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1 Johdanto 

 

Tekstiili- ja vaateteollisuus on alueellisesti laajimmalle levinnyt teollisuuden muoto maailmalla 

(Held ym. 1999: 266). Se on maailman viidenneksi eniten työllistävä teollisuudenala (Global 

Apparel Manufacturing Industry 2021). Yhteen paikkaan sidottu teollinen tuotantotapa on 

siirtynyt globalisaation myötä yhä hajanaisempiin tuotantolaitoksiin. 1990-luvulla tekstiilialan 

tuotannon, palveluiden, jakelun ja hallinnan kansainvälistymisen prosessit kiihtyivät ja 

kasvoivat merkittävästi (Koponen 2007: 117). Castellsin (2000: 116) mukaan tuotannon ja 

palveluiden prosessin kiihtymisen takia syntyi kolme toisiinsa liittyvää keskeistä globaalin 

talouden ilmiötä: suorien ulkomaisten investointien kasvu, monikansallisten yritysten 

keskeinen rooli tuottajina ja kehittäjinä ja globaalien tuotantoverkostojen muodostuminen. 

2000-luvun taloutta luonnehtiikin yhä hajanaisemmat verkostot tuotannossa eri alueiden ja 

organisaatioiden välillä. Tekstiiliteollisuuden globalisaatio voimistui tekstiili- ja 

vaatetustuotteiden kiintiöiden vapautumisen jälkeen vuonna 2005. Kaupan vapautumisen 

jälkeen tuotanto on siirtynyt yhä vahvemmin matalien kustannusten maihin (Ütebay ym. 2019). 

Tekstiiliteollisuus kuluttaa tuotannossaan suuria määriä resursseja ja se on yksi 

saastuttavimmista teollisuudenaloista (Environmental indicator report 2018; Ütebay ym. 2019). 

Tuotantoa on kiihdyttänyt entisestään tuotannon kustannuksien hintojen lasku ja kulutuksen 

jatkuva kasvu. 2000-luvun vaateteollisuutta luonnehtii pikamuoti, joka perustuu 

halpatuotantoon, jatkuvaan kulutukseen ja tuotteiden lyhyeen elinikään. Tekstiilien kulutuksen 

kasvu ja tekstiilijätteiden määrien kasautuminen ovat aiheuttaneet viime vuosina keskustelua 

kulutuksen ympäristöllisistä, sosiaalisista ja eettisistä ongelmista. Sitä mukaan, mitä uusia 

tekstiilituotteita tuotetaan, myös tekstiilijätteiden määrät kasvavat (Brooks 2012; Niinimäki 

ym. 2020). 

Haasteet luonnonvarojen rajallisuudesta, ilmastonmuutoksen kiihtymisestä ja väestön 

kasvusta vauhdittavat kehittämään uudenlaisia strategioita kestävämmän kehityksen 

takaamiseksi. Nykyisellä tuotantoketjujen lineaarisella mallilla monien teollisuudenalojen 

keskeiset raaka-aineet uhkaavat vähentyä merkittävästi tai loppua kokonaan tulevina vuosina.  

Raaka-aineiden saatavuuden epävarmuudet ja nopea hintojen vaihtelu on jo arkipäivää monille 

suurille tuotannonaloille (MacArthur 2013; Klenk 2020). Talouden kehittämiseksi 

kestävämmälle pohjalle tarvitaan monialaista tutkimusta, jotta alati muuttuvan talouden 

dynamiikkaa ja sen järjestäytymistä voidaan paremmin ymmärtää.  

Talouden alueellisia ilmiöitä on tutkittu useasta näkökulmasta jo pitkään.  Kulttuurin, 

talouden ja politiikan tutkijoita on mietityttänyt globaalin talouden tuottamisen ja kuluttamisen 
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verkostot sekä niiden järjestelyt globalisaation alusta alkaen (Harvey 2006). Globaalin talouden 

nopean kehityksen ymmärtämiseksi on tuotantoverkostoja kuvaavan ilmiön teoretisointiin 

kehitetty lukuisia erilaisia käsitteitä ja terminologiaa 1990-luvun alusta asti (Coe & Yeung 

2015). Globalisaation ja globaalin talouden alueellisia muutoksia on selvitetty tarkastelemalla 

hyödykkeiden koko elinkaarta suunnittelusta tuotannon ainesosien hankintaan sekä tuotannon, 

kuljetuksen ja viennin prosesseista aina maahantuontiin ja myyntiin asti (Henderson ym. 2002). 

Organisaatioiden muutokset monikansallisiksi yrityksiksi ovat vauhdittaneet alueiden välisiä 

kytköksiä ja globaalia taloutta (Dicken 2015). Monien tavaroiden ”Made in” -merkintä ei enää 

kerro koko totuutta tuotteen alkuperästä, sillä tuotteen eri osat on voitu valmistaa eri alueilla ja 

tuotteen viimeistely tapahtuu taas eri paikassa (Koponen 2007).  

 

1.1 Tutkielman tarkoitus 

 

Pro gradu -tutkielmani on tehty osana Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) Tekstiilivirrat 

Suomessa -hanketta1, jossa oli mukana myös Turun ammattikorkeakoulu (Turku amk) ja 

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH Oy) asiantuntijat. Hankkeessa päivitimme tiedot 

aikaisemmalle (Dahlbo ym. 2015) tekstiilivirta selvitykselle. Materiaalivirta-analyyseissa on 

kartoitettu, kuinka paljon suomalaiset kuluttavat tekstiilejä vuoden aikana ja minne tekstiilit 

päätyvät käytön jälkeen. Ajankohtainen tieto Suomen tekstiilivirroista on tärkeää, sillä 

tekstiilien koko arvoketjuun kohdistuu kiertotaloutta edistäviä strategioita, joiden tarkoitus on 

saada tekstiiliketjun toimintaa kestävämmälle pohjalle (Ympäristöministeriö 2022). Tietoa 

tarvitaan myös kunnallisille toimijoille ja jäteyhtiöille, jotka etsivät tehokkaita ratkaisuja 

vastaamaan toimintaansa valtionneuvoston hyväksymään jätelain uudistukseen. Jätelain 

uudistus velvoittaa tekstiilijätteen erilliskeräykseen vuoden 2023 alusta (Ympäristöministeriö 

2021). 

Tutkielman tarkoitus on saada kattava kuva Suomen tekstiilivirroista, kuten uusien 

tekstiilituotteiden tuonnista, viennistä, kulutuksesta sekä poistotekstiilien2 määristä ja 

jatkokäsittelykohteista. Tutkielmassani tarkastelen lisäksi, miten nämä tekstiilivirrat ovat 

linkittyneenä globaaleihin tuotanto ja jäteverkostoihin. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen 

                                                        
1 Työtä on ohjannut Helena Dahlbo Suomen Akatemian rahoittaman hankkeen puitteissa Sustainable textile 
systems: Co-creating resource-wise business for Finland in global textile networks, FINIX. 
 
2 Poistotekstiilit ovat käytöstä (kotitalouksilta tai teollisuudesta) poistettuja tekstiilituotteita tai -jätteitä. 
Tekstiilituotteet voivat edelleen täyttää alkuperäisen käyttötarkoituksensa ja ne voivat olla ennestään käytettyjä 
tai käyttämättömiä. (Telaketju 2021) 
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vastaan tekstiilivirtahankkeessa tekemäni työni kautta. Toinen ja kolmas tutkimuskysymys 

sitoo tarkasteltavan ilmiön laajemmin globaaleihin tuotanto- ja hävitysverkostoihin.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Kuinka paljon suomalaiset kuluttavat tekstiilituotteita vuoden aikana ja mihin tekstiilit 

päätyvät käytön jälkeen poistotekstiilejä käsittelevien organisaatioiden kautta? 

2. Mihin maihin Suomeen tuotavien tekstiilituotteiden valmistuksen painopiste sijoittuu 

globaaleissa tuotantoverkostoissa vuosina 2012 ja 2019?  

3.  Mihin maihin Suomesta vietävien poistotekstiilien globaalit hävitysverkostot 

sijoittuvat vuosina 2012 ja 2019? 

 
Tutkielman teoreettisena viitekehyksenä toimii globaalien tuotantoverkostojen (Global 

Production Networks, GPN) näkökulma alueiden välisistä taloudellisista, sosiaalisista ja 

poliittisista kytköksistä.  Esittelen ensin suuntauksen lähtökohtia, minkä jälkeen tuon esille 

globaalien tuotantoverkostojen keskeisiä käsitteitä ja näkökulmia. Liitän globaalien 

tuotantoverkostojen tarkasteluun myös tuotantotavaroiden käytön jälkeisiä verkostoja, joita 

nimitetään globaaleiksi hävitysverkostoiksi (Global Destruction Networks, GDN). Globaalien 

tuotantoverkostojen teoreettisen esittelyn jälkeen tarkastelen teoriaosuudessa aikaisempaa 

tutkimusta vaateteollisuudesta ja poistotekstiileistä GPN ja GDN näkökulmista. 

 

 

2 Globalisaatio ja sen vaikutukset talouden verkostoihin 

 

Tutkielmassani käsittelen Suomen tekstiilivirtoja globalisaation näkökulmasta. Määrittelen 

globalisaation käsitteenä ja sen keskeisiä vaikutuksia talousmaantieteen tutkimukseen 

tuotantoverkostojen analyyseissa. Suomeen tuotavien ja Suomesta vietävien tekstiilituotteiden 

ja poistotekstiilivirtojen liikkuessa globaalilla skaalalla käsittelen mitä tuotannolla, ja 

verkostoilla tarkoitetaan ja miten ne ovat järjestäytyneet tiettyjen talousalueiden välille.  

 

2.1 Globalisaatio ja sen tutkimus  

 

Yleisesti globalisaation ajatellaan olevan ihmisten, tavaroiden, rahan ja tiedon leviämistä 

ympäri maapalloa kehittyneen kuljetus- ja tietoliikenteen avulla. Toisin sanoen, globalisaatio 

voidaan nähdä vuorovaikutuksen levittäytymisenä, sen syventämisenä ja nopeuttamisena. 
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Maapallon koetaan kutistuvan yhä pienemmäksi maailmankyläksi sekä talouden 

globalisoitumisen että muiden etäisyyttä lähentävien tekijöiden myötä, kuten 

liikennevälineiden ja tiedonvälityksen kehittymisen vaikutuksesta (Häkli 1999: 178).  

Yleinen määritelmä globalisaatiosta nähdään kuitenkin ongelmallisena, sillä se ei 

kerro tarkasti mitä ilmiö pitää sisällään (Sokol 2011: 2). Held ym. (1999) kuvaavat 

globalisaatiota prosesseiksi, jotka ilmenevät organisaatioiden tilan muutoksena sosiaalisiin 

suhteisiin ja liiketoimiin; niiden nopeuteen, laajuuteen ja intensiteettiin. Nämä prosessit 

synnyttävät eri alueiden välille toiminnan, vuorovaikutuksen ja vallankäytön virtoja ja 

verkostoja. Globalisaatio ei siis ilmene kaikkialla samalla tavalla, vaan se vaikuttaa eri alueisiin 

ja sen ihmisiin hyvin eri tavoilla.  

Alueellisesti vaihtelevan luonteen vuoksi globaalin talouden käsitteellinen ja 

empiirinen tarkastelu on haastavaa. Sen lähestymistavat, fokus ja terminologia vaihtelevat sen 

kompleksisen piirteen vuoksi. 90-luvun alussa kehitettiin useita käsitteellisiä ja terminologisia 

määritelmiä, joiden tarkoitus oli pyrkiä ottamaan haltuun uusi ja voimistuva suuntaus 

globaalista taloudesta ja sen muodostamista ilmiöistä (Coe ym. 2008). 90-luvun alussa 

talousmaantieteessä käsite ”talous” muotoiltiin uudella tavalla, missä sitä ei haluttu nähdä 

yksiulotteisena eikä yhteen paikkaan sidottuna ja deterministisenä. Sen sijaan, talouden 

toimintoja analysoidaan vuorovaikutuksissa toisiin sosiaalisiin, kulttuurillisiin, poliittisiin ja 

institutionaalisiin prosesseihin eri tiloissa ja yhteiskunnissa (Yeung 2003).  

Aikaisemmasta poikkeavaa laajempaa näkökulmaa talouden analysointiin on alettu 

kutsumaan uudeksi talousmaantieteeksi. Sanalla “uusi” tarkoitetaan niitä tilallisia ilmiöitä, 

jotka ovat muodostuneet tieto- ja viestintäteknologian (ICT) ja uusien tuotanto-, liiketoiminta- 

ja innovaatiojärjestelmien kehityksestä globalisoituvassa maailmassa. Uudet talouden tilat eivät 

tarkoita vain uusia teollisuusalueita, vaan myös palveluita, kulutusta sekä jakelu- ja 

tuotannontiloja. Uudet talouden tilat tarkoittavat sekä fyysisiä että virtuaalisia tiloja, joissa 

tapahtuu talouteen liittyviä aktiviteetteja, joita pidetään relaatio- ja verkostotiloina globaalissa 

yhteiskunnassa (Le Heron & Harrington 2005: 6). Uusi talous on globaalia, sillä tuotannon 

keskeiset toiminnot, kuten tuotteiden kuljettaminen ja kuluttaminen tapahtuu globaalilla 

skaalalla, joko suoraan tai taloudellisten toimijoiden välisten verkostojen kautta (Castells 

2000).   
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2.2 Globaalit tuotantoverkostot 

 

Globaalin kauppajärjestelmän ollessa toisille talousalueille paremmin saavutettavissa, sitä 

tarkastellaan myös käsitteellä alueellinen globaali talous (Dicken 2015: 168). 1980- ja 1990-

luvun kansainvälistä kauppaa koskevia päätöksiä luonnehti kahtiajako, missä toisaalta 

päämääränä oli kaupan vapautuminen, mutta toisaalta myös kehitettiin hankkeita 

kaupparyhmittymien perustamiseksi. Globalisaation myötä tavaroiden ja palveluiden 

kaupankäynti eri alueiden välillä kasvoi, mutta kauppaa eivät käyneet valtiot vaan yksittäiset 

yritykset ja toimijat, jotka muodostivat verkostoja alueiden välille (Castells 2000: 114–115). 

Niinpä kauppasopimuksista ja -alueista merkittävimmiksi ovat muodostuneet Euroopan unioni, 

Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA) ja Aasian ja Tyynenmeren talousneuvosto 

(APEC). Kauppasopimukset ja -alueet ovat yhtenäistäneet kauppajärjestelmäänsä, esimerkiksi 

niissä operoivien tullien toimintaa (Dicken 2015: 168).  

On havaittu, että suuret globaalit toimijat organisoivat tuotantoverkostonsa ennemmin 

alueellisesti näille yhtenäisesti järjestäytyneille alueille (Dicken 2015: 168). Näin ollen vallan 

keskittymät pääoman säätelijöinä eivät keskity myöskään yksittäisille valtioille, vaan 

verkostoissa toimiville toimijoille, joiden pääkonttorit sijaitsevat suurkaupungeissa, kuten 

Lontoossa, New Yorkissa ja Tokiossa. Kaupunkien ja niiden väliset yhteydet vähentävät 

valtioiden valtaa, missä taloudellinen säätelyvalta on keskittynyt monikansallisille yrityksille, 

jotka määrittelevät ja ohjailevat talouden virtoja. (Coe ym. 2004). 

Yritysten väliset verkostot ovat tärkeitä ymmärtää globaalin talouden toiminnan 

kannalta. Yritysten ja erilaisten organisaatioiden verkostoituminen tapahtuu tietopohjaisessa 

taloudessa ja tietopohjaisessa yhteiskunnassa ihmisten välisten suhteiden kautta. Verkostoja 

muodostuu esimerkiksi tavarantoimittajien ja asiakkaiden välisten suhteiden kautta. Ne voivat 

muodostua myös erilaisiin organisaatioihin, kuten tuottajapalveluyrityksiin, yliopistoihin ja 

julkisiin instituutioihin. (Bunnell & Coe 2001). Parkin (2005) mukaan merkittäviä sosiaalisia 

konsepteja erilaisten verkostojen muodostumiselle eri toimijoiden välillä ovat luottamus ja 

valtasuhteet. Talouden tilassa moninaisia verkostoja ja niiden sisältöjä ohjaileekin useat 

järkiperäiset tai loogiset ratkaisut, jotka risteävät keskenään.  

Verkostot edistävät oppimisprosesseja, tiedon leviämistä ja edesauttavat uuden tiedon 

tai innovaatioiden syntymistä (Bunnell & Coe 2001). Boggs & Rantisin (2003) mukaan tällaiset 

tiedon ja oppimisen leviämisen prosessit ovat nykyaikana taloudellisen kehityksen kannalta 

keskeisiä. Näiden verkostojen edelläkävijöitä voivat olla yksittäiset henkilöt tai erilaiset julkiset 

ja yksityiset organisaatiot. Talouden kehityksessä verkostoissa vaikuttavien toimijoiden 
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vuorovaikutus on tärkeää, mutta niiden kykyyn toimia vaikuttaa instituutiot, normit ja säännöt, 

joilla on merkitystä päätöksentekoon ja yhteyksiin. Toisin sanoan, laajemmassa skaalassa, 

järjestelmä koostuu sekä rakenteesta että tekijöistä.  

Kansainväliset investoinnit ja monikansalliset yritykset muodostavat kansainvälisiä 

verkostoja (Dicken 2015). Coe ja Yeung (2015) määrittelevätkin globaalit tuotantoverkostot 

organisaatioiden järjestelyiksi, joissa verkostot koostuvat toisiinsa liittyvistä taloudellisista ja 

ei-taloudellisista toiminnoista. Verkostoissa toimii heidän mukaansa sekä monikansallisia 

yrityksiä että paikallisia pienempiä tuottajia.  Tyypillisesti organisaatioita johtaa ja koordinoi 

johtavat maailmanlaajuiset yritykset, jotka tuottavat tavaroita tai palveluita useissa 

maantieteellisissä paikoissa maailmanlaajuisille markkinoille.  

Globaalien tuotantoverkostojen määritelmät vaihtelevat sen mukaan, mitä näkökulmaa 

painotetaan. Tarkasteltaessa tuotantoverkostoja, niillä tarkoitetaan sekä erilaisten tuotteiden 

että palveluiden leviämistä ja kytköksistä globaalilla skaalalla (Coe 2011). Niinpä globaalin 

tuotantoverkostoja tarkastelevassa kirjallisuudessa sanalla ”tuotanto” tarkoitetaan laajempaa 

käsitettä kuin yksistään tavaroiden valmistusta. Sillä tarkoitetaan yleisesti laajaa kirjoa eri arvoa 

lisääviä taloudellisia toimenpiteitä. Näitä ovat muun muassa hyödykepanokset, tuottajapalvelut 

ja jakelu, mutta myös muun muassa tutkimus ja kehitys nähdään tuotannon osina globaaleissa 

verkostoissa (Coe & Yeung 2015: 24). 

Talouden toiminnot tilassa muuttuvat suhteessa sosiaalisiin, kulttuurillisiin, poliittisiin 

ja historiallisiin kehityskulkuihin, mutta myös puhtaasti taloudellisiin tarpeisiin. Taloudelliset 

toiminnot ovat näin ollen dynaamisia ajan ja tilan suhteen. Tutkiessa talouden tilallisuutta 

verkostojen määritelmä on moninainen. Verkostoja pidetään relaatioprosesseina useiden eri 

taloudellisten toimintojen joukossa. Tutkielmassani verkostoilla tarkoitetaan materiaalivirtoja, 

mutta yleisesti niillä voidaan tarkoittaa myös tuotantoverkostojen työvoima-, palvelu-, pää-

oma-, tieto- ja teknologiavirtoja. (Dicken ym. 2001; Park 2019) 

Globaalien tuotantoverkostojen teoreettiseen viitekehykseen on vaikuttanut 

keskeisesti ensimmäiset tutkimukset globaaleista hyödykeketjuista (Global Commodity Chain, 

GCC) (Coe ym. 2007). Gereffi ja Korzeniewitz (1994) edesauttoivat määrittämään globaalien 

hyödykeketjujen käsitteellisiä lähtökohtia ja ymmärtämään tilan organisaatiolliset muutokset 

tuotannossa ja kulutuksessa. Keskeinen muutos näkökulmassa on ollut myös tarkastelun 

kohteen siirtyminen kansallisesta globaaliin. Coe & Yeung (2015) mukaan globaaleja 

hyödykeketjuja tarkastellessa keskiössä ovat hallintoprosessit, jotka ohjailevat 

yhteiskunnallisten palveluiden ja tavaroiden tuottamista maailmantaloudessa (taulukko 1). 

Hyödykeketjujen rinnalle analyysia on kohdistettu myös globaaleihin arvoketjuihin (Global 
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value chains, GVC), jotka ottavat huomioon erityisesti yritysten välisiä suhteita ja 

hallintoprosesseja.  

 

Taulukko 1. Teoreettisia lähtökohtia globaalien verkostotalouden tutkimukselle. (Lähde: Coe 

& Yeung 2015. Tekijän muokkaama.) 
 

Globaalit hyödyke-
/arvoverkostot 
(GCC/GVC) 

Globaalit tuotantoverkostot 
(GPN) 

Tausta Taloussosiologia. 
Kehitysmaatutkimus. 
Teollisuuden tutkimus. 

Talousmaantiede. Globaali 
poliittinen talous. 

Tarkastelun 
kohde 

Yritysten väliset verkostot 
globaaleilla toimialoilla. 

Globaalit verkosto rakenteet ja 
aluekehitys. 

Keskeisiä 
käsitteitä 

Arvoa lisäävät verkostot. 
Hallintomallit. 
Järjestöllinen oppiminen. 
Teollisuuden 
kasvattaminen ja vuokrat. 

Arvon luominen, tehostaminen ja 
tallentaminen. Yritysten valta. 
Kollektiivinen ja 
institutionaalinen valta. 
Yhteiskunnallinen, alueellinen ja 
verkostojen sulautuminen. 

Teoreettiset 
vaikuttajat 

Maailmanjärjestelmän 
teoria. Kansainvälinen 
liiketoiminta. 
Kaupankäynnin taloustiede. 

Relationaalinen talousmaantiede. 
Globaalit hyödyke-/arvoverkostot. 
Toimijaverkkoteoria (ANT). 
Kapitalismin variaatiot (Varieties 
of Capitalism). 

 

 

Coe ym. (2007) mukaan ketjumaisen tarkastelun sijaan verkostot kuvaavat paremmin 

nykyaikaisten tuotantoprosessien moninaisia vaiheita. Hyödykeketjujen analyysejä on 

kritisoitu muun muassa niiden tavassa olettaa liikaa hyödykkeiden lineaarisista 

tuotantoprosessista niiden alkulähteiltä kuluttajalle. Verkostoja kuvaa paremmin 

monimutkaiset ja hajanaiset suhteet sekä arvoa lisäävät keinot eri yritysten, instituutioiden ja 

toimijoiden välillä.   

Tämän vuoksi globaalien tuotantoverkostojen analyysiin on vaikuttanut lisäksi kaksi 

muutakin teoreettista näkökulmaa. Ensinnäkin 2000-luvun alkupuolella sosiologiassa noussut 

toimijaverkkoteoria (Actor-Network Theory, ANT) vaikutti tutkimuksillaan, missä tarkastelun 

kohteena ovat epäyhtenäiset (heterogeeniset) assosiaatioverkostot inhimillisten ja ei-
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inhimillisten toimijoiden välillä. Globaalien tuotantoverkostojen analyysi ei sisällä 

toimijaverkkoanalyysia kokonaisuudessaan, mutta se on tuonut syvempää näkökulmaa 

verkostojen toiminnasta ja siitä, miten ne operoivat paikallisten ja globaalien suhteiden 

monimutkaisten risteyskohtien kautta. (Coe & Yeung 2015: 13)  

Toisena teoreettisena vaikuttajana globaalien tuotantoverkostojen analyysiin on tullut 

politiikan ja talouden tutkimuksen saralta työt, joita on vaihtelevasti nimetty kapitalismin 

variaatioiksi (Varieties of Capitalism, VoC), kansallisiksi yritysjärjestelmiksi tai kansallisiksi 

innovaatiojärjestelmiksi (Coe & Yeung, 2015: 14). Tarkasteltaessa taloudellisten toimintojen 

prosesseja on tärkeä ymmärtää taustalla vaikuttavan talousjärjestelmän piirteitä ja vaikutuksia. 

Talousjärjestelmien tutkimuksissa on tarkasteltu sitä, miten eri yhteiskunnissa sosiaaliset ja 

institutionaaliset rakenteet vaihtelevat ja miten ne vaikuttavat kansainväliseen politiikkaan ja 

talouteen (Park 2005). 

 

2.3 Epätasapainoinen kansainvälinen kauppa 

 

Pääoman kasaantuminen tietyille alueille ja toimijoille korostuu globaalien tuotantoverkostojen 

analyyseissä. Henderson ym. (2002) mukaan globaalien tuotantoverkostojen tarkastelussa 

nostetaankin esille näkökulmia, miten alueellisten toimijoiden merkitys kasvaa globaalissa 

kilpailuasetelmassa. Ne alueet, joilla on resursseja panostaa globaaliin vientiin, kykenevät 

kasvattamaan alueen teollisuutta ja edistämään aluekehitystä.  

Epätasapainoiseen kansainväliseen kauppaan on kaksi keskeistä näkökulmaa. 

Ensinnäkin tuotanto ja vienti eivät yksistään takaa taloutta kasvattavaa aluekehitystä. 

Kansainvälisessä kaupassa tavaroiden ja palveluiden arvoon on noussut merkittäväksi tekijäksi 

niiden tietokomponentti. Tuotanto ja palvelut jakautuvat korkean- ja matalan teknologian 

tuotteisiin ja korkean- ja matalan tietotaidon palveluihin. Kansainvälisessä kaupassa on 

merkittävä epätasapaino korkean ja matalan arvon omaavien hyödykkeiden vaihdossa, sillä 

teknologiaosaaminen ja koulutustaso jakautuvat epätasaisesti eri maiden ja alueiden välillä. 

Epätasapainoinen vaihto hidastaa talouskasvua esimerkiksi globaalin etelän maissa, joissa 

viennin määrä on korkea, mutta tuotteet ovat matalan teknologian hyödykkeitä, joista 

korkeamman arvon saa tuotantoketjun seuraavat ostajat.  (Castells 2000: 108–109) 

Toiseksi eri alueiden saavutettavuus vaihtelee globaaleissa tuotantoverkostoissa. 

Globaalin kaupan laajentumisen myötä se on kuitenkin kehittynyt kauppaa käyvien alueiden ja 

verkostojen eriarvoistumiseen ja näennäiseen monipuolistumiseen (Castells 2000). Leyshon 

(1995) kuvaa tätä ilmiötä siten, miten osa kaupungeista lähenee tilassa keskenään niiden 
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kuljetus- ja tietoliikenteen näkökulmasta, kun taas ne kaupungit, jotka menestyvät kilpailussa 

heikommin, jäävät saavutettavuudessa kehityksestä jälkeen. Tässä mielessä heikommin 

pärjäävät kaupungit jopa loittonevat ja eristyvät talouden kehitysdynamiikasta ja muista 

kauppaa käyvistä alueista.  

 

2.4 Tuotantoketjut ja niiden alueellinen siirtyminen 

 

Teolliset ja kaupalliset yritykset muodostavat kahdenlaisia taloudellisia tuotantoketjuja. Niitä 

ovat tuottaja- ja ostajavetoiset tuotantoketjut (kuva 1) (Gereffi 1994). Keskeinen ero ostaja- ja 

tuottajavetoisilla tuotantoketjuilla on se, kenellä on merkittävä rooli tuotantoketjujen 

muotoutumisessa eli päätösvallassa. Tuottajavetoisessa tuotantoketjuissa keskeinen valta-

asema on tuottajilla eli tuotteiden valmistajilla. Näihin verkostoihin kuuluvat tyypillisesti suuret 

monikansalliset yritykset, joissa valmistajat ovat keskeisessä roolissa sekä suunnittelussa että 

tuotannossa. Esimerkiksi vaativaan teknologiaan tukeutuvat tuotannot ovat tuottajavetoisia 

tuotantoketjuja. Niitä ovat esimerkiksi autoja, lentokoneita, puolijohteita ja tietokoneita 

valmistavat teollisuudenalat (Coe ym. 2007: 101).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 4  

 

 

             

K u v a 1 . T u ott aj a - j a o st aj a v et ois et t u ot a nt o k etj ut ( C o e  y m.  2 0 0 7: 1 0 1).  

 

Ost aj a v et oisis s a t u ot a nt o k etj uiss a k es k eis es s ä  as e m as s a  o v at  s u ur et  v ä hitt äis k a u p pi a at, 

m er k kit u ott ei d e n  v al mist aj at  j a  m ar k ki n oij at.  Ost ajill a  eli  k a u p a n  al a n  yrit y ksill ä  o n  v alt a 

m ä ärit ell ä k a u p a n e h d ot, k ut e n hi n n at j a t oi mit us aj at t u ott aj a yrit y ksill e  ( C o e y m.  2 0 0 7: 1 0 1) . 

O st aj a v et ois et  t u ot a nt ok etj ut o v at  t y y pillis esti  h aj a ut u n e et  us eisii n  eri  m ai hi n,  et e n ki n 

h al p at u ot a n n o n al u eill e. N äit ä t e ollis u u d e n al oj a o v at t y ö v oi m a v alt ais et k ul ut us h y ö d y k k ei d e n 

al at,  k ut e n  esi m er ki ksi  v a at e -,  j al ki n e- j a  l el ut e ollis u u d e n  al at,  j ot k a  t u ott a v at  m at al a n 

t e k n ol o gi a n t u ott eit a. T u ot a n n oss a v al mist et a a n v al miit t u ott e et ul k o m a al aisill e ost ajill e, miss ä 

t a v ar oit a  til a a v at  s u ur et  j äll e e n m y yj ät  t ai  m ar k ki n oij at  m ä äritt el e v ät  j a  t oi mitt a v at  t e k nis et 

ti e d ot  v al mist ajill e.  N äiss ä  t al o u d e n  ar v o v er k ost oiss a  t e ollis u ust u ott ei d e n  ost aj at  s a a v at 

p ar h a a n  t u ot o n  v ä hitt äis k a u p oill e  t ai  s u or a a n  k ul utt ajill e  m y yt ä vist ä  t u ott eist a a n  ( G er effi  & 

M e m e d o vi c 2 0 0 4: 6 9 – 7 0 ). 

M ar k ki n oi d e n  k e hit y ks es s ä  k ys y n n ä n  t ar p e et  j a  t a v ar a nt oi mitt aji e n  v al mi u d et 

v ai ht el e v at  al u e ellis esti.  V äl itt äj ät  t oi mi v at  t u ot a nt o v er k ost oj e n  k es k eis e n ä  os a n a,  sill ä  n e 

sit o v at  ost aj at  ( or g a nis a ati o)  j a  t u ott aj at  y ht e e n  al u e ellis esti  j a  s osi a alis esti  m o ni m ut k aisiss a 
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toimintaverkostoissa. Yksittäisillä kuluttajilla on taas keskeinen rooli markkinoita 

muokkaavana ja kilpailua lisäävänä tekijänä. Kuluttajien mieltymykset ja painostus vaikuttavat 

tuottajiin kasvavana kilpailuna ja nopeasti muuttuvina markkinatilanteina. Kuluttajien 

vaatimukset muuttuvat jatkuvasti ja niihin vaikuttavat vahvasti myös yhteiskunnalliset 

muutokset. Hinnan ja laadun lisäksi kuluttajat ovat yhä kiinnostuneempia tuotteen eettisestä ja 

sosiaalisesta vastuullisuudesta ja ympäristövaikutuksista. (Coe & Yeung 2015: 98). 

 

2.5 Käytettyjen tavaroiden ja jätteiden verkostot 

 

Kierrätyksellä on jo pitkään ollut merkittävä tehtävä yhteiskuntien talousjärjestelmässä. 

Kansainvälistä kierrätystä ja jäteverkostoja on alettu tutkimaan laajemmin teollisuutta 

tarkastelevissa maantieteellisissä julkaisuissa 2000-luvun alkupuolella (Tong 2005). Beukering 

(2001) mukaan kansainvälisesti kierrätyksen kasvu on joillekin talousalueille yhtä merkittävää 

kuin maatalouden ja kulutushyödykkeiden markkinoiden kasvu. Kierrätyksen kasvu teollisena 

sektorina on paikallisen aluekehityksen kannalta merkittävää, sillä se esimerkiksi luo 

työpaikkoja ja kasvattaa näin ollen alueen vetovoimaisuutta. Se houkuttelee edelleen muun 

muassa alueelle investointeja. Tong (2005) mukaan kierrätys on myös tärkeä strategia lieventää 

yhteiskunnan negatiivisia vaikutuksia ympäristölle sekä paikallisella että globaalilla tasolla. On 

kuitenkin huomioitava, ettei kierrätys toimialana ole täysin ekologinen etenkään globaalilla 

skaalalla, sillä se tuottaa myös vakavia ympäristöongelmia.  

Kansainvälinen kierrättäminen onkin viime aikoina saanut huomiota osakseen, sillä 

ilmiössä näkyy selkeä kehitys; globaaleista pohjoisen maista kuljetetaan jätettä globaaleihin 

etelän mihin, missä ympäristölainsäädäntö ja kierrätysjärjestelmät ovat yleensä heikommalla 

tasolla kuin lähtömaassa. Ongelmajätteen esimerkiksi elektroniikkajäte vienti aiheuttaa sekä 

ympäristöllisiä että eettisiä ongelmia tuontimaassa (Tong 2005). Näiden tuotantoverkostojen 

analyyseissa pyritään selvittämään valtarakenteita ja dynamiikkaa, miten käytettyjä 

hyödykkeitä kulkeutuu etenkin globaalin pohjoisen maista globaalin etelän maihin (Brooks 

2012). 

Käytettyjen tavaroiden viennissä ja kaupassa on samanlaisia maantieteellisesti laajalle 

ulottuvia verkostoja, kuten monilla tuotannon palveluilla ja hyödykkeillä (Brooks 2012).  

Herod ym. (2014) laajentaa globaalien tuotantoverkostojen analyysia myös käytettyjen 

tuotteiden ja jätteiden viennin, myynnin ja niistä jatkojalostettavien tuotteiden verkostoihin. 

Näitä verkostoja Herod ym. (2014) nimittää globaaleiksi hävitysverkostoiksi (Global 

Destruction Networks, GDN). Hävitysverkostoilla tarkoitetaan käytöstä poistettujen tuotteiden 
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tai jätteiden jatkokäsittelyvirtoja. Ne voivat päätyä lukuisiin eri kohteisiin alueellisesti tai 

globaalisti. Näitä ovat uudelleenkäyttö sellaisenaan, materiaalikierrätys, energiahyödynnys tai 

kaatopaikka. 

Kun tuote päätyy materiaalikierrätykseen ja sitä kautta uudeksi tuotteeksi GDN virrat 

päätyvät takaisin GPN tarkasteluun. Esimerkiksi uuden auton valmistuksessa on voitu käyttää 

jalometalleja, jotka ovat kierrätetty aikaisemmista käyttökohteista. GDN analyyseissä 

tarkastellaankin, miten eri materiaalit arvotetaan ja miten ne päätyvät takaisin kiertoon (Herod 

ym. 2014).  Tässä mielessä GPN ja GDN tarkastelulla on yhteys myös kiertotalouden 

tarkasteluun. 

Kiertotaloudella (Circular economy, CE) tarkoitetaan talouden mallia, missä 

lineaarisesta tuotannon, kulutuksen ja materiaalin hävityksen mallista suunnitellaan suljetun 

kierron tuotantoverkostoa, jossa toimitusketjut eivät pääty materiaalien polttamiseen tai 

kaatopaikoille. Materiaalit pyritään saamaan takaisin kiertoon sellaisenaan tai uudessa 

muodossa ja käyttötarkoituksessa (Klenk ym. 2020). Talouden mallina sen toivotaan 

vähentävän merkittävästi tuotannon tarvetta käyttää neitseellisiä raaka-aineita, mikä vähentäisi 

tuotantoketjujen kemikaalien, veden ja energian käyttöä (Dahlbo ym. 2017).  

GPN:n tarkastelun yksi keskeinen päämäärä on tarkastella niitä prosesseja, jotka 

luovat arvoa kysyttyihin hyödykkeisiin tai palveluihin (Coe ym. 2008). Tästä näkökulmasta 

GPN ja GDN analysoi kiertotalouden kannalta muun muassa niitä prosesseja, joiden kautta 

jätteille luodaan uutta arvoa ja uusia käyttötarkoituksia. Kiertotalouden päämääränä on lisätä 

yksittäisten tuotteiden myynnin sijasta myös palveluita. Niiden avulla pyritään pidentämään 

tuotteen elinkaarta tarjoamalla esimerkiksi korjaus, parannus tai uudelleen myynnin palveluja 

(Ellen MacArthur Foundation 2015).  

Lisäksi tuotteiden elinkaarin pidentämiseksi on kehitetty strategia (Extended Producer 

Responsibility, EPR), jonka tarkoituksena on vähentää teollisuustuotteen 

kokonaisympäristövaikutuksia. Sen mukaan tuottajalla on vastuu koko tuotteen elinkaaresta, 

etenkin siitä, mitä tuotteelle tapahtuu käytön jälkeen (Lindhqvist, 2000).  Toimijoiden 

palvelumuotoisemman roolin yleistyessä sen vaikutukset näkyvät myös globaalien 

tuotantoverkostojen järjestäytymisessä ja sen tutkimuksessa. Klenk ym. (2020) onkin 

laajentanut GPN:n ja CE:n tarkastelua talouden mallina kulutuksen tuotepalvelujärjestelmiin 

(Product Service Systems, PSS). Suomessa on muun muassa tutkittu tekstiilien kiertotalouden 

edellytyksiä ja vaikutuksia (Dahlbo ym. 2017). 

Tutkimuksien avulla tuotannon ja jätteiden määrien kasvaessa tilalle pyritään 

kehittämään kestävämpiä ratkaisuja tavoitteiden ja säädösten avulla. YK:n kestävän kehityksen 
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tavoitteissa Agenda 2030 on määritelty 17 tavoitetta, joiden kautta pyritään parantamaan 

ihmisten hyvinvointia ja ympäristöä kehittämällä nykyistä taloutta (United Nations 2015). 

Esimerkiksi Euroopan komissio on ehdottanut strategiaa, jossa tekstiilituotannon ja kulutuksen 

aiheuttamiin haasteisiin puututtaisiin yhdessä teollisuuden alalla toimijoiden ja niiden 

osakkeenomistajien kanssa. Sen tavoitteena on kestävän kehityksen ja kiertotalouden 

tukeminen. Siinä muun muassa tuettaisiin poistotekstiilien uudelleenkäyttöä ja puututtaisiin 

pikamuotiin ilmiönä (EU Commission 2021). Nämä päätökset ja toimet tulevat vaikuttamaan 

globaaleihin jätteiden ja käytettyjen tavaroiden verkostoihin.  

 

 

3 Tekstiili- ja vaateteollisuus 

 

Tekstiili- ja vaateteollisuus teollisuudenalana on hyvin monipuolinen ja erilaisia toimialoja 

hyödyntävä, minkä vuoksi on tärkeä määritellä mitä kaikkea se pitää sisällään. Laajimmassa 

merkityksessään se kattaa kemian teollisuuden, joka valmistaa väriaineita, pesuaineita ja 

tekokuituja. Se kattaa myös terveydenhuollon alan, jolle valmistetaan tekstiiliaineesta muun 

muassa proteeseja ja siteitä. Perinteisessä mielessä tekstiili- ja vaateala nähdään muotivaatteita 

ja kodintekstiilejä tuottavana teollisuudenalana (Bruce ym. 2004).  

Eri tarkastelut eroavat myös siinä mitkä materiaalit määritellään tekstiileiksi. Esimerkiksi 

nahka- ja turkisteollisuus nähdään yleensä erillisinä aloina, eikä niitä tarkastella tekstiileinä, 

koska ne eivät ole rakenteeltaan kuitumaisia. Turkiksista ja nahkoista valmistetaan kuitenkin 

vaatteita ja asusteita, minkä vuoksi määritelmissä voi olla eroavaisuuksia (Watson ym. 2018). 

Tutkielmassani tarkastelen tekstiili- ja vaateteollisuutta sen perinteisessä mielessä, missä 

kuitumaisista kankaista valmistetaan kodintekstiilejä ja vaatteita.  

Tässä osiossa tarkastelen samoja teemoja, kuin kappaleessa 2, mutta tuon esille 

tutkimuksia vain tekstiili- ja vaateteollisuuden näkökulmasta. Ensimmäisenä tarkastelen 

globalisaation merkitystä tekstiiliteollisuudelle. Tämän jälkeen tarkastelen tekstiiliteollisuuden 

tuotanto- ja hävitysverkostojen järjestäytymistä ja niissä toimivia keskeisiä toimijoita 

Suomessa. 
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3.1 Tekstiili- ja vaateteollisuuden globalisaatio 

 

Globaalissa mittakaavassa alueellisesti laajimmin levinnyt teollisuuden ala on tekstiili- ja 

vaateteollisuus (Held ym. 1999: 266). Syitä sen laajaan levittäytymiseen ja suureen volyymiin 

on monia. Merkittävimpinä tekijöinä ovat muun muassa se, että vaadittava teknologia on 

suhteellisen helppo hankkia ja käyttää ja työvoimalle on matalat koulutusvaatimukset. Tekstiili- 

ja vaatteiden tuotannosta onkin tullut yksi tärkeimmistä teollisuuden aloista pienille ja 

vastateollistuneille (NIC-maat) talouden alueille (Held ym. 1999: 266). Gereffin (1999) 

mukaan tekstiili- ja vaateteollisuus ovat myös useammille maille teollisuusprossin 

ensimmäinen vaihe. 

Tekstiili- ja vaateteollisuuden globalisaation katsotaan alkaneen 1960-luvulla, jolloin 

japanilaiset yhtiöt siirsivät ensimmäisenä tuotantoaan Taiwaniin, Etelä-Koreaan ja Singaporeen 

myydäkseen valmistamiaan tuotteita Yhdysvaltoihin (Koponen 2007: 122). Held ym. (1999) 

mukaan ensimmäiset kansainväliset tekstiili- ja vaateteollisuuden tuotantoverkostot 

kytkeytyivätkin niiden maiden välille, jotka sijaitsivat alueellisesti lähellä toisiaan. 1970- ja 

1980-luvuilla pian Japanin esimerkin jälkeen pohjoisamerikkalaiset ja eurooppalaiset yhtiöt 

siirsivät tuotantoaan muille alueille. Eurooppalaisten yhtiöiden keskeisiä tuotantoalueita olivat 

Pohjois-Afrikan ja Välimeren alueen maat. Yhdysvaltojen tuotanto keskittyi Karibian ja 

Latinalaisen Amerikan maihin.  

90-luvulla oli kuitenkin jo havaittavissa, että Itä-Aasian maista etenkin Kiinasta oli 

tulossa keskeisiä tekstiilien ja vaatteiden toimittajia globaalisti (Held ym. 1999). Koposen 

(2007) mukaan merkittävä syy tuotannon siirtymisestä Itä-Aasian maista Kiinaan on maiden 

kehitys raskaampaan ja teknisesti vaativampaan teollisuuteen, minkä vuoksi tuotanto on 

lähtenyt ketjuuntumaan Itä-Aasian alueilta eteenpäin. Brooksin (2015) mukaan taas keskeinen 

syy tekstiilituotannon siirtymiseen Euroopasta Aasiaan on ollut talouskriisien vaikutusten 

lievittäminen ensin 70- ja 90-lukujen aikana ja myöhemmin vuosina 2007-2008. Tilapäisen 

kannattavuuden heikentyessä ja voittojen vähentyessä yritysten päämääränä on löytää keinoja 

voiton parantamiseksi. Tuotannon alueellinen siirtäminen matalamman kustannuksen maihin 

nähdään tehokkaana keinona kasvattaa tuottoa (Coe ym. 2007). 

Tuotannon alueellinen laajentuminen ei tapahdu kuitenkaan itsestään vaan perustuu 

maiden välisiin talouspoliittisiin päätöksiin (Coe ym. 2007). Viimeisen 50 vuoden aikana 

kauppasopimukset ja säädökset ovat vaikuttaneet vaatteiden globaaleihin tuotantoverkostojen 

vientiin ja tuontiin eri alueiden välillä (Pickles 2015: 394). Kaupan asteittainen vapautuminen 

on alkanut ensin Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksesta (NAFTA) vuonna 1993.  



 19 

Seuraavana vuonna kauppaa- ja tullimaksuja koskevan yleissopimus (GATT) päättyi. 

Sopimuksista huolimatta toisen maailmansodan jälkeinen politiikka sääteli kiintiöillä yhä 

voimakkaasti tekstiili- ja vaatekauppaa. Vuonna 2005 Maailman kauppajärjestö (WTO) 

vapautti tekstiilien ja vaatteiden tuonnin kiintiöt jäsenmailleen, minkä jälkeen on tutkittu mitkä 

ovat kansanvälisen kaupan liberalisoitumisen pitkän ajan vaikutukset (Abernathy 2006, Taplin 

2014). Abernathyn ym. (2006) mukaan tuolloin tutkijat ja muut alan asiantuntijat ovat olleet 

yhtä mieltä siitä, että tuotanto tulee yhä vahvemmin keskittymään matalan kustannuksen 

maihin, jolloin tekstiilien ja vaatteiden tuotanto laskee muilla alueilla, missä vaatealan 

toimittaminen on aikaisemmin ollut vakiintunutta.  

Selkeitä muutoksia tuonnin ja viennin määrissä havaittiin jo samana vuonna kaupan 

vapautumisen jälkeen. Vaatteiden ja muiden tekstiilien tuonti Kiinasta Yhdysvaltoihin kasvoi 

ensimmäisen kahdeksan kuukauden aikana noin 85 %. Yksittäisten tekstiilituoteryhmien kuten 

puuvillapaitojen tuonti kasvoi 250 % verrattuna vuoteen 2004. Samankaltainen muutos oli 

nähtävissä myös Kiinan tuontimäärissä Euroopan unionin maihin vuonna 2005 (Abernathy ym. 

2006). Koko maailman vaatetuotannosta Kiinan osuus oli jo vuonna 2005 noin viidennes. 

Toisiksi suurin tuottaja oli Intia (Koponen 2007: 121). 

Kasvava ja globaalisti merkittävä tekstiilituotteiden viejämaa on Bangladesh. Sen 

merkittävimpiä vientialueita ovat Yhdysvallat ja Eurooppa. Maan tekstiiliteollisuutta on 

vauhdittanut kansainväliset vapaan kaupan sopimukset, mutta myös halvan työvoiman käyttö. 

Bangladesh valmistaa tuotannossaan myyntivalmiita vaatteita, jotka ovat tyypillisesti 

kuitukankaista valmistettavia vaatteita, kuten paitoja, housuja ja takkeja (Haider 2007). 

Rahman ym. (2017) mukaan Bangladeshin tekstiilituotanto on kuitenkin riippuvainen 

tuotannossa käytettävien kankaiden tuonnista muista maista.  

 

3.2 Tekstiili- ja vaatetusalan tuotantoverkostot 

 

Globaaleja muutoksia tekstiili- ja vaatetusalassa on tyypillisesti tutkittu arvo- ja 

hyödykeverkostojen kautta (Gereffi & Memedovic 2004). Nykyisin alaa luonnehtii 

ostajavetoiset ketjut, joita organisoi ja hallinnoi yhdysvaltalaiset, japanilaiset ja eurooppalaiset 

kauppayhtiöt (Koponen 2007: 120). Vaatetusalan hyödykeketjuja tarkastellaan viiden 

keskeisen jaottelun mukaan. Niitä ovat raaka-aine-, komponentti-, tuotanto-, vienti- ja 

markkinoinnin verkostot. Raaka-aine verkostoihin kuuluvat lukuisat tuotanto- ja 

valmistusprosessit, joiden kautta saadaan valmistettua sekä luonnollisia että synteettisiä kuituja. 

Esimerkiksi luonnonkuituihin kuuluu puuvillan viljely ja villaa tuottavien eläinten kasvatus. 
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Synteettisten kuitujen valmistukseen tarvitaan samoja raaka-aineita kuin muovien 

valmistukseen. Niitä ovat muun muassa öljy ja maakaasu, joista saadaan kemiallisten 

valmistusprosessien kautta kuituja (Gereffi & Memedovic 2004: 71). 

Yli 60 % tekstiileissä käytetyistä kuiduista on tekokuituja kuten polyesteriä tai 

polyamidia (Sandin ym. 2019; Textile Exchange 2022). Kiina on tekokuitujen suurin tuottaja 

(Oerlikon 2010). Toiseksi käytetyin raaka-aine tekstiileissä on puuvilla (Sandin ym. 2019; 

Textile Exchange 2022). Raakapuuvillan tuotanto sijaitsee suurimmaksi osaksi Kiinassa ja 

Yhdysvalloissa. Muita merkittäviä puuvillan tuottajia ovat Intia, Pakistan, Brasilia ja 

Uzbekistan. Yhdysvaltojen etelävaltiot ovat merkittävimpiä puuvillan viejiä. Puuvillaa tuodaan 

eniten Kiinaan, jonka oma tuotanto ei riitä kattamaan teollisuuden kysyntää. Muita merkittäviä 

tuontimaita ovat Turkki, Indonesia ja Bangladesh (Koponen 2007). 

Vaateteollisuudessa tarvittavia komponentteja ovat lankarullat ja kankaat, joita 

valmistavat tekstiilien tuotantoon erikoistuvat tekstiilialan yritykset. Tuotantoverkostot 

koostuvat vaatealan toimijoista ja tehtaista, joihin sisältyy kotimaiset ja ulkomaiset alihankkijat. 

Tuotantoon kuuluu vaatealan keskeiset vaiheet kuten suunnittelu, leikkaus ja ompelu sekä 

viimeistelyvaiheet kuten napitus ja silitys. Nämä eri toimenpiteet sijaitsevat tyypillisesti eri 

alueilla lukuisten eri alihankkijoiden vuoksi. Monille suurille globaalin pohjoisen vaatealan 

yrityksille kotimainen tuotanto tarkoittaa suunnittelu- ja markkinointityötä (Gereffi & 

Memedovic 2004: 70-71). Koposen (2007: 121) mukaan yleensä vain kalliimmissa 

muotiyhtiöissä tuotantoon kuuluu muitakin työvaihteita, kuten ompelu, napitus ja neulominen. 

Tällaiset yhtiöt sijaitsevat tyypillisesti Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Useimmiten 

tekstiilituotteiden tehdastyövaiheita kuten ompelu on siirretty globaalin etelän halvan 

työvoiman maihin.  

Tekstiilien ja vaatteiden vientiverkostot muodostuvat muotikaupoille toimivien 

välittäjien kautta. Markkinoinnin verkostot tapahtuvat vähittäiskauppojen tasolla, missä 

markkinointi on usein kansallista tai globaalia (Gereffi & Memedovic 2004: 70-71). 

Monikansallisilla yrityksillä on merkittävä rooli globaalien tekstiili- ja vaateteollisuuden 

jakeluverkostojen järjestämisessä, markkinoinnissa ja asiantuntemuksessa, vaikka vain pieni 

osa alan tuotannosta on monikansallisten yritysten omistuksessa (Held ym. 1999: 267). 

Monikansallisten yritysten vaikutus tuotannon nopeuteen ja markkinoihin on 

muokannut tuotantoverkostoja 2000-luvulla voimakkaasti. Ilmiötä kutsutaan pikamuodiksi ja 

sillä tarkoitetaan vaateteollisuuden tarvetta tunnistaa tai kehittää muotimuutoksia. Sen 

tavoitteena on valmistaa vaatteita pienissä erissä, edullisin kustannuksin ja nopealla aikataululla 

(Brooks 2015: 7). Tekstiili- ja vaateteollisuus on käynyt läpi suuria muutoksia globaalien 
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hankintaketjujen ja jatkuvan hintakilpailun vuoksi (Bruce ym. 2004). Vaatteiden toimitusketjut 

ovat muovautuneet uudelleen kuluttajien muuttuvista vaatimuksista ja jälleenmyyjien tarpeesta 

reagoida nopeasti uudistuviin trendeihin. Se on johtanut muun muassa siihen, että vaatealan 

aikaisemmat kausittaiset uutuusmallistot ovat siirtyneet jatkuviin uutuustuotteisiin. Koska 

kuluttajien mieltymykset muuttuvat jatkuvasti, samoin kulutushyödykkeiden hankintaketjut 

(Barnes & Lea-Greenwood 2006).  

 

3.3 Käytettyjen vaatteiden kansanvälinen kauppa 

 
Vaatteiden tuotantomäärien ja kulutuksen kasvu sekä tuotteiden käyttöiän lyheneminen ovat 

kasvattaneet käytettyjen vaatteiden kauppaa (Norris 2010), jota harjoittavat yritykset, 

hyväntekeväisyysjärjestöt ja yksityishenkilöt (Hansen 2000).  

Monissa globaalin pohjoisen maissa merkittävimpiä käytettyjen vaatteiden kerääjiä 

ovat alueilla toimivat hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka keräävät kuluttajilta poistuvia vaatteita 

lahjotuksina keräyspisteisiin, ovelta ovelle keräyksin tai järjestöjen myymälöihin. Järjestöt 

toimivat lahjoitusvarojen kautta, mikä alueen hallinnon näkökulmasta nähdään edullisena ja 

positiivisena kierrätystoimintana (Brooks 2012, Watson ym. 2018). Gregson ym. (2002) 

mukaan kuluttajilla on yleinen käsitys siitä, että hyväntekeväisyysjärjestöt myyvät lahjoitukset 

kotimaassa ja näillä saaduilla tuotoilla autetaan vähävaraisia sekä kotimaassa että ulkomailla. 

Brooks (2012) teettämässä tutkimuksessa Britanniassa on kuitenkin arvioitu, että vain 30 % 

hyväntekeväisyysjärjestöjen lahjoituksista myydään kotimaassa. Suomessa vuonna 2012 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä päätyi ulkomaan vientiin 50 % kerätyistä tekstiileistä (Dahlbo ym. 

2015: 19). Brooksin (2012) ja Dahlbon ym. (2015) selvityksissä ei tiedetä minne 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä ulkomaan vientiin päätyvät käytetyt tekstiilituotteet lopulta 

kulkeutuvat. 

Käytetyillä vaatteilla tiedetään olevan kuitenkin globaalisti merkittävät markkinat 

(Hansen 2019, Koponen 2007; Rivoli 2009; Brooks 2012). Käytettyjen vaatteiden viennin 

ollessa merkittävää niiden verkostoja on tärkeä ymmärtää globaalissa mittakaavassa. 

Käytetyille vaatteille luodaan samalla tavalla arvoa kuin uusienkin tuotteiden arvoketjuissa. 

Käytettyjen vaatteiden arvonluonti perustuu niihin käytettyyn työhön, joita ovat keräys, lajittelu 

ja pakkaus. Näiden prosessien kautta vaatteille luodaan uutta arvoa myymällä ne lajiteltuina 

uusille talousalueille. Käytettyjen vaatteiden viennillä saadaan myytyä etenkin niitä tuotteita, 

joita ei kelpuuteta enää lähtömaassa. Näillä tuotteilla nähdään olevat paremmat markkinat 

muilla alueilla (Brooks 2012). 
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Käytettyjen vaatteiden lajittelu ja pakkaus ovat työnä hyvin samanlaista liukuhihnamaista 

tehdastyötä, kuin monien muidenkin hyödykkeiden tuotanto. Vaatteet lajitellaan eri 

kategorioihin, kuten ”miesten t-paidat” tai ”naisten housut”, joista tehdään tiiviiksi pakattuja 

paaleja. Nämä käytetyistä vaatteista tehdyt paalit myydään lähinnä alhaisen- ja keskitulon 

tasoisille maille, sillä niiden markkina-alueita ohjaa köyhyys, jolloin ei ole varaa hankkia uusia 

vaatteita. Käytettyjä vaatteita myyvät järjestöt ja yritykset saavat tuottonsa paalien viennistä ja 

niitä ostavat lähinnä globaalin etelän maat (Brooks 2012). Koposen (2007) mukaan käytöstä 

poistettuja vaatteita viedään Euroopasta ja Yhdysvalloista paaleittain etenkin Afrikkaan 

katukauppiaiden myytäväksi. Käytetyt vaatteet kilpailevat uusien tekstiilituotteiden ja alueen 

paikallisen tuotannon kanssa. Hansenin (2000) mukaan esimerkiksi monille Saharan 

eteläpuoleisen Afrikan maille kuluttajille tuotavista vaatteista yli 50 % on käytettyjä. 

Yksittäisten käytettyjen vaatteiden kauppa eroaa merkittävällä tavalla edellä 

mainitusta paaleittain myytävistä käytettyjen vaatteiden kaupasta. Paaleihin pakattavilla 

vaatteilla ei ole myyntiarvoa ennen niihin käytettävää työmäärää. Yksittäin myytävillä 

käytetyillä tuotteilla on uutena ostamisen jälkeenkin säilynyt jonkintasoinen arvo (Brooks 

2012). Myyntipaikkoja näille tuotteille ovat muun muassa erilaiset internetsivustot (esim. tori.fi 

ja ebay), sovellukset (esim. zadaa) tai fyysiset kirpputorit ja second-hand liikkeet (Eskelinen 

ym. 2018; Watson ym. 2018). Käytettyjen ja vintage-vaatteiden ostotrendi on kasvussa 

globaalin pohjoisen maissa. Taustalla on huoli vaatetuotannon negatiivisesta vaikutuksesta sekä 

sosiologisesti että ympäristöllisesti (Tranberg ym. 2019). 

Yhdysvallat ja Iso-Britannia ovat suurimpia käytettyjen vaatteiden vientimaista. 

Yhdysvallat lähettää vuosittain yli 500 000 tonnia ja Iso-Britannia noin 320 000 tonnia 

käytettyjä vaatteita. Yhdysvalloista käytettyjä vaatteita viedään yli 100 eri maahan. Viennin 

tarkoituksena on myydä vaatteita uudelleenkäyttöön, mutta osa päätyy tuontimaassa myös 

jätteeksi (Rivoli 2009; Brooks 2012). Pikamuodin kasvaessa uusien vaatteiden tuotannossa 

näkyvä trendi on vaatteiden huononeva laatu, minkä vuoksi kasvavassa määrin iso osa 

käytetyistä vaatteista ei enää kelpaa uudelleenkäytettäväksi (esim. kulahtanut, haalistunut tai 

rikkoutunut) minkä vuoksi niistä koituu jätevirtoja (Dahlbo 2015, 2017). 

 

3.4 Poistotekstiilien jatkokäsittelytavat Suomessa 

 

Suomessa suurin osa käytöstä poistuvista tekstiileistä päätyy yhdyskuntajätteeksi (Dahlbo ym. 

2015). Yhdyskuntajätteiksi (municipal solid waste, MSW) luokitellaan Suomessa jätteet, jotka 

lainsäädännön mukaan tulee ohjata kunnan tai kuntayhtymän organisoimaan jätehuoltoon. 
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Suurin osa yhdyskuntajätteistä koostuu kotitalouksilta päätyvistä päivittäisistä 

kulutushyödykkeistä, joita ovat muun muassa pakkausjätteet, biojäte, paperi ja kartonki. 

Yhdyskuntajätteeksi luokitellaan myös palvelualoilta päätyvät jätteet, joiden koostumus on 

samankaltainen, kuin kotitalouksilta päätyvät jätteet3 (Tekniikan sanastokeskus, 1998; 

Sembiring ja Nitivattananon 2010).  

Suomessa tekstiilijätettä ei ole enää viety kaatopaikoille vuonna 2016 tulleen 

orgaanisen jätteen kaatopaikkakiellon jälkeen. Jätteeksi luokiteltava tekstiiliaines sen sijaan 

poltetaan eli hyödynnetään energiana (Korhonen ym.  2018). Valtionneuvosto hyväksyi uuden 

jäteasetuksen vuonna 2021, mikä velvoittaa tehokkaampaan erilliskeräykseen ja kierrätykseen. 

Asetus, joka koskee myös tekstiilijätteitä, astuu voimaan vuoden 2023 alusta. Siinä kuntia 

velvoitetaan järjestämään alueellisia vastaanottopaikkoja poistotekstiileille 

(Ympäristöministeriö 2021). 

Osa kuluttajien poistotekstiileistä kulkeutuu jätelaitosten kautta jo nyt erilliskeräyksen 

kautta materiaalihyödynnykseen.  Tekstiilikuitu käsitellään ja jatkojalostetaan uudelleen 

muuhun kuin sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Paimiossa toimintansa aloittava Green 

Field Hub on Pohjois-Euroopan ensimmäinen suuressa mittakaavassa poistotekstiiliä 

kierrätyskuiduksi jalostava laitos. Lisäksi Lounais-Suomen Jätehuollolla on suunnitteilla 

Turkuun toinen poistotekstiilin jalostuslaitos. Valmistuttuaan se pystyisi käsittelemään Suomen 

kotitalouksilta syntyvää poistotekstiiliä ja lisäksi muualta, kuten Baltian maista, tulevaa 

poistotekstiiliä (LSJH 2021). Tekstiilijätteelle ja kierrätysmateriaalista valmistettaville 

tekstiilituotteille on näin ollen muodostumassa omat globaalit verkostot, joita vauhdittaa muun 

muassa Euroopan unionin tekstiilistrategia.  

Jo pitkään erilaisilla järjestöillä on ollut tärkeä rooli tekstiilituotteiden kierrossa. 

Suomessa hyväntekeväisyysjärjestöt, kuten SPR Kontti, UFF ja Pelastusarmeija, ja kuntien 

kierrätyskeskukset keräävät ja ottavat vastaan käytettyjä tavaroita. Osa poistotekstiileistä 

päätyy takaisin uudelleenkäyttöön kotimaassa näiden järjestöjen kautta. 

Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta perustuu lahjoituksiin. Suurin osa lahjoituksista tulee 

yksityishenkilöiltä, jotka vievät käytettyjä tavaroita ja tekstiilituotteita keräyslaatikoihin ja 

myymälöihin ympäri Suomea. (Dahlbo ym. 2015) Käytettyjen tekstiilituotteiden suosion kasvu 

on havaittavissa Suomessa. UFF (2020) on raportoinut sivustollaan ilmiöstä, missä vintage-

vaatteiden suosio on kasvanut huomattavasti viimeisen viiden vuoden aikana. 

                                                        
3 Yhdyskuntajätteeksi ei luokitella teollisuudessa, rakentamisessa ja maa- ja metsätaloudessa syntyvää jätettä 
(Tekniikan sanastokeskus, 1998) 
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Vain pieni osa yrityksiltä poistuvista tekstiileistä päätyy hyväntekeväisyysjärjestöille, sillä 

esimerkiksi pesulayritykset toimivat monien julkisten ja yksityisten toimijoiden tekstiilien 

vuokraajina. Pesulat hankkivat, välittävät, huoltavat ja poistavat tekstiilejä asiakkailtaan. 

Esimerkiksi hotellit, ravintolat ja sairaalat käyttävät pääasiassa pesulapalveluja tekstiilituote 

hankinnoissa ja poistoissa. (Dahlbo ym. 2015) 

Se osa poistotekstiileistä, jotka eivät päädy yksityishenkilöiltä ja yrityksiltä 

uudelleenkäyttöön, materiaali- tai energiahyödynnykseen, kuljetetaan vientinä muihin maihin 

(Dahlbo ym. 2015). Vientinä poistotekstiili voi päätyä edellä mainittuihin 

jatkokäsittelytapoihin, kaatopaikoille tai roskaamisena ympäristöön (Brooks 2015). 

 

 

4 Aineiston ja menetelmien esittely 

 

Käytetyn aineiston ja menetelmän kautta pyrin saamaan kattavan kuvan tekstiilituotteiden 

globaalien tuotanto- ja hävitysverkostojen ilmenemisestä Suomen näkökulmasta. Kuvassa 2 

olen havainnollistanut tarkasteltavia virtoja, joiden selvittämiseksi tarvitaan sekä yleisiä 

tilastoaineistoja että tarkempia tietoja Suomessa toimivilta tekstiilejä käsitteleviltä alan 

toimijoilta. 

 
 

Kuva 2. Yksinkertaistettu kaaviokuva Suomen keskeisistä tekstiilivirroista. Nuolen paksuus 

kuvastaa virran volyymia. (Lähde: Watson ym. (2018) Tanskan kaaviokuvasta muokattu 

vastaamaan Suomen tekstiilivirtoja). 
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Tutkielman tekstiilivirta-analyysi menetelmä pohjautuu Pohjoismaisessa yhteistyössä 

kehitettyyn menetelmään (Carlsson ym. 2011; Tojo ym. 2012), joihin myös aikaisempi 

Suomessa tehty tekstiilivirta-analyysi perustuu (Dahlbo ym.  2015). Viimeisin tarkka 

menetelmäkuvaus on raportoitu tanskalaisessa Watson ym. (2018) työryhmässä, mikä toimii 

tämän työn metodina aineiston keruussa ja analysoinnissa. Poikkeuksena pohjoismaissa 

käytettyjen aineistojen rajaukseen tuon tässä työssä mukaan myös tekstiilituotteiden tuontia ja 

poistotekstiilien vientiä maittain.  

Tarkastelemalla Suomen sisäisiä virtoja saadaan tarkempaa kuvaa siitä, kuinka paljon 

uusia tekstiilejä kulutetaan Suomessa ja mihin käytöstä poistuvat tekstiilit päätyvät. 

Menetelmän avulla saadaan kattava kuva Suomen tekstiilivirtojen toimintaverkostosta. 

Kuvassa 2 on hahmoteltu Suomen sisäisiä virtoja pääpiirteittäin. Uusien tekstiilituotteiden 

tarjonta lasketaan tuonnin, kotimaisen tuotannon ja viennin määristä, joita tarkastellaan 

seuraavassa kappaleessa tarkemmin. Tekstiilien kulutus jakautuu kotitalouksiin ja muihin 

toimialoihin, joita ovat julkisen ja yksityisen sektorin yritykset ja toimijat.  

 

4.1 Aineisto 

 

Tämän tutkielman aineisto on kerätty monella eri aineistonkeruumenetelmällä. Työ on tehty 

osana hanketta, jossa on ollut mukana eri alojen asiantuntijoita. Tietojen koonnissa ja 

analysoinnissa on näin ollen ollut useita tekijöitä. Hankkeessa kokosin yhteen ja analysoin 

useiden tekijöiden laatimaa ja keräämää aineistoa, jotka esittelen tässä aineiso-osuudessa. 

Tekstiilien käytättäjien ja poistotekstiilien kerääjien kenttä on laaja ja moninainen, minkä 

vuoksi tekstiilivirtojen selvittämisen menetelmässä yhdistyy sekä määrälliset että laadulliset 

aineistot. Tilastoaineiso tuo tutkimukseen lähtökohdat tarkasteltavista materiaalivirroista ja 

laadullinen aineisto täydentää systeemin sisäisiä materiaalitietoja, joita ei tilastoida. 

Laadullinen aineisto auttaa myös ymmärtämään tarkasteltavaa ilmiöitä keskeisten 

poistotekstiilejä keräävien toimijoiden kannalta. 

 

4.1.1 Tilastoaineistot tuonnista, viennistä ja kotimaisesta tuotannosta 

 
Kokosin tilastoaineistoja tekstiilituotteiden tuonnista, viennistä ja kotimaisesta tuotannosta 

(taulukko 2). Näiden tilastotietojen kattavia tuottajia ovat Suomen Tulli ja Tilastokeskus, missä 

Tulli kokoaa ja laatii ulkomaankauppa-aineistoja ja Tilastokeskus kotimaista tuotantoa.  
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Taulukko 2. Uusien tekstiilituotteiden tilastoaineistot ja kerääjät vuodelle 2019. 

Aineisto Tiedon kerääjä Kerätty tieto Lähde 

Suomen tuonti ja 

vienti 

Suomen Tullin 

ulkomaankauppatilasto  

Tilastoarvo 

(euro), paljous 

(kg/t) ja 

lisäpaljous (kpl, 

m2, pari) 

ULJAS 2021 

Kotimainen 

tuotanto 

Tilastokeskus  Tilastoarvo 

(euro), paljous 

(kg/t) ja 

lisäpaljous (kpl, 

m2, pari) 

SVT 2021a 

 

 

Suomen Tulli kirjaa Suomeen tuotavaa tuontitavaraa ja Suomesta lähtevää vientitavaraa 

avoimeen Uljas-tietokantaan (ULJAS 2021a). Tulli kerää Intrastat-järjestelmän avulla EU:n 

jäsenmaiden välisen kaupan vuosittaiset tiedot. Eri toimijoilla on tiedonantovelvollisuus EU:n 

lainsäädännön perusasetuksen mukaisesti. EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävän kaupan 

tilastotiedot kerätään suoraan tullausjärjestelmästä, mikä perustuu Euroopan yhteisön 

lainsäädäntöön, Suomen kansalliseen tilastolakiin ja tullilakiin. Tullin kattavista tilastoista 

puuttuu kuitenkin osa yksityishenkilöiden ulkomaan verkkokauppaostoksista, sillä tavaroille ei 

tarvitse tullausta, jos ne liikkuvat EU:n tulli- ja veroalueen sisällä (Laatuseloste: Tavaroiden 

ulkomaankauppa 2021). Näistä virroista saimme kuitenkin hankkeen aikana asiantuntija-

aineiston, jonka olen liittänyt uusien tekstiilituotteiden tuontiaineistoon (Dahlbo ym. 2021; 

Kankaanpää 2021). 

Tilastokeskus tuottaa Suomessa puolueettomia, ajankohtaisia, virallisia ja pääasiassa 

avoimia aineistoja kaikkien käyttöön. Tilastokeskuksen teollisuustuotantotilastot sisältävät 

vuosittain koottuja tietoja eri tuotannonalojen kokonaistuotannosta ja myydystä tuotannosta. 

Tilastoidut tiedot Tilastokeskus kerää yrityksiltä tai niiden toimipaikoilta (Toiminta ja tehtävät 

2022; SVT 2021a). Tilastoista hain tuotantotietoja tekstiiliteollisuudesta kerätyistä tiedoista, 

jotka esittelen seuraavaksi. 

Tarkastellessa teollisuustuotteiden tuontia, tuotantoa ja vientiä tilastot on kategorisoitu 

nimikkeistöihin ja luokituksiin, joiden tarkoituksena on edistää eri alueilta ja eri aikoina 
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tuotettujen tilastotietojen vertailtavuutta. Luokitukset muodostetaan luokkien nimien eli 

nimikkeiden mukaan. Nimikkeistöt ovat koodeja, jotka voivat olla numero- tai kirjantunnuksia 

ja niille on annettu kullekin oma määritelmä. Tämän avulla yksittäisiä tietoja saadaan jaoteltua 

tilastoaineistossa omiin ryhmiin, missä jokainen yksikkö kuuluu vain yhteen ryhmään.  Eri 

nimikkeistöt ja tuoteluokitukset perustuvat Maailman tullijärjestön (WCO) julkaisemaan 

kansainväliseen kauppatavaroiden koodaus- ja tavarankuvausjärjestelmään, jota kutsutaan 

harmonisoidun järjestelmän nimikkeistöksi (HS-nimikkeistö).  Suomen Tulli luokittelee vienti- 

ja tuontitavarat Euroopassa yleisesti käytettävällä 8-numeroisella yhdistetyllä nimikkeistöllä 

CN (Combined Nomenclature), mikä on Suomen ulkomaankaupan pääasiallinen 

luokittelustandardi (Nimikkeistöt ja luokitukset 2021). Tilastokeskus luokittelee tavarat 

kansallisilla luokitussuosituksilla ja käyttää sen vuoksi teollisuustuotteissa PRODCOM-

luokitusta (Production Communautaire), joka on EU:n teollisuustuotannon tilastointiin käytetty 

tavaraluokitus (Luokituksen kuvaus 2021).  

Kuten aikaisemmin on käynyt ilmi, tekstiiliteollisuus kattaa monipuolisesti erilaista 

tuotantoa, minkä vuoksi on tärkeä määritellä, mitä tarkastelu pitää sisällään. Analyysissa 

tarkasteltavat tuoteryhmät ovat vaatteet, kodintekstiilit ja muut tekstiilituotteet, joiden painosta 

suurin osa on tekstiilimateriaaleja, kuten esimerkiksi puuvillaa, polyesteriä tai viskoosia. 

Tarkastelussa on siis keskeiset tekstiilituotteet, joita käyttävät kotitaloudet, julkinen sektori ja 

muut toimialat (tarkemmat tuoteryhmät liitteessä 1).  

Tarkastelusta on poistettu tekstiilituotteet, joiden painosta merkittävä osa on jotain 

muuta materiaalia kuin tekstiiliä. Tämän vuoksi esimerkiksi matot, kengät ja laukut on 

poistettu, sillä ne todennäköisesti sisältävät painostaan enemmän muita materiaaleja, kuin 

tekstiilejä. Näitä ovat esimerkiksi kenkien kumipohjat tai laukkujen ja vöiden metalliset osat. 

Tämän kaltaiset tuotteet voivat painollaan vääristää tuloksia, missä tarkoituksena on tarkastella 

tekstiilituotteiden määriä. Nahat ja turkikset on myös jätetty tarkastelusta pois, sillä niitä ei 

yleisesti määritellä tekstiileiksi. Aineiston rajaus on yhdenmukainen Watson ym. (2018) 

raportin kanssa, jotta tulokset olisivat vertailtavissa aikaisempaan Suomen ja muiden 

Pohjoismaiden tekemiin tekstiilivirtaselvityksien kanssa.  

Rajatut tuoteryhmät on haettu Tullin Uljas-tietokannasta ulkomaankauppatilastosta 

tuonnin ja viennin osalta 8-digit CN luokituksen mukaan. Karkeammalla 2-digit tasolla 

tarkasteltavat tuotteet kuuluvat koodien 61, 62 ja 63 alle (taulukko 3, tarkemmat tuoteryhmät 

liitteessä 1). Kotimaisen tuotannon tiedot on haettu Tilastokeskuksen 

Teollisuustuotantotilastoista PRODCOM-luokituksen mukaan (SVT 2021a). Molemmista 

tilastoista on haettu vuoden 2019 tiedot.  
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Taulukko 3. Tekstiilituoteryhmien rajaus CN-nimikkeistön mukaan. (Lähde: Suomen Tullin 

ulkomaankauppatilasto) 

CN2 Kuvaus Sisällytetty 

tarkasteluun 

57 Matot ja muut lattianpäällysteet, tekstiiliainesta Ei 

60 Neulokset Ei 

61 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, neulosta Kyllä 

62 Vaatteet ja vaatetustarvikkeet, muuta kuin neulosta Kyllä 

63 Muut sovitetut tekstiilitavarat; sarjat; käytetyt vaatteet ja muut 

käytetyt tekstiilitavarat; lumput 

Kyllä 

64 Jalkineet, nilkkaimet ja niiden kaltaiset tavarat; niiden osat Ei 

65 Päähineet ja niiden osat Ei 

 

Uusien tekstiilituotteiden lisäksi Tulli tilastoi käytettyjen tekstiilien määriä, joita tuodaan 

Suomeen ja viedään Suomesta vuosittain. Käytetyt tekstiilituotteet tilastoidaan CN-nimikkeillä 

6309 ja 6310. Käytettyihin tekstiileihin kuuluvat vaatteet, vaatetustarvikkeet, vuodevaatteet, 

rätit, lumput ja muita tuotteita, jotka sisältävät mitä tahansa tekstiiliainesta.  

Tullin ja Tilastokeskuksen tilastoista saadaan selville tavaroiden luokitus, rahallinen 

arvo ja tuotteiden määrät, jotka on yleensä ilmoitettu kilogrammoina.  Tutkimuksen kannalta 

on tärkeää, että kootut tiedot saadaan yhdenmukaistettua ja tarkasteltua samassa yksikössä. 

Tämän vuoksi ne tuotteet, jotka on ilmoitettu muuna kuin kilogrammoina (esim. kpl, pari tai 

m2) on muunnettu massayksiköiksi (tästä tarkemmin menetelmä osiossa). Suomen Tulli 

ilmoittaa tilastoissaan myös tavaroiden alkuperämaan. Tullin mukaan tavaran alkuperäksi 

katsotaan maa, jossa tavara on valmistettu tai jossa on tapahtunut viimeisin taloudellisesti 

merkittävä osa valmistusprosessista. Tämän vuoksi esimerkiksi tavaran pakkaamista ei 

luokitella valmistukseksi (Laatuseloste: Tavaroiden ulkomaankauppa 2021).  

Avoimien tilastoaineistojen lisäksi uusien tekstiilituotteiden tuontiaineistoon on saatu 

Tekstiilivirta -hankkeen kautta asiantuntija-aineistoja niistä virroista, joita ei muuten tilastoida 

(Dahlbo ym. 2021). Näitä ovat yksityishenkilöiden ulkomaisista verkkokaupoista ostamat 

tekstiilituotteet, joita ei tarvitse tullata. Muoti- ja urheilukauppa ry arvioi, että sen jäseniltä 

tilastoitavat tiedot kattavat 70 % Suomen vaatteiden ja tekstiilien markkinoista (Dahlbo ym. 

2021, Kankaanpää 2021). Käytettävästä aineistosta ei ollut mahdollista erotella yhtä tarkasti 

tekstiilituotteita. Tarkasteltavat ryhmät oli jaoteltu nimikkein ”vaatteet” ja ”kodintekstiilit”. 

Verrattuna Tullin ja Tilastokeskuksen samojen kategorioiden tarjontaan, näiden ryhmien 
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osuudet ovat 10,5 % ostetuista vaatteista ja 0,7 % kodintekstiileistä. Erillinen jalkineiden ryhmä 

oli mahdollista jättää laskelmien ulkopuolelle. Saadusta tilastoaineistosta käy ilmi tuotujen 

tuoteryhmien rahallinen arvo ja paino. Käytin aineistoa vain tarkasteltaessa kotitalouksien 

tekstiilivirtojen määriä, sillä aineistossa ei ole tietoja ulkomailta hankittujen tekstiilituotteiden 

tuotannon alkuperistä. 

 

4.1.2 Suomen poistotekstiilivirrat 

 

Käytöstä poistettavien tekstiilien reitit ovat moninaiset, minkä vuoksi Tekstiilivirta -hankkeessa 

käytimme erilaisia tietolähteitä. Taulukossa 4 on havainnollistettu keskeiset poistotekstiilivirrat 

ja aineistonkeruutavat. Aineiston keruun menetelmät virtojen selvittämiseksi on johdettu 

Watson ym. (2018) ja Tojo ym. (2012) käyttämästä tiedonkeruumenetelmästä. Menetelmää on 

kuitenkin muokattu vastaamaan Suomen toimintatapoja kerätä kotitalouksilta, julkiselta 

sektorilta ja yritysten käytöstä poistettuja tekstiilejä. Esimerkiksi Tanskassa tehdyn 

tekstiilivirta-analyysin Watson ym. (2018) on sisällytetty jätteenkeräysmenetelmiä, joita ei ole 

Suomessa käytössä.  
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Taulukko 4. Poistotekstiilivirtojen aineistot ja kerääjät.  

Aineistonkeruu 

taho ja lähde 

Virta Tiedon keruutapa Kerätty 

tieto 

Tiedon kerääjä 

Tilastokeskus 
(SVT 2021b) 

Suomen Kierto-

voima ry 
(Kotitalousjätteen… 

2020) 

Tekstiilin osuus 

kotitalouksien 

sekajätteestä 

Tilastoaineisto 

yhdyskuntajätteestä 

ja tutkittu 

jätekoostumus 

Suomen 

Kiertovoimalta 

Massat (kg) Suomen 

ympäristökeskus 

(SYKE), Lounais-

Suomen jätehuolto 

Oy (LSJH) ja 

Turku AMK  

Jätelaitokset 
(Dahlbo ym. 2021) 

Kotitalouksien 

erilliskerätyt 

poistotekstiilivirrat 

Erilliskeräyspisteet Massat (kg) Lounais-Suomen 

jätehuolto Oy 

(LSJH) ja Rauman 

seudun 

jätehuoltolaitos  

Hyväntekeväisyys-

järjestöt 
(Dahlbo ym. 2021) 

Kotitalouksien 

poistotekstiilivirrat 

Kysely Massat (kg) 

ja toimintaa 

tarkentavat 

tiedot 

Turku AMK  

Pesulat 
(Dahlbo ym. 2021) 

Julkisten 

toimijoiden ja 

yritysten 

poistotekstiilivirrat 

Kysely Massat (kg) 

ja toimintaa 

tarkentavat 

tiedot 

Turku AMK  

Muut toimijat 
(Vastuullisuus-

raportti (2019); 

Uusi-Uitto 2019; 

Kankaanpää 2021; 

Dahlbo ym. 2021) 

Muiden 

toimijoiden, kuten 

poliisin, 

maanpuolustuksen, 

tullin, 

vaateketjujen 

poistotekstiilivirrat 

Toissijaiset lähteet Massat (kg) 

ja toimintaa 

tarkentavat 

tiedot 

Turku AMK  

 

 

Poistotekstiilivirtoja selvitettäessä aineistoina on käytetty sekä ensisijaista että toissijaista 

aineistoa. Ensisijaiset aineistot on kerätty hankkeeseen ja löytyvät raportistamme Dahlbo ym. 

(2021) (taulukko 4). Ensisijaiset tiedot poistotekstiileistä sain Turun Ammattikorkeakoulun 

laatimasta kyselyistä suurimmille poistotekstiilejä kerääville tahoille – pesuloille ja 
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hyväntekeväisyysjärjestöille. Lisäksi sain käyttööni Lounais-Suomen jätehuollon keräämät 

tiedot poistotekstiilejä keräävistä jätehuoltolaitoksista.  

Poistotekstiilejä kerääville tahoille toteutettiin kysely kahdella erillisellä 

kyselylomakkeella. Kyselyt oli suunniteltu erikseen pesuloille ja hyväntekeväisyysjärjestöille. 

Kyselylomakkeiden kysymykset erosivat toisistaan, mutta saman alan toimijalle kysymykset 

olivat identtiset, jotta vastauksia voitiin tarkastella yhtenäisesti. Molemmat kyselylomakkeet 

sisälsivät sekä strukturoituja kysymyksiä että avokysymyksiä. Kyselylomakkeissa vastaajia 

pyydettiin huomioimaan tutkimuksen menetelmällinen tuoterajaus, jotta tarkasteltaviin 

painoihin ei tulisi vääristymiä. Tuoterajaus otettiin esille sekä kyselyn esittelyssä että 

myöhemmin myös tarkentavilla kysymyksillä. Kopiot kyselylomakkeista ja tarkemmat 

yksityiskohdat niiden laatimisesta löytyvät raportistamme Dahlbo ym. (2021).  

Pesulat ovat keskeisiä toimijoita, kun halutaan tietää poistotekstiilien määriä ja niiden 

jatkokäsittelykohteita julkisten toimijoiden ja yksityisten yritysten osalta. Pesuloille 

suunnatussa kyselyssä päätavoitteena oli saada selville, montako kiloa yritys käsittelee 

tekstiilejä ja kuinka paljon se poistaa niitä käytöstä vuoden aikana. Tarkentavilla kysymyksillä 

selvitettiin muun muassa sitä, miten yritys hävittää käytöstä poistetut tekstiilit.  

Hyväntekeväisyysjärjestöt käsittelevät tekstiilejä eri tavalla, kuin pesulat, minkä vuoksi 

kysymykset myös eroavat. Kyselyn avulla selvitettiin, kuinka paljon eri 

hyväntekeväisyysjärjestöt keräsivät ja vastaanottivat tekstiilejä vuoden aikana ja mihin tekstiilit 

lopulta päätyivät organisaatioilta. Lisäksi kyselyssä selvitettiin toimijoiden kykyä vastaanottaa 

ja käsitellä poistotekstiilejä. Kyselyssä kartoitettiin myös toimintaan vaikuttavia tekijöitä ja 

toimijoiden havaintoja tekstiilikentän muutoksista. Kyselyihin vastasi neljä keskeistä 

pesulayritystä ja kuusi suurinta hyväntekeväisyysjärjestöä. Kysely lähettiin Pudaspalvelu 

Oy:ssa toimiville pesuloille sekä Lindström Oy:lle ja Comforta Oy.lle. 

Hyväntekeväisyysjärjestöille kohdennettuun kyselyyn vastasi UFF (U-landshjälp från Folk till 

Folk i Finland sr), Pelastusarmeija, Suomen punainen risti (SPR), SPR Kontti, Fida secondhand 

ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. 

Toisen ensisijaisen aineiston poistotekstiilien määristä on kerännyt Lounas-Suomen 

jätehuolto, joka on kerännyt kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden tuoreimpia tietoja 

poistotekstiilien määristä yhdyskuntajätteen sekajätteessä. Kotitalouksien tekstiilijäte kuuluu 

yhdyskuntajätteisiin ja näin ollen sen kerääminen kuuluu kuntien vastuulle (Dahlbo ym. 2015). 

Poistotekstiilien määriä sekajätteestä on alettu keräämään Rauman seudun jätehuoltolaitoksella 

vuodesta 2017.  
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Poistotekstiilivirtojen laajan ja moninaisen toimintakentän vuoksi kaikille käytöstä poistetuille 

tekstiilituotevirroille ei ollut hankkeen tai tämän työn puitteissa mahdollista kerätä ensisijaista 

aineistoa. Näihin virtoihin kuuluu keskeisesti julkisen sektorin toimijat, jotka käyttävät 

esimerkiksi univormuja (Poliisi, Puolustusvoimat, Pelastuslaitos ja Tulli) ja vaateliikkeiden 

poistotekstiilivirrat (taulukko 4). Arvion mukaan näiden virtojen osuus on noin 17 % yritysten 

ja julkisen sektorin poistotekstiileistä. Julkisen sektorin poistotekstiilien määriä arvioitiin 

kirjallisuuden, tilastojen ja asiantuntija-aineistojen avulla. Näistä aineistoista ja menetelmistä 

tarkemmin raportissamme Dahlbo ym. (2021).  

 

4.2 Menetelmä 

 

Tutkielmani menetelmä koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäiseksi esittelen tilastollisen 

menetelmän, jonka avulla olen laskenut massamäärät Suomeen tuotaville, Suomesta vietäville 

ja Suomessa tuotetuille tekstiilituotteille. Näistä virroista saadaan laskettua myös tekstiilien 

kokonaiskulutus. Toisessa osiossa tuon esille poistotekstiilien tilastoja ja laadullisten 

aineistojen käsittelyä. Kolmannessa osiossa esittelen Suomeen tuotavat ja vietävät tekstiilivirrat 

maittain. 

 

4.2.1 Tekstiilituotteiden kulutus 

 

Tekstiilituotteiden vuosittainen kulutus lasketaan vähentämällä Suomesta vietävien tekstiilien 

määrä Suomen tuonnista ja kotimaisesta tuotannosta. Kattava vuosittainen tilastointi 

tekstiilituotteiden tuonnista, tuotannosta ja viennistä mahdollistaa tekstiilinkulutuksen 

laskennallisen tarkastelun. Tilastoaineistot on ladattu Tullin ja Tilastokeskuksen sivuilta Excel-

tiedostoina (ULJAS 2021; SVT 2021a). Aineiston sisällöt ovat laajoja, minkä vuoksi 

ryhmittelen ne selkeämmiksi kokonaisuuksiksi, joiden avulla on helpompi tehdä keskeisiä 

laskelmia, taulukointeja ja kuvaajia. Tässä osiossa kerron vaiheittain, miten tekstiilituotteiden 

tuonnin, viennin ja kotimaisen tuotannon aineistoja on käsitelty tulosten tarkastelua varten. 

Kuten aikaisemmassa kappaleessa käy ilmi, tilastoaineisto koostuu Tilastokeskuksen 

luokittelemasta PRODCOM:sta ja Tullin luokittelemasta CN-nimikkeistä. Eri tuotenimikkeet 

yhdistetään muuntoavaimen avulla vastaamaan toisiaan, jotta aineistoja voidaan tarkastella 

yhtenä kokonaisuutena. Muuntoavain PRODCOM ja CN nimikkeistölle löytyy Eurostatin 

sivuilta, joka ylläpitää tilastotietoa ja metadatan tulkinnan palveluja (RAMON muuntoavaimet 
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2021). Kun jokainen tuoteluokitus saadaan vastaamaan toisiaan, mahdollistaa se myös 

korjaavien laskelmien tekemisen niille tuotteille, joille on ilmoitettu jokin muu määre kuin 

massa. Näille tuoteluokituksille laskin kertoimia, joiden avulla pystyin määrittelemään niille 

massan. Pääasiassa massamäärät puuttuivat kotimaisen tuotannon tilastoista. Kertoimet 

laskettiin viennin avulla, sillä niiden euromääräinen arvo arvioitiin olevan lähempänä 

kotimaisen tuotannon arvoa. Esimerkiksi, kun tiedetään, että CN (61083100 = T-paidat, 

aluspaidat ja muut aluspaitojen kaltaiset paidat) koodin omaavalla tuotteella on laskennallisesti 

keskimääräinen paino 0,027 kg, voidaan arvioida, että vastaavan tuotteen PRODCOM 

(14143000) koodin tuotteella on sama keskimääräinen paino. 

Aineistot luokitellaan yhtenäisesti vielä EU:n toimialoittaisen luokituksen mukaan, 

jota kutsutaan lyhenteellä CPA (Statistical Classification of Products by Activity in the 

European Community). Tätä luokittelua tarvitaan siihen, kun kulutus jaetaan yksityisen ja 

julkisen kulutuksen välillä. Tarkasteltavat tuoteryhmät kuuluvat CPA kategorioihin 13 

(tekstiilit) ja 14 (vaatteet).  

Kaikkien tekstiilituotteiden ollessa massayksiköissä tekstiilinkulutukselle voidaan 

laskea suuruus, joka saadaan seuraavalla kaavalla: 

 

tarjonta = kotimainen tuotanto + tuonti – vienti  

 

Kansantalouden tilinpidossa tarjonta vastaa käyttöä eli kulutusta (Watson ym. 2018; Dahlbo 

ym. 2021). Tarjonta sisältää sekä tuonnin ja kotimaisen tuotannon, josta vähennetään Suomesta 

muihin maihin vietävä osuus. Kotimaisen tarjonnan ollessa tiedossa, sen osuus voitiin jakaa 

yksityisen (kotitaloudet) ja julkisen sektorin välillä käyttäen kulutuksen käyttötarkoituksen 

mukaista luokitusta (COICOP = Classification of Individual Consumption According to 

Purpose) (Dahlbo ym. 2021). Liitin kotitalouksien kulutukseen erillisen asiantuntija-aineiston 

ulkomaan verkkokauppaostosten määristä.  

 

4.2.2 Poistotekstiilivirrat 

 

Poistotekstiilivirroissa käsittelen tilastollista-aineistoa poistotekstiilien määristä ja niiden 

jatkokäsittelyvirroista. Yhdistin hyväntekeväisyysjärjestöjen, pesuloiden ja muiden julkisen 

sektorin toimijoiden ilmoittamia poistotekstiilien kokonaismääriä ja jatkokäsittelyyn 

ohjautuvia määriä Excel-tiedostoon. Ryhmittelin jatkokäsiteltävät määrät uudelleenkäyttöön, 

energiahyödynnykseen, materiaalihyödynnykseen ja vientiin. Tarkastelen lisäksi laadullista 
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haastatteluaineistoa, jotta keskeisten poistotekstiilien kerääjien toiminnasta saa tarkempaa 

kuvaa.  

Kyselyaineistojen analyysissä hyödynsin sisällönanalyysiä, joka on tyypillinen 

menetelmä laadullisessa tutkimuksessa (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tuomisen ja Sarajärven 

(2018) mukaan sisällönanalyysissä keskeinen tavoite on välittää selkeä kuvaus tarkasteltavasta 

ilmiöstä. Kyselyhaastattelu mahdollisti poistotekstiilien keräyksestä ja niiden 

jatkokäsittelytavoista tarkempaa ja yksityiskohtaisempaa tietoa, joita ei voida havainnoida 

pelkistä tilastoaineistoista. Analyysin avulla halusin selvittää, miten poistotekstiilejä kerätään, 

miten niitä käsitellään ja miksi ne lopulta päätyvät tiettyihin jatkokäsittelytapoihin. Lisäksi 

halusin selvittää, onko kyselyyn vastanneet huomanneet poistotekstiilien laadussa tai määrissä 

muutoksia. Analyysissä olen järjestänyt aineiston sellaiseen muotoon, jossa olen voinut 

vertailla ja tarkastella kaikkien kyselyyn vastaajien vastauksia kysymys kerrallaan. Kiinnitin 

huomiota vastauksien samankaltaisuuksiin ja eroihin, joista tein johtopäätöksiä. 

 

4.2.3 Uusien tekstiilituotteiden tuontimaat ja poistotekstiilien vientimaat 

 

Tutkielmassani tuon muista tekstiilivirta-analyyseista poiketen näkökulmaa mistä maista uusia 

tekstiilituotteita tuodaan ja mihin maihin käytettyjä tekstiilituotteita viedään. Tuonnin osalta 

päästään käsiksi alkuperämaihin Tullin luomien kriteerien pohjalta (4.1.1 kappaleessa 

tarkemmin). Käytöstä poistetuista tekstiilituotteista, joita viedään ulkomaille, voi Tullin 

aineistosta saada kiinni vain ensimmäiset vientimaat4.  

Käsittelen aineistossani vuoden 2012 ja 2019 tilastotietoja, jotta saan tarkasteltavaan 

ilmiöön ajallista vertailua (taulukko 5). Olen rajannut maittain tarkasteltavat virrat ainoastaan 

uusien tekstiilituotteiden osalta tuontiin ja käytettyjen vientiin, sillä ne ovat volyymimääriltään 

merkittävimpiä Suomen näkökulmasta. En siis tarkastele erikseen käytettyjen tekstiilituotteiden 

tuontia Suomeen ja uusien tekstiilituotteiden vientiä Suomesta, sillä hankkeiden tuloksien 

perusteella näiden tekstiilituotteiden virrat ovat suhteellisen pieniä ja tarkasteltavan ilmiön 

kannalta vähemmän merkittäviä. Käytettyjen tekstiilituotteiden tuonti on ollut 0,5 % verrattuna 

                                                        
4 Tämän tutkielman aineiston ja menetelmien avulla ei ole mahdollisuutta kartoittaa kaikkia niitä maita, joihin 
Suomen tuonti ja vienti on linkittäytynyt jatkoyhteyksillä. Tällä tarkastelulla pyrin samaan mahdollisimman 
kattavan kuvan siitä osasta globaaleista verkostoista, mitkä ilmenevät Suomen näkökulmasta käytettävällä 
aineistolla. Osa vietävistä poistotekstiileistä tai koko erä voi vientimaassa edelleen lähteä kulkeutumaan eteenpäin 
muihin maihin. 
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käytettyjen tekstiilituotteiden vientiin. Uusien tekstiilituotteiden viennin määrä on ollut 11 % 

verrattuna uusien tekstiilituotteiden tuontiin.  

Tarkasteltaessa tekstiilituotteiden tuontimaita ja poistotekstiilien vientimaita, 

menetelmä noudattaa samaa tekstiilituotteiden tuoterajausta, kuten aikaisemmassa osuudessa 

on esitelty, mutta keruu ja tarkastelutapa eroavat. Maakohtainen aineisto saadaan kerättyä vain 

Tullin Uljas-tietokannasta, sillä tarkastelun kohteena ovat ainoastaan tuontiin ja vientiin 

sisältyvät tiedot. Hain aineistoon tuoteryhmät CN 61, 62 ja 63 2-digit koodin tarkkuudella 

(taulukko 5). CN 63 pitää sisällään myös käytettyjä tekstiilituotteita, minkä vuoksi niiden 

osuudet pitää poistaa uusia tekstiilituotteita käsittelevästä aineistosta. Käytetyt tekstiilituotteet 

löytyvät Tullin Uljas-tietokannasta yhden CN 6309 4-digitkoodin tarkkuudella (taulukko 5). 

 

Taulukko 5.  Uusien tekstiilituotteiden ja poistotekstiilien vientimaa aineistot. (Lähde: 
Suomen Tullin ulkomaankauppatilasto) 
 

 Uudet tekstiilituotteet 

 

Käytetyt tekstiilituotteet 

Aineiston lähde Tullin Uljas-tietokanta Tullin Uljas-tietokanta 

Vuosi 2012 ja 2019 2012 ja 2019 

CN tavaraluokitus 61, 62 ja 63 6309 

Suunta Tuonti alkuperämaittain  Vienti määrämaittain 

Tilastoarvo Tilastoarvo (euro) ja paljous 

(kg/t) 

Tilastoarvo (euro) ja paljous 

(kg/t) 

 
 
 
Tarkastellessa ainoastaan Suomen Tullin tilastoista vientiä ja tuontia eri maittain, aineiston 

käsittely ja laskelmat ovat suoraviivaisempia kuin Suomen tekstiilinkulutusta tarkasteltaessa. 

Kaikkiin tuoteryhmiin saadaan valmiiksi massa (paljous kilogrammoina tai tonneina) ja 

euromääräiset (tilastoarvo) tiedot (taulukko 5). Aineistoa ei kategorisoida tässä tarkastelun 

osassa tuoteryhmittäin vaan tuoteryhmät sisällytetään maakohtaisiin tietoihin. 

Laskin aineistolle prosenttiosuudet maittain ja maanosittain. Näin sain vertailtua eri 

maiden virtojen keskinäisiä suuruussuhteita ja niiden muutoksia tarkasteluvuosien välillä. 

Maanosittaisessa tarkastelussa luokittelin maat Euroopan, Aasian, Afrikan, Lähi-idän ja muiden 

maiden alueisiin. Suurin osa tuonnista oli peräisin näistä neljästä ensimmäisestä luokasta. 
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Muihin maihin sisällytin maat, jotka eivät kuuluneet mihinkään näistä neljästä alueesta ja niiden 

tuonti oli jo hyvin pientä. 

Laadin ArcGis Pro -sovelluksella karttakuvat uusien tekstiilituotteiden tuontimaille ja 

käytettyjen tekstiilien vientimaille vuosina 2012 ja 2019. Liitin käsittelemäni tilastoaineistot 

Natural Earth (2009) maailmankartta tietokantaan kuvaamaan tuonnin ja viennin määriä 

maittain. Kartan käsittelyssä käytin ”ne_110m_admin_0_countries” -vektoria ja liitin siihen 

tiedot maiden tekstiilintuonnin määristä. Yhdistin aineiston maiden englanninkielisten nimien 

perusteella (NAME_EN). Yhteensovittamisen vuoksi latasin aineiston englanninkielisenä 

Tullin Uljas-tietokannasta. Osa maiden nimistä piti silti manuaalisesti muokata täsmentämään 

toisiaan eroavaisuuksien vuoksi. 

 

4.3 Epävarmuudet 

 

Tutkielman materiaalivirtalaskelmat perustuvat käytettyjen tietolähteiden laatuun ja 

kattavuuteen. Keräämäni Tullin ja Tilastokeskuksen aineistot ovat tässä työssä toissijaista 

aineistoa, sillä tiedon on alun perin koonnut toinen taho täyttämään erilaisia intressejä ja 

lähtökohtia. Samoin muista tietolähteistä johdetut eri volyymimäärien arviot ovat toissijaisia 

aineistoja, jotka voivat lisätä epävarmuutta aineistoon. Tämän vuoksi tuloksia tarkastellessa on 

muistettava, mitä aineistot sisältävät ja mitä eivät. Kun tiedon on kerännyt joku muu kuin 

ensisijainen käyttäjä, on otettava huomioon, että tietoa on voitu esimerkiksi kategorisoida, 

yksinkertaistaa ja luokitella tavoilla, jotka voivat olla epäsuotuisia tutkimuksen kannalta. 

Tutkimuksen resurssien kannalta käytetyt aineistot ovat kuitenkin järkevin tapa tarkastella 

tutkimuksessa selvitettävää asiaa ilmiön laajuuden vuoksi (Valentine & Clifford 2003: 68-69).  

Tarkasteltaessa tutkimuksessa käytettyjä aineistoja, luotettavin aineisto on Tullin 

ulkomaankaupan tilastot, sillä ne sisältävät kattavasti tietoa tarkasteltavista tuoteryhmistä. 

Kuten Valentine & Clifford (2003) mainitsevat teoksessaan, valtion rahoittamat ja ylläpitämät 

vuosittain kerättävät tiedot ovat kattavia ja luotettavia. Tilastoaineistot ovat yksityiskohtaisia, 

minkä vuoksi niiden tieto on helpommin muokattavissa eri käyttötarkoituksiin.  

Kuvassa 3 on esitetty tässä työssä käytetyn aineiston epävarmuuksien arviointia. 

Tilastokeskuksen aineistot ovat melkein yhtä kattavat kuin Tullin keräämät, mutta niistä ei 

löydy yhtä tarkasti määriteltyjä tuotetietoja. Tämän tutkimuksen kannalta on tärkeää, että eri 

tuoteryhmille on määritetty tarkat massamäärät. Kuten aikaisemmin kävi ilmi, tilastokeskuksen 

aineistossa kaikille tuotteille ei ole ilmoitettu massaa. Tämä tuottaa aineistoon epävarmuutta, 
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sillä painot on jouduttu arvioimaan rahallisen arvon perusteella Tullin aineistosta. Kuvassa 3 

kotimaista tekstiilintuotantoa tilastoiva tilastokeskuksen aineisto on merkitty keltaisella värillä, 

koska massamäärän arviointi euromääristä tuo epävarmuutta aineistolle.  

 

 
 
 
 
 
 
 

Kuva 3. Käytettyjen aineistojen ja menetelmien epävarmuuksien arviointia. Yhtenäiset nuolet 

kuvaavat uusia tekstiilituotteiden virtoja ja katkoviivanuolet käytettyjä tekstiilivirtoja. (Lähde: 

Dahlbo ym. 2021, tekijän muokkaama). 

 

Vaikka Tullin tilastot ovat hyvin kattavat, ne eivät kuitenkaan sisällä kaikkia virtoja uusista 

tekstiilituotteista. Puuttuvia tietoja ovat muun muassa yksittäisten suomalaisten kuluttajien 

tekemät ulkomaankaupan verkko-ostokset, joita ei ole tarvinnut tullata vielä vuonna 2019. 

Ulkomaanverkkokauppaa on arvioitu erillisillä asiantuntija-aineistolla, jonka yhteen 

liittäminen muun aineisto kanssa ei ollut täysin mahdollista. Käytetty aineistoa ei myöskään 

kata kaikkea kotitalouksien hankkimia tekstiilituotteita ulkomaankaupasta. Tämä tuo lisää 

epävarmuutta uusien tekstiilituotteiden tarjontaan (kuva 3). 

Aineisto on kattava ja suurin osa on ilmoitettu massayksiköissä. 

Aineisto on ilmoitettu euromäärinä, aineistoon on käytetty huomattavia estimointeja tai aineiston 
kattavuus on alhainen. 

Määrät perustuvat kirjallisuuteen, sisältävät useita aukkoja tai on arvioitu eri vaiheiden kautta. 
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Tekstiilituotteiden kulutuksen jakaminen kotitalouksien ja teollisuuden kesken tuo aineistoon 

epävarmuutta, sillä jako perustuu vuoden 2017 (ja joissain tapauksissa 2008) panos-

tuotostietoihin. Tästä syystä kansantalouden tilinpidon rahamääräiset arvot eivät välttämättä 

päde täysin vuodelle 2019 (kuva 3). (Dahlbo ym. 2021) 

Käytettyjen tekstiilien virtoja kartoittaessa ei ole helppoa tai edes mahdollista pysyä 

tutkimuksen menetelmän mukaisessa tuoterajauksessa. Tekstiilien käsite on laaja ja vaihtelee 

käytetyissä tietolähteissä. Esimerkiksi käytettyjen tekstiilien kerääjät sisällyttävät 

raportteihinsa mukaan muun muassa nahkatuotteita, leluja, kenkiä ja laukkuja. 

Hyväntekeväisyysjärjestöille laaditussa kyselyssä pyrittiin kartoittamaan erilaisin kysymyksin 

mitkä tuotteet kuuluvat heidän arvioituihin tekstiilituotteiden määriin. Jos määriin kuului muita 

tuoteryhmiä, pyysimme arvioimaan niiden osuutta painosta, mikäli tarkkaa tietoa ei ollut. 

Kerättyihin aineistoihin epävarmuutta tuo painojen arviointi konkreettisten massojen sijaan. 

Osa kyselyyn vastanneista hyväntekeväisyysjärjestöistä arvioivat tekstiilien painot 

punnitsemisen sijaan. Vain kaksi organisaatiota punnitsi kerätyt tai vastaanotetut tekstiilit. Yksi 

organisaatioista käytti sekä arviointia että punnitusta ja kolme organisaatiota käytti vain 

arviointia.  

Hyväntekeväisyysjärjestöiltä kerättyjen käytettyjen tekstiilien virroissa on otettava 

huomioon myös se, että saimme kyselyyn mukaan lähes kaikki suurimmat organisaatiot (UFF, 

Pelastusarmeija, FIDA, SPR, SPR Kontti, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus). Yksi näistä 

suurimmista hyväntekeväisyysjärjestöistä (Pelastusarmeija) ei enää pidä kirjaa keräämistään ja 

vastaanottamistaan tavaroista, joten niiden osuutta on arvioitu aiempien vuosien tietojen 

perusteella. Samoja epävarmuuksia on myös pesuloilta kerätyissä aineistoissa. Pesulayritysten 

poistotekstiilivirtoja kartoittaessa mukana olivat vain suurimmat Suomessa toimivat yritykset. 

Pienpesulayritysten volyymit arvioitiin hankkeessa (Dahlbo ym. 2021). Suurin osa vastanneista 

yrityksistä arvioi loppuun käytettyjen tekstiilien painot. Ainoastaan yksi yritys punnitsi 

tekstiilejä. Nämä tekijät lisäsivät epävarmuutta.  

Tekstiilialan jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen liittyvät termit ovat uusia ja niiden 

merkitykset voivat vaihdella eri toimijoille. Hankkeessa arvioimme, että käsitteet ja 

määritelmät poistotekstiilien jatkokäsittelytavoille eivät ole täysin yksiselitteisiä ja tämän 

vuoksi ne eivät välttämättä ole myöskään selkeitä kaikille sidosryhmille. Esimerkiksi 

uudelleenkäytön, kierrätyksen ja materiaalihyödyntämisen käsitteiden merkitystä ja eroja ei 

välttämättä huomioida, minkä vuoksi niitä ei aina käytetä johdonmukaisesti. Tämä on saattanut 

aiheuttaa väärinkäsityksiä kyselylomakkeen kysymyksissä ja tekstiilivirtojen väärää luokittelua 

etenkin uudelleenkäytön ja kierrätyksen välillä 
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5 Tulokset  

 

Tässä osiossa vastaan asettamiini tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: 1. Kuinka paljon 

suomalaiset kuluttavat tekstiilituotteita vuoden aikana ja mihin tekstiilit päätyvät käytön jälkeen 

poistotekstiilejä käsittelevien organisaatioiden kautta? 2. Mihin maihin Suomeen tuotavien 

tekstiilituotteiden valmistuksen painopiste sijoittuu globaaleissa tuotantoverkostoissa vuosina 

2012 ja 2019? 3. Mihin maihin Suomesta vietävien poistotekstiilien globaalit hävitysverkostot 

sijoittuvat vuosina 2012 ja 2019? Ensimmäisenä esittelen Suomen tekstiiliteollisuuden 

globaaleja virtoja, eli mistä maista uusia tekstiilituotteita tuodaan Suomeen. Tämän jälkeen 

tarkastelen tekstiilien kulutusta Suomessa ja käytön jälkeisiä poistotekstiilivirtoja. Viimeisenä 

esittelen mihin maihin Suomesta viedään poistotekstiilejä globaaleihin hävitysverkostoihin.  

 

5.1 Suomen tekstiiliteollisuuden globaalit virrat 

 

Suomen tekstiiliteollisuuden ala on vahvasti sidoksissa ulkomaankauppaan. Suomeen tuodaan 

vuosittain tekstiilituotteita noin 73 000 tonnia yli 80 maasta. Suomesta vietävien uusien 

tekstiilituotteiden määrä on vain noin 10 % tuonnista ja kotimainen tekstiilituotanto vain noin 

7 % verrattuna tuontiin.  

Suurin osa uusista tekstiilituotteista tuodaan Kiinasta. Sekä vuonna 2012 että 2019 

Kiinan tuontimäärät ovat huomattavasti suuremmat verrattuna muihin tuontimaihin (kuva 4, 

kaikki tuontimaat liitteessä 2).  Toiseksi suurin tuontimaa Bangladesh erottuu myös 

tuontimääriltään molempina tarkasteluvuosina. Näiden kahden tuontimaan jälkeen seuraavaksi 

suurimmissa tuontimaissa on vaihtelua tarkasteluvuosien välillä.  
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Vaatteiden ja kodintekstiilien tuoni Suomeen eri maittain vuonna 2012 ja 2019 

 
Kuva 4. Suomeen tuotavien uusien vaatteiden ja kodintekstiilien 18 merkittävintä tuontimaata 

vuosina 2012 ja 2019. 

 

Vuonna 2012 kolmanneksi suurin tekstiilintuontimaa Suomeen on ollut Ruotsi, mutta sen osuus 

on tippunut seitsemässä vuodessa. Turkin, Intian, Pakistanin ja Vietnamin tuontimäärät ovat 

nousseet seitsemässä vuodessa, kun taas Viron, Saksan, Portugalin, Thaimaan, Tanskan, 

Liettuan ja Iso-Britannian tuontimäärät ovat laskeneet. Tuonnin määrät ovat nousseet 

merkittävästi Kambodžassa, Myanmarissa ja Indonesiassa verrattuna vuoden 2012 tuontiin, 

jolloin näiden maiden tuonti oli hyvin vähäistä tai sitä ei ollut (kuva 4). 

Suurin osa Suomen tekstiilituotteista tuodaan Aasian maista. Tarkasteluvuosien aikana 

Aasian maiden tuonnin osuus on kasvanut noin 19 %, vaikka tuontimaiden lukumäärä on 

vähentynyt kahdella (taulukko 6). Seitsemän vuoden aikana Euroopan alueen maiden 

tuontimäärät ovat laskeneet 24 % tuontimaiden määrän pysyessä tasaisena (taulukko 6). Aasian 

ja Euroopan maiden ulkopuolelta tuodaan vuosittain vain noin 2 % Suomen tuonnista. Lähi-

idän alueen tuonti on merkittävästi vähentynyt. Yhdysvaltojen ja Australian osuudet ovat myös 

vähentyneet. Maat on jo ennestään pienen tuontinsa vuoksi luokiteltu muihin alueisiin 

(taulukko 6).  
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Taulukko 6. Suomeen tuotavien uusien tekstiilituotteiden tuontialueet vuosina 2012 ja 2019. 

 
 

Tarkasteltaessa kahta suurinta tuontimaata, Kiinaa ja Bangladeshia, on niiden tuonnin 

osuuksissa tapahtunut muutosta seitsemän vuoden aikana. Kiinan osuus tuonnin määristä on 

laskenut noin 6 %, kun taas Bangladeshin osuus on noussut 28 % (taulukko 7). Yhteensä näistä 

kahdesta maasta tuodaan edelleen yhtä paljon tekstiilejä kuin aikaisemminkin. Tästä voidaan 

päätellä, että Suomeen tuotavien tekstiilien määrät ovat osittain siirtyneet Kiinasta 

Bangladeshiin.  

 

Taulukko 7. Kahden suurimman tuontimaan Kiinan ja Bangladeshin tarkempi vertailu tuonnin 

määrissä vuosina 2012 ja 2019. 

 
 

Karttakuva 5 havainnollistaa ilmiötä, jossa tekstiilituotanto Euroopassa vähenee ja kasvaa 

Aasian ja Afrikan maissa.  Euroopan tuotanto on vähentynyt entisestään ja siirtynyt alueellisesti 

Aasiaan ja osin Afrikan maihin. Varsinkin Euroopan maiden tuontimäärien väheneminen näkyy 

vihreän värin vaalenemisena. Aasian maissa tuontimäärien kasvu näkyy vihreän värin 

lisääntymisenä ja tummenemisena.  
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Uusien tekstiilituotteiden tuonti Suomeen alkuperämaittain vuonna 2012 ja 2019 

 

 
Kuva 5. Suomeen tuotavien uusien vaatteiden ja kodintekstiilien tuontimaat alkuperämaittain 
vuosina 2012 ja 2019. 
 
Afrikan maiden tuontimäärissä on kasvua seitsemän vuoden aikana, mutta tuontimäärien 

suhteelliset osuudet ovat pieniä (1,4 %) verrattaessa muihin tuontimaihin (taulukko 6). Tämän 

vuoksi muutokset eivät tule näkyviin kartalta (kuva 5), vaikka pientä tuotannon alueellista 

siirtymistä on havaittavissa. Tuonti Namibiasta, Kamerunista ja Tansaniasta on loppunut ja 

uusia tuontimaita vuonna 2019 olivat Etiopia ja Kenia.  

 

5.2 Uusien tekstiilituotteiden kulutus Suomessa vuonna 2019 

 

Vuonna 2019 Suomessa kulutettiin vaatteita sekä kodintekstiilejä yhteensä 62 342 tonnia 

(taulukko 8). Suurin osa kulutettavista tekstiileistä oli uusia vaatteita (79 %) ja loput 
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kodintekstiilejä (21 %). Uusien tekstiilituotteiden kokonaiskulutus kotitalouksissa, julkisella 

sektorilla ja yrityksissä on yhteensä 11,3 kg/asukas. Yritysten ja julkisen sektorin osuus 

kokonaiskulutuksesta on vain 17 %. Suurin osa (83 %) uusien tekstiilituotteiden tarjonnasta 

päätyy kotitalouksien käyttöön. Keskimäärin suomalainen hankkii vuodessa 7,4 kiloa vaatteita 

ja 2 kiloa kodintekstiilejä eli yhteensä 9,4 kiloa uusia tekstiilituotteita.  

 

Taulukko 8. Uusien tekstiilituotteiden tarjonta ja niiden kulutuksen jakautuminen 

kotitalouksien sekä yksityisen ja julkisen sektorin käyttöön vuonna 2019. 

 
 

Kotitaloudet hankkivat uudet tekstiilituotteet suurimmaksi osaksi kotimaisilta jälleenmyyjiltä. 

Vuoden aikana kotitaloudet hankkivat ulkomaisista verkkokaupoista 5 468 tonnia vaatteita ja 

346 tonnia kodintekstiilejä, mikä vastaa noin 10 % kokonaiskulutuksesta (taulukko 8). 

Vaatteiden ja kodintekstiilien kulutus on pysynyt melko tasaisena, kun verrataan hankkeessa 

saamiamme tuloksia vuoden 2012 (Dahlbo ym. 2015) tuloksiin. Vuonna 2012 kokonaiskulutus 

oli 11 kg/asukas5, kun taas vuonna 2019 se oli 11,3 kg/asukas. 

                                                        
5 Aikaisemmassa kartoituksessa kotimaista tuotantoa ei skaalattu kattamaan teollisuustuotantotilastoissa puuttuvia 
pienyritysten tietoja. Tästä syystä kotimaisen tuotannon todellinen volyymi vuonna 2012 olisi pitänyt arvioida 
korkeammalle tasolle. Lisäksi yksityisten käyttäjien tekstiilien verkko-ostoja kansainvälisiltä jälleenmyyjiltä ei 
arvioitu aikaisemmassa tutkimuksessa. Jos ne olisi otettu mukaan olisi kokonaiskulutus ollut suurempi. Verkko-
ostokset eivät kuitenkaan olleet yhtä merkittäviä vuonna 2012 kuin vuonna 2019, mikä näkyy siitä, että 
kansainvälisen verkkokaupan osuus on yli nelinkertaistunut vuosina 2013–2019 käyttämämme asiantuntija-
aineiston (Kankaanpää 2019) mukaan. 
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5.3 Kotitalouksien poistotekstiilivirrat 

 

Poistotekstiilejä erilliskerättiin kotitalouksista noin 22 736 tonnia vuonna 2019 (kuva 6). Osuus 

on noin 44 % suomalaisten kotitalouksien vuosittain ostamista uusista tekstiileistä. Tämä 

tarkoittaisi, että vajaa puolet suomalaisten kotitalouksien kuluttamista tekstiileistä päätyy 

käytön jälkeen erilliskeräykseen. Hankituista tekstiileistä suurin osa päätyy sekajätteeseen ja 

sitä kautta energiahyödynnykseen (kuva 6). 

 

 
Kuva 6. Yleiskuva Suomen kotitalouksien tekstiilivirroista vuonna 2019. Luvut tonneina 

(huom. uusien tekstiilien tarjonta ei vastaa kotitalouksista lähtevien virtojen summaa. Tämä 

johtuu aineistoon liittyvistä epävarmuuksista, jotka olen avannut tarkemmin kappaleessa 4.3 

Epävarmuudet). 
 

Uusien tekstiilituotteiden lisäksi Suomeen tuodaan vuosittain muista maista käytettyjä 

tekstiilituotteita noin 69 tonnia. Kotitalouksilta käytöstä poistuvista tekstiilituotteista osa jää 

kiertoon Suomessa, joko erilliskeräyksen tai vertaiskierron6 kautta (kuva 6).  

                                                        
 
6 Vertaiskierron (käytettyjen tekstiilien kappapaikat, myymälät ja internetmyynti) ja jakamistalouden (ystävät ja 
perhe) tekstiilien määrät olemme selvittäneet karkeina arvioina, joista tarkemmin raportissamme Dahlbo ym. 2021. 
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Yli 90 % kotitalouksilta erilliskerätyistä poistotekstiileistä päätyy hyväntekeväisyysjärjestöille 

(kuva 7). Osa vaateketjuista kerää kuluttajilta poistuvia tekstiilejä, mutta niiden osuus on 

suhteellisen vähäistä, vain 3 % erilliskeräyksestä (kuva 7). Osa kunnallisista jätelaitoksista on 

aloittanut poistotekstiilien keräämisen kotitalouksilta ja niiden osuus on noin 1 % 

erilliskeräyksien määrästä vuonna 2019 (kuva 7). 

 

Kotitalouksien erilliskeräys vuonna 2019 

 
Kuva 7. Kotitalouksien poistotekstiilien erilliskerääjien osuus vuonna 2019. 

 

Erilliskerätyistä poistotekstiileistä yli puolet viedään ulkomaan vientiin (taulukko 9). Suomeen 

jää uudelleenkäyttöön 16 %, energiahyödynnykseen 17 % ja vain noin 1 % 

materiaalikierrätykseen. Hyväntekeväisyysjärjestöt lähettävät suurimman osan kerätyistä 

poistotekstiileistään vientiin. Keräämistään poistotekstiileistä ainoastaan jätelaitokset eivät 

vieneet poistotekstiilejä vientiin vaan ne jakautuivat suhteellisen tasaisesti materiaali- ja 

energiahyödynnykseen.  
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Taulukko 9. Kotitalouksilta erilliskerätyt poistotekstiilit (tonneina) ja niiden jatkokäsittelytavat 

vuonna 2019. 

 Kerätty  Uudelleen-
käyttö 

Materiaali-
hyödynnys 

Energia-
hyödynnys 
 

Vienti 

Hyväntekeväisyys-

järjestöt 

21 785 3 291 15 3 704 14 767 

UFF 14 742 693 - 767 13 283 

Pelastusarmeija 2 785 836 3 1 821 125 

SPR 204 59 2 20 122 

SPR Kontti 1 706 699 - 512 487 

Fida 1 500 495 - 255 750 

Pääkaupunkiseudun 

kierrätyskeskus 

848 509 10 329 - 

Jätelaitokset 213 * 100 111 - 

Lounais-Suomen 

jätehuolto Oy (LSJH) 

169 - 85 85 - 

Rauman seudun 

jätehuoltolaitos 

44 * 15 26 - 

Muut 741 360 84 28 269 

Vaateliikkeet 741 360 84 28 269 

Yhteensä 22 739 

(100 %) 

3 651 

(16 %) 

198 

(1 %) 

3 843 

(17 %) 

15 036 

(66 %) 

*Rauman seudun jätehuollon keräyksestä uudelleenkäyttöön ilmoitetut määrät (2,5 tonnia) on sisällytetty erään 

hyväntekeväisyysjärjestön määriin keskinäisen kaupan takia. (Osa luvuista ei summaudu tasan lukujen 

pyöristysten takia). 

 

Alueelliset jätehuoltoyhtiöt keräsivät yhteensä 213 tonnia poistotekstiilejä7 (LSJH ja Rauma) 

(taulukko 9). 100 tonnia päätyi uudelleenkäyttöön tai mekaaniseen kierrätykseen ja loput 

päätyivät energiahyödynnykseen. Lounais-Suomen jätehuolto Oy:n (LSJH) toiminta-alueella 

kerättiin poistotekstiilejä yhteensä 169 tonnia. Poistotekstiilit kerättiin pääosin jäteyhtiön 

lajitteluasemilta, mutta käytössä oli myös muita keräyspisteitä. Kerätystä määrästä puolet 

päätyi uudelleenkäyttöön tai mekaaniseen kierrätykseen. Loput hyödynnettiin energiana. 

                                                        
7 Vuonna 2019 vain LSJH ja Rauma keräsivät kotitalouksilta päätyvää poistotekstiiliä, sillä jätelaitoksia ei 
velvoiteta poistotekstiilikeräykseen. LSJH on aloittanut toimialueellaan poistotekstiilien keräyksen pilottina 
vuodesta 2016 alkaen (Dahlbo ym. 2021). 
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Rauman seudulla kerättiin 44 tonnia poistotekstiilejä. Tästä kierrätykseen päätyi 15 tonnia, 2,5 

tonnia lahjoitettiin uudelleenkäyttöön ja 26 tonnia ohjautui energiaksi. 

Vuonna 2019 Suomessa toimi ainakin kuusi vaateketjua, jotka vastaanottivat 

myymälöihinsä käytettyjä tekstiilejä yksityisiltä kuluttajilta. Näistä viisi keräsi vuonna 2019 

käytettyjä tekstiilejä yhteensä noin 741 tonnia, mikä on noin kolme prosenttia koko 

kotitalouksien erilliskeräyksestä (kuva 7). Poistotekstiilejä kerätään useissa merkkiliikkeissä 

(mm. H&M, KappAhl, Finlayson). Kauppojen mukaan tekstiileistä 49 % ohjataan 

uudelleenkäyttöön, 11 % kierrätykseen, 4 % hyödynnetään energiaksi ja 36 % menee vientiin. 

 

5.4 Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminta poistotekstiilien kerääjinä 

 

Kotitalouksien poistotekstiilivirroista on mahdollista saada tarkempi kuva suurimman 

kotitalouksien käytöstä poistuvien tekstiilien kerääjien eli hyväntekeväisyysjärjestöjen 

kyselyvastauksia. Vastauksista käy ilmi, että järjestöt vastaavat itse keräämiensä tai 

vastaanottamiensa tekstiilien lajittelusta. Vain kaksi viidestä vastanneesta punnitsevat 

vastaanottamansa ja käsittelemänsä tekstiilit, minkä vuoksi osa taulukon 9 määristä on arvioita. 

Syy sille, ettei tavaroita punnittu, oli resurssipula suhteessa vastaanotettavan tavaran määrään. 

Kun vertaillaan hyväntekeväisyysjärjestöjen ilmoittamia poistotekstiilien vientimääriä ja Tullin 

tilastoja vietävistä tekstiileistä, luvut täsmäävät hyvin yhteen, joten annetut arviot ovat riittävän 

tarkkoja.  

Hyväntekeväisyysjärjestöillä on monia eri tapoja kerätä käytöstä poistuvia tekstiilejä 

kotitalouksilta. Kaikki vastaajat keräsivät käytettyjä tekstiilejä kaupoissaan. Kolmella viidestä 

(UFF, Pelastusarmeija ja Fida) hyväntekeväisyysjärjestöstä on keräyskontteja. Muita 

keräysmenetelmiä olivat esimerkiksi tapahtumissa saatavat lahjoitukset ja suorat hakupalvelut 

lahjoittajilta. Kaikki hyväntekeväisyysjärjestöt ilmoittivat myyvänsä osan lahjoitetuista 

tekstiileistä myymälöissään.  

Saadaksemme kattavamman kuvan käytettyjen tekstiilien lähteistä, kysyimme 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä, mitä lahjoittajia heillä on kotitalouksien lisäksi. Yksi vastaajista 

sai käytettyjä tekstiilejä kunnan jätehuoltoyhtiöltä. Kaikki saivat tekstiilejä satunnaisesti 

yksityisiltä yrityksiltä ja vaateliikkeiltä. Nämä määrät olivat yleensä pieniä lukuun ottamatta 

yhtä järjestöä, joka kertoi saaneensa suuria lahjoituksia eräältä brändiltä vuosina 2018–2019 

(noin 60 tonnia tekstiilejä). Kaksi neljästä hyväntekeväisyysjärjestöstä sai ajoittain pieniä 

määriä julkisilta organisaatioilta, kuten sairaaloilta. Yhdenkään vastanneen 
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hyväntekeväisyysjärjestön liiketoimintaan ei vaikuttanut Suomeen tuotavat käytettyjen 

tekstiilituotteiden virrat. 

Niille tekstiilituotteille, joita hyväntekeväisyysjärjestöt eivät syystä tai toisesta 

myyneet, ilmeni erilaisia jatkokäsittelytapoja. Myyntiin päätymättömät tekstiilit ohjattiin 

hyväntekeväisyysjärjestöiltä edelleen yhteistyökumppaneille tukkukaupan kautta 

hyötykäyttöön Suomeen ja muihin EU-maihin, Baltiaan ja Venäjälle. Yksi 

hyväntekeväisyysjärjestö vei suurimman osan kerätyistä tekstiileistä (60 %) kansainvälisenä 

apuna Tadzhikistaniin ja Mongoliaan. Suurin osa hyväntekeväisyysjärjestöjen keräämistä 

poistotekstiileistä päätyi vientiin vuonna 2019 (kuva 8). Yksi kyselyyn vastanneista arvioi, että 

osa EU:hun viedyistä tekstiileistä ohjautui lajittelun jälkeen kuidun kierrätykseen. Suomessa 

osa tekstiileistä lahjoitettiin edelleen myös muille hyväntekeväisyysjärjestöille 

uudelleenkäyttöön (esim. Hope ry, Vailla vakinaista asuntoa ry, SPR). Lisäksi tekstiilejä 

annettiin uudelleen käytettäväksi materiaalina esimerkiksi käsityöläisille, kouluille, 

autokorjaamoille ja eläintarhoille Suomessa. Kaikilta vastanneilta hyväntekeväisyysjärjestöiltä 

päätyi yhteensä uudelleenkäyttöön 15 %.  

 

Hyväntekeväisyysjärjestöjen keräämien poistotekstiilien  

jatkokäsittely vuonna 2019 

 

 
Kuva 8. Hyväntekeväisyysjärjestöjen keräämien poistotekstiilien jatkokäsittelytavat ja niiden 
osuudet vuonna 2019. 
 

Hyväntekeväisyysjärjestöiltä ohjautui poistotekstiilejä materiaalihyödynnykseen vain noin 0,1 

% (kuva 8). Hyväntekeväisyysjärjestöt totesivat, että tekstiilimateriaalin kierrätys on Suomessa 

vaikeaa kierrätyskuidun hyödyntäjien lajitteluvaatimusten vuoksi. Joissain tapauksissa 

suomalaisten kierrätysalan toimijoiden jalostuskapasiteetti todettiin liian pieneksi. Näistä syistä 
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merkittävä osa käytetyistä tekstiilimateriaalista myytiin ulkomaisille tekstiilitoimijoille. 

Energiahyödynnykseen ohjattiin huonolaatuisimpia tekstiilejä tai materiaaleja, jotka eivät 

sovellu kierrätykseen. Pääasiassa ne olivat rikki, tahraisia, kosteita, homeisia tai niissä oli paha 

haju. Osa hyväntekeväisyysjärjestöistä mainitsi, etteivät he lähetä vientiin sellaisia tekstiilejä, 

joilla tiedetään olevan huono markkina-arvo. Näitä tekijöitä olivat muun muassa huono laatu, 

nuhjuisuus tai värivirheet. Tällaisia huonolaatuisia tekstiilejä ohjattiin energiahyödynnykseen 

kotimaassa. 

Neljä viidestä hyväntekeväisyysjärjestöstä kuvaili liiketoiminnan kasvaneen viime 

vuosina. Lahjoitusten määrän kerrottiin lisääntyneen, mikä on johtanut yhden vastanneen 

kohdalla myös myymäläverkostojen laajentamiseen. Osa ilmoitti asiakasmäärien kasvaneen 

liikkeissään. Muutoksen syiksi kuvattiin käytettyjen vaatteiden kysynnän kasvaminen ja 

kierrätysmuodin valtavirtaistumisen. Toisaalta lahjoitusmäärien kasvun syiksi sanottiin 

pikamuodin yleisyyttä ja vaatteiden heikentynyttä laatua. 

Käytettyjen tekstiilien keräämisen ja jälleenmyynnin laajentamisen esteiksi 

ilmoitettiin lainsäädännölliset ja säännöksiin liittyvät syyt, markkinoiden pienuus ja 

tekstiililaadun heikkous. Lainsäädännöllisistä syistä mainittiin kohdemaissa säädetyt 

käytettyjen vaatteiden vastaanottamisen kiellot, joiden takia avustuskohteet ja vaatteiden 

lähetykset niihin ovat vähentyneet. 

 

5.5 Julkisen sektorin ja yritysten poistotekstiilit 

 

Pesuloiden poistotekstiilien kokonaismäärä oli vuonna 2019 noin 1 329 tonnia. Suurin osa 

käytöstä poistetuista tekstiileistä (67 %) ohjattiin energiahyödynnykseen. Noin kolmannes (32 

%) kierrätettiin ja vain pieni osuus (1 %) käytettiin uudelleen (taulukko 10). Yksikään 

haastatelluista pesulayrityksistä ei vienyt poistotekstiilejään ulkomaille. 
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Taulukko 10. Poistotekstiilien jakelu pesulayhtiöiltä uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai 

polttoon vuonna 2019, tonneina. 

 Uudelleenkäyttö Materiaali-

hyödynnys 

Energia-

hyödynnys 

Yhteensä 

Haastatellut 

pesulat 

6 336 705 1 047 

Muut 

pesulat* 

2* 90* 190* 282* 

Yhteensä 8  

1 % 

426 

32 % 

895 

67 % 

1 329 

100 % 

*Arvioidut määrät 

 

Image Wear Oy toimii työvaatesopimustoimittajana poliisille, pelastuslaitokselle, tullille ja 

muille pienemmille toimijoille (taulukko 11). Image Wear toimitti vuodessa noin 10 tonnia 

työvaatetekstiilejä poliisille, 6 tonnia pelastuslaitokselle ja 2 tonnia Tullille.  Poistotekstiilien 

tarkkoja määriä ei ollut saatavilla, mutta poliisilta saadut tiedot vahvistivat, että uusia tekstiilejä 

ostetaan yhtä paljon kuin tekstiilejä heitetään pois. Työvaatteet, kuten poliisin univormut ovat 

vaikeita kierrätettäviä muun muassa erilaisten merkintöjen (merkit, nimet) vuoksi, jotka on 

poistettava ja hävitettävä turvallisuussyistä ennen kierrätystä. Univormuissa on myös 

vetoketjuja ja nappeja, jotka vaikeuttavat kierrätystä. Näiden syiden vuoksi poliisin univormut 

poltetaan tällä hetkellä. 

Puolustusvoimilla on oma tekstiilien hankinta- ja käsittelyjärjestelmä. Käytetyt 

tekstiilit kulkevat Puolustusvoimien Säkylässä ja Mikkelissä sijaitsevien vaatekorjauskeskusten 

kautta, jotka huolehtivat tekstiilien pesusta, korjauksesta ja hävittämisestä. Vuonna 2019 

tekstiilejä heitettiin pois noin 67 tonnia. Noin 53 tonnia poistotekstiilejä, mukaan lukien 

univormut ja muut tekstiilit, päätyi energiahyödynnykseen (taulukko 11). Tekstiilien 

polttamiseen johtaneet syyt ovat samat kuin poliisien univormuissa. Univormuissa käytettyjä 

materiaaleja pidetään vaikeasti kierrätettävinä, sillä tekstiilit sisältävät kemikaaleja ja 

väriaineita, jotka vaikeuttavat kierrätysprosessia. Loput poistotekstiileistä (muun muassa 

lakanoita, päiväpeitteitä ja vaatteita, kuten t-paitoja ja urheiluvaatteita) ilmoitettiin menevän 

uudelleenkäyttöön omassa toiminnassa esimerkiksi siivousliinoina tai koulutusmateriaaleina. 
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Taulukko 11. Julkisen sektorin ja vaateliikkeiden poistotekstiilit (tonneina) vuonna 2019. 

 Poistotekstiilien 

määrät 

Uudelleenkäyttö Energiahyödynnys Vienti 

Poliisi 10 - 10  

Pelastuslaitos 6 - 6  

Tulli 2 - 2  

Maanpuolustus 67 13 53  

Vaateliikkeet 180 8 166 6* 

Yhteensä 265 

100 % 

22 

8 % 

237 

89 % 

         6 

        2 % 
* Asiantuntija-arvio vaateketjujen kuluttajilta keräämien lopputekstiilejä koskevien tietojen perusteella (Dahlbo 

2021) (huom. taulukon massa- ja prosenttiosuudet eivät täysin täsmää lukujen pyöristämisen vuoksi). 

 

Suomessa toimivien vaateliikkeiden myynnistä poistettavien tekstiilituotteiden määriksi 

arvioitiin yhteensä 180 tonnia. Näiden määrien ilmoitettiin olevan mallikappaleita tai viallisia 

tuotteita. Yhteensä kaikilta viideltä julkisen sektorin toimijalta syntyi 265 tonnia 

poistotekstiilejä vuonna 2019. Suurin osa (89 %) ohjattiin energiahyödynnykseen, noin 8 % 

käytettiin uudelleen ja loput (2 %) päätyivät vientiin (taulukko 11).  

Suurin osa julkiselta sektorilta ja yrityksiltä peräisin olevista poistotekstiilivirroista 

kulkeutuu pesulayhtiöiden kautta (kuva 9). Muut pienemmät, mutta silti merkittävät, 

poistotekstiilivirrat tulevat poliisilta, pelastuslaitokselta, tullilta ja puolustusvoimilta (kuva 9).  

Pesulayhtiöiden kautta kulkeutuu suurin osa yrityksien ja julkisten sektorin poistotekstiileistä.  

 

 

 
Kuva 9. Julkisen sektorin ja yritysten poistotekstiilivirrat vuonna 2019. 
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Julkiselta sektorilta kertyy vuoden aikana poistotekstiilejä noin 1 593 tonnia. Niistä suurin osa, 

noin 70 % (1 132 tonnia), päätyy energiahyödynnykseen. Loput ohjataan 

materiaalihyödynnykseen (426 tonnia), uudelleenkäyttöön (29 tonnia) tai vientiin (6 tonnia). 

Yrityksiltä ja julkiselta sektorilta peräisin olevien poistotekstiilien viennin määrät ovat vähäisiä. 

 

5.6 Poistotekstiilien vienti globaaleihin hävitysverkostoihin 

 

Vuonna 2012 käytettyjä vaatteita ja muita tekstiilituotteita vietiin yhteensä noin 6 766 tonnia 

55 eri maahan. Vientiarvo on ollut noin 3,8 miljoona euroa. Kolme vientimaata Liettua, Viro ja 

Intia erottuvat vientimääriltään muista maista (kuva 10). Yli puolet (55 %) käytetyistä 

tekstiileistä vietiin Liettuaan, noin 3 700 tonnia. Viroon poistotekstiilejä vietiin 1 700 tonnia, 

joka on noin 26 % koko viennistä. Kolmanneksi suurimpaan vientimaahan Intiaan 

poistotekstiilejä vietiin 600 tonnia (9 %). Kolmen suurimman vientimaan jälkeen vientimäärät 

muihin maihin ovat huomattavasti vähäisempiä ja kattavat alle yhden prosentin koko viennistä 

vuonna 2012. 

 
Suomesta viedyt käytetyt vaatteet ja kodintekstiilit maittain  

vuonna 2012 ja 2019 

 
Kuva 10. Käytettyjen vaatteiden ja kodintekstiilien merkittävintä vientimaata vuosina 2012 ja 

2019. 
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Poistotekstiilien viennin kokonaismäärä on yli kaksinkertaistunut seitsemän vuoden aikana. 

Vuonna 2019 käytettyjä tekstiilejä vietiin Suomesta 14 029 tonnia 71 eri maahan. Niiden 

yhteisarvoksi on tilastoitu noin 6,7 miljoonaa euroa. Edelleen yli puolet (54 %) käytetyistä 

tekstiileistä vietiin Baltian maihin Viroon (4 400 tonnia) ja Liettuaan (3 200 tonnia), mutta 

yksittäisten vientimaiden määrät ovat kasvaneet ja vientimäärät ovat tasoittuneet useamman 

vientimaan kesken (kuva 10). Esimerkiksi merkittäviksi vientimaiksi on noussut vuonna 2019 

Oman (2 800 tonnia, 20 % viennistä) ja Turkki (1 400 tonnia, 18 % viennistä).  

Hyväntekeväisyysjärjestöjen vastauksista ja tilastoista käy ilmi, että suurin osa 

poistotekstiileistä viedään vuosittain Baltian maihin. Hyväntekeväisyysjärjestöjen mukaan 

tekstiilit menevät tukkukaupan kautta hyötykäyttöön sellaisenaan tai materiaalikierrätykseen 

Euroopan alueella. 
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Käytettyjen tekstiilituotteiden vienti Suomesta vuosina 2012 ja 2019 
 

 
 

 
 

Kuva 11. Suomesta vietävien käytettyjen vaatteiden kohdemaat vuosina 2012 ja 2019. 

 
Vienti Baltian maihin on pysynyt tarkasteluvuosien välillä merkittävänä, mutta muiden 

vientimaiden poistotekstiilien määrissä on alueellista vaihtelua seitsemän vuoden välillä (kuva 

11). Alueellista vaihtelua voi selittää muun muassa hyväntekeväisyysjärjestöjen vastauksissa 

ilmenneet tuontirajoitukset. Siirtymistä voi selittää myös hyväntekeväisyyskohteiden 

muutokset. Esimerkiksi yhden hyväntekeväisyysjärjestön mainitsemaan Tadzhikistaniin ei 

viety poistotekstiilejä vuonna 2012, mutta vuoden 2019 kartassa se erottuu tummana (kuva 11). 
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6 Pohdinta 

 

6.1 Poistotekstiilien erilliskeräys kasvaa kulutuksen pysyessä tasaisena 

 

Tutkielmassani selvitin kuinka paljon suomalaiset kuluttavat tekstiilituotteita vuoden aikana 

sekä sitä mihin ne päätyvät käytön jälkeen. Poistotekstiilien erilliskeräyksen määrät ovat 

kasvaneet merkittävästi, vaikka kulutus on pysynyt seitsemässä vuodessa suhteellisen 

tasaisena.  

Se että suomalaisten tekstiilin kulutus ei ole kasvanut seitsemän vuoden aikana on 

yllättävä tulos, koska vaatteiden kulutus on keskimäärin jatkuvassa kasvussa Euroopassa ja 

globaalisti (Niinimäki ym. 2020). Vaikka kulutus on pysynyt tasaisena, se on yhä 

kestämättömällä pohjalla, sillä tuotantoon käytetään edelleen neitseellisiä raaka-aineita. 

Tuotannon ollessa matalan kustannuksen maissa, tuotannon eri vaiheisiin liittyy 

ympäristöllisiä, sosiaalisia ja eettisiä ongelmia (Tranberg Hasen ja Le Zotte 2019). 

Poistotekstiilien erilliskeräyksen määrät ovat kasvaneet merkittävästi seitsemän 

vuoden aikana. Kasvua selittää mahdollisesti hyväntekeväisyysjärjestöjen mainitsema uusien 

tekstiilituotteiden huonontunut laatu ja siitä johtuva nopeampi sykli vaatteiden käytön ja 

poisheittämisen välillä. Toisaalta kuluttajat voivat olla tietoisempia ja haluavat ennemmin 

kierrättää tekstiilituotteensa, kuin heittää ne sekajätteeseen.  

Käytöstä poistuvien tekstiilien erilliskeräyksen määrän kasvu on muutos oikeaan 

suuntaan, sillä tekstiilimateriaali päätyy todennäköisemmin uudelleenkäyttöön. Toisaalta 

huonolaatuista tekstiiliä päätyy hyväntekeväisyysjärjestöille, joilta ne kulkeutuvat kuitenkin 

polttojätteeksi. Hyväntekeväisyysjärjestöt keräävät suurimman osan kotitalouksilta poistuvista 

tekstiileistä ja vain pienen osan keräväät kunnalliset jätehuoltoyritykset ja muut toimijat. 

Hyväntekeväisyysjärjestöjen keräämästä tekstiilistä pieni osa päätyy uudelleenkäyttöön tai 

materiaalikierrätykseen Suomessa. Tilanne on kuitenkin muuttumassa tekstiilijätteen 

erilliskeräysvaatimuksen astuessa voimaan vuoden 2023 alusta. Erilliskeräyksen velvoite tulee 

varmasti muuttamaan Suomen poistotekstiilivirtoja. Jatkossa tekstiilejä ei pitäisi päätyä 

polttokelpoiseenjätteeseen vaan ne tulisi ohjata jätelaitoksien ja muiden kerääjien 

erilliskeräykseen. Hyväntekeväisyysjärjestöille tulee todennäköisesti ohjautumaan vähemmän 

ja parempilaatuista tekstiiliä, mikä voi osaltaan vaikuttaa myös poistotekstiilien viennin 

määriin. Uuden jäteasetuksen vaikutuksesta käytettyjä tekstiilejä viedään todennäköisesti 

vähemmän Suomesta, kun niille löytyy uusia käyttötarkoituksia kotimaasta. Suomessa 

tekstiilien materiaalihyödynnys tulee todennäköisesti kasvamaan merkittävästi. 
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Uusi jäteasetus velvoittaa yrityksiä vuoden 2023 alusta erilliskeräämään tekstiilijätettä. Tällä 

hetkellä suurin osa julkisen sektorin ja yritysten poistotekstiileistä päätyy 

energiahyödynnykseen. Jatkossa tekstiilejä päätyy myös yrityksiltä tehokkaammin 

materiaalihyödynnykseen. Osa julkisen sektorin, kuten poliisin, turvallisuusalan ja tullin 

poistotekstiileistä ovat vaikeasti kierrätettäviä. Uudistuksista huolimatta näiden tekstiilien 

materiaalihyödynnys tulee todennäköisesti jatkossakin olemaan vähäistä. 

Kuten Herod ym. (2014) toteavat, käytöstä poistettujen materiaalivirtojen 

ohjautuminen niiden jatkokäsittelytapoihin ja uudelleenkäyttöön ilmentävät materiaalien 

arvottamista. Tällä hetkellä suurin osa poistotekstiileistä päätyy polttokelpoisen jätteen kautta 

energiaksi, mikä kertoo tuotantoketjujen lineaarisuudesta. Käytetyillä tekstiileillä ei juurikaan 

nähdä olevan arvoa. Kiertotaloutta edistävät toimet parantavat kierrätysmateriaalin saatavuutta 

Suomessa ja vauhdittavat käytettyjen materiaalien arvon nousua. Uuden jätelain myötä 

käytetyille tekstiileille muodostuu kasvavan materiaalihyödynnyksen vuoksi uusia kaupallisia 

käyttötarkoituksia. Materiaalivirtoja tarkkailemalla voi arvioida heijastaako materiaalien 

ohjautuminen kulutuksesta käytön jälkeisiin virtoihin tavoitetta suunnata taloutta kohti 

kiertotaloutta. 

 

6.2 Suomen tekstiilialan tuontiverkostot vahvasti sidoksissa Aasian maiden tuotantoon 

 

Tuotantoverkostojen näkökulmasta Suomessa toimii tekstiilialan toimijoita, jotka hankkivat 

myytävät tekstiilinsä globaaleilta markkinoilta. Lähes kaikki Suomessa käytettävistä uusista 

vaatteista ja kodintekstiileistä tuodaan ulkomailta. Tuotannon painopiste sijoittuu globaaleissa 

tuotantoverkostoissa Aasian maihin ja niiden osuus on kasvanut seitsemässä vuodessa 

entisestään. Kiina oli molempina tarkasteluvuosina vallitseva tuontimaa, mutta sen rinnalle on 

nousemassa toiseksi merkittäväksi tuontimaaksi Bangladesh. Syy alueelliseen siirtymiseen on 

todennäköisesti alueiden välinen hintakilpailu, jolloin tuotanto siirtyy kustannustasoltaan yhä 

halvempiin maihin. Rahmanin (2017) mukaan Kiinan tuotannonkustannukset ovat nousussa, 

mikä osaltaan voi vaikuttaa tuotannon siirtymiseen halvemman kustannustason alueille kuten 

Bangladeshiin. 

Tuloksista on havaittavissa alueellista siirtymistä myös Euroopan ja Afrikan maiden 

osalta. Euroopan maiden jo vuonna 2012 vähäinen tekstiilintuotanto on vähentynyt entisestään 

ja siirtynyt Aasian ja osin Afrikan maihin. Tekstiilituotannon ollessa vasta teollistuneiden 

maiden ensimmäisiä teollisuudenaloja, tuotannon voidaan olettaa siirtyvän näille globaalin 

etelän alueille. Tämä voi selittää osaltaan Afrikan maiden tuotantomäärien nousun seitsemässä 
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vuodessa. Tekstiilituotteet ovat matalan teknologian hyödykkeitä (Castells 2000), jolloin 

merkittävimmän taloudellisen tuoton saavat tuotantoketjujen seuraavat ostajat eli kaupan alan 

yritykset ja välittäjät sekä Suomessa toimivat brändi/tavaramerkin omistajat ja 

vähittäiskauppiaat (Coe ym. 2007).  

Tuotantoverkostojen muotoutumiseen vaikuttavat myös kuluttajien mieltymykset ja 

vaatimukset. Viitaten tutkimuksiin tekstiilituotannon kustannuksista (Bruce ym. 2004; Haider 

2007; Koponen 2007), tuloksista heijastuu, että Suomessa on markkinat edullisille 

tekstiilituotteille, jotka tuotetaan halvankustannusten alueilla. Kuluttajien kiinnostus ja 

vaatimukset eettisimmistä, kestävämmästä ja ympäristöystävällisemmästä tekstiilituotannosta 

on kasvussa Coen ja Yeungin (2015) mukaan, mutta tämä trendi ei ole vielä vahvasti nähtävissä 

Suomessa vuonna 2019. Tätä puoltaa tekstiilituotteiden huono laatu, joka näkyy 

poistotekstiilien kasvavissa määrissä ja heikkenevässä laadussa. Tilanteeseen tulee 

vaikuttamaan EU:n tekstiilistrategia, jossa tarkastellaan tekstiilituotteen koko elinkaarta 

tarkoituksena ylituotannon ja liikakulutuksen vähentäminen. 

 

6.3 Suomesta viedään poistotekstiilejä Baltian maihin 

 

Käytetyt vaatteet hallitsevat vientitekstiilejä ja niiden määrä on tuplaantunut seitsemän vuoden 

aikana. Tilastojen mukaan molempina tarkasteluvuosina suurin osa poistotekstiileistä vietiin 

Baltian maihin Viroon ja Liettuaan. Myös hyväntekeväisyysjärjestöjen vastauksissa mainittiin 

Baltian maat, mihin käytettyjä vaatteita vietiin tukkumyyntiin. Tullin tilastoista voidaan todeta 

vain ensimmäiset vientimaat, eivätkä hyväntekeväisyysjärjestötkään osanneet sanoa tarkemmin 

jäävätkö tekstiilit kohdemaahan. Brooks (2012) mukaan tekstiilien hävitysverkostot koostuvat 

toimijaverkostoista, missä tuotteet siirtyvät eteenpäin eri omistajille. Hänen mukaansa suurin 

osa huonolaatuisista tekstiilituotteista päätyy lopulta globaalin etelän maihin. Ylen teettämässä 

selvityksessä tarkasteltiin samaa ilmiötä Suomen kannalta. Selvityksestä ilmeni, että seurattavat 

vaatteet päätyivät hyväntekeväisyysjärjestöltä ulkomaan vientiin ensin Liettuaan ja sieltä 

Nigeriaan (Knus-Galån & Kurki 2020).  

Hyväntekeväisyysjärjestöjen toiminnassa vientiin päätyy yleensä tekstiilejä 

ensisijaisesti kansainvälisen avun nimissä. Suomessa käytetyistä vientivaatteista suurin osa 

päätyy kuitenkin Baltian maihin, mahdollisesti tukkumyyntiin. Brooks (2012) mukaan 

hyväntekeväisyysjärjestöt toimivat kuten muutkin toimijat, jotka kasvattavat myyntituottoaan 

valitsemalla edullisimpia vaihtoehtoja toiminnalleen. Sen seurauksena käytetyille vaatteille 

muodostuu selkeitä myyntiverkostoja. Kyselyjen perusteella hyväntekeväisyysjärjestöjen 
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poistotekstiilivirtojen jatkokäsittelytapoja määrittelee tämänhetkinen toimintaympäristö. 

Esimerkiksi kotimainen tekstiilien materiaalikierrätyskapasiteetti on liian vähäistä 

poistotekstiilimääriin verrattuna, mikä johtaa poistotekstiilien ohjaamiseen muihin 

jatkokäsittelytapoihin. Ulkomaille tekstiilituotteina vietävä lahjoitusavustus on osittain 

vaikeutunut kohdemaiden tuontikieltojen takia. Kiellot hankaloittavat hyväntekeväisyys-

järjestöjen toimintaa kuluttajien lahjoittaessa suuria määriä tekstiilejä. 

Jäljelle jäävät poistotekstiilien energiahyödynnys kotimaassa tai vienti muihin maihin 

muun muassa materiaalihyödynnykseen tai uudelleenkäyttöön riippuen tekstiilimateriaalin 

laadusta. Hyväntekeväisyysjärjestöjen vastauksista ilmeni, että järjestöt kiinnittävät huomiota 

jatkokäsiteltävien tekstiilien laatuun. Vientiin päätyy siis merkittävä määrä poistotekstiilejä, 

koska niille ei ole kotimaassa käyttötarkoituksia tai kapasiteettia hyödyntää niitä. 

Materiaalivirrat osoittavat, että hyväntekeväisyysjärjestöille päätyy vääränlaista tekstiiliä, mikä 

heijastuu poistotekstiilien ohjauksena energiahyödynnykseen ja suurina vientimäärinä Baltian 

maihin. Kuten Brooks (2015) raportoi, globaalilla skaalalla käytettyjen vaatteiden 

vientiverkostot nähdään ongelmallisena markkinataloutena. Ne hyödyttävät ainoastaan myyjän 

asemassa olevia maita taloudellisesti ja aiheuttavat vientimaahan muun muassa 

ympäristöongelmia, minkä vuoksi osa kohdemaista on säätynyt kieltoja käytettyjen vaatteiden 

tuonnille. 

 

6.4 Tekstiiliteollisuuden tuotantoverkostojen tutkimus 

 

Tekstiili- ja vaatetusalan ollessa hyvin moninainen, sen tutkiminen globaalien 

tuotantoverkostojen näkökulmasta on haastavaa. Ensinnäkin kansainväliset tarkatkin 

tilastoaineistot viennistä ja tuonnista jäävät pintapuolisiksi, kun tarkastellaan markkinoiden 

välisiä yhteyksiä globaaleissa tuotantoverkostoissa (Coe & Yeung 2015: 118). Tilastoista 

voidaan analysoida laaja-alaisesti kaupattavien tavaroiden virtoja ja kehityssuuntauksia. 

Aineisto ei kuitenkaan kerro tuotantoverkossa toimivista yksittäisistä yrityksistä ja 

organisaatioista, arvoverkoista eikä markkinatilanteesta, jotka määrittelevät tuotannon 

dynamiikkaa.  

Kulutuksen vertailu hankittujen tuotteiden painon mukaan ei ole myöskään 

ongelmatonta. Eri tarkasteluiden välisessä vertailussa ongelmana on eri tuoterajaukset. Suomen 

tekstiilien kulutuksen laskentaan ei ole sisällytetty kenkiä tai painavia asusteita, mutta ne on 

voitu sisällyttää muiden maiden arvioihin. Eri tarkastelujen välisiin vertailuihin liittyy 

epävarmuuksia, vaikka käytössä olisi sama menetelmä. Esimerkiksi synteettisten kuitujen 
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käyttö vaatetuksissa on kasvanut yhdeksän vuoden aikana 3 % (World apparel fiber 

consumption survey 2013; Statista 2021). Tutkitusti synteettiset kuidut ovat luonnonkuituja 

kevyempiä, mikä vaikuttavat painolla tehtyihin laskelmiin. 

Toinen haaste liittyy tekstiiliteollisuuden ja talouden muutoksiin. Tekstiilialan 

jätteiden käsittelyyn ja kiertotalouteen liittyvät termit ovat uusia ja niiden käyttö ja merkitys 

vaihtelevat eri tarkasteluissa. Esimerkiksi globaalien hävitysverkostojen käsiteen sana hävitys 

on hieman harhaan johtava, sillä materiaali ei häviä vientiverkostoissa, vaan niillä voi olla 

lukuisia jatkokäsittelytapoja ja uusia käyttökohteita. Suomensin termin hävitys englannin 

sanasta destruction, sillä termille ei ollut vielä suomenkielistä käännöstä. Globaalien 

tuotantoverkostojen käsitteen käytetyille tavaroille ja jätteille voisi määritellä esimerkiksi 

globaaleiksi poistoverkostoiksi. 

Uudet ja eri toimijoille vaihtelevat merkitykset tekstiilialan termeissä aiheuttaa 

haasteita myös laadullisen aineiston keruussa. Tutkimuksen tulosten kannalta kyselyaineistot 

olivat merkittävä tuki tilastoaineiston rinnalla. Kyselyt poistotekstiilien parissa toimiville 

järjestöille ja eri toimijoille antavat kattavan kuvan käytöstä poistuvien tekstiilivirtojen 

toimijaverkostoista ja dynamiikasta. Tällaista tietoa tarvitaan etenkin kiertotalouden 

kehittämiseksi. Eri toimijoiden väliset verkostot tehostavat kiertotalouden kehitystä. On 

esimerkiksi tärkeä tunnistaa ne toimijaverkoston kohdat, joissa materiaalivirtoja päätyy 

hukkaan tai väärään paikkaan. Tämän vuoksi esimerkiksi tuloksista oli mielenkiintoista havaita, 

kuinka paljon ja minkä vuoksi hyväntekeväisyysjärjestöiltä kulkeutuu merkittävä määrä 

tekstiilejä ulkomaan vientiin. Yhteistyö poistotekstiilejä keräävien ja niitä hyödyntävien 

yritysten välillä edistää kiertotaloutta. Suomessa tarvitaan tarkempaa tietoa myös kotitalouksien 

tekstiilien vertais- ja jakamistalouden ilmiöistä. Kuinka paljon vaatteita kulkeutuu tuttavien ja 

perheiden välillä ja kuinka paljon myydään kirpputoreilla ja netin kautta. Niiden avulla voidaan 

havainnoida tarkemmin muutoksia tekstiilituotteiden uudelleenkäytöstä. 

Poistotekstiilien talteen ottaminen ja hyödyntäminen luo Suomeen uusia talouden 

tiloja. Uusien osaajien ja toimijoiden taloudellinen intressi hyödyntää käytettyä materiaalia on 

kasvussa. Syynä ovat muun muassa uudistuva lainsäädäntö, tuotannon ympäristövaikutuksien 

huomiointi ja valveutuneet kuluttajat. Aikaistaessaan erilliskeräysvelvoitetta Suomi tavoittelee 

edelläkävijän asemaa innovatiivisuudellaan ja osaamisellaan jätteiden kierrättäjänä globaalissa 

toimijaverkostossa. Kierrätysmateriaalien kysyntä on varmasti kovassa kasvussa muun muassa 

sen ekologisemman tuotannon vuoksi. 

Toisaalta tuotantoverkostoihin tulee vaikuttamaan myös globalisaation hiipuminen ja 

2020-luvun geopoliittinen tilanne, missä kehityksen suuntana on valtioiden pyrkimys vähentää 
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riippuvuutta toisistaan. Held ym. (1999) kuvaavatkin globalisaation prosesseiksi, joka 

muodostaa eri alueiden välille toiminnan ja vallankäytön virtoja ja verkostoja. Näitä toiminnan 

verkostoja on vähennetty globaalilla tasolla. Esimerkiksi Suomessa on viime aikoina 

keskusteltu, miten riippuvuutta Kiinan tuotannosta tulisi vähentää. Se tulee todennäköisesti 

vaikuttamaan myös tekstiilintuotannon verkostoihin Kiinan ollessa suurin tekstiilituotteiden 

viejämaa. Tuotanto tulee tuskin täysin kotimaistumaan millään alueella, mutta Dicken (2015) 

ilmiö alueellisesta globaalista taloudesta voi kasvaa. Siinä alueiden saavutettavuus ja yhteistyö 

on jakautunut selkeämmin tiettyjen talousalueiden välille.  

Muutokset globaalissa taloudessa tulevat vaikuttamaan todennäköisesti myös 

kulutuksen määrään seuraavien vuosien aikana. Valodka ym. (2020) tutkimuksen mukaan 

tekstiiliteollisuuden hiilidioksidipäästöt ovat vähentyneet talouskriisien aikana, mutta ne ovat 

myös lähteneet kasvamaan talouskasvun myötä.  Saman tutkimuksen tuloksista on saatu selville 

myös, ettei Euroopan unioni ole vähentänyt tekstiilialan hiilidioksidipäästöjä vaan se on 

ulkoistanut ne tuontialueille. Tekstiilijärjestelmiin kohdistuvien strategioiden onnistumista voi 

muun muassa tarkastella sillä lähtevätkö EU alueen tekstiilinkulutuksen hiilidioksidipäästöt 

pysyvään laskuun.  

Jatkotutkimuksena tästä aiheesta voisi tarkastella Suomen kiertotalouden kehitystä ja 

kierrätystekstiilien tuotantoverkostoja aluekehityksen ja arvoverkostojen näkökulmasta. 

Tekstiilien kulutuksessa vastuullisuus ja kierrätysmateriaalien käyttö on selvästi noussut 

vahvaksi trendiksi. Mielenkiintoista on nähdä tekstiilituotantoverkostojen kehitystä, missä 

tekstiilimateriaalien tuotanto siirtyy todennäköisesti yhä enemmän korkean teknologian maihin 

kierrätystekstiilin valmistuksen kautta. Aikaisemmin tekstiilituotanto on nähty matalan 

teknologian hyödykkeenä, mutta kierrätystekstiileihin tarvittavan teknologian ja osaamisen 

myötä siitä on tullut myös korkean teknologian hyödyke. 

 

 

7. Yhteenveto ja johtopäätökset 

 

Tässä työssä selvitettiin Suomen tekstiilivirtoja ja niiden kytkeytymistä globaaleihin tuotanto- 

ja hävitysverkostoihin vuosina 2012 ja 2019. Tarkastelin suomalaisten tekstiilien kulutusta ja 

mihin ne ohjautuvat käytön jälkeen. Lisäksi tarkastelin, mistä maista uusia tekstiilituotteita 

tuodaan ja mihin maihin poistotekstiilejä viedään.  
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Tulokset osoittavat, että Suomen tekstiilialan talous on vahvasti sidoksissa globaaleihin 

tuotanto- ja hävitysverkostoihin. Suurin osa Suomessa käytettävistä uusista tekstiilituotteista 

tuodaan ulkomailta kotimaisen tuotannon ollessa vähäistä. Tuloksista on havaittavissa, että 

Suomen tekstiilialan talous on vuonna 2019 lineaarista, sillä suurin osa kotitalouksilta, 

yrityksiltä ja julkiselta sektorilta tulevista poistotekstiileistä päätyi lopulta 

energiahyödynnykseen uudelleenkäytön tai materiaalihyödynnyksen sijaan.  

Vuonna 2012 Suomeen tuotiin 84 eri maasta tekstiilituotteita. Tuontimaiden 

lukumäärät eivät ole muuttuneet merkittävästi seitsemässä vuodessa. Tuotannon painopiste 

sijoittuu globaaleissa tuotantoverkostoissa Aasian maihin. Niiden osuus Suomen 

tekstiilituonnista oli vuonna 2012 59 %. Aasian maiden osuus on kasvanut seitsemässä 

vuodessa 19 %. Kiina oli molempina tarkasteluvuosina vallitseva tuontimaa, mutta sen rinnalle 

on nousemassa toiseksi merkittäväksi tuontimaaksi Bangladesh. Syy alueelliseen siirtymiseen 

on todennäköisesti alueiden välinen hintakilpailu, jolloin tuotanto siirtyy kustannustasoltaan 

yhä halvempiin maihin. 

Tekstiilituotteiden kulutus on pysynyt tasaisena, mutta poistotekstiilien 

erilliskeräyksen määrät ovat kasvaneet seitsemän vuoden aikana. Suurin osa kotitalouksilta 

poistuvista tekstiileistä päätyi sekajätteen kautta energiahyödynnykseen. Vajaa puolet 

kotitalouksien hankkimista tekstiilituotteista ohjautui erilliskeräykseen. Merkittävimpiä 

erilliskerääjiä olivat hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka keräsivät yli 90 % kotitalouksien 

erilliskeräyksestä. Yli puolet erilliskerätyistä tekstiileistä päätyy ulkomaan vientiin. Viennissä 

ne taas päätyvät enimmäkseen Baltian maista Viroon ja Latviaan. Tarkasteluvuosien aikana 

poistotekstiilien viennin määrät yli kaksinkertaistuivat. Vientiin päätyi merkittävä määrä 

poistotekstiilejä, koska niille ei ole kotimaassa käyttötarkoituksia tai kapasiteettia niiden 

hyödyntämiseen. Ulkomaille tekstiilituotteina lähtevä lahjoitusavustus on osittain vaikeutunut 

kohdemaiden tuontikieltojen takia, mikä hankaloittaa hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa 

kuluttajien lahjoittaessa suuria määriä tekstiilejä.  

Suomesta viedään enemmän poistotekstiilejä kuin uusia tekstiilituotteita. Suomen 

tekstiilintuotanto ja uusien tekstiilituotteiden viennin määrät olivat vähäisiä vuosina 2012 ja 

2019. Kotitalouksien poistotekstiilien erilliskeräysmäärät taas kasvoivat seitsemässä vuodessa. 

Kasvua selittää mahdollisesti uusien tekstiilituotteiden huonontunut laatu sekä nopeampi sykli 

vaatteiden käytön ja poisheittämisen välillä. Muutoksesta laadussa kertoivat myös 

hyväntekeväisyysjärjestöt, joiden saamista lahjoituksista yhä suurempi osa oli lahjoitus- tai 

myyntikelvotonta. 
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Suomessa tekstiilien materiaalinkierrätys on vähäistä, mikä tulee varmasti muuttumaan uuden 

jätelain astuessa voimaan. Materiaalivirrat osoittavat, että hyväntekeväisyysjärjestöille päätyy 

vääränlaista tekstiiliä, mikä heijastuu poistotekstiilin ohjauksena energiahyödynnykseen ja 

suurina vientimäärinä Baltian maihin. Pesulayhtiöiden kautta kulkeutuu suurin osa yrityksien 

ja julkisten sektorin poistotekstiileistä. Muita julkisen sektorin poistotekstiilejä käsittelevät eri 

vuokrausfirmat.  

Yrityksiltä ja julkiselta sektorilta peräisin olevien poistotekstiilien viennin määrät 

olivat vähäisiä. Pesulayhtiöt eivät ohjaa poistotekstiilejä vientiin. Suurin osa yrityksiltä ja 

julkiselta sektorilta päätyvistä poistotekstiileistä päätyi energiahyödynnykseen. Osa julkisen 

sektorin, kuten poliisin, turvallisuusalan ja tullin poistotekstiileistä oli vaikeasti kierrätettäviä. 

Näiden tekstiilien materiaalihyödynnys tulee todennäköisesti jatkossakin olemaan vähäistä. 

Toimet kiertotalouden edistämiseksi tulevat vaikuttamaan globaaleihin 

hävitysverkostoihin. Ne luovat muun muassa uusia markkinamahdollisuuksia kierrätys-

tekstiilejä valmistaville, jatkojalostaville, myyville yrityksille ja muille toimijoille. 
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Liitteet 
 
Liite 1. Tekstiilituotteissa käytetty ryhmittely (Lähde: Watson ym. 2018). 
 
 
CN 4-digit koodi Tuoteryhmä 

6101, 6102, 6201, 
6202 

Päällystakit, viitat, kaavut, anorakit, laskettelutakit ym. 

61031-3, 61041-3, 
62031-3, 62041-3 

Puvut, asukokonaisuudet, jakut ja bleiserit 

61034, 61046, 
62034, 62046 

Housut, lappuhaalarit ja shortsit 

61044-5, 62044-5 Mekot ja hameet 

6105, 6106, 6205, 
6206 

Paidat, kauluspaidat ja topit 

6107, 6108, 6212, 
6115, 6215 

Alusvaatteet, yöpaidat, pyjamat, kylpytakit, aamutakit, rintaliivit, 

korsetit, sukkahousut, legginsit ja sukat 

6109, 6207, 6208 T-paidat, aluspaidat ja muut hihattomat paidat 

6110 Villapaidat, neuletakit ja liivit 

6111, 6209 Vauvanvaatteet 

6112, 6211, 6114 Urheilu- ja työvaatteet 

6113 Muovilla peitetyt tai kyllästetyt vaatteet 

6117, 6213, 6214, 
6217, 6116, 6216 

Taskuliinat, solmiot, huivit, hanskat ja muut samantapaiset asusteet 

6210 Kuituvaatteet 

6301 Huovat ja retkiviltit 

63021-3 Vuodevaatteet ja liinavaatteet 

63024-5 Pöytäliinat ja niiden kaltaiset tavarat 

63026, 63029 Pyyhkeet, keittiöliinat ja rätit 

6303, 6304 Verhot, kapat ja muut sisustustekstiilit 
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Liite 2. Uusien tekstiilituotteiden tuonti Suomeen vuosina 2012 ja 2019. 
 

Tuontimaa (2012) Yhteensä %-osuus 
                                                          (tonnia) 

 Kiina 27 741 37,75 % 
 Bangladesh 6 761 9,20 % 
 Ruotsi 5 155 7,02 % 
 Turkki 4 458 6,07 % 
 Intia 4 240 5,77 % 
 Viro 3 823 5,20 % 
 Saksa 2 914 3,97 % 
 Pakistan 2 338 3,18 % 
 Portugali 1 364 1,86 % 
 Thaimaa 1 210 1,65 % 
 Tanska 1 082 1,47 % 
 Vietnam 1 012 1,38 % 
 Liettua 888 1,21 % 
 Ukraina 713 0,97 % 
 Iso-Britannia 671 0,91 % 
 Belgia 642 0,87 % 
 Italia 569 0,77 % 
 Alankomaat 557 0,76 % 
 Hongkong 551 0,75 % 
 Unkari 550 0,75 % 
 Indonesia 499 0,68 % 
 Latvia 483 0,66 % 
 Puola 465 0,63 % 
 Kambodza 426 0,58 % 
 Marokko 355 0,48 % 
 Bulgaria 338 0,46 % 
 Ranska 297 0,40 % 
 Slovakia 262 0,36 % 
 Romania 251 0,34 % 
 Egypti 249 0,34 % 
 Espanja 224 0,30 % 
 Valko-Venäjä 214 0,29 % 
 Sri Lanka 214 0,29 % 
 Etelä-Korea 208 0,28 % 
 Filippiinit 177 0,24 % 
 Moldova 174 0,24 % 
 Tsekin tasavalta 164 0,22 % 
 USA 145 0,20 % 
 Slovenia 124 0,17 % 
 Taiwan 120 0,16 % 
 Tunisia 86 0,12 % 
 Venäjä 83 0,11 % 
 Itävalta 79 0,11 % 
 Malesia 75 0,10 % 
 Serbia 70 0,10 % 
 Sveitsi 41 0,06 % 

Tuontimaa (2019) Yhteensä %-osuus 

 Kiina 
(tonnia) 
26 157 35,69 % 

 Bangladesh 8 636 11,78 % 
 Turkki 5 335 7,28 % 
 Intia 5 063 6,91 % 
 Pakistan 3 914 5,34 % 
 Ruotsi 3 883 5,30 % 
 Viro 1 719 2,35 % 
 Vietnam 1 572 2,14 % 
 Kambodza 1 422 1,94 % 
 Myanmar 1 347 1,84 % 
 Saksa 1 196 1,63 % 
 Portugali 1 168 1,59 % 
 Ukraina 953 1,30 % 
 Thaimaa 851 1,16 % 
 Indonesia 822 1,12 % 
 Alankomaat 783 1,07 % 
 Tanska 641 0,87 % 
 Belgia 579 0,79 % 
 Puola 559 0,76 % 
 Venäjä 487 0,66 % 
 Liettua 485 0,66 % 
 Italia 479 0,65 % 
 Hongkong 460 0,63 % 
 Sri Lanka 458 0,62 % 
 Latvia 452 0,62 % 
 Marokko 378 0,52 % 
 Iso-Britannia 360 0,49 % 
 Madagaskar 352 0,48 % 
 Valko-Venäjä 265 0,36 % 
 Azerbaidzan 186 0,25 % 
 Romania 178 0,24 % 
 USA 178 0,24 % 
 Serbia 168 0,23 % 
 Egypti 146 0,20 % 
 Bulgaria 141 0,19 % 
 Etelä-Korea 138 0,19 % 
 Slovakia 128 0,17 % 
 Taiwan 109 0,15 % 
 Tsekin tasavalta 106 0,14 % 
 Espanja 89 0,12 % 
 Norja 83 0,11 % 
 Bosnia ja Hertsegovina 80 0,11 % 
 Tunisia 79 0,11 % 
 Ranska 69 0,09 % 
 Unkari 63 0,09 % 
 Itävalta 45 0,06 % 
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 Norja 39 0,05 % 
 Kanada 38 0,05 % 
 Guatemala 34 0,05 % 
 Japani 34 0,05 % 
 Pohjois-Makedonia 30 0,04 % 
 Bosnia ja Hertsegovina 29 0,04 % 
 Honduras 28 0,04 % 
 Luxemburg 26 0,04 % 
 Israel 19 0,03 % 
 Arabiemiirikunnat 17 0,02 % 
 Laos 14 0,02 % 
 Meksiko 12 0,02 % 
 Kreikka 8 0,01 % 
 Albania 7 0,01 % 
 Ecuador 7 0,01 % 
 Kroatia 7 0,01 % 
 Haiti 6 0,01 % 
 Macao 6 0,01 % 
 Nepal 6 0,01 % 
 Peru 6 0,01 % 
 Brasilia 4 0,01 % 
 Kolumbia 4 0,01 % 
 Nicaragua 4 0,01 % 
 El Salvador 4 0,01 % 
 Turkmenistan 4 0,01 % 
 Irlanti 3 0,00 % 
 Madagaskar 3 0,00 % 
 Mauritius 3 0,00 % 
 Syyria 3 0,00 % 
 Kamerun 2 0,00 % 
 Tansania 2 0,00 % 
 Australia 1 0,00 % 
 Kypros 1 0,00 % 
 Islanti 1 0,00 % 
 Jordania 1 0,00 % 
 Myanmar 1 0,00 % 
 Malta 1 0,00 % 
 Namibia 1 0,00 % 
 Surinam 1 0,00 % 
 Etelä-Afrikka 1 0,00 % 

 

 Laos 39 0,05 % 
 Honduras 37 0,05 % 
 Sveitsi 33 0,05 % 
 Kanada 32 0,04 % 
 Slovenia 31 0,04 % 
 Guatemala 30 0,04 % 
 Pohjois-Makedonia 29 0,04 % 
 Filippiinit 29 0,04 % 
 Kreikka 27 0,04 % 
 Malesia 26 0,04 % 
 Luxemburg 24 0,03 % 
 Irlanti 23 0,03 % 
 Moldova 19 0,03 % 
 Japani 18 0,02 % 
 Kypros 17 0,02 % 
 Mauritius 17 0,02 % 
 Georgia 14 0,02 % 
 Brasilia 10 0,01 % 
 Haiti 10 0,01 % 
 Etiopia 9 0,01 % 
 Meksiko 9 0,01 % 
 Israel 7 0,01 % 
 Nepal 7 0,01 % 
 Albania 6 0,01 % 
 Australia 6 0,01 % 
 Iran 6 0,01 % 
 Jordania 3 0,00 % 
 Etelä-Afrikka 3 0,00 % 
 Arabiemiirikunnat 2 0,00 % 
 Kenia 2 0,00 % 
 Peru 2 0,00 % 
 Syyria 2 0,00 % 
 Costa Rica 1 0,00 % 
 Ecuador 1 0,00 % 
 Kroatia 1 0,00 % 
 Islanti 1 0,00 % 

 

 
 
 
 
 
 
 


