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Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vastuullisuudesta osana pohjoismaisten saavutettavien 

luksusmuotibrändien markkinointiviestintää. Tämän lisäksi halutaan kuvata, mihin luksusmuotiala on 

menossa, ja millä tavalla nopeasti kasvava vastuullisuustrendi näkyy tutkimukseen valittujen yritysten 

markkinointiviestinnässä. Näin ollen päätutkimuskysymykseksi muodostui: Miten saavutettavat 

pohjoismaiset luksusmuotibrändit toteuttavat markkinointiviestintää vastuullisuudestaan? Tutkimus 

toteutettiin laadullisena sisällönanalyysina, jossa tarkasteltiin kuuden pohjoismaisen saavutettavan 

luksusmuotibrändin nettisivujen sisältöä. Tutkimuksen teoriaosuudessa käsitellään aiheen oleellisimpia 

käsitteitä, ilmiöitä ja teorioita. Tutkimuksen oleellisimpia käsitteitä ovat luksusmuoti, vastuullisuus, 

vastuullinen luksusmuoti, saavutettava luksusmuoti, markkinointiviestintä ja vastuullinen 

markkinointiviestintä. 

 

Vastuullisuus tulee olemaan tulevaisuuden merkittävimpiä trendejä, minkä takia aihetta on tärkeä tutkia 

ja tuntea toimialasta riippumatta. Vastuullisuus näkyy nyt jo vahvasti sekä yksilöiden arjessa että 

yritysten toiminnassa ja tämä ilmiö tulee vahvistumaan entisestään. Viime vuosikymmenten aikana 

myös luksusmuotibrändit ovat ottaneet vastuullisuuden huomioon heidän toiminnassaan jatkuvasti 

enemmän. Luksusmuotibrändien vastuullisuusviestinnän keinoista ei olla tehty kovin paljon 

aikaisempia tutkimuksia, minkä takia aihetta on erityisen tärkeä tutkia. Perinteisen luksusmuodin 

rinnalle on noussut myös saavutettava luksusmuoti, joka on saatavilla laajemmalle asiakassegmentille 

ja se on käytännöllisempää sekä halvempaa kuin perinteinen luksusmuoti. Saavutettavan luksusmuodin 

toimiala tulee yleistymään ja laajenemaan entisestään, joten aihetta on tästä syytä tärkeä ymmärtää.  

 

Tutkimuksessa huomataan, että jokainen tutkimukseen valittu yritys (Marimekko, Voglia, Samsøe 

Samsøe, Tiger of Sweden, Filippa K, Ganni) on ottanut vastuullisuuden vahvasti osaksi heidän 

markkinointiviestintäänsä. Tutkimukseen valitut yritykset viestivät erityisesti ympäristöön, sosiaaliseen 

ja eettisyyteen liittyvistä vastuullisuuden osa-alueista, joihin liittyy kasvava huoli ympäri maailmaa. 

Jokainen yritys viestii avoimesti toiminnastaan ja epäkohdistaan liittyen vastuullisuuteen, mutta osa 

vähemmän ja osa taas enemmän. Tutkimuksen tuloksissa huomattiin myös, että vastuullisuuden 

huomioiminen yrityksen toiminnassa lähtee liikkeelle jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ja sen 

muotoilufilosofiassa. 

 

Tutkimuksia liittyen vastuullisuuden käyttämiseen markkinointiviestinnässä on vielä melko suppeasti 

tarjolla, joten tämä tutkimus toimii hyvänä pohjana muille tuleville tutkimuksille aiheesta. Tämän 

tutkimuksen avulla onnistutaan lisäämään ymmärrystä saavutettavan pohjoismaisen luksusmuotialan 

ominaisuuksista, ja miten vastuullisuus näkyy osana kyseisen alan yritysten markkinointiviestintää. 
Avainsanat     
luksusmuoti, vastuullisuus, vastuullinen luksusmuoti, saavutettava luksusmuoti, markkinointiviestintä 

ja vastuullinen markkinointiviestintä. 
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1 JOHDANTO 

Tämän Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on luoda ymmärrys, kuinka vastuullisuus 

on osana pohjoismaisten saavutettavien luksusmuotibrändien markkinointiviestintää. 

Kyseessä on laadullinen sisällönanalyysi, jossa tutkitaan saavutettavien 

luksusmuotibrändien markkinointiviestintää liittyen heidän vastuullisuuteensa. 

Johdannossa lukijalle esitellään tutkielman aihe, perustellaan aiheen valinta sekä 

määritellään tutkimuksen tavoite, tutkimuskysymykset ja tutkimuksen rakenne.  

1.1 Johdatus aiheeseen ja perustelut aiheen valinnalle 

Yrityksen ulkopuolelta tulevat institutionaaliset paineet vaikuttavat vahvasti siihen, 

mitä asioita yrityksen johto ottaa mukaan strategiaansa ja toimintatapoihinsa. 

Erityisesti sosiaaliset ja ympäristölliset paineet vaikuttavat nykypäivän yritysten 

toimintaan merkittävästi alasta riippumatta. (Pedersen & Gwozdz, 2014.) 

Vastuullisuus tulee olemaan tulevaisuuden merkittävämpiä trendejä, minkä takia 

aihetta on tärkeä tutkia ja tuntea toimialasta riippumatta (Ozdamar-Ertekin, 2019). 

Vastuullisuus näkyy nyt jo vahvasti sekä yksilöiden arjessa että yritysten toiminnassa 

ja tämä ilmiö tulee vahvistumaan entistä enemmän. Voidaankin jo alkaa sanomaan, 

että vastuullisuus on yksi tämän hetken merkittävimmistä ja voimakkaimmista 

trendeistä ja puheenaiheista. 

Viime vuosikymmenten aikana, yritykset ovat ottaneet vastuullisuuden huomioon 

heidän toiminnassaan jatkuvasti enemmän, ja sama pätee myös luksusmuotibrändeihin 

(Ozdamar-Ertekin, 2019). Monilla luksusmuotibrändeillä on paljon vaikutusvaltaa, 

mikä samalla luo niille painetta olla edelläkävijöitä monilla eri osa-alueilla. Koko 

muodin toimialalla on vastuu viedä toimintaansa kohti vastuullisuutta, mutta suurin 

vastuu on kuitenkin luksusmuotiyrityksillä (Dickenbrok & Martinez, 2018). 

Pikamuotiyritykset nimittäin ottavat mallia luksusmuotibrändeiltä ja melkeinpä 

kopioivat niiden toimintaa, linjauksia ja kampanjoita. Tämän takia 

luksusmuotiyritysten on näytettävä mallia koko toimialalle, kuinka olla vastuullisia ja 

viedä osaltaan maailmaa kohti kestävää kehitystä. (Dickenbrok & Martinez, 2018.) 
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Kasvava huoli ja tietoisuuden lisääntyminen liittyen ylikuluttamiseen, vastuulliseen 

tuotantoon ja kuluttamiseen on huomioitava myös markkinoinnin ja yleisesti ottaen 

liiketoimintojen strategioissa. Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet vahvasti 

halvempien elintarvikkeiden (esimerkiksi maitotuotteet) vastuullisuuteen. Lähiaikoina 

mukaan on tullut myös uusia markkinasektoreita, kuten teknologia ja matkustaminen. 

Luksussektori on kuitenkin jäänyt niin sanotusti unohduksiin ja kyseisen toimialan 

vastuullisuuden tutkiminen on edelleenkin vähäistä.  (Osburg, Davies, Yoganathan & 

McLeay, 2021.) Myös Athwal, Wells, Carrigan ja Henninger (2019) väittävät 

artikkelissaan, että luksusbrändien vastuullisuusviestinnän keinoista ei olla tehty kovin 

paljon aikaisempia tutkimuksia, minkä takia tätä aihetta on erityisen tärkeä tutkia. 

Usein ajatellaan, että esimerkiksi Suomessa ei ole luksusmuotibrändejä, mutta 

itseasiassa tämä ei pidä paikkaansa, jos tutkitaan luksuksen määritelmää. 

Luksusmuodissa korostuu harvinaisuus, korkea laatu ja hinta. (Ma, Shi, Chen & Luo, 

2012.) Luksus on tuote tai kokemus, joka on houkutteleva mutta ei välttämättä 

tarpeellinen (Ko & Woodside, 2013). Lähivuosien aikana on myös nostettu esille 

uudempia termejä luksuksesta; uusi luksus, luksusta massoille ja saavutettava luksus. 

Uusi/saavutettava luksus on saatavilla laajemmalle asiakassegmentille, se on 

helpommin lähestyttävää ja sen hintataso on alempi kuin perinteisillä luksustuotteilla. 

(Granot, Russell & Brashear-Alejandro, 2013.) 

Suomalaisiin ja pohjoismaisiin muotibrändeihin, kuten Marimekkoon, yhdistyy 

ainutlaatuisuus, korkea laatu ja käsityö, joita liitetään myös luksuksen määritelmään. 

Tutkimuksia kansainvälisten ja isojen luksusmuotibrändien vastuullisuudesta löytyy 

melko paljon, mutta näin asia ei ole pohjoismaisten luksusmuotibrändien kohdalla. 

Tässä on selvä tutkimusaukko, minkä takia tässä tutkielmassa keskitytään tutkimaan 

pohjoismaalaisia luksusmuotibrändejä ja heidän markkinointiviestintäänsä 

vastuullisuudesta.  

Athwal, Wells, Carrigan ja Henninger (2019) artikkelissa kootaan yhteen aikaisemmat 

tutkimukset vastuullisuuden markkinoinnista luksusalalla, mikä toimii hyvänä pohjana 

tälle tutkimukselle. Kyseisen tutkimuksen tuloksissa huomataan, että aihetta ei ole 

tutkittu kovin paljon, mikä vahvistaa tämän tutkimuksen tutkimusaukkoa entistä 

enemmän. Artikkelissa todetaan, että osa kuluttajista kokee termin, ekologinen 
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luksusmuoti, herättävän enemmän negatiivisia kuin positiivisia tunteita (Athwal, 

Wells, Carrigan ja Henninger, 2019). Onkin mielenkiintoista tutkia, että kuinka 

luksusmuotibrändit viestivät vastuullisuudesta ja mitä sanamuotoja he käyttävät 

viestiessään vastuullisesta muodista.  

Tutkimukseen on otettu kaksi suomalaista (Marimekko ja Voglia), kaksi ruotsalaista 

(Tiger of Sweden ja Filippa K) ja kaksi tanskalaista (Samsøe Samsøe ja Ganni) 

brändiä. Yritykset valittiin tarkoituksella eri pohjoismaista, jotta voidaan tutkia 

mahdollisia eroja ja samankaltaisuuksia maiden vastuullisuusviestinnässä. 

Tutkimukseen valittiin vain kaksi yritystä per maa, koska tarkoituksena on syventyä 

tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin jokaiseen brändiin ja myös sen takia, että 

valittujen yritysten nettisivuilla on melko laajasti tietoa heidän vastuullisuudestaan.  

Digitaalisten kanavien kautta tapahtuva markkinointiviestintä muotiyritysten 

vastuullisuudesta on tärkein keino edistää muutosta ja muovata kuluttajien 

ostokäyttäytymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita (Urmínová & Kusá, 2020). 

Tämän vuoksi tutkimuksessa on päätetty ottaa tarvittava data analysoimalla yritysten 

nettisivuja, joista on tullut merkittävä kanava toteuttaa markkinointiviestintää. 

Yritysten nettisivuilta saa riittävän laajasti ja oleellista dataa tutkimusta varten. Tämä 

tutkimus pohjautuu sisällönanalyysiin. Sen tavoitteena on analysoida ja kuvata 

aineiston sisältöä sanallisesti. 

Tutkimuksen tulokset on jaettu viiteen eri osa-alueeseen; yleiskuva brändeistä, 

vastuullisuus sidoksissa brändikuvaan, avoimuus keinona markkinointiviestintään, 

vastuullisuus osana tuotteiden muotoilufilosofiaa ja kuluttajien ohjeistaminen 

vastuullisuuteen. Tutkimuksessa huomattiin, että osa yrityksistä haluaa pitää 

vastuullisuuden erillään heidän brändistään ja osa haluaa taas linkittää sen vahvasta 

brändin ytimeen ja bränditarinaan. Tätä aihetta käsitellään luvussa 6.2.; vastuullisuus 

sidoksissa brändikuvaan.  

Luvussa 6.3., avoimuus keinona markkinointiviestintään, tutkitaan, kuinka avoimia 

brändit ovat vastuullisuudestaan, ja selvitetään viestivätkö he myös ei niin 

positiivisista asioista liittyen vastuullisuuteen ja millä tavalla. Tutkimuksessa 

huomattiin, että jokainen yritys viestii avoimesti toiminnastaan ja epäkohdistaan, 
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mutta osa vähemmän ja osa taas enemmän. Brändeillä on kolme pääkeinoa avoimeen 

vastuullisuusviestintään; nykyhetken tilanteen kuvaaminen läpinäkyvästi (avoin 

käytetyistä materiaaleista, prosessista ja tehtaista) ja viestiminen omasta toiminnastaan 

kriittisesti sekä muotialan ongelmakohtien kriittinen lähestyminen ja niistä 

viestiminen.  

Luvussa 6.4. kuvataan, miten vastuullisuus näkyy osana tuotteiden muotoilufilosofiaa. 

Muotialan brändien liiketoiminta perustuu tuotteiden myymiseen, joten tässä osiossa 

analysoidaan, että miten vastuullisuus näkyy osana itse tuotteiden muotoilufilosofiaa. 

Tutkimuksessa huomattiin, että brändien tuotteiden muotoilufilosofiassa toistuvat 

samat teemat ja piirteet. Näitä yhteisiä ominaisuuksia ovat; ajattomuus, 

minimalistisuus, yksinkertaisuus, laadukkuus, kestävyys, pitkäikäisyys ja 

käytännöllisyys. 

Luvussa 6.5. tutkitaan, ohjeistavatko brändit kuluttajia kohti vastuullista elämäntapaa 

ja jos kyllä, niin millä keinoilla. Suurin osa tutkimukseen valituista brändeistä toteuttaa 

sosiaalista markkinointia neuvomalla ja kehottamalla kuluttajia olemaan vastuullisia. 

1.2 Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on lisätä ymmärrystä vastuullisuudesta osana pohjoismaisten 

saavutettavien luksusmuotibrändien markkinointiviestintää. Tavoitteena on kasvattaa 

ymmärrystä siitä, miten saavutettavat luksusmuotibrändit viestivät 

vastuullisuudestaan, ja miten he yhdistävät sen heidän brändikuvaansa pohjoismaisten 

yritysten kontekstissa. Näiden tavoitteiden lisäksi halutaan kuvata, mihin 

luksusmuotiala on menossa, ja millä tavalla nopeasti kasvava vastuullisuustrendi 

näkyy tutkimukseen valittujen yritysten markkinointiviestinnässä. Näin ollen, 

tutkielman päätutkimuskysymykseksi muodostuu: 

Miten saavutettavat pohjoismaiset luksusmuotibrändit toteuttavat 

markkinointiviestintää vastuullisuudestaan?  

Tämän lisäksi on valittu kaksi alatutkimuskysymystä täydentämään ja tarkentamaan 

päätutkimuskysymystä: 
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Mistä vastuullisuuden osa-alueista saavutettavat luksusmuotibrändit viestivät?  

Mitkä ovat vastuullisuuden haasteet ja mahdollisuudet saavutettavan luksusmuodin 

kontekstissa? 

1.3 Tutkimuksen rakenne 

Johdannon jälkeen kuvataan käsiteltävän aiheen oleellisimpia käsitteitä, ilmiöitä ja 

teorioita. Näin lukija saa kokonaisvaltaisen ja kattavan ymmärryksen aiheesta ja siihen 

liittyvistä ilmiöistä. Tämän tutkimuksen oleellisimpia käsitteitä ovat luksusmuoti, 

vastuullisuus, vastuullinen luksusmuoti, saavutettava luksusmuoti, vastuullinen 

saavutettava luksusmuoti, markkinointiviestintä ja vastuullinen markkinointiviestintä. 

Kuten voidaan huomata, aiheeseen liittyviä käsitteitä on melko paljon, minkä takia on 

erityisen tärkeää käydä nämä kaikki läpi tarpeeksi perusteellisesti ennen kuin lukija 

siirtyy itse tutkimukseen.  

Luvussa viisi kuvaillaan aineiston hakuprosessi, ja miten tutkimukseen valittuihin 

aineistoihin päädyttiin. Luvussa kuusi siirrytään tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksen 

tulokset on jaettu viiteen eri osa-alueeseen; yleiskuva brändeistä, vastuullisuus 

sidoksissa brändikuvaan, avoimuus keinona markkinointiviestintään, vastuullisuus 

osana tuotteiden muotoilufilosofiaa ja kuluttajien ohjeistaminen vastuullisuuteen. 

Nämä osiot kuvattiin tarkemmin johdannossa. Luvussa 7 tehdään johtopäätökset ja 

analysoidaan tutkimuksen luotettavuus sekä kerrotaan jatkotutkimusehdotukset.  
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2 LUKSUSMUOTI JA VASTUULLISUUS 

2.1 Luksusmuodin määritelmä 

Luksuksella on pitkä historia, mutta sen määritelmästä ei olla siltikään päästy 

yhteisymmärrykseen (Kapfer, 2012). Luksusmuodille ei ole olemassa mitään yhtä ja 

tiettyä vakiintunutta määritelmää, koska siihen vaikuttaa monia eri tekijöitä. 

Määritelmään vaikuttaa konteksti, jossa luksuksesta puhutaan. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tietyssä ajanjaksossa ja kulttuurissa luksuksen määritelmä voi vaihdella paljonkin. 

(Turunen, 2015). Wiedmannin, Henningssin ja Siebelsin (2009) täydentävät, että 

luksusta voi olla haastavaa ymmärtää ja määritellä, koska se tarkoittaa usein eri asiaa 

eri ihmisille ja sen merkitys vaihtelee riippuen yksilön mielentilasta tai 

elämäntilanteesta. Esimerkiksi, ennen tietokoneen omistaminen oli todella harvinaista, 

mutta nykyään sen omistaa melkein jokainen ainakin länsimaissa ja kehittyneissä 

maissa asuvat. 

Muoti voidaan jakaa moneen eri osa-alueeseen, mutta yhden määritelmän mukaan se 

voidaan jakaa massamuotiin ja luksusmuotiin. Luksusmuodissa korostuu 

harvinaisuus, ylellisyys, laatu, korkeampi hinta ja symbolinen merkityksellisyys. 

Massamuotiin taas liitetään käytännöllisyys, mukavuus ja osittainen symbolinen 

merkityksellisyys. (Ma, Shi, Chen & Luo, 2012.) Muodin ja luksuksen yhteys voidaan 

nähdä haastavana. Luksukseen liittyy ajattomuus, harvinaisuus ja ”haute couture” -

muotityyli, kun taas muotiin liittyy päivittyvät vaatelinjastot sesonkien ja trendien 

mukaisesti. (Turunen, 2015). 

Luksukseen liittyy sekä symbolinen että kokemuksellinen ulottuvuus, mitkä ilmenevät 

yhteiskunnallisella ja luksuksen käyttäjän henkilökohtaisella tasolla (Turunen, 2015). 

Yksi yleisimmistä luksusmuodin määritelmistä on seuraava: luksusmuoti on unelmaa 

ja nautintoa (Turunen, 2015; Kapfer, 2012). Luksustuotteita pidetään ylimääräisinä 

nautinnon tuottajina, kun taas perustuotteet niin sanotusti lievittävät ei haluttua 

epämukavuuden tunnetta. (Wiedmann, Hennigs, Siebels, 2009). Perinteisesti on 

ajateltu, että luksusbrändien ominaisuuksiin pitää kuulua vahvat perinteet ja pitkä 

historia, jotta ne voivat saavuttaa suositun ja arvokkaan aseman. Esimerkiksi, Louis 
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Vuitton, Prada ja Dior ovat juuri näitä pitkän historian omaavia perinteisiä 

luksusmuotibrändejä (Escobar, 2016.)  

Digitalisaation myötä yhä enemmän panostetaan yritysten nettisivuihin, sosiaaliseen 

mediaan, digimarkkinointiin, hakukoneoptimointiin ja kampanjoihin verkossa. 

Luksusmuotibrändeille on kuitenkin yhä edelleen tärkeää heidän fyysiset myymälänsä. 

Kaupat sijaitsevat usein hyvällä ja suositulla alueella, jotka auttavat luomaan ylellistä 

brändikuvaa. Kaupoissa on usein vain pieni osa tuotteista esillä, mikä auttaa luomaan 

kuvaa harvinaisuudesta ja uniikkiudesta. Erinomainen asiakaspalvelu ja 

merkityksellinen ostokokemus vahvistaa asiakkaiden sidettä brändiin. (So, Parsons 

and Yap, 2015, s.97.) 

Seuraavaksi käydään yleisellä tasolla läpi luksuksen kulutuksen motiivit, koska se 

auttaa hahmottamaan, miksi luksusmuotia halutaan ylipäätään ostaa ja tämän 

ymmärtäminen auttaa ymmärtämään kokonaisuutta. Tässä tutkielmassa luksusmuodin 

kulutuksen motiivit ovat jaettu kolmeen ryhmään, jotka ovat sisäiset, funktionaaliset 

ja ulkoiset motiivit. Henkilökohtaisella eli sisäisellä motiivilla tarkoitetaan sitä, kun 

motivaation lähde on syntynyt yksilöstä sisäisesti. Luksusmuodin kautta yksilöt voivat 

näyttää kiinnostuksen kohteensa ja oman arvomaailmansa muille ihmisille (Ki, Lee & 

Kim, 2017). Näin ollen, luksusmuotituotteiden ostaminen ja käyttäminen voi toimia 

itseilmaisun keinona monille ihmisille (Ünal, Deniz & Akin, 2019). Funktionaalinen 

motiivi liittyy siihen, että minkälaisena yksilö kokee luksustuotteen laatutason olevan 

(Turunen, 2015). Kuluttaja voi arvioida tuotteen laadukkuuden ennen ostamista 

(muiden arvostelut tai yleinen mielikuva), ostohetkellä tai oston jälkeen tuotteen 

käytön kautta (Vigneron & Johnson, 1999). Ulkoiset motiivit liittyvät taas yksilön 

sosiaaliseen ympäristöön ja muihin ulkoisiin tekijöihin. Tähän liittyy monia motiiveja, 

mutta muutama niistä ovat esimerkiksi kunnioituksen ja hyväksynnän hakeminen. 

(Ünal, Deniz & Akin, 2019.) 

Tässä tutkielmassa ei kuitenkaan käsitellä edellä mainittuja perinteisiksi 

luksusmuodiksi luokiteltuja brändejä vaan keskitytään uuden ajan 

luksusmuotibrändeihin, joita kutsutaan muun muassa saavutettavaksi tai uudeksi 

luksuksesi. Tätä aihetta käsitellään myöhemmissä luvuissa. 
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2.2 Vastuullisuuden määritelmä 

Kuluttajat ympäri maailmaa ovat nykyään erityisen tarkkoja siitä, että yritykset ja 

jälleenmyyjät noudattavat toiminnassaan vastuullisuuden periaatteita. (Henninger, 

Alevizou, & Oates, 2016).  Vastuullisuudelle ei kuitenkaan ole yhtä vakiintunutta ja 

niin sanotusti lakisääteistä määritelmää, mikä taas vaikeuttaa asioita esimerkiksi 

vastuullisuusviestintään liittyen. (The state of Fashion, 2021.) Yritykset voivat sanoa 

olevansa vastuullisia, mutta todellisuudessa tämä voi tarkoittaa täysin eri asioita eri 

yrityksille. Osalle termi tarkoittaa enemmän laillista vastuullisuutta, kun taas toisille 

se voi liittyä sosiaalisiin elementteihin, kuten eettisyyteen (Okoye, 2009).  Termin 

määritelmään liittyvä epäselvyys voi aiheuttaa vakaviakin ongelmia, esimerkiksi 

estäen yrityksiä solmimasta tuottavia sopimuksia, koska ihmisille sana vastuullisuus 

voi tarkoittaa eri asioita (Dahlsrud, 2008).  

Dahlsrud (2008) huomasi tutkimuksessaan myös, että vastuullisuuden määritelmät 

onnistuvat kuvaamaan vastuullisuutta ilmiönä, mutta ne eivät kuitenkaan anna ohjeita 

tai keinoja, että kuinka yritykset voivat ratkaista siihen liittyviä ongelmia. On 

huomioitava, että edellä mainittu tutkimus on yli 10 vuotta vanha, mutta sama ongelma 

vaikuttaa olevan edelleen läsnä. Yhden ja ainoan määritelmän saavuttaminen ei 

välttämättä ole tarpeellista, vaan olisi oleellista saada jonkinlainen yhtenäinen käsitys 

siitä (Okoye, 2009). Okoye (2009) mukaan on hyväksyttävää olla useampia 

määritelmiä, kunhan saadaan yhtenäisempi käsitys vastuullisuudesta myös globaalilla 

tasolla. On myös ymmärrettävä, että määritelmä vaihtelee riippuen tietyn maan, alueen 

tai toimialan taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista olosuhteista (Jamal & 

Mirshak, 2007). 

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) määrittelee 

vastuullisuuden seuraavasti: Yritysten sitoutuminen neljään eri osa-alueen edistää 

vastuullisuutta. Nämä neljä osa-aluetta ovat: taloudellisen kehityksen ylläpitäminen, 

työntekijöiden ja heidän perheidensä sekä paikallisten yhteisöjen ja yhteiskunnan 

elämän laadun jatkuva parantaminen. (WBCSD, 2001.) Jamalin ja Mirshakin (2007) 

mukaan vastuullisuustavoitteet saavutetaan erilaisia johtamiskeinoilla, joilla 

varmistetaan, että yritys maksimoi toiminnastaan tulevat positiiviset vaikutukset 

yhteiskuntaan. Vastuullinen liiketoiminta tarkoittaa Euroopan komission mukaan sitä, 
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että yritysten toiminta saa aikaan positiivisia vaikutuksia kestävään kehitykseen 

liittyen kolmessa eri osa-alueeseen, jotka ovat talous, ympäristö ja sosiaalinen. 

Euroopan komission määritelmä sosiaalisesta vastuullisuudesta on taas seuraava; 

yrityksillä on vastuu huolehtia heidän toimintansa vaikutuksista yhteiskuntaan. 

Vastuullisten yritysten strategiaan on sidottu sosiaaliseen, ympäristöön, eettisyyteen, 

kuluttajiin ja ihmisoikeuksiin liittyvät aiheet, minkä lisäksi niiden on noudatettava 

lakeja. (Euroopan komissio, 2021.) 

Vastuullisuus on jaettu moneen eri osa-alueeseen riippuen sen määritelmästä. Malik 

(2015) on jakanut yrityksen tyypilliset vastuullisuuteen liittyvät aktiviteetit seitsemään 

eri osa-alueeseen; työntekijät, asiakkaat, yhteisö, ympäristö, sijoittajat, lait ja 

toimittajat. Työntekijöille tarjotaan paremmat työterveys ja koulutus mahdollisuudet 

sekä korkeammat palkat. Asiakkaille tarjotaan enemmän valinnanvaraa laajempien 

tuotekategorioiden kautta ja yleisesti ollaan asiakaslähtöisempiä. Ympäristöön 

liittyviin osa-alueisiin kuuluu veden ja energian säästäminen, ilmansaasteiden 

minimoiminen ja kestävä rakentaminen. Näiden lisäksi on myös varmistettava 

toimittajien yhdenvertainen kohtelu ja turvallinen työympäristö. (Malik, 2015.)  

Malik (2015) on tutkimuksessaan antanut myös keinoja vastuullisten tekojen 

toteuttamiseen yrityksessä. Työntekijöiden tuottavuutta ja tehokkuutta voidaan 

parantaa, minkä lisäksi voidaan luoda houkuttelevampaa työntekijämielikuvaa. 

Yhdenvertaisuuden korostaminen, asiakkaiden lojaaliuden kasvattaminen ja 

brändimielikuvan parantaminen ovat myös keinoja kohti vastuullisuustavoitteita. 

(Malik, 2015.) Nämä ovat vain muutamat esimerkit keinoista kohti vastuullisuutta.  

Kestävän kehityksen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville hyvät 

elämisen mahdollisuudet. Kestävän kehityksen tärkeimpiä aiheita ovat esimerkiksi, 

kaiken toiminnan sopeuttaminen pitkällä aikavälillä ympäristön kestokykyyn, 

taloudellisen toiminnan jatkuva kasvu sekä väestönkasvun ja köyhyyden hallinta. 

(Ympäristöministeriö, 2013.) Kestävällä kehityksellä on kolme osa-aluetta, jotka ovat 

taloudellinen, ympäristöllinen ja sosiaalinen (de Brito, Carbone & Blanquart, 2008). 

Henninger, Alevizou, ja Oates (2016) määrittelevät tutkimuksessaan vastuullisuuden 

seuraavasti; Sen tavoitteena on turvata nykyisille ja tuleville sukupolville sellaiset 

elinolot, jossa heidän tarpeensa täytetään ilman kompromisseja. Kuten voidaan 
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huomata edellä mainituista määritelmistä, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen 

määritelmät ovat hyvinkin samanlaiset. Tämä toimii hyvänä esimerkkinä siitä, kuinka 

vastuullisuus ja siihen liittyvien aiheiden määritelmät eivät ole vakiintuneita ja 

vaihtelevat riippuen toimijasta tai tutkimuksesta.  

Tässä tutkielmassa käytetään pääosin termiä vastuullisuus, mutta on tärkeä ymmärtää 

myös kestävän kehityksen määritelmä, koska se toki linkittyy vahvasti 

vastuullisuuteen ja käsiteltävät aiheet ovat osin samanlaisia.  Selkeyden ja aiheen 

rajauksen vuoksi tutkielmassa keskitytään vastuullisuuden kahteen pääosa-alueeseen; 

sosiaalinen ja ympäristöllinen. Monissa muodin vastuullisuuteen liittyvissä 

tutkimuksissa keskityttiin juuri näihin kahteen näkökulmaan (Pedersen & Gwozdz, 

2014). Myös Dickenbrokin ja Martinezin (2018) mukaan muotibrändien pitäisi 

keskittyä erityisesti ympäristöön, sosiaaliseen ja eettisyyteen liittyviin haasteisiin.   

2.3 Vastuullisuus luksusmuodin kontekstissa; haasteet 

Vastuullinen muoti ilmestyi ensimmäisen kerran keskusteluihin 1960-luvun aikana, 

jolloin kuluttajien tietoisuus ja huoli heräsi liittyen vaatteiden tuotannosta syntyneisiin 

negatiivisiin ympäristövaikutuksiin (Henninger, Alevizou, & Oates, 2016). Nykyään 

kuluttajat välittävät yhä enemmän siitä, että brändien arvoihin kuuluu vastuullisuus, ja 

että sitä toteutetaan myös käytännön tasolla. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä, että 

kuluttajien tietoisuus vastuullisuudesta ja vastuullisesta muodista on kasvanut 

(Henninger, Alevizou, & Oates, 2016). Kyseinen trendi on näkynyt myös vuonna 2020 

siinä, että monet kauneus -ja muotialan yritykset kokevat painetta ottaa vastuullisuus 

mukaan toimintaansa (Karl, 2021). 

Vastuullisesta muodista käytetään muun muassa seuraavia termejä; vihreä, eettinen, 

ekologinen ja orgaaninen muoti. Vastuullisen muodin termien paljous ja niiden eri 

tarkoitukset tekevät aiheen ymmärtämisestä haastavaa sekä tutkijoille että kuluttajille 

(Dickenbrok & Martinez, 2018). Vastuullinen muoti kuuluu hitaan muodin 

ideologiaan (slow fashion), jonka tavoitteena on muokata muotialan toimintaa, 

tavoitteita ja arvoja nykypäivään sopiviksi. Fletcherin (2010) mukaan hidas muoti on 

vastakohta pikamuodille, jonka tavoitteena on tuottaa jatkuvasti enemmän tuotteita ja 

kasvaa taloudellisesti. (Fletcher, 2010, s. 260–262.) Henningerin, Alevizoun ja Oatesin 
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(2016) mukaan taas hidas muoti ei ole nimenomaan vastakohta pikamuodille, vaan se 

on paljon enemmän sisältäen esimerkiksi tuotantoprosessien päivittämisen ja koko 

yrityskulttuurin muokkaamisen.  

Muodin ja luksuksen yhteys voidaan nähdä haastavana. Luksukseen liittyy ajattomuus, 

harvinaisuus ja ”haute couture” -muotityyli, kun taas muotiin liittyy päivittyvät 

vaatelinjastot sesonkien ja trendien mukaisesti. (Turunen, 2015.) Tämän lisäksi, 

yleisesti muotiin ja myös luksusmuotiin kuuluvat jatkuva muutos ja innovatiivisuus. 

Muodissa on vuodenajasta riippuvat sesongit ja niiden mukaan vaihtelevat 

vaatelinjastot, jotka ohjaavat kuluttajia ostamaan uusia tuotteita säännöllisesti, koska 

muuten jää jälkeen muotitrendeistä. Nämä asiat ovat täysin ristiriidassa 

vastuullisuustavoitteiden kanssa, joissa yritetään nimenomaan hillitä ylikuluttamista. 

(Godart & Seong, 2014.) Luksusmuodin ja muun muotialan erottaa kuitenkin 

luksukseen liitetty ominaisuus, joka on ajattomuus. Luksusmuotibrändit pyrkivät 

luomaan ajassa kestäviä ja korkealaatuisia tuotteita, mutta samalla ne uudistavat 

tuotelinjastojaan trendien ja vuodenaikojen mukaan, mikä on taas muodin ominaisuus. 

(Osburg, Davies, Yoganathan & McLeay, 2021.) Tässä on nähtävissä selkeä ristiriita, 

toisaalta luksus tukee vastuullisuutta, mutta muoti ei niinkään.  

Vastuullisuuden ja luksusmuodin yhdistäminen ei siis ole välttämättä mikään 

yksinkertainen tehtävä. Luksusmuotibrändien on valmistettava tuotteensa 

vastuullisesti, varmistettava oikeanlaiset työolosuhteet ja oltava saastuttamatta 

maapalloa. Vastuullisuustavoitteet voivat täyttyä, kunhan nämä asiat ovat kunnossa. 

(Kapferer, 2013.) Yksi oleellisimmista ongelmista on kuitenkin se, että muodin 

ajatellaan olevan toiseksi saastuttavin toimiala koko maailmasta (Urmínová & Kusá, 

2020). Muodista on tullut myös kansainvälinen toimiala, jossa suurin osa 

tuotantolaitoksista sijaitsee kehitysmaissa, kuten Aasian ja Afrikan maissa. Suurin osa 

Eurooppaan saapuneista vaatteista tulee kehitysmaista. Tämä taas aiheuttaa sen, että 

yritykset eivät voi valvoa niin tarkasti sidosryhmien ja toimittajien toimintaa, jolloin 

vastuullisuuden takaaminen täysin ei yksinkertaisesti ole mahdollista. (Pedersen & 

Gwozdz, 2014.) Toimitusketjuihin liittyvistä asioista ja ongelmakohdista ei olla 

myöskään tarpeeksi avoimia. (Osburg, Davies, Yoganathan & McLeay, 2021.) Nämä 

ongelmat tiedostetaan usein pikamuotiyritysten kohdalla, mutta luksusmuotibrändit 

ovat jätetty vähemmälle huomiolle tämän ongelman osalta. (Hiltunen, 2017.) Tämän 
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takia luksusmuotibrändit eivät välttämättä koe tarvetta muuttaa toimintaansa 

vastuullisempaan suuntaan, mikä on toki suuri ongelma. 

Luksusmuodin tuotteet tunnetaan niiden laadukkuudesta ja ainutlaatuisuudesta, joita 

voi olla vaikeaa yhdistää ekologisuuteen. Tämä voi olla haastavaa, koska 

luksusmuotiyritysten pitäisi käyttää valmistusprosesseissaan ekologisia ja 

vastuullisesti tuotettuja materiaaleja ja samalla pitää kiinni tuotteen ainutlaatuisesta ja 

laadukkaasta ulkomuodosta. (Angelis, Adıgüzel & Amatulli, 2016.) Monet 

luksusmuotibrändit (mm. Prada, Cucci ja Versace) ovat esimerkiksi kieltäytyneet 

käyttämästä turkista, koska niiden käyttö ei ole eettistä eivätkä ne sovellu nykyajan 

vastuullisuustavoitteisiin (Kratofil, 2019). Tämä muutos on otettu kyllä yleisesti ottaen 

hyvin vastaan, mutta tämä toimii hyvänä esimerkkinä muutoksesta. 

Osa voi ajatella, että luksusmuotialan aiheuttamat ympäristö- ja sosiaalihaitat olisivat 

jollain tavalla vähäisempiä verrattuna muihin aloihin, kuten kaivostoimintaan tai 

öljyalaan (Carrigan, Moraes & McEachern, 2013). Luksusmuotiin liittyy kuitenkin 

ongelmallisia prosesseja ja verkostoja, jotka ovat ympäristölle haitallisia tai eivät 

noudata esimerkiksi ihmisoikeuteen liittyviä lakeja. Monien kankaiden 

valmistusprosessiin kuluu paljon energiaa ja tuotantoon tarvitaan paljon raakaöljyä ja 

kemikaaleja, mitkä tuottavat vaarallisen määrän erilaisia sivutuotteita ja päästöjä. 

(Carrigan, Moraes & McEachern, 2013).  

Monet yhdistävät luksusmuotituotteiden korkeamman hinnan vastuulliseen 

toimintaan. Monet vaatetehtaat kuitenkin tekevät vaatteita sekä pikamuotiyrityksille 

että luksusmuotiyrityksille, ja valitettavan useissa kehitysmaiden vaatetehtaissa on 

ongelmia työolosuhteisiin, alipalkkaukseen ja saasteisiin liittyen. (Hiltunen, 2017.) 

Monet luksusmuotibrändit ovat siirtäneet tuotantonsa halvempiin kehitysmaihin, 

koska tavoitteena on minimoida valmistuskustannukset ja maksimoida 

jälleenmyyntihinnan (Kapferer, & Michaut-Denizeau, 2013).  Ongelmana on myös 

myymättömäksi jääneiden tuotteiden tuhoaminen kierrättämisen sijaan, mikä on 

valitettavan yleistä (Osburg, Davies, Yoganathan & McLeay, 2021). Esimerkiksi, 

suomalaiset heittävät vuosittain roskiin asukasta kohden kesimäärin 13 kiloa tekstiilejä 

(Yle Areena, 2017). Vastuullisen luksusmuotiyrityksen pitäisi ottaa kiertotalous osaksi 
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strategiaansa; tuotteet pitäisi olla tuotettu vastuullisesti ja käytettävät materiaalit pitäisi 

olla kierrettäviä (Niinimäki, 2017).  

2.4 Vastuullisuus luksusmuodin kontekstissa; mahdollisuudet 

Luksusmuotibrändeillä on iso rooli ja vastuu viedä koko muodin alaa kohti 

vastuullisempaa tulevaisuutta kansainvälisellä tasolla. Tämä johtuu siitä, että 

luksusmuodin kuluttajien koulutustaso nousee jatkuvasti ja he ovat entistä enemmän 

huolissaan ympäristöön ja ihmisoikeuksiin liittyvistä ongelmista. (Carrigan, Moraes & 

McEachern, 2013.) Tämän lisäksi pikamuotiyritykset ottavat mallia 

luksusmuotibrändeiltä ja melkeinpä kopioivat niiden toimintaa, linjauksia ja 

kampanjoita. Tämän takia luksusmuotiyritysten on näytettäviä mallia koko toimialalle, 

kuinka olla vastuullisia ja viedä osaltaan maailmaa kohti kestävää kehitystä. 

(Dickenbrok & Martinez, 2018.)  

Monet kansainväliset luksusmuotibrändit ovat ottaneet lähivuosien aikana 

tavoitteekseen olla ympäristöystävällisempiä ja huomioida vastuullisuuteen liittyvät 

asiat toiminnassaan (Angelis, Adıgüzel & Amatulli, 2016). Näillä 

luksusmuotibrändeillä on esimerkiksi ympäristöystävällisiä tuotteita, ja ne korostavat 

myös viestinnässään vastuullisia tekojaan. Monet kuluttajat ovat ottaneet tämän 

muutoksen hyvin vastaan (Carrigan, Moraes & McEachern, 2013). Esimerkiksi, 

tunnettu kansainvälinen luksusmuotibrändi, Stella McGartney, on yksi ensimmäisistä 

alan yrityksistä, joka otti vastuullisuuden vahvasti mukaan toimintaansa ja osaksi 

brändiään (Angelis, Adıgüzel & Amatulli, 2016). Myös suuri ja kansainvälinen 

luksusmuoti konserni, Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), on ollut merkittävästi 

avoimempi vastuullisuudestaan ja yleisesti toiminnastaan lähivuosien aikana. (Osburg, 

Davies, Yoganathan & McLeay, 2021).  

Kuten aikaisemmin huomattiin, vastuulliselle muodille tai luksusmuodille ei ole 

olemassa vain yhtä ja selkeää määritelmää, mikä aiheuttaa haasteita sekä yrityksille 

että kuluttajille. Tutkijat ovat kuitenkin alkaneet hahmottamaan ja selkeyttämään 

vastuullisen muodin kenttää, jotta yritysten olisi helpompi toteuttaa 

markkinointiviestintää vastuullisuudestaan. Henninger, Alevizou ja Oates (2016) ovat 

luoneet tutkimuksensa pohjalta vastuullisen muodin matriisin (ks. kuva 1), joka auttaa 
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yrityksiä sekä hahmottamaan keinoja kohti vastuullista muotia että mittaamaan heidän 

nykytilannettaan. Matriisissa on monta eri osa-aluetta, kuten läpinäkyvyys, 

ihmisoikeudet, eettisyys ja ympäristöystävälliset materiaalit. (Henninger, Alevizou, & 

Oates, 2016). Matriisia voidaan soveltaa hyvin myös luksusmuodin kenttään. Tämän 

kaltaiset mallit auttavat luksusmuotiyrityksiä pääsemään kohti vastuullisuutta ja myös 

todistamaan muille sidosryhmille, että missä vaiheessa vastuullisuusmatkaa he ovat 

parhaillaan (Henninger, Alevizou, & Oates, 2016). Luksusmuodin piirteitä ovat muun 

muassa ajattomuus, pitkäjänteinen tekeminen, innovatiivisuus, merkityksellisyys ja 

perintö (heritage), jotka kaikki ovat mainittu myös vastuullisen muodin matriisissa. 

Näin ollen, monet luksusmuodin piirteet sisältyvät automaattisesti matriisiin osa-

alueisiin. Tämä kertoo siitä, että luksuksen lähtökohdat tukevat jo itsessään 

vastuullisuusperiaatteita, ainakin jonkin verran.   
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Yksi nopeasti kasvaneista trendeistä luksusmuodin toimialalla on käytetyn tavaran 

myyminen tai vuokraaminen eteenpäin (Turunen, Cervellon & Carey, 2020). Käytetty 

luksusmuoti on aikaisemmin omistettua, käytettyä ja niin sanotusti brändätty 

luksuksella (Turunen & Leipämaa-Leskinen, 2015). Kasvanut ilmiö johtuu 

digitalisaatiosta, käytettyjen luksusvaatteiden alemmasta hinnasta, kuluttajien halusta 

tukea vastuullista toimintaa sekä halusta ostaa uniikkeja vaatteita. Käytettyjen 

luksusmuotituotteiden markkinoiden kasvu tukee vastuullisuutta mahdollistaen 

tuotteiden elinkaaren pidentämisen ja kuluttajien sitouttamisen vastuulliseen 

toimintaan. (Turunen, Cervellon & Carey, 2020.) 

 Perus  
(Basic) 

Alhainen 
prioriteetti 

“Medium” 
prioriteetti  

Korkea 
prioriteetti 

Organisationa-
alinen todiste 

Kolmannen 
osapuolen 
todiste 

Tulevaisuuteen 
katsominen 

      

Innovaatiot       
Eettinen muotoilu x      
Eettisesti hankittu       
Merkityksellinen, 
kiinnostava 

      

Tuotantotavat (esim. 
kierrätys) 

      

Monikäyttöinen       
Reilu kauppa, reilut palkat x      
Läpinäkyvyys x      
Tarkistus haitallisten 
aineiden varalta 

      

Pitkäjänteisyys       
Ympäristölliset standardit x      
Ihmisoikeudet x      
Yhteisöjen tukeminen       
Taloudellisesti 
varteenotettava 

      

Ympäristöystävälliset 
materiaalit 

      

Uusiutuvien lähteiden 
käyttö 

      

Rajoitetut kuljetukset       
Omatunnon omaava 
muoti 

      

Perintö (Heritage)       

Kuva 1, Vastuullisen muodin matriisi (mukailtu Henninger, Alevizou, & Oates, 2016) 
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3 LUKSUSMUOTI POHJOISMAISSA 

3.1 Saavutettava luksus 

Perinteisesti luksus on tarkoitettu vain pienen kuluttajaryhmän saataville ja siihen on 

liitetty korkea hintataso ja rajoitettu saatavuus. Luksus ei tarkoita enää samaa asiaa 

kuin aikaisemmin johtuen muun muassa kuluttajien vaikutusvallan ja vaatimusten 

kasvamisesta. (Granot, Russell & Brashear-Alejandro, 2013.) Keskusteluihin on 

noussut uusia käsitteitä, kuten massaluksus, uusi luksus ja saavutettava luksus 

(accessible luxury) (Turunen, 2015). Saavutettavan luksuksen hintataso on alempi, 

mikä tarkoittaa sitä, että luksusmuodin markkinat ovat laajentuneet myös keskiluokan 

saataville. (Ma, Shi, Chen & Luo, 2012.) Yksi hyvä esimerkki saavutettavasta 

luksuksesta on Louis Vuitton brändin käsilaukku, jonka monet kokevat olevan 

tarkoitettu nykyään massoille enemmän kuin tietylle elitistiryhmälle (Turunen, 2015). 

Yhden määritelmän mukaan saavutettava luksus tarkoittaa tuotteita tai palveluita, 

joilla on korkeampi laatu, tyyli ja toivetaso (aspiriation) kuin muilla saman kategorian 

tuotteilla, mutta niiden hintataso ei ole niin korkea (Hennigs, Wiedmann, Behrens, 

Klarmann & Carduck, 2015, s. 119) Uudessa luksusmuodissa korostuu erityisesti 

toiminnallisuus, laatu ja alempi hintataso, mikä kohtaa keskiluokan tarpeiden ja 

kysynnän kanssa. (Ma, Shi, Chen & Luo, 2012.)  

Luksusmuotialalla kilpailu kovenee entisestään ja asiakkaat eivät ole enää niin 

lojaaleja yhdelle tietylle brändille kuin aikaisemmin (So, Parsons and Yap, 2015, s.98), 

minkä takia uuden ajan luksuksen on keskityttävä enemmän brändin ja kuluttajan 

väliseen suhteeseen enemmän kuin pelkkään tuotteeseen. Ennen luksusmuotibrändit 

ovat pärjänneet tunnetulla nimellään ja se oli tärkein tekijä brändi-identiteetin 

luomisessa. Nykyään pelkkä brändin nimi ei riitä, koska kuluttajat arvostavat 

enemmän tunnesidettä, joka muodostuu brändiin. (So, Parsons & Yap, 2015, s.94.) 

Arvoilla ja tuotteen ostamisesta tulevalla tunteella on entistä enemmän merkitystä 

(Granot, Russell & Brashear-Alejandro, 2013). Toisin sanoen, luksusmuotibrändit 

pyrkivät luomaan yhä vahvempia ja kestävämpiä asiakassuhteita, joissa tunteet ja 

lojaaliuden luominen ovat isossa osassa (So, Parsons and Yap, 2015, s.98). 
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Nykyajan luksusbrändit panostavat markkinointiin ja ovatkin tunnettuja heidän 

vaikuttavista markkinointikampanjoistaan (Ma, Shi, Chen & Luo, 2012). De 

Barnierin, Falcyn & Valette-Florencesin (2012) artikkelin mukaan uudet 

luksusmuotibrändit käyttävät entistä enemmän niin sanottua massamarkkinointia, joka 

voi ilmetä myös epäjohdonmukaisena ylimarkkinointina. Nykyään monien yritysten 

tavoitteeksi on tullut kasvattaa myyntiä entistä lyhyemmällä aikavälillä, mistä voi 

seurata harkitsematonta ja epäjohdonmukaista ylimarkkinointia. Sama ilmiö pätee 

myös luksusmuotialaan. (De Barnier, Falcy & Valette-Florence, 2012.) 

Granot, Russell ja Brashear-Alejandro (2013) esittelevät artikkelissaan kolme 

kategoriaa, joihin saavutettava/uusi luksus voidaan jakaa: Accessible superpremium, 

perinteisen luksuksen brändin laajennus (Old luxury brand extensions) ja massabrändit 

(Masstige brands). Tämä kategoriat ovat kuvattu alla olevassa taulukossa 1. Accessible 

superpremium -kategoriassa on tuotteita tai palveluita, joiden hintataso on melko 

korkealla. Ne ovat kuitenkin saatavilla keskiluokalle, koska kyseiset tuotteet tai 

palvelut eivät ole usein kovin isoja kertaostoksia kuluttajalle, esimerkiksi 

kylpyläpalvelut ja kahvilaketju Starbucksin tuotteet. Perinteisen luksuksen brändin 

laajennus -kategoria sisältää tuotteita tai palveluita, joiden hintataso on hieman alempi, 

mutta ne koetaan silti luksukseksi. Esimerkkinä toimii luksusmuotibrändi Louis 

Vuittonin tarjoamat lisätuotteet. Massabrändi -kategoriaan kuuluu tuotteita tai 

palveluita, jotka ovat halvempien massatuotteiden ja perinteisten kalliimpien 

luksustuotteiden välimaastossa, esimerkiksi vaate- ja asustebrändi Victoria`s Secrets. 

(Granot, Russell ja Brashear-Alejandro, 2013.) Kategoriajako auttaa hahmottamaan 

saavutettavan luksuksen eri tasoja ja voidaan huomata, että siihen liittyy monia eri osa-

alueita. 
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Kategoria Kuvaus 

Accessible 

superpremium 

Tuotteiden tai palveluiden hinnat korkeita ja luokittelu 

selvästi premium -tuotteiksi. Saatavilla keskiluokalle, koska 

eivät ole usein niin kalliita yksittäisenä kertaostoksena.  

Old luxury brand 

extensions 

Tuotteiden tai palveluiden hintataso on alempi. Kalliimmat 

ja perinteisemmät luksusbrändit laajentaneet 

tuotekategorioitaan, jotka ovat halvempia, mutta kuitenkin 

koetaan ”luksukseksi”.  

Masstige Brands Tuotteet tai palvelut ovat massatuotteiden ja perinteisten 

luksustuotteiden välimaastossa. Hintataso on alempi kuin 

Accessible superpremium tuotteet, mutta silti korkeampi 

kuin perustuotteilla.  

Taulukko 1, Kategoriajako uudesta luksuksesta (mukaillen Granot, Russell ja 

Brashear-Alejandro, 2013)  

Saavutettavan luksuksen aikakauden syntymiseen ja yleistymiseen liittyy monia eri 

syitä, joista yksi on yhteydessä kuluttajien tarpeisiin. Nykypäivän kuluttajat haluavat 

ilmaista itseään ja tunteitaan tuotteiden avulla, ja heillä on myös enemmän 

varallisuutta kulutettavaksi. Kuluttajilla on myös enemmän vaihtoehtoja, joiden väliltä 

valita juuri heidän tarpeisiinsa sopivat tuotteet. (Silverstein & Fiske, 2003.) 

Luksusmuotibrändien tuotteet ovat nykyään myös saatavilla monista eri 

jakelukanavista, kuten kauppakeskuksista, nettikaupoista tai outlet-kaupoista 

alennettuun hintaa (Turunen, 2015b). Tämä tarkoittaa sitä, että brändien tuotteet ovat 

saatavilla paljon helpommin riippumatta kuluttajan asuinpaikasta. 

Nykyään yritykset voivat valmistaa tuotteensa ulkomaisilla tehtailla halvempaan 

hintaan, koska globaaleja toimitusketjujen hallintapalveluiden tarjoajia on tullut 

entistä enemmän. Tämän lisäksi myös kansainvälisen kaupankäynnin esteet ovat 
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lieventyneet. (Silverstein & Fiske, 2003.) Matalammat palkat, alhaiset 

valmistuskustannukset ja ammattitaitoinen työvoima tarkoittavat sitä, että yhä useampi 

voi perustaa luksusmuotiyritysten tai jo olemassa oleva yritys voi alentaa merkittävästi 

valmistuskustannuksiaan (Silverstein & Fiske, 2003) ja valmistaa tuotteitaan korkealla 

volyymillä (Ajitha & Sivakumar, 2019). Luksusalan yritysten toimintatavat ja 

tavoitteet ovat nykyään samankaltaisia kuin millä vaan muulla toimialalla. Esimerkiksi 

toiminnan lyhytkatseisuus ja päätösten tekeminen pelkkien myyntitavoitteiden 

mukaan kuvaavat luksusmuotialan yrityksiä (Thomas, 2013). 

Saavutettavaan luksukseen voi liittyä myös haasteita tulevaisuudessa; voiko luksusta 

olla olemassa, jos se on saatavilla kaikille tai isolle joukolle kuluttajia? (Turunen, 

2015). Kuinka paljon luksusmuoti voi muuttua niin, että sitä ei enää erota 

massamuodista? Näihin kysymyksiin ei tulla vastamaan tämän tutkimuksen aikana, 

mutta ne ovat mielenkiintoisia kysymyksiä.  

3.1.1 Luksusmuoti pohjoismaissa 

Suurin osa suomalaisista vaatealan yrityksistä on pieniä, kotikutoisia ja tuntemattomia 

suurimmalle osalle väestöstä. Suomalaisista vaatealan yrityksistä vain pieni osa on 

levinnyt kansainväliselle tasolle ja näiden yritysten määrä on todella pieni verrattuna 

muihin pohjoismaihin. Näitä suomalaisia vahvoja vientiyrityksiä on esimerkiksi 

Marimekko, Makia ja Luhta. Suomen vaatealan pitäisi kansainvälistyä ja oppia 

voitaisiin ottaa esimerkiksi ”perinteisestä” vaateteollisuusmaasta, Italiasta. (Yle 

uutiset, 2021.) Muut pohjoismaat, kuten Ruotsi, ovat onnistuneet luomaan enemmän 

kansainvälisesti tunnettuja vaatebrändejä verrattuna Suomeen.  

Suomessa tai yleisesti pohjoismaissa ei ole olemassa samanlaista luksuskulttuuria kuin 

esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Tämä johtuu siitä, että pohjoismaiden tulotaso on 

suhteellisen tasaista, minkä takia varallisuuden korostamista ei olla totuttu katsomaan 

kovin hyvällä. Suomessakin on muodostunut omia negatiivissävytteisiä sanoja tai 

sanontoja varallisuuden korostamiselle, kuten ”pröystäily” ja ”kellä onni on, sen onnen 

kätkekööt”. Nämä kuvaavat suomalaisten vaatimattomuutta, mikä on kuvastanut jo 

pitkään meitä. Voidaankin todeta, että Suomen kulttuuri on jopa luksusvastainen. 

(Nelskylä, 2018.)  
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Minna Lammen (2011) mukaan Suomeen ei ole tullut perinteisiä luksusmuotibrändejä, 

koska täällä ei ole ollut tarpeeksi suurta yläluokkaa, jolla olisi varaa ostaa kalliita 

tuotteita. Lammen mukaan periaatteessa Suomen merkkituotteet ovat luksusta, mutta 

esimerkiksi Marimekko on suunnitellut tuotteitaan alusta alkaen koko väestölle eikä 

vain yhdelle elitistiryhmälle. (Yle Areena, 2011.) 

Suomessa panostetaan vastuullisuuteen ja se näkyy myös muotialalla. VTT ja Suomen 

Tekstiili ja Muoti ry ovat muodostaneet alan toimijoiden kanssa tavoitteita vuoteen 

2035 mennessä suomalaiselle tekstiili- ja muotiteollisuudelle. Tavoitteena on luoda 

maailman vastuullisimman ja toimivimman tekstiilien kierron. Tavoitteen 

saavuttamiseksi tarvitaan kansainvälisiä ja vahvoja kuluttajabrändejä Suomeen, jotta 

innovaatioivat voidaan viedä maailmanlaajuiseen levitykseen. (Harlin, 2021.) 
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4 MARKKINOINTIVIESTINTÄ VASTUULLISUUDESTA 

Luksusmuotibrändit tarvitsevat oikeanlaisen ja selkeän markkinointistrategian 

maineen ja brändikuvan ylläpitämiseksi sekä vaikutusvallan lisäämiseksi. Hyvän 

markkinointistrategian pitäisi luoda houkuttelevaa ja huomioita herättävää 

markkinointiviestintää, koska se on yksi tärkeimmistä keinoista vahvistaa 

luksusmuotiyritysten brändikuvaa. (Fionda & Moore, 2009.) Tutkimuksessa tullaan 

analysoimaan brändien markkinointiviestinnän keinoja ja tyyliä liittyen heidän 

vastuullisuustoimiinsa. Ennen tutkimukseen siirtymistä, tässä luvussa avataan 

käsitteet markkinointiviestintä ja vastuullinen markkinointiviestintä sekä kuvaillaan 

keinot niiden toteuttamiseen. Näin lukija saa hyvän käsityksen aiheesta ja ymmärtää, 

mitä tarkoitetaan markkinointiviestinnällä yleisesti ja tarkemmin vastuullisella 

markkinointiviestinnällä. 

4.1 Markkinointiviestintä 

Yhteen markkinoinnin tärkeimpiin kilpailukeinoihin kuuluu markkinointiviestintä. Se 

on vuorovaikutusta yleisesti markkinoiden kanssa, johon voi kuulua esimerkiksi 

asiakkaat, yritykset, jakeluverkosto tai yhteistyökumppanit. Markkinointiviestinnän 

tavoitteena on saada myyntiä suoraan tai välillisesti sekä luoda kestäviä ja pitkäaikaisia 

asiakassuhteita. Sitä voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta ja eri mallien 

kautta. Markkinointiviestintää voidaan tarkastella esimerkiksi markkinointimixin osa-

alueiden näkökulmasta, koska jokainen osa-alue, kuten tuote tai hinnoittelu, toteuttaa 

viestintää omilla tavoillaan.  (Isohookana, 2007, s. 9.) Markkinointiviestinnän avulla 

pyritään myös luomaan tunnettuutta ja haluttua imagoa sekä antaa tietoa tuotteista, 

ostopaikoista ja muista oleellisista asioista. Sillä voidaan myös esimerkiksi erottautua 

kilpailijoista, herättää ostohalua ja luoda myönteisiä asenteita yrityksestä. (Bergström 

& Leppänen, 2021). Kuten voidaan todeta, markkinointiviestintä on laaja ja 

moniulotteinen käsite, ja jokaisella yrityksillä on omat tavoitteensa, joita he pyrkivät 

saavuttamaan markkinointiviestinnällä.  On myös hyvä muistaa, että viestintäkeinot 

on sovitettava yrityksen strategiaan ja koko liiketoimintaan, joten ei ole olemassa vain 

yhtä keinoa tai ohjetta markkinointiviestinnän toteuttamiseen. (Bergström & 

Leppänen, 2021.) 
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Markkinointiviestintä voidaan jakaa eri osa-alueisiin, jotka vaihtelevat riippuen 

tutkimuksesta. Yhden perinteisen teorian mukaan markkinointiviestintä voidaan jakaa 

seitsemään eri osa-alueeseen (ks. alla oleva kuva 2); mediamainonta, suoramainonta, 

tiedottaminen, mobiiliviestintä, verkkoviestintä, myynnin edistäminen, 

henkilökohtainen myynti ja asiakaspalvelu. (Isohookana, 2007, s. 63.) Yritysten ei 

kuitenkaan ole aina järkevää valita näitä kaikkia kanavia toteuttaakseen 

markkinointiviestintää, vaan ne on hyvä valita tapauskohtaisesti, jotta lopputulos olisi 

parhain mahdollinen käytettävissä olevilla resursseilla. Nykypäivänä voi esimerkiksi 

riittää vain verkkoviestintä, mobiiliviestintä ja suoramainonta, koska digitaalisten 

kanavien merkitys on kasvanut ja tulee kasvamaan entisestään. (Isohookana, 2007, s. 

132.)  

Yrityksen on myös oltava tarkkana, että viestintä on yhdenmukaista kaikissa käytössä 

olevissa viestinnän kanavissa. Jos tämä saavutetaan, voidaan puhua integroidusta 

markkinointiviestinnästä. (Bergström & Leppänen, 2021.) Integroidun 

markkinointiviestinnän toteuttaminen voi olla nykyään hankalaa lukuisten 

digitaalisten kanavien yleistymisen myötä. Juuri tästä syystä se on kuitenkin erityisen 

tärkeää, koska epäjohdonmukainen viestintä, esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, 

nettisivuilla, mainoksissa ja tiedotteissa, ei luo houkuttelevaa ja uskottavaa 

brändikuvaa. 
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Kuva 2, Markkinointiviestinnän osa-alueet (mukailtu Isohookana, 2007, s.63) 

Markkinointiviestintää voidaan toteuttaa erilaisilla toimenpiteillä eli vaikutustasoilla, 

joiden tarkoitus on vaikuttaa asiakkaaseen eri tavoin. Markkinointiviestinnällä voidaan 

tarjota tietoa tuotteen ominaisuuksista ja hyödyistä sekä neuvoa, miten tuotetta 

käytetään. Toisena keinona voidaan käyttää tunteita, jotka voivat saada asiakkaan 

arvostamaan tuoteominaisuuksia tai haluamaan ostaa yritykseltä uudelleen. 

Kolmantena on toiminta, jonka tarkoituksena on saada asiakas ostamaan tuote, 

käyttämään tuotetta, suosittelemaan sitä muille tai ostamaan uudelleen yrityksestä. 

(Bergström & Leppänen, 2021.) Monet yritykset käyttävät näitä kolmea vaikutustasoa, 

koska niistä jokainen tuo jotain lisäarvoa, joilla voidaan saavuttaa halutut tavoitteet.  

Markkinointiviestinnän kohteena voi olla useita kohderyhmiä, mitkä toki vaihtelevat 

riippuen yrityksestä, toimialasta, tuotteesta/palvelusta ja tavoitteista. Bergströmin ja 

Leppäsen (2021) mukaan kohderyhmään voi kuulua seuraavat ryhmät; nykyiset 

ostajat, mahdolliset uudet ostajat, entiset ostajat, kuluttajat, yritykset, lopulliset 

käyttäjät ja vaikuttajat. Näiden lisäksi myös oma henkilöstö, omistajat, mediat ja 

Mediamainonta

Suoramainonta

Tiedottaminen

Mobiiliviestintä

Verkkoviestintä

Myynnin 
edistäminen

Henkilökohtainen 
myynti ja 

asiakaspalvelu
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yhteistyökumppanit voivat olla markkinointiviestinnän kohderyhmiä (Bergström & 

Leppänen, 2021). Yrityksen markkinointiviestinnän kohderyhmään voi siis kuulua 

todella laaja ja monimuotoinen yleisö. Tästä syystä useille kohderyhmille sopivan 

markkinointiviestinnän suunnittelu ja toteutus voi olla haastavaa, ja se vaatii paljon 

suunnittelua ja jatkuvaa kehitystyötä.  

Kuvien ja muiden visuaalisten elementtien käyttö markkinointiviestinnässä yleistyy 

jatkuvasti, ja ne tukevat vahvasti sanallista viestintää ja informaatiota (Liljedal & Berg, 

2020). On huomattu, että kuvalliset elementit mainoksissa herättävät enemmän 

huomioita kuin itse teksti tai brändi (Pieters & Wedel, 2004). Tämän lisäksi kuvat 

muistetaan ja tunnistetaan paremmin kuin sanallinen viestintä (Liljedal & Berg, 2020). 

Kuvien käyttö markkinointiviestinnässä tuo usein merkittäviä hyötyjä, mutta niiden 

kanssa on myös riskejä. Esimerkiksi, tiettyjen henkilöiden käyttö yrityksen 

mainoskuvissa voi joissain tapauksissa pilata katsojan mielikuvan tuotteesta tai jopa 

koko brändistä. (Liljedal & Berg, 2020.) Yritysten on oltava siis tarkkana kuvien 

käytöstä, vaikka ne voivatkin tukea sanallista viestintää merkittävällä tavalla. Tässä 

tutkimuksessa ei kuitenkaan analysoida nettisivuilla olevia kuvia tai visuaalisia 

elementtejä tutkimuksen aiheen rajauksen takia, vaikka ne ovatkin oleellinen osa 

monien yritysten markkinointiviestintää.  

4.2 Markkinointiviestintä yrityksen vastuullisuustoimista 

Kuten aikaisemmin todettiin, vastuullisuudelle ei ole olemassa vain yhtä ja oikeaa 

määritelmää, ja sama pätee vastuullisuuteen markkinointiviestinnän kontekstissa. 

Tässä osiossa käydään läpi vastuullisuusviestinnän yleisimpiä tavoitteita ja keinoja 

niiden saavuttamiseen. Heti alkuun on hyvä kuitenkin todeta, että 

markkinointiviestinnän ja vastuullisuuden yhteensovittamiseen liittyy yksi oleellinen 

ongelma; markkinointiviestinnän tavoitteena on lähtökohtaisesti saada myytyä 

mahdollisimman paljon yrityksen tuotteita/palveluita, kun taas vastuullisuuden ja 

kestävän kehityksen tavoitteena on nimenomaan ylikuluttamisen estäminen.  (Kemper 

& Ballantine, 2019.) Miten yritykset ratkaisevat tämän ydinongelman vai 

sivuuttavatko ne sen kokonaan? Tätä aihetta käsitellään tutkimuksen tuloksissa, mutta 

nyt siirrytään vastuullisuusviestinnän keinojen ja tavoitteiden kuvaamiseen.  
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Vastuullisuusviestinnän tavoitteena on perustella yrityksen toimintaa vaikuttamalla 

sidosryhmien ja yhteiskunnan näkemyksiin yrityksestä. Sen avulla voidaan kertoa 

pitkäaikaisten tekojen ja toiminnan vaikutuksista, joiden hahmottaminen ja 

ymmärtäminen voi olla hankalaa.  (Birth, Illia, Lurati & Zamparini 2008, s. 183−184.) 

Vastuullisuusviestintä siis kertoo, kuinka organisaatio tai yritys toimii eettisesti ja 

sosiaalisesti vastuullisella tavalla (Morsing & Schultz, 2006, s. 326). Markkinoinnilla 

voidaan myös rohkaista kuluttajia kohti vastuullista elämäntapaa esimerkiksi kehottaa 

ostamaan vastuullisesti tuotettuja tuotteita (Peattie & Peattie, 2009).  

Markkinointiviestintä yrityksen vastuullisuudesta herättää usein voimakkaita ja 

positiivisia reaktioita sidosryhmissä. Tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että mitä 

enemmän yritykset jakavat tietoa heidän sosiaalisesta vastuullisuudestaan ja 

eettisyydestään, sitä todennäköisemmin sidosryhmille herää negatiivisia tunteita 

yrityksestä. (Morsing & Schultz 2006, s. 323.) On huomioitava, että edellä mainittu 

tutkimus on monta vuotta vanha ja asenteet ovat muuttuneet ajansaatossa. Tästä 

voidaan kuitenkin huomata, että markkinointiviestintä yrityksen vastuullisuustoimista 

voi olla haastavaa toteuttaa ja siinä voi mennä moni asia pieleen. Mitkä sitten ovat 

parhaat tavat toteuttaa markkinointiviestintää yrityksen vastuullisuustoimista? Tätä 

aihetta käsitellään seuraavissa kappaleissa. 

Morsingin & Schultzin (2006, s. 332) tekemän tutkimuksen mukaan Skandinavian 

maiden kuluttajat ovat eri mieltä siitä, että miten ja missä yritysten pitäisi toteuttaa 

viestintää vastuullisuudestaan. Tutkimuksen mukaan yritysten pitäisi varoa 

toteuttamasta viestintää heidän vastuullisuustoimistaan liian huomioita herättävällä 

tavalla. Tämä johtuu siitä, että suurin osa tutkimukseen vastanneista pitää vain pieniä 

julkaisuja sopivimpana tapana viestiä vastuullisuusteoista. (Morsing & Schultz, 2006, 

s. 332.) Edellä mainittu tutkimus on kuitenkin 16 vuotta vanha ja kuluttajien asenteet 

ovat muuttuneet näiden vuosien aikana. Nykyään kuluttajat vaativat yhä enemmän 

avoimuutta ja rehellisyyttä yrityksiltä liittyen heidän vastuullisuustoimiinsa ja 

tulevaisuuden tavoitteisiinsa. Joka tapauksessa, tutkimus todistaa sen, että 

vastuullisuudesta viestimistä on syytä suunnitella tarkkaan, koska kuluttajat voivat 

ottaa viestit vastaan eri asenteilla.  
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Gordon, Carrigan ja Hastings (2011) ovat luoneet mallin vastuulliselle 

markkinoinnille, mikä toimii hyvänä pohjana myös tälle tutkielmalle. Malli antaa 

yrityksille ohjeita, kuinka markkinointia vastuullisuudesta voidaan toteuttaa kolmella 

eri pääkeinolla; vihreä, sosiaalinen ja kriittinen markkinointi. Alla oleva kuva 3 kuvaa 

sitä, että nämä kolme osa-aluetta ovat kaikki yhteydessä ja riippuvaisia toisiinsa. 

Tutkimuksessa tullaan myös tutkimaan sitä, että toteuttavatko yritykset näitä kolmea 

markkinoinnin osa-aluetta, ja jos kyllä niin millä tavalla.  

Vihreä markkinointi tarkoittaa, että yritykset ottavat vastuullisen ajattelutavan mukaan 

toimintaansa holistisesti kaikkiin osa-alueisiinsa. Tavoitteena on kehittää ja 

markkinoida enemmän vastuullisia tuotteita tai palveluita, ja samalla ottaa 

vastuullisuuden mukaan yrityksen ydintoimintoihin. Sosiaalinen markkinointi on taas 

lyhyesti sanottuna sosiaalisen muutokset markkinointia. Vihreä markkinointi keskittyy 

enemmän voiton lisäämiseen, kun taas sosiaalinen markkinointi keskittyy ihmisten 

käytöksen muokkaamiseen kohti vastuullista elämäntapaa. Sen tavoitteena ei ole vain 

muokata yksittäisen ihmisen käytöstä vaan koko yhteiskunnan tai instituutioiden 

arvoja ja asenteita. (Gordon, Carrigan & Hastings, 2011.) Gordonin, Carriganin ja 

Hastingsin (2011) mukaan sosiaalinen ja vihreä markkinointi eivät riitä, vaan tarvitaan 

vielä kriittistä markkinointia. Kriittinen markkinointi etsii keinot tehdä 

markkinoinnista itsestään vastuullisempaa eli tavoitteena on haastaa nykyisiä 

markkinointikeinoja ja teorioita. Sen tavoitteena voi olla haastaa myös lakeja ja 

järjestelmiä, ja siirtää päämäärät kohti laadukasta elämää ja vastuullisuutta enemmän 

kuin kulutuksen lisäämistä (Gordon, Carrigan & Hastings, 2011.) 

 

Kuva 3, Vastuullisen markkinoinnin malli (mukailtu Gordon, Carrigan ja 

Hastings, 2011) 

Vihreä 
markkinointi
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markkinointi
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Cummins, Reilly, Carlson, Grove & Dorsch (2014) väittävät, että vastuullisen 

mainoksen viestinnässä pitäisi olla mukana seuraavat kolme näkökulmaa: 

keskittyminen tulevaisuuteen, avoin kommunikaatio käytetyistä resursseista ja suhde 

ympäristöön eli ympäristön huomioiminen liiketoiminnassa. Nämä kolme osa-aluetta 

tukevat vastuullisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteita, joiden pääelementti on 

lyhyesti sanottuna nykyisen ja tulevaisuuden elämän turvaaminen. Oletetaan, että 

samat linjaukset pätevät myös markkinointiviestinnässä, vaikka tässä tapauksessa 

puhutaan mainosten sisällöstä.  

4.3 Markkinointiviestintä vastuullisuudesta luksusmuodin kontekstissa 

Markkinointiviestintä vastuullisuudesta pitää sisällään monta eri osa-aluetta ja aihe ei 

ole lähelläkään yksinkertaista. Dickenbrokin ja Martinezin (2018) mukaan 

muotibrändien pitäisi keskittyä erityisesti ympäristöön, sosiaaliseen ja eettisyyteen 

liittyviin vastuullisuushaasteisiin (Dickenbrokin ja Martinezin, 2018). Tästä syystä, 

tutkimuksessa tullaan keskittymään näihin kolmeen osa-alueeseen.  

Dickenbrokin ja Martinezin (2018) mukaan suurin osa muotisuunnittelijoista ei halua 

käyttää termejä vastuullinen muoti, vihreä muoti tai hidas muoti, koska nämä voidaan 

yhdistää epähoukuttelevuuteen (esimerkiksi muodottomiin ja epämuodikkaisiin 

vaatteisiin). Tämän vuoksi vastuullisuusviestinnän ja houkuttelevan brändikuvan 

yhdistelmä voi olla haastavaa (McNeill & Moore, 2015). Nykyajan kuluttajat 

kuitenkin vaativat avoimuutta ja vastuullisuutta muotibrändeiltä (Dickenbrokin ja 

Martinezin, 2018), mikä luo painetta vastuullisuustekoihin. Luksusmuotibrändit 

ovatkin kohdanneet uudenlaisen haasteen; miten ylläpitää haluttua brändi-imagoa ja 

samalla viestiä avoimesti vastuullisuustoimista?  

Dickenbrokin ja Martinezin (2018) tekemän tutkimuksen mukaan vastuullisuudesta 

viestiminen sisältää neljä osa-aluetta: läpinäkyvyys, vaikuttajat, sopeutuminen 

kulttuuriin ja itsetunto. Nämä neljä osa-aluetta ohjaavat yleisesti muotialaa ja 

luksusmuotibrändejä siitä, että miten vastuullisuudesta olisi hyvä viestiä kuluttajille. 

Läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä keinoista, koska sen avulla voidaan vahvistaa 

kuluttajien ja muiden sidosryhmien luottamusta brändiä kohtaan. Avoimuus yrityksen 

toiminnasta ja toimitusketjuista herättää kiinnostusta kuluttajien keskuudessa, ja se 
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vahvistaa brändin ja kuluttajan välistä sidettä. Yrityksen avoimuus 

vastuullisuustoimistaan voi myös aiheuttaa sen, että kuluttajat kokevat osallistuvansa 

vastuullisuuden rakentamiseen, mikä taas lisää sitoutumista brändiin. (Dickenbrokin 

ja Martinezin, 2018.) Cavenderin (2018) mukaan tutkimukset osoittavat, että 

luksusbrändien kannattaisi kertoa sekä positiivista että negatiivista asioista liittyen 

heidän vastuullisuustavoitteiden toteutumiseen, koska se lisää brändien uskottavuutta.  

Yhteistyö vaikuttajien, kuten bloggaajien ja mallien, kanssa tekee vastuullisesta 

muotibrändistä houkuttelevan ja laadukkaan. Vaikuttajien vaikutusvalta on kasvanut 

muun muassa sosiaalisen median kanavien yleistymisen myötä ja nykyään vaikuttajat 

voivat toimia jopa niin sanottuina mielipidejohtajina. Tällä tarkoitetaan sitä, että 

sosiaalisessa mediassa vaikuttajat voivat luoda oman lojaalin seuraajayhteisönsä, joka 

voi alkaa ihailla ja ottaa vaikutteita vaikuttajien ulkonäöstä, mielipiteistä ja jopa heidän 

elämäntyylistään. (Dickenbrokin ja Martinezin, 2018.) Tällaisen vaikutusvaltaisen ja 

suositun vaikuttajan käyttäminen luksusmuotiyrityksen mainoskampajoissa voi tuoda 

massoittain uusia asiakkaita ja lisätä merkittävästi brändin tunnettuutta.  

Kolmantena osa-alueena on brändin ja sen viestintäkeinojen sovittaminen paikalliseen 

kulttuuriin. Tämä on kuitenkin iso haaste kansainvälisille isommille muotibrändeille, 

koska he eivät pysty kohdentamaan viestintäänsä niin hyvin tiettyyn kulttuuriin 

sopivaksi verrattuna pienempiin yrityksiin. (Dickenbrokin ja Martinezin, 2018.)  

Neljäntenä osa-alueena on itsetunto. Muodin ja erityisesti luksusmuodin avulla 

halutaan usein tehdä vaikutus muihin, mutta vastuullisessa muodissa korostuu 

enemmän sisäiset motiivit eli motivaation lähde on tällöin syntynyt yksilöstä sisäisesti. 

(Dickenbrokin ja Martinezin, 2018.) Vastuullisten muotiyritysten tukeminen tarkoittaa 

sitä, että kuluttaja on mukana edistämässä kestävään kehitykseen liittyviä tavoitteita, 

mikä voi nostaa yksilön itsetuntoa. (Dickenbrokin ja Martinezin, 2018.) Vastuullisen 

luksusmuodin avulla yksilöt voivat myös näyttää kiinnostuksen kohteensa ja oman 

arvomaailmansa muille ihmisille (Ki, Lee & Kim, 2017). Tämä luo hyvän olon tunteen 

yksilölle ja nostattaa näin itsetuntoa.  

Minimalistisuus on kasvava trendi, jonka myös monet luksusmuotibrändit ovat 

omaksuneet. Brändit korostavat viestinnässään ideologiaa, että vähemmän on 
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enemmän ja laatu on parempi kuin määrä. Yksinkertaisen muotoilufilosofian 

korostaminen on myös yleistynyt entisestään. (Dickenbrokin ja Martinezin, 2018.) 

Minimalistisuuden yleistymisen lisäksi myös yrityksen vastuullisuustoimien 

tarinallistaminen digitaalisten kanavien, kuten blogin, sosiaalisen median ja 

nettisivujen, kautta on yleistymässä (Fischer, Reinermann, Guillen, DesRoches, Diddi 

& Vergragt, 2021). Tällä tarkoitetaan sitä, että yritykset eivät enää jaa vain 

informaatioita vaan yrittävät esittää halutun tiedon kiinnostavien tarinoiden ja arvojen 

muodossa. Tämä trendi on myös nähtävillä tutkimukseen valittujen yritysten 

vastuullisuusviestinnässä.  

4.4 Saavutettavan pohjoismaisen luksusmuodin vastuullisuus osana 

markkinointiviestintää 

Viitekehyksessä kuvataan teoriaosuudessa käytettyjä käsitteitä ja niiden välisiä 

suhteita kuvion kautta (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Alla oleva kuva 4 kuvaa sitä, että 

saavutettava luksusmuoti pohjoismaissa muodostuu perinteisen luksusmuodin 

piirteistä sekä pohjoismaisesta kulttuurista. Pohjoismaissa ei ole niin vahvaa 

luksuskulttuuria kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa, ja varakkuutta ei haluta korostaa 

niin näkyvästi. Pohjoismaissa on myös yleisesti ottaen melko vähäiset tuloerot, joten 

siellä ei ole päässyt muodostumaan suurta varakkaiden ihmisten joukkoa.  

Perinteistä luksusmuotia ovat muokanneet useat asiat ja ilmiöt, kuten 

keskiluokkaistuminen, kuluttajien vaatimusten kasvaminen, tarpeiden muuttuminen ja 

globalisaatio. Keskiluokkaistumisen myötä yhä useammalla kuluttajalla on varaa 

käyttää varojaan keskivertoa hintavampaan ostokseen. Pohjoismaisesta kulttuurista, 

nykypäivän trendeistä ja kuluttajien tarpeista sekä perinteisen luksusmuodin piirteistä 

on muodostunut saavutettava luksusmuoti, jota alla oleva kuva 4 esittää. 

Saavutettavassa luksusmuodissa korostuu erityisesti toiminnallisuus, laatu ja alempi 

hintataso, mikä kohtaa keskiluokan tarpeiden ja kysynnän kanssa. (Ma, Shi, Chen & 

Luo, 2012.) 

Osa saavutettavan pohjoismaisen luksusmuodin piirteistä (esimerkiksi ajattomuus, 

laadukkuus ja toiminnallisuus) tukevat suoraan vastuullisuuden tavoitteita. Toisaalta 

muoti on yksi maailman saastuttavimmista aloista johtuen muun muassa sen 
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ongelmallisista prosesseista, tuotannosta tulevista saasteista ja huonoista 

työolosuhteista. Saavutettavan luksusmuotialan yritysten on siis tehtävä paljon töitä, 

jotta niiden toiminta todellisesti tukisi vastuullisuutta. Toisaalta, jos alan yritykset 

onnistuvat tässä, niin ne voivat toimia koko muotialan edelläkävijöinä ja näyttää muille 

esimerkkiä, miten voidaan edistää kestävää kehitystä. Tässä merkittävään rooliin astuu 

oikeinlainen ja laadukas markkinointiviestintä yritysten vastuullisuustoimista ja 

tulevaisuuden tavoitteista. 

Ei riitä vain, että yritys on vastuullinen ja todella toimii kestävän kehityksen 

tavoitteiden mukaisesta. Sen on myös osattava viestiä siitä ulkoisesti eri kohderyhmille 

esimerkiksi asiakkaille, toimittajille, medialle ja muille sidosryhmille. Sama asia pätee 

toisinpäin eli yrityksen on tehtävä toimia, jotka tukevat vastuullisuutta, jotta se voi 

viestiä niistä. Valitettavasti nykyään törmätään kuitenkin viherpesuilmiöön myöskin 

muotialalla eli toteutetaan markkinointiviestintää vastuullisuudesta, mutta teot eivät 

vastaa sitä, mitä viestitään ulkoisesti. Kuva 4 osoittaa sen, että vastuullisuus ja siitä 

viestiminen ovat riippuvaisia toisistaan eli molempien on toteuduttava tasapuolisesti. 

Ympäristöön, sosiaaliseen ja eettisyyteen liittyviin vastuullisuuden osa-alueisiin liittyy 

kasvava huoli ympäri maailmaa, mikä luo painetta yrityksille ottaa vastuullisuus 

osaksi heidän ydinliiketoimintaansa. Näin ollen, heidän on osattava toteuttaa myös 

oikeanlaista markkinointiviestintää vastuullisuustoimistaan ja tulevaisuuden 

tavoitteistaan. Kuva 4 osoittaa sen, että vastuullisuus, markkinointiviestintä 

vastuullisuudesta ja saavutettavan luksusmuodin yritykset pohjoismaissa ovat kaikki 

yhteydessä toisiinsa ja vaikuttavat toisiinsa. Esimerkiksi, saavutettavan luksusmuodin 

piirteet tukevat osaltaan vastuullisuutta ja alan yritysten on otettava huomioon 

kestävän kehityksen tavoitteet, jotta ne pärjäisivät kovassa kilpailussa ja mukana 

murroksessa.  

 



35 

 

Kuva 4, Saavutettavan pohjoismaisen luksusmuodin vastuullisuus osana 

markkinointiviestintää 
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5 DATA JA METODOLOGIA 

Kuten teoriaosuudessa voitiin huomata, markkinointiviestintä yritysten 

vastuullisuustoimista on monimutkainen aihe ja siihen liittyy paljon huomioitavia 

asioita. Se on kuitenkin todella ajankohtainen ja merkittävä aihe, jota on tärkeä tutkia. 

Myös pohjoismainen saavutettava luksusmuoti on myös melko uusi ilmiö, joka kaipaa 

enemmän tutkimista. Näin ollen, tämä tutkimus tutkii pohjoismaisten 

luksusmuotibrändien markkinointiviestintää vastuullisuudestaan analysoimalla 

brändien nettisivuja ja niiden sisältöä.   

Tähän mennessä on kuvattu aiheeseen liittyviä käsitteitä, ilmiöitä ja teorioita, joita 

tarvitaan taustoittamaan laadullista tutkimusta. Luvussa 6 siirrytään itse tutkimukseen, 

mutta sitä ennen kuvataan tutkimuksen tutkimusmenetelmät. Laadullisen tutkimuksen 

aineistokeruumenetelmiä on lukuisia, mutta tässä tutkimuksessa käytetään kirjallista 

materiaalia eli joukkotiedotus tuotteita; nettisivuja. Laadullisessa tutkimuksessa 

yritetään kuvata valittua ilmiöitä tai tapahtumia ja pyritään ymmärtämään niitä. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2018.)  

Laadullinen sisältöanalyysi on yksi metodeista, jolla voidaan analysoida kvalitatiivista 

dataa. Sisällönanalyysissä keskitytään valittuun aiheeseen, sen kontekstiin ja 

vaihteluiden korostamiseen, esimerkiksi analysoinnin kohteena olevan tekstin 

samankaltaisuuksien ja erojen tutkimiseen. (Graneheim, Lindgren, & Lundman, 

2017.) Sisällönanalyysissä keskitytään, mistä aiheista, teemoista tai asioista valittu 

aineisto kertoo ja kuvailee. Sisällönanalyysi perustuu tutkijan tekemälle ja valitsemalle 

teoreettiselle viitekehykselle. (Vuori, 2022.) Tähän tutkimukseen sopii parhaiten 

laadullinen sisällönanalyysi, koska tarkoituksena on löytää eroja ja samankaltaisuuksia 

yritysten markkinointiviestinnästä. Tarkoituksena on myös kasvattaa lukijan 

ymmärrystä valitusta teemasta tai aiheesta, joka on tässä tapauksessa seuraava; 

vastuullisuus osana pohjoismaisten saavutettavien luksusmuotibrändien 

markkinointiviestintää.  

Sisällönanalyysillä voidaan analysoida aineistoa objektiivisesti sekä systemaattisesti. 

Se voidaan jakaa kahteen eri osaan; sisällön erittelyyn ja sisällönanalyysiin. Tämä 

tutkimus pohjautuu sisällönanalyysiin. Sen tavoitteena on analysoida ja kuvata 
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aineiston sisältöä sanallisesti. Tähän tutkimukseen valittiin sisällönanalyysi, koska se 

kertoo enemmän ja tarkempaa tietoa kuin sisällön erittely. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

Tuomin ja Sarajärven (2018) mukaan sisällönanalyysi etenee yleensä seuraavasti; 

1) Päätös, mistä tutkija on kiinnostunut 

2) Aineistoon tutustuminen ja muistiinpanojen tekeminen 

3) Pelkistäminen, alaluokkien muodostaminen, kokoavan käsitteen 

muodostaminen, yläluokkien muodostaminen 

4) Raportin kirjoittaminen 

Tämä tutkimus on edennyt edellä mainittujen askeleiden mukaisesti.  

5.1 Yritysten nettisivut datan lähteenä  

Tutkimukseen on valittu pohjoismaisia saavutettavia luksusmuotibrändejä, joiden 

vastuullisuutta osana heidän markkinointiviestintäänsä analysoidaan. Tutkimukseen 

on valikoitunut kaksi suomalaista (Marimekko ja Voglia), kaksi ruotsalaista (Tiger of 

Sweden ja Filippa K) ja kaksi tanskalaista (Samsøe Samsøe ja Ganni) brändiä, jotka 

ovat kuvattu alla olevassa taulukossa 2. Tavoitteena on selvittää, miten vastuullisuus 

näkyy näiden yritysten markkinointiviestinnässä ja millä tavalla yritykset 

kommunikoivat vastuullisuudestaan. 

Nimi Kotimaa Perustamisvuosi Nettisivu 

Marimekko Suomi 1951 https://www.marimekko.com 

Voglia Suomi 1983 https://www.voglia.fi 

Tiger of Sweden Ruotsi 1903 https://www.tigerofsweden.com 

Filippa K Ruotsi 1993 https://www.filippa-k.com 

Samsøe Samsøe Tanska 1993 https://www.samsoe.com 

Ganni Tanska 2009 https://www.ganni.com/ 

Taulukko 2, Yritysten nettisivut aineistona 
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Tutkimukseen on valittu yrityksiä muotialalta, koska se kuuluu yhteen maailman 

saastuttavimmista aloista. Perinteisillä ja saavutettavilla luksusmuotibrändeillä on 

myös usein paljon vaikutusvaltaa sekä kuluttajiin että muihin yrityksiin, minkä takia 

tutkimukseen on valittu saavutettavia luksusmuotialan yrityksiä pohjoismaista. Kuten 

tutkielmassa todettiin aikaisemmin, Suomessa tai yleisesti pohjoismaissa ei ole 

olemassa samanlaista luksuskulttuuria kuin esimerkiksi Etelä-Euroopassa. Tämä 

johtuu esimerkiksi siitä, että pohjoismaiden tulotaso on suhteellisen tasaista, minkä 

takia varallisuuden korostamista ei olla totuttu katsomaan kovin hyvällä (Yle uutiset, 

2021).  

Pohjoismaissa on kuitenkin muotibrändejä, jotka täyttävät saavutettavan luksuksen 

piirteet, joita käsiteltiin aikaisemmin tutkielmassa. Tutkimukseen valittujen yritysten 

hintataso on perinteisiä luksusmerkkejä alempi ja niiden kohderyhmänä on laajempi 

keskiluokka eikä vain varakkaampi sosiaaliluokka. Nämä yritykset korostavat 

ajattomuutta, laatua ja toiminnallisuutta, mitkä kaikki kuvastavat saavutettavan eli 

uuden luksuksen piirteitä. Valitut yritykset eroavat esimerkiksi pikamuotibrändeistä, 

koska niiden hintataso on korkeampi, ja ne ovat tyyliltään ja laadultaan samankaltaisia 

kuin muut luksuskategorian tuotteet. Uutta ja perinteistä luksusta yhdistää edelleen se, 

että ne eivät ole välttämättömiä tuotteita ja asiakkaiden ostomotiivit muistuttavat 

toisiaan. Tutkimukseen on valittu edellä mainitut kuusi yritystä, joiden oletetaan 

kuuluvan saavutettavan luksusmuodin kategoriaan brändien analysoinnin ja uuden 

luksuksen määritelmien tutkimisen perusteella.  

Digitaalisten kanavien kautta tapahtuva markkinointiviestintä muotiyritysten 

vastuullisuudesta on tärkein keino edistää muutosta ja muovata kuluttajien 

ostokäyttäytymistä kohti kestävän kehityksen tavoitteita (Urmínová & Kusá, 2020). 

Tämän vuoksi tutkimuksessa on päätetty ottaa tarvittava data analysoimalla yritysten 

nettisivuja, joista on tullut merkittävä kanava toteuttaa markkinointiviestintää.  

Yritykset valittiin tarkoituksella eri pohjoismaista, jotta voidaan tutkia mahdollisia 

eroja ja samankaltaisuuksia maiden vastuullisuusviestinnässä. Tutkimukseen valittuja 

yrityksiä rajasi se, että niiden nettisivut piti olla saatavilla englanniksi, mikä ei aina 

ollut näin. Esimerkiksi norjalaisia saavutettavan luksusmuodin yrityksiä ei otettu 

mukaan tutkimukseen, koska monilla yrityksillä ei ollut saatavilla englanninkielisiä 
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nettisivuja. Tutkimukseen valittiin vain kaksi yritystä per maa, koska tarkoituksena on 

syventyä tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin jokaiseen brändiin ja myös sen takia, että 

valittujen yritysten nettisivuilla on melko laajasti tietoa heidän vastuullisuudestaan. 

Liian monen yrityksen ottaminen mukaan tutkimukseen olisi aiheuttanut sen, että 

kaikkia haluttuja asioita ei voitaisi käydä läpi tarpeeksi syvällisesti ja perinpohjaisesti.  

Yritykset valittiin harkitun prosessin tuloksena, jossa varmistettiin niiden sopivuus 

saavutettavan luksusmuodin kategoriaan, ja että ne viestivät vastuullisuudestaan 

tarpeeksi laajasti, jotta saadaan sopivan verran aineistoa tutkimukseen. Tutkimukseen 

valittiin tarkoituksella eri kokoisia yrityksiä, mutta kuitenkin sen verran suuria, että ne 

ovat melko tunnettuja, ja että nettisivuilla on tarpeeksi tietoa itse yrityksestä ja sen 

vastuullisuustoimista. Yrityksiä ei ole valittu sen perustella, millä tyylillä tai keinoilla 

he viestivät vastuullisuudestaan, koska tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 

asia. 

Valituilla yrityksillä on todella paljon tietoa vastuullisuudestaan, joten kaikkia asioita 

ei luonnollisesti voida ottaa tähän tutkimukseen. Tutkimuksesta on rajattu pois 

vastuullisuusraportit, koska muuten aineisto olisi liian laaja. Poikkeus on kuitenkin 

tehty Samsøe Samsøenin kohdalla, koska kyseisen yrityksen vastuullisuusviestintä on 

pääosin juuri näiden raporttien muodossa. Kyseistä brändiä lukuun ottamatta, aineisto 

kerätään ainoastaan brändien nettisivuilta. Tutkimuksesta jätetään pois myös monia 

muitakin osa-alueita, kuten brändien yhteistyöt, joiden tavoitteet liittyvät 

vastuullisuuteen ja sen kehittämiseen. Esimerkiksi Ganni brändiin liittyy vahvasti 

aktivistisuus eli se osallistuu ja ottaa kantaa moniin yhteiskunnallisen tason ongelmiin, 

kuten ihmisoikeuksiin ja epätasa-arvoon (esimerkiksi tukee Black Lives Matter-

liikettä).  

Brändit avaavat myös melko laajasti ja yksityiskohtaisella tasolla heidän 

toimitusketjujaan, vastuulliseen toimintaan liittyviä sertifikaatteja ja todistuksia sekä 

tulevaisuuden tavoitteita. Tässä tutkimuksessa ei keskitytä avaamaan 

yksityiskohtaisesti esimerkiksi, että mitkä ne tavoitteet ovat vaan lähinnä sitä, että 

millä tavalla ja kuinka paljon he niistä viestivät vai viestivätkö ollenkaan. 

Tutkimuksessa ei myöskään kuvata, mitä materiaaleja tai tuotantoprosesseja yritykset 

käyttävät vaan enemmänkin, mitkä asiat ja ominaisuudet heidän tuotteidensa 
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muotoilufilosofiaa ohjaavat ja ovatko ne samanlaisia vai erilaisia näiden brändien 

kesken.  

5.2 Aineiston hankinta 

Tutkimusprosessin aluksi valittiin aihe ja asetettiin päätutkimuskysymys, jonka 

jälkeen alkoi aineiston hakuprosessi. Tutkimusaineistoa etsittiin pääosin Business 

databases, Business Source Complete ja Oula Finna tietokannoista ja näitä käytettiin 

teoriaosuuden muodostamiseen. Myös Google Scholar verkkohakupalvelua käytettiin 

tutkimuksien etsimiseen.  

Tietokannoista etsittiin tietoa käyttäen muun muassa seuraavia hakusanoja/käsitteitä: 

“sustainable”, ”sustainability”, ”sustainable luxury”, ”luxury fashion consumption”, 

”luxury fashion”, ”new luxury”, ”luxury in future”, ”sustainable fashion”, 

“sustainable luxury fashion”, ”marketing luxury”, ”communication”, ”marketing 

communication in fashion”, “sustainable marketing”, “eco-luxury”.  

Suurin osa tutkimuksen lähteistä on valittu viimeisen kymmenen vuoden ajalta, jotta 

tieto olisi mahdollisimman ajankohtaista. Aiheesta löytyi melko hyvin tutkimuksia ja 

artikkeleita, ja näin tutkielman teoriaosuudesta saatiin kattava ja luotettava.  

Tutkimukseen valikoitua yhteensä 74 lähdettä, joista suurin osa on tieteellisiä 

tutkimuksia, mutta osa on myös tutkimukseen valittujen yritysten nettisivuja. 

Tutkimukseen valittiin laajasti eri lähteitä, koska ei ollut vain yhtä tai muutamaa 

tutkimusta, jotka olisivat käsitelleet aihetta juuri halutusta näkökulmasta. Esimerkiksi 

saavutettavasta pohjoismaisesta luksusmuodista vastuullisuusviestinnän 

näkökulmasta ei löytynyt ollenkaan tutkimuksia, joten tietoa jouduttiin etsiä eri 

lähteistä ja tutkimuksista, jotta saatiin kerättyä tarkoituksenmukaiset asiat tähän 

tutkimukseen. Artikkeleita ja tutkimuksia luettiin huolellisesti läpi ja niistä otettiin 

oleellisimmat ja relevanteimmat kohdat tähän tutkimukseen.  
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Yleiskuva brändeistä 

Tässä luvussa 6.1. tehdään yleiskatsaus tutkimukseen valituista brändeistä ennen kuin 

siirrytään osioihin, joissa kuvataan vastuullisuuden näkymistä pohjoismaisten 

luksusmuotibrändien markkinointiviestinnässä. Tässä osiossa kuvaillaan yleisellä 

tasolla kunkin kuuden brändin toimintaa, kohderyhmää, tavoitteita, missioita ja arvoja. 

Näin lukija saa tarkemman kuvan brändeistä ja osaa siten hahmottaa kokonaisuutta 

paremmin.  

6.1.1 Marimekko 

Marimekko on perustettu vuonna 1951 Suomessa, ja se tunnetaan pääasiassa 

omaleimaisista kuvioistaan ja väreistään. Yrityksen tuotteita myydään noin 40 maassa 

ja myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Marimekon tärkeimmät markkina-

alueet ovat Pohjois-Eurooppa, Aasia-Tyynenmeren alue ja Pohjois-Amerikka. 

Konsernissa työskentelee yhteensä noin 420 työntekijää. (Marimekko, 2021a.) 

Marimekon liikevaihto on kasvanut tasaisesti läpi vuosien. Vuoden 2020 liikevaihto 

oli hieman 2019 vuotta alempi, mutta siihen on vaikuttanut osaltaan covid-19 

pandemia ja sen aiheuttama maailmantilanne. Vuoden 2020 liikevaihdosta 32 % on 

tullut muodista, 46 % kodintuotteista ja 22 % laukuista ja asusteista. (Marimekko, 

2021b.) 

Marimekon visio on olla maailman kiehtovin lifestyle-designbrändi, joka tunnetaan 

sen rohkeista kuvioistaan. Heillä on monia tavoitteita tulevaisuudelle, kuten 

tuotevalikoiman kehittäminen, laajemman globaalin asiakaskunnan puhutteleminen 

sekä tunnettuuden ja lojaliteetin kasvattaminen arvopohjaisen tarinankerronnan avulla. 

(Marimekko, 2021c.) 

Marimekon arvoja kutsutaan Marihengeksi. Arvot ovat seuraavat: Elämää, ei 

esittämistä, Rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan, Maalaisjärkeä, Yhdessä tekemistä, 

Rohkeutta epäonnistumisen uhallakin ja Iloa. Elämää, ei esittämistä tarkoittaa, että 
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jokaisen pitäisi pyrkiä aitouteen ja muotivirtausten seuraamista on syytä välttää. 

Rehtiyttä kaikkia ja kaikkea kohtaan tarkoittaa, että yrityksessä ollaan aina rehtejä 

kaikkia ja kaikkea kohtaan. Tähän arvoon liittyy vastuullisuus, ihmisten ja ympäristön 

arvostaminen. Maalaisjärjellä tarkoitetaan yksilöiden ja tiimien voimaannuttamista ja 

kannustamista. Yhdessä tekeminen on avoimuutta ja luottamuksen ilmapiiriä. 

Rohkeutta epäonnistumisen uhallakin tarkoitetaan Marimekon kehittämistä 

pitkäjännitteisesti, koska halutaan rakentaa jotain ainutlaatuista ja merkityksellistä. 

Ilolla tarkoitetaan avainta kauniiseen ja iloiseen arkeen. (Marimekko, 2021d.) 

6.1.2 Voglia 

Voglia on suomalainen yritys, joka on perustettu vuonna 1983. Brändi on pitkän 

historian omaava perheyritys, jota johtaa perustajasuvun kolmas sukupolvi: Marjaana, 

Paulina, Katriina ja Valtteri Virtanen. Vuodesta 2019 alkaen, Katriina Virtanen on 

toiminut yrityksen toimitusjohtajana. Alusta alkaen Voglian tarkoitus on ollut esitellä 

suomalaisille korkealaatuinen ja tyyliltään italialaishenkinen vaatemallisto. (Voglia, 

2022.) 

Voglian tavoitteena on inspiroida tulevia sukupolvia luomalla ajattoman viehättäviä ja 

vastuullisen laadukkaita tuotteita. He haluavat kehittää ja muuttaa muotiteollisuutta 

olemalla läpinäkyviä sekä rakentamalla maailmaa, jossa vastuullisuus on luontainen 

osa kauneutta ja hyvää oloa. Heille on tärkeää liikkua joustavasti ajassa ja tehdä asiat 

mieluummin tänään kuin myöhemmin. (Voglia, 2022.) 

Yrityksellä on ollut taloudellisia vaikeuksia vuosien mittaan, minkä takia brändi on 

kokenut suuria muutoksia lähivuosien aikana tavoitteena tehdä tuotteista ja 

brändikuvasta sopivampia nykypäivän tarpeisiin. Brändiuudistus näkyy muun muassa 

verkkokaupan, logon ja mainoskuvien päivityksenä. Voglia tunnetaan vanhemman 

väestön keskuudessa, mutta ei niin hyvin nuorten parissa. Tämän takia yrityksen 

tavoitteena on rakentaa brändiä niin, että se tunnettaisiin paremmin suomalaisena ja 

vastuullisena brändinä. Brändiuudistuksen taustalla on myös halu kansainvälistyä 

Pohjois- ja Keski-Euroopan alueille. (Fashion Finland, 2020.) 
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6.1.3 Tiger of Sweden 

Tiger of Sweden on ruotsalainen yritys, joka on perustettu vuonna 1903. Yritys kuuluu 

IC Group nimiseen konserniin. Heidän pääkonttorinsa sijaitsee Tukholmassa ja 

työntekijöitä on noin 941. Tuotevalikoimaan kuuluu naisten ja miesten helposti 

puettavat (ready-to-wear) vaatteet ja asusteet. Yritys oli ensimmäinen Ruotsissa, joka 

toi puvut saataville myös keskiluokalle eikä vain elitistiryhmille. Aluksi 

tuotevalikoima keskittyikin vain miesten vaatteisiin ja erityisesti pukuihin. (Tiger of 

Sweden, 2022a.) Vaatteiden ja asusteiden viimeistelyihin, muotoihin ja materiaaleihin 

kiinnitetään edelleenkin erityistä huomioita (IC Group, 2019b).  

Yrityksellä on yli 1200 liikettä ympäri maailmaa Euroopassa, Kanadassa ja Etelä-

Afrikassa (Tiger of Sweden, 2022a). Pohjoismaat, Suomi, Ruotsi, Tanska ja Norja 

muodostavat suurimman osan brändin liikevaihdosta, vaikka muutkin Euroopan maat 

ovat tulleet entistä tärkeimmiksi lähivuosien aikana. Yritys tavoittelee laajennusta 

tukkumyyntiin ulkomailla, mutta heidän omalla verkkokaupallaan ja fyysisillä 

myymälöillään on yhä suurempi rooli kasvun lisäämisessä ja brändin vahvistamisessa. 

(IC group, 2022a.) Viimeisen 10 vuoden aikana yrityksen liikevoittoon kehittynyt 

tasaisesti ylöspäin. Yrityksen liikevoitto oli vuonna 2020 noin 152 000 000 euroa. 

(Tiger of Sweden, 2022a.) 

Yritys muokkasi radikaalisti visuaalista brändi-identiteettiään vuonna 2018 luomalla 

enemmän nykyaikaisen brändikuvan ja designin (Tiger of Sweden, 2022a). Brändin 

pääperiaatteisiin kuuluvat tasa-arvo ja reiluus. Brändi uskoo muutokseen ja siihen, että 

ihmiset pystyvät muuttaa mitä tahansa. (Tiger of Sweden, 2022b.) Yrityksen 

tavoitteisiin kuuluvat digitaalisen markkinoinnin kehittäminen ja lisääminen sekä 

kuluttajalähtöisyyden vahvistaminen, joka on yksi brändin tärkeimmistä 

prioriteeteista. (IC Group, 2019b). 

6.1.4 Filippa K 

Filippa K on ruotsalainen yritys, jonka on perustanut Filippa Knutsson vuonna 1993. 

Brändin alkuperäinen idea oli valmistaa yksinkertaisia, käytännöllisiä, tyylikkäitä ja 

mukavia vaatteita, jotka vastaisivat kuluttajien tarpeisiin. Nykyään he tavoittelevat 
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kansainvälisyyttä samalla pitäen kiinni skandinaavisesta taustastaan. Ideana on 

edelleenkin luoda ajattomia, yksinkertaisia ja käytännöllisiä vaatteita. Minimalistisuus 

ja 1990-luvun alun muoti yhdistettynä moderniin aikaan kuvastaa brändiä. Ajassa 

kestävyys kuuluu yrityksen tärkeimpiin arvoihin. (Filippa K, 2022.) 

Yritys myy tuotteitaan 20 maassa; 25:ssä brändin omassa liikkeessä ja yli 300:n 

jälleenmyyjän kautta. Fyysisten myymälöiden lisäksi he keskittyvät verkossa 

tapahtuvaan myyntiin globaalilla tasolla. (Filippa K, Sustainability report, 2020.) 

Filippa K:n tuotevalikoimaan kuuluu vaatteet ja asusteet naisille ja miehille. (Filippa 

K, 2022.) Tuotevalikoimaan kuuluu muun muassa takkeja, neuleita, paitoja, housuja, 

farkkuja, hameita, mekkoja ja kenkiä. Brändi tarjoaa myös, niin sanotusti, rentoja 

urheiluvaatteita, kuten legginsejä, urheilupaitoja ja housuja. (Filippa K, 2022.) 

Brändillä on kolme muotoiluun liittyvää arvoa; tyyli, laatu ja istuvuus. Näistä kolmesta 

arvosta ei tingitä ikinä, vaan ne yritetään aina saavuttaa. Tyyliä kuvastaa ajattomuus 

yhdistettynä moderniin aikaan ja klassisuuteen. He pyrkivät valmistamaan tuotteensa 

laadukkaista materiaaleista, jotta ne olisivat mahdollisimman kestäviä. Istuvuuteen 

liittyy tavoite tehdä tuotteista sekä mukavia päällä että tyylikkään istuvia. (Filippa K, 

2022.) 

6.1.5 Samsøe Samsøe    

Samsøe Samsøe on tanskalainen muotitalo, joka on perustettu vuonna 1993. Alun 

perin brändi myi vain koruja, mutta myöhemmin se laajeni myymään premium t-

paitoja ja neuleita miehille. Vuodesta 2000 eteenpäin, Samsøe Samsøe teki 

suuremman brändimuutoksen kohti kansainvälistä muotitaloa, jossa myydään 

vaatteita, kenkiä ja asusteita miehille ja naisille. Brändin tuotteita myydään tällä 

hetkellä yli 40 liikkeessä ja yli 1600 jälleenmyyjällä. Tuotteita myydään 31 eri maassa 

sekä verkossa. Yrityksen päätoimisto sijaitsee Kööpenhaminassa. (Samsøe Samsøe, 

2022.) 

Heidän tavoitteenaan on tarjota pohjoismaiseen tyyliin sopivia minimalistisia, 

edullisia ja istuvia tuotteita. Laadukkaat materiaalit, käytännölliset, leikkisät 

yksityiskohdat ja ikoniset siluetit kuvaavat brändin tyyliä. Heidän nettisivuillaan on 
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slogan: ”Samsøe Samsøe löytää inspiraation jokapäiväiseen elämään.” Tällä 

tarkoitetaan, että myytävät tuotteet toimivat toimistolla, arkisin, viikonloppuisin ja 

missä ikinä haluatkaan. (Samsøe Samsøe, 2022.) 

6.1.6 Ganni    

Ganni on tanskalainen muotibrändi, joka on perustettu vuonna 2000. Brändillä on 27 

liikettä ympäri Eurooppaa ja Amerikkaa. Sillä on myös 600 jälleenmyyjää ympäri 

maailmaa. Ditte ja Nicolaj Reffstrup ovat johtaneet Gannia vuodesta 2009 lähtien. 

Yrityksen pääkonttorilla Kööpenhaminassa on noin 100 työntekijää. (Deloitte, 2022.) 

Heidän ajatusmallinsa perustuu nykyaikaisen muodin ja vastuullisuuden 

yhdistämiseen (Ellen Macarthur foundation, 2021). Brändi on kasvanut vuosien 

varrella pienen yhteisön ostajista globaaliksi ilmiöksi.  

Gannin tarkoitus on olla enemmän kuin vain tapa pukeutua, koska tavoitteena on luoda 

naisille tunteen, että he pystyvät mihin tahansa. Heidän missionsa on olla 

skandinaavinen muotitalo, jonka tarkoitus on jotain enemmän kuin vain pukea ihmisiä. 

Ganni on luova kollektiivinen ja monimuotoinen yhteisö edelläkävijöille, ja 

sitoutuminen ympäristölliseen ja sosiaaliseen vastuullisuuteen on yksi heidän 

tärkeimmistä tavoitteistaan. Näin seuraava sukupolvi voi ottaa mallia heidän 

toiminnastaan. (Ganni, 2022.) 

Gannin tuotevalikoima on melko laaja. Siihen kuuluu mm. mekkoja, paitoja, kenkiä, 

neuleita, farkkuja, housuja, hameita, yöpukuja, alusvaatteita ja uimapukuja. 

Tuotevalikoimaan kuuluu myös asusteita, kuten hattuja, huiveja, laukkuja, sukkia, 

koruja ja aurinkolaseja. (Ganni, 2022.) 

Brändin lähtökohtana on luoda vaatteita, joissa on kontrastia. Tällä tarkoitetaan, että 

feminiinisyyden yhdistäminen, esimerkiksi farkkuihin ja lenkkareihin, voi luoda 

erittäin toimivan kokonaisuuden. Kööpenhaminalaiset pyöräilevät paljon, joten Ganni 

ottaa inspiraatioita siitä ja tekee helposti lähestyttäviä ja myös käytännöllisiä vaatteita. 

(Net-A-Porter, 2018.) Käytännönläheisyys ja mukavuus yhdistettynä tyylikkyyteen 

kuvastaa siis brändin tuotteita.  
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6.2 Vastuullisuus sidoksissa brändikuvaan 

Tässä osiossa kuvaillaan, kuinka yritykset viestivät vastuullisuudestaan ja millä tavalla 

se näkyy osana heidän brändikuvaansa.  

Kaikilla tutkimukseen valituilla yrityksillä on heidän nettisivujensa päävalikossa oma 

osionsa vastuullisuudelle, josta nettisivukävijä pääsee tutustumaan aiheeseen 

tarkemmin. Vastuullisuuteen liittyvää viestintää on myös muualla kuin vain siitä 

kertovassa omassa sivussaan. Alla oleva taulukko 3 kuvaa yritysten 

vastuullisuussivujen otsikoiden nimiä, ja että missä muualla nettisivuilla viestitään 

vastuullisuudesta.  Kuten taulukosta voidaan huomata, kaikki yritykset paitsi Samsøe 

Samsøe käyttävät vastuullisuusosioon vievästä valikosta nimeä ”vastuullisuus”. 

Kaikilla yrityksillä on siis oma osionsa vastuullisuudelle nettisivujensa päävalikossa, 

mikä kertoo siitä, että vastuullisuus on tärkeä aihe, josta yritykset haluavat selvästi 

viestiä. Vastuullisuudesta on yhtä lailla tärkeä viestiä kuin esimerkiksi yrityksen 

tarinasta tai arvoista.  
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Yritys Vastuullisuussivun pääotsikko Muut otsikot, joissa kerrotaan 

vastuullisuudesta 

Marimekko Vastuullisuus Tietoa meistä 

Me yrityksenä 

Marimekon maailma 

Voglia Voglia & vastuullisuus Tarina 

Design 

Tiger of Sweden Vastuullisuus Hoito-ohjeet 

Filippa K Vastuullisuus Materiaalit 

Samsøe Samsøe Miten me hoidamme  

(how we care) 

Usein kysytyt kysymykset 

Ganni Vastuullisuus Gannin maailma 

Tietoa (about) 

2020 vastuullisuusraportti 

Taulukko 3, Vastuullisuuden otsikot nettisivuilla 

Kuten taulukosta 3 voidaan huomata, kaikki yritykset viestivät vastuullisuudestaan 

myös muualla kuin siitä kertovassa omassa sivussa. Marimekko viestii 

vastuullisuudestaan tietoa meistä, me yrityksenä ja Marimekon maailma -sivuissa. 

Esimerkiksi ”Marimekon maailma” -päävalikko sisältää alavalikon nimeltään 

filosofia, jossa kerrotaan mihin ajatusmalleihin brändin toiminta perustuu. Jo heti 

sivun alussa kerrotaan Marimekon muotoilufilosofia, josta paistaa selkeästi läpi 

vastuullisuusteema (ks. esimerkki 1). Kyseisellä sivulla on jatkuvasti näkyvillä 
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vastuullisuusteema, jossa korostetaan sitä, että yritys tekee kestäviä ja ajattomia 

tuotteita, joita vaalitaan sukupolvesta toiseen (ks. esimerkki 2). ”Marimekon maailma” 

-päävalikon toinen alavalikko on nimeltään ”Värejä ja kuvioita vuodesta 1951”, joka 

kuvaa Marimekon tarinaa ja historiaa. Tällä sivulla nousee erityisesti esille yrityksen 

sosiaalinen vastuullisuus, jota he haluavat selvästi korostaa (ks. esimerkki 3). Voidaan 

päätellä, että he yrittävät herättää yksilön sisäiset motiivit kannustamalla ihmisiä 

olemaan onnellisia omina aitoina itsenään. Sisäisen motiivin syntyminen on 

yleisempää vastuullisen muodin ostamisen yhteydessä (Dickenbrokin &Martinezin, 

2018), mitä Marimekko on ymmärtänyt hyödyntää. 

Kuten voidaan huomata, Marimekko haluaa selvästi korostaa sitä, että heidän 

brändinsä ydintoiminta on vastuullista lähtien jo halusta suunnitella tuotteet 

mahdollisimman ajattomiksi ja kestäviksi. Yritysten vastuullisen toiminnan 

tarinallistaminen pelkän informaation jakamisen sijaan on yleistymässä (Fischer, 

Reinermann, et.al., 2021), mikä voidaan nähdä myös Marimekon sivuilla. Marimekko 

nimittäin käyttää vastuullisuudesta viestimiseen enemmän tarinallistamista ja 

arvomaailman esille tuomista kuin pelkkien faktojen ja informaation jakamista. 

1) Marimekon muotoilufilosofia: ajaton design kestää sukupolvelta toiselle 

2) Marimekko ei ole koskaan ollut kertakäyttömuotia. Marimekon 

muotoilufilosofian juuret ovat optimistisessa elämänasenteessa – ja aidossa 

halussa inspiroida ajattomalla ja oivaltavalla suunnittelulla. 

3) Alusta saakka tehtävämme on ollut tuoda elämään väriä ja iloa – haluamme 

kannustaa ihmisiä olemaan onnellisia omina aitoina itsenään. Läpi 

vuosikymmenten marimekot ovat kuuluneet itsenäisten naisten voima-asuihin 

kaikkialla maailmassa. 

Vastuullisuus linkittyy vahvasti myös Volgian tarinaan, jossa kerrotaan, että 

vastuullisuus on kuulunut yrityksen ydintoimintaan jo heti perustamisvuodesta lähtien 

(ks. esimerkki 4). Samalla sivulla korostetaan tuotteiden ajattomuutta, laadukkuutta ja 

toiminnan läpinäkyvyyttä. He viestivät vastuullisuudesta myös vertaamalla heidän 

toimintaansa isompaan kuvaan; he haluavat kehittää muotiteollisuutta parempaan ja 

vastuullisempaan suuntaa (ks. esimerkki 5). He ottavat kantaa siis koko alan 
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muutokseen, mikä viittaa siihen, että yritys toteuttaa kriittistä markkinointi ainakin 

jollakin tasolla.  

Voglia on Marimekon tavoin yhdistänyt vastuullisuuden vahvasti osaksi 

brändikuvaansa ja tarinaansa. Voglia käyttää monissa yhteyksissä samassa lauseessa 

sanoja ”vastuullinen”, ”viehättävä” ja ”kaunis”. He eivät siis pelkää yhdistää uusiin 

luksusmuotibrändeihin kuuluvaa houkuttelevuutta ja tyylikkyyttä sekä vastuullisuutta.  

4) Vogliaa johtaa perustajasuvun kolmas sukupolvi: Marjaanalle, Pauliinalle, 

Katriinalle ja Valtterille vastuullisuus on koko toiminnan lähtökohta - nyt ja 

tulevaisuudessa. 

5) Haluamme kehittää ja muuttaa muotiteollisuutta olemalla läpinäkyviä sekä 

rakentamalla maailmaa, jossa vastuullisuus on luontainen osa kauneutta ja 

hyvää oloa. 

Myös Gannin kohdalla vastuullisuus on yksi brändin ydintekijöistä ja siitä viestitään 

melkein joka puolella nettisivuja. Brändin esittelysivulla korostetaan heidän 

missiotaan (ks. esimerkki 6). Sivulla tuodaan esille myös heidän podcast nimeltään 

”Ganni talks”. Näiden asioiden lisäksi brändin esittelysivulla näkyy selvästi 

vastuullisuusteema. He kuvaavat vastuullisuustavoitteitaan nimellä ”responsibility 

gameplan”, joka sisältää 44 tavoitetta saavutettaviksi vuoteen 2023 mennessä kolmen 

pääosa-alueen kautta: ihmiset, maapallo, tuote ja hyvinvointi (prosperity).  

6) Gannin tarkoitus on olla enemmän kuin vain tapa pukeutua. Tavoitteena on 

luoda naisille tunteen, että he pystyvät mihin tahansa. 

Heillä on erilainen lähestymistapa brändiviestintään kuin Voglialla ja Marimekolla. 

Toisin kuin Marimekolla ja Voglialla, Gannilla ei ole omaa sivuaan brändin arvoille, 

tavoitteille, tarinalle yms., vaan niitä esitellään ”vastuullisuus” nimellä kulkevalla 

sivulla. Tämä kertoo siitä, että yritys haluaa tuoda niin vahvasti esille 

vastuullisuuttaan, että se yhdistää niin sanotusti brändin vastuullisuuteen eikä 

toisinpäin. Voglian ja Marimekon tapauksessa tuli sellainen vaikutelma, että 

vastuullisuus halutaan linkittää brändikuvaan. Tämän vuoksi Gannilla on selkeästi 

erilainen lähestymistapa vastuullisuuden ja brändin yhdistämisestä.  
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Samsøe Samsøenin, Tiger of Swedenin ja Filippa K:n kohdalla vastuullisuus halutaan 

pitää erillään heidän brändistään. Tällä tarkoitetaan sitä, että ”tietoa meistä”, 

”tarinamme” yms. kaltaisilla sivuille ei viestitä lainkaan heidän vastuullisuudestaan. 

He selvästi haluavat pitää vastuullisuuden omana osa-alueena ja eivät halua linkittää 

sitä niin vahvasti osaksi heidän brändikuvaansa tai tarinaansa. He mainitsevat 

vastuullisuudestaan kyllä muillakin sivuilla kuin vain suoraan ja pelkästään siitä 

kertovissa sivuissa. Esimerkiksi, Samsøe Samsøenilla on usein kysytyt kysymykset -

sivu, jossa kerrotaan, miten vastuullisuus näkyy heidän toiminnassaan. Tiger of 

Swedenillä on tuotteiden hoito-ohjeille oma sivunsa, jossa kerrotaan heidän 

vastuullisuudestaan myös yleisemmällä tasolla. Toki hoito-ohjeiden tarjoaminen on 

itsessään vastuullista ja hyvä konkreettinen keino osoittaa sen.  

6.3 Avoimuus keinona markkinointiviestintään 

Dickenbrokin ja Martinezin (2018) mukaan läpinäkyvyys on yksi tärkeimmistä 

keinoista toteuttaa vastuullisuusviestintää luksusmuotialalla. Tutkimukset osoittavat 

myös, että luksusbrändien kannattaisi kertoa sekä positiivista että negatiivista asioista 

liittyen heidän vastuullisuustavoitteidensa toteutumiseen, koska se lisää brändien 

uskottavuutta (Cavenderin, 2018). Näin ollen, on tärkeää tutkia, kuinka avoimia 

brändit ovat vastuullisuudestaan, ja selvittää viestivätkö he myös ei niin positiivisista 

asioista liittyen vastuullisuuteen ja millä tavalla. 

Marimekolla on sivu nimeltään ”tulevaisuuden tuotteet”, jossa kuvaillaan tuotteissa 

käytettyjä materiaaleja ja niiden vastuullisuutta. Sivun ydinsanoma on, että 

Marimekon tavoitteena on olla kasvattamatta tulevien sukupolvien taakkaa, jossa 

ympäristöystävällisillä materiaaleilla on suuri rooli. He myöntävät, että tavoite on 

vielä kaukana, mutta heillä on selkeä suunnitelma sen saavuttamiseksi. He myöntävät 

myös, että materiaalien kuljetus ja tuotteiden toimittaminen myymälöihin ja koteihin 

aiheuttaa edelleen merkittävän osan heidän ympäristövaikutuksistansa.  

Marimekko ottaa kantaa myös koko muotialaa koskeviin ongelmakohtiin (ks. 

esimerkki 7). He myös kertovat näyttävänsä tietä omalla esimerkillään. He eivät 

kuitenkaan avaa muotialan ongelmakohtia näitä edellä mainittuja mainintoja enempää 

vastuullisuudesta kertovalla sivulla, vaikkakin yleisesti heidän viestinnästään paistaa 
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se läpi. Voidaan siis todeta, että Marimekko ottaa kantaa alan ongelmiin, mutta ei viesti 

niistä niin vahvasti kuin myöhemmin esiteltävän Gannin tapaan.  

7) Uskomme, että teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioiden 

edistäminen yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa on avain parempiin 

ratkaisuihin. Tämä ei koske pelkästään meitä yrityksenä vaan koko toimialaa. 

Myös Voglia on avoin käytetyistä materiaaleista ja niiden mahdollisista 

ongelmakohdista, joista viestitään monissa eri yhteyksissä. Heillä on esimerkiksi 

materiaalikirjasto, jossa kuvaillaan laajasti ja yksityiskohtaisesti käytettyjä 

materiaaleja ja niiden vastuullisuutta. He kannustavat myös avoimeen keskusteluun 

asiakkaidensa kanssa ja antamaan rohkeasti palautetta. Molemmat Voglia ja 

Marimekko myöntävät, että paljon on vielä tehtävää, jotta tavoitteet saadaan 

saavutettua (ks. esimerkki 8 Voglian sivuilta). Voglia on kuitenkin selkeästi 

rehellisempi siitä, että paljon on vielä tehtävää ja viestivät esimerkiksi siitä, että kaikki 

heidän materiaalinsa eivät ole vielä ekologisia. Heidän vastuullisuudestaan kertovalla 

sivuilla tämä korostuu jatkuvasti ja he eivät pelkää myöntää epäkohtiaan.  

Marimekko ja Voglia tukeutuvat sekä faktatietoon että arvojen ns. tarinallistamiseen. 

Esimerkiksi, molemmat yritykset kuvailevat tarkasti, missä maassa tuotteet 

suunnitellaan ja tuotetaan sekä perustelut näihin valintoihin. Voglian tuotteita ei 

tuoteta Suomessa, vaan heillä on Virossa omat tehtaat, mutta kaikkia erikoistuotteita 

ei voida tuottaa niissä resurssien puutteiden takia. Voglia eroaa muista brändeistä siinä, 

että se kertoo todella yksityiskohtaisesti toimintatavoistaan. He kertovat esimerkiksi 

Viron tehtaan työntekijöiden työtunneista, palkkausperiaatteistaan ja he ovat liittäneet 

tarkan karttakuvan kaikkien tehtaiden sijanneista. Näin tarkasti ja läpinäkyvästi ei 

kukaan muu brändeistä avaa toimintaansa. Myös Voglia ottaa Marimekon tapaan koko 

muotialan kiikariin mainitsemalle, että he haluavat erottautua muista teoillaan sekä 

läpinäkyvyydellään.  

8) Emme ole täydellisiä, vaan meillä on vielä paljon tehtävää, joten työmme 

vastuullisuusaiheen kanssa jatkuu. 
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Tiger of Sweden on myös avoin siitä, että paljon on vielä tehtävää, josta on tärkeä olla 

rehellinen asiakkaille. He ottavat kantaa muotialan vastuullisuusongelmiin, mutta 

kertovat myös omista haasteistaan (ks. esimerkki 9). He eivät kutsu itseään täysin 

vastuulliseksi yritykseksi, koska paljon on vielä tehtävää liittyen koko alan 

toimintaperiaatteisiin ja verkostoon (ks. esimerkki 10). Tiger of Sweden ymmärtää, 

että he ovat vasta alkutekijöissä kohti todellista vastuullisuutta ja uskaltavat myöntää 

sen. He haluavat olla avoimia kaikista toimittajistaan, yhteistyökumppaneistaan ja 

käytetyistä materiaaleistaan.  

9) Globaali tekstiiliala on monimutkainen ja joskus vaikea ymmärtää, minkä 

takia haluamme investoida läpinäkyvyyteemme ja toimitusketjumme 

seurantaan.  

10) Olemme sitoutuneita ottamaan aktiivisen roolin muotialan muutoksessa, 

kuitenkin samalla pysyen nöyränä siitä, että tämä on iso ja monimutkainen 

ongelma. 

Samsøe Samsøenilla on melko erilainen lähestymistapa heidän vastuullisuustoimista 

viestimiseensä. Se on enemmän informatiivista kuin tarinallistamista arvojen kautta, 

kuten muilla brändeillä on. Muilla yrityksillä on suoraan heidän nettisivuillaan paljon 

tietoa vastuullisuudesta, mutta Samsøe Samsøenin vastuullisuudesta kertovalla sivulla 

on vain muutama kappale tekstiä. Kyseisellä sivulla on sen sijaan monia eri 

vastuullisuusraportteja, jotka aukeavat omalle välilehdelleen. Nämä raportit sisältävät 

paljon informaatiota ja niiden lukeminen vie paljon aikaa. He ovat selkeästi valinneet 

tavaksi viestiä vastuullisuudestaan raporttien ja informatiivisen tekstin muodossa. 

Heidän yritysvastuuperiaatteiden sitoutumisen (CSR policy commitment) 

dokumentissa mainitaan, että yrityksen ydintoiminnalla voi olla merkittäviä 

vaikutuksia ympäristöön.  He mainitsevat yleisellä tasolla, että haasteita on ollut, mutta 

täydentävät aina, että niistä on joko selvitty tai niistä selvitään tavalla tai toisella. 

Brändi viestii ongelmakohdistaan enemmän koko muotialan tasolla kuin omasta 

näkökulmastaan (ks. esimerkki 11). Samsøe Samsøe viestii samalla tyylillä kuin 

Marimekko ja Voglia, että tehtävää on vielä, jotta kaikki tavoitteet saadaan 

saavutettua. Tiger of Sweden, Marimekko ja Voglia ovat kuitenkin nöyrempiä kuin 

Samsøe Samsøe sen suhteen, että paljon on vielä tehtävää ja uskaltavat peilata omaa 



53 

toimintaansa myös eikä vain niin sanotusti kritisoida koko toimialaa. Samsøe Samsøe 

identifioivat itsensä vastuulliseksi brändiksi, mutta ei kestäväksi brändiksi.  

Samsøe Samsøenilla on kuitenkin todella paljon tietoa heidän tuotantoprosesseistaan, 

toimittajistaan, materiaaleista, työntekijöiden työolosuhteista ja tulevaisuuden 

tavoitteestaan. He siis kertovat avoimesti vastuullisuustoimistaan, mutta eivät viesti 

kovinkaan paljon negatiivisista asioista liittyen omaan vastuullisuustoimintaansa ja 

sen mahdollisiin puutteisiin.  

11) Vastuullinen muotiala on jatkuvasti kehittyvä ja sääntelemätön alue. Tästä 

syystä pyrimme avoimuuteen läpi arvoketjumme.  

Muiden brändien tapaan, Filippa K keskittyy tulevaisuuden vastuullisuustavoitteisiin 

ja kertoo niistä avoimesti ja melko yksityiskohtaisesti. He kertovat myös tarkasti, että 

missä asioissa ovat parantaneet toimintaansa ja milloin. Heidän vastuullisuudestaan 

kertovalla sivulla on otsikko nimeltään ”faktoja & kaavioita”, jossa he kertovat 

esimerkiksi, että kuinka monta prosenttia heidän kankaistaan on kestäviä. He selkeästi 

siis tukeutuvat informaation ja faktojen jakamiseen keinona viestiä 

vastuullisuudestaan. 

He toteuttavat myös kriittistä markkinointia ottamalla kantaa muotialan ongelmiin ja 

vertaavat omaa toimintaansa koko muotialaan (ks. esimerkki 12). Muiden brändien 

tapaan, Filippa K kertoo, että muotialaan liittyy haasteita, mitkä ovat näkyneet myös 

pandemian aikana. Heillä on kuitenkin vain yksi maininta omista epäkohdistaan 

vastuullisuudesta kertovalla sivullaan, mikä muistuttaa paljon Samsøe Samsøenin 

viestintää (ks. esimerkki 13). Tämä oli ainoa kohta, jossa he myöntävät, että he eivät 

ole täydellisiä ja paljon on vielä tehtävää. Kuten esimerkki 13:sta voidaan huomata, he 

kääntävät heikkoutensa ”positiiviseksi” asiaksi kertomalla, että tehdyt muutokset 

vievät heitä kohti vastuullisuutta.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Filippa K on kyllä avoin käytetyistä materiaaleista, 

prosesseista ja he paljastavat tarkkojakin lukuja ja faktoja liittyen toimintaansa. Tämä 

kertoo siitä, että he ovat todellakin ottaneet avoimuuden ja läpinäkyvyyden osaksi 

vastuullisuusviestintäänsä. Tästä huolimatta, he eivät ole valmiita juurikaan 
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kritisoimaan tai katsomaan kriittisesti heidän omaa toimintaansa tai ainakaan halua 

viestiä niistä julkisesti toisin kuin esimerkiksi Ganni. Filippa K ei kuvaile itseään 

vastuullisena brändinä, mutta ei kuitenkaan sano, että he eivät sitä olisi.  

12) Tyypillistä vaatekappaletta käytetään keskimäärin 7 kertaa. Filippa K:n 

vaatekappaleita käytetään 10 kertaa enemmän, keskimäärin 75 kertaa.  

13) Samalla kun tunnistamme, että paljon on vielä tehtävää, nämä muutokset 

auttavat meitä vähentämään vuosittaisia hiilivaikutuksia.  

Ganni on selkeästi ottanut erilaisen lähestymistavan kuin muut brändit ja viestii todella 

avoimesti asioista, joita pitää vielä tehdä vastuullisuuteen liittyen. He viestivätkin 

vahvasti sitä, että he eivät ole vastuullinen brändi (ks. esimerkki 14), mikä eroaa täysin 

Samsøe Samsøenin tavasta viestiä, sillä he kuvailevat olevansa vastuullinen brändi. 

Tiger of Sweden myöntää myös, että he eivät ole täysin vastuullinen yritys, vaikkakin 

ei niin radikaalisti ja korostaen, kuten Ganni. Ganni mainitsee myös alan isoja 

ongelmia ja viherpesu ilmiön sekä sen, että he haluavat olla rehellisiä ja avoimia 

matkastaan kohti vastuullisuutta (ks. esimerkki 15).  

Yksi lause heidän nettisivuillaan pisti erityisesti silmään; elefantti huoneessa. Tämä 

viittaa siihen, että he väittävät olevan ensimmäinen muotibrändi, joka myöntää 

olevansa jäljessä vastuullisuusmatkassa. Tämä osoittaa sen, että Ganni toteuttaa 

kriittistä markkinointia ja joukosta erottuvaa viestintää ottamalla kantaa isompiin 

ongelmiin, kuten viherpesuun, ja kertoo avoimesti heidän ajatuksistaan niistä. Kukaan 

muu tutkimuksessa olevista yrityksistä ei viesti samalla tavalla vastuullisuudestaan ja 

myönnä yhtä rehellisesti puutteistaan. Esimerkiksi Marimekko ja Voglia kyllä 

myöntävät, että paljon on vielä tehtävää, mutta ei mene sen tarkemmin aiheeseen. 

14) Emme identifoi itseämme kestäväksi (sustainable) brändiksi. Keskitymme 

siihen, että tulisimme vastuullisemmaksi versioksi itsestämme.  

15) Ennen olimme varovaisia vastuullisuudesta viestimiseen, koska pelkäsimme 

joutuvamme viherpesumaineen uhreiksi.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että sanat ”läpinäkyvyys” ja ”avoimuus” korostuvat 

jokaisen yrityksen viestinnässä. Voidaan myös huomata, että brändeille on kolme 
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pääkeinoa avoimeen vastuullisuusviestintään; nykyhetken tilanteen kuvaaminen 

läpinäkyvästi (avoin käytetyistä materiaaleista, prosesseista ja tuotantotehtaista), 

viestiminen omasta vastuullisuustoiminnastaan kriittisesti ja muotialan 

ongelmakohtien kriittinen lähestyminen. Jokainen yritys viestii avoimesti 

toiminnastaan ja epäkohdistaan, mutta osa vähemmän ja osa taas enemmän.  

6.4 Vastuullisuus osana tuotteiden muotoilufilosofiaa 

Kuten aikaisemmin tutkielmassa esiteltiin, vihreä markkinointi tarkoittaa sitä, että 

yritys ottavat vastuullisen ajattelutavan mukaan toimintaansa holistisesti kaikkiin osa-

alueisiinsa. Tavoitteena on kehittää ja markkinoina enemmän vastuullisia tuotteita tai 

palveluita, ja samalla ottaa vastuullisuus mukaan yrityksen ydintoimintoihin. (Gordon, 

Carrigan ja Hastings, 2011.) Muotialan brändien liiketoiminta perustuu tuotteiden 

myymiseen, joten tässä osiossa analysoidaan, miten vastuullisuus näkyy osana itse 

tuotteiden muotoilufilosofiaa.  

Marimekko korostaa sivuillaan sitä, että heidän tuotteidensa muotoilufilosofiaa eivät 

ohjaa trendit ja he eivät tee pintamuotia (ks. esimerkki 16). Ajattomuus onkin yksi 

luksusmuodin piirteistä, mikä tukee vahvasti vastuullisuuden tavoitteita. Marimekko 

korostaa juuri tätä piirrettä kuvaillessaan heidän tuotteitaan eli ajattomuutta, 

kestävyyttä ja laadukkuutta. He kertovat panostavansa laadukkuuteen ja testaavat 

myös sitä monilla eri keinoilla. Myös Voglian suunnittelufilosofiassa korostuu 

tuotteiden valmistaminen niin, että ne kestävät aikaa sekä ulkoisesti että 

toiminnallisesti. Voglian ja Marimekon ydinviestit liittyen tuotteiden muotoiluun on 

melkein identtinen; molemmat luovat ajattomia, pitkäikäisiä ja laadukkaita vaatteita. 

Molemmat painottavat sitä, että vaatteet luodaan kestämään sukupolvilta toisille.  

16) Marimekko ei tee pintamuotia. Teemme kestäviä ja ajattomia tuotteita, jotka 

sattumalta ovat usein myös hyvin muodikkaita 

Myös Tiger of Swedenin tuotteiden muotoilussa korostuvat samat asiat kuin Voglialla 

ja Marimekolla; kestävyys, laadukkuus ja ajaton muotoilu. Tiger of Sweden ei 

kuitenkaan korosta sitä, että heidän muotoilufilosofiaansa eivät ohjaisi trendit toisin 

kuin Marimekko viestii vahvasti. Tiger of Sweden korostaa enemmänkin tuotteidensa 
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laadukkuutta eikä niinkään sitä, että he eivät tekisi esimerkiksi sesonkituotteita tai 

menisi trendien mukaan. He avaavat melko tarkasti ja yksityiskohtaisesti, että kuinka 

he varmistavat tuotteidensa ja tuotantoprosessiensa laadukkuuden ja kestävyyden (ks. 

esimerkki 17).  

17) Meidän laatu- ja tuotetiimimme tarkastavat jokaisen malliston, jotta voidaan 

minimoida laatuun liittyvät ongelmat. Noudatamme myös tiukkoja 

laaturutiineja tuotannon kaikissa vaiheissa varmistaaksemme, että korkeat 

laatustandardimme täyttyvät.  

Samsøe Samsøe korostaa muotoilufilosofiassaan Skandinaavista yksinkertaisuutta ja 

ajattomuutta yhdistettynä moderniin tyyliin ja uusiin klassikoihin. Kuten voidaan 

huomata, heillä toistuu samat teemat kuin muillakin brändeillä. Samsøe Samsøe 

korostaa myös vaatteidensa käytännöllisyyttä, monipuolisuutta ja tyylikkyyttä. Heidän 

materiaalistrategiassaan painotetaan erityisesti vastuullisten materiaalien käyttöä ja 

laadukkuutta. He myös korostavat, että ei ole tarvetta uhrata tyylikkyyttä kestävyyden 

takia.  

Tiger of Swedenin tapaan, Samsøe Samsøe ei korosta sitä, että heidän 

muotoilufilosofiaansa ei ohjaisi trendit toisin kuin Marimekko viestii vahvasti. 

Marimekon ja Samsøe Samsøenin viestinnässä on kuitenkin selvästi yksi yhteinen 

piirre; molemmat brändit kertovat sivuillaan, että kaikista vastuullisin tuote on se, mitä 

sinulla on jo ja jatkat sen käyttämistä. Tästä voi päätellä, että he kehottavat kuluttajia 

miettimään tarkasti, mitä vaatteita löytyy jo entuudestaan vaatekaapista ja kannattaako 

uutta lähteä ostamaan. Tämä on kuitenkin tietyllä tavalla ristiriidassa heidän 

liiketoimintansa ytimeen, joka on myydä mahdollisimman paljon tuotteita ja saada 

voittoa.  

Marimekon ja Samsøe Samsøenin tapaan myös Ganni ottaa puheeksi ylikuluttamisen, 

omalla kantaaottavammalla tavallaan. He ymmärtävät, että muotialalla on ideana 

valmistaa uusia tuotteita ja tätä piirrettä he eivät voi poistaa. Heillä on kuitenkin monia 

keinoja edesauttaa ongelman minimoisessa, kuten tuotteiden vuokraus, kierrätys ja 

uudelleenmyynti palvelut. Ganni ei viesti heidän tuotteidensa muotoilufilosofiasta 

samalla tavalla kuin muut brändit. Heidän toimintaansa ohjaa niin vahvasti kestävän 



57 

kehityksen tavoitteet, että heidän muotoilufilosofiansa pohjautuu täysin 

vastuullisuuteen ja siihen liittyvien tavoitteiden täyttämiseen. He suunnittelevat 

tuotteensa niin, että negatiiviset sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset 

minimoituvat. Kiertotalouden (cirtularity) periaatteet ohjaavat heidän tuotteidensa 

suunnittelua ja pyrkimyksenä on tehdä yhä enemmän tuotteita vastuullisista 

materiaaleista. He eivät suoraan siis viesti, että muotoilufilosofiaa kuvaa esimerkiksi 

ajattomuus, kestävyys ja laatu, kuten kaikki muut yritykset tekevät. Kuten 

aikaisemmissa osioissa todettiin, Ganni haluaa tuoda niin vahvasti esille 

vastuullisuuttaan, että se yhdistää ns. brändin vastuullisuuteen eikä vastuullisuuden 

brändiin. Tämä näkyy myös vastuullisuuden näkymisessä heidän 

muotoilufilosofiassaan, jonka ytimessä on maksimaalisen vastuullisuuden tavoittelu.   

Kuten voidaan huomata, brändien tuotteiden muotoilufilosofioissa toistuvat samat 

teemat ja piirteet, jotka ovat kuvattu alla olevassa kuvassa 5. Näitä yhteisiä 

ominaisuuksia ovat; ajattomuus, minimalistisuus, yksinkertaisuus, laadukkuus, 

kestävyys, pitkäikäisyys ja käytännöllisyys. Brändien muotoilufilosofioissa yhdistyvät 

sekä perinteisen luksuksen (esimerkiksi ylellisyys, laatu, ajattomuus ja tyylikkyys) että 

saavutettavan luksuksen (esimerkiksi käytännöllisyys, kestävyys ja laatu) piirteitä. 

Melkeinpä kaikki 5 kuvassa olevista ominaisuuksista tukevat kestävän kehityksen 

tavoitteita. Voidaan siis todeta, että brändit selvästi suunnittelevat tuotteensa niin, että 

ne olisivat mahdollisimman vastuullisia, tai näin ainakin viestivät nettisivuillaan. 

Yksinkertaisuus ja minimalistisuus tukee vastuullisuutta, koska vaatteet sopivat usein 

mihin tahansa tilanteeseen ja ovat siten monikäyttöisiä ja samalla ajattomia. 

Laadukkuus ja kestävyys tekevät tuotteista pitkäikäisiä, joten ne säilyvät hyvässä 

kunnossa pidemmän aikaa. Saavutettavassa luksusmuodissa korostuu erityisesti 

käytännöllisyys ja toiminnallisuus, mikä tarkoittaa sitä, että tuotteet ovat myös 

mukavia päällä ja niitä voi käyttää monissa tilanteissa. Tämäkin tukee vahvasti 

kestävän kehityksen tavoitteita.  
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Kuva 5, Brändien yleisimmät muotoilufilosofian piirteet 

6.5 Kuluttajien ohjeistaminen vastuullisuuteen 

Sosiaalinen markkinointi on sosiaalisen muutokset markkinointia. Se keskittyy 

ihmisten käytöksen muokkaamiseen kohti vastuullista elämäntapaa. (Gordon, 

Carrigan & Hastings, 2011.) Suurin osa tutkimukseen valituista brändeistä toteuttaa 

sosiaalista markkinointia neuvomalla ja kehottamalla kuluttajia olemaan vastuullisia. 

Seuraavaksi tarkastellaan, millä tavalla kyseiset yritykset tekevät sosiaalista 

markkinointia.  

Marimekon yksi tärkeimmistä vastuullisuustavoitteista on kuljetusten päästöjen 

vähentäminen. He ilmaiset, että tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan myös asiakkaiden 

apua. He kehottavat asiakkaitaan valitsemaan tuotteiden noudon kotiinkuljetuksen 

sijaan. Toisena vinkkinä he kehottavat asiakkaitaan tilaamaan vaatteet huolellisesti, 

jotta vältettäisiin palautukseen liittyviä kuljetusmatkoja. Marimekko antaa myös 

vinkkejä vaatteiden huoltoon, kuten suosituksia vaatteiden pesuvälin harventamiseen 

ja kuivausrummun käytön välttämiseen. Heillä on myös erillisellä sivulla kattava 

tuotteiden hoito-opas, joka auttaa asiakkaita hoitamaan tuotteita oikeaoppisesti (ks. 

esimerkki 18). Heillä on omat hoito-ohjeensa monille materiaaleille, laukuille, 

asusteille ja astioille. Marimekko siis selvästi haluaa ohjeistaa asiakkaitaan niin, että 

tuotteet kestäisivät mahdollisimman pitkään käytössä.  

Ajaton Minimalistinen Laadukas Kestävä

Yksinkertainen Tyylikäs Pitkäikäinen Käytännöllinen
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18) Ajattomia Marimekko-tuotteita kannattaa huoltaa hyvin. Kun noudatat näitä 

helppoja ohjeita ja vinkkejä, monet tuotteistamme voivat ilahduttaa vielä 

seuraaviakin sukupolvia. 

Voglia tarjoaa useita palveluita tuotteiden korjaamiseen, mutta antaa myös vinkkejä 

tuotteiden hoitoon kotonakin (ks. esimerkki 19). Marimekon tapaan, Voglia ei korosta 

pelkästään sitä, että tekstiilit säilyvät kauniina vaan myös sitä, että vaatteiden huolto 

vähentää ympäristölle aiheutuvaa kuormitusta. Voglian vastuullisuussivulla on myös 

oma osionsa tuotteiden hoitovälineille, joita he kehottavat asiakkaita ostamaan. Voglia 

kuitenkin toteuttaa sosiaalista markkinointia, tässä tapauksessa kuluttajien neuvomista 

kohti vastuullisuutta, vähemmän kuin Marimekko. Marimekolla on nimittäin kattavat 

hoito-ohjeet eri materiaaleille ja tuotteille, mutta Voglialla ei ole samankaltaista ja yhtä 

kattavaa hoito-ohjetta tuotteilleen.  

19) Kun huollat vaatteitasi, asusteitasi ja muita tekstiileitäsi oikein, ne säilyvät 

pidempään sekä kauniina että toimivina. 

Tiger of Swedenin ”Kestävyys ja laatu” -vastuullisuussivulla rohkaistaan asiakkaita 

käyttämään ostamiaan tuotteita mahdollisimman pitkään ja korjata niitä, jos on 

tarpeen. He neuvovat asiakkaitaan myös viemään käytetyt vaatteet kirpputorille tai 

lahjoittamaan ne hyväntekeväisyysjärjestöille. Tiger of Swedenillä on Marimekon 

tapaan kattavat hoito-ohjeet tuotteilleen ja materiaaleilleen, jotta asiakkaiden ostamat 

vaatteet pysyisivät hyvässä kunnossa mahdollisimman pitkään. He jopa puhuvat 

kuluttajien ”kouluttamisesta” oikeisiin tuotteiden hoitotapoihin. Samoin kuin Voglia 

ja Marimekko, Tiger of Sweden ei myöskään viesti pelkästään siitä, että hyvin hoidettu 

tuote näyttää kauniilta ja kestää pidempään käytössä ns. yksilön näkökulmasta, vaan 

korostaa sen positiivisia vaikutuksia myös isommassa kuvassa. Hoito-ohjeiden avulla 

he nimittäin pyrkivät minimoimaan tuotteiden käyttövaiheen ympäristövaikutuksia.  

Filippa K:n ”kiertotalous” -vastuullisuussivulla kerrotaan, että he noudattavat neljää 

kiertotalouden periaatetta: Reduce, Repair, Reuse, and Recycle. Näiden periaatteiden 

toteuttamiseen tarvitaan myös kuluttajien apua (ks. esimerkki 20). He neuvovat 

asiakkaitaan korjaamaan tuotteitaan aina kun on mahdollista ja tätä varten he ovat 

kehittäneet tuotteiden hoito-ohjeet. He kehottavat asiakkaitaan lahjoittamaan tai 
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viemään kirpputorille tuotteet, joita ei enää tarvitse. He neuvovat myös kierrättämään 

tuotteet, joita ei enää voida uudelleen käyttää tai lahjoittaa eteenpäin. Muiden brändien 

tapaan, Filippa K:lla on myös hoito-ohjeet tuotteilleen, mutta ne eivät ole niin kattavat 

ja tarkat kuin Marimekolla ja Tiger of Swedenillä. Heillä ei ole omia ohjeita tietyille 

materiaaleille tai tuotteille, vaan ohjeistavat enemmänkin yleisellä tasolla. Filippa K 

ei myöskään viesti pelkästään siitä, että hyvin hoidettu tuote tuo etuja itse käyttäjälle, 

vaan korostaa myös sen positiivisia vaikutuksia ympäristöön.  

20) Pitämällä nämä mielessä (kiertotalouden periaatteet), voimme edistää 

tietoisempaa kulutusta ja vähentää muodin vaikutusta planeetallemme.  

Muiden yritysten tapaan, myös Samsøe Samsøe rohkaisee kuluttajia ottamaan 

vastuullisuuteen liittyvät asiat tosissaan ja viestivät, että ”olemme tässä yhdessä”. 

Heillä on myös melko kattavat hoito-ohjeet tuotteilleen ja materiaaleilleen, kuten 

muillakin brändeillä on. Samat viestit toistuvat Samsøe Samsøenin kohdalla liittyen 

perusteisiin huoltaa tuotteita (ks. esimerkki 21).  

21) Olemme nähneet paljon vaivaa tuotteidemme luomiseen, joten pidä huolta 

ostamistasi vaatteista. Oikealainen pesu, säilytys ja käyttö tarkoittaa sitä, että 

tuotteiden pitäisi kestää pitkän aikaa.  

Gannin viestintä liittyen kuluttajien ohjeistamiseen kohti vastuullisuutta on erilainen 

verrattuna muihin brändeihin, sitä ei nimittäin ole. Toisin kuin muut yritykset, Ganni 

ei neuvo tai kehota kuluttajia olemaan vastuullisempia (esimerkiksi pitämällä huolta 

vaatteista, kierrättämällä tai korjaamalla niitä). He ottavat kantaa muotialan 

vastuullisuusongelmiin, ihmisoikeuksiin, tasa-arvoon, rasismin ennaltaehkäisemiseen 

ja kertovat vastuullisuutensa nykytilasta ja tulevaisuuden tavoitteesta, mutta eivät 

ohjeista kuluttajia kestävään kehitykseen liittyvissä asioissa.   
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET 

7.1 Vastaukset tutkimuskysymyksiin 

Tutkimuksen päätutkimuskysymys on ”Miten saavutettavat pohjoismaalaiset 

luksusmuotibrändit toteuttavat markkinointiviestintää vastuullisuudestaan?”. 

Vastauksena kysymykseen voidaan todeta, että jokainen tutkimukseen valittu yritys 

on ottanut vastuullisuuden vahvasti osaksi heidän markkinointiviestintäänsä. Osalla 

yrityksistä on keskenään samantyylinen tapa viestiä vastuullisuudestaan ja osalla taas 

erilainen. Jokaisella yrityksellä on kuitenkin oma sivunsa vastuullisuudesta 

viestimiselle, mikä kertoo siitä, että aihe on tärkeä heille. Yrityksillä on myös 

keskenään erilainen lähestymistapa vastuullisuuden ja brändikuvan yhdistämiseen. 

Marimekko, Voglia ja Ganni linkittävät vastuullisuuden osaksi heidän brändikuvaansa 

ja tarinaansa melko vahvasti. Samsøe Samsøenin, Tiger of Swedenin ja Filippa K:n 

kohdalla taas vastuullisuus halutaan pitää erillään heidän brändistään. Tällä 

tarkoitetaan sitä, että ”tietoa meistä”, ”tarinamme” yms. kaltaisilla sivuille ei viestitä 

lainkaan heidän vastuullisuudestaan. Kyseiset brändit haluavat selvästi pitää 

vastuullisuuden omana osa-alueena ja eivät halua linkittää sitä niin vahvasti osaksi 

heidän brändikuvaansa tai tarinaansa. 

Tutkimuksen tuloksissa huomattiin myös, että brändeillä on kolme pääkeinoa niin 

sanotusti avoimeen vastuullisuusviestintään; nykyhetken tilanteen kuvaaminen 

läpinäkyvästi (avoin käytetyistä materiaaleista, prosesseista ja tuotantotehtaista) ja 

viestiminen omasta toiminnastaan kriittisesti sekä muotialan ongelmakohtien 

kriittinen lähestyminen ja niistä viestiminen. Jokainen yritys viestii avoimesti 

toiminnastaan ja epäkohdistaan, mutta osa vähemmän ja osa taas enemmän. 

Tämän lisäksi on valittu kaksi alatutkimuskysymystä täydentämään ja tarkentamaan 

päätutkimuskysymystä. Ensimmäinen näistä on ”Mistä vastuullisuuden osa-alueista 

saavutettavat luksusmuotibrändit viestivät?”. Tutkimukseen valitut yritykset 

viestivät erityisesti ympäristöön, sosiaaliseen ja eettisyyteen liittyvistä vastuullisuuden 

osa-alueista, joihin liittyy kasvava huoli ympäri maailmaa. Yritykset viestivät laajasti 

monista vastuullisuuden osa-alueista aina käytetyistä materiaaleista ja tuotteiden 

kierrättämisestä ihmisoikeuksiin liittyviin asioihin. Näiden lisäksi yritykset viestivät 
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esimerkiksi tuotantoprosesseistaan, toimittajistaan, materiaaleistaan, työntekijöiden 

työolosuhteista, eläinoikeuksista, prosesseistaan ja tulevaisuuden tavoitteestaan. 

Tutkimuksen tuloksissa huomattiin myös, että vastuullisuuden huomioiminen 

yrityksen toiminnassa lähtee liikkeelle jo tuotteen suunnitteluvaiheessa ja sen 

muotoilufilosofiassa. Monien tutkimukseen valittujen yritysten tuotteet suunnitellaan 

niin, että ne ovat ajattomia, yksinkertaisia, laadukkaita, kestäviä, pitkäikäisiä ja 

käytännöllisiä. Nämä kaikki ominaisuudet tukevat vahvasti kestävän kehityksen 

tavoitteita.  

Yksi vastuullisen markkinoinnin osa-alueista on sosiaalinen markkinointi, kuten 

aikaisemmin todettiin tutkimuksessa. Suurin osa tutkimukseen valituista brändeistä 

toteuttaa sosiaalista markkinointia neuvomalla ja kehottamalla kuluttajia olemaan 

vastuullisia. He eivät siis pelkästään kerro omasta vastuullisesta toiminnastaan ja 

tavoitteistaan, vaan kehottavat ja neuvovat myös kuluttajia ja muita alan yrityksiä 

toimimaan kestävän kehityksen tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.  

Toinen alatutkimuskysymys on ”Mitkä ovat vastuullisuuden haasteet ja 

mahdollisuudet saavutettavan luksusmuodin kontekstissa?”. Lähtökohtaisesti 

vastuullisuuden ja saavutettavan luksusmuodin yhdistämiseen liittyy ongelmia. 

Saavutettavien luksusmuotibrändien on muun muassa valmistettava tuotteensa 

vastuullisesti, varmistettava oikeanlaiset työolosuhteet ja oltava saastuttamatta 

maapalloa. Samaan aikaan muodin ajatellaan olevan edelleenkin toiseksi saastuttavin 

toimiala koko maailmassa (Urmínová & Kusá, 2020). Muodista on tullut myös 

kansainvälinen toimiala, jossa suurin osa tuotantolaitoksista sijaitsee kehitysmaissa 

tarkoittaen sitä, että yritykset eivät voi valvoa tarkasti sidosryhmien ja toimittajien 

toimintaa. Tällöin vastuullisen toiminnan varmistaminen ei yksinkertaisesti ole 

mahdollista. (Pedersen & Gwozdz, 2014.) Perinteiseen ja saavutettavaan 

luksusmuotiin liittyy myös ongelmallisia prosesseja ja verkostoja, jotka aiheuttavat 

negatiivisia vaikutuksia moniin vastuullisuuden osa-alueisiin, kuten eettisyyteen ja 

ympäristöön liittyviin asioihin.   

Vastuullisuudella on myös mahdollisuuksia saavutettavan luksusmuodin kontekstissa. 

Useilla alan brändeillä on nimittäin paljon vaikutusvaltaa sekä kuluttajiin että muihin 

alan yrityksiin (esimerkiksi pikamuotiyrityksiin), mikä tarkoittaa sitä, että he voivat 
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toimia edelläkävijöinä vastuullisuusasioissa ja näyttää esimerkkiä koko 

yhteiskunnalle. Monet kansainväliset sekä saavutettavat että perinteiset 

luksusmuotibrändit ovat ottaneet lähivuosien aikana tavoitteekseen olla 

ympäristöystävällisempiä ja huomioida vastuullisuuteen liittyvät asiat toiminnassaan. 

Tämä trendi tulee vahvistumaan entisestään, mikä on, totta kai, suuri mahdollisuus 

edistää kestävää kehitystä koko maailman mittakaavassa. Tutkielmassa todettiin myös, 

että luksusmuodin piirteitä ovat muun muassa ajattomuus, pitkäjänteisyys, 

innovatiivisuus, merkityksellisyys ja perintö (heritage), jotka kaikki tukevat 

vastuullisuutta. Tämä kertoo siitä, että luksuksen lähtökohdat tukevat jo itsessään 

vastuullisuusperiaatteita, ainakin jonkin verran.   

7.2 Teoreettiset johtopäätökset 

Osburgin, Daviesinin, Yoganathanin ja McLeanin (2021) mukaan luksussektorin 

vastuullisuuden tutkiminen on jäänyt edelleenkin melko vähäiseksi. Athwal, Wells, 

Carrigan ja Henninger (2019) artikkelissa kootaan yhteen aikaisemmat tutkimukset 

vastuullisuuden markkinoinnista luksusalalla, mikä toimi hyvänä pohjana tälle 

tutkimukselle. Kyseisen tutkimuksen tuloksissa huomataan, että aihetta ei ole tutkittu 

kovin paljon, mikä vahvistaa tämän tutkimuksen tutkimusaukkoa vielä lisää. 

Varsinkaan saavutettavien pohjoismaisten luksusmuotibrändien 

vastuullisuusviestinnästä ei löytynyt ollenkaan tutkimuksia, mikä vahvistaa 

tutkimusaukkoa entisestään. Näin olleen tämä tutkimus tuo uusia näkökulmia ja tietoa 

tutkimuskenttään. 

Suurin osa tutkimuksista aiheesta (markkinointiviestintä yritysten vastuullisuudesta) 

on julkaistu viimeisen kymmenen vuoden sisään, joten voidaan todeta, että aihe on 

melko uusi ja tutkimukset aiheesta tulevat yleistymään entisestään. Saavutettava 

luksusmuotiala on myös syntynyt melko vastikään, joten aiheesta ei löydy kovin 

paljon tutkimuksia, varsinkaan pohjoismaisten yritysten kontekstissa. Näin ollen tämä 

tutkimus tarjoaa uutta tietoa lähtien saavutettavan pohjoismaisen luksusmuodin 

määrittelystä vastuullisuusviestinnän keinojen avaamiseen. Tämän tutkimuksen avulla 

onnistutaan lisäämään ymmärrystä saavutettavan pohjoismaisen luksusmuotialan 

ominaisuuksista, ja miten vastuullisuus näkyy osana kyseisen alan yritysten 

markkinointiviestintää.  
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7.3 Liikkeenjohdolliset johtopäätökset 

Saavutettavilla pohjoismaisilla luksusmuotialan yrityksillä on entistä suurempi paine 

tehdä vastuullisuustoimia ja asettaa tavoitteita kohti kestävää toimintaa. Kyseinen 

trendi tulee vahvistumaan vuosi vuodelta johtuen muun muassa kasvavasta 

ilmastokriisistä, huolista ihmisoikeuksista ja kuluttajien suuremmasta tietoisuudesta 

ympäristöön liittyviä asioita kohtaa. Alan yritykset tulevat kuitenkin kohtaamaan 

haasteita vastuullisuuteen liittyvien tavoitteiden käytännön toteuttamisessa. Tämä 

johtuu siitä, että muodin ajatellaan olevan yksi saastuttavimmista toimialoista koko 

maailmassa (Urmínová & Kusá, 2020). 

Alan yritysten olisi kuitenkin tärkeää tehdä kaikkensa, jotta ne voisivat olla 

mahdollisimman vastuullisia sen hetkisillä käytettävissä olevilla resursseilla. 

Kuluttajat huomaavat yhä paremmin, jos yritys jää jälkeen muista ja ei tee toimia kohti 

vastuullisuutta. Tämä taas huonontaa yrityksen brändikuvaa ja asemaa markkinoilla, 

koska tulevaisuuden ja nykyisetkin kuluttajat voivat tehdä ostopäätöksensä perustuen 

siihen, että toimiiko yritys vastuullisesti vai ei. Muotialaan liittyy kuitenkin todella 

paljon ongelmallisia tekijöitä, jotka eivät todellakaan tue kestävän kehityksen 

tavoitteita. Näiden ongelmien korjaaminen ja kehittäminen vie kuitenkin aikaa ja se ei 

tapahdu hetkessä. Kasvava paine tehdä vastuullisuustoimia voi aiheuttaa sen, että 

yritykset syyllistyvät viherpesuun eli viestivät olevansa vastuullisia, mutta todellisuus 

ei kuitenkaan ole samanlainen kuin mitä ulkoisesti viestitään.  

Kuluttajat arvostavat yhä enemmän yritysten avoimuutta ja läpinäkyvyyttä liittyen 

heidän vastuullisuustoimiinsa. Saavutettavien pohjoismaisten luksusmuotialan 

yritysten olisi siis syytä pitää tämä mielessä ja kertoa rohkeasti myös haasteista liittyen 

vastuullisuusmatkaansa. Tämä lisäisi tutkitusti kuluttajien luottamusta brändiä 

kohtaan. Tarvittaisiinko kenties lisää tutkimuksessa olevan Ganni brändin kaltaisia 

yrityksiä, jotka myöntäisivät rehellisesti puutteistaan ja siitä, että paljon on vielä 

tehtävää, jotta voisi kutsua itseään vastuulliseksi yritykseksi? Vähentäisikö tämä alan 

yritysten kasvavaa painetta olla täydellisiä ja näin päätymistä piilottelemaan 

keskeneräisiä ja ei niin positiivisia asioita vastuullisuudestaan? Todennäköisesti kyllä. 
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Vastuu toimia vastuullisesti on kuitenkin molemmilla sekä yrityksillä että kuluttajilla. 

Parasta olisi, jos kuluttajat ja yritykset voisivat yhdessä luoda käsityksen, että mitä 

tulevaisuuden muoti on. Esimerkiksi, kuluttajat voisivat tottua siihen, että muotialan 

yrityksiltä ei tulisi jatkuvasti uusia ja erilaisia vaatemallistoja, vaan kaikki tuotteet 

olisivat ajassa kestäviä ja käytännöllisiä. Tämä on kuitenkin helpommin sanottu kuin 

tehty ja se vaatii paljon työtä ja myös aikaa.  

Alan yritysjohtajille voidaan antaa ohje, että nyt viimeistään olisi aika tehdä 

vastuullisuustoimia ja asettaa tavoitteita sitä kohti, koska muuten jää jälkeen muista 

alan yrityksistä. Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat asioita mitä kuluttajat arvostavat ja 

tulevat arvostamaan entistä enemmän, joten tämä on tärkeää pitää mielessä yritysten 

vastuullisuusviestinnässä. Yritykset voisivat olla rohkeampia heikkouksien ja 

keskeneräisyyksien myöntämisen suhteen, koska se kasvattaisi kuluttajien luottamusta 

luksusmuotialaa kohtaan, mutta myös kaikkia yrityksiä kohtaan riippumatta 

toimialasta. Tietojen pimittäminen ei vie oikeaan suuntaan varsinkaan pidemmällä 

aikavälillä.  

7.4 Tutkimuksen luotettavuus  

Aineistolähtöiseen tutkimukseen liittyy ongelmia, jotka voivat vaikuttaa tutkimuksen 

luotettavuuteen. Yksi ongelma liittyy siihen, että tutkija on valinnut tutkimuksen 

aiheet ja valinnut käsiteltävät käsitteet ja ilmiöt. Tutkija on valinnut käytetyt 

tutkimusmenetelmät ja aineistot. Näin ollen tutkimuksessa tulleet havainnot eivät ole 

täysin objektiivisia, koska tutkijan asenteet ja tietyt ennakkoluulot voivat vaikuttaa 

tutkimuksen suuntaan ja tuloksiin. (Vuori, 2022.) 

Tutkimuksen tuloksiin ei ole voitu ottaa kaikkia yritysten nettisivuilta löytyviä asioita 

liittyen niiden vastuullisuusviestintään aiheen rajauksen takia. Tämä toki vaikuttaa 

osaltaan tutkimuksen luotettavuuteen, mutta on ymmärrettävä asia. Tämän 

tutkimuksen ulkopuolelle jääneistä asioista voi tehdä sitten jatkotutkimuksen.  

Tutkimukseen on valittu laajasti ja monipuolisesti erilaisia lähteitä, ja näin ollen aihetta 

on voitu käsitellä mahdollisimman laadukkaasti. Ennen tutkimuksen tuloksiin 

siirtymistä, aiheeseen liittyviä käsitteitä ja ilmiöitä käsiteltiin kattavasti 
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teoriaosuudessa. Ennen tutkimuksen tulosten läpikäyntiä, tutkimusaineiston 

valintaprosessi ja kriteerit käytiin tarkasti läpi, jotta lukija saa hyvän käsityksen siitä. 

Sisältöanalyysi on tehty huolellisesti ja on tarkoituksella otettu huomioon eri 

näkökulmia aiheeseen liittyen. Näin voidaankin todeta, että tutkimuksessa on käsitelty 

ja kuvattua valittua aihetta kattavasti ja johdonmukaisesti.  

7.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Kuten aikaisemmin mainittiin, tutkimuksen tuloksissa käsiteltiin vain tiettyjä ja 

valikoituja aiheita, joten kaikkia vastuullisuuden osa-alueita ei voitu ottaa osaksi tätä 

tutkimusta. Mielenkiintoista olisikin jatkaa samalla aiheella, mutta ottaa tutkimukseen 

ensinnäkin lisää tutkittavia yrityksiä saavutettavan luksusmuodin alalta ja tutkia niiden 

vastuullisuusviestintää vielä laajemmin ja eri näkökulmista. Näin saataisiin vieläkin 

kattavampi ja luotettavampi tutkimus vastuullisuudesta osana saavutettavien 

pohjoismaisten luksusmuotibrändien markkinointiviestintää.  

Toinen mielenkiintoinen näkökulma olisi keskittyä samaan aiheeseen, mutta 

pohjoismaisten pikamuotiyritysten näkökulmasta. Näin voitaisiin verrata 

saavutettavien luksusmuotibrändien ja pikamuotiyritysten vastuullisuusviestintää ja 

keinoja siihen. Tällä tavalla voitaisiin testata tässäkin tutkielmassa nostetun väitteen 

paikkaansa pitävyyttä; pikamuotiyritykset ottavat mallia luksusmuotiyrityksistä. Olisi 

mielenkiintoista saada vastaus, että onko pikamuotiyritysten markkinointiviestintä 

niiden vastuullisuudestaan samankaltaista kuin saavutettavien luksusmuotiyritysten.  
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Lähteet: Analysoidut tekstit yritysten nettisivuilta 

Tekstit Marimekon sivuilta  

Osoite: https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/vareja-

ja-kuvioita-vuodesta-1951 

https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/filosofiamme 

Filosofiamme 

Marimekko ei ole koskaan ollut kertakäyttömuotia. Marimekon muotoilufilosofian 

juuret ovat optimistisessa elämänasenteessa – ja aidossa halussa inspiroida ajattomalla 

ja oivaltavalla suunnittelulla.  

Näistä lähtökohdista kehittyi yksi maailman ensimmäisistä todellisista lifestyle-

brändeistä, joka teki antimuotiin perustuvasta tyylistä ja kodinsisustuksesta tavan 

ilmaista iloa pulppuavaa elämäntapaa.  

Pohjimmiltamme olemme kuvioiden tekijöitä. Haluamme luoda ajattomia ja kestäviä 

muotoiluklassikoita, jotka pysyvät käytössä pitkään ja joita vaalitaan sukupolvesta 

toiseen. 

Värejä ja kuvioita vuodesta 1951 

Suomalainen designtalo Marimekko perustettiin vuonna 1951. Seitsemän 

vuosikymmenen ajan Marimekon omintakeiset kuviot on tunnettu voimaannuttavasta 

positiivisuudestaan. Alusta saakka tehtävämme on ollut tuoda elämään väriä ja iloa – 

haluamme kannustaa ihmisiä olemaan onnellisia omina aitoina itsenään. 

Vastuullisuus - Positiivisia vaikutuksia planeetalle ja sen asukkaille 

Marimekon seitsemän vuosikymmentä ovat opettaneet meille sen, että positiivinen 

muutos ei synny itsestään, vaan pitkäjänteisellä työllä ja innostamalla toisetkin 

mukaan.  

Arvomme perustuvat ajattomaan ja kestävään designiin sekä ihmisten 

voimaannuttamiseen. Uusi kolmiosainen strategiamme nostaa 

vastuullisuustavoitteemme ja -sitoumuksemme uudelle, entistä 

kunnianhimoisemmalle tasolle. 

https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/vareja-ja-kuvioita-vuodesta-1951
https://www.marimekko.com/fi_fi/marimekon-maailma/vareja-ja-kuvioita-vuodesta-1951
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Vastuullisuus – Tulevaisuuden tuotteet eivät jätä jälkeä 

Osoite: https://www.marimekko.com/fi_fi/vastuullisuus/tulevaisuuden-tuotteet 

Yksi kunnianhimoisimmista tavoitteistamme on olla kasvattamatta tulevien 

sukupolvien taakkaa. Se tarkoittaa, että Marimekon tuotteet on tulevaisuudessa 

valmistettava sopusoinnussa ympäristön ja kiertotalouden periaatteiden kanssa. 

Tavoite on vielä kaukana edessäpäin, mutta meillä on sen saavuttamiseksi selkeä 

suunnitelma. 

Uskomme, että teknologia-, materiaali- ja liiketoimintamalli-innovaatioiden 

edistäminen yhteistyössä alan eri toimijoiden kanssa on avain parempiin ratkaisuihin. 

Tämä ei koske pelkästään meitä yrityksenä vaan koko toimialaa. 

Korkea, kestävä laatu on aina ollut yksi tärkeimmistä kriteereistämme, ja nyt 

haluamme tuotteidemme materiaalivalintojen avulla myös pienentää 

ympäristöjalanjälkeämme. Etsimme erityisesti materiaaleja, joiden tuotantoprosessi 

kuluttaa vähemmän resursseja ja jotka voidaan kierrättää. 

Näytämme tietä omalla esimerkillämme 

Viime vuosina olemme vähentäneet oman toimintamme ympäristövaikutuksia 

merkittävästi. Oma toimintamme kattaa niin Marimekon kangaspainon, toimistomme 

kuin omat myymälämme ympäri maailmaa.   Vuonna 2020 toimintamme muuttui 

käytännössä hiilineutraaliksi päästövähennysten ja päästöjen kompensoinnin 

(päästövähennyshankkeiden rahoituksen) ansiosta. Päästövähennystyömme jatkuu 

edelleen. Aiomme yhtenäistää päästötavoitteemme Pariisin ilmastosopimuksen 

tavoitteiden kanssa. 

Vihreämpi reitti 

Materiaalien kuljetus ja tuotteiden toimittaminen myymälöihin ja koteihin aiheuttaa 

edelleen merkittävän osan ympäristövaikutuksistamme. Teemme kaikkemme 

vähentääksemme päästöjämme entisestään, ja pyydämme siihen sinunkin apuasi. 

Tekstit Voglian sivuilta 

Yrityksemme – Voglian maailma 

Osoite: https://www.voglia.fi/pages/voglian-tarina 

Voglia syntyi unelmasta vuonna 1983. Yritys on alusta alkaen ollut suunnannäyttäjä 

ja vaikuttaja, jolle vastuullisuus on kaiken liiketoiminnan ja tekemisen 

peruslähtökohta. 
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Brändin perusti nykyisen Voglian toimitusjohtajan isoisä Pertti Virtanen. Uudenlaisen 

naistenvaatekonseptin kehittäminen oli jo 30 vuotta vaatetusalalla työskennelleen 

Pertin pitkäaikainen haave. Hänen visionsa oli esitellä suomalaisille korkealaatuinen 

ja tyyliltään italialaishenkinen vaatemallisto. 

”Haluamme inspiroida tulevia sukupolvia luomalla ajattoman viehättäviä ja 

vastuullisen laadukkaita tuotteita.” 

”Haluamme kehittää ja muuttaa muotiteollisuutta olemalla läpinäkyviä sekä 

rakentamalla maailmaa, jossa vastuullisuus on luontainen osa kauneutta ja hyvää 

oloa.” 

Vastuullisuus 

Osoite: https://www.voglia.fi/pages/vastuullisuus 

Voglialle vastuullisuus on aina ollut tärkeää. Kehitämme jatkuvasti 

toimintatapojamme, jotta tuotantomme olisi entistä läpinäkyvämpää sekä 

prosessimme mahdollisimman ekologinen ja eettinen. 

Päivitämme vastuullisuussivujamme jatkuvasti tarjotaksemme mahdollisimman 

paljon ja mahdollisimman ajankohtaista tietoa. 

Vastuullisuus on ekologisuutta ja eettisyyttä. Ekologisuuteen kuuluvat vaatteen 

tuotannon ja valmistuksen sekä käytön ympäristökuormitus ja lopulta vaatteen 

kierrätettävyys sellaisenaan tai materiaalina. Eettisyys taas käsittää materiaalin ja 

vaatteen tuotantoon ja valmistukseen liittyvät ihmis- ja eläinoikeudet. 

Pyrimme jatkuvasti kehittymään ja tekemään vuosi vuodelta enemmän vastuullisia 

valintoja. Olemme aina panostaneet laatuun ja pitkään käyttöikään. Meille 

vastuullisuustyö on pitkäjänteistä kehittämistä, jossa haluamme haastaa itseämme 

tulevaisuudessa entistäkin enemmän. Emme ole täydellisiä, vaan meillä on vielä paljon 

tehtävää, joten työmme aiheen kanssa jatkuu. 

Vastuullisuus - Suunnittelu & tuotannonohjaus 

Osoite: https://www.voglia.fi/pages/tehtaat-ja-valmistus 

Tuotteemme suunnitellaan ja kaavoitetaan Suomessa. Nykyiset designerimme 

toimivat Helsingissä ja Hyvinkäällä; kaavoitus tehdään edelleen 

kotipaikkakunnallamme Lammilla. Suunnittelufilosofiamme on kehittää, muotoilla ja 

valmistaa tuotteita, jotka kestävät aikaa sekä ulkonäöllisesti että toiminnallisesti. 

Panostamme istuvuuteen ja suunnittelemme vaatteemme kehojen moninaisuutta 

kunnioittaen ja siitä iloiten.  
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Luomme monikäyttöisiä, ajattomia ja pitkäikäisiä laatuvaatteita, jotka kestävät 

parhaimmillaan sukupolvilta toisille. 

Vastuullisuus – materiaalit 

Kaikki käyttämämme materiaalit valitaan huolellisesti. Tuotekehityksemme ja 

tuotantomme keskeisiä tavoitteita on etsiä ja käyttää materiaaleja, jotka pysyvät 

helposti hyvässä kunnossa. Pyrimme valmistamaan tuotteita, joita ei tarvitse pestä 

turhan usein ja jotka säilyvät kauniina ja käyttökelpoisina pitkään.   

Suosimme tuotannossamme luonnon- ja kierrätysmateriaaleja. Kaikki materiaalimme 

eivät valitettavasti vielä ole ekologisia, mutta päämäärämme on lisätä niiden osuutta 

valikoimastamme systemaattisesti. 

Vastuullisuus 

Vastuullisuus on Voglian elinehto. Emme voi valmistaa uusia tuotteita, ellemme tee 

sitä mahdollisimman eettisesti ja ekologisesti. Haluamme erottua muista teoillamme 

sekä läpinäkyvyydellämme. 

Emme ole vielä täydellisiä, mutta pyrimme jatkuvasti kehittymään ja tekemään vuosi 

vuodelta enemmän vastuullisia valintoja. 

Vastuullisuus – tuotelupaus 

Osoite: https://www.voglia.fi/pages/tuotelupaus 

Tuotelupaus-kokonaisuus koostuu kolmesta osasta: yhden vuoden takuusta, korjaus- 

ja räätälöintipalveluista sekä kuratoidusta valikoimasta laadukkaita ja helppokäyttöisiä 

vaatehuoltotarvikkeita. 

Korkea laatu on meille kunnia-asia. Haluamme varmistaa, että Voglia-tuotteista on 

iloa ja hyötyä mahdollisimman pitkään, sekä auttaa silloin, kun tuotteemme kaipaavat 

muokkausta ollakseen juuri sinulle sopivia ja mieleisiä. 

Loimme Voglia Tuotelupaus -konseptin kertoaksemme, kuinka tärkeää vastuullinen 

pukeutuminen meille on ja helpottaaksemme sen toteutumista, jotta vaatteemme ja 

asusteemme kestäisivät oikein huollettuina jopa sukupolvilta toisille. 

Tiger of Sweden tekstit 

Our heritage 
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Osoite: https://www.tigerofsweden.com/fi/our-heritage/ 

Tiger of Sweden is a Stockholm-based fashion house established in 1903 with a 

heritage in tailoring. For more than a century Tiger of Sweden has stood for style with 

purpose, dressing men and women for whom true style is about the confidence to be 

themselves. 

Our heritage is one of humble beginnings, growth and unforeseen obstacles. It's about 

kneeling — when faced with the likelihood of extinction — and of rising from the 

ashes to reinvent an entire industry. Explore an old company with a rich history. 

Sustainability – Striving for sustainability 

Osoite: https://www.tigerofsweden.com/fi/sustainability/all-about-sustainability.html 

Vision 

At Tiger of Sweden, we believe that a strive towards sustainability is important for the 

better of our planet, our industry and our society overall. To us, this strive is what 

defines modern and responsible companies. We want to work actively and inclusively 

to change the industry we are in, through developing sustainable fashion in 

collaborative and innovative ways. 

Mission Statement 

We are committed to the United Nations Sustainable Development Goals, focusing on 

Goal 12: Responsible consumption and production, and Goal 13: Climate action. 

Based on this commitment, we have outlined the following Tiger of Sweden 

sustainability goals and corresponding focus areas. We acknowledge that this is just a 

start and that our agenda will need to be ever-evolving in order for us to become truly 

sustainable. 

Today 

1) … we offset the carbon footprint for all our internal travels, use 100 % renewable 

energy at our headquarters in Stockholm and recycle all our internal waste. 

2) … we create long-lasting pieces based on high qualities, craftsmanship and a 

contemporary yet timeless design expression.  

3) … we produce most (roughly 60%) of our products in Europe, with a majority of 

woven fabrics (80%) originating from Italy. Furthermore, we share 99% of our 1st tier 

suppliers. And 71% of our nominated 2nd tier suppliers 
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Tomorrow 

…we will do more. We stay humble to the fact that we are working in a polluting 

industry, and that radical change will need to happen across all layers of our business 

in order to become a truly sustainable company. 

Sustainability – Striving for climate action 

Osoite: https://www.tigerofsweden.com/fi/sustainability/climate-action.html 

We need to stop global warming. At Tiger of Sweden, we are dedicated to taking an 

active role in the transformation of the fashion industry in order to support this cause, 

whilst staying humble to the fact that this is a big and complicated issue. In our work, 

we are guided by, and committed to, the United Nations Sustainable Development 

Goal 13 - Climate Action. Our aim is to reduce our greenhouse gas emissions and fully 

offset the carbon footprint for our scope 1, 2 and 3 emissions by 2025. This means that 

we plan to fully offset the emissions of carbon from our products and business. 

In order to do this, we have a lot of work ahead of us, including making calculations, 

estimations and clearly stating the definitions of our work. This is a big task since the 

majority of the emissions which our company indirectly drives are actually located at 

our suppliers´ and producers´, which are not in our direct control. 

Sustainability – Durability & quality 

Osoite: https://www.tigerofsweden.com/fi/sustainability/durability-quality.html 

Maintaining a high quality in all our products is essential for us at Tiger of Sweden. 

Our aim is to create long-lasting garments based on high quality, craftsmanship and a 

contemporary yet timeless design expression . Each collection is thoroughly reviewed 

by our quality- and product teams in order to minimise quality issues. 

Filippa K tekstit 

Osoite (our story): https://www.filippa-k.com/en/our-story 

Our story – our purpose 

This means working to change the industry perspective from fast to slow by providing 

pieces that can be worn and loved for longer.  

We believe that sustainable clothing should never compromise. Since 1993, we’ve 

thoughtfully created garments with great style, high quality, and impeccable fit. We 
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do this through responsible sourcing and ethical production so they can be consciously 

kept and given a second life after ownership. 

OUR DESIGN VALUES  

STYLE 

Timeless yet modern, our design aesthetic interprets classic elements for the real needs 

of everyday life. 

QUALITY 

We carefully select the highest quality materials so that your favourites never wear 

out.  

FIT 

Our team of experts brings together comfort and silhouette for elevated pieces that feel 

effortless. 

Our story - Our history 

Filippa Knutsson founded the brand in 1993 as a solution to the stress of dressing. She 

saw a need for simple, practical garments that answer to real experiences of the 

everyday – designed with style and comfort in equal measure. What began at her 

kitchen table has grown sustainably over the years into what Filippa K is today: 

international in mind, and Scandinavian at heart. 

Our pieces stay true to the minimalism and ease of the 90s, reinterpreted for modern 

life. We eliminate unnecessary details for a calm, long-lasting feeling that one doesn’t 

tire of too quickly, but that is reached for day after day. By approaching fashion with 

a perspective of longevity, we can help our community approach their wardrobes in a 

way that is mindful of our environment and our future.  

Sustainability at Filippa K 

Osoite: https://www.filippa-k.com/en/sustainability/sustainability-at-filippa-k-2 

OUR MISSION IS TO DRIVE A MOVEMENT 

OF MINDFUL CONSUMPTION 
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Since 1993 we’ve created clothing that meets the real needs of everyday life – with 

timeless style, quality, and fits. By ensuring each piece is designed to last, we can do 

our part in leaving the world a better place than we found it. 

The pandemic brought unanticipated challenges to the fashion industry. Thanks to our 

existing approach of fewer, better pieces, we were able to make quick decisions and 

find creative solutions that were in line with our business trajectory. Like many brands, 

the experience encouraged us to take stock and we decided to write a new set of goals 

that reflect the world we’re living in today. Everything we do is now measured against 

this 2030 framework (which can be found below). 

FACTS & FIGURES 

THE AVERAGE NUMBER OF WEARS FOR A, TYPICAL PIECE OF CLOTHING 

IS 7 TIMES – 

FILIPPA K GARMENTS ARE WORN 10 TIMES 

MORE, WITH AN AVERAGE OF 75 WEARS. 

Mistra Future Fashion revealed that even just doubling the number of uses for a 

garment’s lifecycle eliminated almost 50% of the impact of production. 

 

Samsøe Samsøe tekstit 

Our story 

Osoite: https://www.samsoe.com/en/about/about.html 

An international brand rooted in Scandinavian simplicity 

Samsøe Samsøe dates back to 1993, when the Samsøe brothers opened a small 

namesake jewellery shop in Copenhagen’s Latin Quarter. The label soon expanded to 

include premium T-shirts and knitwear, primarily for men. In 2000, Peter Sextus and 

Per-Ulrik Andersen took over of the brand, transforming it into an international fashion 

house focusing on contemporary clothes, footwear and accessories for men and 

women. 

With a nod to its Scandinavian heritage, Samsøe Samsøe is defined by a wearable 

aesthetic that combines the utilitarian ease of Copenhagen street style with a 

quintessentially Scandinavian spirit. Collections transcend trends, drawing on 
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Denmark’s renowned design tradition to result in minimalist, affordable and accessible 

fashion. 

Designs carry you effortlessly from office to event, through week to weekend, and 

work equally well alone or can be layered together. Timeless, functional and 

sophisticated – everything you could want in your wardrobe. 

How we care 

Osoite: https://www.samsoe.com/en/about/social-responsibility.html 

Integrity is at the very core of what we do. Our dedication to not only the clothes you 

wear but also the world we live in goes far beyond our Code of Conduct. Through 

mindful manufacturing, our design-driven fashion has a positive social impact. Our 

products are a testament to this – and prove we don’t need to sacrifice style for 

sustainability. We take our responsibility seriously and encourage you to do the same: 

We’re in this together. 

Ganni tekstit 

Responsibility  

Osoite: https://www.ganni.com/en-fi/responsibility.html 

OUR MISSION 

Hack(ing) the fashion system. Evolving from a distinctive Scandinavian fashion brand, 

we are more than a way of dressing - we are a creative collective and diverse 

community of first movers, committed to environmental responsibility and progressive 

social activism, setting the tone for the next generation to follow. 

NOT A SUSTAINABLE BRAND 

We don't identify as a sustainable brand. We recognise the inherent contradiction 

between the current fashion industry that thrives off newness and consumption, and 

the concept of sustainability. So instead, we're focused on becoming the most 

responsible version of ourselves. Committed to making better choices every day across 

the business to minimise our social and environmental impact. We see this as our moral 

obligation.  

EVER EVOLVING CONVERSATION 
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We've been pretty reserved in communicating about it in the past, mainly because 

we're scared of being called out for greenwashing. But we need to make more 

responsible choices, so it's easier for you to make them too. In the wake of a growing 

climate emergency every action matters. You could easily call us out for not being 

good enough, or not moving fast enough, and your criticism would most likely be 

justified, but we want to be honest and open about where we are in this journey. 

To date we have worked with 3 UN Sustainable Development Goals, Gender Equality, 

Responsible Production and Consumption, and Climate Action, and committed to the 

targets set out in UNFCCC, NPEC & GFA. The last year has seen us introduce over 

30+ responsible initiatives, including a take-back scheme, rental platform & 

introducing more certified, organic & recycled fabrics into our collections. Read more 

in the following pages. 

Responsible – product 

INTRODUCED MATERIALS POLICY 

We‘ve worked hard to introduce more responsible fibres into our collection, finding 

the best versions the industry has to offer for our three most used fibres, cotton, 

polyester and viscose. We always ensure these more responsibly produced fibres are 

independently certified. 

Responsible – People 

#1 TRACEABILITY 

From inception GANNI tapped into an existing system of global, complex and opaque 

supply chains in order to bring an exciting product offering at scale. It's become 

increasingly recognised that at times this supply chain can be exploitative. We know 

some of our biggest negative impacts lie in our supply chain - we were born bad. Our 

biggest challenge of all is trying to change this retrospectively. It's a huge task. The 

first step is to gain visibility 

#2 CIRCULARITY 

The Fashion industry has embraced the ideas of the circular economy, as 

fundamentally it allows us to continue our current business model of making and 

selling new clothes. But, in practice the technology and infrastructure to truly increase 

reusing and recycling clothing is not where it needs to be to make this a sustainable 

solution. 

We do what we do because ultimately, our ambition is to create a fashion collection 

that does no harm to the environment. No harm when it's produced, when it's 

consumed, or during its afterlife. This is super ambitious, highly complex and 
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sometimes makes us look like we’re behind brands that simply switch all of their 

fabrics to organic alternatives overnight. 
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