. Uusintatarkastuksessa tehtaan
on täytettävä minimivaatimukset, joiden perusteella kehitystyötä
jatketaan. Jos minimivaatimukset eivät täyty, yhteistyö tehtaan
kanssa lopetetaan. Myös ensimmäisessä auditoinnissa parhaan arvosanan saaneet tehtaat tarkastetaan uudelleen viimeistään kolmen
vuoden kuluttua. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 12.)
Stockmannilla on yhteensä seitsemän ostokonttoria, kolme Kiinassa
sekä yksi Intiassa, Bangladeshissa, Pakistanissa ja Turkissa. Ostokonttoreissa työskentelee Compliance Officereita, joiden työnä on
keskittyä sosiaalisen vastuun ja ympäristöasioiden hallintaan. He
tekevät myös tehdastarkastuksia uusien tavarantoimittajien luona
ja tarkastavat minimivaatimusten täyttymisen uusia ostosopimuksia
tehdessä. (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 12.) Maissa,
joissa Stockmannilla on oma ostokonttori, uuden tavarantoimittajan
ei välttämättä tarvitse täyttää kokonaan BSCI:n vaatimuksia sopimuksia tehtäessä. Jos yhteistyön alkaessa uskotaan, että tehtaan toimintaa on mahdollista kehittää niin, että se tulee täyttämään BSCI:n
vaatimukset, sopimus voidaan tehdä ja ostokonttorit osallistuvat
kehitystyöhön. Jos taas uusi tehdas sijaitsee maassa, missä ostokonttoria ei ole, sitä ei voida hyväksyä tavarantoimittajaksi, ellei se ole jo
läpäissyt BSCI-auditointeja. (Ostopäällikkö, haastattelu 13.5.2011.)
Stockmannin omien vaatemerkkien ostopäällikkön mukaan kevään 2009 ja kevään 2011 välillä Stockmannille tavaraa toimittaneiden vaatetehtaiden tarkastuksissa löytyi kaksi
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rikkomusta. Toinen rikkomus koski ylityötuntien ylittymistä ja
toinen alaikäistä työntekijää. Rikkomusten paljastuttua tehtailta tehdyt tilaukset jäädytettiin ja niitä jatkettiin vasta kolmen kuukauden päästä, kun uusintatarkastukset oli käyty
läpi hyväksytysti. (Ostopäällikkö, haastattelu 13.5.2011.)
Vuonna 2011 Stockmann osallistui BSCI:n kautta työturvallisuuden
parantamiseen Bangladeshissa. Tehtaiden työntekijöille tehtiin
opetusvideo paloturvallisuudesta. Stockmann on ollut mukana myös
projekteissa, joissa parannetaan tehtaiden jätevesienpuhdistusta.
Projekteissa selvitetään millaisia järjestelmiä tehtaissa tarvitaan,
järjestelmät hankitaan ja asennetaan tehtaisiin ja työntekijöitä
koulutetaan käyttämään niitä. Stockmann on osallistunut myös
projekteihin, joiden tavoitteena on ollut parantaa naisten asemaa ja
hyvinvointia. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.)
Kritiikkiä BSCI:tä kohtaan
BSCI:n perustaja on FTA (The Foreign Trade Association), eurooppalaisten yritysten muodostama yhdistys, jonka tavoitteena on
edistää vapaakauppaa (Foreign Trade Association. Who are we?).
BSCI-aloitteessa ei ole mukana ammattiyhdistys- tai kansalaisjärjestöjä. BSCI:n ohjeistuksessa tehtaiden on maksettava työntekijöilleen paikallisen lain mukaan tai enemmän jos palkka ei
kata elinkustannuksia. Käytännössä elinkustannuksia pienemmästä palkasta ei kuitenkaan joudu vastuuseen, sillä siitä ei
seuraa tehtaille sanktioita. Esimerkiksi Bangladeshissa vuoden
2010 alussa vaatetusalan laillinen minimipalkka oli noin kolmannes elämiseen riittävästä palkasta. BSCI:n jäsenyritys saattoi siis teettää vaatteita Bangladesissa rikkomatta BSCI:n säännöksiä. (Moilala, O. Ostoja etelästä ja hikipajoista. 2010, 37)
Clean Clothes - kampanja on arvostellut BSCI-aloitetta monesta syystä. BSCI on yritysten perustama, eivätkä kaikki sidosryhmät osallistu
aloitteen kehittämiseen. Aloitteessa ei ole toimivaa käytäntöä, jolla
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tehtaiden työntekijät voisivat antaa palautetta aloitteen toiminnasta.
Työntekijöiden rooli BSCI:n auditoinneissa ei ole tarpeeksi suuri eivätkä työntekijät saa tietoa auditointien tuloksista. Auditointien tulokset ovat salaisia kaikille muillekin paitsi BSCI:n jäsenyrityksille. Clean
Clothes - kampanjan mukaan BSCI:ssä tulisi käyttää auditointien
lisäksi muitakin menetelmiä, joilla aloitteen tavoitteet saavutettaisiin.
Menetelminä tulisi käyttää myös työntekijöiden koulutusta, sidosryhmien mukaan ottamista ja ostokäytäntöjen muuttamista. BSCI:n
aloite on kallis tehtaille, koska ne maksavat pääasiassa auditointien
ja parannusten kustannukset. (Clean Clothes Campaign. 2005. Clean
Clothes Campaign protest at BSCI ”Ethical Sourcing” conference.)
Auditoinnit ovat niitä teettäville yrityksille osa maineen ja riskien hallintaa. Auditoinnin tarkoitus on kuitenkin myös parantaa
tuotantolaitosten työntekijöiden työ- ja elinoloja. Jotta työntekijöiden oikeudet paranisivat, heidän mielipiteensä pitää Clean
Clothes - kampanjan mukaan ottaa paremmin mukaan auditoinneissa. Auditointien lisäksi työntekijöiden tietämystä omista
oikeuksistaan pitää kasvattaa ja heillä pitää olla mahdollisuus
palautteen antamiseen sekä työn kehittämiseen esimerkiksi järjestäytymällä ammattiyhdistyksiin. Ostavien yritysten tulisikin tehdä
yhteistyötä tehtaiden kohdemaissa ja paikkakunnilla paikallisten
kansalaisjärjestöjen kanssa ja toimintaa tulisi kehittää läpinäkyvämmäksi. (Pruett, D. Looking for a quick fix. 2005, 15, 74, 75.)
Auditoinneista saatavat hyödyt Clean Clothes - kampanjan mukaan ovat lapsityövoiman ja pakkotyön käytön väheneminen ja
työntekijöiden työturvallisuuteen liittyvät parannukset. Auditointien avulla on hankalampi ratkaista työntekijöiden järjestäytymiseen, ylitöihin tai syrjimiseen liittyviä tekijöitä, koska työntekijöiden haastattelut ovat auditointien yhteydessä usein lyhyitä,
ne tapahtuvat työajalla tai työnantajan edustajan läsnä ollessa.
Työntekijöitä saatetaan myös valmentaa haastatteluihin, jotta
tehtaan todellinen tilanne ei tulisi ilmi. Auditoinneista ilmoitetaan
tehtaalle usein etukäteen auditoinnin sujumisen helpottamiseksi.
Etukäteen ilmoittamalla tehtailla on kuitenkin myös mahdollisuus

saada asioita näyttämään paremmalle kuin ne todellisuudessa ovat. (Pruett, D. Looking for a quick fix. 2005, 14, 15, 29.)
3.3 VASTUULLISUUDESTA VIESTIMINEN
Yritysten vastuuraportointi on osa niiden vastuullisuusviestintää.
Vastuullisuuteen liittyviä asioita voidaan viestiä myös esimerkiksi
tuotteiden pakkauksissa, asiakas- ja henkilöstölehdissä sekä julkisuudessa käytävässä keskustelussa. Yritykset kertovat mielellään
vastuullisuuteen liittyvistä myönteisistä seikoista, mutta kuluttajia
ja kansalaisjärjestöjä saattaa kiinnostaa enemmän yrityksen toimintaan liittyvät kielteiset asiat. Vastuuviestinnän tavoitteena tulisi
olla läpinäkyvyys sekä avoimuus ja vastuullisuutta tulisi kehittää
ja parantaa koko ajan. Kehitystyössä yritysten pitäisikin huomioida sidosryhmiensä kiinnostusten kohteet ja kertoa vastuullisuusviestinnässään niin tehdyistä parannuksista kuin tavoitteista ja
suunnitelmista. (Halme, M. ja Joutsenvirta, M. 2011, 252,253,260.)
Stockmannin Yhteiskuntavastuuraportista kerrottiin enemmän
kappaleessa Kestävän kehityksen tavoitteisiin sitoutuminen.
Raportti on osa yrityksen vastuullisuusviestintää kaikille sidosryhmilleen kuten työntekijöilleen ja asiakkailleen. Työntekijöille
vastuullisuudesta kerrotaan myös yrityksen henkilöstölehdessä MeVissä, jossa on yhteiskuntavastuuasiantuntijan mukaan
joka numerossa jotain vastuullisuuteen liittyvää. Henkilökunnan
käytössä on myös Intranetin yhteiskuntavastuusivut, joissa on
perustiedot yrityksen vastuullisuudesta. Sivuille on kerätty tietoa, jota myyjät voivat käyttää apunaan asiakkaiden kysymyksiin
vastatessaan. Sivuilta löytyy esimerkiksi kaikki ympäristömerkit,
joita Stockmannilla myytävissä tuotteissa on käytetty, sekä niiden
selitykset. Konsernin yhteiskuntavastuustrategiaa esiteltiin henkilöstölle myös infotilaisuuksissa vuonna 2011 ja vuoden 2012
alussa. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.)

ostojen perusteella kohdennettuja mainoksia sekä lähes kuukausittain ilmestyvää Premiere-lehteä, jossa kauden tuotteita on esitelty
etuvihkoa laajemmin ja näyttävämmin. Lisäksi asiakkaille, jotka
tekevät Stockmannilla enemmän ostoksia, postitetaan neljästi
vuodessa Exclusive-lehti, joka muistuttaa aikakauslehteä. Lehdissä
mainostetaan Stockmannin tuotteita ja palveluita sekä esitellään
yrityksen toimintaa, mutta vastuullisuuteen liittyvistä asioista ei
ole kerrottu. S-ryhmän viestinnässä vastuullisuutta on käsitelty
hyvin eri tavalla kuin Stockmannin. Yhteishyvä-asiakaslehdessä on
viime vuosina ilmestynyt artikkeleita ympäristömerkeistä (nro 9,
2009), WWF:n kalaoppaasta (nro 11, 2009), ekologisesta ja eettisestä joulunvietosta (nro 12, 20109 sekä Sokosten sekä Prismojen
vaatemerkkien valmistuttamisesta ja BSCI:stä (nro 12, 2011).
3.4 ASIAKKAIDEN KIINNOSTUS VASTUULLISUUTEEN
Battacharya ja Sen ovat tutkineet kuluttajien suhtautumista yritysten
vastuullisuuteen (2004). Ensimmäinen tuloksista oli, että kuluttajien reaktiot yritysten vastuullisuustoimiin vaihtelivat paljon. Jotkin
toimet vaikuttivat osaan kuluttajista enemmän kuin toisiin. Toiseksi
yritysten toimet vaikuttivat selvemmin kuluttajien tietoisuuteen
ja asenteisiin vastuullisuudesta kuin ostokäyttäytymiseen tai suosituksiin (word-of-mouth) tuotteesta tai yrityksestä. Kolmanneksi
vastuullisesti toimivan yrityksen toimet hyödyttivät myös kuluttajia
ja kohteita, joihin sosiaalisesti vastuullinen toiminta oli kohdistettu.
Battacharya ja Sen kirjoittavat, että kuluttajien on oltava tietoisia
siitä, millaisia vastuullisuustoimia yritys tekee. Pieni joukko kuluttajia on perillä yritysvastuusta hyvin, mutta suurin osa kuluttajista ei tiedä vastuullisuudesta juuri lainkaan. Niinpä yrityksen
on panostettava kuluttajien tiedon kasvattamiseen jos vastuullisuuden halutaan vaikuttavan positiivisesti kuluttajien käyttäytymiseen tai asenteisiin. (Battacharyan, C.B. ja Sen, S. 2004.)

Stockmann käyttää kanta-asiakkailleen suunnatussa markkinoinnissa kuukausittain postitettavaa etuvihkoa ja sen mukana asiakkaan
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Samassa tutkimuksessa selvisi, että kuultuaan yrityksen vastuullisesta toiminnasta kuluttajien asenne yritystä kohtaan oli yleisesti myönteinen. Tosin kuluttajat pohtivat yrityksen motiiveja
vastuulliseen toimintaan. Jos yrityksen maine oli alun perinkin
hyvä, vastuullisuustoimet liittyivät selvästi yrityksen toimialaan ja
vastuullisuus oli yksi yrityksen toiminnan perusteista, kuluttajien
suhtautuminen yrityksen motiiveihin oli myönteisempää kuin jos
kuluttajat uskoivat vastuullisuuden olevan vain kilpailuedun tavoittelua. Toisaalta yrityksen maineen ollessa erityisen hyvä, sen
vastuullisuusteot eivät välttämättä vaikuttaneet yhtä vahvasti
kuluttajien asenteisiin. Kuluttajien asenteet olivat myös myönteisempiä, kun yritys oli pieni, paikallinen toimija eikä monikansallinen ja monialainen yritysjätti. (Battacharyan, C.B. ja Sen, S. 2004.)
Yrityksen vastuullisuustekojen vastatessa kuluttajan kiinnostuksen kohteita, saattaa kuluttajalle syntyä kiintymys myös yrityksen toimintaan. Osa kuluttajista on hyvin uskollisia yrityksille, jos
vastuullisuus on yrityksen toiminnassa hyvin määriteltyä ja osuu
yksiin kuluttajan omien mielipiteiden kanssa. Tällöin kuluttaja
uskoo voivansa vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillaan ja kuluttaja saattaa alkaa suositella yritystä tai sen tuotteita tuttavilleen.
Kuluttajat reagoivat myös yrityksistä kuulemaansa kielteiseen
tietoon vähemmän, jos yrityksen toiminta on aiemmin ollut sosiaalisesti vastuullista. (Battacharyan, C.B. ja Sen, S. 2004.)
Battacharyan ja Senin tutkimuksessa kävi ilmi, että yritysten vastuullisuus oli vain pienessä osassa asiakkaiden ostopäätöksissä, vaikka
kuluttajat olisivatkin suhtautuneet vastuullisuuteen myönteisesti.
Suurin osa asiakkaista ei halua tinkiä tuotteen laadusta tai maksaa
enempää, vaikka yrityksen toiminta olisi vastuullista. Päinvastoin asiakkaat saattavat edellyttää, että vastuullisuus parantaisi jollain tavoin
tuotteen ominaisuuksia. Jos tuotteen hinnasta oli selvästi korvamerkitty tietty osa vastuullisuustyöhön, osa asiakkaista oli valmiita maksamaan tuotteesta enemmän. (Battacharyan, C.B. ja Sen, S. 2004.)
Niinimäen (2009) Suomessa tekemän kyselyn mukaan lähes 57 %
26

vastaajista oli vahvasti ja 36 % jokseenkin sitä mieltä, että tuotteiden ympäristövaikutuksista ja eettisyydestä on vaikea löytää tietoa.
Vastaajat pitivät standardoituja ympäristömerkkejä parhaimpina
tietolähteinä tekstiilien ja vaatteiden osalta. Tulevaisuudessa näitä
merkkejä haluttaisiin nähdä enemmänkin tekstiileissä ja vaatteissa. Myös viranomaisia, Kuluttajavirastoa ja kansalaisjärjestöjä
pidettiin hyvinä tietolähteinä ympäristövaikutusten ja eettisyyden arvioimisessa. Niinimäen kyselyssä 92 % vastaajista kaipasi
tuotteisiin tietoa tuotannon eettisyydestä sekä Reilun kaupan
merkkiä tuotteisiin. Pienempi osa vastaajista, 77 %, oli kiinnostunut tietämään tuotteiden hiilijalanjäljen ja 73 % vesijalanjäljen.
Kyselyssä selvitettiin kuinka paljon kuluttajat suostuisivat maksamaan eettisesti tuotetuista tuotteista. 10-14 % hinnankorotuksen oli valmis maksamaan lähes 30 % vastaajista. 1-4 % korotuksen hyväksyi lähes 20 % vastaajista ja yli 25 % korotuksenkin
oli valmiina maksamaan noin 9 % vastaajista. Vain vajaa 4 %
vastaajista ei maksaisi yhtään enempää. (Niinimäki, K. 2009.)
Niinimäen ja Hassin kyselyissä vuodelta 2010 naiset olivat yleisesti hieman miehiä kiinnostuneempia tekstiileihin ja vaatteisiin
liittyvistä vastuullisuuskysymyksistä. Vastanneista kuluttajista
iältään vanhemmat pitivät suomalaista tuotantoa tärkeämpänä
kuin alle 35-vuotiaat vastaajat. Tekstiilien ja vaatteiden tuotannon ympäristövaikutuksista oli kiinnostunut ja huolissaan hieman suurempi vastaajien joukko kuin tuotannon eettisyydestä
kiinnostuneiden. Toisaalta kaikki, jotka olivat huolissaan tuotannon ympäristövaikutuksista, eivät halunneet siitä lisätietoa.
Myös Wilskan mukaan kuluttajien käyttäytyminen ja asenteet ovat
ristiriidassa. Kyselyissä vuodelta 2008 54 % kuluttajista vastasi
tekevänsä tietoisesti ympäristöystävällisiä valintoja kulutuksessaan,
mutta vain 14 % vastasi tietoisesti jättäneensä ostamatta joitain
tuotteita ympäristösyistä. 37 % vastasi, että tuotannon eettisyys
on tärkeä valintaperuste ostohetkellä, mutta vain 16 % oli jättänyt
tuotteita ostamatta eettisistä syistä. Noin puolet vastaajista vastasi,

että hyvin mieluisan tuotteen löytyessä, sen tuotantoon mahdollisesti liittyviä epäkohtia ei mietitä. (Wilska, T.-A. 2011, 198-199.)
Craig Smith (2008) jaottelee kuluttajan valinnat eettisen kuluttamisen osalta kahteen ryhmään. Kielteinen eettinen kuluttaminen
tarkoittaa kuluttajan kieltäytymistä ostamasta tiettyä tuotetta
kuin rangaistuksena yrityksen epäonnistumisesta vastuullisuudessa. Boikotit ovat esimerkki kielteisestä eettisestä kuluttamisesta. Myönteinen eettinen kuluttaminen taas kuvaa kuluttajien
valintoja, joilla suositaan omasta mielestä jollain tavalla vastuullista yritystä tai tuotteita. Esimerkki myönteisestä eettisestä kuluttamisesta on Reilun kaupan tuotteiden myynnin kasvu.
Suomessa Reilun kaupan myynti on kasvanut jatkuvasti koko
2000-luvun ajan (Reilun kaupan edistämisyhdistys ry. 2012).
Haastatteluissa Stockmannilla sekä brand manager että ostopäällikkö kertoivat, että asiakkailta tulee hyvin vähän palautetta vastuullisuuteen liittyen. Brand manager oli sitä mieltä, että vastuullisesti (tai vielä vastuullisemmin kuin tällä hetkellä) valmistettujen
tuotteiden kysyntä on vähäistä ja asiakkaat eivät ymmärrä esimerkiksi vaihtoehtoisten materiaalien eroja perinteisiin verrattuna.
Yhteiskuntavastuuasiantuntija oli kommentissaan positiivisempi.
Hänen mukaansa palautetta ei tule vielä kappalemääräisesti paljoa, mutta palautteen määrä on muutaman viime vuoden aikana
kasvanut eksponentiaalisesti. Erityisesti viime aikoina palautetta
ja kysymyksiä on tullut liittyen kemikaaleihin tuotteissa. Kaikki
haastatellut olivat sitä mieltä, että asiakkaiden kiinnostusta vastuullisuuteen kuvaa tuotteiden menekki ja palautteen määrä.
(Haastattelut ostopäällikkö. 13.5.2011, brand manager.
17.11.2011, yhteiskuntavastuuasiantuntija. 17.1.2012.)
Olin ymmärtänyt aiemmin, että yritysten tuotannon ympäristövaikutuksiin olisi jo kiinnitetty huomiota. Kuten Wilska kirjoittaa,
ympäristökysymykset nousivat laajan yleisön tietoisuuteen 1960- ja
70-luvuilla erityisesti Rooman klubin Kasvun rajat ja Carsonin Äänetön kevät kirjojen myötä (2011, 190). Vaikuttaa kuitenkin siltä, että
ympäristövaikutuksiin puututtiin lähinnä länsimaissa ja tuotannon

siirtyessä Kauko-Itään ja kehittyviin maihin asia lähes unohtui.
Työoloihin liittyvät räikeät epäkohdat saivat yritykset kehittämään
sosiaalista vastuuta tuotantomaissa ja nyt, kun se alkaa olla jollain
tavalla hallinnassa, huomio on alkanut siirtyä ympäristövaikutuksiin,
jotka ulkoistettiin tuotannon myötä länsimaista. Haastattelussa code
of conduct koordinaattori kertoi, että Ruotsissa aletaan selvästi siirtyä sosiaalisen vastuun kysymyksistä ympäristöasioihin (15.4.2011).
Tutkimuksista saadun tiedon perusteella asiakkaiden kiinnostus vastuullisuuteen ei näy suoraan myytyjen tuotteiden
määrissä. Kyselyissä käy kuitenkin ilmi, että asiakkaat kaipaavat lisää tietoa yritysten sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.
Tiedon lisääntyessä asiakkaiden suhtautuminen yritykseen
muuttuu positiivisemmaksi. Kuluttajat myös arvostavat yrityksen vastuullisuustekoja jos niitä tehdään pitkäjänteisesti eikä
vasta siinä vaiheessa, kun epäkohtia paljastuu julkisuuteen.
Kuluttajakysely
Opinnäytteen osana toteutettiin kysely kuluttajille. Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa, ovatko kuluttajat kiinnostuneita vastuullisuudesta yleensä ja erityisesti kodintekstiileihin liittyvistä
vastuullisuuskysymyksistä. Kysely oli tarkoitus toteuttaa Stockmannilla asiakaskyselynä, mutta se ei aikataulusyistä onnistunut.
Kyselykaavake tehtiin Webropol-ohjelmalla. Ohjelma koostaa
vastauksista myös raportin, joka ilmoittaa vastausten jakaantumisen lukumääräisesti tai prosentuaalisesti eri vastausvaihtoehtojen välille. Kyselykaavake on opinnäytteen liitteenä 1.
Lähetin kyselyn 51 tuttavalleni sähköpostilla ja pyysin heitä jakamaan kyselyä edelleen omille tutuilleen. Vastausaikaa oli viisi
päivää. Kyselyyn saatiin 72 vastausta. Koska kysely lähetettiin
pienelle joukolle ja vielä kyselyn tekijän tutuille, vastauksista ei
voida vetää yleisiä johtopäätöksiä vaan vastauksia tulee pitää pienenä otoksena. Vastaajat vastasivat kyselyn kahteen avoimeen
kysymykseen innokkaasti: ensimmäiseen vastasi 45 ja toiseen 17
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vastaajaa. Aiemmin Finatexin teettämässä kyselyssä avoimiin kysymyksiin saatiin yhteen 17 vastausta, muihin 3-9. Toki vastauksia
oli yhteensä parikymmentä vähemmän kuin kuluttajilta saatuja.
Kuluttajien innokkaampaa vastaamista saattaa selittää se, että
kyselyn tekijä oli tuttu henkilö, jonka työtä haluttiin auttaa.
Vastaajista 72 % oli naisia ja 28 % miehiä. Suurin osa vastaajista, 52,8 %, oli iältään 26-35 vuotiaita. 36-45 vuotiaita oli 16,7 %
vastaajista, 46-55 vuotiaita 15,3 %, 56-65 vuotiaita 12,5 % ja yli
65 vuotiaita 2,8 %. Puolet vastaajista ilmoitti työskentelevänsä alempina tai ylempinä toimihenkilöinä ja 17 % työntekijöinä.
90 % vastaajista ilmoitti olevansa kiinnostunut yritysten vastuullisesta toiminnasta ja 10 % vastasi, ettei osaa sanoa. Kukaan ei ilmoittanut, että vastuullisuus ei kiinnosta lainkaan.
Kysymykseen miksi yritysten vastuullinen toiminta on tai ei ole
tärkeää, vastasi 45 kuluttajaa. Yksi vastaaja kirjoitti, ettei osaa
sanoa ja toinen, että kysymys kiinnostaa, muttei vaikuta ostopäätökseen. Loput vastaukset perustelivat miksi vastuullinen
toiminta on tärkeää. Eniten perusteluissa mainittiin ihmisoikeuksien toteutuminen tuotteiden valmistuksessa (19 vastauksessa).
Toiseksi eniten mainintoja sai ympäristön suojelu (13 vastauksessa). Moni kirjoitti myös yritysten suuresta vaikutusvallasta
yhteiskunnassa ja esimerkkinä toimimisesta (seitsemässä vastauksessa). Yritysten kuvailtiin tekevän valinnat ennen kuluttajaa
ja kuluttajan voivan valita vasta näistä jo tehdyistä valinnoista.
Toinen avoin kysymys oli kyselyn lopussa. Siinä vastaajat saivat kommentoida kodintekstiilien materiaaleja, valmistuttamista ja vastuullisuutta omin sanoin. Vastaajien määrä oli 17.
Eniten kommentoitiin sitä (kymmenessä vastauksessa), että
raaka-aineiden ja tuotteiden valmistuksen vastuullisuudesta
on vaikea saada tietoa eikä tiedon paikkansa pitävyydestä ole
aina varmuutta. Näissäkin vastauksissa viitattiin työntekijöiden
oikeuksiin, ja siksi suomalaisten tuotteiden suosimiseen mahdollisuuksien mukaan, sekä lapsityövoiman käytön estämiseen.
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Muutaman kerran mainittiin myös tuotteiden laadukkuus.
Kyselyn perusteella kuluttajat uskovat, että paras tapa vaikuttaa
tuotteiden ja niiden valmistuksen vastuullisuuteen on ostaa ympäristömerkillä merkittyjä tuotteita (90 % vastasi, että toiminnalla
on hieman tai paljon vaikutusta). Palautteen antaminen tuotetta
myyvälle tai valmistuttavalla yritykselle nähtiin myös hyvänä tapana vaikuttaa (70 % vastasi, että toiminnalla on hieman tai paljon
vaikutusta). Vähiten vaikutusta uskottiin saavutettavan puoluepolitiikkaan osallistumalla tai poliitikkoihin vetoamalla (42 % vastasi,
että toiminnalla on hieman tai paljon vaikutusta). Yrityksen tuotteiden boikotoiminen vastuullisuuden tavoittelussa hajotti selvästi
vastaajien mielipiteet. 21 % vastaajista uskoi, että boikotoinnilla on
paljon vaikutusta ja 29 %, että vaikutusta on hieman, mutta 25 % ei
uskonut boikotoinnin auttavan juuri lainkaan. Lisäksi 24 % vastaajista oli sitä mieltä, että boikotoinnin vaikutuksia on vaikea arvioida.
Casa Stockmann tuotteiden brand manager kertoi haastattelussa,
että muodin alueelta tuttua sesonkiajattelua on tuotu kodintuotteisiin, jotta asiakkaat kiinnostuisivat uuden näköisistä tuotteista
ja päivittäisivät kodintekstiilivarastojaan tiheämmin (haastattelu
17.11.2011). Kyselyn perusteella kuluttajille tärkein syy kodintekstiilien ostossa on kuitenkin vanhojen tuotteiden hajoaminen (56
% vastanneista). Toisaalta tuotteita ostetaan myös heräteostoksina
(38 % vastanneista) tai kodin uudistamiseksi (36 % vastanneista).
Kuluttajat saivat valita kolme tuoteryhmää, joiden valmistuttamisen vastuullisuus kiinnosti heitä eniten. Eniten kiinnostusta herätti
lakanoiden vastuullinen valmistuttaminen (64 %). Seuraavaksi eniten
kiinnostusta oli pyyhkeiden (56 %) ja mattojen valmistuttamiseen
(55 %). Myös nukkumatyynyjen ja -peitteiden valmistuttaminen kiinnosti vastaajia (44 %). Lakanoiden ja pyyhkeiden kiinnostusta saattaa
selittää se, että ne ovat lähes hygieniatuotteita, jotka ovat vasten
ihoa ja toisaalta niitä vaihdetaan ja huolletaan ahkerammin kuin verhoja, huonekalukankaita tai kattaustekstiilejä. Mattojen valmistukseen liitetään luultavasti käsityö ja mahdollisesti työntekijöiden olosuhteisiin liittyvät ongelmat tai lapsityövoima. Yksi vastaaja ilmoitti

myös avoimissa kysymyksissä, ettei hankkisi käsinsolmittua mattoa.
Kodintekstiilejä ostettaessa tuotteen tärkein kriteeri on vastausten perusteella tuotteen ulkonäkö. 80 % vastaajista vastasi sen
vaikuttavan aina ja 20 % vastasi sen vaikuttavan usein. Seuraavaksi tärkeimmät ominaisuudet olivat miellyttävä tuntu ja tuotteen
materiaali. Tuotteen hinta vaikutti aina 40 % ostopäätökseen ja
50 % päätökseen se vaikutti usein. Myös helppohoitoisuus oli
vastaajille tärkeä ominaisuus. Vähiten tärkeitä ominaisuuksia ostopäätöksen kannalta olivat tuotteen brändi ja trendikkyys.
Samassa kysymyksessä tiedusteltiin myös miten ekologisesti tuotettu materiaali, tuotteessa oleva ympäristömerkki, valmistusmaa,
tehtaiden työskentelyolosuhteet ja tuotteen valmistuttajan maine
vaikuttavat ostopäätökseen. Näistä ominaisuuksista tärkeimpänä
pidettiin tuotteen valmistuttajan mainetta. 71 % vastaajista ilmoitti
sen vaikuttavan aina tai usein ostopäätökseen. Valmistusmaa vaikutti
68 % ostopäätökseen aina tai usein, vaikka valmistusmaa on ilmoitettu kodintekstiileissä harvoin. Olisikohan niin, että tuotteen valmistuttajan maa tulkitaan myös valmistusmaaksi? Vähiten näistä viidestä
ominaisuudesta ostopäätökseen vaikutti työskentelyolosuhteet tehtaissa, vaikka se nimettiin avoimissa vastauksissa hyvin tärkeäksi tekijäksi tuotteiden valmistukseen liittyen. Toisaalta yleensä tuotteessa
olevien tietojen perusteella tehtaiden olosuhteista on vaikea sanoa
mitään ja siksi asia ei ehkä vaikuta ostopäätökseen kovin paljoa.

Joutsenmerkki ja Reilun kaupan puuvilla - merkki olivat vastausten perusteella tutuimpia ympäristömerkkejä, joita vastaajat olivat nähneet kodintekstiileissä. Seuraavaksi eniten
oli nähty Kukkamerkkiä ja Oeko-Tex - merkkiä. Vastaukset
heijastavat ehkä paremmin yleistä ympäristömerkkien tunnettuutta, sillä Joutsenmerkki on hyvin harvalla kodintekstiilillä. Pesuaineissa ja paperituotteissa sitä näkee enemmän.
Kyselyn perusteella kuluttajat haluavat lisätietoa kodintekstiilien valmistustavoista ja -materiaaleista ympäristömerkkien avulla
ja myyjiltä. Avoimissa vastauksissa mainittiin useamman kerran,
että lisätietoa toivottaisiin tuotteen pakkaukseen tai myymälään.
Lisätiedon hakeminen yrityksen Internet-sivuilta ei saanut yhtä
paljon kannatusta. Ehkä siksi, että se vaatii enemmän aktiivisuutta
ja ennakointia kuluttajalta. Varsinkin jos tuotteita ostetaan heräteostoksina, tiedon olisi hyvä olla tuotteessa helposti luettavissa.
Kyselyn tuloksista selvisi, että kuluttajat ovat kiinnostuneita vastuullisesta liiketoiminnasta ja vastuullisesti valmistetuista kodintekstiileistä, mutta aiheesta tiedetään vähän ja kaivataan
luotettavaa lisätietoa. Eniten kuluttajia kiinnosti tuotantovaiheen
työskentelyolosuhteet ja seuraavaksi tuotantoon liittyvät ympäristönäkökohdat. Tuotteiden ostopäätökseen vaikuttaa kuitenkin ensisijaisesti tuotteen ulkonäkö, tuntu ja materiaali.

Kun kysymys muotoiltiin, mikä ominaisuus on erityisen tärkeää kodintekstiilien vastuullisessa valmistuttamisessa, selvästi
tärkeimmiksi ominaisuuksiksi valittiin myrkyttömät kemikaalit
valmistuksessa ja työntekijöiden oikeudet tuotannon eri vaiheissa. Vastuullisen valmistuttamisen vähiten tärkeinä ominaisuuksina pidettiin maatuvia materiaaleja ja uusia materiaaleja.
Uusien kuitujen, esimerkiksi soija- tai maitokuidun, käytöstä
kodintekstiileissä ei vastausten perusteella olla kovin kiinnostuneita. Puuvilla on nykyään niin itsestään selvä materiaali kodintekstiileissä, että sen korvaaminen jollain uudella kuidulla vaatii
tuotteiden myyjiltä markkinointia ja kuluttajilta totuttelua.
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4. CASA STOCKMANN - BRÄNDIN VASTUULLISUUS JA SEN KEHITTÄMINEN
Edellisessä luvussa esiteltiin Stockmannin toimintaa yleisemmin ja
muutaman kilpailevan yrityksen vastuullisuuteen liittyviä toimintatapoja. Tässä luvussa perehdytään Casa Stockmann - brändiin,
sen tuotteisiin ja sen kodintekstiilien valmistuttamisen nykytilanteeseen. Tietoa Stockmannin toiminnasta on saatu pääosin haastettelemalla yrityksen työntekijöitä: muodin ostopäällikköä, Casa
Stockmannin brand manageria ja suunnittelijaa, yhteiskuntavastuuasiantuntijaa ja code of conduct controlleria. Muina tietolähteinä on käytetty Stockmannin vuoden 2010 yhteiskuntavastuuraporttia, Internet- ja intranetsivuja sekä henkilöstölehti MeViä.
4.1 CASA STOCKMANN JA SEN KOHDERYHMÄ
Stockmannilla on kolme omaa sisustustuotemallistoa Casa Stockmann, Villa Stockmann ja Decor
Stockmann. Casa Stockmann - brändi on näistä
vanhin. Sen suunnittelu ja valmistuttaminen
aloitettiin 1990-luvun alussa. (MeVi 1/2011, 24.)
Casa Stockmann - brändiin kuuluu lähes kaikki
tuotteet, joita kotona yleensä tarvitaan. Stockmannin verkkokaupasta brändin tuotteita löytyy noin 400. Tuotevalikoimaan kuuluu
keittiötarvikkeita: astioita, tarjoiluastioita, ruoanvalmistus- ja ruokailuvälineitä, sisustusesineitä: kelloja, koriste-esineitä, säilytyslaatikoita, valokuvakehyksiä, wc-tarvikkeita sekä kodintekstiilejä: pyyhkeitä,
vuodevaatteita, verhoja, mattoja, päiväpeitteitä, koristetyynyjä,
tyynyjä ja peitteitä, kylpytakkeja ja patalappuja. Casa Stockmann brändiin kuuluu myös leikkokukkia, viherkasveja ja koristeruukkuja.
(Stockmann.com. Koti. CASA Stockmann.)
Casa Stockmann tuotteiden suunnittelijan mukaan brändi on
Stockmannin kodin alueen suurin merkki myynnissä mitattuna.
Kohderyhmänä ovat modernit kuluttajat, jotka arvostavat rentoa ja urbaania tyyliä. Tavoitteena on tarjota asiakkaille valmiiksi
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mietittyjä kokonaisuuksia eikä vain yksittäisiä kiinnostavia tuotteita.
(Haastattelu. 18.10.2011.) Casa Stockmannin tuotteet ovat muotokieleltään yksinkertaisia ja suoraviivaisia. Myös väritys on usein
yksivärinen. Perusväreinä toistuu valkoinen, harmaa ja musta, joita
tehostetaan räväköilläkin kausiväreillä. Jos kuoseja käytetään, ne
ovat ruutuja ja raitoja, joskus graafisesti toteutettuja luontoaiheita
tai tekstiä. Brändin valikoimaan kuuluu myös lastenhuoneen tekstiilejä. Pääsääntöisesti kaikissa Stockmann tavarataloissa, myös Suomen ulkopuolella, myydään samoja Casa Stockmannin tuotteita.
4.2 CASA STOCKMANN KODINTEKSTIILIEN TUOTANTO
Casa Stockmannin kodintekstiilit suunnitellaan Suomessa. Brändin
muut tuotteet ostetaan tavarantoimittajien valmiista mallistoista, sillä ”kovien” tuotteiden valmistuksessa tarvitaan muotteja,
joiden teettäminen Stockmannin myyntimäärille ei ole kannattavaa. Tuotteita on kuitenkin mahdollista muunnella ja niiden
väritys sekä kuviot valitaan Casa Stockmannin trendien mukaan. Ostetuilla tuotteilla on yksinmyyntisopimus Stockmannin
markkina-alueella. (Brand manager, haastattelu. 17.11.2011.)
Brand managerin mukaan omia tekstiilituotteita kannattaa
suunnitella, koska omat suunnittelijat tuntevat asiakkaiden
mieltymykset ja osaavat suunnitella asiakkaille sopivia tuotteita
(Haastattelu 17.11.2011). Ostopäällikön mukaan itse suunniteltujen tuotteiden toimitusaika saadaan myös nopeammaksi, kun
tuotannossa on vähemmän välikäsiä (Haastattelu 13.5.2011).
Yhteydenpidon tavarantoimittajiin hoitaa pääasiallisesti brand
manager. Kun tuotteiden laatua ja ulkonäköä hiotaan halutuksi, myös suunnittelija on yhteydessä tehtaisiin. Tavarantoimittajien kanssa pyritään luomaan pitkäaikaisia suhteita.
Silloin yhteistyötä voidaan kehittää pitkäjänteisesti, toimittaja
oppii tuntemaan Stockmannin vaatimukset ja tavaran laatuun

voi luottaa. (Brand manager, haastattelu 17.11.2011.)
Tekstiilitehtaat ovat usein keskittyneet jonkin tietyn tuotteen valmistamiseen tietyllä tekniikalla. Suunnittelija kertoi tunnistavansa
usein kilpailijoidenkin tuotteista tehtaan, joissa ne on valmistettu
(18.10.2011). Casa Stockmannin kodintekstiilejä valmistetaan noin
20 tehtaassa. Painetuille lakanoille on kaksi - kolme luottotoimittajaa ja kudottua ruutupuuvillaa tekee muutama tehdas. Malliston
perustuotteille, kuten perkaalipuuvillalakanoille ja peruspyyhkeille,
pyritään löytämään pitkäaikaisia tavarantoimittajia, jotta tuotanto
toimisi luotettavasti. Uusia tavarantoimittajia etsitään kuitenkin
koko ajan, jotta löydettäisiin uusia tuotteita ja saataisiin käsitys siitä,
mitä markkinoilla tapahtuu. Viime aikojen epävakaa taloustilanne on vaikuttanut lähinnä Euroopassa niin, että tehtaita on myös
mennyt konkurssiin. (Brand manager, haastattelu 17.11.2011.)
Liinavaatteita ja pyyhkeitä teetetään tavarantoimittajilla Euroopassa ainakin Portugalissa, Intiassa ja Pakistanissa. Joitain toimittajia on ollut Kiinasta. Keittiötekstiilit teetetään pääosin Intiassa.
Brand managerin mukaan yhteistyö tehtaiden kanssa sujuu
pääasiassa hyvin tai jos ei suju, yhteistyötä ei jatketa pitkään.
Eurooppalaiset tehtaat saattavat olla kaavoihin kangistuneita,
eivätkä kovin halukkaita joustamaan asiakkaan toiveiden mukaan, kun taas intialaiset ovat hyvin innostuneita kehittämään
tuotteitaan ja tehtaidensa toimintaa. Jos tavarantoimittajien
kanssa tulee haasteita, ne liittyvät yleensä tuotantoaikatauluihin,
ompelutyön laatuun, painokuvioiden pysyvyyteen tai muiden
värien kestoon, ei niinkään siihen millä tavalla tai missä oloissa
tuotanto tapahtuu. (Brand manager, haastattelu 17.11.2011.)
Tuotteiden valmistajille toimitetaan ohjeistus, instructions for
suppliers, jonka mukaan tuotannon on tapahduttava. Ohjeistuksessa huomioidaan esimerkiksi tuotemerkintöjen tekeminen,
tuotteiden pakkaaminen ja valmistuksessa käytettävät kemikaalit.
(Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012) Stockmann ei
testaa tuotteita itse vaan tavarantoimittajien luotetaan toimittavan

sopimusten mukaisia tuotteita. Jos tuotteiden laadusta tulee kielteistä asiakaspalautetta, tuotteita voidaan esimerkiksi testipestä
Stockmannin Studiossa. (Suunnittelija, haastattelu 18.10.2011.)
Tuoteohjeistukset lähetetään tavarantoimittajille noin seitsemän
- kahdeksan kuukautta ennen kuin tuote on kaupassa asiakkaan
saatavilla. Tuotteiden tuotannolle varataan noin kolme kuukautta samoin kuin kuljetuksiin Suomeen ja muihin tavarataloihin.
Tätä ennen tuote on suunniteltu, siihen on valittu tehtaan hankkima oikea materiaali, haluttu lopputulos on löydetty kokeiluiden kautta ja viimein mallikappale on hyväksytty tuotantoon.
Sekä kevät/ kesä ja syksy/ talvi sesonkeihin kuuluu neljä - viisi
tuotetoimitusta, dropia, eli uusia tuotteita saadaan myyntiin
lähes joka kuukausi. (Suunnittelija, haastattelu 18.10.2011.)
Casa Stockmannin kodintekstiileissä käytetyin materiaali on
puuvilla. Brand managerin mukaan se on noin 90 % tuotteiden raaka-aine. Polyesteristä on joitain koristetyynynpäällisiä sekä päiväpeitteitä. (Haastattelu 17.11.2011.)
4.3 SUUNNITTELIJAN TOIMENKUVA JA
VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Stockmannin kodinalueen ja muodin omien merkkien suunnittelu
tapahtuu Studiossa, jossa työskentelee yhteensä 14 suunnittelijaa.
Studion toiminnasta vastaa design manager. Casa Stockmannin
tiimissä on kaksi suunnittelijaa, ”vanhempi” suunnittelija, jota haastateltiin opinnäytettä varten sekä ”nuorempi” suunnittelija. ”Vanhempi”
suunnittelija vastaa malliston kokonaissuunnittelusta. Decor ja Villa
Stockmannin suunnittelusta vastaa yksi suunnittelija, yksi huolehtii
pakkausmerkinnöistä tuotteisiin ja yksi tekee kuosisuunnittelua kaikille kodinalueen brändeille. Loput yhdeksän suunnittelijaa tekevät
muodin omia merkkejä. Tilanteen mukaan kaikki kodinalueen studiolaiset tekevät myös varsinaisen vastuualueensa lisäksi muita tehtäviä,
esimerkiksi suunnittelevat kuoseja. Studion toiminta perustuu mallistojen rakentamisen sykleihin ja tuotannon asettamiin aikatauluihin.
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(Suunnittelija, haastattelu 18.10.2011 ja sähköposti 12.4.2012.)
Stockmannin omille vaate- ja kodintuotteille suunnitellaan yhteiset Stockmannin trendit, joita käytetään myös markkinoinnissa.
Vuodessa suunnitellaan kaksi pääsesonkia kevät ja syksy. Työssä
on mukana koko Studion henkilökunta. Ideat trendeihin saadaan
matkoilta, joita tehdään tilanteesta riippuen kaksi - neljä vuodessa,
messuilta, lehdistä, Internetistä, kilpailevilta brändeiltä ja markkinaanalyyseistä. Mallistojen suunnittelu pohjautuu trendeihin, joista
poimitaan Stockmannin kohderyhmille sopivimmat ja kaupallisimmat tyylit, värit ja tunnelmat. Malliston suunnittelu aloitetaan noin
vuosi ennen kuin tuotteet päätyvät tavarataloihin. Brand manager
määrittelee mitä tuotteita ja kuinka paljon kuhunkin mallistoon
kuuluu, esimerkiksi viisi pussilakanaa ja kymmenen aluslakanaa.
Tätä kutsutaan ostosuunnitelmaksi. Suunnittelijan tehtävä on
miettiä, miten trendien värit ja tunnelmat sovitetaan malliston
tuotteisiin. Malliston tyyliä ja kehittelyä suunnittelija tekee yhdessä
brand managerin kanssa. (Suunnittelija, haastattelu 18.10.2011.)
Kaupallisen malliston suunnittelu lähtee aina rajatuista lähtökohdista. Tuotteet ja niiden kappalemäärät päättää brand manager. Tuotteiden valmistuspaikat on valittu ennen kuin uuden
malliston visuaalista ilmettä aletaan suunnitella. Tuotteissa käytetyn materiaalin hankkii tavarantoimittaja. Tavarantoimittaja
käyttää itse valitsemiaan väriaineita ja valmistusmenetelmiä.
Kysyin suunnittelijalta, miettiikö hän omassa työssään vastuullisuutta. Hän vastasi, että suunnittelijan vastuulla on suunnitella
laadukkaita tuotteita ja vastuullisuuskysymyksissä noudatetaan
yhteisesti yrityksen yleisiä käytäntöjä, joissa jokaisella työntekijällä on oma vastuualueensa (18.10.2011 & 12.4.2012). Näkemys on
ihan oikea sillä, monta strategiaa, päätöstä ja sopimusta on tehty
ennen suunnittelijan näkyvimmän työn alkamista. Suunnittelija lisäsi
myös, että tiimityö brand managerin kanssa on tiivistä ja keskusteluja tuotteen kaikista työvaiheista käydään yhteisesti (12.4.2012).
Toivottavaa onkin, että yrityksissä suunnittelijan osaamista ei kutisteta vain trendien, värien ja kuosien valitsemiseksi. Ostaja on
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kaupallisen koulutuksen saanut henkilö, jolla toivottavasti on kokemusta ja kiinnostusta ostamistaan tuotteista, esimerkiksi kodintekstiileistä, mutta hänen vahvuutensa ei ole materiaaleissa tai
tekstiilien valmistustekniikoissa. Suunnittelijan osaaminen näkyy
selvimmin tuotteen ulkonäössä, mutta taustatyö uusien tuotteiden
tekemisessä on hyvin tärkeä. Lakanoiden ja pyyhkeiden muoto ja
käyttö on vakiintunutta eikä uusia tuotteita juuri tule markkinoille.
Kodintekstiileissä uutuudet tarkoittavatkin uusia pintoja ja materiaaleja sekä valmistustekniikoita. Näiden etsiminen tavarantoimittajilta
ja markkinoilta tulisi olla tärkeä osa suunnittelijan toimenkuvaa.
Victor Papanek on kirjoittanut, että mikään uusi suuntaus muotoilussa tai arkkitehtuurissa ei synny yllättäen vaan se saa alkunsa sosiaalisista ja kulttuurin muutoksista (1995. 55, 236).
Suunnittelijan tehtävä onkin etsiä näitä muutoksia ja huomioida ne tuotteissa, materiaaleissa ja valmistustavoissa. Suunnittelija pystyy valinnoillaan tukemaan pinnan alla poreilevia
ilmiöitä ja tuomaan niitä suuremman yleisön tietoisuuteen.
4.4 OSTAJAN TOIMENKUVA JA VAIKUTUSMAHDOLLISUUDET
Casa Stockmannin ostajan virallinen nimitys on brand manager, sillä
toimenkuva on laajempi kuin perinteisesti ostajan. Brand manager omistaa mallistonsa eli vastaa ja koordinoi mallistoon liittyviä
toimintoja. Hän rakentaa mallistonsa raamit ja määrittelee mitä
tuotteita mallistoon kuuluu eli tekee malliston ostosuunnitelman.
Suunnittelijalla on päävastuu malliston suunnittelusta. Brand manager hyväksyy suunnitelmat ja ohjaa mallistoa kaupalliseen suuntaan huomioimalla esimerkiksi aikaisempien mallistojen myynnit,
sillä hänen vastuullaan on malliston tulos. Brand manager ostaa
eli teettää malliston tuotteet alihankkijoilla. Hänen tehtäviinsä
kuuluu myös uusien alihankkijoiden etsiminen ja ostosopimusten
tekeminen. Brand manager seuraa toteutuneita myyntejä, hankkii
täydentäviä tuotteita sesongin aikana, valikoi tuotteet alennusmyynteihin ja vastaa alennusmyyntien jälkeisistä poistoista. Tuotteiden esillepanon tavarataloissa hoitaa visuaalisen markkinoinnin

tiimi, mutta brand manager käy esillepanot läpi visualistien
kanssa. Tuotteiden kuljetuksesta valmistusmaista Suomeen
vastaa ulkopuolinen kuljetusyritys, mutta toimintaa koordinoidaan Stockmannin logistiikkaosastolta, johon brand manager
on yhteydessä toimituksiin liittyvissä asioissa. (Brand manager,
haastattelu 17.11.2011. Ostopäällikkö, haastattelu 13.5.2011.)
Brand managerin mukaan uusia tavarantoimittajia saadaan messuilta ja toimittajien suorista yhteydenotoista, mutta paras tapa
uusien tavarantoimittajien löytämisessä ovat kontaktit omien
ostokonttoreiden kautta. Ostokonttorit tuntevat oman alueensa paikalliset tuotantoalueet ja toimittajat. (Brand manager,
sähköposti 9.3.2012.) Vuoden 2010 Yhteiskuntavastuuraportin
(2011,7) mukaan ostokonttoreita on seitsemän. Ne sijaitsevat Kiinassa Shanghaissa ja Hongkongissa, Intiassa, Bangladeshissa, Pakistanissa ja Turkissa Istanbulissa. Ostokonttoreissa
työskentelee myös paikallisia compliance officereita, jotka on
koulutettu tavarantoimittajien vastuullisuuden valvomiseen.
(Code of conduct koordinaattori, haastattelu 15.4.2011.)
Uusien tavarantoimittajien hankkimisessa tärkeimpiä kriteereitä hinnan lisäksi ovat laatu, tuotantokapasiteetti ja aikataulut sekä luotettavuus. Brand manager päättää uudet
tavarantoimittajat ja päätökset vahvistaa hänen esimiehensä. (Brand manager, haastattelu 17.11.2011.) Kodintekstiilien
valmistuttamisessa ja vastuullisuudessa brand managerilla on
suuri vastuu. Toki hän toimii yrityksensä asettamissa puitteissa, mutta kaikki tavarantoimittajat ovat hänen valitsemiaan.
Tärkeimpien valintakriteerien joukkoon pitäisi kuulua myös
vastuullisuus, vaikka BSCI automaattisesti ohjaa valintoja.
Ostopäällikkö kertoi haastattelussa haasteista, joita uusien tavarantoimittajien ja BSCI-sopimusten yhteensovittamisessa tulee.
Lähtökohtaisesti tavarantoimittajien kanssa tehdään sopimus,
joka velvoittaa toimimaan BSCI:n sääntöjen mukaan. On myös
selvitettävä, miten tavarantoimittaja toimii sillä hetkellä ja onko

toiminnassa joitain puutteita. Sen jälkeen toimittajan kanssa voidaan tehdä suunnitelma siitä, miten mahdolliset puutteet korjataan.
Toimittajan on yhteistyön alusta asti täytettävä minimivaatimustaso,
jotta voidaan uskoa, että kaikki BSCI:n vaatimukset on mahdollista täyttää kehitystyön tuloksena. Kehittäminen vaatii resursseja ja
brand managerin on huomioitava uusia tavarantoimittajia hankkiessaan onko kehitykseen tarvittavat resurssit olemassa. Toisin
sanoen uuden, loistavan tuotteen valmistajan kanssa ei voida tehdä
ostosopimusta, jos toimittajan työtavat tai - olosuhteet ovat kaukana BSCI:n vaatimuksista. (Ostopäällikkö, haastattelu 13.5.2011.)
Brand managerin mukaan BSCI on tavarantoimittajillekin jo
melko tuttu aloite. Suuret eurooppalaiset ja pohjois-amerikkalaiset yritykset vaativat tuotantolaitosten auditointeja ja
tavarantoimittajat ovat ymmärtäneet, että ilman niitä ei kilpailussa enää pärjää. (Brand manager, haastattelu 17.11.2011.)
4.5 VALMISTUTTAMISESSA HUOMIOITAVA
LAINSÄÄDÄNTÖ: ESIMERKKINÄ REACH-ASETUS
REACH-asetus tuli voimaan 1.6.2007. Se on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista,
lupamenettelyistä ja rajoituksista. REACH on lyhenne sanoista
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. (Turvallisuus ja kemikaalivirasto. Yleistä REACH-asetuksesta.
25.5.2009.) REACH-asetus koskee koko elinkaaren ajan aineita
sellaisenaan, seoksissa ja esineissä. Asetusta sovelletaan aineiden valmistukseen, maahantuontiin, markkinoille saattamiseen
ja niiden käyttöön. (REACH-asetuksen soveltamisala. 23.6.2010.)
Tekstiili ja vaateteollisuus ry Finatexin mukaan REACH-asetus velvoittaa rekisteröimään aineet, joita valmistetaan tai maahantuodaan
EU-alueelle vähintään yksi tonni vuodessa aineen valmistajaa tai
maahantuojaa kohden. Aineet, joita on tarkoitus vapautua esineestä, vaikka tekstiilistä, tavallisissa tai kohtuullisesti ennakoitavissa
olosuhteissa, on myös rekisteröitävä. Jos kangas valmistetaan ja
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värjätään EU:n alueella, aine pitää rekisteröidä kyseisen käyttötarkoituksen mukaan eikä maahantuojan tarvitse tehdä uutta rekisteröintiä. REACH-asetukseen sisältyy erityistä huolta aiheuttavia
aineita (SVHC), joista pitää ilmoittaa, jos niille määritellyt raja-arvot
ylittyvät. Tekstiileitä listalla koskee erityisesti ftalaatit ja palonestoaineet. Suomessa on rajoitettu myös formalehydin määrää tekstiilituotteissa. (Tekstiili ja vaateteollisuus ry Finatex. Aineet tuotteissa.)

yhteismäärä. Nonyylifenoli liukenee pesussa veteen eikä sitä välttämättä saada puhdistettua jätevesihuollossa. Jäämät paljastavat sen,
että myrkyllisiä kemikaaleja käytetään tekstiilien valmistuksessa.
Nonyylifenoli-etoksylaattien käyttö on kielletty EU:ssa. Greenpeacen
mukaan Nike, Puma ja Adidas lupautuivat raportin julkistamisen
jälkeen puhdistamaan tuotantoketjunsa (Greenpeace Suomi. Adidas sitoutuu myrkyttömyyteen Puman ja Niken perässä. 2011).

Suomessa Tullilaboratorio testaa kulutustavaroita ja elintarvikkeita
tuoteturvallisuuden varmistamiseksi. Tullilaboratorio kertoo testaavansa tekstiilituotteista esimerkiksi formalehydi, atsoväriaine ja
dimetyylifumaraatti pitoisuuksia, metalliosien nikkelipitoisuuksia
ja lastenvaatteiden narujen ja nyörien turvallisuutta. (Tullihallinto.
Elintarvikkeiden ja kulutustavaroiden testaus. 2012.) Tullilaboratorion raportin mukaan vuonna 2010 tutkittiin 497 tekstiilinäytettä.
Tekstiileille tehtiin formalehydin ja atsovärien määrityksiä sekä
nikkelin irtoamisen määrityksiä metalliosista, jotka joutuvat kosketuksiin ihon kanssa. Näytteet oli otettu pienten lasten vaatteista,
vaatteista, jotka ovat ihon kanssa kosketuksessa sekä vuodevaatteista. Tekstiilien pakkauspusseista tutkittiin kadmiumin kokonaispitoisuutta. Tutkituista näytteistä 67 (13,5 %) todettiin määräysten
vastaisiksi. Raportissa ei kerrota erikseen vuodevaatteiden testituloksista vaan viitataan korkeisiin formalehydipitoisuuksiin lasten
vaatteissa ja atsoväreihin huiveissa. Lisäksi tekstiileille annettiin
neuvovia lausuntoja pesuohjeisiin ja kuitukoostumusten merkintöihin liittyen. ( Tullihallitus. Kulutustavaratutkimukset 2010.)

EU:n REACH-asetus määrittelee siis kemikaalien käyttöä EU:n alueella ja tuotteissa, joita tuodaan EU:n alueelle. Se ei kuitenkaan
suoraan määrää, mitä kemikaaleja tuotteiden valmistuksessa
voi käyttää EU:n ulkopuolella. Kemikaalien käyttö tekstiilien valmistuksessa saattaa kuitenkin jättää jäämiä tekstiileihin ja siksi
kemikaalien käyttöä luultavasti täytyy rajoittaa jo tuotantovaiheessa. Opinnäytteen haastattelussa Stockmannin yhteiskuntavastuuasiantuntija sanoi, että sopimuksissa tavarantoimittajien
kanssa sovitaan siitä, että tuotteet täyttävät REACH-asetuksen
vaatimukset. Sopimuksissa on myös kohtia, jotka ovat tiukempia
kuin REACH-asetus vaatii ja kohtia, jotka koskevat esimerkiksi jätevesien puhdistusta tuotantolaitoksissa. Yhteiskuntavastuuasiantuntijan mukaan ympäristövaatimusten taso sopimuksissa vaatii
tulevaisuudessa lisää työtä. (Haastattelu. 17.1.2012.) Toisin sanoen
EU:n ulkopuolisten tehtaiden ympäristövaikutusten määrittely
laeissa ja lakien valvonta on tuotantomaan omalla vastuulla.

Ympäristöjärjestö Greenpeace julkaisi elokuussa 2011 raportin Dirty
Laundry 2: Hung Out to Dry. Unravelling the toxic trail from pipes to
products. Greenpeace testasi 15 vaatemerkiltä 78 eri tuotetta, joista
etsittiin jäämiä valmistuksessa käytetystä nonyylifenoli-etoksylaateista (NPEs). 52 näytteestä löytyi jäämiä, jotka ylittivät arvon 1mg
NPEs/ kg materiaalia. Nonyylifenoli-etoksylaatit hajoavat nonyylifenoliksi, joka on hormonihäiritsijä ja jonka epäillään aiheuttavan
sikiövaurioita. Tuotekohtaiset jäämät olivat pieniä, mutta huomioitaessa tuotteiden kokonaismäärä jäämistä muodostuu merkittävä
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4.6 CASA STOCKMANNIN KODINTEKSTIILIEN
VASTUULLISEN VALMISTUTTAMISEN HAASTEET
Vastuullisen valmistuttamisen haasteet ovat hyvin saman tyyppisiä
kaikille, jotka tuottavat tuotteensa jossain muualla kuin omissa tehtaissaan. Tekstiilien tuotanto tapahtuu usein riskimaissa, joita BSCI:n
mukaan ovat Aasian maat paitsi Japani ja Singapore, Latinalaisen
Amerikan maat sekä Afrikan maat paitsi Etelä-Afrikka. Euroopassa
riskimaita on itäisen Euroopan alueella, esimerkiksi Turkki, Romania
ja Venäjä (Stockmann yhteiskuntavastuuraportti 2010, 12). Vaikka
valmistus tapahtuisi ei-riskimaassa, tulisi kaikkien tehtaiden kanssa

tehtäviin sopimuksiin suhtautua yhtä tarkasti. Suomessakin, jossa
ympäristöasioiden ajatellaan olevan ajantasalla, on viime aikoina
pohdittu kaivosten toimintaa ja niiden valvomista sekä rakennustyömaiden ulkomaisen työvoiman oikeuksien toteutumista.
Tekstiiliteollisuudessa käytetään alihankkijoita. Tehtaat saattavat
tasata tuotantohuippuja siirtämällä tuotantoa toisiin tehtaisiin
tai jotkut tuotteet teetetään suoraan alihankintana. Brand manager kertoi haastattelussa (17.11.2011), että Casa Stockmann pyyhesarjaa toimittava tehdas teettää sarjaan kuuluvat kylpytossut
alihankkijalla. Tossut ovat niin pieni osa kokonaisuudesta, että
tehtaan ei kannata tehdä niitä itse eikä heillä ei ole valmistukseen
sopivaa konekantaa. Tehtaiden kanssa solmituissa sopimuksissa
huomioidaan alihankkijoiden käyttö ja samat kriteerit koskevat
sekä ensisijaisia tehtaita että niiden alihankkijoita, mutta käytännössä ketjutettujen sopimusten valvominen on hankalaa.
Puuvilla on kodintekstiileissä paljon käytetty materiaali, johon
kuluttajat ovat tottuneet. Puuvilla on kuitenkin altis tuholaisille,
joiden myrkyttäminen aiheuttaa ympäristöhaittoja. Lisäksi puuvillan viljely vaatii paljon peltopinta-alaa ja vettä. Tulevaisuudessa
peltoa tarvitaan kasvavan ihmismäärän ruoantuotantoon ja vedestäkin ennustetaan tulevan pulaa. Puuvillan tilalle pitäisi siis
keksiä jokin korvaava kuitu. Tampereen teknillisessä yliopistossa on kehitetty selluloosan suoraliotusmenetelmä, jota voidaan
käyttää perinteisen viskoosin valmistuksen sijaan. Menetelmä on
ympäristöystävällinen eikä se vaadi haitallisten kemikaalien käyttöä. (Aalto-yliopisto. Materiaalitekniikan keksintöpalkinto uuden
selluloosan suoraliotusmenetelmän kehittäjille, 2012.) Tästä menetelmästä ei ehkä ole puuvillan haastajaksi ihan lähiaikoina, mutta
kaupan tulisi etsiä vaihtoehtoja ja tarjota niitä kuluttajille niin, että
puuvillaa ei pidettäisi ainoana ”oikeana” materiaalina. Puuvillan
tilalla kodintekstiileissä on viime aikoina käytetty ainakin soijaa,
bambua, lyocellia ja jopa maitokuidusta valmistettua kaseiinia.
Puuvillan haajastajaa etsittäessä kierrätysmateriaalien käyttöä

kodintekstiileissä tulisi tutkia ja mahdollisuuksien mukaan lisätä.
Brand manager kertoi haastattelussa (17.11.2011), että joidenkin
tavarantoimittajien valikoimiin on tullut kierrätyspuuvillasta valmistettuja lakanoita. Materiaali ei ole ollut kuluttajilla käytössä
vaan se on kierrätetty tuotannossa syntyneestä hukkamateriaalista.
Tulevaisuudessa myös tuottajan vastuu tuottamiensa tavaroiden
kierrättämisestä saattaa kasvaa. Yritysten tulisikin seurata kierrättämiseen liittyvän teknologian ja käytäntöjen kehittymistä.
Raaka-aineiden alkuperän ja tuotantovaiheiden selvittämisessä
on haasteensa ostajalle. Brand manager kertoi (17.11.2011), että
tehtailla on omat toimittajat tuotannossa käytetyille materiaaleille.
Eli yksi tehdas ei kasvata puuvillaa, kehrää kuidusta lankaa, värjää
ja kudo sitä kankaaksi ja vielä paina lakanan painokuoseja. Eikä
työvaiheita tehdä edes vierekkäisissä tehtaissa. Tavarantoimittaja
tarjoaa asiakkalle valmista tuotetta tiettyistä materiaaleista, jotka se
hankkii omilta toimittajiltaan, teettää mahdollisesti joitain työvaiheita alihankkijoilla ja lopulta toimittaa valmiit tuotteet asiakkaalle.
Vastuullisen liiketoiminnan peruskysymys kuuluukin, kuinka pitkälle
tuotteen teettäjän, tässä tapauksessa Stockmannin, pitää selvittää
valmistuttamiensa tuotteiden vastuullisuus? Mitä tarkempia ominaisuuksia tuotteella sanotaan olevan (Reilun kaupan puuvilla, turvalliset kemikaalit, luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet), sitä pidemmälle ja yksityiskohtaisemmin tuotantoketjun pitää olla selvillä.
Tekstiilien tuotannossa on kiinnitetty huomiota sosiaaliseen vastuuseen eli tehtaiden työntekijöiden työoloihin, palkkaukseen ja
kouluttamiseen. Kun toimintaan on saatu kokemusta ja jatkuvuutta
esimerkiksi BSCI:n kautta, on seuraavana kehityskohteena tehtaiden
ympäristövaikutukset ja tuotannossa käytetyt kemikaalit. Tuotteita
teettävän yrityksen olisi hyvä tietää, mitä kemikaaleja tuotantolaitoksissa käytetään. Sopimuksiin tulisi myös kirjata, mitkä kemikaalit ovat tuotannossa hyväksyttyjä. Jälleen haasteeksi muodostuu
sopimusten valvominen. Koska tehtaat toimittavat tuotteita monille
eri yrityksille, on yritysten perusteltua toimia yhtenäisesti ja luoda
tuotannolle yhtenäisiä valvontatapoja. Se helpottaa myös tehtaiden
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sopeutumista sääntöihin ja tasaa asiakasyritysten työmäärää.
Vastuullisuuden kehittäminen vaikuttaa usein tuotteiden hintoihin. Perusteluina voidaan käyttää suurempaa työmäärää
valvonnan suhteen, kalliimpia raaka-aineita ja ainakin toistaiseksi pientä kysyntää. Kaupan haasteena on kehittää vastuullisuutta niin, että tuotteiden hinta on kilpailukykyinen ja niiden
ostaminen on mahdollista myös ”tavallisille” kuluttajille.
4.7 VASTUULLISUUDEN KEHITTÄMINEN TULEVAISUUDESSA
Stockmannin yhteiskuntavastuuasiantuntija kertoi haastattelussa,
että vastuullisuuden kehittäminen aloitettiin vaatetuksen puolelta, koska myyntivolyymit ovat siellä paljon suuremmat kuin kodin
tuotteissa (17.1.2012). Asiakkaille vastuullisuuden kehittäminen ei
juuri näy tavarataloissa, paitsi Herkuissa, joissa ympäristömerkityt
tuotteet on merkitty erilaisilla hintakylteillä. Helsingin keskustan Herkussa luomutuotteita on myös kerätty omaan myyntipisteeseen. Jos
Stockmannin vastuullisuudesta on kiinnostunut, pitää tietoa etsiä
yrityksen verkkosivuilta. Opinnäytteen osana tehdyn kyselyn ja aiempien tutkimusten perusteella kuluttajat kaipaavat vastuullisuudesta
enemmän tietoa. Vastuullisuusviestintää tehostamalla ja kehittämällä
Stockmann voisi itse kertoa toiminnastaan ja tavoitteistaan vastuullisuuden osa-alueilla. Näin on mahdollista välttää tai ainakin pienentää kielteistä julkisuutta, jos vastuullisuudesta huolimatta tuotannosta paljastuu epäkohtia. Viestintään voi hyvin liittää tietoiskuja eri
materiaaleista ja niiden tuotannon hyvistä ja huonoista puolista, jolloin asiakkaiden käsitys vastuullisuuteen liittyvistä haasteita paranisi.
Vastuullinen liiketoiminta ja sen puitteissa tehtävät ratkaisut eivät
ole mustavalkoisia eikä niitä tarvitse asiakkaillekaan esittää sellaisina.
Opinnäytteen valmistumisen aikana Stockmannin ostotoimintaa
on uudistettu. Brand managerin tai ostajan rinnalle on osto-organisaatioon tullut planneri, jolle on siirtynyt ostajan työstä budjetin
tekeminen ja sen seuraaminen. Brand managerin työajasta olisi siis
pitänyt vapautua aikaa, joka tulisi kohdistaa tuotteiden valmistuttamisen vastuullisuuden kehittämiseen ja valvomiseen. Kyselyn
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perusteella tuotteen ulkonäkö vaikuttaa kuluttajan ostopäätökseen
eniten. Uusien tuotteiden ja valmistajien etsimisessä brand managerin lähtökohta ei voi olla sama. Tosin vastuullisuuteen liittyvät
näkökohdat saattavat olla monille työntekijöille uusia ja työnantajan vastuulla onkin kouluttaa sekä ostajia että suunnittelijoita.
Suunnittelijan työssä tuotteen ulkonäkön, värin ja kuosien suunnittelu on tärkeää. Se on työn näkyvin osa ja se vaikuttaa suoraan
tuotteen myyntiin. Se on kuitenkin suunnittelijan työn viimeinen
osa. Sitä ennen on valittu tehtaat, joissa tuotanto tapahtuu ja
suunta, mihin mallistoa viedään. Tehtaiden valinnassa, materiaalien valinnassa ja uusien suuntausten aistimisessa jo hyvissä
ajoin on suunnittelijalla myös tärkeä rooli. Tekstiiliteollisuuden
uusista materiaaleista ja menetelmistä pitää kysellä ja etsiä tietoa
aktiivisesti eikä tyytyvä tehtaiden tarjoamiin valmiisiin vaihtoehtoihin. Samalla tavalla kuin Stockmann olettaa omien asiakkaidensa kyselevän ja osoittavan kiinnostusta vastuullisuuteen,
tulee Stockmannin itsekin toimia uusia tuotteita teettäessään.
Toimittajan luotettavuus ja sopivan valmistajan etsiminen vastuullisesti valmistetuille tuotteille on työläämpää kuin nimettömille
tusinatuotteille. Niinpä tuotevalikoimaan kannattaisi aluksi lisätä
perustuotteita, joiden valmistustapoihin ja materiaaleihin olisi
kiinnitetty tavallista enemmän huomiota. Perustuotteita, lakanoita ja pyyhkeitä, käytetään yleensä pitkään ja niiden oletetaan
kestävän käytössä. Siksi tuotteiden ulkonäön ei tarvitse vaihdella
viimeisimpien trendien mukaan vaan olla sellaisia, joita voi tarvittaessa yhdistää trendituotteisiin. Tuotteen kestäessä aikaa, niin
ulkonäön kuin laatunsakin puolesta, sen hintakin voi olla nopeasti
vaihtuvia tuotteita korkeampi tai ainakin hintaa voi perustella pitkäikäisyydellä korkeampien valmistus- ja materiaalikulujen lisäksi.
Tällä hetkellä Casa Stockmannin tuotevalikoimassa ei ole todellista vaihtoehtoa kuluttajalle, joka haluaa ostaa vastuullisesti valmistettuja tuotteita. Stockmannin valikoimista löytyy Marimekon
ja Finlaysonin valmistuttamia tuotteita, joissa on käytetty Reilun

kaupan puuvillaa, orgaanista puuvillaa ja kodintekstiileissä uudempaa kuitua soijaa. Näiden tuotteiden rinnalle Stockmann
voisi tarjota oman tuoteperheen, jonka saatavuuteen asiakas
voisi luottaa. Tuotteita olisi siis saatavilla jatkuvasti, ne täydentyisivät pikku hiljaa ja suunnittelussa huomioitaisiin jatkuvuus
vanhojen mallien kanssa. Tuotteiden pakkauksista pitäisi nähdä
helposti, että tuotteet kuuluvat vastuullisesti valmistettujen tuotteiden ryhmään, jotta asiakkat erottaisivat ne muista tuotteista.

kuitujen rooli tulee olemaan tärkeässä osassa. Ostopäällikön mielestä kuluttajien tietoa vastuullisuudesta pitäisi lisätä. Osa työstä
kuuluu kaupalle ja osa muille yhteiskunnan vaikuttajille kuten
kansalaisjärjestöille ja valtioille. Ostopäällikkö koki myös, että suunnittelijat ja ostajat ovat avainhenkilöitä vastuullisuuden kehittämisessä. (Yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012. Brand
manager, haastattelu 17.11.2011. Code of conduct koordinaattori,
haastattelu 15.4.2011. Ostopäällikkö, haastattelu 13.5.2011.)

Opinnäytteessä tehdyn kyselyn perusteella asiakkaat toivoivat
myös luotettavuutta vastuullisuuden arviointiin ja siksi olisikin
perusteltua ottaa käyttöön vastuullisuudesta kertova merkki, esimerkiksi Reilun kaupan merkki, Joutsenmerkki tai Kukkamerkki.
Vastuullinen valmistuttaminen tulisi näkyä tuotepakkauksissa
selvästi, mutta en sijoittaisi tuotteita erikseen ympäristömerkittömistä tuotteista. Asiakkaille ei saisi tulla vaikutelmaa, että
tuotteet eroavat jollain muulla tavoin perusvalikoimasta. Osa
asiakkaista saattaisi myös kiertää vastuullisuusosaston viherpiipertämisenä eikä edes tutustuisi tuotteisiin lähemmin.

Kodintekstiilien vastuullista valmistuttamista ja sen valvontaa
voi kehittää vielä paljon, mutta vaikka sopimukset olisivat kuinka
tiukkoja ja tehtaita auditoitaisiin kerran kuussa, löytyisi luultavasti
sopimusten vastaisia käytäntöjä. Mitään järjestelmää ei voi rakentaa aukottomaksi, mutta se ei tarkoita, että epäkohtiin ei kannata
puuttua. Ja varmaa on, että yritykset, jotka työskentelevät näkyvästi
vastuullisuuden eteen, saavat toiminnastaan eniten kritiikkiä.

Kun vastuullisesti valmistettujen, ja mahdollisesti ympäristömerkittyjen, tuotteiden määrä kasvaa, voisi tavarataloissa olla teemapäiviä tai -tapahtumia, joissa asiakkaille esitellään tuotteita ja
kerrotaan niiden valmistuksesta ja ympäristövaikutuksista. Esittelijöinä eri osastoilla voisi olla ympäristömerkkien ja energiansäästämisen asiantuntijoita ja vaikka Martat kertomassa tekstiilien
puhdistamisesta. Tapahtuma toimisi myynninedistämisenä, mutta
myös tilaisuutena parantaa asiakkaiden tietoja vastuullisuudesta. Ulkopuoliset asiantuntijat toisivat tapahtumaan lisäarvoa ja
uskottavuutta, jota pelkillä myyntiedustajilla ei saa aikaan.
Opinnäyttettä varten tehdyissä haastatteluissa yhteiskuntavastuuasiantuntija, brand manager ja code of conduct koordinaattori
nimesivät tulevaisuuden haasteiksi ympäristövaikutusten huomioimisen valmistuttamisessa. Brand manager ja yhteiskuntavastuuasiantuntija olivat myös sitä mieltä, että uusien materiaalien ja

Vastuullisen valmistuttamisen prosessia ei koskaan saada valmiiksi. Tuotanto-olosuhteet vaihtelevat tehtaiden ja tuotantomaiden
vaihtuessa, maailmanmarkkinatilanteet saattavat muuttua nopeastikin tai luonnonolot vaikuttaa materiaalien saatavuuteen.
Voisikohan vastuullisuutta verrata markkinointiin? Yritysten on
markkinoitava toimintaansa tai tuotteitaan oli taloudellinen tilanne hyvä tai huono. Markkinoinnin keinot myös muuttuvat ajan
kuluessa. Vanhat tavat eivät enää toimi, mutta uusia on keksittävä, jotta pysyy mukana kilpailussa. Vastuullisuus pitäisi myös
muistaa kiinteänä osana yrityksen toimintaa, vaikka taloudellinen
tilanne vaihtelisi. Vastuullisuuden painopisteet, toteuttaminen ja
valvominen ovat muuttuneet ja ne kehittyvät varmasti tulevaisuudessakin. Markkinoinnin ammattilaiset ovat yrityksissä itsestäänselvyys, samoin pitäisi olla vastuullisen liiketoiminnan osaajien.
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET JA TULOKSET
Opinnäytteen viimeisessä luvussa kootaan tutkielman tuloksia ja pohditaan sen rajoituksia. Lopuksi hahmotellaan millaista jatkotutkimusta aiheesta voisi tehdä.
5.1 YHTEENVETO
Tässä opinnäytteessä oli tavoitteena selvittää, mitä vastuullisella
liiketoiminnalla tarkoitetaan ja miten se näkyy yrityksen toiminnassa
ja tuotteissa. Tutkimuksessa vastuullisuus eroteltiin kolmeen osaalueeseen: taloudelliseen, sosiaaliseen ja ympäristövastuuseen, jotka
rakentuvat osin kestävän kehityksen periaatteille. Aiheen käsittelyssä
painotettiin sosiaalista ja ympäristövastuuta. Opinnäytteessä selvisi,
että vastuullisuuden tulisi perustua yrityksen omaan toimintaan.
Silloin vastuullisuusteoilla voi todella vaikuttaa yrityksen toiminnassa
ilmeneviin haasteisiin eikä vastuullisuus vaikuta vain kosmeettisille
parannukselle. Yrityksen koko organisaation tulee sitoutua vastuullisuuteen ja tavoitteiden tulee olla kaikille yhteisiä, koska vastuullisuuteen liittyviä haasteita on jokaisella yrityksen osa-alueella
ja myös haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan eri alojen osaajia.
Vastuullinen toimintatapa on yritykselle keino erottua kilpailijoista,
suojautua jäljittelijöiltä ja rakentaa myönteistä mainetta asiakkaiden
ja muiden sidosryhmien silmissä. Vastuullisuusteot eivät välttämättä näy tuotteissa tai yrityksen toiminnassa, ellei siitä kerrota.
Opinnäytteessä tarkasteltiinkin yritysten vastuullisuusraportointia
ja sen valvontaa. Yritysten toiminnan tulee olla lainmukaista. Vastuullinen liiketoiminta perustuu yleensä yritysten vapaaehtoisuuteen ja vastuullisuus on lain ylittäviä tekoja. Niinpä vastuullisuutta
ei valvo mikään virallinen taho eikä yrityksiä voi pakottaa siihen.
Nykyään yritysten koko on kasvanut ja toiminta kansainvälistä.
Toimitusketjut ovat pitkiä ja tuotteita valmistetaan kaukana niiden
käyttäjistä. Vastuuraportointi on yritysten keino viestiä toiminnastaan sidosryhmilleen laajemmin kuin perinteinen taloudellinen
raportointi. Raportoinnin tekoon on kehitetty ohjeistuksia, mutta
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tärkeintä raportoinnissa on tiedon paikkansapitävyys ja avoimuus.
Sidosryhmien, esimerkiksi sijoittajien ja asiakkaiden, kiinnostus
yrityksen toimintatavoista on tehnyt vastuullisuusraportoinnista ainakin suuremmille yrityksille lähes pakollista näennäisestä
vapaaehtoisuudesta huolimatta. Yrityksen vastuullisuusteot ja
niiden raportointi tähtäävät siihen, että yritys hahmottaisi omaan
toimintaansa kuuluvat riskit ja osaisi välttää niitä. Jos yrityksen
toiminnasta kuitenkin paljastuu välinpitämättömyyttä, huolimattomuutta tai väärinkäytöksiä koskien tuotteiden valmistusta tai
turvallisuutta, henkilökunnan työoloja tai ympäristöseikkoja tai
jos yritys on pimittänyt toimintaansa koskevia tietoja, leviää tieto
toimintatavoista median välityksellä nopeasti. Ongelmat yrityksen
vastuullisuusteoissa vaikuttavat yrityksen maineeseen jopa vuosia.
Kodintekstiilien suunnittelu- ja valmistuttamisprosessia tarkasteltiin opinnäytteessä esimerkkiyritys Stockmannin kautta. Prosessin avainhenkilöitä ovat in house-suunnittelija ja ostaja. Ostajan
tekemä ostosuunnitelma määrittelee kunkin malliston tuotteet.
Suunnittelija ja ostaja rakentavat mallistoa yhteistyönä: suunnittelijan tehtävä on työstää kauden trendit malliston tuotteisiin
ja asiakkaiden tarpeisiin sopiviksi, samalla ostajan tehtävänä on
varmistaa malliston kaupallisuus. Päävastuu tavarantoimittajien
valinnassa on ostajalla, mutta suunnittelijan ammattitaitoa tekstiilimateriaaleista ja valmistustavoista tulisi käyttää apuna valinnoissa.
Tuotteet teetetään alihankkijoilla Euroopassa ja Kaukoidässä. Valmistajien valinta ja sopimusten tekeminen ovat tärkeitä vaiheita
kodintekstiilien vastuullisuuden kannalta. Tehtaat ja sopimukset
määrittävät tuotteissa käytettyjä materiaaleja, tekniikoita ja kemikaaleja. Stockmann on liittynyt BSCI-aloitteeseen hallitakseen valmistuttamiseen liittyviä sosiaalisen vastuun haasteita,
mutta ympäristövastuun parantamisessa on vielä tekemistä.
Kuluttajille kodintekstiilien vastuullisuuden tärkein tekijä on valmistuksen eettisyys, se millaiset olosuhteet tehtaiden työntekijöillä on.

Tärkeitä tekijöitä ovat myös tuotteiden valmistuksesta aiheutuvat
ympäristövaikutukset sekä tuotteiden turvallisuus eli tuotteissa
olevat kemikaalijäämät. Ostopäätöksen asiakas tekee kuitenkin
tuotteen ulkonäön, tunnun ja materiaalin perusteella. Tuotteen
vastuullinen valmistuttaminen onkin yksi lisäominaisuus, joka
vaikuttaa joidenkin asiakkaiden ostopäätökseen jossain määrin.
Yrityksen vastuulliset toimintatavat vaikuttavat kuitenkin yleensä
myönteisesti asiakkaiden mielipiteisiin yrityksestä, vaikka mielipiteet eivät suoraan näy ostokäyttäytymisessä. Jotta yrityksen vastuullisuudella olisi kuluttajien mielikuviin tai ostokäyttäytymiseen
jotain vaikutusta, kuluttajien täytyy olla tietoisia yrityksen vastuullisuusteoista. Kuluttajat toivovat saavansa tietoa vastuullisuudesta
erityisesti ostotilanteessa, tuotteiden pakkauksista tai myyjiltä.
Muotoilun tutkimuksen teemat olivat lähtökohtaisesti tutumpia minulle ja opinnäytettä tehdessäni huomasin, kuinka paljon vastuullisuuteen liittyviä teemoja käsitellään ja tutkitaan myös kauppatieteissä. Se, miten tutkimusta sovelletaan käytäntöön, molemmilla
aloilla, on tietysti toinen asia. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että vastuullisuuteen on herätty ainakin suuremmissa yrityksissä. Se hämmästyttää edelleen, että vastuullista liiketoimintaa perustellaan yrityksissä lähes ainoastaan yrityksen omien etujen, kuten tuloksen tai
maineen paranemisen, kautta. Vastuullisen liiketoiminnan hyötyjä
ei nähdä sijoituksena tulevaisuuteen ja vastuullisuustekoja pitää
erikseen perustella. Itse uskon, että tulevaisuudessa liiketoiminnan,
ja osaltaan koko maailman, ainoa tapa selvitä on vastuullisuus.
Yritysten toiminnan uudistaminen on myös hyvin hidasta. Päätösten toimeenpanossa menee suuressa organisaatiossa aikaa.
Stockmann liittyi BSCI-aloitteeseen vuonna 2005, mutta sen
vaikutukset alkoivat näkyä ostotoiminnassa vasta noin viisi vuotta myöhemmin (Code of conduct koordinaattori, haastattelu
15.4.2011 & yhteiskuntavastuuasiantuntija, haastattelu 17.1.2012.).
Uskon ymmärtäväni kodintekstiilien valmistusprosessia paremmin nyt kuin aloittaessani opinnäytettä. Tietysti jokaisella

yrityksella on omat toimintatapansa, mutta tuotantoprosessit
ovat varmasti saman tyyppisiä kaikilla, jotka teettävät tuotteita
alihankkijoilla. Lisäksi yritysten kuuluminen esimerkiksi BSCI:hin
yhtenäistää toimintatapoja. Kaupallisen malliston rakentamisessa
on mukana suunnittelija ja ostaja. Tavoite on molemmilla sama,
mutta uskon, että työtä tehdään eri näkökulmista. Ymmärrän
opinnäytteen jälkeen ostajan näkökulmaa vähän paremmin.
5.2 RAJOITUKSET
Opinnäytettä tehdessäni olen tutustunut aiheisiin, jotka ovat olleet
minulle ennestään tuntemattomia. Tiedonhankinta kaupallisen
alan tutkimuksista oli haastavaa, koska aiempaa tietoa tutkittavista
asioista ei ollut ja siksi tiedon paikkansapitävyyden ja oleellisuuden
arvioiminen oli paikoin hankalaa. Artikkeleita lukiessani huomasin
kuitenkin vähitellen aiheita, tutkimuksia tai tutkijoita, joihin viitattiin useammissa lähteissä. Tästä saattoi päätellä, että aihe on jollain
tavalla yleisesti tunnustettu. Myös ohjaajien kommentit ja suositukset lähteistä auttoivat, vaikka aihepiiri ei täysin tuttu ollutkaan.
Stockmannin tuotesuunnittelun ja valmistuttamisen kuvailu
opinnäytteessä on tehty haastatteluiden pohjalta. Tapasin haastateltavat vain kerran ja haastattelut kestivät noin tunnin ajan.
Tieto, joka haastatteluissa saatiin, on pintaraapaisu ostajan ja
suunnittelijan työnkuvista. Työn sisältöä ei tunnissa ehdi kertoa.
Lisäksi haastateltavien tyyli puhua ja kertoa on aina persoonallinen, joka vaikuttaa siihen käsitykseen, joka haastattelijalle jää.
Työnkuvaukset ja toimintatavat valottavat pientä osaa yhden yrityksen toimintatavoista, eikä niitä voi yleistää muihin yrityksiin.
Opinnäytteen osana tehdyn kyselyn vastauksista ei voi tehdä
yleistyksiä. Lähetin kyselyn 51 tuttavalleni ja joukkossa oli yliedustettuna noin 30-vuotiaat kaupungissa asuvat naiset. Lisäksi
monella vastaajalla on muotoilualan koulutus tai he työskentelevät tekstiilialalla. Vastaajat saivat lähettää kyselyä edelleen omille
tutuilleen, joka ehkä hieman laajensi erilaisten vastaajien määrää.
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5.3 JATKOTUTKIMUS

LOPUKSI

Tässä opinnäytteessä käsitelty aihepiiri on laaja ja aiheita jatkotutkimukselle löytyy paljon. Asiakkaiden kiinnostusta vastuullisuuteen
voisi kartoittaa paremmin. Yrityksillä on kanta-asiakasjärjestelmiä,
joita voisi käyttää apuna tarkemmin kohdennettujen kyselyiden
tai haastatteluiden tekemisessä. Asiakkaiden ostopäätökseen
vaikuttaa niin moni tekijä, että mikään kysely ei voi täysin selvittää niitä, mutta kyselyillä ja haastatteluilla saisi paremman kuvan
asiakkaiden odotuksista vastuullisista tuotteista tai palveluista.

Yritykset painottavat usein toimivansa lakien ja säädösten mukaisesti. Ikävä kyllä kaikkialla lait eivät takaa ihmisarvoisen elämän
toteutumista, elinympäristön säilymistä tai kiellä luonnon tuhoamista. Vastuullinen yritystoiminta on tärkeässä asemassa niin kauan
kunnes valtioiden lainsäädäntö ja valtioiden väliset sopimukset
saavat globaalin teollisuuden tuomat lieveilmiöt kuriin. Voi olla,
että siinä menee vielä hetki. Yritysten ja valtioiden lisäksi jokaisella ihmisellä on vastuu teoistaan ja niiden seurauksista. Uskon,
että yhden ihmisen valinnoilla on merkitystä. Se, mitä kaupasta
ostaa tai jättää ostamatta on yksi tapa vaikuttaa. Yksi kauppa taas
voi ohjata omilla valinnoillaan kuluttajia. Stockmann on aloittanut vastuullisuuden kehittämisen ja toivottavasti jatkaa sitä.

Tässä opinnäytteessä on tutustuttu melko suuren yrityksen toimintaan, joka on kehittänyt toimintansa vastuullisuutta aktiivisesti joitain vuosia. Olisi kiinnostavaa kartoittaa löytyykö kodin- tai
sisustustekstiilialan yrityksiä, joissa vastuullisuus on yrityksen toiminnan lähtökohtana. Tutkimuksessa voisi myös vertailla usemman
yrityksen käytäntöjä niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa.
Tässä opinnäytteessä todettiin, että puuvillalle pitäisi keksiä korvaavia kuituja. Eri vaihtoehtoja ei sen tarkemmin tutkittu, mutta
”uusiin” kuituihin olisi kiinnostava tutustua tarkemmin. Vastuullisuuden vaikutuksia suunnitteluun voisi myös tutkia: muuttuuko
käytettävien värien määrä tai miten erilaiset materiaalit muokkaavat tuotteiden visuaalista ilmettä. Tekstiiliteollisuudessa käytetyistä kemikaaleista voisi myös tehdä oman opinnäytteensä.
Muotoilun tutkimuksessa on viime aikoina pohdittu asiakkaan
osuutta vastuullisuudessa, jaettua omistajuutta, kierrättämistä ja
kulutuksen vähentämistä. Jos aiheet alkavat yleistyä yhteiskunnassa, kaupan on muutettava toimintaansa ja keksittävä uusia
tapoja asiakkaiden palvelemiseksi. Haastava aihe opinnäytteelle
olisi tutkia, miten näitä aiheita voisi soveltaa kodintekstiileihin.
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LIITE 1: Kuluttajakyselyn kaavake

7. Uskotteko, että kuluttajat voivat vaikuttaa tuotteiden ja niiden valmistuttamisen vastuullisuuteen?

Tulosta

1 ei
vaikutusta

Kodintekstiilien vastuullisuus

2 ei juuri
vaikutusta

3 vaikutuksia
vaikea arvioida

4 hieman
vaikutusta

5 paljon
vaikutusta

Antamalla palautetta tuotetta myyvälle
yritykselle.
Antamalla palautetta tuotteen valmistuttavalle
yritykselle.

Asiakaskysely tehdään osana Aalto yliopiston taideteollisen korkeakoulun taiteen maisterin opinnäyttettä. Opinnäytteen
tekijä on Pilvi Hieta ja opinnäyte tehdään yhteistyössä Stockmannin kanssa.

Ostamalla vastuullisesti valmistettuja tuotteita
(esim. tuote merkitty jollain ympäristömerkillä).
Boikotoimalla jonkin yrityksen tuotteita.

Kyselyssä kartoitetaan asiakkaiden ostotottumuksia ja suhtautumista vastuulliseen liiketoimintaan. Mielipidekysymyksiin ei
siis ole oikeita tai vääriä vastauksia.
Taustakysymykset

Osallistumalla jonkin kansalaisjärjestön
toimintaan.
Osallistumalla puoluepolitiikkaan tai vetoamalla
poliitikkoihin.

Kodintekstiilien vastuullinen valmistuttaminen
1. Sukupuolenne
Nainen
Mies

2. Mihin seuraavista ikäryhmistä kuulutte?
18-25 vuotta
26-35 vuotta
36-45 vuotta

8. Millaisessa tilanteessa ostatte tai talouteenne ostetaan uusia kodintekstiileitä (esim. pyyhkeitä tai
lakanoita)?
Ostan uutta, kun vanha hajoaa.
Ostan uutta, kun näen tuotteen, josta pidän.
Ostan uutta, kun kotini kaipaa uudistusta.
Ostan uutta, kun uuden sesongin tuotteet tulevat myyntiin.

46-55 vuotta
56-65 vuotta
yli 65 vuotta

9. Minkä kodintekstiilien tuoteryhmän vastuullisesta valmistuttamisesta olette erityisen kiinnostunut?
Voitte valita kolme tuoteryhmää.
Lakanat

3. Mihin seuraavista ammattiryhmistä katsotte lähinnä kuuluvanne?
opiskelija
työntekijä
alempi toimihenkilö
ylempi toimihenkilö
johtavassa asemessa oleva
yrittäjä tai yksityinen ammatinharjoittaja
maatalousyrittäjä
kotiäiti tai koti-isä
eläkeläinen

Pyyhkeet
Verhot
Tyynyt ja peitteet (nukkuminen)
Päiväpeitteet ja koristetyynyt
Taloustekstiilit (esim. patalaput, esiliinat)
Kattaustekstiilit (esim. pöytäliinat, tabletit)
Matot
Huonekalukankaat

10. Mitkä tekijät vaikuttavat päätöksiinne kodintekstiilien hankinnassa?
1 ei
vaikutusta

työtön
muu
brändi (esim. Casa Stockmann)
4. Oletteko Stockmannin kanta-asiakas?
Kyllä
Ei

hinta
ulkonäkö (esim. väri tai painokuosi)
materiaali (esim. puuvilla tai pellava)

Yleisesti vastuullista yritystoimintaa koskevat kysymykset

kankaan laatu (esim. perkaalipuuvilla tai kankaan
lankaluku)

Yritysvastuu jaotellaan usein kolmeen osaan: taloudelliseen vastuuseen, sosiaaliseen vastuuseen ja ympäristövastuuseen.

trendikkyys
miellyttävä tuntu

5. Kiinnostaako yritysten vastuullinen toiminta teitä?

helppohoitoisuus esim. vesipestävä

Kyllä

mittapysyvyys

Ei

hyvä värinkesto

En osaa sanoa

ekologisesti tuotettu materiaali

6. Miksi yritysten vastuullinen toiminta on tai ei ole mielestänne tärkeää?

tuotteessa oleva ympäristömerkki (esim. Joutsenmerkki)
valmistusmaa
työskentelyolosuhteet tehtaissa
tuotteen valmistuttajan maine

2 harvoin
vaikutusta

3 ei
olennaista

4 vaikuttaa 5 vaikuttaa
usein
aina

16. Haluaisitteko vielä kommentoida kodintekstiilien materiaaleja, valmistuttamista tai vastuullisuutta?

muu
ominaisuus,
mikä?

11. Kuinka kiinnostunut olette seuraavista asioista?
1 ei kiinnosta
lainkaan

2 ei kiinnosta
juurikaan

Lähetä
3 en ole
miettinyt asiaa

4 kiinnostaa jonkin
verran

5 kiinnostaa
paljon

Kodintekstiilien raaka-aineen
alkuperä
Luonnonmukaisesti kasvatetut
materiaalit
Tuotannossa käytetyt kemikaalit
Kierrätysmateriaalit raaka-aineina
Uudet materiaalit (esim. soija- tai
maitokuitu)
Pakkausmateriaalit
Lähialuetuotanto
Käytettyjen tuotteiden toimittaminen
kierrätykseen
Valmistuksen eettisyys

12. Mitä asiaa pidätte erityisen tärkeänä kodintekstiilien vastuullisessa valmistuttamisessa? Voitte
valita kolme vaihtoehtoa.
Valmistusmaa
Kierrätysmateriaalit tuotteissa
Luonnonmukaisesti tuotetut raaka-aineet
Myrkyttömät kemikaalit valmistuksessa
Vanhojen tuotteiden kierrätettävyys
Maatuvat materiaalit
Työntekijöiden oikeudet tuotannon eri vaiheissa
Uudet materiaalit (esim. soija- tai maitokuitu)

13. Mitä ympäristömerkkejä olette nähneet kodintekstiileissä? Voitte valita useamman
vastausvaihtoehdon.
Oeko-Tex - merkki
Reilun kaupan puuvilla - merkki
EU-kukka - merkki
Joutsenmerkki (Pohjoismainen ympäristömerkki)
GOTS - merkki (Global Organic Textile Standard)
Jokin muu merkki, mikä?
En ole nähnyt.

14. Haluaisitteko saada lisätietoa ostamienne kodintekstiilien valmistustavoista- ja materiaaleista?
Voitte valita useamman vastausvaihtoehdon.
En.
Kyllä - ympäristömerkkien avulla
Kyllä - yritysten Internet-sivujen kautta
Kyllä - myyjiltä
Kyllä - jotenkin muuten, miten?

15. Mitä mieltä olette vastuullisten kodintekstiilien valikoimasta tällä hetkellä?
En osaa sanoa.
En ole kiinnostunut vastuullisten kodintekstiilien valikoimasta.
Valikoimaa on riittävästi ja se on kattava.
Valikoimaa tulisi lisätä. Miten?

