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Tämä tutkimus tarkastelee muodin kuluttajien kulutusasenteita ja -tottumuksia kesällä 2020 

käydyissä verkkokeskusteluissa. Tutkimuksen tehtävänä on selvittää, millaisia merkityksiä on 

annettu muotijärjestelmälle, muodin kuluttajuudelle ja miten erilaiset muodin kuluttamisen ta-

vat heijastelevat ihmisten arvoja ja asenteita, mitä tulee muodin kuluttamiseen. Tutkimuksen 

aineistona toimii kesällä 2020 kerätty otos Twitter-keskusteluista. Kontekstina keskusteluille 

toimii Lirika Matoshin julkisuutta kerännyt “The Strawberry Dress” ja sen synnyttämät kohut.  

Aineiston analyysimenetelmänä tutkimuksessa on käytetty laadullista sisällönanalyysia, 

jonka kautta aineiston tuloksia on esitetty teemoittelevan esitystavan avulla. Tutkimuksen tie-

teenfilosofiseksi lähtökohdaksi on valittu sosiaalinen konstruktionismi, ja tutkimuksen teoreet-

tisen viitekehyksen muodostavat erilaiset kulutusteoriat, jotka voidaan yhdistää vaatemuodin 

kulutukseen. 

 Analyysissä aineistosta muodostui kolme teemakokonaisuutta, jotka tuottavat merkityk-

siä muotijärjestelmästä sekä muodin kuluttamisesta ja sen tavoista. Tuloksista näkyy, että muo-

tijärjestelmä näyttäytyy julkisessa keskustelussa kapitalistisena instituutiona, jonka luomat 

normit määrittelevät ihmisten tottumuksia ja mahdollisuuksia kuluttaa erityyppistä vaate-

muotia. Muodin ja luksuksen demokratisoitumisen myötä kaikilla kuitenkin nähdään olevan 

oikeus näiden kuluttamiseen itselleen mahdollisilla tavoilla. Tuloksissa pikamuoti ja siihen 

kytkeytyvät tavat mielletään siitä huolimatta moraalisesti kyseenalaisiksi tavoiksi kuluttaa, kun 

taas yleisesti hyväksytyimmäksi nähdään vihreä ja kestävyyttä tukeva muodin kuluttaminen. 

 

Avainsanat: muodin kulutus, sosiaalinen media, kulutusasenteet, muotiteollisuus, pikamuoti, 

kestävä muoti 
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Muoti ja muotiin liittyvät kulttuuriset ilmiöt ja aiheet, erityisesti kysymykset pikamuodista, 

muodin eettisyydestä ja muodin kuluttamisesta, ovat kiinnostaneet minua jo useita vuosia. Tut-

kielmassa käsiteltävät teemat olivat tästä syystä minulle luonnollinen valinta. Mielenkiintoni 

tutkimuksessa hyödynnettyä aineistoa kohtaan syntyi, kun Twitter-syötteelläni 2. elokuuta 

2020 vastaan tuli vahvistetun käyttäjän (eng. verified user: Murthy 2013, s. 4) @_sugarbones 

tviitti: 

“the normalization of buying knock-offs of the strawberry dress (or any independent designers 
work) because it’s cheaper and a “good dupe” makes me sick” 

Tviitissä oli liitteenä kuva, jossa kaksi anonyymiksi jäävää henkilöä keskustelevat “The Straw-

berry Dress”-mekon halpakopion ostamisesta. Tviitti on sittemmin julkaisun ajankohdasta läh-

tien poikinut 9 000 tykkäystä, 2 100 uudelleentwiittausta, 133 tviitin lainausta sekä 98 kom-

menttia alkuperäisen tviitin alle. Niinpä tämä paljon huomiota saanut tviitti, joka käsitteli mi-

nua henkilökohtaisesti kiinnostavia aiheita, sai minut perehtymään asiaan lisää, ja aloin kai-

vella mekosta irti kaiken minkä siltä istumalta pystyin. Nopeasti ymmärsin, että ilmiöstä käy-

tävä keskustelu oli jatkunut jo parin kuukauden ajan ja kyseessä oli melkoinen jäniksenkolo, 

johon olin putoamassa. Hyvin pian tviittien selailun jälkeen aloin nähdä keskusteluissa poten-

tiaalisen tutkimusaineiston ja ryhdyin kaavailemaan tutkimuksen tekemistä aiheeseen liittyen. 

Sosiologisena tutkimuskohteena muoti on yhdistelmä useista sosiologian ydinideoista. 

Näitä ovat esimerkiksi kollektiivinen ja individuaalinen identiteetti sekä näiden väliset dyna-

miikat, tuotannon ja kulutuksen rakenteet, sosiaalinen erottautuminen ja erilaiset sosiaalisen 

jäljittelyn mekaniikat (Crane & Bonove 2006; Kawamura 2005.) Vaatteiden kuluttaminen, 

trendien seuraaminen ja sen kautta itsemme ilmaisu ovat iso osa ihmisten elämää. Vaatteiden 

ja erityisesti vaatemuodin kulutus on samalla kulttuurinen kokonaisuus, joka on muuttanut 

muotoaan runsaasti viimeisen vuosisadan aikana. Näkyvä esimerkki tästä on muodin kulutuk-

sessa korostunut jatkuva tarve uutuuteen, mistä on vähitellen muodostunut pikamuodin kulu-

tuskulttuuri (Barnes & Lea-Greenwood 2006, s. 260–261; Fletcher 2014, s. 140–141.) Pika-

muotikulttuuri itsessään on kuitenkin epäeettinen ja ympäristön kannalta kestämätön systeemi. 

Pikamuodin kuluttamisen ongelmia ovat esimerkiksi sen myötä syntyneet rikollisuuden muo-

dot tuoteväärentäminen ja kopiotuotteiden myyminen (Oesch ym. 2005, s. 35). Vaatteiden ku-

1 JOHDANTO
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lutuksella oleva rooli on nykyaikana ristiriitainen: toisaalta muodostavat tärkeän keinon ihmis-

ten yksilöllisyyden itseilmaisuun (esim. Giddens 1991, s. 62), ja ihmiset saavat niiden kulutta-

misesta nautintoa. Toisaalta taas erityyppisen pukeutumisen mielletään edelleen olevan ihmisiä 

erotteleva resurssi (Simmel 1905; Campbell 1987). Toinen ristiriita muodostuu siitä, että vaat-

teiden kulutus on jatkuvassa kasvussa, vaikka tietoisuus tämän haitallisuudesta esimerkiksi 

ympäristölle on lisääntynyt samanaikaisesti (Cherrier 2007; Blake 1999; Niinimäki 2010). 

Yhä useammat länsimaalaiset kuluttajat ovat huolissaan edullisten, massatuotettujen 

vaatteiden ympäristöllisestä kuormituksesta sekä eettisistä kysymyksistä. He ovat halukkaam-

pia saamaan informaatiota, jotta osaisivat arjessaan tehdä parempia kulutusvalintoja (Niini-

mäki 2015, s. 278.). Kokonaistietouden taso kuitenkin vaihtelee kuluttajien kesken, ja toisilla 

kuluttajilla muotiteollisuuden ongelmien tiedostaminen ohjailee enemmän kulutusvalintoja 

kuin toisilla. Samalla ihmiset omaavat erilaisia kulutustottumuksia, ja eettisten sekä kestävän 

kehityksen arvojen merkitys ostospäätöksiä tehdessä vaihteleekin suuresti (Niinimäki 2010). 

Yksilön kasvuympäristössä ja lähipiirissä omaksutut subjektiiviset normit ja kulutustottumuk-

set voivat ohjailla yksilön toimintaa merkittävästi informaatiosta huolimatta. Yksittäisen ku-

luttajan käyttäytymiseen ja ostopäätöksiin vaikuttavatkin pohjimmiltaan lukuisat eritasoiset te-

kijät, eikä kuluttajakäyttäytymiselle siksi voida saada täysin yksiselitteisiä ratkaisuja (Ilmonen 

2007). Kuluttajien huoli ja kiinnostus ympäristökysymyksiä kohtaan ei siis välttämättä vaikuta 

merkittävästi heidän ostokäyttäytymiseensä (Niinimäki 2010, 161). Tätä selitetään esimerkiksi 

sillä, että kestävä muoti on yhä hyvin marginaalisessa roolissa muotimarkkinoilla, eikä sitä 

näin koeta todelliseksi saavutettavaksi vaihtoehdoksi (Niinimäki, 2015, s. 272–278; Niinimäki, 

2010, s. 151; Jackson 2005).  

Koko maapallon hyvinvoinnin ja kestävän tulevaisuuden kannalta on kuitenkin keskityt-

tävä löytämään keinoja eettiselle ja oikeudenmukaiselle muodin tuotannolle, jonka avulla pi-

kamuodin kuluttamisen tilalle olisi mahdollista luoda kestävämpiä vaihtoehtoja. Samalla on 

tärkeää kyetä tuomaan muutosta nykyisiin muodin kuluttamiseen vaikuttaviin normeihin. Tä-

mänhetkisen pikamuotijärjestelmän muutos kohti kestävämpää edellyttää muutosta myös ih-

misten omissa arvomaailmoissa ja tottumuksissa. Kuluttajakäyttäytymisen muutoksen tukemi-

nen edellyttää tarkastelemaan sitä, millainen rooli muodin kuluttamisella on annettu nyky-yh-

teiskunnassa yksilön tarpeiden tyydyttäjänä ja identiteetin rakentajana (Fletcher 2014, s. 145.)  

Siksi erilaiset asenne- ja arvotutkimukset, jotka avaavat vaatteisiin ja muotiin kytkeytyviä in-

himillisiä merkityksiä, ovat tärkeitä. Jackson (2005, s. 3) toteaa, että muodin kulutuskäyttäyty-
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miseen voidaan vaikuttaa muuttavasti sen eri tasoilta käsin. Voidaksemme vaikuttaa kulutus-

käyttäytymiseen täytyy ensin kuitenkin tiedostaa ja ymmärtää ne syyt, joiden vuoksi kulu-

tamme kuten kulutamme. 

1.1 Tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen keskiössä on siis Lirika Matoshin viraaliksi noussut kulutustuote ”Straw-

berry Midi Dress”, joka on saanut verkkokeskusteluissa nimen ”The Strawberry Dress”. Jat-

kossa käytän tuotteesta tutkimuksen yhteydessä pääasiassa suomennettua termiä mansikka-

mekko. Tutkimuksen kannalta on kuitenkin tärkeää ymmärtää mekon rooli ennen kaikkea ai-

neistossa tarkasteltavien keskustelujen katalyyttinä, osana suurempaa ilmiötä, eikä niinkään 

itse mielenkiinnon kohteena. Ilmiöstä syntynyttä keskustelua ja siitä syntyviä merkityksiä aion 

havainnoida seuraavien tutkimuskysymysten valossa: 

 

1. Miten aineistossa tuotetaan muotiteollisuuteen ja muodin kuluttamiseen liittyviä mer-

kityksiä, asenteita ja normeja mansikkamekon kontekstissa? 

 

2. Miten aineistossa tuotetaan merkityksiä pikamuodin, kopiomuodin, eettisen muodin ja 

luksusmuodin kulutustottumuksista ja arvoista? 

 

3. Miten aineistossa tuotetaan merkityksiä oikeanlaisista ja vääränlaisista muodin kulut-

tamisen tavoista? 

 

Tutkimuksen empiiristä osuutta toteutetaan teoreettisen viitekehyksen valossa. Tutkimuksen 

teoreettisena taustana avaan muodin kuluttamista, muotiteollisuuden ongelmia, sekä muotite-

ollisuuden muutosprosessia kohti vastuullisempaa tuotantotoimintaa. Lisäksi tarkentavina kä-

sitteinä avaan muotia luksusmuodin, pikamuodin, kopiomuodin ja eettisen muodin kautta. Tar-

kastelen myös sosiaalisen median ja digitalisaation roolia muotijärjestelmässä esimerkiksi sen 

kautta, miten ne osaltaan vaikuttavat kuluttajien asenteisiin sekä kulutuskulttuuriin. Tutkimuk-

sessani pyrin luomaan riittävän teoreettisen pohjan, jolle aineistoista tekemäni havainnot voi-

daan asettaa niin, että löydöistä on mahdollista johtaa joitakin arkiajattelua koherentimpaa. 
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Aineistonani hyödynnän Twitter-keskusteluja ajalta kesäkuu–syyskuu 2020 mansikka-

mekkoon ja sen luomaan ilmiöön liittyvillä hakusanoilla. Aiheesta käydyllä keskustelulla ha-

vainnoin suurempia rakenteellisia järjestelmiä ja sosiaalisia merkityksiä, jotka kertovat muotiin 

ja muodin kuluttamiseen liittyvistä asenteista, joita kuluttajilla oli omien sanojensa mukaan 

Twitterissä kesällä 2020. En siis suinkaan tarkastele Twitterin yhteyksiä muodin kuluttamiseen, 

vaan mielenkiintoni kohteena on näillä alustoilla käytävä keskustelu. Esittelen työssäni myös 

Twitteriä somealustana siitä syystä, että kyseisellä alustalla oli merkittävä rooli mansikkamek-

koilmiön leviämisessä sekä siitä käytävässä keskustelussa. Tutkimuksen metodeina hyödynnän 

sisällönanalyysia sekä teemoittelua, ja tutkimuksen tieteenfilosofisen perustan muodostaa so-

siaalinen konstruktionismi. Teoria ja aineisto vuoropuhelevat keskenään koko tutkimusproses-

sin ajan, sillä tutkimuksen into on lähtenyt liikkeelle aineiston keräämisestä ja sen potentiaaliin 

havahtumisesta. 

Tutkimuksen yhteiskunnallinen kiinnostavuus syntyy muotiteollisuuden muutoksista ja 

niiden aiheuttamista normeista esimerkiksi kulutustottumusten suhteen, joita esimerkiksi pika-

muodin kuluttamisen yleistyminen edustaa. Sosiologisesti kiinnostavaa on myös pohtia yksi-

löiden asenteiden ja yhteiskunnallisten rakenteiden välisiä suhteita ja niiden kokonaiskuvaa 

toiminnan edellytyksinä. Tutkimuksessa huomionarvoista on myös jäsentää sitä, kuinka aineis-

tossa esiintyvät keskustelut ja siinä tuotetut merkityksenannot eivät ole syntyneet tyhjiössä 

vaan ovat osaltaan aikamme kuva ja sosiaalisten rakenteiden summa.  

1.2 The Strawberry Dress – mansikkamekko  

Tutkimuksen keskiössä oleva kulutustuote on 25-vuotiaan muotisuunnit-

telija Lirika Matoshin suunnittelema design-mekko. Matoshi itse on alun 

perin kosovolainen mutta sittemmin Pohjois-Amerikkaan muuttanut 

muotisuunnittelija. New York toimii hänen yrityksensä kotipaikkana, ja 

yritys on nimetty hänen mukaansa. Matoshi ei omaa formaalia koulu-

tusta muotisuunnittelijaksi vaan saavutti suosionsa itseoppineena pien-

yrittäjänä ensin Etsy-verkkokauppapalvelun kautta. Taitonsa ompelijana 

hän on oppinut muotisuunnittelijasisareltaan Teuta Matoshilta, jonka 

kanssa hän tätä nykyä työskentelee aktiivisesti. Vuonna 2018 Lirika Ma-

toshin liike avasi virallisesti ovensa ja saavutti laajemman huomion ih-

misten keskuudessa. Nyt suunnittelijan tuotteita on mahdollista löytää 

Kuva 1: the strawberry dress, 
lirikamatoshi.com, 2020 
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myös kansainvälisesti eri liikkeiden valikoimista. Lirika Matoshin brändiksi on mielletty sekä 

luksusmateriaaleista valmistetut koristeelliset naistenvaatteet että asusteet, joita suunnittelija 

itse kuvailee sanoin ”vaivattoman romanttiset ja luonnollisesti hienostuneet”.  Matoshin brän-

din kulmakiveksi on nimetty myös se, että myytävät tuotteet on valmistettu kestävän kehityk-

sen periaatteita noudattaen sekä 100 % naistyövoimaa hyödyntäen (lirikamatoshi.com/about 

2020, haettu 15.10.2020). 

Itse kohun aiheuttanut tuote on polyesterityllistä valmistettu vaaleanpunainen juhla-

mekko. Mekko on koristeltu kirkkaanpunaisin glitter-mansikoin, ja sen sanotaan olevan desig-

niltaan usealle eri kehotyypille mitoitettu. Mekon tuotenimi yrityksen nettisivuilla on ”Straw-

berry Midi Dress”. Mekko on mahdollista saada koossa XS–XXXL. Mekon yksityiskohtia ovat 

avoin kaula-aukko, puhvihihat sekä polvipituinen helma, joka huipentuu röyhelöihin (lirika-

matoshi.com/dresses 2020, haettu 15.10.2020). 

“It’s a dress that Cinderella, a toddler, and a A-list celebrity would all happily wear” – Spell-
ings 2020 

Ostettavissa olevat mekot ovat sivuston mukaan ”made from pre-orders”, joten niin sanottuja 

vaaterekkimekkoja ei yrityksessä myydä ollenkaan. Suuren suosionsa jälkeen mekosta valmis-

tettiin myös mustapunainen ”särmikkäämpi versio”. Lisäksi mekon suosio poiki myös kuosil-

taan samanlaisia kasvomaskeja ja tyllipaitoja yrityksen valikoimiin. (lirikamatoshi.com/about 

2020, haettu 15.10.2020) 

 Yrityksen verkkosivujen mukaan mekko on ensimmäisen kerran virallisesti julkaistu 29 

heinäkuuta 2019. Mediahuomiota mekko kuitenkin sai vasta vuonna 2020. Se on saavuttanut 

jopa Voguen ja New York Timesin kiinnostuksen (Sloan 2020; Spellings 2020). Somehuomion 

myötä mekkoa alettiin kutsua keskusteluissa lempinimellä ”The Strawberry Dress” (Scott 2020; 

Sloan 2020). Mansikkamekkoa on myös tituleerattu fraasilla ”kesän 2020 kuumin mekko” 

(Scott 2020), sekä esimerkiksi Me Naisten kesän 2020 artikkelissa mekosta käytettiin ter-

miä ”kulttimekko”, joka kuvaa hyvin moninyanssista ja jopa fanaattista keskustelua, joka me-

kon ympärille muodostui (Häkkinen 2020). 

1.3 Viraali someilmiö 

Sosiaalinen media on merkittävästi kietoutunut osaksi koko mansikkamekon ilmiötä. Sen saa-

vuttama näkyvyys ja siitä muodostuneet kohut ovat ottaneet tuulta alleen sosiaalisen median 

myötä. Sosiaalinen median (kansankielellä myös some) määritteleminen terminä on hankalaa 
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jo siitä syystä, että sosiaalinen media ilmiökokonaisuutena on jatkuvassa muutoksessa sitä mu-

kaa, kun sitä ympäröivä teknologia kehittyy. Sosiaalinen media ilmiönä kytkeytyy kuitenkin 

perustavanlaatuisesti internetin ympärille (Lietsala & Sirkkonen 2008, s. 25). Sosiaalisen me-

dian määritelmä tämän tutkimuksen yhteydessä on Kaplanin ja Haenleinin (2010) mukainen, 

jossa sosiaalinen media mielletään joukoksi verkossa toimivia sovelluksia. Uudenlainen, vuo-

rovaikutteiseen teknologiaan perustuva sosiaalinen media tunnetaan termillä Web 2.0. Sosiaa-

linen media koostuu käyttäjien luomasta ja muokkaamasta sisällöstä. Sosiaalisen median avulla 

käyttäjät voivat muodostaa yhteisöjä keskinäistä viestittelyä varten. Käyttäjien viestintään kuu-

luu erityyppisten sisältöjen, kuten tekstin, videoiden ja kuvien jakaminen (Lietsala & Sirkko-

nen 2008, s. 27). Sosiaalinen media voidaan myös mieltää verkon avulla tapahtuvaksi julkiseksi 

(sekä yksityiseksi) keskusteluksi sekä tiedon kollektiiviseksi rakentamiseksi ja jakamiseksi.  

Voguen mukaan mansikkamekko näki ensimmäisen kerran julkisuutta keränneen päivän-

valon Grammy–gaalassa tammikuussa 2020, kun mekkoa käytti tunnettu pluskoon malli ja ke-

hopositiivisuusaktivisti Tess Holliday (Spellings 2020). Tällöin mekkoa kantava Holliday va-

littiin gaalan kävijöistä 10 huonoiten pukeutuneen joukkoon. Mekko ei siis saavuttanut haluttua 

huomiota tämän tilaisuuden aikana vaan vasta paljon myöhemmin (Spellings 2020). Holliday 

on itse kommentoinut ilmiötä 17.8.2020 Twitterissä sanoin:  

 

“I like how this dress had me on worst dressed lists when I wore it in January but now bc a 
bunch of skinny ppl wore it on TikTok everyone cares,”  

 

New York Timesin (Spellings 2020) mukaan mekko siis saavutti ensimmäisen ”todellisen” 

mediahuomionsa ja niin kutsutun viraalistatuksensa TikTok-videosovelluksen myötä. 

TikTok on virallisesti 2016 julkaistu kiinalainen videoiden jakoon ja tuottamiseen tar-

koitettu sosiaalisen median alusta. TikTok saavutti suuren kansainvälisen suosion erityisesti 

vuodesta 2018 eteenpäin kiihtyen aina vuoden 2020 loppuun asti. Sovellusta on ladattu älylait-

teille yli miljardi kertaa, ja raporttien mukaan TikTokilla on enemmän kuukausittaisia käyttäjiä 

kuin Snapchat- ja Twitter-sovelluksilla vuonna 2019 (Verke 2020). Sovellus on käyttäjille il-

mainen ja sisältää runsaasti erilaista maksettua mainossisältöä eri muodoissa aina yritysten te-

kemistä mainoksista vaikuttajamarkkinointiin. Videoklipit, joita käyttäjät voivat alustalle la-

data, ovat pituudeltaan kolmesta sekunnista 60 sekuntiin. Sovelluksen käyttäjät voivat vuoro-

vaikuttaa toistensa kanssa tykkäämällä, kommentoimalla ja jakamalla toistensa videoita (So-

meturva 2020). TikTokissa on mahdollista selata sisältöä (videoita) kahdesta eri syötteessä, 
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joihin videot tulevat TikTokin algoritmien pohjalta.  Mitä enemmän käyttäjä katsoo tietynlaisia 

videoita, sitä enemmän algoritmi hänelle niitä syöttää (Verke 2020.) Algoritmipohjaisen toi-

mintaperiaatteensa vuoksi TikTok on mielletty erinomaiseksi sosiaalisen median alustaksi vi-

raalien sisältöjen luomiseen. 

 TikTokissa tunnettu 20-vuotias cosplay-harrastaja Avery Mayeur julkaisi kesäkuussa 

2020 kyseisellä alustalla videon, jossa hän oli ostanut mansikkamekon joukkorahoituksella ke-

rätyillä varoilla. Avery latasi itsestään materiaalia mekko päällään esimerkiksi rullaluistelles-

saan musiikin säestämänä erilaisissa tilanteissa. Minuutin mittainen video mekosta keräsi val-

tavasti huomiota ja lähti leviämään nopeasti myös muilla sosiaalisen median alustoilla, kuten 

Instagramissa ja Twitterissä. Google-haut hakusanalla ”The Strawberry Dress” saavuttivat 

huippunsa elokuun 10. päivä vuonna 2020 (Allwood 2020). 

Alkuperäinen mansikkamekko miellettiin kuitenkin kalliiksi, mikä loi kuluttajille sen 

saavutettavuuden ongelman. Suosionsa ja keräämänsä somehuomion myötä lukuisat halpa-

muotiketjut tuottivat mekosta oman halvemman versionsa, joita ihmiset päätyivät ostamaan. 

Trendin alettua levitä eteenpäin sosiaalisessa mediassa siitä käyty keskustelu muuttui kriitti-

sempään suuntaan, ja ”mansikkamekko-diskurssiksi” (eng. strawberry dress discourse / straw-

berry dress gate) nimetty ilmiö sai alkunsa. Käydyissä keskusteluissa nousivat esille esimer-

kiksi mekkoon ja mekon hankkimiseen liittyvät erilaiset ympäristö- ja etiikkakysymykset. Sa-

malla keskustelu siirtyi myös kriittisesti käsittämään luokan ja saavutettavuuden kysymyksiä 

muotiteollisuudessa, joita kalliiden trendien yleistyminen aiheuttaa.  

Sittemmin on yritetty analysoida, miksi mekko nousi halutuksi juuri tuolloin (Spellings 

2020; Sloan 2020.) Osasyyksi mielletään COVID-19 pandemian aiheuttama eskapismin tarve, 

joka herättää halua nauttia ihanista asioista kaiken kurjuuden keskellä. Voguessa uskotaan esi-

merkiksi, siihen että mekon yhtäkkisen suosion taustalla on se, että kuluttajat haluavat poik-

keusaikana ostaa jotain kaunista ja piristävää (Spellings 2020). 

“For many people, the dress is a major indulgence, a glittery-strawberry act of self-care in 
some very bleak times. Despite the ways WFH [work-from-home] style has taken over, its 
popularity means that no, we do not live exclusively in a world of athleisure, sweatpants, and 
pyjamas. Actually, dressing up still has a place – maybe an even more important one than be-
fore. “  - Sloan, 2020 

Ihmisten on mielletty elävän ikään kuin kokonaan toista elämää sosiaalisen median välityksellä, 

jossa ”normaaliolosuhteiden” ylläpitäminen on mahdollista pandemian keskellä. Niinpä mie-

lekkään sisällön tuottaminen somealustoille (tanssahtelu mansikkamekossa niityillä) suo loh-

tua kaiken toivottomuuden keskellä. Tilanteessa, jossa ”todellinen” elämä on pysähtynyt ja ra-

joitukset ohjailevat kaikkea toimintaa, on mielekästä panostaa virtuaaliseen todellisuuteen ja 
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siellä mahdollistuvaan omakuvaan (Sloan 2020).  Kuitenkaan, kuten useiden muidenkin tren-

dien kohdalla, ei yksiselitteistä syytä sille, miksi juuri tämä tuote tai miksi juuri nyt, ole ole-

massa. Usein kyseessä on tilaisuuden ja sattumanvaraisuuden muodostama kokonaisuus, joka 

vain ottaa tuulta alleen. Jopa mekon suunnittelija, Lirika Matoshi, on ihmetellyt mekon yhtäk-

kistä suosiota pandemian aikana todeten, ettei hän itsekään tietäisi missä mekkoa pitää, sillä 

hän ei ole henkilökohtaisesti käyttänyt mekkoja ollenkaan pandemian alettua (Spellings 2020).  
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Vaatteet ovat välttämättömyystuote, jonka kautta ihminen voivat ottaa osaa yhteisöön ja ym-

pärillään olevaan yhteiskuntaan. Pelkistetysti vaatteet ovat päälle puettavia tekstiilimateriaa-

lista tuotettuja välttämättömyyshyödykkeitä (Gilmans 2002, s. 7; Harris 2016, s. 310). Vaate-

tuksella on vahvasti funktionaalinen tarkoitus, sillä alasti kulkeminen ja alaston vartalo ovat 

sallittuja vain hyvin harvoissa konteksteissa. Näin ollen omaamatta minkäänlaista vaatetusta ei 

ihminen voi kasvaa tai ottaa osaa itseään ympäröivään yhteiskuntaan ilman merkittävää sosi-

aalista häpeää (Smith, 1993 [1776]). Vaatteet ovat kuitenkin jo ihmiskunnan historiasta lähtien 

olleet jotakin muuta kuin vain välttämätön, verhoava kangas ihmisen alastomalle ruumiille. 

Charlotte Gilmans (2002, s. 7–8) nimeää vaatetuksen käyttämisen viideksi primäärifunk-

tioksi seuraavat asiat: suoja (eng. protection), lämpö (eng. warmth), koristautuminen (eng. de-

coration), siveys (eng. modesty) ja symboliikka (eng. symbolism). Näistä kolme viimeistä il-

mentävät sosiaalisesti latautuneita funktiota, joiden merkitys ja voimaantulo edellyttää muiden 

yksilöiden läsnäoloa (Gilmans 2002, s. 7–8). Yksi vaatetuksen tärkeä kokonaisfunktio on siis 

non-verbaalisen kommunikaation mahdollistaminen yksilöiden ja ryhmien välillä. 

Vaatteet ja vaatetus ovat ihmisten keinoja rakentaa omaa yksilöllistä identiteettiään sekä 

ryhmään kuulumista vaatteiden tarjoaman symboliikan keinoin. Erityyppiset vaatteet voivat 

ilmaista erilaisia merkityksiä, kuten sosiaalista statusta tai henkilökohtaisia arvoja (Feinberg & 

Mataro & Burroughs 1992). Vaatteiden sosiaalisiin funktioihin on perustavanlaatuisesti iskos-

tettu ajatus kontekstuaalisesti sopivasta ja sopimattomasti pukeutumisesta. Pukeutuminen on 

kommunikaatiokeino, jonka tulkinta tapahtuu eri konteksteissa pohjautuen yksilöiden ja kult-

tuurien erilaisiin sosiaalisiin normeihin (Honkavaara 2000, s. 273). Yhteiskunnilla on keske-

nään erilaisia normeja, jotka määrittävät sitä, miltä ihmisten tulisi ja ei tulisi näyttää tietyissä 

sosiaalisissa tilanteissa. Muodin ja vaatetuksen ytimessä nähdään ihmiseen sosiaalistettu tarve 

jäljitellä lajitovereitaan yhteisöllisyyden ja joukkoon kuulumisen varmistamiseksi (Simmel 

1905, s. 101–102). 

Vaatetus ja erityisesti sen sosiaaliset funktiot ovat vahvasti erilaisten rakenteiden sane-

lemia. Aikaisemmin vaatetuksen tarkoituksena oli tuoda yhteen tietyn sosiaalisen ryhmän 

edustajat ja samanaikaisesti erotella näitä muista ryhmistä (Crane & Bonova 2006, s. 320).  

2 VAATETUS JA MUOTI SOSIAALISINA KOKONAISUUK-
SINA SEKÄ KULUTUSKOHTEINA 
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Nykyään vaatetuksen nähdään osaltaan palvelevan samantyyppistä ryhmien erottelua huoli-

matta siitä, että erilaisia sosiaalisia luokkia ei samalla tavoin ylläpidetä. Rakenteellisten luok-

kien sijaan ”luokat” muodostuvat homogeenisemmin erilaisten toimijoiden ympärille. Esi-

merkkejä tällaisesta ovat tilanteet, joissa tietynlaisen univormun käyttäminen on edellytys eri-

laisten aktiviteettien harjoittamiselle. Univormujen avulla voidaan luoda keinotekoisia sidoksia 

ja eroja ihmisryhmien välille. Tällaisia esimerkkejä ovat vankiloissa ja armeijassa käytetyt uni-

vormut, koulupuvut ja esimerkiksi pappien käyttämät kaavut (Crane & Bovone 2006, s. 320). 

Myös esimerkiksi Craikin (2003) mukaan työvaatteilla on pitkä historia ammattikuntien eriy-

tymisessä: lääkäreillä on perinteisesti valkoiset takit, kun taas lipuntarkastajilla on tummansi-

niset puvut. Työvaatteiden avulla tietty ammattikunta pyrkii vahvistamaan omaa ammatillista 

statustaan (Craik 2003, s. 217). Muoti ja vaatetus ovat myös siis konsepti, jossa vaatteita käy-

tetään luomaan sekä yksilöiden kulttuurista että sosiaalista identiteettiä. 

Vaatteet ovat ihmisille myös selkeä keino jaotella identiteettiään sen eri roolien mukai-

sesti, kun erotellaan esimerkiksi arkea, juhlaa tai henkilökohtaisia intressejä. Töissään turva-

varusteita käyttävä rakennustyöntekijä voi työajan ulkopuolella pukeutua esimerkiksi tietyn 

alakulttuurin tyylisiin vaatteisiin (Dittmar 2008, s. 8) ja siten luoda selkeää eroa ”työminän” 

ja ”arkiminän” välillä pukeutumisensa avulla (Feinberg ym. 1992; Honkavaara 2000).  

Vaatteet eivät kuitenkaan ole vain erottautumisen tai nähdyksi tulemisen keinoja vaan 

myös tapoja saavuttaa turvaa, ryhmähenkeä tai esimerkiksi anonymiteettiä. Jotkut mieltävät 

pukeutumisen vain sosiaalisena välttämättömyytenä eivätkä koe viestivänsä muille vaatteillaan 

mitään erityistä persoonastaan. Usein kuitenkin myös nämä yksilöt pukeutuvat kontekstien luo-

mien vaatimusten mukaan. Tilanteisiin ja kulttuurisiin normeihin ja identiteetteihin perustuvan 

sopivan pukeutumisen lisäksi vahva osa vaatetuksen rakenteellisuutta on muodin konsepti. 

2.1 Muoti vaatetuksen kategoriana 

Muoti on vaatetuksesta ja pukeutumisesta hioutunut konsepti, johon kytkeytyvät vahvasti kau-

palliset tavoitteet ja vaatteiden sosiaaliset funktiot. Muoti edustaa sosiaalista, kulttuurista ja 

taloudellista pääomaa, jota hyödynnetään elämän eri osa-alueilla (Bourdieu 1984, s. 88). Mo-

dernin muodin ilmiön mielletään syntyneen Euroopassa yksilöiden tarpeen seurauksena koros-

taa yksilöllisyyttään, kun eri sosiaalisten yhteisöjen jäsen kykenivät nyt pukeutumisensa kautta 

vapaammin ilmaisemaan ja luomaan vaihtelua sosiaalisiin asemiinsa (Honkavaara 2000, s. 

273). 
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Muodin ja muodikkuuden ylläpitämiseen liittyy paljon valtaa, josta osa on näkymätöntä ja jota 

pyritään ylläpitämään tarkoin varjelluin keinoin. Craik (2003) määrittelee muodin konseptin 

seuraavalla tavoin: ”muoti on pukeutumisen tyyli, joka on hetkellisesti omaksuttu merkittävän 

sosiaalisen ryhmän johdosta, sillä kyseinen valittu tyyli mielletään sosiaalisesti hyväksyttävänä 

kyseisessä ajassa ja paikassa” (Craik 2003, s. 6). Muoti (erityisesti vaatemuoti) edustaa siis 

viimeisintä, ajankohtaisinta ja suosituinta tapaa pukeutua tai tiettyjä suosiossa olevia vaatekap-

paleita. Näiden lisäksi se voi tarkoittaa suosiossa olevia värejä ja kuoseja. (Gilmans 2002, 107–

109). Muodin ominaispiirteiksi mielletään muun muassa esteettisyys, jatkuvaan uutuuteen pyr-

kiminen, eroavaisuus ja yhtenäisyys, jäljitelmällisyys, symboliikka ja integraatio (Craik 2003, 

s. 8). Muodin ominaispiirteitä hyödyntäen kuluttajat pyrkivät luomaan itselleen sopivaa iden-

titeettiä (Ma ym. 2012; Baghi, Gabrielli & Codeluppi, 2013.)  

Muodin konsepti edustaa myös sosiaalisen kollektivismin ideaa, sillä ihminen ei voi yk-

sin päättää mikä on muotia. Yksittäistä ihmistä voidaan pitää trendikkäänä ja muodikkaana 

mutta vain, jos riittävän moni muu yksilö mieltää tämän pukeutumisen tavan omakseen (Ma 

ym. 2012, s. 90–91). Muodissa on kyse esteettisestä, säädellystä ilmaisusta, joka tunnustetaan 

sillä hetkellä sosiaalisesti kaikkein hyväksytyimmäksi. Muodin konsepti edustaa siis vahvasti 

kokonaisilmiötä, jossa erilaiselle materiaaliselle kulttuurille nimetään, luodaan ja annetaan eri-

laisia jaettuja symbolisia merkityksiä, jotka ovat vahvasti aikaan ja paikkaan sitoutuneita 

(Crane 2012, s. 5). Muodit kytkeytyvät usein johonkin kontekstiin ja aikaan, kuten esimerkiksi 

sesonkeihin, kokoelmiin tai vuosikausiin. Muodin teoria näkyy esimerkiksi siinä, kuinka hen-

kilön käyttämä vaatetus voi täyttää tilanteellisesti funktionaaliset vaatimukset (esimerkiksi juh-

latilaisuus, jossa pukukoodi on juhlapuku) mutta olla silti olematta viimeisimmän muodin mu-

kaisesti muodikas (Craik 2003, 7). Erityyppinen muoti heijastelee monenlaisia sosiaalisia nor-

meja, mitä tulee pukeutumiseen ja sen tapoihin. Tällaisia tasoja voivat olla kulttuuri, hierarkia 

ja status (Craik 2003, s. 6). 

Muoti on kokonaisuutena rajanvetoihin perustuva prosessi, jossa jokin ominaisuus teh-

dään näkyväksi toisen kustannuksella. Georg Simmel kuvaa muotia vuoden 1905 artikkelis-

saan seuraavin sanoin: 

” Muoti on aivan erityinen esimerkki niistä elämänmuodoista, joiden avulla yritetään sovittaa 
yhteen sosiaalisen samanlaisuuden ja yksilöllisen erottautumisen pyrkimys.” 

Muodin olemus on Simmelin mukaan myös siinä, että vain osa ihmisistä harjoittaa sitä, kun 

muut ovat vasta suuntaamassa sitä kohti (Simmel 1905, s. 38). Tietyssä hetkessä jokin tyyli 

pukeutua on muotia ja jokin ei. Osan erilaisia vaatteita on oltava “poissa” muodista, jotta jonkin 
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toisentyyppisen vaatekappale olisi muodissa, niin sanotusti “sisällä”. (Gonzalez 2012, s. 28). 

Vastaavasti joidenkin ihmisten on oltava epämuodikkaita, jotta ero muodikkaisiin ihmisiin tu-

lisi näkyväksi. Muoti on siis ilmiö, jonka tavoitteena on laajeneminen, mutta päämääränsä ta-

voittaessaan se päätyy ristiriitaan ja tuhoon, sillä laajeneminen on kumonnut erottavan tehtävän 

(Simmel 1905, s. 38–39). 

Thorstein Veblen (2009 [1899]) kuvaa tätä muodin jatkuvan muutoksen prosessista ker-

tovaa efektiä termillä ”trickle-down”. Teoriassaan hän kuvaa sitä, kuinka vaatteiden yksi pe-

rimmäinen tarkoitus on tuoda esille kantajansa varakkuutta. Historiallisesti muotia ylläpiti aina 

ylin yhteiskuntaluokka eli niin kutsuttu eliitti. Alemmat luokat taas pyrkivät imitoimaan heitä 

ylempänä olevien luokkien kulutuskäyttäytymistä parantaakseen näin omaa sosiaalista status-

taan. Näin syntyi siis prosessi, jossa alemmat luokat imitoivat kykynsä ja mahdollisuuksiensa 

mukaan eliitin tyyliä. Lopulta, kun niin sanottu alimmainen luokka on omaksunut eliitin suo-

siman tyylin, ei eliitti halunnut tulla yhdistetyksi kyseiseen muotiin. Muodin dynaamisuutta 

voidaan kuvata luokkaerottautumisen tarpeen tuotoksena, jossa alemmat luokat siis pyrkivät 

imitoimaan yläluokkia, joka taas johtaa eliitin haluun luoda rajanvetoja heidän ja muiden luok-

kien välille. (Veblen 2009 [1899].) Sittemmin yhteiskunnallisen muutoksen myötä muoti ei ole 

kiinnostanut pelkkää eliittiä, vaan se on levinnyt kaikkiin yhteiskunnan luokkiin: halu ja lopulta 

jopa tarve tuntea itsensä muodikkaaksi ja pukeutua muodin mukaisesti siis normalisoitui. Tästä 

on puhuttu myös muodin demokratisoitumisena. (Campbell 1987, 22.) Muuttuneiden muoti-

järjestelmien ja massatuotannon yleistymisen seurauksena muotia voivat kuluttaa lähes kaikki 

(Crewe 2013; Gabrielli ym. 2013). Muodin ei siis enää nähdä erottelevan luokkia toisistaan 

kuten ennen, sillä muodin käsitetään olevan lähes kaikkien tavoitettavissa huolimatta näi-

den ”sosiaalisesta statuksesta”. Tähän syynä on varsinaisten ”virallisten” yhteiskuntaluokkien 

korvaantuminen tilapäisemmillä sosiaalisilla ryhmillä, joita erilaiset sosiodemografiset tekijät 

tuottavat. Trickle-down-efekti on nykyaikana korvaantunut pitkälti ”trickle-across”-efektillä, 

jolla tarkoitetaan sitä, kuinka tyylit kulkeutuvat orgaanisesti ryhmästä toiseen eri ihmisten vä-

lillä eivätkä järjestelmällisesti niin sanotusta ylhäältä alas (González 2012).  

Esitelty muodin dynaamisuus, sen alati muuttuva luonne ja siihen liittyvä tavoittelun mentali-

teetti ovat syitä, jotka tekevät muodista erinomaisen kulutuskohteen sekä yritystoiminnan läh-

teen.  
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2.2 Vaatetus ja muoti kulutuskohteena 

Colin Campbellin (1987) mukaan muoti on saanut alkunsa 1750-luvun paikkeilla modernin 

kuluttajuuden idean rinnalla. Muodin teoria on siis lähtökohtaisesti hyvin lähellä kuluttamisen 

teorioita ja samalla jopa erottamaton osa niitä (Campbell 1987, s. 21). Modernilla kulutusta-

valla siis otetaan osaa muodin kuluttamiseen, ja muodin avulla puolestaan ylläpidetään ”mo-

dernia” kuluttamisen tapaa (Campbell 2012). Crane on samoilla linjoilla Campbellin kanssa ja 

kutsuukin muotia myös liiketoimintaorganisaatioiden systeemiksi, jossa muoti itsessään on 

luotu, välitetty ja jaettu kuluttajia varten (2012, s. 1–2).  

Encyclopedia Britannican (2019) mukaan ”muotiteollisuus on miljoonien dollarien glo-

baali yritys, joka keskittyy vaatteiden tuottamiseen ja myymiseen”. Muodin liiketoimintoja ovat 

vaatteiden tuotanto, markkinointi, jakelu ja myynti. Vuonna 2020 maailman vaatetus- ja teks-

tiiliteollisuus saavutti lähes 920 miljardin dollarin tuotot, josta pelkästään naisten vaatteiden 

osuus ylitti puolet (Global Textile Industry Report 2020). Tämän datan valossa on helppo 

nähdä, kuinka suurta roolia muotiteollisuus näyttelee ihmisten kuluttamisessa ympäri maail-

maa.  

Kawamura jakaa muotiteollisuuden erilaisiin systeemeihin, joiden ääripäitä edustavat 

haute couturen käsite ja valmisvaatteet. Hän jakaa nämä kategoriat vielä huippumuodiksi eli 

high-end-muotiin (luksusmuoti), keskitason muotiin, massamuotiin ja lopulta halpamuotiin. 

70-luvulta lähtien nämä rajat ovat kuitenkin hämärtyneet jatkuvasti. (Kawamura 2004, s. 60–

63). 

Muotiin liittyvä kulutus on kytköksissä myös niihin konkreettisiin tapoihin, joilla muo-

din ostaminen tapahtuu. Digitalisaatiolla on iso osansa tässä ilmiössä. Vaatteiden ostaminen ja 

kuluttaminen ovat siirtyneet vähitellen verkkoon, jolloin muotiin erikoistuneet verkkokaupat 

ovatkin merkittävästi kasvattaneet suosiotaan perinteisten myymälöiden rinnalla. Samalla ver-

kossa tapahtuvan kulutuksen ympärille on kehittynyt uudenlainen sosiaalista pääomaa ruok-

kiva kulttuuri. Muotituotteiden suosiota verkossa kuvaa osuvasti se, että vaatteet ja kengät oli-

vat toiseksi suosituin verkkokauppojen tavararyhmä Suomessa vuonna 2019 (Kaupan liitto 

2020).  

2.2.1 Verkkokuluttaminen 

Verkkokaupoista ostaminen arkipäiväistyy ja kauppojen valikoima monipuolistuu koko ajan. 

Verkkokauppa eri muodoissaan on kasvattanut jalansijaansa ostomuotona erityisesti 2000-lu-
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vun alkupuolella (Klimscheffskij ym. 2008). Verkkokauppaostaminen on mahdollistanut os-

toksien tekemisen ja tuotteiden tilaamisen ulkomailta aina kotisohvalta käsin, jolloin kuluttajan 

ei tarvitse enää käyttää aikaansa kivijalkaliikkeissä käymiseen tai ostoskeskuksissa vierailuun. 

Ostettavat tuotteet ovat verkkokaupassa vain parin klikkauksen päässä, ja helppo asiointi sekä 

normaalia laajempi valikoima houkuttelevat kuluttajia. Nopea ostosten tekemisen mahdolli-

suus sopii myös paremmin tämän päivän kuluttajien jatkuvaan uudistautumiseen perustuvaan 

ostomentaliteettiin (Yurchisin & Johnson 2010; Sassatelli 2007; Ilmonen 2007).  

Verkkokaupoissa hintojen vertailu on myös helpompaa ja halvimman mahdollisen tuo-

tevaihtoehdon löytäminen tarjolla olevista vaihtoehdoista on vaivatonta. Verkkokauppojen on 

helpompi myös vaihdella tuotteittensa hinnoittelua jopa päivittäin, sillä tuotteiden yksilökoh-

taisen käsittelyn ja hinnoittelun sijaan se onnistuu vaivattomammin ohjelmoimalla Klim-

scheffskij ym. 2008, s. 62). Verkkokauppojen ja verkkokuluttamisen yleistymisen myötä tuot-

teiden hintoja on pystytty pitämään alhaisempana kuin aikaisemmin yritysten kyetessä pienen-

tämään monia kauppatoimintaan liittyviä kulujaan. Tällaisia kuluja ovat esimerkiksi henkilös-

töstä ja liiketiloista syntyvät kustannukset (Klimscheffskij ym. 2008, s. 64).  

Verkkokuluttamiselle tyypillisempiä piirteitä ovat nopeasti ja alitajuntaisemmin tehtä-

vät päätökset, mitä tulee ostosten tekemiseen. Tässä näkyy verkkokuluttamisen mielihyvän ha-

kua tukeva luonne, jossa shoppailun motiivit ovat utilitarististen sijaan hedonistisempia (Ket-

tunen ym. 2018, s. 4). Muodin verkkokuluttamisessa merkittävää osaa näyttelee myös sosiaa-

linen media ja sen muodostamat sosiaaliset yhteisöt vaatteiden kuluttamisen ympärille (Valck 

& Bryckken & Wierenga 2009).  

Muoti kulutustuotteena on suurilta osin menestynyt parhaiten juuri verkkokaupassa. 

Vuonna 2013 tehdyn tutkimuksen perusteella esimerkiksi suuri osa suomalaisista naisesta osti 

vaatteensa verkosta (TNS Gallup Digital / NetTrack 2013.) Kaupan liiton syksyllä (2020) to-

teuttaman kyselyn mukaan verkkokauppaostamisen määrä kasvoi aikaisemmista vuosista. Tär-

kein syy suosia verkko-ostamista oli sen saavutettavuus ja jatkuva aukiolo, joka mahdollistaa 

ostosten tekemisen mihin kellonaikaan tahansa. Samalla kuitenkin vaatemuodin kulutuksen 

huomattiin laskeneen aikaisemmasta COVID-19-pandemian alkamisen jälkeen maaliskuusta 

2020. (Kaupan liitto 2020).  

2.2.2 Pikamuoti 

Pikamuoti on muotoutunut kiinteäksi osaksi vaatemuodin kuluttamisen tapojamme viimeisen 

parin vuosikymmenen aikana (McNeil & Moore 2015, s. 213). Vuoden 1905 artikkelissaan 
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Muoti Georg Simmel havainnoi selkeästi sitä, kuinka hinnat ja tuotantotahti ovat yhteen kie-

toutuneita muodin konseptissa:  

”Mitä enemmän vaatekappale joutuu muodin nopeatempoisen vaihtelun kohteeksi, sitä 
suurempi kysyntä on halvoilla versioilla kyseisistä tuotteista”. (Simmel 1905, s. 101).  

Pikamuoti ilmiönä edustaa tämänkaltaisen ajattelun ja tarpeiden jäsentymistä. Pikamuodin 

määrittelylle voidaan jäsentää monta tapaa. Selkein näistä on, että pikamuotia ovat catwalkilta 

vaikutteensa ottavat vaatteet, jotka tekevät huippumuodin piirissä luoduista ideoista massoille 

sopivia ja saavutettavia versioita (Cachon & Swinney 2011, s. 778). Tuotetut kopiot ovat usein 

merkittävästi edullisempia kuin alkuperäiset versionsa, jolloin liki kaikilla on tänä päivänä 

mahdollisuus ostaa viimeisimmän huippumuodin mukaisia vaatteita. Pikamuodin ollessa edul-

lista kuluttajan on mahdollista tehdä useita vähemmän harkittuja valintoja, eikä niin sanotuilla 

virheostoksilla ole yhtä suuria vaikutuksia kuluttajan kokonaistalouteen (Gabrielli ym. 2012). 

Pikamuodin määritelmään kuuluu myös vaatteiden tuottaminen mahdollisimman nope-

alla aikataululla kuluttajien tämänhetkiseen kysyntään vastaamiseksi (Barner & Lea-Green-

wood 2006, s. 260). Tuotantoajan nopeudella muotitalot pyrkivät kilpailemaan keskenään. Pi-

kamuodin konseptin pioneeriksi on sittemmin nimetty espanjalainen vaateketju Zara, joka ny-

kyisellään kuljettaa uusia vaatteita liikkeisiinsä kahdesti kuukaudessa (Barnes & Lea-Green-

wood 2006, 259–260). Halvasta hinnastaan johtuen tyypillistä pikamuodille on vaatteiden huo-

nolaatuisuus ja niiden valuminen pois muodin ”kehästä” yhtä nopeasti kuin ne sinne päätyivät-

kin. Vaatteiden huonolaatuisuus on johtanut siihen, että vaatemuodin käyttöikä on merkittä-

västi lyhyempi kuin esimerkiksi parikymmentä vuotta sitten. Tämä on puolestaan lisännyt vaat-

teiden ostamista. (Barnes & Lea-Greenwood, 2006; Cachon & Swinney, 2011). Pikamuotivaat-

teiden suurpiirteinen elinkaari alkaa huippumuodista inspiroitumisesta, josta ne päätyvät tuo-

tettuina kopioina kivijalkakauppoihin ja lopulta kuluttajille. Trendien lyhytikäisyyden vuoksi 

tuotteet ovat kuitenkin pian poissa sesongista ja vaatteista tulee jätettä (Barnes & Lea-Green-

wood 2006, 259–260).  

Muoti ja trendien vaihtelevuus ovat kautta aikain olleet asia, joskin näiden dynaamisuus 

oli aivan eri luokkaa kuin mitä me ymmärrämme tänä päivänä. Aikaisemmin erilaisten muoti-

trendien vaihtelut olivat usein vuosikohtaisia ja sijoittautuvat usein kahden selkeämmän seson-

gin välille. Nykyään puhutaan muotien ja trendien sesongeista, jolloin tietyt värit, kuviot ja 

mallit ovat pinnalla. Näiden sesonkien pituus on kuitenkin lyhentynyt merkittävästi viimeisen 

parinkymmenen vuoden myötä (Brach 2012). Tämä on seurausta ihmisten loputtomasta tar-
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peesta uudistua vaatteidensa suhteen, mikä puolestaan on vaikuttanut vaatteiden ostamisen kas-

vuun. Pikamuoti on siis myös vaatetusalan markkinointikeino, joka eriytti muodin myymisen 

sesonkipohjaisesta vaatteiden myynnistä tapaan, jossa vaatteita tuodaan myyntiin järjestelmäl-

lisesti koko vuoden ympäri (Gabrielli ym. 2013, 207). 

Pikamuodin kasvaneen suosion ja sen vuosikausia kestäneen menestyksen syyksi miel-

letään sen kyky palvella kuluttajien muuttuvia kulutustottumuksia, joita syntyy esimerkiksi 

elämäntapamuutoksien kautta. Pikamuodilla on kyetty esimerkiksi vastaamaan kuluttajien ha-

luun olla trendikkäitä joka päivä. Joyn ja muiden (2012) tuottamassa tutkimuksessa käy ilmi 

kuluttajien halu saada viimeisimmän trendin mukaisia vaatteita nopeasti. Kuluttajilla on myös 

selkeä arvostus pikamuodin trendien nopeaa elinkaarta kohtaan, sillä se tuo trendikkäisiin vaat-

teisiin ainutkertaisuuden tunteen. Kuluttajat liittävät muodin kuluttamisen kokemuksellisuu-

teen ja siitä syntyviin tunnetiloihin. Pikamuodin ideologian onkin sanottu olevan halpojen tuo-

tehintojen ja nopean tuotantojärjestelmän lisäksi sen muodostamissa tavoissa kuluttaa.  Gab-

rielli ja muut (2013) jakavatkin pikamuodin kuluttamista kokemusten, integraation, leikin ja 

luokittelun kautta (s. 211–212).   

Monien pikamuotiketjujen tarjoamat tuotteet ovat siis kopiota tuotteista, jotka ovat sillä 

hetkellä eniten pinnalla ja omaavat silloin suurimman sosiaalisen pääoman. Tarkoituksena on 

siis tarjota esimerkiksi kalliita merkkituotteita alemman tuloluokan kuluttajille saavutettavaan 

hintaan (Gabrielli ym. 2013). Tämänkaltainen toimintaperiaate mahdollistaa sen, etteivät pika-

muotiketjut joudu ottamaan samanlaisia riskejä tuotteidensa markkinavastaanotosta, sillä hei-

dän kopioimansa tuotteet ovat jo saavuttanut paikkansa vaatemarkkinoilla ja tästä johtuen niistä 

tehdyille tuotekopiollekin on jo valmiiksi kysyntää.  Joissain määrin on asiaa ajateltu niin, että 

pikamuotiketjut demokratisoivat muotia ja tuovat kalliit trendit lähemmäs tavallista kuluttajaa 

(Cachon & Swinney 2011, s. 780; Crewe 2013). Pikamuoti houkuttelee kuluttajia siis sillä, että 

se tarjoaa riittävästi elementtejä, joita luksusmuodissa esiintyy. Näitä elementtejä ovat unel-

mointi, yksinoikeus ja esteettisyys. Pikamuotituotannosta ostettu tuote on siis yleensä kompro-

missi jollekin luksustuotteelle, jonka kuluttajat oikeasti haluaisivat hankkia (Joy ym. 2012). 

2.2.3 Ultranopea muoti 

Ultranopea muoti (eng. Ultrafast fashion) kuvaa vieläkin dynaamisempaa muotitrendien vaih-

tuvuutta sekä tuotantoprosessia, jossa tuotteita saatetaan suunnittelusta myyntiin muutaman 

päivän–viikon sykleissä (Weinswig, 2017). Crawford (2020) kuvaa artikkelissaan ultranopeaa 

muotia digitaalisen ajan yhä helpommaksi tavaksi kuluttaa trendejä ja pysyä muodin harjalla 

jopa viikoittain vaihtuvissa trendeissä.  
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Ultranopean muodin erottaakin perinteisestä pikamuodin tuotannosta sen keskittymi-

nen kasvavaan verkkokuluttamiseen (Hendriksz 2017). Näille yrityksille tyypillisiä markki-

nointikeinoja ovat jatkuvat alennustempaukset, yrityksen näkyvä somemarkkinointi sekä var-

sinaisten kivijalkaliikkeiden puuttuminen kokonaan, jolloin tuotteita on mahdollista ostaa vain 

verkossa. Ultranopeaan muodin tuotantoon liittyy harvoin tuotteiden ylitarjontaa, sillä tuotanto 

keskittyy kysyntään, pieniin tuotantomääriin ja tuotteiden nopeaan rotaatioon, jolloin asiak-

kailla on jatkuvasti uutta kulutettavaa (Camargo ym. 2020, s. 546). Tämäntyyppisen tuotanto-

tavan on sanottu mahdollistaneen sen, että vaatetus on halvempaa kuin koskaan aikaisemmin 

(Crawford 2020). Tuotteita tuodaan markkinoille kysynnän perusteella, josta kerätään tietoa 

hyödyntämällä sosiaalisen median algoritmeja sen mukaan, minkälaiset muotituotteet ovat ky-

seisellä hetkellä kovimmassa nosteessa (Hendriksz, 2017). Tämäntyyppistä yritystoimintaa 

harjoittaa esimerkiksi Fashion Nova, joka kuvaa tuotantoprosessinsa toimivan seuraavanlai-

sesti: sosiaalisen median vaikuttajan julkaistessa kuvan tuotteista, jotka keräävät runsaasti suo-

siota, pyrkii yritys tekemään tuotteista kopiota kuluttajille parin päivän sisällä (Hughes 2018). 

Ultranopea muodin tuotanto on samalla vaihtanut neljään sesonkiin perustuvan tuotannon 

52:ksi yhden viikon mikrosesongiksi. Tämä tarkoittaa samalla sitä, että mitä nopeammin tuot-

teet ovat tuotettu, sitä nopeammin ne myös poistuvat muodista. Hendrikszin (2017) mukaan oli 

tunnistettavissa viisi suurta muodin jälleenmyyjää, jotka ovat adoptoineet tuotantotavakseen 

ultranopean muodin strategian; ASOS, Boohoo, Missguided, Choosy ja Fashion Nova. Vuonna 

2020 näiden rinnalle nousi myös Shein (Crawford 2020).  

Tämä nopeutunut tuotantotahti, sen tuomat halvat tuotehinnat ja entisestään kiihtynyt 

trendien vaihtuminen on johtanut kertakäyttömuodin kulttuuriin, jossa vaatteiden poisheittä-

minen ei ole kuluttajalle ongelma (Crawford 2020). Tätä uutta asennetta heijastelee tutkimus-

tulos (Maybelle 2015) jonka mukaan nuoret naiset kokevat 2–3 käyttökerran jälkeen omista-

mansa vaatteet vanhoina ja niiden käyttämisen tuovan sosiaalisissa tilanteissa ahdistusta. Ult-

ranopean muodin ideassa yhdistyy siis kuluttajavetoinen tuotanto, jossa muodin kuluttamiseen 

liittyy uudenlainen asenne tavaroiden ostamiseen sekä digitalisaatiota hyödyntävä kaupan 

muoto.  

2.2.4 Kopiomuoti ja immateriaalioikeudet 

Pikamuotikulttuurin nousu ja sen harjoittamat toimintatavat ovat luoneet haitallisia, pitkään 

jatkuneita alailmiötä muotiteollisuuden sisällä. Näihin haasteisiin on pyritty sittemmin vastaa-

maan esimerkiksi muotioikeuden avulla. Muotioikeus oikeudenlajina yhdistelee immateriaali-
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oikeutta, kauppaoikeutta, kilpailuoikeutta ja työoikeutta (Jimenez – Kolsun 2010, s. 4). Tutki-

muksen kannalta näistä oleellisimpia ovat kuitenkin immateriaalioikeuden kysymykset. Muo-

titeollisuuden suurimmat immateriaalioikeudelliset huolenaiheet liittyvät tuotteiden kopioin-

tiin ja väärentämiseen (Jimenez – Kolsun 2010, s. 25.).  

Vaatemuodin kopioinnista puhuttaessa on erotettava toisistaan ilmiön neljä eri ulottu-

vuutta: toisesta tuotteesta inspiroituminen, tuotteiden yleisilmeen jäljittely, tuotteiden suora-

nainen kopiointi ja puhtaat tuoteväärennökset (Oesch ym. 2005, s. 35).  Näistä vain tuotevää-

rennökset ovat määritelty rikollisesti tuomittavaksi toiminnaksi. Väärennöksillä tarkoitetaan 

mitä tahansa luvatonta muiden tuotteiden jäljittelyä, jossa alkuperäisen tuotteen ulkonäkö, eti-

ketit, paketointi ja markkinointi toteutetaan täysin alkuperäisen tavoin. Tarkoituksena on siis 

tuottaa alkuperäisen tuotteen tilalle jotain, mitä myydään sen nimissä. Väärennöstuotteilla it-

sessään ei ole juurikaan arvoa: niiden arvo muodostuu suhteessa alkuperäiseen tuotteeseen, 

joka on mielletty väärentämisen arvoiseksi (Craciun, 2014, s. 19–20). Väärennöstuotteet muo-

dostavat noin 10 % maailmankaupasta vuotuisesti (Large 2019, s. 4). Väärennöstuotteet ovat 

samalla tuotantotoimintaa, joka uhkaa tuotesuunnittelijoiden oikeuksia suunnittelemiinsa tuot-

teisiin, erityisesti niiden käyttämiseen ja niistä saataviin tuloihin.   

 Keskeisin ero kopioinnin laillisuudessa piilee siinä, että vaatekappaleiden yleisilmeen jäljittely 

asianmukaisesti tehtynä ei erehdytä kuluttajia alkuperäisistä tuotteista. Periaatteessa toisten 

tuotteiden lähes identtinenkin jäljittely on sallittua kilpailunvapauden takia, mikäli jäljiteltä-

vänä olevalla tuotteella ja tuotteen mallilla ei ole jotakin yksinoikeutta tuottavaa immateriaali-

oikeutta eikä tuotetta yritetä virallisesti myydä alkuperäisen tuotteen sijasta (Oesch ym. 2005, 

s. 35). Tästä johtuen lähes kaikki nykyiset muotialan yritykset kohtaavat kopiointia ainakin 

joissain määrin (Brucculieri 2018). Kopioidussa vaatteessa esiintyvä siluetti ja mahdolliset yk-

sityiskohdat on jäljitelty useimmiten jostakin kalliista luksustuotteesta, mutta itse kopiotuote 

on valmistettu edullisemmista materiaaleista ja maksaa siksi alkuperäistä vähemmän (Diamond 

& Diamond, 2013, s. 112). 

Tuotekopiointi ja valmiiden mallien jäljittely ovat pikamuotitoiminnan kulmakiviä, mistä 

johtuen osalla halpamuotia tuottavista merkeistä ei välttämättä ole omia suunnittelijoita lain-

kaan (Cachon & Swinney 2011, s. 780). Pikamuotiyritysten harjoittaman kopioinnin on nähty 

merkittävästi heikentävän tuotekehitystyön kannattavuutta ja pahimmassa tapauksessa poista-

van hyödyt uusien tuotteiden luomisesta (Oesch ym. 2005, s. 169–170).  Erityisesti hinnaltaan 

edullisemmat, joskin laadultaan heikommat, ulkoisesti alkuperäisen kaltaiset tuotejäljitelmät 

voivat vallata täysin alkuperäisten tuotteiden markkinat. Kopioitujen vaatteiden ostamisesta ei 

aidon tuotteen suunnittelijan ole mahdollista saada hänelle kuuluvaa kompensaatiota. Joskus 
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tilanne voi kuitenkin kääntyä niin, että jäljitelmien huonolaatuisuus johtaa alkuperäisten tuot-

teiden myynnin kasvuun (Oesch ym. 2005, s. 170). 

Nykyisin, kun vaatemuodin kopiointi on entistä yleisempää, jäljittelyyn ovat lopulta tot-

tuneet sekä kuluttajat että alalla toimivat muotiyritykset (Large 2019; Brucculieri 2018). Ai-

kaisemmin väärennystuotteiden ostamiseksi miellettiin selkeät kopiot lähinnä erilaisten luk-

susbrändien (esimerkiksi Gucci, Balenciaga ja Dior) tuotteista, mutta ultranopean muodin 

yleistymisen myötä ilmiö on levinnyt ja seuraukset ovat entistä haitallisempia (Hilton & Chen 

2004, s. 349). Aikaisemman suurten yritysten tuotteiden kopioimisen lisäksi ideoita tuotteisiin 

omitaan myös pienyrittäjiltä ja yksityisyrittäjiltä (Brucculieri 2018). Pienemmät muotialan yri-

tykset, jotka tuottavat vaatteitaan vain pieninä määrinä, ovat raportoineet, että heidän tuotteis-

taan on liikkeellä niin paljon väärennöksiä, että kuluttajat ostavat jopa enemmän väärennettyjä 

tuotteita kuin alkuperäisiä (Jimenez–Kolsun 2010, s. 27.)  

Kuitenkin tuotteiden kopioinnin nähdään myös osittain demokratisoivan muotia, koska 

viimeisimmän muodin mukaisten tuotteiden, erityisesti luksustuotteiden, saavuttaminen on 

mahdollista suuremmalle osalle väestöä (Radon 2012; Large 109, s.26–28). Suurimmaksi mo-

tiiviksi jäljennösmuodin ostamiseen nähtiin niiden alhainen hinta (Radon 2012, s. 77; Large 

2019, s. 28). Tämän nähdään juontavan juurensa utilitaristisesta taloustieteellisestä ajatuksesta, 

jossa kuluttajat ovat rationaalisia toimijoita, jotka ostavat enemmän halvemmalla ja päinvas-

toin (Douglas and Isherwood 1996, 6). Jäljennöstuotteita hankkivat kuluttajat kokivat ne 

toiseksi parhaaksi vaihtoehdoksi silloin, kun alkuperäiset tuotteet ovat heidän saavuttamatto-

missaan (Large 2019, 26–27). Tilanteessa, jossa tekijänoikeuslakia muotiteollisuuden kohdalla 

tiukennettaisiin ja kopiointia kontrolloitaisiin, muodin kokonaishintojen arvioitaisiin nousevan 

(Diamond & Diamond 2013, s. 112).  

Internetillä ja sosiaalisella medialla on myös valtava rooli tuotekopioiden ja -väärennös-

ten levittämisessä, yleistymisessä sekä markkinoinnissa.  Internetin avulla kopioiden ostami-

nen on tehty aikaisempaa helpommaksi (Nuutinen, 2004, s. 66.) Digitalisaation myötä ko-

piotuotteiden myynti ja niiden luonne kuluttajien silmissä on myös muuttunut. Siinä, missä 

jäljennystuotteiden ostaminen on perinteisesti assosioitu katukauppiaisiin ja salaisiin ”mustiin 

pörsseihin”, on internet tuonut tuotteet lähemmäs tavan kuluttajaa (Large 2019, s. 30). Ko-

piotuotteet ovatkin kuluttajille varteenotettava huokea vaihtoehto eri luksustuotteille (Large 

2019, s. 27, 34). Esimerkiksi nettikauppa eBayssa on tarjolla valtava määrä erilaisia muotivää-

rennöksiä ja -kopiota (Treadwell 2012). Vastaavasti myös sosiaalisen median alustoista esi-

merkiksi Instagram on muodostunut suosituksi tavaksi myydä, mainostaa ja ostaa jäljennös-
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tuotemuotia (Kts. Stroppa ym. 2016; Zerba 2018). Jäljennöstuotteiden normalisoituminen on-

kin johtanut siihen, että autenttisten brändituotteiden sijaan kuluttajat ostavat tyytyväisinä ko-

pioita, mikäli ne vain näyttävät riittävän vakuuttavilta, jolloin tuotteiden symbolinen arvo on 

tavoitettavissa (Large 2019, s. 36). 

Yhdeksi suurimmaksi haasteeksi väärennöstuotteiden torjumisessa ovat nousseet ko-

piotuotteita myyvät yksittäisten ihmisten pitämät nettisivut. Sivut pyrkivät antamaan itsestään 

hyvän bisnesvaikutelman sekä perustavat usein toimintansa haluun tarjota kuluttajille alkupe-

räisiä vastaavia tuotteita halvemmilla hinnoilla, jotta kaikki voisivat osallistua luksuksen ku-

luttamiseen (Radon 2012, s. 75). Huolimatta tällaisten nettisivujen yleisyydestä ne ovat silti 

laittomia, sillä tuoteväärennöksiä tuottavassa yritystoiminnassa ei ole vastuusta vapautettuja 

toimijoita (Jimenez & Kolsun, 2010, s. 126).  

Tuoteväärennösten yleistyminen vaikuttaa kuluttajien ajatuksiin ja asenteisiin niitä koh-

taan (Yurchisin & Johnson, 2010, 137). Tämä puolestaan selittää kopiotuotteiden normalisoi-

tumista, sillä kuluttaja-asenteita tarkastelevan tutkimuksen mukaan (Large 2019) kopiotuot-

teita ostavat yksilöt eivät omaa poikkeavia arvoja ja normeja verrattuna niihin, jotka kuluttavat 

kopiotuotteita (2019, 98). Vuonna 2012 tehdyn tutkimuksen myötä huomattiin internetin yh-

teisöjen madaltaneen ihmisten kynnystä kerskakuluttamiseen ja tuotekopioiden ostamiseen 

heidän ollessa alttiimpia näkemään sitä muilta ja saadessaan sille sosiaalista hyväksyntää (Ra-

don 2012).  Esimerkiksi, jos jossain sosiaalisen median ryhmässä jaetaan positiivisia kokemuk-

sia kopiotuotteista ja niiden hankinnasta, päätyvät muut ryhmän jäsenet itsekin ostamaan vää-

rennetyn tuotteen todennäköisemmin (Yurchisin & Johnson, 2010, s. 137 & Radon 2012, s. 

77).  

2.2.5 Luksusmuoti  

Luksuksella terminä ei ole yhtä selitystä, vaan sen määritelmä on vahvasti subjektiivinen. Esi-

merkiksi Oxfordin käsikirja kulutukseen (2018) tarjoaa sanalle luksus seuraavanlaisen merki-

tyksen: [luksus on] (1) ” merkittävä mukavuuden ja ylellisyyden elinolotila” tai (2) ” ei-elin-

tärkeä, haluttu tavara, joka on kallis tai vaikeasti hankittavissa”. Tässä yhteydessä tarkastelen 

luksusta jälkimmäisessä merkityksessä vaatemuodin kuluttamiseen ja kulutustuotteisiin yhdis-

tettävänä terminä.  Luksus ja luksustuotteiden kuluttaminen perustuvat ajatukselle siitä, että ne 

ovat puhtaasti halupohjaisia kulutuskohteita tarpeisiin verrattuna (Berry 1994, s. 199). Katego-

riana luksuksen nähdään siis muodostuvan dikotomisena vastaparina välttämättömyystuotteille. 

(Taylor & Morin 2009). Ihmisen elämänlaadun ei siis nähdä aidosti kärsivän luksustuotteiden 

puutteesta samalla tavoin kuin välttämättömien tarpeiden tyydyttämättä jäämisestä. Kuitenkin 



24 

 

luksuksen määritelmä välttämättömyyden vastakohtana ei itsessään ole ongelmaton, sillä use-

asti historiassa tuotteet, jotka on aikaisemmin mielletty luksukseksi, ovat ajan saatossa muut-

tuneet välttämättömyystarpeiksi ja normeiksi (Dwyer, 2009, s. 334) 

Jälkimodernissa yhteiskunnassa luksuksen käsite on menettänyt alkuperäistä historial-

lista merkitystään, kun yhä useampi yritys ja toimija markkinoi tuotteitaan luksuksena. Tämän 

vuoksi luksuksen käsitettä on kuvattu puhkikuluneeksi ja jopa liian suhteelliseksi. (Ricca & 

Robins 2012, s. 1–9).  2000-luvun kulutusyhteiskunnassa elää myös pitkälti ajatus siitä, että 

jokaisen tulisi olla oikeutettu luksuksen kuluttamiseen ja sen tarjoamiin nautintoihin. Tämän-

kaltainen ajattelu on hämärtänyt käsitteen selkeyttä entisestään ja muuttanut sen moraalisesti 

latautuneeksi kokonaisuudeksi (Twitchell 2002, s. xiv–xv, 2–7.) Luksuksen ideaali on siis de-

mokratisoitunut ja muuttunut konseptiksi, joka on aikaisemman rajoitetun luonteensa sijaan 

muuttunut kaikille tarkoitetuksi. Samalla luksus on alkanut merkitä ihmisille keskenään eri asi-

oita (Danzigerin 2005, s. 7–8, 18–19.) Joillekin kuluttajille luksustuotteiden hankkiminen ja 

omistaminen on merkittävä tekijä yksilöiden itsetunnon kohottamisessa ja kuulumisen tunteen 

syntymisessä (Berry 1994, s. 11).  

Tyypillisiä ominaisuuksia luksusmuodille ovat tuotteiden massamuotia korkeampi hinta, 

laadukkaat materiaalit, yleinen tuotteen hyvälaatuisuus sekä kuuluisat suunnittelijat tuotteiden 

taustalla. luksusmuoti on ennen kaikkea brändeihin ja niiden takana oleviin suunnittelijoihin 

pohjautuva muodin muoto (Okwonko 2016, s. 13–14). Luksusmuotia määrittelevät nykyään 

myös korkean hinnan ja sen sisältämän statuksen lisäksi vaatimukset uniikkiudesta, autentti-

suudesta ja elämyksellisyydestä (Nyrhinen & Wilska 2012).  

Jotkut myös mieltävät ei-luksustuotteet luksustuotteita huonommiksi vain sen vuoksi, 

että ne eivät nimellisesti tai symbolisesti saavuta luksustuotteen statusta. Samat ihmiset tule-

vatkin usein siihen lopputulokseen, että korkeammin hinnoitellut tuotteet ovat tästä syystä au-

tomaattisesti halvempia vastikkeitaan parempia (Okwonko 2016, s. 105–106). Kuluttajat eivät 

välttämättä osta luksustuotteita niiden laadun tai varsinkaan käytännöllisyyden takia vaan brän-

dien rakentamien mielikuvien ja vaatteiden sisältämän symbolisen arvon vuoksi. (Honkavaara 

2000, s. 270–271.). Tuotteiden tarkoituksena on siis viestiä sanallisesti tai sanattomasti muille 

esimerkiksi omistajansa varakkuudesta tai trenditietoisuudesta. Tilanteessa, jossa vastahenkilö 

ei ymmärrä tuotteiden brändiarvon päälle tai ei näe kulutustuotetta sen arvossa, menetetään 

niiden tarjoama symbolinen valta (Honkavaara 2000, s.271). 
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Pikamuotikulttuuri on muuttanut muotikuluttamista aina vain kertakäyttöisempään suuntaan, 

ja nykyisten muodin kuluttamisen tapojen nähdään perustuvan jatkuvaan uusien trendien 

omaksumiseen ja vaatteiden nopeaan kiertoon. (Barness & Lea-Greenwood 2006.) Nykyisestä 

muotijärjestelmästä puhutaankin usein kertakäyttökulttuurina, koska trendien nopea vaihtelu ja 

kiihtynyt tuotanto on johtanut vaatteiden laadun merkittävään heikkenemiseen. Vaatteiden yli-

kulutus onkin merkittävä ongelma muotiteollisuuden saralla. Vaatteiden alati kasvavan suuren 

menekin vuoksi niitä massatuotetaan edullisissa Aasian maissa. Tämä puolestaan on johtanut 

tilanteeseen, jossa halvat hinnat kannustavat ja houkuttelevat kuluttajia tekemään yhä vain 

enemmän impulssiostoksia (Gabrielli ym. 2013). Halut ovatkin ylittäneet tarpeet siinä, mitä 

tulee vaatteiden ostamiseen. Hetken mielijohteesta tehdyt ostokset taas usein johtavat nopeasti 

tyytymättömyyteen ja tuotteen pois heittämiseen, kun kyseiset trendit ovat päässeet elinkaa-

rensa loppuun (Niinimäki, 2015, s. 272–278.) Näistä muutoksista johtuen muotiteollisuuden 

toiminnasta kokonaisuudessaan on tunnistettu kasvavissa määrin ympäristöllisiä ja eettisiä on-

gelmia, jotka johtuvat tuotantotahdin jatkuvasta kiihtymisestä.  

3.1 Ympäristöongelmat ja eettiset ongelmat 

Lisääntynyt muodin tuotanto kasvattaa kysyntää, joka puolestaan kasvattaa kokonaistuotannon 

määrää.  Eksessiivisen muodin kuluttamisen takia muotiteollisuudesta syntyy jätettä enemmän 

kuin koskaan. Jätettä syntyy koko tuotantoprosessin elinkaaren aikana aina tekstiilituotannosta 

logistiikkaan (mm. Bick, Halsey & Ekenga 2018; Mukherjee 2015). Iso osa syntyvästä jätteestä 

muodostuu yksittäisten kuluttajien ja yritysten pois heittämistä tuotteista.   

Merkittävimmät muodin tuotannossa syntyvät ympäristöongelmat ovat eksessiivinen ve-

den ja fossiilisten polttoaineiden (kuten öljy) käyttö, kasvihuonekaasupäästöjen syntyminen 

tehdastoiminnasta, toksisten tuotantoaineiden leviäminen maaperään (mikromuovi ja haitalli-

sen kemikaalit) sekä suurien kaatopaikkojen syntyminen poisheitetyille vaatekappaleille (Muk-

herjee 2015, s. 24–25). Niinimäen (2013, s. 14) mukaan vaatetusala on heti maatalouden jäl-

keen maailman toiseksi eniten vettä kuluttava tuotannonala. 

 

3 MUOTITEOLLISUUDEN ONGELMIA JA KESTÄVÄ 
MUOTI  
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Toinen merkittävä osa-alue globaaleja ongelmia, joita muotiteollisuuteen kytkeytyy, ovat eri-

laiset eettiset ongelmat. Nämä syntyvät erityisesti muodin tuotannon eri vaiheissa. Eettisiä on-

gelmia ovat esimerkiksi suurten muotibrändien tehtaiden sijainti. Tehtaat sijoitetaan usein ma-

talan elintason maihin, joissa tehdastuotannon tuomat ympäristövaikutukset aiheuttavat jo en-

tisestään huonoihin olosuhteisiin yhä enemmän haasteita (Bick & Halsey & Ekenga 2018).  

Ongelmia syntyy myös vaatteidentuotannossa käytetyn työvoiman sääntelyssä, sillä 

vaatteita valmistavat yksilöt ovat usein merkittävästi alipalkattuja tai aikaisemmin pahimmassa 

tapauksessa jopa lapsityövoimaa (Mukherjee 2015, s. 30). Pikamuotiteollisuuden ja sen tarjo-

amien halpojen hintojen tärkeimmäksi kulmakiveksi on nimetty halpatyövoiman käyttäminen 

(Crawford 2020). Halpatyövoiman keskittyminä on pidetty tyypillisesti esimerkiksi, Kiinaa, 

Intiaa ja Etelä-Amerikan valtioita (D’Ambargio 2014). Halpatyövoimaa hyödyntäviä tehtaita 

löytyy kuitenkin myös länsimaista, esimerkiksi Britanniasta ja Suomesta (D’Ambargio 2014; 

Crawford 2020; Härri & Moilala 2014, s. 6). Britanniassa halpatyövoimaa käyttävissä tehtaissa 

työntekijöiden keskimääräiseksi tuntipalkaksi raportoitiin noin 4 puntaa tunnilta huolimatta 

siitä, että valtion minimipalkan rajaksi on määritelty n. 9 puntaa tunnilta (Crawford 2020). 

Vaateteollisuuden parissa työskentelevät ihmiset elävätkin pääsääntöisesti valtiokohtaisen 

köyhyysrajan alapuolella eivätkä siis tällöin saa työstään yleisen elintason (eng. living wage) 

mukaista palkkaa (Mukherjee 2015, s. 30).  

Alipalkkauksen lisäksi myös työolosuhteet itsessään sisältävät paljon muita eettisiä on-

gelmia. Monet muotiteollisuuden parissa työskentelevät henkilöt kärsivät useista fyysisistä 

vammoista, joita tuotannon haitalliset kemikaalit ja monotoniset, toistoa vaativat työtehtävät 

aiheuttavat (D'Ambrogio 2014, s. 2–4; Bick & Halsey & Ekenga 2018, s. 2). Ihmisten lisäksi 

eläimiin kohdistuva väkivalta ja niiden haitallinen hyötykäyttö (esim. turkistarhaus, untuvat, 

nahka) ovat eräitä muotiteollisuudelle kritiikkiä keränneitä eettisiä ongelmia (Mukherjee 2015, 

s. 31). 

3.2 Kenelle muotia tehdään? 

Suunniteltaessa mallistoja kokoelmat on usein tehty vain yhdenlaista vartaloihannetta ajatellen. 

Muodin sosiaalisiin ongelmiin liittyy myös siis erilaisia saavutettavuuteen liittyviä haasteita. 

Erityisesti naistenmuodissa hoikkuuden ihannointi ja sopusuhtainen tiimalasivartalo toimivat 

useissa tapauksissa muodin suunnittelun pohjana (Bisphop ym. 2016). Karuimmissa tapauk-

sissa muotisuunnittelijat ovat itse ottaneet kantaa siihen, etteivät halua esimerkiksi lihavien 
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ihmisten käyttävän vaatteitaan. Kuuluisa tapaus tästä on muotisuunnittelija Karl Lagerfeld, 

joka on useaan otteeseen ilmaissut, ettei ”kukaan halua nähdä kurvikkaita naisia” ja 

kuinka ”muodissa on kyse unelmista ja illuusiosta”, minkä vuoksi hoikkuuden ja vammatto-

muuden (eng. able-bodied) ihanteen ylläpitäminen on oikeutettua (Jennings 2019).   

Näkyväksi haasteet tulevat myös muodin markkinoinnissa, jossa vaatekatalogeihin pää-

tyy vain valkoihoisia, hoikkia ja vammattomia nuoria ihmisiä (Reddy-Best 2014, s. 64–65). 

Tuotteiden mainostamisen kautta vaatetusbrändit siirtävät erilaisia merkityksiä vaatteisiinsa, 

jotka puolestaan antavat ymmärtää jotain käyttäjiensä ideologioista ja jopa elämäntyyleistä. 

Brändit käyttävät merkittävän määrän rahaa toiminnassaan oikeanlaiseen mainostamiseen, 

jolla tietyntyyppistä imagoa saadaan muodostettua (Okwonko 2016, s. 107 & Solomon & Ra-

bolt 2004, s. 278). Myös vaatteille asetetuilla markkinahinnoilla voidaan vaikuttaa siihen, ketkä 

minkäkin yrityksen vaatteita päätyvät ostamaan (Okwonko 2016, s. 140–141). Tämä prosessi 

perustuu hienovaraisiin tekniikoihin, jotka uudelleenmäärittävät symbolisia merkityksiä yritys-

ten vaatteille. Usein tämä tapahtuu esimerkiksi hyödyntämällä tietyn näköisiä yksilöitä mai-

noskuvissa (Crane & Bonove 2006, s. 322). Tässä ilmeneekin siis representaation merkitys, 

kun muokataan ihmisten mielikuvia siitä, kenelle muotia valmistetaan. Vain tietynlaisen rep-

resentaation käyttäminen markkinoinnissa luo kommunikatiivisia normeja siitä, millaiset vaat-

teet kullekin ovat soveliaita ja ihanteellisia (Reddy-Best ym. 2018, s. 66.) Tällä tavoin muodin 

kautta rakennetaan sosiaalisia luokkia, jolloin tietynlaisen muodin piiristä voidaan rajata 

ulos ”vääränlaiset” yksilöt.  

3.3 Kestävä kehitys ja vastuullisuus muotiteollisuudessa 

Muodin massatuotannon ollessa merkittävässä kasvusuhdanteessa yhä vain halvemmilla 

hinnoilla ja globaalisti helpommin saavutettavissa kestävyydestä on tullut kiireellinen ongelma 

kuluttajien, poliitikkojen ja brändien keskuudessa. Tietoisuus muotiteollisuudessa vallitsevista 

haitallisista käytänteistä on levinnyt, ja kuluttajat ovat tietoisempia siitä, mitä yletön kerskaku-

luttaminen aiheuttaa ympäristölle. Samalla jatkuvan ilmastonmuutoksen aiheuttamat paineet 

ovat alati kasvussa, mikä nostaa entisestään tarvetta muutokselle. Yhä useammat ihmiset ovat 

kiinnostuneita esimerkiksi vaatteissaan käytetyistä materiaaleista, siitä, minkälaisissa oloissa 

vaatteet on tuotettu, ja keinoista, joilla muotia voi jatkossa kuluttaa kestävämmin (Nyrhinen & 

Wilska 2012).  Samalla kysymykset tuotantotoiminnan vastuullisuudesta ovat myös nousseet 
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pintaan, ja lähes poikkeuksetta jokainen yritys haluaa profiloida itsensä vastuulliseksi yri-

tykseksi.  

Vastuullisuuden käsite muotiteollisuudessa voidaan jakaa kolmeksi kategoriaksi, jotka 

ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu sekä taloudellinen vastuu (Caniato ym. 2010, s. 659; 

Henniger 2016). Näistä kolmesta vastuullisuuden määritelmästä painavimpana muotiteollisuu-

dessa on ympäristövastuu, joka tarkoittaa yrityksen toiminnan toteuttamista ekologisesti kes-

tävällä tasolla (Gardetti & Torres 2013, s. 188). Ympäristövastuun käsite kattaa esimerkiksi 

hiilineutraaliuden, tuotannon vähäpäästöisyyden, materiaalien kierrättämisen ja uusiokäytön 

tekstiiliteollisuudessa (Caniato ym. 2010, s. 661). Kuitenkin myös sosiaalinen vastuu kestävän 

kehityksen osatekijänä puhuttaa tekstiili- ja muotialalla. Sosiaalisen vastuun ongelmiksi miel-

letään esimerkiksi huonot työolot, lapsityövoiman käyttö, alipalkkaus ja inhimilliset rajat ylit-

tävät työajat (Härri & Moilala 2014, s. 6).  

Tuotantopuolen vastuullisuuden lisäksi kuluttajien harjoittama vaatemuodin kulutuksen 

ympäristöystävällisyys on keskeinen osa vastuullisuuden tarkastelua tekstiili- ja muotialalla 

(Gardetti & Torres 2013, s. 188). Perinteisesti vastuullinen kuluttaminen on ymmärretty kulu-

tuksen vähentämiseksi eettisten tai ekologisten tuotteiden ostamisen sijaan (Black & Cherrier 

2010). Kuitenkin kehityksen perustuessa pitkälti jatkuvaan kasvuun on kaiken ostotoiminnan 

pysäyttämistä ja merkittävää vähentämistä pidetty samalla huonona asiana. Tälle on pyritty 

jäsentämään vaihtoehtoja esimerkiksi hitaan muodin (eng. slow fashion) käsitteen kautta (Hen-

ninger & Aleviouz & Oates 2016, s. 400–401).  

Hitaan muodin konsepti perustuu sille ajatukselle, että muodin suunnittelun, tuotannon, 

kulutuksen ja käytön on oltava toteutettavissa eettisemmin ja kestävämmin kuin mitä ne nyt 

ovat. Hitaassa muodissa sanaan hidas sisältyy sen arvoja ja ideologiaa. Esimerkiksi Clarkin 

(2008, s. 427–428) yhteenvedossa hitaaseen muotiin yhdistyy kolme näkökulmaa: (1) paikal-

listen resurssien arvostaminen, (2) tuotantoprosessin läpinäkyvyys sekä (3) aistikkaat ja kestä-

vät tuotteet, joilla on pidempi käyttöikä ja jotka ovat lähtökohtaisesti arvokkaampia kuin taval-

liset tuotteet. Tuotantoprosessien muuttamisen lisäksi hitaassa muodissa on siis tarkoituksena 

uudenlaisen arvostuksen luominen vaatetusta kohtaan nykyisen kertakäyttömuodin tilalle 

(Clark 2008, s. 427). 

Käynnissä on siis vaatteiden tuottamisen ja kuluttamisen kääntäminen päälaelleen, 

jossa suuren määrän sijaan tuotetaan vähän laadukkaita vaatteita kohtuullisessa ajassa. Samalla 

ihmisten käsityksiä vaatteiden hinnoista ja kuluttamistottumuksista pyritään muuttamaan. Siinä, 

missä pikamuoti ja äärimmilleen viedyt vaatetuotannon yksiköt ovat pelkistäneet vaatteiden 

tuottamisen hinnan muutamiin kymmeniin sentteihin, on ekologisesti tuotetun hitaan muodin 
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tarkoitus maksaa enemmän sekä tekijöilleen ja asiakkaille. Hitaassa ja kestävässä muodissa 

panostetaan laatuun kaikilla tuotteen valmistamiseen liittyvillä osa-alueilla materiaaleista työ-

olosuhteisiin ja koko yhteiskuntaan.  

3.3.1 Ekomuoti uutena luksuksen muotona 

Uutena kestävän muotiteollisuuden sivuilmiönä on syntynyt näkemys, jossa osa ylellisyyttä 

(luksusta) on se, että tuotteet ovat eettisesti ja ekologisesti valmistettuja (Nyrhinen & Wilska 

2012). Lisääntyvä yhteiskunnallinen tietoisuus näkyy luksuskulutuksessa muun muassa ekolo-

gisina eettisinä valintoina, jotka mielletään älykkäiksi (ks. Yeoman 2011; McMahon-Beattie 

2014; Nyrhinen & Wilska 2012.) Eettisyyden ja ekologisuuden suosiminen ovat jo jonkin aikaa 

olleet kansainvälisesti kasvavia trendejä, mistä johtuen ihmiset ovat vähitellen omaksuneet 

myös uuden käsityksen ylellisyydestä. Tämäntyyppisen luksuskuluttamisen omaksumisen 

syyksi on esitetty, että tällaisten tuotteiden suosiminen tarjoaa syyllisyydestä vapaata luksusta 

(Joy 2012, s. 274; Nyrhinen & Wilska 2012). Yeomanin (2011) mukaan eettisessä kuluttami-

sessa laatu korvaa yhä useammin määrää, ja näkyvän varallisuuden merkitys on aikaisempaa 

pienempi. Myös tuhlailevaan kulutukseen (kerskakulutukseen) suhtaudutaan yhä torjuvammin.  

Tämän ilmiön yleistymisen myötä on siis alkanut muodostua oma kuplansa luksusmuo-

dista, joka painottuu eettiseen ja ekologiseen tuotantoon (Lo & Ha-Brookshire 2018). Esimer-

kiksi mitä lähempänä ostajan asuinpaikkaa vaatteet on valmistettu ja mitä enemmän niissä on 

käytetty kestäviä materiaaleja, sitä ylellisempiä ne ovat ja sitä paremmin ne toteuttavat luksus-

muodin ideaa. Kestävien materiaalien lisäksi myös kohtuullisen palkan maksaminen vaatteiden 

tekijöille lasketaan eettisen tuotantotoiminnan periaatteisiin, mikä lisää tuotteiden kokonais-

kustannuksia (Henninger & Aleviouz & Oates 2016, s. 400–401). Näistä tekijöistä johtuen 

ekologisesti tuotetut tuotteet (erityisesti muoti) tapaavat olla kalliimpia kuin kestämättömästi 

valmistetut vaihtoehdot. Tuotteiden korkeampi hinta sulkee enemmän ihmisiä ulos ja näin tu-

kee kokonaisuudessaan luksustuotteen määritelmän täyttymistä (Berry 1994, s. 8). Onkin pi-

detty huolestuttavana trendinä sitä, mikäli eettisestä ja kestävästä kuluttaminen tulisi puhtaasti 

luksuskuluttamista tai jotakin tähän rinnastettavaa. 

3.3.2 Kestävän muotiteollisuuden haasteet ja kritiikki 

Kestävyysnäkökulmat ja vastuullisuuden arviointi on vaatteiden tuotannossa hyvin monimut-

kaista, koska vaatetusteollisuuden toimitusketju on hajanainen, kompleksi ja maailmanlaajui-

nen. Valmistusprosessit ovat nykyisellään vähemmän läpinäkyviä kuin esimerkiksi elintarvi-
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ketuotannossa (Clark 2008, s. 427–428). Näin ollen kuluttajalla on hyvin rajoitetut mahdolli-

suudet arvioida vaatteiden todellista kestävyyttä ja eettisyyttä. (Niinimäki, 2010, s. 152.) Tästä 

johtuen viherpesu (eng. greenwashing) on harmillisen yleinen ja haitallinen ilmiö muotiteolli-

suuden saralla.  

Viherpesulla tarkoitetaan yrityksen toimintaan ja markkinointiin kytkeytyvää ilmiötä, 

jossa kuluttajalla ei tarjota realistista informaatiota liittyen kulutuksen ympäristövastuulliseen 

toimintaan. Delmas & Burbano 2011, s. 66–67). Toisin sanoen yrityksen harjoittama liiketoi-

minta saadaan hyvällä markkinoinnilla vaikuttamaan ympäristöystävällisemmältä kuin mitä se 

todellisuudessa on. Viherpesusta on olemassa eri asteita, ja sen esiintymismuodot vaihtelevat 

selkeistä hienovaraisiin. Viherpesu voi näkyä joko yrityksen ympäristövastuullisten toiminto-

jen esittämisen kautta tai tuotetasolla. (Delmas, Burbano 2011, s. 67–68). Viherpesun harjoit-

tamiselle yritystoiminnassa on lukuisia syitä, joista yksi on positiivisten ympäristöasenteiden 

lisääntyminen ja sen vaikutukset kulutustottumuksiin. Tämä motivoi yrityksiä sekä aidosti toi-

mimaan ympäristöystävällisesti tai vähintäänkin vaikuttamaan ympäristöystävälliseltä myyn-

nin lisäämiseksi. (Delmas & Burbano 2011, s. 68). Yritys voi siis harjoittaa viherpesua joko 

täysin tarkoituksenmukaisesti tai tahattomasti. Tahattomasti aiheutunut viherpesu voi puoles-

taan johtua esimerkiksi yrityksen riittämättömästä ympäristötiedosta tai sisäisen kommunikaa-

tion puutteesta. (Delmas & Burbano 2011, s. 74.) 

Kuten todettu, kestävää muodin kuluttamista tarkastelevissa tutkimuksissa enemmistön 

asenteet ympäristön suojelua ja kestävää kuluttamista kohtaan ovat usein positiivisia (Niini-

mäki 2010; Niinimäki 2015). Tästä huolimatta muodin kuluttaminen on kasvanut (Tilastokes-

kus 2017) ja maapallon ympäristökuormitus jatkunut samalla. Tätä arvoristiriitaa kuluttajien 

raportoimissa ympäristöasenteissa ja heidän ympäristömyönteisen kuluttamisensa välillä on 

kuvattu termillä ”green gap” tai ”action-value gap” (Blake 1999). Monet pikamuotia kulutta-

vista yksilöistä mieltävät olevansa huolissaan ympäristön tilasta ja pikamuotijärjestelmän vas-

tuuttomuudesta mutta osallistuvat tästä huolimatta pikamuodin kuluttamiseen, joka on ristirii-

dassa huoliensa ja asenteidensa kanssa (Niinimäki, 2015, s. 272–278).  Kuluttajien tekemät 

valinnat voivat olla siis hyvinkin irrationaalisia eivätkä vastaa aina kuluttajan arvomaailmaa 

(Jansson-Boyd, 2010, s. 187; Niinimäki, 2010, s. 161). Tämä voi riippua esimerkiksi siitä, ta-

voitteleeko kuluttaja kyseisellä ostohetkellä henkilökohtaista vai kollektiivista hyötyä hankin-

nallaan (Niinimäki, 2010, s. 161). Muodin kulutuksen kasvu osoittaa, ettei tietoisuus vaikuta 

kuitenkaan kulutuksen määrään. Osasyynä tälle on, että pikamuotia suosiva kulutus on kaikesta 

huolimatta hyväksytty sosiaalinen normi (Lundblad & Davies 2016, s. 150; Niinimäki 2010, s. 

151; McNeil & Moore 2015). On kuitenkin huomionarvoista pohtia yksilölle asettavan vastuun 
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määrää ja kyseenalaistaa sitä, saadaanko tällä puolestaan käännettyä vastuuta pois yritysten 

toiminnasta (Wilska 2011). 

Malier (2019) esittää myös, että kuluttajien tekemien päätösten korostaminen kestä-

vässä kulutuksessa johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen ja korostaa jo valmiiksi hyväosaisten 

kykyä valintojen tekemiseen. Näin eettisen kuluttamisen arkipäiväistyminen sosiaalista hyväk-

syntää keräävänä arvona johtaa huonompiosaisten ihmisten moralisoinnin ongelmaan (Malier 

2019, s. 1116). Siinä, missä esimerkiksi pikamuodin ostaminen on osalle ihmisistä välttämätön 

keino vaatetuksen hankkimiseen (Brooks 2015), on se osalle puolestaan vain ylimääräinen 

vaihtoehto siinä missä kestävä muotikin (Black & Cherrier 2010, s. 450). Niinpä toiminnan 

malli, jossa jo valmiiksi vähän valinnanvaraa omaavat yksilöt niputetaan samaan kategoriaan 

parempituloisten kanssa, voi johtaa eriarvoisuuden lisääntymiseen (Brooks 2015, s. 231–232). 

Huolimatta siis siitä, että vastuullisen muodin tuotannon ja ”ekomuodin” kehittäminen 

on suunta kohti kestävää kehitystä, ei se itsessään ole ongelmaton konsepti vaan vaatii hiomista 

ennen kuin varteenotettavia tuloksia alkaa syntyä. Onkin syytä tiedostaa, että kestävä muodin 

kulutus ei tarkoita varsinaisesti kuluttamista vähemmän vaan kuluttamista niin, että kulutuk-

sesta syntyvä hyötysuhde on parempi. Kestävä kulutus ei myöskään yksinään ratkaise kaikkia 

ongelmia, vaan se tarjoaa sovellettavan konsepti ratkaisemaan joitakin kulutukseen liittyviä 

ongelmia ja vähintäänkin lisäämään tietoisuutta siinä esiintyvistä ongelmista. (Jansson-Boyd, 

2010, s. 190.) 
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Kulutuksella tarkoitetaan tämän tutkimuksen yhteydessä Ilmosen (2007, s. 251) jäsennystä, 

jossa yksinkertaistettuna kulutus on tavaroiden siirtämistä hyödykkeen luokkaan eli tavaroiden 

käyttöä.  Kulutus edustaa siis sitä hetkeä, jossa talous ja arkielämä kohtaavat. Kulutuksen ta-

loudellista puolta ilmentävät tuotehinnat ja arkista puolta ilmentää tuotteiden käyttöarvo eli 

prosessi, jossa kuluttajat mieltävät jonkin kulutustavaran tarpeidensa kohteeksi (Ilmonen, 2007, 

s. 67.) Ostotapahtuma, joka mielletään usein kulutuksen keskiöön, on kuitenkin todellisuudessa 

vain pieni osa kuluttamisen kokonaistapahtumaa. Kuluttajien mieltymyksiin myös vaikutetaan 

erilaisilla tekijöillä, jotka ohjaavat tarpeita, kulutuspäätöksiä ja kulutusesineiden käyttöä. Täl-

laisia tekijöitä ovat esimerkiksi markkinointi ja mainonta (Ilmonen, 2007, s. 251–252.) 

Ihmisen kulutustottumuksiin vaikuttavista tekijöistä Puusa ym. (2012, s. 176–177 ja Raa-

tikainen (2008, s. 10–18) erottelevat kategorioiksi yksilölliset tekijät sekä tuotannolliset tekijät. 

Tuotannollisiksi tekijöiksi he nimeävät yksilöstä itsestään riippumattomat tekijät, kuten muo-

din tuotantoprosessit, markkinointi, poliittinen päätöksenteko ja yleisesti saavutettava tieto. 

Tuotannollisille tekijöille ominaista on, että niissä korostuvat yksilön mahdollisuuksien pie-

nuus vaikuttaa näiden tekijöiden olemassaoloon poislukematta kuluttajan mahdollisuutta vai-

kuttaa siihen, miten hän näihin eri tekijöihin suhtautuu (Puusa ym. 2012, s. 177; Raatikainen 

2008, s.14–18).  

Yksilöllisiksi tekijöiksi nimetään puolestaan yksilöön itseensä kiinteästi liitoksissa ole-

vat tekijät, kuten persoonallisuus ja identiteetti, mielenkiinnon kohteet ja yksilön sosiaaliset 

suhteet. Yksilölliset tekijät voivat olla joko tiedostettuja päätöksentekoja tai tiedostamattomia, 

automaattisesti aktivoituvia tekijöitä. Ne jakautuvat siis yksilön omaan vaikutuksen piiriin ja 

valintoihin sekä vaikeasti tiedostettaviin implisiittisiin tekoihin (Puusa ym. 2012, s. 176; Raa-

tikainen 2008 s. 10–14).  

Näiden lisäksi kulutustottumuksiin vaikuttavat myös yksilöiden sosiaalinen ja kulttuuri-

nen ympäristö sekä henkilökohtainen tieto ja kokemukset. Myös sosiaalisesti hyväksytyillä 

roolimalleilla, kuten esimerkiksi julkisuuden henkilöillä, nähdään olevan tärkeä rooli muodin 

leviämisessä ja kulutustottumusten syntymisessä (Crane 2012, s. 1–2).  

 

4 MUODIN KULUTUSTOTTUMUKSIIN VAIKUTTAVAT 
TEKIJÄT 
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4.1 Yksilölliset tekijät kulutustottumuksia rakentamassa 

Monien kulutustuotteiden kohdalla halu kuluttaa kyseisiä tuotteita on seurausta halusta itseil-

maisuun ja identiteetin rakentamiseen. Identiteetti toimii myös yhteyttä luovana terminä yksi-

lön sosiaalisten, henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten tekijöiden välillä. Thornquist (2018, s. 

824) esittää, että vaatetus on yksi perustavanlaatuinen ihmisen olemassaolon ilmentymä siinä 

missä omakuva, sosiaalinen kanssakäyminen ja kulttuurien välinen viestintäkin. Oxfordin sa-

nakirja (2018) määrittelee identiteetin seuraavanlaisesti: [identiteetti on] ”fakta, jonka mukaan 

ihminen tai asia on jotakin, sekä luonteenomaiset määrittelevät tunnusmerkit, joiden mukaan 

henkilö tai asia on jotakin”. 

Vaatetus on puolestaan yksi merkittävä identiteettityökalu, joka toimii tällaisten erilais-

ten symbolisten rajojen osoittajana ihmisten välillä. Yksilön identiteetti on siis juurtuneena tä-

män vaatevalintoihin ja muotiin, johon tämä pukeutuu (Gonzalez & Bovone 2012). Identiteet-

tiä siis tuotetaan erilaisin ilmaisun keinoin ja symbolien välityksellä. Tämä pitää erityisesti 

paikkansa vaatemuodin kohdalla (Salomon & Rabolt 2004). Erityyppisten vaatteiden käyttä-

minen määrittää ulkonäköämme tiettyyn pisteeseen saakka, jolloin ne luovat hyvän alustan it-

seilmaisun pohjaksi (Crane & Bonove 2006, 332).  

Vaatteet muodostavat ihmisten identiteettiä yhä selkeämmin, kun muut identiteettiä ra-

kentavat kulutusvalinnat ovat menettäneet voimaansa (Campbell 2012; González 2012). Halu 

kuluttaa muotia siis juontaa juurensa haluun rakentaa omaa yksilöllistä identiteettiä, jolla vies-

tiä muille persoonastaan, arvoista ja sen kautta tavoistaan olla ja elää (Crane & Bonove 2006). 

Kuluttamisen muodostajana toimivat vahvasti myös arvot ja arvolatautunut käyttäytyminen. 

Schwartzin (1992) mukaan arvot ovat ihmisen yleisluontoisia, toivottavia päämääriä, joita he 

käyttävät mittapuina sen arvioimiseen, ovatko teot, tapahtumat tai muut ihmiset ympärillä hy-

viä vai pahoja. Ne ovat siis ”konsepteja tai uskomuksia liittyen haluttuihin lopputulemiin” 

(Schwartz 1992, s. 27). Se, minkälaiset arvot painottuvat kunkin yksilön identiteetissä, reso-

noivat esimerkiksi myös sen kanssa, minkälaista kulutuskäyttäytymistä tämä henkilö harjoittaa 

ja tukee; ihmisillä on pääsääntöisesti tapana toimia tavoilla, jotka korostavat heidän henkilö-

kohtaisia arvojaan. Sekä spontaani että harkittu käyttäytyminen ilmaisevat yksilön arvoja, jol-

loin nähdään, että sekä tiedostettu ja tiedostamaton käyttäytyminen on arvo-ohjautuvaa 

(Schwartz 1992, s. 28).  

Arvojen lisäksi yksilölähtöistä päätöksentekoa ohjailevat yksilön tarpeet ja halut. Ihmi-

nen motivoituu toimintaan, kun hänellä herää jokin tarve, joka täytyy tyydyttää (Jansson- Boyd, 

2010, s. 116). Tunnetuimman tarveteorian, Maslow’n tarvehierarkian (1943), mukaan ihmisen 
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perustarpeet voidaan jakaa viiteen luokkaan: fysiologiset tarpeet, turvallisuus, yhteenkuulumi-

nen, arvonanto ja itsensä toteuttaminen. (Jansson-Boyd 2010, 108–110). Tarpeita kuvaavat teo-

riat perustuvat ajatukseen siitä, että ihmisellä on perustavanlaatuisia, biologista alkuperää nou-

dattelevia fysiologisia ja sosiaalispsykologisia tarpeita. Kun yksilön tarpeet on tyydyttämättä, 

hän kokee epätasapainoa, jota hän yrittää toimillaan tasapainottaa. 

Näiden perustarpeiden tyydyttämisen myötä meille on kehittynyt ajatus myös erilaisista 

välttämättömyystuotteista ja välttämättömyyteen perustuvasta kuluttamisesta (Aro & Wilska 

2014). Sitä, mikä voidaan tarvepohjaisesti mieltää välttämättömyyskuluttamiseksi, ei voida 

täysin objektiivisesti todeta, sillä välttämättömyystarvikkeiden kategoria voi sisältää lähestul-

koon mitä tahansa, joka korreloi yksilön halujen, tarpeiden ja mielitekojen kanssa. Niinpä tul-

kinnat välttämättömyyksistä ovat aina subjektiivisia (Aro & Wilska 2014, s. 710). Yksilön tar-

peet myös muuttuvat jatkuvasti ympäristön, muiden ihmisten kanssa vuorovaikuttamisen ja 

elämänkokemuksen vaikutuksesta (Jansson-Boyd 2010, s. 115–116.) Kuluttajien tarpeiden ja 

mielihalujen välillä on myös pystytty tunnistamaan eroja. Siinä, missä näiden tarpeet muuttuvat 

usein hitaasti, ovat mielihalut jatkuvan vaihtelun alaisia (Jansson-Boyd 2010, s. 117). Yksilöi-

den mielihalujen muuttaminen tarpeiksi mahdollistaa puolestaan muodin nopean muuttumisen 

ja siten uusien tuotteiden myymiseen. 

4.2 Sosiaaliset tekijät ja markkinointi kulutustottumuksia rakentamassa 

Yksilöllisten tekijöiden lisäksi tehdyt kulutuspäätökset ja samalla muodin kuluttaminen ovat 

myös vahvasti sosiaalisesti latautuneita sekä erilaisin markkinointikeinoin ohjailtuja.  

Yksilön sosiaalisilla suhteilla, kuten perheellä, asumisympäristöllä, ystävillä ja kulttuurilla, on 

merkitystä ostokäyttäytymiseen vaikuttamisessa. Esimerkki tällaisesta latautuneisuudesta on 

sosiaalinen vaikutus. Turner (1991) määrittelee sosiaalisen vaikutuksen tarkoittamaan painetta, 

jota ryhmät luovat yksilölle, kuluttaa, ajatella ja jakaa ryhmän sisäisiä tapoja. Sosiaalinen vai-

kutus näkyy esimerkiksi yksilön ostopäätöksinä muodin kuluttamisen kontekstissa. Yksinker-

taistettu näkemys tästä prosessista on, että ihmisten käyttäytyminen ilmenee aikomusten (asen-

teet, tunteet, sosiaaliset tekijät), tapojen ja olosuhteiden summana. Kuluttajien asennepohjai-

seenkin käytökseen vaikuttaa se, kuinka helpoksi tai vaikeaksi vallitsevat olosuhteet halutun 

toiminnan tekevät (Triandis 1977, s. 194–234.) Myös Puusa ym. (2012, s. 176–177) ja Raati-
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kainen (2008, 10–18) kuvaavat sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön vaikuttavan yksilön käyt-

täytymiseen ja päätöksentekoon. Toisin sanoen ryhmät, joissa kuluttaja toimii ja ottaa osaa, 

sekä ryhmät, joihin henkilö haluaisi kuulua, vaikuttavat tämän kulutuskäyttäytymiseen.  

Ihmisten välisen käyttäytymisen ja sosiaalipsykologisten vaikutusten lisäksi kulutustot-

tumuksiin ja niihin liittyviin asenteisiin vaikuttavat myös demografiset tekijät (Giddens 1991, 

s. 62). Demografiset tekijät ovat tyypillisesti kuluttajien piirteitä, joita on mahdollista opera-

tionalisoida, mitata ja analysoida suhteellisen vaivattomasti. Demografisia tekijöitä pidetään 

ihmistutkimuksen kulmakivinä. Sosiologisen kulutustutkimuksessa keskitytään demografisia 

taustatekijöistä useimmin esimerkiksi iän sukupuolen, koulutustason, ammatin ja tulotason 

luomiin vaikutuksiin (Giddens 1991). Kuitenkin niiden selitysvoimaa kulutuskäyttäytymisen 

ohjaajana on myös kritisoitu, sillä kuluttamisen konteksteilla ja yksilöiden harjoittamilla elä-

mäntyyleillä on nähty olevan suurempi selittävä voima (Solomon ym. 2010, s. 577).  

Kuluttamisessa kulttuurin nähdään myös vaikuttavan merkittävästi yksilön tekemiin va-

lintoihin ja ostokäyttäytymiseen, joka voi olla hyvinkin erilaista jopa maiden sisällä (mm. 

Cherrier 2007; Jafari & Goulding 2008). Tätä kuvaavat termit kulutusyhteiskunta ja kulutus-

kulttuuri, jotka syntyivät kuvaamaan toisen maailmansodan jälkeen muodostunutta kapitalis-

tista yhteiskuntamallia, jossa kulutus on yksilöiden keskeisin olemisen toiminto. (Sassatelli 

2007, s. 2, 22.) Tämän takia puhumme esimerkiksi länsimaalaisesta kulutuskulttuurista. Ter-

missä jäsennetään sitä, kuinka olemme kaikki nykyään jollakin tasolla riippuvaisia kulutuk-

sesta ja sen nähdään olevan arkielämän elinehto. (Jansson-Boyd, 2011, s. 1–2; Ilmonen, 2007, 

s. 257–258.) Erityyppisissä kulutuskulttuureissa on ihanteita, joita kuluttajat pyrkivät harjoit-

tamaan kuluttamisensa ja kulutusvalintojensa kautta. Pyrkiessään kohti näitä ihanteita kulutta-

jat kuvittelevat pääsääntöisesti ilmaisevansa omia yksilöllisiä tarpeitaan, kun todellisuudessa 

kuluttajat muokkaavat omia tarpeitaan sopimaan paremmin kyseisen kulutuskulttuurin senhet-

kisiin ihanteisiin. (Dittmar 2008, s. 199–200.) 

Myös muotijärjestelmän instituutiot pyrkivät vaikuttamaan yksilöiden kulutuskäyttäyty-

miseen luomalla kuluttajille ”ongelmia” eri tavoin, kuten trendien suunnitellulla vanhentumi-

sella sekä alennuksilla (Yurchisin & Johnson 2010, s. 62–63). Yhteiskunnallisella tasolla tar-

kasteltuna muoti on myös instituutio, jonka yhtenä päämääränä on luoda lisää kuluttamista 

tarjoamalla jatkuvasti uusia tuotteita joita kuluttaa (Nuutinen, 2004, s. 67). Muotiyritykset pyr-

kivät tällä tavoin vaikuttamaan kuluttajiin, jotta nämä saataisiin hankkimaan jotain uutta ja nä-

ennäisesti parempaa vaatetusta ennen kuin tälle olisi oikeasti tarvetta. Modernin muotijärjes-

telmän koko luonnetta määrittää sen nopeatempoisuus. Esimerkiksi mediassa esitellään ja ku-
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vataan uusia vaatemallistoja niin, että kuluttaja tarvitsee nämä uudet vaatekappaleet voidak-

seen olla onnellinen. Tällä tavoin luodaan välillistä epämukavuutta kuluttajan nykytilanteen ja 

ideaalitilanteen välille, koska nykyiset vanhentuneet vaatteet aiheuttavat käyttäjälleen sosiaa-

lista häpeää (Yurchisin & Johnson 2010, s. 62–63; Maybelle 2015.) Puhutaankin, että siinä, 

missä ennen valmistettiin tuotteita, joista sattui tulemaan muotia, valmistetaan nykyään tuot-

teita yksinomaan siinä mielessä, että ne tulevat muotiin (Simmel, 1905, s. 30).  Kuluttajien 

kulutusasenteiden taustalla vaikuttavat siis useat sosiaaliset, kulttuurilliset sekä henkilökohtai-

set tekijät. Lopulta kuitenkin riippuu yksilöstä, kuinka voimakkaasti mitkäkin näistä vaikutta-

vat yksilön arvoihin ja siitä seuraaviin kulutustottumuksiin. 

4.3 Sosiaalinen media ja muodin kulutustottumukset 

Digitaaliseen aikaan siirtyminen on merkinnyt murrosaikaa ja muutoksentarvetta koko vaate-

tusteollisuudelle. Digitalisoituneiden kaupankäynnin välineiden lisäksi sosiaalisella medialla 

on kasvavissa määrin jalansijaa siinä, minkälaisia vaatteita käytämme tai minkälaisia muoti-

trendejä päädymme seuraamaan. Crewe toteaakin teoksessaan (2013, s. 143) kuinka ’digitali-

saatio on mullistanut sen, miten muotia suunnitellaan, tuotetaan ja kulutetaan’. Digitalisaation 

myötä muotialalla tapahtuva kilpailu on koventunut ja muuttunut yhä kansainvälisemmäksi. 

Digitalisaatio on nopeuttanut trendien vaihtumista entisestään, ja muotialan yritykset joutuvat-

kin yhä ripeämmin kehittelemään uusia tuotteita säilyttääkseen kilpailukykynsä markkinoilla 

(Nuutinen, 2004, s. 13).  

Eri sosiaalisen median alustat pursuavat informaatiota siitä, mikä juuri nyt on ”in” ja mitä 

tuotteita kuluttajien tulee omistaa ollakseen trendien harjalla. Instagram sovelluksena edustaa-

kin muodin uutta eturiviä, mitä tulee ajankohtaisimpaan trendikkyyteen (Perthuis & Findlay 

2019). Sosiaalisen median vaikutusta on kuvattu leikillisesti väittämällä, että sosiaalinen media 

päättää, mitä kuluttajat pukevat päällensä. Digitalisaatio ja erilaiset somealustat ovat mahdol-

listaneet kuluttajille myös tavan päästä lähemmäs muotimaailman moguleja, viimeisimpiä tren-

dejä ja vaatetusyrityksiä itsessään.  

Erilaiset sosiaalisen median sovellukset mahdollistavat aikaisempaa tehokkaammin sen, 

että ihmiset voivat jakaa tekemiään ostopäätöksiä ja saada niille sosiaalista hyväksyntää sekä 

ihailua (Crewe 2013; Ahmad & Ashiq & Salman 2015). Sosiaalinen media toimii vaihtoehtoi-

sena vertaisryhmänä kulutuspäätösten tekemisessä. Ihmiset myös kokevat sosiaalisen median 



37 

 

kautta saavutetun informaation aikaisempaa luotettavammaksi (Valck ym. 2009, s. 201). Sosi-

aalisella medialla on siis kasvavissa määrin vaikutusvaltaa siihen, mitä ja miten yksilöt kulut-

tavat. 

 Sosiaalinen media onkin muuttanut muotiteollisuutta ja sen toimintaperiaatteita perusta-

vanlaatuisesti koskien erityisesti sitä, miten muotiin kohdistuvaa markkinointia tuotetaan ja 

toteutetaan (Ahmad & Ashiq & Salman 2015; Valck ym. 2009). Sosiaalisen median myötä 

yritysten on aikaisempaa välttämättömämpää kuunnella ja huomioida asiakkaiden mielipiteitä, 

sillä epäonnistumiset ja huonot asiakaskokemukset voivat aiheuttaa merkittävää tuhoa yrityk-

sen maineelle. Yksittäisillä kuluttajilla on siis aikaisempaa enemmän valtaa yritysten kritisoin-

nissa sosiaalisten verkostojensa kautta (Ahmad ym. 2015).  

Virallisten muotitalojen lisäksi kuluttajat hakevat inspiraatiota muotiblogeista, sosiaali-

sista yhteisöistä ja eri verkostojen kautta (Valck ym. 2009). Sosiaalisen median kanavien tar-

koitus on helpottaa ja mahdollistaa muodista kommunikointia, kulutuksen organisointia sekä 

muotiin liittyvien sisältöjen luomista ja jakamista (Crewe 2013, s. 763). Muodin kuluttamiseen 

kytkeytyvät tiedonhankinnan prosessit ovat siis aikaisempaa saavutettavampia (Yurchisin & 

Johnson 2010, s. 65–66.) Monet halutuimmat tuotteet/trendit ovat lyhytikäisempiä tai sattu-

manvaraisemmin muodostuneita. Bauman kirjoittaakin nykyisestä tyhjästä syntymisen ih-

meestä sekä katoamisen kivuttomuudesta, joka ideana kuvaa hyvin niin tämän päivän trendien-

muodostusta kuin postmodernia aikakautta kokonaisuudessaan (2007, s. 185.) 

Viimeisimmät tyylit ja muodit ulottuvat nykyään lähes joka puolelle maapalloa, jolloin 

kulutustottumukset ja trendit globalisoituvat (Bauman 2007, s. 45.) Digitaalisesta kehityksestä 

johtuen nämä levinneet trendit ovat samalla yhä nopeammin yhä suurempien massojen saavu-

tettavissa. Tieto siitä, mikä on muodikasta ja mitä esimerkiksi muodin ”pääkaupungeissa” suo-

sitaan, leviää laajaan tietoon. Paikallisten trendien sijaan maailmanlaajuiset globaalit trendit 

arkipäiväistyvät (Crane & Bovone, 2006, s. 328–330). Tällä puolestaan on isoja vaikutuksia 

kysyntään, kokonaiskulutukseen ja siten tuotantojärjestelmien kehittymiseen (Barness & Lea-

Greenwood 2006, s. 264).  

 Aikaisemmassa teoriassa jäsennettiin sitä, kuinka yksilöiden kulutukselliset valinnat 

ovat usein sosiaalisesti kytköksissä (Triandis 1977), mihin digitalisaatio ja sosiaalinen media 

ovat tarjonneet aikaisempaa enemmän työkaluja. Tämä on entisestään muokannut esimerkiksi 

kuluttajien uusiutumisen tarpeen nopeutta sekä kokonaisvaatimuksia muodin tuotannolle (Gab-

rielli & Baghi, & Codeluppi 2013).  Tämän valtavan muutosnopeuden vuoksi monet muotialan 

yrityksen kokevat kuluttajien vaatimusten tyydyttämisen haastavaksi (Barnes and Lea-Green-
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wood, 2006, s. 261). Sittemmin monet pikamuotiyritykset ovatkin adaptoineet tuotantoproses-

sejaan näiden vaatimusten puitteissa ja siten vaihtaneet koko tuotantoprosessin aikaisempaa 

nopeammaksi. Tästä johtuen pikamuodin rinnalle syntyi lopulta termi ultranopea muoti 

(Weinswig, 2017; Crawford 2020).   
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Tutkimuksen tarkoituksena on havainnoida toimijoiden käymiä keskusteluja mansikkamekosta 

sosiaalisen median ympäristössä. Tutkimuksen keskiössä ovat erityisesti keskustelijoiden muo-

dostamat inhimilliset merkitykset muodin kuluttamiseen kytkeytyvistä teemoista. Keskuste-

lusta tehtävillä havainnoilla pyritään tarkastelemaan suurempia rakenteellisia järjestelmiä, 

jotka muokkaavat ja ohjaavat ihmisten käsityksiä esimerkiksi vaatteiden kuluttamisesta ja 

muodista konseptina. Tutkimuksessa huomionarvoista on myös jäsentää sitä, kuinka aineis-

tossa esiintyvät keskustelut eivät ole syntyneet tyhjiössä vaan ovat ajankuvamme sekä sosiaa-

listen rakenteittemme summa. Nämä tulkinnat on tarkoitus toteuttaa riittävän teoreettisen vii-

tekehyksen valossa, jossa avaamalla ilmiökenttää saavutetaan ymmärrystä ihmisten ajatuksista 

muodista ja sen kuluttamisesta. Tutkimusongelmaa pyrin jäsentämään seuraavien tutkimusky-

symysten valossa: 

 

1. Miten aineistossa tuotetaan muotiteollisuuteen ja muodin kuluttamiseen 

liittyviä merkityksiä, asenteita ja normeja mansikkamekon kontekstissa? 

 

2. Miten aineistossa tuotetaan merkityksiä pikamuodin, kopiomuodin, eet-

tisen muodin ja luksusmuodin kulutustottumuksista ja arvoista? 

 

3. Miten aineistossa tuotetaan merkityksiä oikeanlaisista ja vääränlaisista 

muodin kuluttamisen tavoista? 

 

5.1 Aineisto 

Tutkimukseni aineistona hyödynnän julkisesti käytyjä Twitter-keskusteluja mansikkamekosta 

ajalta kesäkuu–lokakuu 2020. Tutkimusaineisto on kerätty käyttämällä Twitterin omaa tarken-

nettua hakua, jossa hakukone näyttää kaikki tviitit, joissa halutut hakusanat esiintyvät. Lopul-

linen rajattu hakuaikani oli 1.6.2020–30.9.2020. Päädyin tähän aikahaarukkaan, sillä koin sen 

olevan ilmiön kannalta relevantein ajanjakso ja samalla havainnoin isoimman osan tutkimuk-

seni kannalta oleellisesta keskustelusta sijoittuvan tällä aikavälille.  

5 TUTKIMUSONGELMA JA METODOLOGIA 
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Aineistoni keruun olen toteuttanut hyödyntämällä tärkeimpänä hakusanana avainsanaa 

“The Strawberry Dress”. Pelkkä hakutermin ”The Strawberry Dress” käyttäminen tuotti kui-

tenkin liikaa tuloksia, eikä iso osa esille tulevasta materiaalista sisältänyt tutkimuksen kannalta 

mielekästä sisältöä. Seuraavaksi päädyin kokeilemaan hakutermiä ”what is The Strawberry 

Dress” sekä Twitterissä että Googlen hakukoneessa. Tämä tuotti jo parempia hakutuloksia. 

Aloin käydä läpi näiden hakujen tuottamia tuloksia, ja etsin sieltä aiheen yhteydessä usein tois-

tuvia sanoja, joita lisäsin hakusanoikseni. Tämän pohjalta lisäsin hakuihin loput käyttämäni 

termit. Päädyin lopulta lisäämään avainsanan ”The Strawberry Dress” perään ha-

kusanat ”Lirika Matoshi”, ”social media”, “ethics”, “sustainability”, “price”, ”cost”, 

“dupe/dupes”, “discourse”, ”fashion industry”, ”consumption”, ”gate”, ”phenome-

non”, ”discussion”, ”capitalism”, ”social class”, ”fast fashion”, ”knock-off/ 

knockoffs”, ”case” ja ”meme”.  Twitter-aineistolle epätyypillisesti en hyödyntänyt aineistoni 

keräämisessä ollenkaan niin kutsuttuja hashtageja (Isotaulus ym. 2018, s. 3).  

Hakusanoilla saaduista tuloksista poimin ensiksi eniten liikennettä saaneet tulokset (eni-

ten kommentteja, tykkäyksiä ja sitaatteja), ja sitten tarkastelin myös muut hakutulokset (esim. 

uusimmat-kategoriasta). Aineistoni lopulliseksi suuruudeksi muodostui 534 kuvankaappaus-

tiedostoa, jotka sisälsivät kukin noin 3–4 tviittiä per kuvankaappaus. Näinpä aineistoni koko-

naissuuruus on noin 1600 aiheesta käytyä englanninkielistä tviittiä.  

Aineistooni valikoin vain englanninkielisiä tviittejä niiden kansainvälisyyden vuoksi, 

mutta aiheesta käytyä keskustelua löytyi runsaasti myös lukuisilla eri kielillä. Aineistoon pää-

tyneiden tviittien valinta perustui niiden tarjoamaan riittävään kuvaukseen muodista kokonai-

suutena, muotijärjestelmästä ja muodin kuluttamisesta, jotta niiden voitiin nähdä vastaavan 

mielekkäästi haluttuun tutkimusongelmaan. Tämän lisäksi tviiteissä tuli esiintyä joko 

sana ”The Strawberry Dress” tai ”Lirika Matoshi”. Aineistossani on sekä yksittäisiä tviittejä, 

joissa listaamani hakusanat esiintyvät, että keskusteluketjuja, joita oli yksittäisten tviittien alla, 

joissa hakusanat esiintyvät. Pidempiä viestiketjuja kirvoittivat eniten tilanteet, joissa eri mieli-

piteitä edustavat henkilöt päätyivät keskustelemaan toistensa kanssa. Tviitteihin oli saatettu 

reagoida tykkäyksillä tai uudelleentviittauksilla, mutta varsinaisia vastauksia ei kaikkiin tviit-

teihin ollut. Joissain tapauksissa, kun alkuperäiseen tviittiin on vastattu, vastaukset olivat ly-

hyitä positiivisia vastakommentteja, jotka eivät sinällään tuoneet keskusteluun uutta sisältöä. 

Valitsin kuitenkin ottaa mukaan aineistooni tällaisia esimerkkejä, sillä usein niissä esitetyt mer-

kitykset ja mielipiteet olivat kiinnostavia itsessään. 

 Aineistoni keruun lopetin sen kyllääntymiseen. Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan 

aineiston kyllääntymisellä tai saturaatiolla tarkoitetaan laadullisen tutkimuksen tilannetta, jossa 
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tarkasteltaessa tutkimusongelmaa ja siihen aineiston avulla vastattaessa ei uusien tapauksien 

tarkastelu luo uusia näkökulmia analyysin tuloksiin. Puhutaankin, että aineisto alkaa niin sa-

notusti toistaa itseään (Eskola & Suoranta 1998, s. 48–49.) Saatoin siis aineiston keräämisen 

tilaan, jossa uusien twiittien lisääminen osaksi aineistoa ei tuonut enää merkityksellistä sisältöä 

kokonaiskuvaan ilmiöstä. Todellisuudessa aineisto koostuu laajuudestaan huolimatta murto-

osasta tviiteistä, joita mansikkamekosta on olemassa. Koko ilmiö ja siitä käyty keskustelu on 

erittäin laaja, ja keräämäni aineisto sisältää myös useita sisäisiä ristiriitaisuuksia. Tutkimukseen 

päätynyt aineisto siis edustaa tietoisesti tehtyä valintaa tutkimusongelman kannalta.  

5.1.1 Twitter-keskustelut aineistotyyppinä  

Twitter on vuonna 2006 julkaistu verkkoyhteisö- ja mikrobloggauspalvelu, jossa sovelluksen 

käyttäjät voivat lähettää toisilleen ja julkista 280 merkin pituisia viestejä (esim. Murthy 2013; 

Lietsala ja Sirkkunen 2009). Näiden lähetettyjen viestien pituus on tekijä, joka erottaa Twitterin 

monista muista sosiaalisen median alustoista.  Lähetettyjen viestien lyhyyden takia Twitter-

viestintä mielletään usein nopeammaksi ja kevyemmäksi viestinnäksi kuin mitä muissa vastaa-

vissa palveluissa (García-Albacete & Theocharis 2014, s. 122.) Merkkirajoituksia voidaan siis 

pitää sekä Twitterin vahvuutena että heikkoutena (Isotaulut & Jussila & Matikainen 2018, s. 

19) Kuten sosiaalisen median palveluissa yleensä, Twitterissä käyty vuorovaikutus tapahtuu 

reaaliajassa. Kommunikaatio ja toiminta on usein reaktiivista, ja tviitteihin vastaamisella/rea-

goinnolla nähdään olevan kirjoittamaton ns. vanhentumisaika, jonka jälkeen alkuperäisiin vies-

teihin vastaaminen nähdään koomisena (Isotalus ym. 2018, s. 12).   

Twitter on samalla myös julkinen alusta, joka antaa käyttäjilleen mahdollisuuden jakaa 

omia mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä mahdollistaa vuorovaikutuksen muiden käyttäjien 

kanssa. Käyttäjät voivat siis tuottaa itse tai vain jakaa tai ns. kuluttaa muiden käyttäjien tuotta-

maa sisältöä. Sisältöä on mahdollista jakaa myös cross-media-välitteisesti sovelluksesta toiseen 

(Isotaulus ym. 2018, s. 11). Tviittejä voi lähettää joko julkisina (kaikille näkyvinä) tai yksityi-

sinä viesteinä (jolloin ne näkyvät vain kyseisen henkilön seuraajille) (Murthy 2013, s. 2). Huo-

limatta siitä, että tviittaaminen vaatii henkilöiden rekisteröitymistä alustalle sekä käyttäjäpro-

fiilin luomista, on Twitterissä tapahtuva vuorovaikutus joko lähes täysin anonyymiä tai sitten 

merkittävästi henkilöityvää ”todelliseen” elämään (Isotalus ym. 2018).  Twitteristä löytyviä 

sisältöjä voi kuitenkin tarkastella ilman sisäänkirjautumista. 

Aikaisemmassa tutkimuksessa Twitterin tärkeimmäksi ominaisuudeksi on määritelty so-

velluksen tapa kannustaa osallisuuteen ja osallistumiseen (Maresh-Fuehrer & Smith, 2016). 

Näiden lisäksi muita oleellisia ominaisuuksia ovat sisällön informatiivisuus (Lazard ym.  2015), 
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sen luoma yhteisöllisyys sekä vuorovaikutuksellisuus käyttäjien kesken mahdollisuutena jakaa 

ja välittää tietoa eteenpäin (Maresh-Fuehrer & Smith, 2016; Syn, 2015) 

Näistä oleellisimmaksi tämän tutkimuksen kannalta muodostuu Twitterin vuorovaiku-

tuksellinen luonne, jolla luodaan keskusteluverkostoa ja ylläpidetään globaalia informaation 

jakamista. Keskityn siis Twitterin yhteisöllisiin, informaatiota tarjoaviin ja kohukulttuuria ja 

keskustelukulttuuria tukeviin ominaisuuksiin, joissa avataan yhteiskunnallisesti kiinnostavia 

aiheita yleisen keskustelun ja kritiikin piiriin niin, että siihen on mahdollista ottaa osaa laajasti. 

Twitterissä siis luodaan julkista keskustelua, jossa kaikki keskustelijat eivät kuitenkaan ole 

vuorovaikutuksissa toisiinsa, vaikka keskustelun aihe olisikin yhteinen. Twitter tunnetaankin 

sosiaalisen median alustana, joka tyypillisesti kannustaa yksilöitten aktivismiin ja ”vaikeista” 

aiheista keskustelemiseen (Lazard ym. 2015). Twitteriä pidetään monia muita alustoja enem-

män globaalina keskustelualustana.  

Osana kiinnostustani on niin sanottu Twitter-kohujen kulttuuri. Tämä tarkoittaa Twitter- 

keskustelukulttuurissa tilannetta, jossa kiistanalaisista aiheista ovat taipuvaisia puhumaan eri-

tyisesti keskustelijat, jotka ovat jo valmiiksi samaa mieltä tai jakavat keskenään voimakkaasti 

vastakkaiset näkemykset (Wan Woo, Brigham & Gulotta 2020, s. 52). Twitterissä käydyt kohut 

muodostuvat siis usein kärjistyneistä viesteistä, joita osoitetaan suurissa määrin esimerkiksi 

tiettyä henkilöä tai yritystä kohtaan. Tällaisten kohujen on havaittu olevan usein haitallisia nii-

den kohteille (Wan Woo, ym- 2020, s. 53). 

Twitter-käyttäjien suosima kirjoittamisen kieli riippuu paljon sen käyttäjästä. Tviiteissä 

käytetyt ilmaisut voivat olla joko hyvin kirjakielisiä tai oikeinkirjoitussäännöistä piittaamatto-

mia. Usein niissä suositaan myös puhekielisiä ilmauksia ja slangia (Helasvuo & Johansson & 

Tanskanen 2015). Kirjoituskielenä Twitterissä suositaan paljon englantia huolimatta viestintää 

harjoittavia yksilöiden äidinkielestä (Murthy 2013). Myös tekstin asettelulla ja muotoilulla lei-

kitellään ja näillä onkin Twitterin kontekstissa omat merkityksensä (Helasvuo ym. 2015). Twit-

ter-viestit ovat myös ajasta ja paikasta riippumattomia reaktiivisia viestejä, mikä tekee keskus-

telun seuraamisesta ja siihen osallistumisesta vapaamuotoisempaa kuin verkon ulkopuolella 

käytävässä keskustelussa. 

Non-verbaalinen viestintä, kuten keskustelijoiden keholliset reaktiot, äänensävyt ja muut 

foneettiset vivahteet, eivät ole keskusteluissa mukana (Murthy 2013, s. 42). Nämä seikat teke-

vät Twitterissä tapahtuvan vuorovaikutuksen tutkimisen erilaiseksi kuin mitä tulee esimerkiksi 

videoidun keskustelun analysoimiseen tai perinteisempään retoriikka- tai diskurssianalyysiin. 

Vastaanottajan eli lukijan rooli on korostuvasti myös viestin tulkitsijana. Tämän takia puhu-
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taankin, että puhtaasti verbaalisessa viestinnässä dialoginen väärintulkinta on todennäköisem-

pää kuin muissa tilanteissa. Analyysiä tuottavan tutkijan onkin oltava semanttisesti virittäyty-

nyt voidakseen tulkita viestintää mahdollisimman lähellä viestin alkuperäistä tarkoitusta (He-

lasvuo ym. 2015, s. 32).  

Tutkimuksessa on kyseessä siis digitaalisesti luodun vuorovaikutuksen analyysi, jossa 

tulkitsen osallistujien kirjallisessa vuorovaikutuksessa rakennettuja merkityksiä (Helasvuo ym. 

2015, s. 14). Twitter-keskustelut aineistotyyppinä ovat osaltaan verrattavissa keskustelupals-

toilla käytävään keskusteluun, joskin näistä poiketen on tyypillistä, etteivät kaikki keskusteluun 

liittyvät puheenvuorot seuraa toisiaan vaan ovat toisistaan irrallisia keskustelun osia samasta 

aiheesta. Osa tviiteistä saa kuitenkin suoria vastauksia ja muodostaa tviittiketjuna tyypillisem-

pää näkymää keskustelupalstoista. Tekstin lisäksi keskusteluihin lähetettävissä viesteissä voi 

julkaista kuvia ja videoita. Tämän keskustelijoiden irrallisuuden vuoksi samastakin aiheesta 

keskustelevien ihmisten on lähes mahdotonta olla tietoisia kaikista aiheesta esitetyistä mielipi-

teistä erityisesti silloin, jos kyseessä on niin sanottu somekohu. Tviiteistä kerätty aineisto onkin 

yhdistelmä orgaanista verkkokeskustelua (eng. online discussion, web discussion) ja verkko-

kirjoittamista (eng. web writing, net writing) (Helasvuo ym. 2015). 

5.1.2 Aineiston ja tutkimuksen eettisyyden arviointi 

Erityyppiset verkkokeskustelut ovat aineistotyyppinä helposti saatavilla, ja niitä on paljon mo-

nistakin eri aiheista. Samalla keskustelujen käyttäminen tutkimuksen aineistona nostaa tapetille 

lukuisia eettisiä kysymyksiä. Se, millaisia eettisiä vaatimuksia ja käytänteitä tämäntyyppisen 

aineiston hyödyntäminen vaatii, vaihtelee paljon tutkimusalasta ja tutkimusongelmasta riip-

puen (Turtiainen & Östman 2013, s. 48.) Eettistä arviointia ohjaa myös se, onko kyseessä jul-

kinen vai yksityinen aineisto.  Julkisiksi aineistoiksi voidaan luokitella esimerkiksi verkkokes-

kustelut, joihin kaikilla on pääsy internetissä ilman erillisiä vaatimuksia. Tällaisia julkisia ai-

neistoja ovat esimerkiksi kaikkien saatavilla olevat julkaisut ja päivitykset erilaisilla keskuste-

lualustoilla sekä avoimissa ryhmissä. Yksityisiä aineistoja ovat taas esimerkiksi yksityisviestit 

sekä suljetuissa ryhmissä tapahtuvat julkaisut (Helasvuo ym. 2015, 58).  

Twitterissä olevan datan hyödyntäminen perustuu esimerkiksi siihen, että Twitter on so-

siaalisen median alustana avoin ja siellä tapahtuva viestintä on täten julkista. Käyttäjien luoman 

sisällön ja heidän harjoittamansa viestinnän näkeminen ei esimerkiksi edellytä käyttäjäksi re-

kisteröitymistä (Isotalus ym. 2018, s. 9.) Julkisen ja yksityisen raja on usein kuitenkin melko 

häilyvä, vaikka tutkittava materiaali on käyttäjien tietoisesti jollekin julkiselle alustalle tuotta-
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maa. Onkin useita tapauksia, joissa yksityishenkilönä tviittaava käyttäjä ei täysin tiedosta te-

kemiensä tviittien todellista julkisuutta vaan saattaa mielessään pitää niitä yksityisluontoisina. 

Tästä johtuen tviittien arkaluontoisuutta sekä niiden sisältämää informaatiota on hyvä pohtia 

sekä sisältöä tuottaessa että aineistonkeruussa. Twitter kuitenkin tarjoaa käyttäjilleen mahdol-

lisuuden rajoittaa tviittiensä näkyvyyttä (Murthy 2013, s. 2), joten jonkinasteinen vastuu tuot-

tamastaan sisällöstä on myös käyttäjillä itsellään.  

Julkisen aineiston käyttö tutkimustarkoitukseen sen laillisuudesta huolimatta vaatii tark-

kaa eettistä pohdintaa sekä riittävää harkintakykyä. Tällaisia aspekteja ovat esimerkiksi aineis-

ton tuottaneiden yksilöiden suojelu ja huonoon valoon asettamisen välttäminen (Laaksonen & 

Terkamo- Moisio 2018). Omassa tutkielmassani en ole huomioinut tviittien varsinaisia kirjoit-

tajia mitenkään, joten tutkimuksessani ei siis käsitellä kirjoittajien henkilötietoja tai esimer-

kiksi nimimerkkejä. Henkilötietojen poistaminen ja aineiston anonymisointi tutkimuskäyttöön 

suojelee tviittien kirjoittajia mahdollisilta haitoilta (TENK 2009, s. 7). Huolimatta tämän kal-

taisista suojatoimista tviitit on mahdollista jäljittää alkuperäiseen kirjoittajaansa syöttämällä 

esimerkiksi tutkimuksessa esitelty aineistositaatti johonkin yleiseen hakukoneeseen, kuten 

Googleen (Laaksonen & Terkamo-Moisio 2018). Tästä johtuen tutkijan on syytä tiedostaa, 

ettei henkilötietojen poistaminen, tutkimusaineiston anonymisointi, suojaa tviittien kirjoittajia 

täysin. Tämän pohtiminen on erityisen oleellista silloin, kun aineistoa kerätään muiden kuin 

julkisten henkilöiden profiileista.  

Oman tutkimukseni kohdalla tein eettistä kokonaispohdintaa aineistoni luonteesta ja ra-

jasin lopulta ulos tviitit, jotka voisivat aiheuttaa kirjottajilleen merkittävää haittaa, mikäli kir-

joittaja olisi myöhemmin tunnistettavissa (Kosonen ym. 2018). Tässä tärkeää on siis tunnistaa 

tutkijan positioon kytkeytyvä valta. Tutkimuksen aineiston keruu ei kuitenkaan vaatinut erilli-

sen tutkimusluvan pyytämistä. Twitterin avoin API (application programming interface, suom. 

ohjelmointirajapinta) ja julkinen data mahdollistavat tämäntyyppisen aineiston keräämisen il-

man mahdollisia rikkomuksia (Twitter 2020). Aineistoksi kerätty data on niin sanottujen jul-

kisten käyttäjien tuottamaa dataa, eikä sen löytämistä ole rajattu. Näin ollen datan käyttäminen 

tutkimustarkoitukseen täyttää niin sanotun fair use -periaatteen (Hobbs 2010).  

Tutkimuksen eettisyyden arvioinnissa on syytä myös tarkastella tutkimuksessa tehtävää 

analyysia sekä tutkijan tapaa esittää aineistosta saatavat tulokset (Alasuutari 2012). Olen esi-

merkiksi pyrkinyt olemaan analyysissa ja tulosten esittämisessä mahdollisimman tasapuolinen 

aineistossa tuotettujen eriävien merkitysten välillä ja pyrkinyt vastakkaistenkin ajatusten tasa-

vertaiseen esittelyyn. Tutkijan on hyvä omassa työssään ymmärtää myös henkilökohtainen vas-

tuunsa tutkittavaa ilmiötä koskevan keskustelun niin sanottuna kolmantena osapuolena, sillä 
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tutkittaessa toisten ihmisten ilmiölle tuotettuja merkityksiä tulee väistämättä tuottaneekseen 

myös itse merkityksiä kyseiselle ilmiölle (Juhila & Suoninen 1999). 

Aineiston luonteeseen liittyvien eettisten kysymysten lisäksi myös itse aineiston kerää-

miseen liittyy tiettyjä eettistä tarkastelua vaativia aspekteja. Tästä syystä olen tutkimuksessani 

pyrkinyt mahdollisimman selkeään ja helposti ymmärrettävään kuvaukseen sekä aineistonke-

räyksestä että myöhemmin sen analyysistä. Tutkimukseni riittävän eettisyyden kannalta on tär-

keää, että aineisto oli koottavissa melko neutraaleja hakusanoja hyödyntäen.  Huomionarvoi-

nen konteksti kuitenkin on, että keskustelu itsessään on syntynyt niin sanotun somekohun seu-

rauksena, jonka perusluonne keskustelun tyyppinä on usein kärjistynyt ja sisältää siksi latautu-

neita mielipiteitä laidasta laitaan (Wan Woo, ym. 2020, s. 52). Näiden kriteerien perusteella 

valitsin aineiston hakuun avainsanat, jotka esittelin aikaisemmin tutkimusaineiston yhteydessä. 

Tutkimuksen läpinäkyvyyden ja tutkimussuuntauksen (aineistolähtöinen sisällönana-

lyysi) vuoksi on tärkeää, että tiedostan oman inhimillisen positioni sekä mahdolliset ennakko-

käsitykseni aiheesta. Päädyin myös perehtymään tutkimusaineistooni ennen kuin sain idean 

toteuttaa tutkielmani kyseisestä aiheesta. Mahdollisten valmiiden arvojen ja ajatusketjujen tie-

dostaminen sekä tutkimusprosessin valintojen selkeä kuvaaminen varmistavat sen, että tutki-

muksen analyysi pysyy niin objektiivisena kuin mahdollista.  

 

5.2 Tutkimusmetodit 

Kvalitatiivisten aineistojen analysointiin on olemassa lukuisia eri tapoja. Tutkimuksen teossa 

voi käyttää useampia eri analyysin tapoja sekä yhdistellä erilaisia menetelmiä. Erilaiset ana-

lyysin tavat sisältävät paljon toisiaan sivuavia piirteitä, eivätkä ne tästä syystä ole täysin selvä-

rajaisia. Mielletään kuitenkin, että tutkimuksen tulosten luotettavuus kasvaa erilaisia analyy-

sitapoja yhdistelemällä ja arvioimalla tehtyjen havaintojen paikkansapitävyyttä (esim. Alasuu-

tari 2012; Aaltio & Juutia & Puusa 2020). Kvalitatiivinen analyysi on pääosin merkitysten tul-

kintaa. Tämä tarkoittaa tutkimuksellista otetta, jossa tutkija ei tyydy vain näkyvissä olevien 

asioiden tarkasteluun vaan pyrkii löytämään aineistostaan toistuvia piirteitä, jotka eivät suora-

naisesti esiinny tekstissä lausuttuina. Merkitysten tulkinta on oleellista erityisesti tämänkaltai-

sessa tutkielmassa, jonka aineisto on syntynyt luonnollisesti eikä esimerkiksi strukturoidussa 

haastattelutilanteessa (Alasuuri 2012, s. 48, 103).   
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5.2.1 Sosiaalinen konstruktionismi teorian tieteenfilosofisena olettamuksena ja adap-
tiivinen teorianmuodostus teorian ohjaajana  

Tutkimuksessa hyödyntämäni teoreettinen viitekehys ja siten analyysini tarkastelu pohjautuu 

tieteenfilosofisesti sosiaaliseen konstruktionismiin. Sosiaalinen konstruktionismi on sateenvar-

jotermi erilaisille tutkimussuunnille, joissa tarkastellaan sosiaalisen todellisuuden ja sen mer-

kitysten rakentumista eri konteksteissa. Sosiaalisen konstruktionismin mukaan todellisuus ra-

kentuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa erilaisten vuorovaikutuksessa muodostettujen sosiaa-

listen faktojen kautta. (Saaristo & Jokinen 2010, s. 100.)  

Tavat, joilla jäsennämme maailmaa ja sitten viestimme maailmasta, vaikuttavat siihen, 

millainen maailma todellisuudessa on (Puusa ym. 2020). Sosiaalisen konstruktionismin mu-

kaan se, miten yleisesti ymmärrämme ympäröivää maailmaa (sosiaalista todellisuutta) muo-

dostuu ihmisten välisessä päivittäisessä vuorovaikutuksessa (Saaristo & Jokinen 2010, s. 100). 

Sosiaalisen konstruktionismin sisäistäminen tutkimuksen tieteenfilosofisena lähtökohtana siis 

mahdollistaa ymmärrystä siitä, kuinka arvoista ja oikeanlaisista tavoista kuluttaa muotia kes-

kustellaan ja kuinka niitä rakennetaan. Luodut merkitykset (tieto todellisuudesta) rakentuu siis 

sosiaalisesti, ja samalla todellisuus on yksilöiden tekemää tulkintaa, joka syntyy sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa muiden kanssa (Saaristo & Jokinen 2010, s. 104). Kuitenkaan en tut-

kimuksessa keskity spesifeihin sanallisiin ilmaisuihin, vaan tarkastelen sosiaalisesti rakennet-

tuja merkityskokonaisuuksia, joita vuorovaikutus synnyttää. Tässä tutkimuksessa tarkoitus on 

selvittää, millainen kuva muotiteollisuudesta, muodin kuluttamisesta ja siihen kytkeytyvistä 

arvoista välittyy Twitterissä käytävien keskustelujen kautta. Huomioni kohteena on tviiteissä 

käytettyjen ilmaisujen kautta luotu sosiaalinen todellisuus ja niissä muodostetut asenteet ja 

merkitykset. 

Työssäni hyödynnän Layderin (1998) adaptiivisen teorianmuodostuksen periaatetta (eng. 

adaptive theory), jossa tutkimuksen teoriaa pyritään muodostamaan yhdistämällä sekä aikai-

sempaa tieteellistä teoriaa että aineistosta nousettavia havaintoja. Adaptiivinen teoria tarjoaa 

uusia tapoja tutkimuksen tekemiseen niin, että tietoa ammennetaan aikaisemmista lähestymis-

tavoista ja niiden vahvuuksista.  Teoriansa Layder on luonut opastuksena sosiaalitieteilijöille, 

jotka miettivät suhtautumistaan teoriaan, teorioiden käyttämistä sekä niiden kehittämistä myö-

hemmin aineistosta saatavan datan valossa (1998, s. 1–2).   

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa Layderin mukaan on aina ominaisuuksia sekä deduk-

tiivisesta (teoria ohjaa aineistoa) että induktiivisesta (teoria johdetaan aineistosta) ajatte-

lusta, minkä myötä puhtaiden rajanvetojen tekeminen tutkimuksen teoreettisesta otteesta on pi-

kemminkin haitallista. Layderin mukaan tutkimusta tehtäessä ei koskaan voida täysin sulkea 
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pois tutkijan aikaisempaa ymmärrystä ja ennakkotietoa aiheesta (1998, s. 51.) Adaptiivinen 

teoria tarjoaa runsaasti tutkimuksen teoreettisia ja metodologisia lähestymistapoja sekä teknii-

koita, joissa erilaiset keinot voivat vuorovaikuttaa keskenään tutkimusprosessin aikana. Adap-

tiivisuudella teorianmuodostuksessa tarkoitetaan, että aiheesta olemassa oleva teoria muodos-

tuu tutkimuksen aineistosta saatavien havaintojen kautta samalla, kun aineistoa käydään läpi jo 

sen kannalta relevantin aikaisemman tutkimusteorian perusteella. (Layder 1998, s. 32.). Koen-

kin siis adaptiivisen teorian sopivan tutkimukseni teorianmuodostuksen välineeksi, sillä se an-

taa mahdollisuuden keskustella aikaisemman teorian ja tutkimushavaintojen kanssa saumatto-

mimmin.   

Tähän liittyen Jokinen ym. (2016) korostavatkin, että sisällönanalyysissa aineisto näyt-

telee tutkimuksessa merkittävää roolia mutta aikaisemmin tuotettu teoria ja tutkimukset sa-

masta aiheesta toimivat tärkeinä analyyttisen ajattelun mahdollistajina. Laadullisen tutkimuk-

sen luonteeseen kuuluu, ettei etukäteen ole mahdollista asettaa aiheesta tarkkoja hypo-

teeseja, joiden todentamiseen tai kumoamiseen tutkimus perustuisi, vaan ne muovautuvat 

osana tutkimusprosessia sitä mukaa, kun tutkija aiheessaan etenee ja kohtaa tutkimuksen kan-

nalta mielekkäitä kysymyksiä (Alasuutari 2012, s. 209). Olin esimerkiksi itse muotoillut tutki-

mukselleni alustavat tutkimuskysymykset jo työn alkuvaiheessa, mutta päädyin muokkaamaan 

niitä useaan otteeseen, kun jäsensin itselleni mielekästä tutkimusongelmaa. Itse analyysissä 

päädyin käyttämään ohjaavana aineiston analyysimenetelmänä sisällönanalyysiä, jonka avulla 

pyrin tarkastelemaan aineistosta vastauksia esittämiini tutkimuskysymyksiin.   

5.2.2 Sisällönanalyysi tutkimuksen metodina 

Sisällönanalyysilla voidaan tehdä monenlaista tutkimusta (Tuomi & Sarajärvi 2006, s. 91). Va-

litsin sisällönanalyysin tutkimukseni menetelmäksi, sillä koin sen palvelevan eniten tutkimus-

tapaani sekä tutkimusongelmaani. Sisällönanalyysissä tutkittavana olevaa ilmiötä kuvaa tutki-

muksen aineisto. Siitä tehtävän analyysin avulla pyritään tutkimuksessa muodostamaan selkeä 

ja sanallistettava kuvaus. Sisällönanalyysin avulla aineisto pyritään järjestämään selkeästi tii-

vistettyyn muotoon kadottamatta kuitenkaan sen sisältämää informaatiota. (Alasuutari 2012, s. 

33; Hämäläinen 1987, s. 33.) Sisällönanalyysin kolmesta kategoriasta (aineistolähtöinen, teo-

riapohjaava ja teorialähtöinen analyysi) hyödynsin erityisesti teoriapohjaavaa analyysiä, 

joka juontaa juurensa Layderin (1998) adaptiivisen teoriamuodostuksen prosessiin. Teoriapoh-

jaavassa (adaptiivisessa) analyysissä hyödynnetään aikaisempia teoreettisia kytkentöjä mutta 

varsinaista tehtyä analyysiä pohjata suoraan mihinkään aikaisempaan tutkimusteoriaan (Tuomi 

& Sarajärvi 2006, s. 95–99.)  
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Sisällönanalyysi on tiivistetysti tekstin analyysiä, jossa erilaisia dokumentteja analysoi-

daan mahdollisimman objektiivisesti ja systemaattisesti. Tutkimuksessa käytettävät dokumen-

tit voivat olla lähes mitä vain kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia, kuten uutisartikkeleita 

tai päiväkirjoja (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 91). Sisällönanalyysiä voi soveltaa myös täysin 

strukturoimattoman tekstin analysointiin, jossa tutkijalla ei ole ollut mahdollista vaikuttaa ai-

neiston sisältöön. Sisällönanalyysi analyysin keinona on samantyyppinen kuin muut teksti-

analyysin lajit, kuten esimerkiksi diskurssianalyysi. Oikein toteutettuna nämä metodit keskit-

tyvät tarkastelemaan aineistoista eri asioita eivätkä tästä syystä tuota suoraan verrannollista 

tietoa. Sisällönanalyysi eroaa esimerkiksi diskurssianalyysistä niin, että siinä, missä diskurssi-

analyysissä analysoidaan sitä, millaisin termein tekstin merkityksiä tuotetaan, sisällönanalyy-

sissa keskitytään suoraan tekstin tarjoamiin merkityksiin (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 117–122.) 

Sisällönanalyysi, kuten moni muukin laadullinen tutkimusmenetelmä, painottuu pitkälti tutki-

jan tekemiin havaintoihin aineistosta ja sittemmin toistuvien havaintojen tulkintaan. Sosiaalis-

ten tieteiden kontekstissa siis keskitytään sosiaalisen todellisuuden ja koetun todellisuusmaail-

man järjestelmällisyyksiin. Sisällönanalyysissa aineistosta luodaan teoreettinen kokonaisuus, 

jossa analyysiyksiköt nostetaan esille kokonaisaineistosta. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 104, 

108.) Teoreettiset kokonaisuudet puolestaan muodostetaan teemoittelun avulla, jossa pilkotaan 

ja ryhmitellään aineistoa eri aihepiireihin. Teemoittelu metodina mahdollistaa myös vertailun 

eri aihepiirien välillä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 91–95.) 

5.2.3 Teemoittelu aineiston käsittelyn välineenä ja metodina 

Teemoittelun avulla aineistosta on mahdollista pilkkoa ja klusteroida erilaisia aihepiirejä sekä 

määrittää aineistosta nousevien aiheiden esiintyvyys (Eskola & Suoranta 1998, s. 175.) Tee-

moittelussa ensisijaisena kiinnostuksen kohteena on aineistosta kerättävissä olevana teemalli-

nen sisältö ja erityisesti se, mitä kustakin teemasta on sanottu, eikä esimerkiksi tiettyjen sanojen 

esiintymislukumäärä (Puusa ym. 2020). Tavoitteenani oli teemoittelun avulla löytää toistuvia 

teemoja verkkokeskustelusta ja luokitella keräämäni havainnot erilaisiin merkityskategorioihin. 

Muodostuneet teemakokonaisuudet ovat tutkijan tekemiä tulkintoja siitä, mitkä aihepiirit 

ovat aineistossa relevantteja esille nostettavia näkökohtia tutkimuskysymysten valossa (Ala-

suutari 2012; Tuomi & Sarajärvi 2018; Puusa ym. 2020). Teemoittelussa aineiston purkutapana 

tarkoitus ei kuitenkaan ole kerätä pelkästään yksittäisiä kiinnostavia sitaatteja vaan tulkita kir-

joitettujen asioiden kokonaissisältöä ja nostaa esille subtekstissä esiintyneet merkitykset (Valli 

& Aaltola 2015, s. 61). Tärkeää on myös kiinnittää huomiota siihen, mitä aineistossa esiintyy 

ja mitä ei esiinny. Teemoittelun käyttämisestä aineiston käsittelyn välineenä Valli ja Aaltola 
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(2015, s. 62) varoittavat, että päättelyn seurauksena saattaa olla omien ennakkoluulojen ja liian 

pitkälle vietyjen tulkintojen johdosta se, että aineistoon lisää itse merkityksiä, joita siellä ei ole. 

Tämä edellyttää tutkijalta aktiivista osallisuutta virheellisten johtopäätösten ja yliloogisuuksien 

välttämiseksi. 

5.3 Aineiston analyysin toteutus 

 Aineiston analyysini alkoi osaltaan jo aineiston keruun yhteydessä, kun sain idean toteuttaa 

tutkimuksen tästä ilmiöstä. Aineiston jonkinasteista analyysin prosessia toteutin myös jo ai-

neiston keräämisen yhteydessä, jossa aineistosta on poimittu kaikista relevantein aines tutki-

musongelman kannalta. Tutkimuksen luotettavuuden ja läpinäkyvyyden saavuttamiseksi kerä-

sin aineistoa talteen mahdollisimman laajasti eri perspektiiveistä aina, kun havaitsin jonkin 

muotiteollisuutta tai muodin kuluttamisen merkityksiä tuottavan kohdan mansikkamekkoon 

liittyvässä keskustelussa. Otin tällaiset tviitit talteen toiseen tiedostoon kuvankaappausmene-

telmää käyttämällä, jotta ne olisivat minulla helposti saatavissa. Niin sanotun virallisen aineis-

ton analyysini aloitin lukemalla keräämäni keskusteluaineiston läpi. Aineistoa pyrin puolestani 

tarkastelemaan mahdollisimman hyvin ilman ennakko-olettamuksia tai valmiita määritelmiä. 

Tämä toimi myös kriteerinä aineiston keruun toteuttamisessa. Aineistoon kohdistamani lähes-

tymistapa oli siis induktiivinen, mikä tarkoittaa etenemistä yksittäisesti tehdyistä havainnoista 

kohti yleistettävimpiä väitteitä (Aaltio ym. 2020; Tuomi & Sarajärvi 2018).  

  Aineiston keruun ja ensilukemisen jälkeen aloitin kirjoittamaan teoriaosuuttani, 

jonka muodostin aineistosta havaitsemieni tarpeiden perusteella tarkoituksenani rakentaa mie-

lekäs muodin kuluttamista, muotiteollisuutta ja sosiaalista mediaa havainnoiva kokonaisuus 

analyysini tueksi. Tutkimukseni lähti liikkeelle aineiston keräämisestä, joten teoreettinen vii-

tekehykseni oli muodostettava mielekkäästi tukemaan aineiston tarpeita. Teoriaosuuden en-

simmäisen version jälkeen jatkoin analyysiprosessia lukemalla aineiston uudelleen järjestel-

mällisesti läpi alusta loppuun. Kysyin nyt lukiessani aineistoltani toistuvasti, millaisia merki-

tyksiä siitä oli tulkittavissa muotijärjestelmälle ja muodin kuluttamiselle ja miten siinä kuvat-

tiin muotia kuluttavia yksilöitä. 

Itse analyysin tekeminen ei ollut suoraviivaista aineiston valtavan laajuuden ja sisäisten 

ristiriitaisuuksien vuoksi. Kerätty keskustelu poukkoili aiheesta toiseen ja yksi teema sai lukui-

sia eri mielipiteitä ihmisten merkityksissä. Saadakseni edes jokseenkin yhtenäisen kuvan ai-

neistossa esitetyistä merkityksistä minun täytyi usean kerran palata tarkastelemaan sitä, mihin 
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tutkimuskysymyksiin voin aineistollani vastata ja myös mihin haluan vastauksia. Tästä syystä 

kävin aineistoa läpi monia kertoja ja päädyin karsimaan sitä alkuperäisestä saadakseni tehtyä 

mahdollisimman todenmukaisia havaintoja. Lopulta myös tekemäni analyysiä ohjasi tekemäni 

teoreettinen viitekehys ja sen tarjoama informaatio aineiston käsittelyyn.  

 Riittävän aineistoon tutustumisen jälkeen erottamalla osia aineistosta huolellisempaan 

tarkasteluun sain myös karsittua pois tutkimusongelmaani sopimattoman sisällön sekä mahdol-

lisen toiston. Toistoa aineistossa ilmeni esimerkiksi tviittien uudelleenlainauksien vuoksi. Ana-

lyysiosuuden aineistositaateiksi valikoituneet tviitit ovat pääsääntöisesti yksittäisiä tviittejä 

tviittiketjujen sijaan, sillä koin niiden käyttämisen lukijalle helpoimmaksi ymmärtää tehtyjä 

havaintoja.   

Tarkemman analysoinnin ja luokittelutyön tuloksena aineistosta hahmottui kolme eri-

laista merkityksiä tuottavaa teemaa, jotka ottivat kantaa muotiteollisuuteen, muodin kuluttami-

seen ja sen kuluttajiin mansikkamekkoilmiön kautta. Nämä kokonaisuudet vastaavat asetta-

miini tutkimuskysymyksiin. Teemojen sisällä jaoin tekemiäni havaintoja alalukuihin, jotka 

muodostin vastaamaan käsittelemääni teoriaa. Näin sain nivottua empirian osaksi tieteellistä 

viitekehystä, ja tuloksistani muodostui jotain yksittäisiä havaintoja selkeämpää. Pyrin siis ra-

kentamaan aineistoni analyysiosuuden teoriaosuuden kanssa keskustelevaksi ja keskenään 

vuorovaikuttavaksi kokonaisuudeksi. Ensimmäiseen tutkimuskysymykseen päädyin vastaa-

maan kahden teeman kokonaisuudella, jotka olivat muotiteollisuudelle tuotetut merkitykset ja 

muodin kuluttajuudelle luodut merkitykset. Toiseen kysymykseen puolestaan jaoin vastauksia 

pienempiin teemoihin erotellen ihmisten eri kulutustottumuksia ja merkityksiä erityyppisen 

muodin kuluttamisen suhteen. Näiden kolmen kokonaisuuden sisällä jäsentelin läpileikkaavasti 

myös sitä, miten käydyissä keskusteluissa rakennetaan ihmisten kuvaa oikeanlaisesta ja väärä-

laisesta muodin kuluttamisesta ja kuluttajista. Teemat muodostivat lopulta kokonaiskuvan 

muotijärjestelmästä ja kuluttajista sen osana. Koin tämän jäsentelytavan ja aineistonpurkutavan 

palvelevan sisällönanalyysiin pohjaavaa tutkimustapaani parhaiten tarjoten minulle vapaimmat 

kädet tulkita aineistoa tutkimuskysymyksien valossa. 
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Tässä luvussa esittelen tekemäni analyysin tulokset. Saadut tulokset edustavat kokonaisuuksia, 

joilla keskustelijat tuottavat merkityksiä muodin kuluttamiselle ja muotiteollisuudelle. Aineis-

tosta luodut temaattiset kokonaisuudet vastaavat tutkimuskysymyksiini ja tarkastelevat muodin 

kuluttamisesta ja muotiteollisuudesta käytävää keskustelua. Tarkastelen aihetta siis eräänlaisen 

kaksiulotteisen jaottelun kautta, jossa toista ulottuvuutta kuvaavat sosiaaliset toimijat/toimijuus 

ja toista ulottuvuutta puolestaan erilaiset instituutiot ja kulttuurit. Kokonaisuuksista tuotetaan 

sekä kuluttamisen että kulutuskulttuurin kritiikkiä ja oikeuttamista. Samalla koko keskustelua 

kehystää mansikkamekon ”ilmiö”, jonka valossa näitä koottuja teemoja jäsennetään.  

Havainnollistan teemallisten kokonaisuuksien muodostumista tekemällä aineistonostoja 

kyseistä teemaa ilmentävistä tviiteistä. Valituista aineistoesimerkeistä on poistettu alkuperäis-

ten tviittien sisältämät linkit, hymiöt sekä yksityishenkilöiden käyttäjätileihin viitanneet mer-

kinnät. Tyypillisesti laadullisessa tutkimuksessa tehtäviin aineistonostoihin lisätään kyseisen 

esimerkin esittäjän tunnistetietoja, kuten ”Nainen 28 v”. Tämän tutkimuksen yhteydessä tällai-

set tunnisteet eivät ole kuitenkaan mahdollisia, sillä keskustelijoista ei tämänkaltaisia tietoja 

ole saatavilla. Aineistositaateiksi nostetut tviitit ovat joko yksittäisiä tviittejä, vastauksia johon-

kin toiseen ”päätviittiin” tai lyhyitä viestiketjuja joko alkuperäisen kirjoittajan itsensä tai use-

amman toimijan kesken. Selkeyden vuoksi olen myös numeroinut aineistoesimerkkinä käytet-

tävät sitaatit. Saman puhujan ketjuja olen jäsentänyt yhdellä nuolella (>) ja useamman henkilön 

dialogia puolestaan kaksoisnuolella (> >). Olen myös lihavoinut osia sitaateista korostaakseni 

niissä luotuja merkityksiä, joihin haluan siinä kohtaa erityisesti keskittyä. 

Aineistositaatit olen jättänyt niiden alkuperäiselle julkaisukielelle (englanniksi) mahdol-

lisimman autenttisten tulkintojen varmistamiseksi. Koin, että mikäli olisin lähtenyt kääntämään 

tviittejä suomeksi, olisi niiden alkuperäisistä tarkoitetuista merkityksistä jäänyt jotakin pois ja 

virhetulkintojen mahdollisuus olisi kasvanut. Twitterissä käytettyyn kieleen liittyy paljon niin 

kutsuttuun ”internetkulttuuriin” kytkeytyviä sanontoja, joiden riittävän hyvä kääntäminen eng-

lannista suomeksi on todella haastavaa.  

 

6 TULOKSET 
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6.1 Muotijärjestelmään kytkeytyvät merkitykset  

Tässä teemassa käsittelen aineistossa luotuja merkityksiä koskien muotijärjestelmää ja sen 

asettamia raameja muodin kulutukselle. Ensimmäiseksi käsittelen sitä, miten kapitalismi ja län-

simaalainen kulutusyhteiskunnan teoria ovat erottamattomasti kietoutuneet osaksi muotijärjes-

telmän merkityksiä. Tämän yhteydessä tarkastelen sitä, kuinka kuluttajat ovat kulutusyhteis-

kuntansa aikaansaannoksia ja kuinka kuluttajat toiminnallaan myös vastaavat heille asetettui-

hin odotuksiin. Tästä siirryn esittelemään merkityksiä siitä, miten keskustelijat avaavat sosiaa-

lisen median roolia muotijärjestelmässä ja trendien synnyssä. Sen jälkeen avaan kuluttajien 

tuottamia merkityksiä eri muotialan toimijoille niiden hyväksyttävyyden ja tuomittavuuden 

kautta. Viimeisenä käsittelen kuluttamisen taloudellista ominaisuutta tarkastelemalla vaate-

muodin hinnoille annettuja merkityksiä ja sitä, kuinka se luo kuvaa muodin kuluttamisen tä-

mänhetkisistä normeista. 

6.1.1 Kapitalismi erottamattomana osana muotijärjestelmää ja kuluttajat sen tuot-
teina 

Yksi aineistossa selkeästi nouseva merkitys on, että kuluttajien silmissä muotijärjestelmä ja 

kapitalismi näyttäytyvät yhtenä kokonaisuutena. Aineistossa muotiteollisuus-, vaatetusteolli-

suus- tai muotijärjestelmä-termin sijaan käytetään pääsääntöisesti kokonaistermiä kapitalismi. 

Kapitalismi sanana on yleiskielessä käytetty termi, josta puhutaan usein ohimennen eri kon-

teksteissa tai luonnehditaan epämääräisesti liittämällä siihen yksi tai useampi piirre, kuten pää-

oman kasautuminen, jatkuva talouskasvu, palkkatyö, laajat markkinat ja tavaroiden tuotanto. 

Kapitalismitutkimuksen esi-isänä pidetty Marx mieltää kuitenkin, että kapitalismin sijaan tar-

koituksien kannalta hyödyllisempää on puhua ”kapitalistisesta tuotantotavasta” (Marx 1976).  

Tätä ajatusyhtymää, jossa muotiteollisuuden sijaan puhutaan niin vahvasti kapitalismista, voi-

daan puolestaan jäsentää Campbellin (2012) ajatusten pohjalta, joissa mielletään, että muoti 

itsessään on kiinnittyneenä modernin kulutusteorian ideaan (Campbell 2012).  

(1) “If ppl are harassing the strawberry dress creator, I’m gonna fight them bc capitalism 
ruins brains”  

(2) ”y’all are so surprised abt how expensive the strawberry dress is like it isn’t a designer 
dress???????? capitalism is a disease but this is the reality” 

 

Kuluttajuuden konseptin puolestaan nähdään olevan seurausta kulutusyhteiskunnan kehittämi-

sestä (Bauman 2007). Kuluttaja-termi itsessään on vahvasti markkinatalouteen, kapitalismiin 
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ja länsimaalaiseen koulutusyhteiskunnan ideaan kytkeytyvä termi. Kuluttajuuden ja kuluttaja-

termin syntyminen juontaa siis juurensa siihen, kun välttämättömyyksiin perustuvien tarvik-

keiden sijaan siirryttiin niiden kuluttamiseen, jossa hankintojen motiivit perustuvat perustar-

peiden tyydyttämisen sijaan enemmän esimerkiksi mielihyvän ja yksilöön kohdistuvien sosi-

aalisten tarpeiden täyttämiseen. Niinpä koetaankin, että kuluttajat ovat kulutusyhteiskunnan 

tuote, jossa kuluttaminen on esimerkiksi osa olemista ja yhteiskuntaan kuulumista (Ilmonen 

2007; Bauman 2007).  

(3) “I know capitalism made me this way but I just truly believe if owned the strawberry 
dress, all my problems would be solved” 

 

Kapitalismi, ja tässä tapauksessa myös muotijärjestelmä, edustaa keskustelijoiden näkökul-

masta suurta pahaa entiteettiä, joka on syypää haitallisten kulutustottumusten normalisoitumi-

seen ja sitä myöten esimerkiksi ylikuluttamiseen ja siitä seuraaviin ongelmiin. Kapitalismia 

kuvataan merkityksissä sairauteen verrattavana pahana, joka rapisuttaa ihmisten rationaalista 

kykyä toimia. Kulutuksen normien ja kuluttamisen mahdollisuuksien koetaan muodostuvan 

suhteessa kapitalististen tuotantoyksiköiden (muotiteollisuuden) tarpeille. Kapitalismin ja 

muotiteollisuuden nähdään edustavan tästä syystä jotain perustavanlaatuisesti epäeettisestä.  

(4) ”people will criticize women as 'anti-left' for spending too much on designer fashion 
OR purchasing trickle-down options, and women get shit for their appearance if they do 
neither. what part of 'no ethical consumption under capitalism' is confusing. anyway 
strawberry dress = cute”  

(5) “my take on the strawberry dress discourse: there is no ethical consumption under cap-
italism yall. of course fast fashion corporations suck and will be rotting in hell but what 
options do you have left when you are poor and want to participate with the rest of your 
society???” 

(6) “here’s a reminder that there is no ethical consumption under capitalism. it does suck 
that cheaper websites are stealing the strawberry dress design, but not everyone can af-
ford a 500$ dress. if you can afford to, support small businesses, but not everyone is 
able to.” 

 

Merkityksissä tuodaan esille myös ajatusmaailmaa, jota jälkimodernin kapitalismin ohjaileman 

muodin kuluttajan mielletään omaavan. Aineistossa luodut merkitykset kuluttajuudelle kuvaa-

vat sitä, kuinka kapitalismi ja yhteiskunta ohjailevat ihmisten valintoja ja kulutusta sekä aset-

tavat heidän toiminnalleen rajan. Ihmisten toteuttama kuluttajuus nähdään irrationaalisena toi-

mintana, jossa kykenemättömyys vastustaa kapitalismin ideologioita ja markkinatoimintoja on 

johtanut kulutustottumuksiin sellaisina kuin me ne nykyään tunnistamme. Esimerkiksi muodin 
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kertakäyttökuluttamiseen ja jatkuvaan uudistautumiseen keskittyvää “kapitalistista” kuluttami-

sen tapaa pidetään merkityksissä pääsääntöisesti huonona ja haitallisena. Tähän mielletään 

kuuluvaksi myös se, että kuluttajat eivät enää kykene samalla tavoin rationalisoimaan ja tukeu-

tumaan omiin moraaleihinsa ostoskäyttäytymistään toteuttaessaan.  Keskustelijat esittävätkin, 

että ratkaisuja kuluttajuuden ohjailuun on löydettävä jostain kuluttajien oman moraalin ulko-

puolelta.  

(7) “People should invest in quality clothes rather than to quantity of it paired with a mind-
set of “ I get to wear something new every day” That’s a shitty consumption mindset in 
every level. The stuff u bought used to be money & ur just contributing to pollution. 
Keep that in mind when buying dupes of the strawberry dress. “  

(8) ”people who complain that it is classists to not want to people to buy knockoffs of the 
strawberry dress have same deeply internalized consumerism they need to confront” 

(9) “the strawberry dress is a good example that our sense of consumerism is so high that 
we can’t restain ourselves when we see something affordable, so maybe higher prices 
would be a good way to stop us”  

 

Tuotetuissa merkityksissä tulee näkyviin Puusan ym. (2012, s. 176–177) ja Raatikaisen (2008, 

s. 10–18) esittämät ajatukset tuotannollisista tekijöistä kulutusta muokkaavina tekijöinä. Ai-

neistossa esimerkiksi koetaan, että kuluttajan on mahdotonta toimia aidosti eettisesti kapitalis-

min alla, koska kapitalismi koetaan tuotannolliseksi tekijäksi, joka merkittävästi rajoittaa yksi-

lön toiminnan mahdollisuuksia ja valintoja. Voidaan siis tulkita, että he kokevat muotijärjes-

telmän yli-inhimillisenä voimana, jota vastaan on vaikeaa hangoitella. Tämä toistuu esimer-

kiksi fraasissa ”eettistä kuluttajuutta ei ole mahdollista toteuttaa kapitalismin alla”.  Nämä 

tuotetut merkitykset näkyvät yksilöiden sanoitettuna kykenemättömyytenä taistella tätä immo-

raaliseksi miellettyä järjestelmää vastaan. Kapitalismi muodostuu merkityksissä voimaksi, joka 

estää kuluttajia tekemästä niin sanotusti oikeita ja moraalisia valintoja, joita eettisen kulutta-

misen voidaan nähdä edustavan. Kuluttajat valuvat muodostamissaan merkityksissä uskoon, 

ettei yksittäisten ihmisten kulutustottumuksilla tai heidän tekemillään valinnoilla ole lopulta 

suurtakaan väliä koko muotiteollisuuden kokonaiskuvassa tai siihen vaikuttamisessa.  

Kaikki keskustelijat eivät kuitenkaan ole yhtä mieltä siitä, että kapitalismi muodostaisi 

jotain niin lopullisesti yksilöiden valintoja rajoittavaa. Esitetyssä kritiikissä tuodaan esille sitä, 

kuinka muotijärjestelmä ei lopulta toimi ilman kuluttajia ja kuinka kuluttajat myös omalla toi-

millaan ylläpitävät järjestelmää, jossa esimerkiksi eettinen kuluttaminen on hankalaa tai mah-

dotonta. Samalla siis kapitalistisille toimintatavoille antautumisen nähdään olevan passiivista 
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toimintaa, joka johtaa järjestelmän kestämättömyyden ylläpitämiseen. Näinpä yksilön teke-

mien päätösten mahdollinen pienuus tai kapitalismin syyttäminen kaikesta tuomittiin huonoksi 

syyksi yrittää pelastautua huonojen (epäeettisten) kulutuspäätösten tekemisestä. 

(10) “damn lmao just learned about s**ah az strawberry dress discourse from earlier this 
month. so here’s your reminder to stop using “no ethical consumption under capitalism” 
to try and deflect valid criticisms” 

 

Tässä kapitalismia korostavia merkityksiä kritisoivassa otteessa vedotaan kuluttajien rooliin 

päätöksiä tekevänä entiteettinä. Tässä siis tuetaan Puusan (2012) ja Raatikaisen (2008) esittä-

mää argumenttia siitä, kuinka kuluttajilla on kuitenkin mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten he 

suhtautuvat näihin eri tekijöihin. Todellisuudessa kuluttajat siis voivat omilla toiminnoillaan 

joko toimia tiettyjen ideologioiden mukaisesti tai vastustaa niitä.  

(11) “and once again this thread proves there is no ethical consumption in capitalism, as 
long as people feel entitled to strawberry dress knock offs because they don’t agree 
with the price tag on a piece of art”  

(12) “the weirdest part about this whole thing with the strawberry dress is people saying shit 
like “i love it and i want it but it’s too expensive and i’m anti capitalist so i’m going to 
buy a cheap corporate knockoff made in a sweatshop” ??? what??” 

 

6.1.2 Muotijärjestelmä, digitalisaatio ja sosiaalinen media 

 

Yksi väistämätön osa nykyistä muotijärjestelmää ja muodin kuluttamista on sosiaalinen media. 

Sosiaalinen media on kriittinen osa yritysten markkinointijärjestelmiä, menestystä markki-

noilla sekä erinomainen voimavara trendien syntymiselle. Nähtävissä on myös se, kuinka muo-

titeollisuuden alla työskentelevät yritykset hyötyvät sosiaalisen median trendeistä ja kuinka se 

osaltaan vaikuttaa muodin kuluttamisen tapoihin ja normeihin. Sosiaalisen median rooli esi-

merkiksi mansikkamekkoilmiön kohdalla on kiistaton. Me Naiset -lehdessä keväällä 2020 jul-

kaistussa artikkelissaan ”Mansikkamekko nousi yllättäen hitiksi – naiset ympäri maailman pu-

keutuvat nyt siihen” Häkkilä (2020) kokoaa hyvin sosiaalisen median ja muotijärjestelmän yh-

teyttä seuraavasti: 

“Kaikesta huolimatta muotitrendit eivät ole pysähtyneet kokonaan vuonna 2020. Erityisesti 
mekkoa on näkynyt sosiaalisessa mediassa, kuten Instagramissa, Twitterissä ja TikTokissa, 
joten myös sosiaalisen media näyttää jälleen osoittaneen voimansa trendien suunnannäyt-
täjänä.“ (Häkkilä, 2020 /MeNaiset) 
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Yksi osa muotijärjestelmään kytkeytyvien merkitysten tarkastelua onkin jäsentää sitä, miten 

sosiaalinen media on juurtunut osaksi muotijärjestelmää, muodin kuluttamista ja muotiin liit-

tyviä asenteita (Ahmad ym.  2015). Ihmiset käyttävät jatkuvassa määrin sosiaalista mediaa, 

jonka on nähty lisäävän puolestaan ihmisten kulutusinnokkuutta (Cao & Meister & Klante 

2014, s. 84; Elram 2015). Tämä selittyy sillä, että kuluttajat altistuvat sosiaalisen median ap-

plikaatioita käyttämällä erityyppisille trendeille ja mainostukselle lähes koko ajan (Perthuis & 

Findlay 2019, 234). Seuraavissa aineistositaateissa kuvataan sitä, kuinka sosiaalinen media 

nostaa muotituotteita ja trendejä kuluttajien näkyville aikaisempaa tehokkaammin. 

(13) “If you're on #TikTok, more than likely you've seen the Strawberry Midi Dress. This 
popular dress is an example of why 55% of consumers have purchased products they've 
discovered on social media. Start the next trend by promoting your merchandise through 
#popular channels.”  

(14) “I think the strawberry dress is a nice dress in that it’s a cut in a very cute flirty/roman-
tic way and the style could potentially flatter various body shapes HOWEVER it seems 
like it’s popularity is all due to social media clout.” 

 

Järjestelmän varsinaisten toiminta- ja tuotantotapojen lisäksi sosiaalisella medialla on nähty 

olevan vaikutuksia myös suoraan kuluttajiin ja siihen, miten kuluttajien asenteet ja kuluttami-

sen normit muodostuvat nykyaikana. Digitalisaatio on mahdollistanut erilaisia kuluttamisen 

tapoja sekä keinoja etsiä ja myös altistua erilaiselle informaatiolle. Sosiaalisen median ja muo-

tijärjestelmän yhteyttä kuvaa myös teoriaosuudessa esitelty ultranopean muodin koneisto, jossa 

sosiaalisessa mediassa suosituiksi nousseet trendit saapuvat nopeasti markkinoille ihmisten ku-

lutettavasti (Hendrikszen 2017; Weinswig 2019). Sosiaalinen media ja sosiaalisesti luodut tren-

dit säätelevät ja muokkaavat ihmisten ostohalukkuutta aikaisempien järjestelmien (kuten isojen 

muotitalojen) sijaan (Perthuis & Findlay 2019). Sosiaalisessa mediassa mainoksille ja kulutus-

tuotteille altistumisen nähdään vaikuttavan ihmisten tarpeisiin ja kuluttamiseen (Cao ym. 2014). 

Esimerkiksi muiden ihmisten kulutuksen seuraamisen somessa on nähty luovan tarvetta samo-

jen tuotteiden hankkimiseen myös itselleen (Ahday [Karen] 2020). Keskustelijat kuvaavatkin 

aineistossa sitä, miten tämänkaltainen trendeille altistuminen sosiaalisessa mediassa vaikuttaa 

ihmisten kulutustarpeiden syntymiseen ja näiden harjoittamaan kuluttamiseen. 

(15) “i wanna get that dumb strawberry dress that i see on tiktok i hate being persuaded by 
social media but god it’s just so .. so CUTE”  

> “it’s the cutest shit i’ve ever seen i don’t even wear dresses but i WANT it” 
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(16) “i want that strawberry dress that’s been floating around social media”  

 

Kuvatut virkkeet ovat osoitus kulutuspsykologisesta ilmiöstä, jossa jatkuva altistuminen sa-

moille tuotteille jatkuvasti luo kuluttajille tunnesiteen kyseisiin tuotteisiin (Ahday [Karen] 

2020; Elram 2015.) Tämä sosiaalipsykologinen vaikutus vahvistuu tilanteissa, joissa tiettyjä 

hyödykkeitä hankkinut yksilö omaa paljon sosiaalista vaikutusvaltaa muihin nähden eli toimii 

niin sanottuna vaikuttajana (eng. influencer) muille kuluttajille (Perthuis & Findlay 2019, s. 

226).  Ahday ([Karen] 2020) kuvaa tätä ilmiötä termillä “outfit FOMO” (FOMO = fear of 

missing out). Tämän sosiaalisen vaikutusvallan (Turner 1999) tuoma paine ja tuotteisiin muo-

dostunut tunneside luovat kuluttajalle ahdistusta ja turhautumista, mikäli kulutustuotteita ei 

saada itselleen. Tällä ilmiöllä voidaan osittain selittää mekon ja sen kaltaisten kulutustuotteiden 

yhtäkkistä räjähdysmäistä suosiota. Ilmiö toimii pitkälti itseään ruokkivana koneistona, jossa 

suosio ruokkii uutta suosiota (Ahday [Karen] 2020).  

(17) “can I --- can I just ask what the deal is over “the strawberry dress” I mean it’s nice and 
all but  it’s not really anything… special. Just a floaty dress with strawberries on it. it 
doesn’t even have pockets? So why is everyone gaga???? I just ?????” 

(18) >> “I mean, I guess that’s how fashion works now: most of us never know whats go-
ing on with it until we see something on our feed one day, and just have strong urge to 
wear it… never regognized that it was in the background all along…” 

 

Sosiaalinen media ei kuitenkaan ole ihmeidentekijä vaan vaati markkinointikoneistona juuri 

oikeat puitteet (Ahmad ym. 2015), sopivat vaikuttajat (Perthuis & Finday 2019; Valck ym. 

2009) ja sattumaa toimiakseen. Esimerkiksi juuri oikeanlaisten sosiaalisesti hyväksyttyjen ih-

misten hyödyntäminen tuotteiden markkinoinnissa on tärkeää riittävän suosion saamiseksi ja 

täten trendien leviämiseksi (Crane 2012, s. 1–2; Reddy-Best ym. 2018, s. 65–66). Tunnesiteen 

syntymiseksi tuotteisiin ihmisten on haluttava samaistua mainostuksessa käytettävään yksilöön, 

jotta tunne myös tämän käyttämien tuotteiden haluttavuudesta syntyy (Perthuis & Findlay 

2019). Tässä merkityksessä palataankin mansikkamekkoilmiön alussa ilmenneeseen ristiriitaan 

Tess Hollidayn kanssa, jolloin huomiota kerännyt kulttimekko ei hänen päällään kerännyt po-

sitiivista somehuomiota vaan runsaasti kritiikkiä (Spellings 2020). Voidaan siis nähdä, että so-

siaalinen media ja muodin levikki yleensäkin suosivat tietynlaisia ihmisiä. Niinpä tässä näh-

dään osittain myös muodin jaotteleva voima ja sen esteettiset vaatimukset, jossa kaikkia yksi-
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löitä ei mielletä tyylikkäiksi, vaikka he omistaisivatkin viimeisimmän muodin mukaisia tren-

dituotteita. Sosiaalisessa mediassa on havaittu ennenkin ilmiötä, jossa yksilön hoikkuus on 

usein tekijä, joka yhdistetään trendikkyyteen vaatteiden lisäksi (Rau 2020; Richards 2020). 

(19) “Every time I see someone losing their mind over “the strawberry dress” I get furious 
that Tess Holiday wore this dress back in JANUARY and no one said a thing, and now 
that a bunch of skinny TikTok girls have it, it’s suddenly the hot item. the fat phobia is 
not it guys.”  

(20)  “PLEASE! it still makes me seething that tess holliday was ripped for wearing the fa-
mous strawberry dress & then 6 months later when slimmer girls wore it on social me-
dia, it became a trend”  

(21) “Reminds me of the strawberry dress trend which only took off on social media when 
cute thin tik tok girls wore it whilst Tess Holliday wore it to the Grammys and was 
named worst dressed. ”  

 

6.1.3 Suuret yritykset ja pienyritykset muotijärjestelmän toimijoina 

Yksinkertaistetusti yrittäjyydellä tarkoitetaan yhden tai useamman henkilön harjoittamaa, po-

sitiiviseen (kannattavaan) tulokseen tähtäävää taloudellista toimintaa (Raatikainen 2008, s. 

114). Muotijärjestelmän sisällä toimii erityyppisiä yrityksiä, joista käytetään erilaisia nimityk-

siä yrityksen työntekijöiden määrän mukaan. Yksinyrittäjällä tarkoitetaan ainoana työntekijänä 

toimimista perustamassaan yrityksessä. Kun yrityksessä puolestaan työskentelee alle 10 hen-

kilöä, käytetään termiä mikroyritys. Työntekijämäärän kasvaessa korkeintaan 49 henkilöön, 

yritys mielletään pienyritykseksi. Tätä isommat yritykset ovat keskisuuria henkilömäärän jää-

dessä alle 250:n. Yli 250 henkeä työllistävät yritykset ovat taas suuria. (Raatikainen 2008, s.  

116.) Keskusteluissa luotujen merkitysten kannalta oleellisin jaottelu on kuitenkin jako suuriin 

ja pieniin yrityksiin.  

Muotijärjestelmän ja jälkimodernin kulutusyhteiskunnan kietoutuessa yhteen ihmisten 

merkityksissä nähdään sen sisällä toimivien yritysten joko edustavan kapitalistista tuotantota-

paa tai toimivan aktiivisesti sitä vastaan. Niinpä aineistossa luodut merkitykset muotialan toi-

mijoita kohtaan heijastelevat sitä, kuinka pienyritykset tai yksityisesti omistetut yritykset näh-

dään moraalisesti hyvinä ja suuret muotiyritykset (korporaatio) moraalisesti huonompina ins-

tituutioina. 

(22) “I’m poor and can’t afford a 500 dollar starwberry dress so ill just get a knockoff” dude 
fast fashion businesses selling plagiarized factory-made knockoffs of independent artists 
designs KILLS SMALL BUISNESSESS???? like bruh don’t do that” 
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(23) “Y’all stop shaming the creator of the strawberry dress for it being $500 when it’s hand-
made and hand embroidered by an independent artists” 

(24) “I’ve seen a few people on tiktok buy a knock-off lirika matoshi strawberry dress from 
aliexpress or something and it frustrates me. I know the dress is expensive as hell, but 
that’s no reason to support the ripping off of a sustainable and ethical independent 
designer” 

Pienyritysten nähdään olevan eettisyyteen ja ekologisuuteen pyrkiviä toimijoita, joiden harjoit-

tama liiketoiminta on kestävän kehityksen edistämistä. Pienyrittäjyys ja sen suosimat toimin-

tatavat liitetään kestävän muotiteollisuuden ja vastuullisuuden tavoitteisiin (Caniato ym. 2010, 

s. 659; Henniger 2016), jolloin ne saavat kuluttajien silmissä merkityksen jostakin, jota täytyy 

kaikin keinoin suojella ja tukea. Isot yritykset sen sijaan leimataan tämän suojelun ulkopuolelle 

ja niiden toiminta nähdään moraalittomana riistoa ja epäeettisyyttä tukevina järjestelminä. Ku-

luttajat näkevät suuryritysten toimivan kapitalistisen tuotantotavan (Marx 1976) mukaisesti, 

jolloin ne eivät siis aja yhteistä etua ja siten esimerkiksi kestävää kehitystä. 

(25) “yes there is no ethical consumption under capitalism but yall selfish as fuck for sup-
porting theft against small artists like the strawberry dress creator because you wanna 
buy into a fucking trend. If you wanna buy knockoffs, buy knockoffs of big brands not 
fucking small artist” 

(26) “if it’s small independent artists and designers it is never okay to copy and sell their 
work for cheap. Like in the case of the strawberry dress. I think it is something totally 
different than copying renown brands who produce for cheap in crappy conditions 
themselves but sell it for 1000s. “ 

 

Pienyrityksien tukeminen siis nähdään keskustelijoiden merkityksissä oikeanlaisena kulutta-

misen muotona, kun taas isoja muotiyrityksiä on sallittua tukea vain silloin, kun tehdyt valinnat 

eivät esimerkiksi vahingoita pienyrityksiä. Suuryrityksien tuottamia hyödykkeitä saisi suosia 

vain silloin, kun mitään muuta ei ole tarjolla tai siihen on jokin erittäin painava syy.  

6.1.4 Muodin kulutushintoihin kytkeytyvät merkitykset 

Tutkimuksen aineistosta ilmenee, että taloudellisuus ja kuluttajien henkilökohtainen varalli-

suus koetaan merkittäväksi tekijäksi muodin kulutuspäätöksissä. Tämä käy yhteen Ilmosen 

(2007) esittämän teorian kanssa, jossa merkittävä osa kuluttamista on sen taloudellinen ulottu-

vuus, jota edustavat erilaisten kulutustuotteiden markkinahinnat. Niinpä ei olekaan yllättävää, 

että yksi muotijärjestelmän merkityksiä käsittelevä teema on vaatemuodin hinnat. Mansikka-

mekon kohdalla suurin osa tuotteen herättämää kohua ja ristiriitaa kytkeytyy nimenomaan sen 

500 dollarin hintalappuun (Scott 2020).  
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Tämänkaltaisen kohun syntymistä voidaan osittain selittää Simmelin (1990) rahan ja ku-

lutushyödykkeiden teorian kautta, jossa hän esittää, ettei ilmaisten tai merkittävästi halpojen 

hyödykkeiden kysyntä ei ole kovin suurta. Tämä puolestaan aiheuttaa sitä, että tuotteiden ky-

syntä ja haluttavuus nousee niiden hintojen mukana. Tämä jatkuu, kunnes tuotteen sosiaalinen 

vetovoima on suurimmillaan. Tilanteessa, jossa tuotteen hinta nousee niin merkittävästi, että 

kyseinen tuote ole enää yksilön saavutettavissa, tuotteisiin kohdistuneet halut kääntyvät las-

kuun ja muuttuvat lopulta jopa inhoksi tuotetta kohtaan (Simmel 1990, s. 251, 266.)  

Vaikka korkeat hinnat ovat perinteisesti ilmaisseet tuotteiden korkeampaa laatua, on pi-

kamuoti ja vaatemuodin tuotteiden halventuminen johtanut uudenlaisiin kulutustottumuksiin. 

Pikamuodin yleistymisen ja vaatteiden kulutushintojen laskemisen myötä vaatteiden ostaminen 

on muuttunut ”löytöjen” ostamiseen, jossa kuluttajat pyrkivät saamaan parasta vastinetta ra-

hoilleen (Yurchisin and Johnson 2010; Douglas and Isherwood 1996, s. 6). Näin ollen ratio-

naalinen jälkimoderni kuluttaja suosii tuotteita ostaessaan määrää laadun sijaan ja toteuttaa ku-

lutusvalintojaan usein niiden halpa kulutushinta etusijalla. 

(27) “Why would I pay $500 for a dress with strawberries tho? If I can get it… cheaper…” 

(28) “mayhaps a bit controversial but tiktok is having a hissyfit about people buying 
knockoffs of the strawberry dress and I think it is dumb and also maybe it’s cos im poor 
but paying 500 for 1 dress with glitter strawberries is too much” 

(29) “I just bought the YesStyle dupe of the twitter strawberry dress bc I’m a peasant and I 
can never bring myself to spend $500 on the actual one” 

 

Kalliin hinnan arvostelun lisäksi mekolle asetettua hintaa ei ymmärretä. Tämänkaltaiset mer-

kitykset kielivät kuluttajien tietämättömyydestä ja irrallisuudesta vaatteiden tuotantoon liitty-

vistä kustannuksista ja toimenpiteistä erityisesti, jos tarkastellaan vaatteiden tuottamista hitaan 

muodin periaatteita noudattaen (Clark 2008, s. 427–428). Vaatteiden nykyiset kulutushinnat 

ovat jatkaneet laskuaan massatuotannon (esim Cachon & Swinney 2011) ja digitalisoituneen 

kaupan myötä (Klimscheffskij ym. 2008, s. 64), mistä johtuen oletus on, että vaatteet ovat hal-

poja kulutustuotteita. Mekon hinnasta esitetyt kommentit voidaan siis tulkita normeiksi sen-

kaltaisesta ajattelusta, mitä muotijärjestelmä ja muodin massatuotanto ovat tehneet kulutus-

tuotteisiin liittyville tottumuksille. Näin ollen 500 dollarin hintalappu vain keskivertoa hienom-

massa tuotteessa tuntuu kuluttajien mielestä käsittämättömältä. 

(30) “Why does the Strawberry dress cost almost $500?????”  

(31) “why does the strawberry dress cost $500 for what reason?” 
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(32) “I want the strawberry dress so bad but I legit can’t afford it. It’s more than our entire 
RENT, and I live in quite a nice and big place and split rent. I’ve never seen an item of 
clothing cost $400. Like it’s insane. //: “ 

 

Aineistossa ilmenee paljon puolesta ja vastaan argumentteja sen suhteen, onko mekko ylihin-

noiteltu vai ei. Ihmiset ovat esimerkiksi laskeneet kustannuksia ja pohtineet sen kautta, pal-

jonko luovalle työlle on oikeutta laittaa hintaa. Kyseisissä merkityksissä siis oletetaan, että me-

kon kaltaiset tuotteet maksavat tekijöilleen todellisuudessa paljon vähemmän kuin mitä niistä 

pyydetään, jolloin keskustelijat kokivat maksavansa vain brändistä. Mielletäänkin, että vaat-

teista tulisi maksaa vain sen verran, mitä niiden ”todelliset” tuotantokustannukset ovat, tai 

muutoin tuote on ylihinnoiteltu. Tällaiset merkitykset luovat kuvan kuluttajien käsityksistä siitä, 

paljonko vaatemuodin tuotteet saavat maksaa tai mistä niiden pyydetty tuotehinta saa koostua.  

(33) ”you guys could commission the strawberry dress from a small business seamstress 
(maybe even local) for a fraction of the cost they’re selling the dress for. Knowing the 
labour and cost that would go into making that and they are charcing 500$ makes me 
sick” 

(34) “Ikr?? it’s ugly and 500 bucks yet still looks so cheap?? Those strawberries look like 
they were plastered on it by a little kid. And the fabric looks itchy af??? I’d get a silk 
dress if I had that much money. Definitely not worth the price” 

(35) “The strawberry dress is pretty but I wound’t consider to buy  as it is very expensive. 
you’re definitely paying way more than what it’s actually costing counting everything 
+ profit. It’s just paying the brand at this point like any luxury one….”  

 

Aineistossa ollaan kuitenkin myös itse tietoisia siitä, mistä nämä syntyneet mielikuvat ja tottu-

mukset johtuvat. Keskustelijat itse kritisoivat pikamuodin ja muuttuneiden tuotantoprosessien 

muodostamia normeja kulutustuotteiden ja vaatteidentuotannon hinnoille. Kommenteissa luo-

daan merkityksiä, joissa massatuotanto ja halpa kertakäyttömuoti ovatkin ennen kaikkea kor-

ruptoineet ja luoneet haitallisia normeja sen suhteen, mitä ihmiset käsittävät tuotteiden normaa-

leiksi hinnoiksi ja siten myös ylihinnoitteluksi.  

(36) “yes we are still talking about the strawberry dress. It’s not overpriced. You are just 
used to shit made in sweatshops using slave labour and cheap materials”.  

(37) “When people get so used to fast fashion & amazon prices that they start harassing 
small bussinesses like Lirika Matoshi for being  ”overpriced” …. that’s not cute. Fast 
fashion has really ruined our perception of what items should cost. Hence the straw-
berry dress discourse” 
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(38) “fast fashion is made to disposable and highly profitable from cheap materials and la-
bour and when people are presented with craftmanship /handmade designs / quality fab-
rics that will last for years they don’t appreciate it or understand why the strawberry 
dress costs more than $20”  

(39) “i saw too many ppl hating on the strawberry dress’s price tag. how come i see that we 
ask for transparency and no more sweatshops from labels yet the everyone is offended 
by the true cost of ethically made products. some of you are too used to fast fashion 
prices for my liking.” 

 

6.2 Muodin kulutustottumuksiin ja -asenteisiin kytkeytyvät merkitykset 

Tässä teemassa käydään läpi sitä, miten sekä kuluttajuutta että kuluttamista sanoitetaan ja 

kuinka kuluttajien toiminnalle annettaan merkityksiä. Ensiksi käsittelen sitä, kuinka nykyiset 

tavat kuluttaa juontavat juurensa yksilöllisiin tekijöihin esimerkiksi sen kautta, miten tarpeiden 

ja halujen välinen kuilu muodin kulutuksessa on hälventynyt, jolloin vaatteiden ostamisesta on 

tullut niiden kuluttamista. Tämän jälkeen analysoin, miten tätä toteutettua kuluttamista arvote-

taan välttämättömyyshankintojen ja muunlaisen kuluttamisen kautta. Siitä seuraavaksi käsitte-

len sitä, kuinka muodin demokratisoituminen on tehnyt kaikista kuluttajia ja muuttanut siten 

kuluttamista koskevia normeja ja asenteita. Viimeiseksi tarkastelen sitä, kuinka tämä muodin 

kuluttamisen demokratisoituminen ei kuitenkaan välttämättä koske kaikkia, ja tarkastelen, ke-

nen oikeuksia todellisuudessa tarkoitetaan, kun puhutaan saavutettavuudesta ja oikeudenmu-

kaisuudesta.  

6.2.1 Tarpeet ja halut muodin kulutuksessa 

Kuten aikaisemmin teoriaosuudessa määrittelin, yksilöllisiä tekijöitä kuluttamisessa edustavat 

yksilöön itseensä liittyvä päätöksenteko ja häneen liittyvät tekijät (Puusa ym. 2012, s. 176; 

Raatikainen, s. 10–14). Näitä ovat esimerkiksi identiteetti, arvot ja tarpeet. Näistä yksilöllisistä 

tekijöistä eniten aineistossa luotiin kuluttamisen tottumuksissa merkityksiä yksilön tarpeiden 

ja halujen jäsentymiselle ja erityisesti sille, kuinka ne ohjailevat yksilön kulutusta. Tässä mer-

kityskokonaisuudessa siis tarkastellaan keskustelijoiden luomia eroja ihmisten kuluttamisessa 

tarpeiden ja halujen välillä, jotka ovat merkittäviä tekijöitä kulutustottumusten jäsentämisessä 

(Jansson- Boyd, 2010, s. 116). 
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Aineistossa on nähtävissä ilmiö, jota Kettunen ja muut (2018) kuvaavat tutkimuksessaan 

verkko-ostamisen motiiveista. Verkossa ostosten tekeminen jäsentyy enemmän haluihin tar-

peiden sijaan. Kärjistettynä hedonistiset halut ohjaavat ostosten tekoa utilitarismin sijaan (Ket-

tunen ym. 2018, s. 4). Aineistossa tuotetaan merkityksiä kuluttajien tilanteesta, jossa halu saada 

mekko itselleen muuttuu näiden sisäisessä puheessa tarpeeksi. Tutkimukset osoittavatkin, että 

ihmiset ostavat tuotteita usein muista kuin käytännöllisistä syistä (esim. Niinimäki, 2015, s. 

271; Jansson- Boyd, 2010, s. 54). Keskustelijat luovat merkityksiä jopa siihen, kuinka heidän 

onnellisuutensa ja hyvänolontunteensa ovat kytkeytyneenä kulutustuotteiden, tässä tapauk-

sessa mansikkamekon, saamiseen. Jansson-Boydin (2010, s. 185) mukaan kuluttajat yhä kas-

vavassa määrin ostavat uusia asioita siinä toivossa, että uudet tuotteet toisivat heille onnelli-

suutta, johon luodut merkitykset peilaavat hyvin. Lopulta merkityksissä tarpeille ei enää esi-

merkiksi osata antaa minkäänlaista konkreettista syytä vaan tarpeet syntyvät vain polttavasta 

halusta omistaa tiettyjä tuotteita. 

(40) ”The strawberry midi dress being $490 in extremely unfair. I need it i really do.” 

(41) “I want the strawberry dress so bad but I can’t afford it and even though dupes are an 
option I feel like I’d be put on blast for it. I just want nice things. It’s not my fault I 
can’t work a proper job since I’m disabled, ya know?”  

(42) “Ahhhhhhhhh I just want this so bad, it’s all I want in life basically. But r10k????? 
[500$] That’s insane!! I want the strawberry dress so bad!!!!!“  

(43) “Okay I need strawberry dress for NO DAMN REASON! I need RED HEELS, and 
RED LIPS, and my long, dark locks to be curled.”  

(44) “I feel like whilst I know we don’t  “need” fashion, but I sill don’t want to deprive my-
self as I know wearing something I feel good in and I really like boosts my confidence 
and mood. This thread of the strawberry dress scares me and makes me feel very bad”  

 

Harris (2016, s. 310) esittää, että vaatetus voidaan ja on hyvä nähdä ihmisen aineellisena pe-

rustarpeena. Gilmansin vaatteiden funktionaalisuuden teorian mukaan (2002, s. 7–8) vaatteisiin 

liittyvät tarpeet voidaan jakaa selviytymiseen liittyviin funktioihin ja sosiaalisesti latautuneisiin 

funktioihin. Samalla voidaan tarkastella Maslow’n tarvehierarkian teoriaa, jossa fysiologiset 

perustarpeet (ravinto, vesi, lämpö) ovat sosiaalisista tarpeista erillinen kokonaisuus (Jansson-

Boyd 2010, s. 108–110). Kuitenkin Aro ja Wilska (2014) mieltävät, että perustarpeisiin todel-

lisuudessa luetaan usein myös sosiaalisesti latautuneet tuotteet, joiden tehtävä on täyttää yksi-

lön sosiaalisia ja kulttuurisia tarpeita. (2014, 710).  Onkin siis syytä kyseenalaistaa, voidaanko 
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sosiaalista hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta tuottavia tuotteita sivuuttaa tai nimittää vain ha-

luiksi, kun puhutaan yksilön välttämättömyyksistä tai tarpeista. Olennaista aineistossa luotujen 

merkityksien kannalta on miettiä, mitä välttämättömyydellä tarkoitetaan ja miten se tulee täy-

tetyksi. Vaikka vaatteet voidaan itsessään mieltää perusluonteeltaan välttämättömyystarvik-

keiksi, eivät ne selkeästi aina saavuta tällaista statusta jaetuissa sosiaalisissa normeissa. 

Aineiston keskiössä olevan mekon voidaan esimerkiksi nähdä palvelevan lähinnä sosi-

aalisia funktioita: statusta ja koristautumista (Gilmans 2002, s. 7–8). Sen ominaisuuksien näh-

dään ”todellisten” selviytymiseen pohjaavien tarpeiden sijaan edustavan ihmisten tarpeita ku-

luttaa, kuulua joukkoon, saavuttaa mielihyvää ja korostaa yksilön identiteettiä. Aineistosta käy 

kuitenkin myös hyvin selville se, kuinka puhujat luovat tässä merkityksiä välttämättömyysku-

lutuksen ja muunlaisen (luksus) kulutuksen välillä. Luodut merkitykset siis kuvastavat sitä, 

kuinka keskustelijoiden mielestä vaatemuodin sosiaalisia funktiota edustavien tuotteiden osta-

mista eivät motivoi todellisuudessa tarpeet vaan yksilöiden halut. Tarpeiden ja halujen eroja 

siis tuotetaan sen dikotomian avulla, edustavatko ne jotakin välttämätöntä vai tässä tapauksessa 

luksusta (Aro & Wilska 2014). Mekko ja senkaltaiset tuotteet saavat merkityksissä siis luk-

susstatuksen, joka itsessään edustaa jotain välttämättömyydelle vastakkaista (Taylor ja Morin, 

2009; Berry 1994, s. 199). Tätä kuvataan aineistossa nimeämällä mansikkamekko ja sen kal-

taiset tuotteet taidekappaleeseen verrattavaksi symboleiksi. Tästä syystä mekon hankkimista ei 

siis ole hyväksyttävää perustella tarpeen kautta. 

(45) “I hate how being against buying knock offs of the strawberry dress makes me a 
“classist” when a) you DO NOT need the strawberry dress to survive and is just a 
want, and b) the creator of the strawberry dress makes them herself and you are sup-
porting art theft”  

(46) “ ‘not everyone can afford 500 dollars for a dress’ then don’t buy it, the strawberry 
dress is a luxury item, you are not entitled to it”  

(47) “I see people in replies still defending the dupe by saying that not everyone can afford  
$500 dress and not shit on the “poor people who just want to dress nicely” The straw-
berry dress is not a necessity. There is literally no excuse for the dupes to exist”  

(48) “Also people seem to forget that art costs more because it’s a luxury and not a need. 
Like yeah, it’s clothing, but the strawberry dress was made moreso as a piece of art and 
not a mass produced dress” 

 

Tästä päästäänkin siihen, ettei luksusstatuksen saaneita tuotteita ole sosiaalisesti sallittua ku-

luttaa samoilla tavoin kuin välttämättömyystarpeita. Luksustuotteiden ostamiseen liittyy ajatus 

siitä, että niitä voidaan hankkia vasta sitten, kun muut tarpeet on tyydytetty ja yksilöllä on 
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näihin aidosti varaa. Niinpä aineistossa todetaankin, ettei esimerkiksi mansikkamekkoa ole sal-

littua hankkia muilla kuin yhteisesti hyväksytyin keinoin, joita tässä tapauksessa edustaa alku-

peräisen (eettisen ja ekologisen) designtuotteen ostaminen. Kuitenkin näiden argumenttien 

puitteissa voitaisiin tulkita, että vaatteita, jotka ihmisten käsityksissä vastaavat ihmisen perus-

tarpeiden tyydyttämiseen, on sallittua hankkia keinoilla, jotka ovat yksilölle kaikista helpoim-

min saavutettavia.  

6.2.2 Muodin demokratisoitumiseen kytkeytyvät merkitykset 

 
Muoti konseptina ei toimi enää yhtä lailla ihmisiä erottelevana voimana kuin historian saatossa, 

sillä muodin kuluttaminen on mahdollista lähes kaikille ihmisille taloudellisesta tilanteesta tai 

sosiaalisesta asemasta riippumatta. Modernin kaupallisen kulttuurin nähdään tuoneen huono-

tuloisempienkin ihmisten ulottuville tuotteita, joista parempituloisetkaan kuluttajat eivät vielä 

hetki sitten osanneet haaveilla (Simmel 1990, s. 268).  Toisin sanoen muodin demokratisoitu-

misella kuvataan sitä, ettei muodikkuuden tavoittelu tai trendien seuraaminen ole enää vain 

keskiluokan tai niin kutsutun eliitin yksinoikeus (Campbell 1987, s. 22.) Yksi tekijä, joka tä-

män on mahdollistanut, on muodin massatuotanto ja sitä kautta muodostunut halpamuotiteol-

lisuus. Toisin sanoen, kun vaatteiden tuotantohinnat laskivat, loi se ihmisille enemmän mah-

dollisuuksia kuluttaa, kun ihmisten varat riittivät nyt ostamaan enemmän (Simmel 1990, s. 268, 

393–394). Demokratisoitumisen myötä muodin jatkuva kuluttaminen on normalisoitunut län-

simaalaisessa kulttuurisissa ja loputtoman uudistautumisen tavoittelu mielletäänkin normiksi, 

mitä tulee muodin kuluttamiseen (Barner & Lea-Greenwood 2006).   

Keskustelussa syntyykin merkityksiä siitä, kuinka ollaan tyytyväisiä siihen, että massa-

tuotanto ja halpamuoti ovat lisänneet muodikkaiden vaatteiden saavutettavuutta ja mahdollis-

tanut kuluttamisen yhä suuremmalle määrälle väkeä. Tämä näkyy aineistossa siinä, että me-

kosta ja muista kulutustuotteista tehtäviä pikamuotikopiota ei pidetä huonona asiana. Päinvas-

toin nähdään, että edullisemmat kopiot tarjoavat vähävaraisemmillekin kuluttajille mahdolli-

suuden näyttää yhtä lailla muodikkailta tai jopa antaa itsestään todellista varakkaampi kuva ja 

keräten näin sosiaalista hyväksyntää kuluttamalla samanlaisia tuotteita kuin parempituloiset.  

(49) “The only upside of duping stuff like the strawberry dress is that more clothes are ac-
cessible to people with low income but we  could’ve had a different solution to that is-
sue than the mass production of overpriced low quality garments that only fit one body 
type “ 

(50) “Honestly I don’t really mind the strawberry dress being copied. It’s nice that people 
are making it more affordable” 
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(51) “I don’t personally see the issue with fast fashion dupes of clothes like the strawberry 
dress since it also bring different products accessible for more people, so yeah there’s 
that”  

 

Merkityksissä tulee näkyviin muodin demokratisoitumisen kautta syntynyt oikeutuksen (eng. 

entitlement) mentaliteetti, joka jälkimoderneilla kuluttajilla nähdään olevan. Aineistossa esiin-

tyykin selkeästi siis ihmisten yleistynyt tarve tuntea olevansa muodikkaita ja pukeutua muodin 

mukaisesti (Campbell 1987, s. 22). Tämä näkyy siis merkityksissä, joissa perusolettamus on, 

että kaikille tulee mahdollistaa ja turvata keinot osallistua trendikkään muodin kuluttamiseen. 

Merkityksissä tämänkaltaisen ajattelun haastaminen on tuomittavissa luokkaerottelun yrittä-

miseksi ja kritiikkiä esittäneitä ihmisiä nimitettiin klassisteiksi. Keskustelua kirvoitti huonom-

pituloisten halu hankkia luksusmuodin tuotteita (mansikkamekko) ostamalla niistä halpamuoti-

versioita saavutettavuutensa vuoksi. Merkityksissä siis korostetaan sitä, miten on luokkasortoa 

yrittää kertoa heikompituloisille ihmisille, mitä tai miten heidän tulisi muotia kuluttaa. Kes-

kustelu oikeutuksesta näkyy siis siinä, saako huonommassa tuloluokassa olevia ihmisiä kriti-

soida heidän kulutuspäätöksistään, ja siitä, tulisiko heidän kieltäytyä muodista jos eivät voi sitä 

sosiaalisesti hyväksytyillä tavoilla (eettisesti) kuluttaa.  

(52) “fast fashion is bad but shaming poor people for buying knockoffs bc they want to in-
dulge in style and feeling good in a way they can afford is so ugly and classists! poor 
people deserve to feel good about what they wear just as much as people who spare 
$500 for a strawberry dress do” 

(53) “The original strawberry dress is 500 dollars. There are people who would need to work 
over 50 hours to afford that. I understand that if you can afford it buy it from the de-
signer but people who make minimum wage should be able to buy “trendy” things at a 
price that isn’t as much as rent. “ 

(54) “this entire discussion boils down to “ if you are poor you are not allowed to look 
pretty, cute clothes are a luxury and if you buy a dupe / find it cheaper you’re entitled” 
and I thought we moved past this mindset when we decided to “eat  the rich” ?“ 

> “or idk at least that’s how it looks to me. anyway the point I was trying to make is: 
is complicated and poor ppl also wanna look nice with the strawberry dress. Sue 
us.“ 

 

Keskustelijat mainitsevat, että he haluavat tuntea itsensä kauniiksi, kuulua joukkoon ja olla osa 

jotakin sosiaalisesti jaettua kokonaisuutta. Tässä ilmenee siis Simmelin (1905, s. 101–102) ku-

vaama muodin idea, jonka ytimessä nähdään tarve jäljitellä lajitovereitaan yhteisöllisyyden ja 

joukkoon kuulumisen varmistamiseksi. Tällä voidaan siis selittää aineistossa ilmeneviä merki-

tyksiä tarpeelle ja halulle kuluttaa muotia ja tässä tapauksessa siis omistaa mansikkamekko, 
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joka keskustelun hetkellä edustaa muodikkuuden ja haluttavuuden selkeintä olemusta. Paljon 

keskustelua jäsentyy myös siihen, kuinka köyhilläkin pitäisi olla oikeus muuhun kuin välttä-

mättömyystarpeisiin, joita mansikkamekon kaltaisen vaatemuodin ei siis tässä tapauksessa 

nähdä edustavan. Tässä on siis nähtävissä yleistynyt tarve tuntea muodikkuutta (Campbell 

1987).  Kuluttajat ovat tottuneet siihen, että pinnalla olevista trendeistä on jatkuvasti tarjolla 

halpaversioita. Tästä johtuen spesifien kalliiden vaatteiden nouseminen trendiksi johtaa ärty-

mykseen ja turhautumiseen huonompituloisten kuluttajien suunnalta erityisesti silloin, jos hal-

paversioiden hankkimista kritisoidaan erilaisilla moraalisilla säännöillä. Tällöin syntyy tarve 

omien kulutusmahdollisuuksien puolustamiseen, sillä muutoin alati korostuva keino (vaatteet) 

rakentaa yksilön identiteettiä (Gonzalez 2012), ja sitä kautta kärjistettynä jopa yksilön identi-

teetti, olisi uhattuna. Monissa argumenteissa tuleekin näkyväksi normi siitä, kuinka köyhilläkin 

tulisi olla nykyaikana oikeus “kivoihin asioihin” ja identiteettinsä rakentamiseen, eikä muodin 

tai sosiaalisesti haluttujen kulutustuotteiden pitäisi siten olla tämän ihmisryhmän ulottumatto-

missa. 

(55)  “it’s classist as fuck to shame poor people for wanting the same kind of strawberry 
dress as wealthy person can afford.  do better bc ew” 

(56) “people saying not to buy dupes of the strawberry sounds so classist… I’m sorry poor 
people want to own nice things”  

(57) “are poor people not suppose to wear ugly strawberry dresses now jst bc the original 
ugly strawberry dress is out of their means? good take. “ 

(58) “ppl saying u shouldn’t buy a knock-off  of the dress just bcuz you don’t have the 
money okay so I not allowed to feel like a strawberry princess bcuz im broke.”  

 

Muodostettua merkitystä “luokkasodasta” ja sen yrittämisestä ei kuitenkaan sulateta, vaan tätä 

kritisoidaan rajusti osan toimesta. Luotua vastakkainasettelua ei ymmärretä, ja se koetaan kat-

teettomaksi nykyisten yhteiskuntarakenteiden puitteissa. Nähdäänkin, että luotu asetelma ei 

perustu mihinkään ja edustaa lähinnä ihmisten tarpeetonta loukkaantumista siinä vaiheessa, 

kun asiat ovat heidän kohdallaan jo liian hyvin. Tuolloin aikaa jää turhaan olemattoman sorron 

päivittelyyn, kun todellisia ongelmia ei ole. Kriitikkojen mielestä kyseessä on siis sorron sijaan 

vain nykyihmisten oikeuttamisen (entitlement) mentaliteetti. Samalla argumentoidaan sen puo-

lesta, ettei luksustuotteisiin rinnastettavien tuotteiden omistaminen ole kenellekään välttämät-

tömyys, mistä johtuen niitä ei ole tarpeen tehdä kaikkien saavutettaviksi. Luodussa vastamer-
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kityksessä ja siinä esitetyistä argumenteissa palataan taas välttämättömyyden ja luksuksen erot-

teluun, jossa jälkimmäisen kaltaista kulutusta ei tule harjoittaa, jos siihen ei ole todellistaa va-

raa. 

(59) “There’s this weird entitlement that’s happening around it that just makes my ~blood 
boil~ It’s not classist to say that if you can’t afford a luxury dress, don’t buy it! The 
strawberry dress in not an essential akdjks” 

(60) “artists, no matter what kind of art they make have no obligation to make their work 
affordable to everyone. Designer dresses, like the strawberry dress and commissioned 
art etc. are luxuries and expecting them to be cheaper is so disrespectful to the artist. 
Concept of luxury is not a crime against you”. 

(61) ”people really think not owning a strawberry dress is class based oppression I can't”  

Muodin massatuotannon mahdollistamasta taloudellisesta saavutettavuudesta huolimatta 

muoti ei ole kaikille demokraattista. Vaikka vaatteiden aikaisempaa halvempien kulutushinto-

jen seurauksena yhä useammat voivat osallistua muodin kuluttamiseen, muoti ei pääsääntöi-

sesti ole saavutettavaa yksilöille, jotka eivät esimerkiksi täytä muotiteollisuuden asettamia var-

taloihanteita (Bishop ym. 2016; Rau 2020; Richards 2020). Ihmisten negatiiviset reaktiot luk-

susmuotia (mansikkamekkoa) kohtaan pohjautuvat oletukseen siitä, ettei trendivaatteita ole 

tyypillisesti mahdollista saada isokokoisina versioina (Bishop 2016).  Niinpä nähdään, että 

sama tilanne toistuu myös tässä tapauksessa. Tästä kumpuavat merkitykset näkyivät aineistossa 

tyytymättömyytenä ja toisenlaisen syrjinnän kokemuksena. Kritisoijat siis kokivat, ettei mek-

koa ja siten muuta luksusmuotia usein ole tarjolla riittävän isoina kokoina. Niinpä muodin hal-

puudesta huolimatta kaikki eivät koe olevansa tasavertaisia kuluttajia nykyisen muotijärjestel-

män sisällä vaan heidän asemaansa ja kuluttamiseen osallistumistaan määrittelevät yleisesti 

hyväksytyt vartaloihanteet ja siten myös muotisuunnittelijoiden haluttomuus tuottaa design-

vaatteita tämän vartalotyypin ulkopuolisille ihmisille (kts. Karl Lagerfeld -tapaus, Jennings 

2019). Näinpä todellista saavutettavuutta edustaakin keskustelijoiden mielestä kohtuullisten 

markkinahintojen lisäksi saavutettavat koot ja vaatteiden mallit. Keskustelijat toivat esille sen, 

että tämän mahdollistuminen vaatisi muotijärjestelmän sisäistä arvomuutosta, jossa trendik-

käitä vaatteita haluttaisiin suunnitella myös isompikokoisille kuluttajille. 

(62)  “people are still talking about the strawberry dress and still avoiding the fat phobia at 
the center of it. If you are in fashion and you neglect the plus size community you are a 
bad business person, that includes you fashion Youtube” 

(63) “I keep seeing strawberry dress discourse and I rlly wish more of the discourse was 
“make it bigger sizes as a default” bc if you’re going to design clothing and you don’t 
make it fit all bodies then who are you designing for” 



69 

 

> “I know the designer offers custom sizing so if I were to buy it, I could send in my 
measurements but that’s not the point!!! Clothing should just be OFFERED AT 
PLUS SIZING without fat ppl needing to go throughat  the extra effort of it all” 

 

6.2.3 Muodin demokratisoitumisen merkitykset halpatyömaiden näkökulmasta 

 

Näissä merkityksissä päästään Simmelin esittämiin teorioihin siitä, miten yhteiskunnallinen 

taloudellinen vaurastuminen ei todellisuudessa tapahdu tasa-arvoa edistävänä prosessina. To-

dellisuudessa heikommassa taloudellisessa asemassa olevat yksilöt kokevat muutokset aina 

muita merkittävästi hitaammin jos ollenkaan. (Simmel 1990, s. 162–164, 266). 

Keskustelijoiden luomista merkityksistä, joissa ihmisten pienituloisuus ja köyhyys määrittävät 

heidän kulutusmahdollisuuksiaan, on tärkeää myös havainnoida sitä, ketkä aineiston puitteissa 

mielletään köyhiksi eli ketä aineistossa luoduissa merkityksissä tarkoitetaan silloin, kun puhu-

taan huonotuloisista ja köyhistä. Niinpä edellisessä kappaleessa muodostettua köyhyyden tuo-

maa oikeutusta muodin kuluttamiseen kaikilla keinoin lähdetään kyseenalaistamaan määritte-

lyn kautta, jotta saadaan kuvaa siitä, kenen oikeuksia todellisuudessa puolustetaan. Esitetty 

kritiikki perustuu siis siihen, miten todellisuudessa ollaan kiinnostuneita vain tietystä osasta 

huonotuloisia. Kritiikissä nouseekin ensimmäisenä esille se, kuinka köyhillä, joiden oikeuksia 

puolustetaan kuluttajina, tarkoitetaan tässä yhteydessä länsimaalaisten valtioiden alempituloi-

sia ihmisiä eikä suinkaan köyhää väestöä esimerkiksi halpamuodin tuotantomaissa. Tätä argu-

menttia jatketaan toteamalla moraalittomaksi toiminnaksi länsimaalaisten huonompituloisten 

yritykset kuluttamisensa oikeuttamiseen, sillä näiden harjoittama kulutus perustuu usein heitä-

kin huonompiosaisten ihmisten sortamiseen. Tässä merkityksessä nostetaan esille muotiteolli-

suuden vastuullisuusongelmista halpatyön käyttäminen ja sen epäeettisyydet, joille pikamuo-

din tuotanto perustuu (esim. Mukherjee 2015).  

Esitetyssä kritiikissä haluna on osaksi puolustaa työntekijöiden oikeuksia halpatyömaissa ja 

kritisoida sitä, mitä halpamuodin ostaminen tekee tuotantomaiden väestölle, vaikka sillä saa-

taisiinkin yhdenvertaistettua länsimaalaisten kuluttajien kulutusmahdollisuuksia. Tästä johtuen 

aineistossa tuodaan toistuvasti kyseenalaiseksi tämä muodin demokratisoitumisen todellinen 

luonne, joka ei siis ulotu kaikkialle eikä koske kaikkia.  Aineistossa nostetaan esille se, miten 

muodin kuluttamisesta ja sen oikeuttamisesta käydyt keskustelut edustavat todellisuudessa jäl-

leen vain rajatun ihmisryhmän todellisuutta. Niinpä tasa-arvoisten kulutusmahdollisuuksien ja 
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kuluttajien oikeuksien puolustaminen ei tässäkään tapauksessa tarkoita kaikkien kuluttajien 

tasa-arvoa. 

(64) “what about the poor people on the global south producing the dupe strawberry dress 
for u? Fast fashion is horrible for everyone especially outside of the west. you can look 
cute with independent brands on ig inside your living wage, don’t need to spend 500$ 

(65) “The reason your clothing and strawberry dress dupe are so cheap is because theyre 
made by poor forgeiners for below minimum wage, so you tell me where the real 
classism is luv” 

(66) “I’m just so tired of seeing fast fashion talked about on here when people who suffer the 
most (the factory workers in the global south) have absolutely no voice in the conversa-
tion” 

>  “The conversation is always dominated by the westeners who put their need for 
non essential trendy clothes, like the strawberry dress dupes above the plight of 
workers making those products.” 

(67) “ ‘ poor people just want to dress nicely’ --- the dupes of strawberry dress are likely 
made through slave labour since it’s fast fashion. Let’s talk about those people first”  

 

6.3 Kulutustottumukset ja niihin kytkeytyvät arvot vaatemuodin eri kate-
gorioissa 

Tässä teemassa erittelen kulutustottumuksille tuotettuja merkityksiä muodin eri kategorioissa. 

Aineistossa tuotetuista merkityksistä muodostamani kategoriat ovat kopiomuoti, pikamuoti, 

eettinen muoti ja luksusmuoti. Kategoriat luovat erilaisten muodin tuotantotapojen ja markki-

nakoneistojen lisäksi kuvaa tottumuksista, joita ihmisillä on muodin kuluttamisen suhteen. Sa-

malla ne tarjoavat merkityksiä siitä, mitä pidetään julkisessa keskustelussa moraalisesti oike-

anlaisina ja mitä vääränlaisina tapoina kuluttaa muotia.  

6.3.1 Kopiomuoti 

Kopiomuodin tarkastelun tekee haastavaksi se, että kuten teoriaosuudessa esitin, eivät vaate-

muotia koskevat immateriaalioikeudet ole yksiselitteisiä eivätkä vaatteiden kopioimista koske-

vat säännökset selkeitä (Oesch 2005, s. 25). Tästä johtuen kuluttajatkaan eivät ole tietoisia tai 

yksimielisiä siitä, milloin kyseessä on aidosti immateriaalioikeuksia rikkova kopiotuote ja mil-

loin laillinen, toisen tuotteen ulkonäöstä inspiroituva tuote. Kopiomuodin merkityksissä ky-

seessä ovat ennen kaikkea moraaliset, oikeudenmukaisuutta sanoittavat säännöt ja niiden 
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kautta muodostetut kontekstuaaliset ja subjektiiviset normit siitä, millaisten (tai milloin) ko-

piotuotteiden hankkiminen on sosiaalisesti hyväksyttyä tai milloin onnistuu vähintäänkin vält-

tää moraalista arvostelua. 

(68) “is the strawberry dress design copyrighted or something? that’s like saying you should 
thrift a striped shirt bc a designer made one too”  

(69) >> “You can’t really patent a design or a dress, unless you make it innovative or some-
thing then you can. It’s more of a morale code, don’t copy other people” 

(70) >> “but it is clothes? It’s not really unique it’s a dress w a bunch of strawberries on it. 
there’s probably dresses already like that weren’t made copy on purpose” 

(71) ”if the design of the strawberry dress isn’t copyrighted then it is legal and rewarding for 
the seller to make a cheap knock off. Even though it’s a dick move and morally wrong 
its completely ok to do it when in the eyes of the law which kinda sucks but it is what it 
is”  

 

Keskustelijoiden tuottamista merkityksistä ilmeni, että keskeisimmät syyt ostaa tuoteväären-

nöksiä tai kopiotuotteita ovat niiden huokeampi hinta suhteessa alkuperäiseen. Riittävän hy-

villä kopioilla on kuluttajien keskuudessa siis lähes samanlainen symbolinen arvo kuin alku-

peräisellä tuotteella (kts. Craciun, 2014, s. 19–20). Tästä syystä tuotteista ei nähty tarvetta mak-

saa halpakopiota enempää. Tämä johtuu mahdollisesti siitä, että kun tuotteissa ei itsessään ole 

selkeästi tunnistettavaa logoa tai riittävän uniikkia ulkomuotoa, uskotaan, etteivät muut voi 

arvata yksilön hankkineen kopion alkuperäisen tuotteen sijaan (Large 2019, s. 30–31).  

(72) “I try to buy originals but in some cases it's necessary to buy duper if you are poor as 
fuck. Aka that viral strawberry dress I want to make a photo shoot for. The original is 
like $490. I bought a Chinese dupe that has some legitimate quality to it that makes 
me think that the $490 is just a repackaged...” 

 

Merkityksissä tulee esiin ennen kaikkea kopiotuotteiden ostamisen normalisoituminen, jolloin 

niitä eivät osta enää vain ”kyseenalaisen moraalin” omaavat yksilöt vaan ne nähdään kaikille 

vaihtoehtoisena halvempana versiona saada luksustuotteita ja osallistua viimeisimmän muodin 

mukaiseen kuluttamiseen (Large 2019, s. 46–47). Samalla merkityksissä näkyy ihmisten muut-

tuneet käsitykset vaatemuodin hinnoista, jolloin alkuperäisen tuotteen ostaminen viidelläsa-

dalla dollarilla nähdään tyhmänä ja rahan tuhlauksena.  

(73) “will buy knock-offs and replicas of just about anything. Why pay 500$ for a strawberry 
dress when knock off is only 50$. It’s made of the same shit. “  
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(74) “Of course people are gonna buy copies the original costs $500, who’s gonna spend that 
much on a strawberry dress” 

(75) “Just a reminder that you shouldn’t feel bad for buying knock offs of something if you 
can’t afford the original because the strawberry dress in it elf is more than half of a 
monthly part time wage”  

(76) “I go back and forth on these things. Because ultimately, I can’t afford designer things, 
so if I can get a cute dupe for an affordable price then I’m going to. Sorry some of us 
are poor as shit. I wish designers would understand that the common person can’t afford 
a $500 strawberry dress.”  

 

Aineistossa argumentoidaan myös sen puolesta, ettei kopioiden ostaminen todellisuudessa vai-

kuta alkuperäisten tuotteiden myyntiin, sillä kopioita ostava kohderyhmä ei olisi koskaan aitoja 

ostanutkaan. Näinpä kopiotuotteiden ostaminen ei todellisuudessa ole yhtä ongelmallinen asia 

kuin ihmiset luulevat. Tässä korostuu kuluttajien näkemys siitä, ettei yksilön toiminnalla ole 

suuressa skaalassa merkitystä, sillä ihmisten toiminta on tämänkaltaisten teorioiden puitteissa 

aina ennustettavissa. Samalla kapitalismi määrittelee ihmisten toiminnan rajoja ja on jo itses-

sään haitallinen järjestelmä, jonka vuoksi kopioiden ostamisella ei ole mitään väliä lopputule-

maan. Alkuperäisillä tuotteilla ja niistä tehdyillä tuoteväärennöksillä nähtiin olevan omat mark-

kinansa, jolloin toisistaan huolimatta molemmille löytyy oma asiakaskuntansa. Osassa merki-

tyksistä koettiin trendituotteista tehtävien kopioiden jopa lisäävän tuotteiden haluttavuutta, sillä 

kopioiden nähtiin lisäävän tuotteiden näkyvyyttä esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tästä 

syystä kopiotuotteiden ostamisen moralisointia ei pidetty oleellisena.  

(77) “In regards of the strawberry dress: There is actually a phenomenon as the “fakes the-
ory”. Basically anyone willing to buy a fake or a reproduction of a designer item 
would not have bought the designer item anyway, whether it is because of the cost or 
that they just don’t care about the designer label”  

(78) “people who do buy from the designers would never buy a fake. the designer, label and 
the quality matters too much to them. Now this in no way justifies being an art thief. 
That’s deplorable. Its just that the whole “fakes kill designers” thing isn’t actually 
true, it is just immoral”  

(79) “man I promise you the maker of the strawberry dress isn’t some struggling starving art-
ist. everything they sell is extremely expensive - literally the flimsy little face masks are 
$50. why are you “HEARTBROKEN” over somebody getting a shitty cheaper dupe? 
It doesn’t affect her. “  

(80) “Ya’ll are more mad at a dress getting ripped off than you are at people needing to be 
unethical in order to spark some bits of joy. Poor people can wear the damn strawberry 
dress too. Those who can drop $500 on it are still going to buy it regardless. shut up. “ 
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Edellisistä merkityksistä huolimatta iso osa aineistosta ja koko ilmiökokonaisuudesta kietoutui 

myös merkityksiin ja asenteisiin kopiotuotteiden ostamista vastaan. Yksi selkeimmistä merki-

tyksistä oli, että ne, jotka ostavat kopiotuotteita, syyllistyvät rikokseen verrattavaan toimintaan 

ja samalla rikollisen toiminnan tukemiseen. Kopiotuotteiden ostaminen nähtiin kritiikissä nor-

malisoitumisestaan huolimatta vähintäänkin moraalisesti vääränä, vaikka mitään laillisesti tuo-

mittavaa ei tapahtuisikaan. Taidevarkauteen ja immateriaalioikeuksiin liittyvät yhteydet olivat 

merkityksissä yleisiä, sillä nähtiin, että kopiotuotteiden vuoksi ideoiden luojat ei saa kopioista 

asianmukaista korvausta tekemästään työstä. Tämä vastaa Oeschin ja muiden (2005, s. 169–

170) jäsentelyä tuotekopionnin ja väärennösten haitallisuudesta.   

(81) “Imagine being one of the people who bought a knock off strawberry dress which is… 
not only fast fashion but literally stealing an artists work and invalidating their per-
sonal worth…”  

(82) “Oof just saw a tiktok about someone bying a dupe of the strawberry dress and the 
video description and comments are all like, “don’t be a classist” to people who are 
calling them out for buying STOLEN design mmmph “ 

(83) “If you don’t want to pay $500 for the strawberry dress, then don’t buy it. Buying 
cheap knockoffs = supporting art theft. Periodt.” 

(84) “fashion is art!! and is expensive to ethically produce!! so the strawberry dress price tag 
is valid + knockoffs are art theft, thank you and good day” 

 

Kuitenkin kiinnostava huomio aineistossa oli, ettei kopiotuotteiden ostaminen ollut kuitenkaan 

aina väärin. Tätä eroa avasi kuluttajien tekemä jaottelu tilanteisiin, joissa kopiomuodin osta-

minen on sallittua, ja tilanteisiin joissa ei. Siinä, missä esimerkiksi Lirika Matoshin oikeuksia 

suunnittelemiinsa tuotteisiin puolustetaan hanakasti, ei kopiotuotteiden ostamista lopulta tuo-

mittu kokonaan. Kopiotuotteiden ostaminen nähtiin epäeettisenä ja haitallisena lähinnä pien-

yrittäjille tai yrittäjille, jotka keskustelijat mielsivät pienyrittäjiksi. Toisin sanoen kopiotuottei-

den ostaminen on väärin hyviä arvoja tukevia toimijoita (pienyrittäjiä/yksityisyrittäjiä) kohtaan, 

jotka toiminnallaan edustavat jotain kapitalistisen tuotantotavan vastaista. Tulkittavissa on siis 

merkitys, jossa hyvää (kestävää kehitystä ja hidasta muotia) edistävien toimijoiden tuotteista 

tehtyjä kopiota on moraalisesti väärin ostaa. Merkityksissä tuodaan samalla kuitenkin esille se, 

ettei isompien merkkien kopioiminen (Gucci, Valentino ym.) ole yhtä lailla väärin. Kopiotuot-

teiden ostaminen nähdään lähes oikeutetuksi ”megakorporaatioilta”, sillä näiden menestys 

muotimarkkinoilla on jo aikaisemmin saavutettu tai mikäli näiden yritysten harjoittama liike-

toiminta ei toteuta vastuullisen tai kestävän tuotantotoiminnan periaatteita. Kalliita muoti-

hyödykkeitä tuottavien suuryritysten tuotteet koettiin esimerkiksi niin kalliiksi, ettei tavallisilla 
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kuluttajilla ei ole edes teoriassa koskaan varaa alkuperäisiin merkkituotteisiin. Keskustelijat 

kokivat pikamuotiketjujen tekemät kopiot luksusmerkkitalojen tuotteista hyväksyttäviksi, sillä 

luksusbrändeillä nähdään olevan riittävästi valtaa ja taloudellisia tuloja jo entuudestaan. Suur-

ten muotiyritysten tuotteiden kopioita oli siis sallittua ostaa koska ne toimivat kritiikkinä suur-

yritysten vallalle. 

(85) “yes there is no ethical consumption under capitalism but yall selfish as fuck for sup-
porting theft against small artists like the strawberry dress creator because you wanna 
buy into a fucking trend. If you wanna buy knockoffs, buy knockoffs of big brands not 
fucking small artist” 

(86) ”is it just me orrr bying gucci dupes is not the same as buying a dupe of an indebendent 
artists’ work, like Lirikas”  

(87) “Lirika Matoshi isn´t like a big business where you can get a dupe like two faced cos-
metics or louis Vuitton. Those companies are huge and will not be hurt from smaller 
companies offering off-brand ones. This designer however is independent. She doesn’t 
have a big company”.  

(88) “People be saying that you can’t be selective with dupes. That’s utter bs. Gucci, Louis 
Vuitton etc are all mad expensive. They make so much money. Lirika is an independent 
designer with a small team”  

 

Tässä palataan aikaisemmin analyysissa todettuihin merkityksiin siitä, kuinka suuret yritykset 

näyttäytyvät moraalisesti pahoina ja kapitalismin kätyreinä kun taas pienyrittäjien tukemista 

pidetään eettisesti ”oikeina valintoina” ja hitaan muodin tukemisena. Kopiotuotteiden ostami-

sen vääryyteen ja oikeuteen liittyvät merkitykset näyttävät siis olevan suoraan verrannollisia 

sen kanssa, kuinka paljon mahdollista taloudellista haittaa siitä on kyseiselle yritykselle ja 

kuinka suoraan kopiotuotteiden ostaminen heikentää kestävän kulutuksen periaatteiden tuke-

mista. 

Kuitenkaan tämänkaltaiset kopiotuotteiden ostamiseen kytkeytyvät rajat oikeasta ja vää-

rästä eivät ole kaikille kuluttajille yhtä selkeitä, mikä johtaa hämmennykseen siitä, milloin ko-

piomuodin ostaminen on sosiaalisesti hyväksyttyä ja milloin ei. Iso osa myynnissä olevasta 

muodista on valmis- ja halpamuotia, joiden tiedetään olevan joko suoria halpakopiota tai vah-

vasti inspiraatiota ottavia jäljitelmiä jostakin jo olemassa olevasta tuotteesta (Brucculieri 2018). 

(89) “I’m really confused as to when are dupes acceptable? High street stores make plenty 
of dupes of luxury brands so I think a lot of people who don’t know the inside outs of 
Lirika Matoshi would just assume it’s similar to other luxury brands. Like I Buy dupe 
shoes all the time at New Look” 
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Selväksi siis käy, että koko jäljennösmuotiteollisuus ja tuotteista tehdyt erilaiset kopiot ovat 

kuluttajille haastavia kysymyksiä. Muodostetut rajat nähdään pikemminkin veteen piirrettyinä 

viivoina, mikä johtaa siihen, etteivät ihmiset useinkaan mieti kulutuspäätöstensä oikeudenmu-

kaisuutta. Kopiomuotia ostetaan pikamuotiketjuista ja asiaa ei mietitä, ellei kyseessä ole selkeä 

brändikopio, jolloin tunnistettavan väärennöstuotteen käyttäminen voisi tuoda käyttäjälleen so-

siaalista häpeää.  

 

6.3.2 Pikamuoti 

Tässä keskustelusta päästiin kokonaisilmiöön, jossa pohdittiin esimerkiksi pikamuodin välttä-

mättömyyttä osalle kuluttajista. Luoduissa merkityksissä esimerkiksi nähtiin, ettei pienituloi-

silla kuluttajilla ole samanlaisia valinnan mahdollisuuksia, mitä tulee harkittuihin kulutuspää-

töksiin. Tämä on vastakkainen ajatus sille, mitä tutkimuksissa annetaan jälkimoderneista ku-

luttajista yleisesti olettaa (esim. Campbell 1987). Nopeasti vaihtelevien trendien vuoksi kulut-

tajan täytyy olla riittävän varakas ollakseen edes jotenkin jatkuvasti muodissa mukana (Brach 

2012). Tästä syystä pienempituloisille nähdään haastavammaksi mukailla normatiivista kulu-

tustapaa ja mukautua näin markkinoiden kehitykseen. Aineistossa näkyykin siis ns. oikeutta-

mista epäeettiseen kuluttamiseen, sillä pikamuoti nähdään usein pienituloisten ihmisten ai-

noana tapana osallistua muodin kuluttamiseen. Oikeuttamisesta huolimatta pikamuodin kulut-

tamisen ongelmallisuus kuitenkin tiedostetaan, mutta muut tekijät, kuten yksilön taloudellinen 

tilanne ja tarve sosiaaliseen yhteenkuuluvuuteen, merkitsevät kulutusvalintoja tehtäessä enem-

män. Niinpä keskustelijoiden silmissä pikamuodin kuluttamisen pilkkaaminen ja demonisointi 

mielletäänkin jo valmiiksi heikommassa asemassa olevien ihmisten sortamiseksi. 

(90) ”rich people will shame poor people for bying fast fashion while upselling thriftshop 
finds and not bothering to donate back into the second hand clothing system they ex-
ploit and inflate” 

(91) ”DEADASS saw people complaining ab others getting knockoffs of the strawberry 
dress… bullshit that people will conflate bying fast fashion that you have no choice but 
to purchase with the exploitation of people of colour overseas”  

 

Pienituloisten tai köyhien ihmisten lisäksi myös esimerkiksi pluskokokoiset ihmiset ottivat 

kantaa tämän teeman sisällä.  Pikamuodin välttämättömyyttä tuotiin esille esimerkiksi sen 

kautta, että pikamuoti on usein ainoa saavutettava vaihtoehto pluskokoisille kuluttajille, jotka 

haluavat seurata viimeisintä muotia. Useimmiten luksusmuotia tuottavat yritykset eivät tee 
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tuotteitaan pluskokoisille, jolloin syntyy mielikuva siitä, ettei designmuoti (luksusmuoti) tai 

näin ollen jopa eettinen muoti ole tarkoitettu kaikille.  

(92) “I spoke with a mutual ab strawberry discourse and it lead to how fast fashion is often 
the only accessible option for fat folks, which is true so there needs to be more conver-
sation ab inclusive sizing in ethical fashion ALONG WITH everyone being paid por-
ponationally “ 

(93) “On the subject of the strawberry dress 1. The designer needs to include more plus size 
options 2. Ppl are turning to dupes either because of sizing or just bc it’s cheap 3. 
Buying a dupe of an independent designer’s work isn’t okay and that’s why the designer 
needs more plus size”  

 

Keskustelijat loivat merkityksissään eron pikamuodin kuluttamiselle välttämättömyystuottei-

den kohdalla ja ei-välttämättömien tuotteiden kohdalla, mistä johtuen pikamuotia ei demoni-

soitu kokonaan. Samalla kuitenkin tehtiin selväksi se, ettei pikamuotiin turvautuminen välttä-

mättömyystuotteidenkaan kohdalla tee pikamuodin kuluttamisesta yhtään vähemmän epäeet-

tistä tai ongelmallista. Toisin sanoen pikamuoti nähdään perustarpeiden täyttämisessä välttä-

mättömänä pahana, jotta ihmisten tarpeet tulisivat edes joissain määrin tyydytetyiksi.  Kuiten-

kin pikamuodin tarpeeton kuluttaminen (kerskakuluttaminen) ja esimerkiksi jäljennösmuodin 

ostaminen nähdään tässä suhteessa edelleen täysin immoraalisena ja väärin. 

(94) “There should be reasonable priced options for essential clothing. People should be 
paid abough to afford them. However, a strawberry designer dress is NOT essential. 
The time, training, and materials that go into making it are valuable. It’s art. The art-
ist(s) making it should be fairly paid.” 

(95) “When people say the strawberry dresses price is classist it kinda makes me sad bc I’m 
all for fast fashion when it comes to necessity but a dress like the strawberry dress is a 
luxury” 

(96) “Are you a shitty person if you have to resort to buying fast fashion as it’s all you can 
afford? No. But are you a shitty person of you deliberately and knowingly buy a knock 
off of an ethical, indepened designers unique desing? Absolutely. Support Lirika Ma-
toshi!” 

(97) “also, buying fast fashion because you need essential clothes  ≠ knowingly buying 
cheap dupe of a spesific design like the strawberry dress that’s stolen from an in-
debendent desingner simply because you want it”  
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6.3.3 Kestävä ja eettinen muoti 

Myös ihmisten tietoisuus muotiteollisuuden vastuullisuusongelmista ja tarpeesta kestäväm-

mille vaihtoehdoille käy aineistosta esille. Kasvava tietoisuus maailman tilanteesta ja esimer-

kiksi erilaisten materiaalien kestävyydestä kannustaa ja jopa velvoittaa kuluttajia kulutustottu-

mustensa suhteen. Vastuulliseksi kuluttamiseksi mielletään keskeisesti kulutuksen vähentämi-

nen ja eettisten ja ekologisten tuotteiden suosiminen (Black &Cherrier 2010).  Nämä ajatukset 

toistuvat myös aineistossa tuotetuissa merkityksissä, joissa kestävä muoti nähdään trendik-

kyyttä ja älykkyyttä osoittavani valintana. Tästä syystä kestävän ja vastuullisen muodin suosi-

minen on muuttunut sosiaalisesti hyväksytyimmäksi. Tässä merkityskokonaisuudessa välittyy 

kuluttajien kasvava informoituneisuus muotiteollisuuden ongelmista ja muodin kuluttamiseen 

liittyvistä vastuista. Eettisyys ja ekologisuus koetaankin tärkeiksi syiksi suosia tiettyjä tuottajia 

tai pyytää hyödykkeistä kalliimpaa hintaa. 

(98) “I can’t afford it, but I’m not going to be mad at that a beautiful, ethically & skilfully 
made strawberry dress costs as much as it does… I’ll buy what I can afford but we re-
ally should all try to bit by bit to start making more ethical and environmentally con-
scious choices”  

(99) “Strawberry dress is made ethically and that’s real sexy of them and the reason why u 
should not be buying a knockoff”  

(100) “guys please don't buy knockoffs of that popular strawberry dress. it's from an inde-
pendent designer and ethically made. i understand that it's expensive but considering 
the use of good materials and ethical means of production it's reasonable.” 

(101) “I regards of the whole strawberry dress phenomena; I understand fashion is an incredi-
bly important part of identity and poor people shound’t suffer never being able to to 
own nice outfit due to their income but please there are ethical elternatives to buying 
cheap fashion”  

 

Kuitenkin sosiaalisesta hyväksyttävyydestään ja ihmisten informoituneisuudesta huolimatta 

kestävän muodin kuluttamisen vaihtoehdot koetaan merkityksissä osan mielestä kaukaisiksi ja 

vaikeiksi saavuttaa, vaikka ne tunnustetaankin niin sanotuiksi oikeiksi kulutusvalinnoiksi.  Sa-

malla nämä merkitykset vahvistavat ja tuovat esille näkökulmaa, jossa eettisestä ja kestävästä 

kuluttamisesta on tullut tietyn ryhmän etuoikeus (esim. Nyrhinen & Wilska 2013; Lo & Ha-

Brookshire 2018, s. 1–2). Massatuotteita kalliimpien hintojensa vuoksi huonompituloisten ku-

luttajien ei ole yhtä usein mahdollista valita eettisiä vaihtoehtoja, mikä luo eroa kuluttajien 

välille. Keskustelijat tuovat esille tilanteen epäreiluutta, jossa heidän toteuttamiaan kuluttami-

sen tapoja arvotetaan sen kautta, ovatko ne kestävän kehityksen ja eettisyyden mukaisia vai 
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eivät huolimatta siitä, että he eivät mahdollisesta pienituloisuudestaan johtuen kykene aina te-

kemään eettisiä valintoja. Tämän syyksi esitetään jälleen myös kapitalismia, jossa massatuo-

tannon mahdollistamat vaatteiden markkinahinnat luovat nyt selkeämmin eron kalliimman eet-

tisen muodin ja halpamuodin välille. 

(102) “the strawberry dress is just further proof that many "ethical" choices under capitalism 
are only for the privileged” 

(103) ”while the debate about the strawberry dress rages on, please know that ”ethically” 
made clothes, isn’t always accessible to everyone so keep that in mind before you harp 
on someone for not bying ”ethically sourced” clothing” 

(104) “Incredible how people can be allowed to hide behind labels like ethical and luxury to 
avoid criticisms it’s always entitled masses feeling things to it isn’t it” 

> “There’s lots of talk about how fast fashion and dupes like the strawberry dress is bad 
and we should support ethical fashion but making ethical fashion a luxurious commodity 
people are also not entitled to is not helping no one”  

(105) “Niggas be like “ shop sustainably / support independent creators” and get mad/shaming 
poor people for not being able to being able to afford these design like the strawberry 
dress” 

 

Merkityksissä kuvastuu myös ristiriita siitä, kuinka ihmiset useasti haluavat eettistä ja kestävää 

muotia mutta eivät ole valmiita maksamaan siitä sen edellyttämiä hintoja. Tämän syyksi miel-

letään ihmisten tottuminen tiettyihin muodin tuotehintoihin, jolloin tulevaisuudessa tehtävät 

hintavertailut perustuvat aina halvempiin vastaaviin tuotteisiin (Douglas and Isherwood 1996, 

s. 6). Merkityksissä kuvataan hyvin myös sitä, kuinka kulutuksessa yksilöä ympäröivät raken-

teet, normit ja tilanteet vaikuttavat usein siihen, millaista kulutusta harjoitetaan (Triandis 1977, 

s. 194–234). 

(106) “Guys, y'all know the strawberry dress right?  I checked on AliExpress (yes, I know, 
buying knock offs is unethical but the original is expensive) and I found the dress in 
black and honestly I think I'm ready to sell my soul to this beautiful piece of fabric.” 

(107) “conflicted because I desperately want the strawberry dress but it’s too expensive and 
there are accessible (but unethical) dupes online but I also don’t want to support art theft 
but I am also broke but I also have morals” 

 

Aineistossa keskustellaan myös siitä, kuinka eettisen vaatetuksen olla myös taloudellisesti saa-

vutettavaa ollakseen todella jotain eettistä. Tämän perustelun pohjalta liian kalliit (osalle saa-

vuttamattomat) vaatteet mielletään siis epäeettisiksi. Merkityksissä palataan muodin demokra-

tisoitumiseen ja muodin kuluttamisen tarpeen yleistymiseen (Campbell 1987). Kaikki tekijät, 
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joilla muodin kuluttamisen saavutettavuutta rajoitetaan, nähdäänkin tasa-arvoisuuden haasta-

misena erityisesti, kun kyseessä ovat sosiaalisesti hyväksytyt ja trendikkäät tavat kuluttaa muo-

tia. Eettisten tuotteiden kohtuuttoman hinnoittelun nähdään olevan syynä siihen, etteivät huo-

notuloiset ihmiset kuitenkaan kykene osallistumaan samanlaiseen kuluttamiseen kuin parem-

pituloiset. Tällöin jonkinasteinen luokkaero kuluttajien välillä on väistämätön.  

(108) “like yes support ethical creators like Lirika Matoshi and all but also why does ethical 
clothing need to so expensive, is it actually ethical if it is not accessible?”  

(109) “eh the dress being so expensive is a bit classist imo. like yeah, it would be amazing to 
support an ethical artist, but their work is expensive. I could never afford something like 
that and generally every accessible clothing shop here just sells fast fashion. so to buy a 
rip off of a dress with strawberries is not a big deal to me. 

(110) “i agree w/ the pricing of the strawberry dress, like handmade ethical clothing can cost 
a lot to make. however, the pricing + sizing is exclusionary. “not everyone needs/de-
serves it!” it’s not a matter of needing or deserving. we live in a dystopian hellscape.” 

 

Keskusteluissa kuitenkin esitetään jälleen kritiikkiä huonotuloisuuden taakse piiloutumiselle ja 

näin luokkasodan lietsomiselle.  Aineistossa tuodaan esiin toistuvasti merkityksiä sen puolesta, 

ettei huonotuloisuus tarkoita sitä, etteikö tämä ihmisryhmä olisi myös yhtä lailla kiinnostunut 

etiikasta ja kestävän tulevaisuuden tukemisesta. Samalla korostetaan sitä, ettei se myöskään 

oikeuta tätä ihmisryhmää millaiseen käytökseen tahansa. Köyhyyttä ei pidetä siis ”vapaudu 

vankilasta”-korttina, vaan nähdään, että myös huono-osaisilla on kyky ja joissain määrin vel-

vollisuus tehdä moraalisia valintoja tilanteestaan huolimatta. Aineistossa myös kyseenalaistet-

tiin köyhyyden ja kapitalismin käyttämistä kilpenä kritiikkiä vastaan, sillä osa epäili näiden 

ihmisten olevan oikeasti muuta kuin huono-osaisia erityisesti, kun verrataan jälleen kuluttami-

sen mahdollisuuksia länsimaissa esimerkiksi halpatyövoimaa hyödyntäviin maihin. 

 

(111) “A lot of people are saying theyre too poor to buy the original strawberry dress don’t 
actually seem to be in poverty themselves and seem to be using this as a way to vindi-
cate buying stolen artwork probably bc they themselves have done it. This is extremely 
problematic and here’s why; 

(112) “Shifting the blame to poor people is gross, and if someone is poor generally, they’re 
not going to go out of their way to buy something that is not a necessity cheaper or not 
so stop using poor people as a way to vindicate you unethical purchase. “ 

(113) “Secondly insinuating that someone is “too poor” to have ethics is also kind of icky. 
Poor people are not ignorant and are unable to care about atistic theft. Do not paint peo-
ple that way it’s not okay and it’s a weird generalization to make. “ 
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(114) “Just bc it’s difficult to be ethical under capitalism and people are forced to participate. 
stop acting like people who are poor have absolutely no choice or will of their own. 
Art theft is not comparable to buying chicken from unethical source or stealing bread to 
survive” 

(115) “In short, stop using poor people as some sort of pawn to shirk responsibility as a con-
sumer. I say this as person with little to no money and I buy almost entirely ethi-
cally/second hand if you want I could make a whole thread on how I do that” 

 

Aineistosta löytyykin useiden itsensä köyhäksi tai huonotuloiseksi määrittelevien ihmisten nä-

kemys siitä, kuinka vastuutonta ja typerää köyhyyteen tukeutuminen ja sen nostaminen suoja-

muuriksi valinnoille on. Samalla tuotiin esille se, kuinka tämänkaltaiset merkitykset asettavat 

köyhien ihmisten kyvyn tehdä eettisiä valintoja ikään kuin lapsen tasolle. Ihmiset kokevat tar-

peelliseksi korostaa, ettei tämä ole totta, vaan he haluavat myös todistaa, että ihmiset kykenevät 

huono-osaisuudestaan huolimatta arvioimaan kulutustaan kriittisesti sekä tekemään eettisiä va-

lintoja. Samalla halutaan tuoda esiin näkökulmaa siitä, että pienituloisetkin mieltävät eettisen 

kuluttamisen moraalisesti kaikkien oikeimmaksi. 

(116) ”I grew up poor. single mother. 2 kids, one who constatly got into legal trouble, living 
in apartment in small town. U wanna know something? we never bought knock-offs of 
things. We thrift shopped for clothes and if we wanted something expensive, we saved 
up for it. bc being poor doesn’t excuse you unethical consumption. so don’t buy dupes 
of the strawberry dress” 

(117) “Lmfao the people in this thread that are like “ poor people deserve to look nice!!!” 
Bitch yeah and? It’s possible to look nice without supporting unethical fast fashion 
knockoff brands that exploit their workers while making top dollar on your strawberry 
dress that’ll last 2 years TOPS”¨ 

 

Eettisyyden ja ekologisuuden ollessa sosiaalisesti hyväksytyimmät tavat kuluttaa on niiden tuo-

mat hyötyarvot yrityksille myös tunnistettu. Niinpä aineistossa esiintyy myös kritiikkiä yritys-

ten mahdollisesti harjoittamaa viherpesua kohtaan, jossa tuotteiden hintoja ja toiminnan perus-

telua eettisyydellä kyseenalaistetaan kuluttajien toimesta (Delmas & Burbano 2011, s. 67–68). 

Luoduissa merkityksissä korostuu siis lisääntynyt kuluttajakriittisyys, jossa epävarmuus yri-

tyksiä ja näiden toiminnan läpinäkyvyyttä kohtaan on kasvanut. Tähän on johtanut mahdolli-

sesti riittävän monta huonoa kokemusta tilanteista, joissa eettisyydellä yritetään lisätä tuottei-

den haluttavuutta tai luksusstatusta, vaikka tuotteet eivät oikeasti olisi eettisiä (De Jong ym. 

2018). Tässäkin merkityksessä ihmisten ajatukset kapitalismista ja sen alla toimivista yrityk-
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sistä paistavat läpi. Yritysten ja muotijärjestelmän edustaessa jotakin epäluotettavaa on kulut-

tajien oltava itse jatkuvasti valppaana. Kuluttajat eivät siis halua tulla huijatuiksi vaan haluavat 

maksaa vain aidosti hyvistä tuotteista ja tehdä niin sanottuja hyviä kauppoja. 

(118)   “a 500 buck dress made with shit materials [polyamiditylli] and one of the most envi-
ronmentally damaging glitter [pvc glitteri] out there. Lirika Matoshi is surely ripping 
you off ”  

(119)  “I’m always wary seeing a $500 price tag on an item, because cost doesn’t equal ethi-
cal treatment. A lot of desingers are suppertitiously using slave wage labour and still 
charging $400 for a purse, because its designer. so not sure about the strawberry dress” 

(120) “I think it is absolutely hilarious that y’all just assume the strawberry dress ethically 
made and therefore worth the price bc it’s a small luxury brand lmao” 

(121) “the “strawberry dress is sustainable that’s why it’s expensive!! stop supporting fast 
fashion!!” argument never ceases to make me laugh, fashion will never be sustainable 
under capitalism. get over it, stop buying corporate propaganda”  

 

Tässä voidaan nähdä siis sitä, kuinka haitallisella yritystoiminnalla, tässä tapauksessa yritysten 

harjoittamalla viherpesulla, voidaan vaikuttaa taantuvasti kestävää muotia tukeviin kulutus-

asenteisiin (De Jong ym. 2018). Samalla se voi lisätä kasvavaa epävarmuutta kuluttajien kes-

kuuteen siinä, mitä tulee yrityksiin ja näiden toimintaperiaatteisiin luottamiseen. Samalla vi-

herpesusta nousevat kokemukset voivat vahvistaa kuluttajien ajatusta siitä, kuinka kuluttami-

nen kapitalismin alla ei todella koskaan ole aidosti eettistä. Viherpesu näkyy haitallisena siis 

siinä, miten se ennakoivasti lisää ihmisten kriittisyyttä ja vähentää halukkuutta kuluttaa eettisiä 

tuotteita jatkossa (De Jong ym. 2018).  

6.3.4 Luksusmuoti 

Luksuskulutuksen erottelevan vaikutuksen vastakohtana on puhuttu luksuksen demokratisoi-

tumisesta. Demokraattinen luksus on käsitteenä kuitenkin ontologinen mahdottomuus, sillä ter-

minä luksus viittaa johonkin sellaiseen, mihin kaikilla ei ole pääsyä. Samalla luksus tarkoittaa 

jotain välttämättömyydelle vastakkaista, ylimääräistä ja sellaista, mitä hankitaan vasta sitten, 

kun välttämättömyydet ja perustarpeet on täytetty ja voidaan keskittyä kulutukseen nautintoa 

tuovana toimintona (Taylor & Morin 2009). Aikaisempien selkeiden määritelmien ja normien 

sijaan ihmiset jäsentävät itse sitä, mitä he mieltävät välttämättömyydeksi ja siten luksukseksi 

(Dwyer, 2009, s. 334).  
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Historiallisesti määräytyvän luksuksen ja luokkayhteiskunnan karsastus näkyy aineis-

tossa luoduissa merkityksissä. Luksusmuodin ja kuluttamisen tavat, jotka suosivat rikkaita ku-

luttajia, koetaan epäreiluiksi ja vääriksi nyky-yhteiskunnan standardeilla erityisesti siinä, mitä 

tulee kuluttamisen sosiaaliseen hyväksyttävyyteen. Tässä korostetaan siis jälkimodernia aja-

tusta luksuksesta, jossa kaikki ovat oikeutettuja luksuksen kuluttamiseen ja kaikkien kulutta-

jien tulisi saada tavoitella luksusta elämässään sen mukaan, miten he sillä hetkellä kykenevät 

(Twitchell 2002, s. xiv–xv, 2–7.) Tämä on osaltaan seurasta muodin demokratisoitumisesta, 

jolloin tietyt kalliit trendit eivät enää sellaisenaan ole hankalasti saavutettavia ja siksi status-

tuotteita. 

(122)  “while the creator of the strawberry dress100% deserves her credit and she is valid in 
charcing for the value of her work im never going to shame a poor person or tell them 
not to wear what feels good bc they cant afford what it’s worth. Poor people deserve to 
experience luxury and style too” 

(123)  “The culture of people being mad when you buy dupes – yes it sucks, but capitalism is 
a nightmare. I know it sucks, one should buy ethically, but realistically, I can’t afford 
that. Ever 

> ”Im surprised anyone besides celebrities can afford the strawberry dress. And to say only 
therich should be allowed luxury. Nah aint for me. Sorry.”  

 

Tässäkin ajatuksessa kuitenkin tulee vastaan Simmelin kuvaaman muodin perusluonne, jossa 

liiallinen muodin laajeneminen johtaa sen tuhoutumiseen (Simmel 1905, s. 38). Erottelua ku-

luttajien välillä kulutustottumuksien kautta on siis pidettävä yllä jollain tapaa. Tästä syystä luk-

susmuodin merkityksen väljähtämisen vastailmiönä, eroa tuottavana tekijänä, ovat varakkaam-

mat kuluttajat ryhtyneet suosimaan eettistä ja kestävää muotia luksustuotteena. Tällöin muo-

dostuu pyrkimys luksuksen uudelleenmäärittelyyn, jossa luksusmuotia edustavat esimerkiksi 

hitaan muodin periaatteet (Lo & Ha-Brookshire 2018; Henninger & Aleviouz & Oates 2016, s. 

400–401). Luksusta ihmisten merkityksissä eivät siis ole enää spesifit trendit tai merkkituotteet 

vaan myös tavat, joilla näitä tuotteita valmistetaan. 

Merkityksissä mielletään, että nykyinen kapitalismin ohjailema kulutuskulttuuri on vah-

vasti vaikuttanut siihen, että eettisestä ja kestävästä kuluttamisesta on tullut jotakin luksusku-

luttamiseen rinnastettavaa. Tämän mielletään olevan seurausta kiihtyvien kulutustottumusten 

ja halpamuotiin keskittyvän globaalin muotiteollisuuden vastailmiö. Kommenteista on nähtä-

vissä kuluttajien oman toimintansa ja tekemiensä valintojensa mahdollisten seurauksien mitä-

töinti suhteessa siihen, että eettisestä muodista on tullut jotain luksuskuluttamiseen rinnastet-

tavaa. Seurauksien takana nähdään olevan jälleen kapitalismi ja kapitalistiset tuotantoprosessit. 
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(124) “Thinking about the strawberry dress and how the fast fashion industry has and the 
global economics had made ethical consumption into a luxury”  

(125) ”I will only tweet one thing about the strawberry dress and it’s this : everyone is mad at 
the wrong everyone. Be mad at the system that made artisanal work a luxury, and 
what exploits and underpays a vast majority of the population” 

(126) “def think that copying an artist is not okay but seeing rich people adding in “and giving 
money to corporations is icky” is just blood boiling yk?? it sucks that ethical fashion is 
now a privilege and luxury due to capitalism.” 

> “it would be cool if ethics weren’t a luxury, but that’s how it is atm. ~ capitalism~  No 
one is *entiteled* to luxury goods just because?? No on *needs* the strawberry dress. I 
fucking want it, but i don’t need it. It is luxury. “ 

 

Kiinnostavaa on kuitenkin tarkastella luksus-termin määritelmää, jossa luksuksen mielletään 

tarkoittavan jotain vastakkaista välttämättömyydelle (Taylor & Morin 2009). Niinpä voidaan 

kärjistetysti tehdä tulkintoja ihmisten merkityksistä, jossa eettisyyttä tukevista asenteista huo-

limatta kestävä ja ekologinen muoti edusta kuitenkin jotain, mikä ei kuulu välttämättömyysku-

luttamisen piiriin. Asioiden eettisyys ei siis toimi ensisijaisena arvona tuotteiden ostamiselle, 

sillä eettisten tuotteiden kuluttaminen nähdään ylellisyytenä, jonakin mitä kulutetaan silloin, 

kun muut tarpeet on tyydytetty. Samalla se luo merkityksiä sille, miksi eettistä kuluttamista ei 

pidetä realistisena vaihtoehtona, sillä luksuksen demokratisoituneesta ja vesittyneestä luon-

teesta huolimatta se edustaa jotakin, mikä ei ole kaikkien kuluttajien saavutettavissa, ja samalla 

siis jotakin, mikä on välttämättömyyden ulkopuolella.  

(127) ”clothing is the cheapest it’s been in all of the human history. Does is suck we all can’t 
afford beautiful ethically made luxury clothes like the strawberry dress? Sure, but the 
way to compat that isn’t to whine at capitalism and that ethical clothing is expensive” 
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Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli käsitellä vaatteita koskevista kulutusasenteista ja -tottu-

muksista luotuja merkityksiä yhden kulutustuotteen ympärille syntyneen julkisen keskustelun 

kautta. Tutkimuksen teoreettisena viitekehyksenä hyödynnettiin aikaisempaa tutkimustietoa 

vaatetuksesta, muotijärjestelmästä ja jälkimodernin muodin kulutuksen tavoista. Tutkimuksen 

aineisto koostui Twitter-sovelluksella käydyistä keskusteluista, jotka on kerätty Twitterin omaa 

hakukonetta hyödyntäen avainsanoilla ”The Strawberry Dress” ja tähän liitettävien muiden 

hakusanojen avulla. Aineistossa hyödynnetyt tviitit on kerätty ajalta 1.6.2020–30.9.2020. Tästä 

syystä tutkimuksen ajallinen konteksti on vuoden 2020 kesä, jolloin elettiin samalla maailman-

laajuista COVID-19-pandemian aikaa. Aineiston analyysimenetelmänä toimi sisällönanalyysi 

sekä teemoittelu, ja tutkimuksen tieteenteoreettisena olettamuksena todellisuudesta oli sosiaa-

linen konstruktionismi. Analyysia ohjaavana sosiokulttuurisena kontekstina on vuosia jatkunut 

keskustelu kestävästä kuluttamisesta, pikamuodista ja sen haitallisuudesta sekä näiden suh-

teesta siihen, miten ihmiset todellisuudessa muotia kuluttavat. Vaikka aineistostani pyrin nos-

tamaan mielekkäästi esille nousevia merkityksiä, pyrin kuitenkin havaitsemaan aineistosta 

myös kykyni mukaan ”rivien väleistä” saatavia merkityksiä, jotka eivät olleet suoraan julkilau-

suttuja. 

Aloitan tuloksien esittelyn referoimalla Scottin (2020) artikkelia ”The Strawberry Dress: 

An Analogy for our Fast Fashion Mindset”. Artikkeli kuvaa hyvin sitä lähtötilannetta, josta 

tutkimusaineisto syntyi. Artikkelissa kuvataan mekon saavuttamaa yllättävän suurta some-

huomiota ja mekon hintalappunsa vuoksi keräämää kritiikkiä. Sittemmin kritiikki yltyi laajem-

maksi somekohuksi, joka keskittyi vallitsevien normien ja muotijärjestelmän epäkohtiin. Ar-

tikkelissaan Scott (2020) esittääkin kysymyksen siitä, kuinka nykyisiin muodin kuluttamisen 

normeihin on päästy, ja esittää sitten lyhyen historiikin vaatteiden kuluttamisesta luokkayhteis-

kunnasta kertakäyttömuodin normiin. Hän päättää artikkelinsa seuraavaan sitaattiin, joka tii-

vistää hyvin oman tutkimusongelmani:   

”So, looking back at the Strawberry Dress, I wonder how we dare be so outraged at its price 
tag. The companies that are attempting to rip it off are not only stealing Matoshi's design, but 
they are also contributing to the mindset that fashion should be cheap, unethically made, and 
ever-changing. (Scott 2020)”  

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 
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Oheinen sitaatti osaltaan kuvaa tiivistetysti myös omassa tutkimuksessani saatuja tuloksia, eri-

tyisesti mitä tulee ihmisten kulutustottumusten muodostumiseen ja esimerkiksi pikamuotiin 

kulutuskohteena. Työssä saadut tulokset yhtäaikaisesti siis ovat ja eivät olet ”about the straw-

berry dress” (Scott 2020). Sen sijaan tuotteen tärkeys syntyi sen ympärille muodostuneen kes-

kustelun kautta, joka tarjosi ensiluokkaiset kehykset tarkastella nykyistä muotijärjestelmää, 

muodin kuluttamiseen liittyviä tottumuksia sekä arvoja, joita ihmisillä on.  

Tutkimuksessa saadut tulokset loivat kuvan siitä, kuinka kuluttajat mieltävät olevansa 

modernin kulutusyhteiskunnan ja kapitalismin ideologiaa toteuttavan muotijärjestelmän tulok-

sia. Muotijärjestelmän koettiin myös olevan suuryrityksiin ja pienyrityksiin kahtiajakautunut 

kenttä. Tässä jaottelussa suuryritykset edustavat epäeettisiä kapitalistisia tuotantotapoja ja 

pienyritykset vastuullisuutta sekä kestävää kehitystä. Muotijärjestelmän nähtiin vaikuttavan 

merkittävästi siihen, miten ihmiset suhtautuvat muotiin kulutustuotteena ja miten kuluttamisen 

normit muodostuvat. Tästä yksi esimerkki on muodin massatuotannon yleistyminen sekä niin 

sanottua kertakäyttömuotia edustavat kulutusasenteet, joissa korostuu ihmisten jatkuva tarve 

omistaa jotain uutta sekä uudistua. Ihmisten omaamia kulutustottumuksia sanoitetaan merki-

tyksissä paljon halujen ja tarpeiden kautta. Puheessa niistä onkin muodostunut jotain niin yh-

teen kietoutunutta, ettei kuluttaja enää aina kykene jäsentämään edes itselleen, mitkä ovat hä-

nen tarpeitaan ja mitkä halujaan. Selittäjäksi tähän voidaan käyttää esimerkiksi muotiteollisuu-

den (kapitalismin) hyödyntämiä strategioita muodin markkinoinnissa, joilla kuluttajalle luo-

daan puutteiden tunteita ja sosiaalista häpeää (Puusa ym. 2012, s. 176–177). Myös sosiaalisella 

medialla on rooli kuluttajien tavoittamisessa räätälöidyn mainossisällön avulla. Tuloksissa so-

siaalisen median nähtiinkin vaikuttavan esimerkiksi siihen, mitä tuotteita kulutamme ja miten 

kulutustarpeemme muodostuvat. Sosiaalisen median vaikutukset muodin kuluttamiseen näky-

vät erityisesti sen kautta, miten trendit syntyvät ja leviävät globaalisti.  

Eroa erityyppisen muodin kuluttamisen hyväksyttävyydestä muodostettiin tekemällä 

eroa välttämättömyystuotteiden ja turhan kuluttaminen (kerskakuluttamisen/luksuskuluttami-

sen) kautta. Tämä arvottava merkitys näkyi aineistossa esimerkiksi pikamuodin ja luksusmuo-

din kategorioiden kautta. Pikamuotijärjestelmän ja kapitalistisen kulutuskulttuurin nähtiin 

muuttaneen muodin kuluttamista kertakäyttöisempään suuntaan, mikä näkyy kuluttajien ta-

voissa kuluttaa ja yleisesti ihmisten suhtautumisessa vaatemuodin hintoihin. Samanaikaisesti 

keskusteluissa oltiin kuitenkin tyytyväisiä siihen, kuinka pikamuotikulttuuri on tosiaan omalla 

tavallaan lisännyt trendien saavutettavuutta. Tähän yksi syy on muodin demokratisoituminen, 

jolloin aikaisemmin rajatun ryhmän sijasta lähes kaikilla on mahdollisuus kuluttaa muotia 
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(Campbell 1987, s. 28; Simmel 1990, s. 268).  Aineistossa oli havaittavissa myös kopiotuottei-

den kuluttamisen normalisoituminen ihmisten luomissa merkityksissä. Kopiotuotteet nähtiin 

esimerkiksi edullisempana vaihtoehtona luksustuotteiden kuluttamiselle, jotka muutoin 

ovat ”tavallisen” kuluttajan saavuttamattomissa.  Kaikki eivät kuitenkaan olleet tätä mieltä, 

vaan kopiotuotebisnes koetiin moraalisesti vääränä asiana, ja näiden tuotteinen tietoinen osta-

minen koettiin esimerkiksi rikollisen toiminnan tukemisena. 

 Saavutettavuuden kysymykset nousivatkin keskiöön, kun keskustelu kääntyi erilaisen 

halpamuodin kritiikkiin. Kun kritisoidaan halpamuodin kuluttamista, koetaan se samalla hei-

kommassa taloudellisessa asemassa olevien ihmisten kritisoimiseksi, sillä heillä ei omien sa-

nojensa mukaan ole usein muita tapoja kuluttaa. Kuitenkin keskustelu muodin kuluttamiseen 

liittyvästä oikeuttamisesta kytkeytyi myös siihen, kenen oikeuksista ollaan todellisuudessa 

kiinnostuneita. Siinä, missä muodin massatuotanto ja halpamuoti on edistänyt länsimaalaisten 

yhteiskuntien tasavertaistumista vaatemuodin kuluttamisen saralla, on se samalla järjestelmä, 

josta aiheutuu merkittävää inhimillistä ja ympäristöllistä haittaa esimerkiksi suuriin tuotanto-

maihin, kuten Kiinaan, Bangladeshiin tai Argentiinaan (esim. Mukherjee ym. 2015). Pidem-

män päälle konsensus oli kuitenkin, että pikamuoti on monisyinen kokonaisuus, joka on osalle 

ihmisistä välttämätön mutta jonka liiallinen kuluttaminen on kuitenkin huono asia.  

Luoduissa merkityksissä myös kestävän muodin tukeminen nähtiin asiana, jota kohti 

kaikkien ihmisten tulisi ensisijaisesti pyrkiä keinoilla millä kykenevät. Kestävä muoti nähtiin 

siis yleisesti oikeana kulutuksen suuntana, jolloin sitä toteuttavaa muodin yritystoimintaa tulisi 

tukea. Kuitenkin kiinnostuneisuus kestävän muodin kuluttamiseen ei aina ole ollut yksiselit-

teistä, kun on jäsennetty kuluttajien todellisia kulutustottumuksia. Kuluttajien käyttäytymisen 

ja heidän omaamiensa arvojen välillä on ennenkin todettu ristiriitaa erityisesti kestävän ja eet-

tisen muodin kysymyksissä. Tämän taustalle selitettiin kuluttajien köyhyyttä, tottumiskysy-

myksiä, informaation puuttumista ja mahdollisuuksien rajallisuutta. Nämä havainnot ovat lin-

jassa Niinimäen (2011, s. 77) toteamien tuloksien mukaan, joissa vastaajat kyllä painottavat 

puheissaan eettisiä ja ekologisia arvoja mutta niiden ei nähdä ohjailevan heidän kulutustottu-

muksiaan. Merkityksissä kävi selville myös se, että eettinen muoti sai tutkimuksen merkityk-

sissä luksusmuotiin rinnastettavan tittelin. Luksuksen konsepti yhdistettynä eettiseen tuotan-

toon koettiin keskustelijoiden merkityksissä kestävän kehityksen tavoitteiden edistämisen kan-

nalta oleelliseksi ja siten ikään kuin sallituksi kokonaisuudeksi. Aineistossa luoduissa merki-

tyksissä nähtiin myös, ettei luksus konseptina itsessään edustanut mitään moraalisesti väärää 

ja ihmisten oli vain hyväksyttävä se tosiasia, ettei kaikilla ei tule olla pääsyä samanlaisiin tuot-

teisiin tulotasostaan johtuen.  
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Lopulta koko tutkimus, sen käsittelemä tutkimusongelma ja aineistossa syntyneet merkitykset 

tiivistyvät hyvin näissä aineistositaateissa:  

“The conversation around Lirika Matoshi’s s strawberry dress highlights many core problems 
with the fashion industry, and with capitalism and the human and environmental impacts of 
both. We used to own less clothes, repair our clothes, and save for new items that cannot be 
prepared.   

> “The dress is amazing and made ethically and I would also save for it to have piece on pan-
demic fashion history (but I’m not really in a position to right now). At the same time the 
dress has started a lot of conversations around the ethics of fashion, labour and arttheft”  

> “We need to completely rethink our relationship to fashion, labour and the environment if 
we are going to move towards a world where everyone can have a sustainably made straw-
berry dress if they want one.”   
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Vaatemuodin kulutukseen liittyvän maisterintutkielman teko tuntui itsestäni mielekkäältä ja 

jälkikäteen arvioituna hyvin luonnolliselta valinnalta henkilölle, joka on aina ollut hyvin kiin-

nostunut muodin kuluttamisesta sosiaalisena ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Aiheen parissa 

työskentely oli sekä antoisaa että itseäni ja omia arvojani haastavaa. Tutkimusongelmani ja 

käsittelemäni aineisto itsessään sisälsi myös paljon kiinnostavia pohdinnan kohteita koko muo-

tijärjestelmästä. 

Ensimmäiseksi on kiinnostavaa lähteä pohtimaan sitä, mitä toistuva kapitalismin syyttely 

tarkoittaa. Kapitalismiin (tässä yhteydessä muotijärjestelmän harjoittamaan toimintaperiaattee-

seen) ollaan selkeästi kyllästyneitä ja pettyneitä, mutta muutosta mihinkään muuhun pidetään 

vaikeana. Kapitalismin tuomat rajat ja puitteet koetaan ylitsepääsemättöminä, ja kapinoinnin 

sijaan mukana pyristely ja pessimistisyys kaikkea kohtaan koetaankin helpommaksi vaihtoeh-

doksi. Niinpä kapitalismi saa enemmänkin jonkinlaisen syntipukin roolin, jota kohti ihmiset 

voivat tyytymättömänä heristää nyrkkiään ja jonka taakse he voivat sysätä omat huonot pää-

töksensä. Niinpä ihmisten mielissä niin kauan kuin kapitalismi on vallassa oleva voima mark-

kinajärjestelmässä, ei ihmisten tarvitse liikaa huolehtia omien yksilöllisten kulutusvalintojensa 

seurauksista. Samalla kuitenkin kaiken tyytymättömyyden ja epäeettisten toimintatapojen li-

säksi sen nähdään saaneen aikaan myös jotain hyvää. Ihmiset ovat sen kautta kyenneet kulut-

tamaan enemmän ja oppineet nauttimaan kuluttamisesta. On kuitenkin ymmärrettävää, että jos 

kuluttamisesta on tullut jotain olemiseen rinnastettavaa (Ilmonen, 2007, s. 257–258) on sitä 

vastaan vaikeampaa kamppailla aktiivisesti.  

Vaatteet kulutustuotteina ovat erityyppisessä roolissa kuin historiallisesti. Ne ovat saa-

vuttaneet enemmän kertakäyttöisen aseman, ja niiden hinnat mielletään ihmisten tottumuksissa 

suhteellisen mataliksi. Vaatteita ja niiden valmistukseen kuluvaa prosessia ei siis ymmärretä, 

eikä vaatteita käyttöhyödykkeinä arvosteta enää samoin kuin ennen. Vaatteiden kuluttaminen 

on kytköksissä tarpeisiin, joita luovat jatkuva uudistautumisen ja elämyksellisyyden tarve. 

Vaatemuodin kuluttamisen muuttuessa yhä kasvavissa määrin identiteetin rakentamiseen 

(Gonzalez 2012) ja haaveiluun, jossa kuluttaminen tuo merkittävää sisältöä elämään, on itsel-

leen myös helpompi perustella haluja tarpeina. Voidaan jopa miettiä, onko vaatteiden kulutta-

minen ja siitä saatu elämyksellinen mielihyvä nykyään itse vaatekappaleita tärkeämpää. Kiin-

8 POHDINTA
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nostava on ajatus siitä, kuinka työläs prosessi hidas muoti ja vaatemuodin hintojen uudelleen-

normalisointi voi olla suhteessa tottumuksiin, joissa vaatteiden kulutushinnat kasvavat aikai-

semmasta. Tämä on kuitenkin osittain välttämättömyys, mikäli jatkossa halutaan edistää uu-

denlaista kestävämpää kulutusta ja hitaan muodin periaatteita (esim. Clark 2008).  

Kiinnostavaa on pohtia myös sitä, mitä vaikutuksia kestävän ja eettisen muodin yleisty-

misellä ja assosiaatiolla luksusmuodin kanssa on hitaan muodin kuluttamisen yleistymisessä. 

Tilanteessa, jossa kestävä muoti saisi rinnastuksen yksinomaan luksukseen, voi se tuntua ku-

luttajista yhä aikaisempaa saavuttamattomammalta (esim. Niinimäki 2010; Malier 2019). Luk-

susta kun ei terminä yhdistetä tarvekuluttamiseen tai kuluttamiseen, jota suositaan aina kun 

mahdollista. Kysyä voi siis, onko vaarana se, että eettisestä kuluttamisesta muodostuu vain 

entistä voimakkaammin ikään kuin kriteeri ja statussymboli hyväksyttävästä kuluttamisesta. 

Luksus terminä kun symbolisoi usein sosiaalista eriarvoisuutta, josta johtuen se on osittain yh-

teensopimaton konsepti kestävyyden ja eettisyyden kanssa (Lo & Ha-Brookshire 2018, s. 1–

2). 

Kaiken kaikkiaan myös keskustelu siitä, minkälaista on hyväksyttävä kuluttaminen, on 

myös väistämättä keskustelua siitä, keillä on lopulta oikeus kuluttaa. Herääkin kysymys siitä, 

että voisiko kestävän muodin tukeminen ja hitaan muodin hyväksynnän yleistyminen kääntää 

esimerkiksi odottamattomalla tavalla muodin kuluttamisen demokratisoitumisen päälaelleen. 

Pohdittavaksi jää, johtaako juuri tämäntyyppisen luksustuotteiden konseptin ylläpitäminen uu-

denlaisiin luokkajakoihin, joita aineistossakin sanoitettiin. Voisiko siis muodin kentällä vaikut-

tava trickle-across-ilmiö muuttua jälleen trickle-down-ilmiöksi (Veblen (2009 [1899]; Gonza-

lez 2012), jos ihmisten kuluttamisen mahdollisuuksia ryhdyttäisiin rajoittamaan niiden hyväk-

syttävyyden kautta? Saavutettuja kuluttamisen mahdollisuuksia ei selkeästi haluta menettää, ja 

jos esimerkiksi pikamuodin tuottaminen lopetettaisiin, nostaisi se jälleen kysymyksen siitä, 

onko vain rikkaimmalla väestöllä mahdollisuus olla trendikkäitä ja kuluttaa muotia (Simmel 

1905; Veblen 2009 [1899]). On kuitenkin tärkeää asettaa kysymys myös siitä, onko muodin 

kuluttaminen todella jälkimodernissa yhteiskunnassa jokin yksilön perusoikeuksiin rinnastet-

tava asia, jonka riittävä mahdollistaminen kyseenalaisinkin keinoin on itsessään tärkeää. 

Tämä koko tutkimus ja mansikkamekkoilmiö on jälleen hyvää ravistelua sille tarpeelle, 

että ihmisten muodin kulutustottumuksiin liittyviä arvoja on tarkasteltava. Vaikka työssäni saa-

dut tulokset eivät itsessään edusta vaatemuodin kuluttamisen saralla mitään uutta tai mullista-

vaa, ovat ne omiaan vahvistamaan jo aikaisemmin saatuja tutkimustuloksia tarjoten niihin uu-

den päivitetyn perspektiivin. Siispä vaikka tutkielmaani valitsemani tutkimusaihe ei edusta mi-

tään erityisen uutta tai oivaltavaa tutkimuskohdetta, koen silti, että tutkimuksen tärkeyttä ei voi 
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olla korostamatta, sillä on oleellista ymmärtää ja olla tietoisia niinkin merkittävän kulutustuot-

teen kuin vaatemuodin vaikutuspiiristä erityisesti, koska kyseisen kulutustuotteen yhteydessä 

on toistavasti todettu merkittäviä ongelmia esimerkiksi ylikuluttamisen ja syntyvien ympäris-

töongelmien suhteen.  

8.1 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi  

Tutkimuksessa hyödynnettävien tutkimusmenetelmien luotettavuutta tarkastellaan tyypillisesti 

validiteetin (eli tutkittiinko sitä, mitä luvattiin) ja reliabiliteetin (eli tutkimustulosten luotetta-

vuuden) käsitteiden kautta. Laadullisen tutkimuksen piirissä näiden termien käyttöä tutkimuk-

sen arvioinnissa on kuitenkin kritisoitu ja lopulta jätetty käyttämättä, sillä ne ovat syntyneet 

vastaamaan määrälliseen tutkimusperinteeseen ja vastaavat tästä syystä heikosti laadullisen tut-

kimuksen tarpeisiin. Laadullista tutkimusta ja sen luotettavuutta arvioidessa mielekkäämpää 

onkin esittää kysymyksiä totuudesta ja objektiivisuudesta, tutkimuksen eettisyydestä ja tehty-

jen havaintojen luotettavuudesta ja niiden puolueettomuudesta. Laadullisessa tutkimuksen te-

kemisen perinteessä myönnetään ja tiedostetaan kuitenkin esimerkiksi se, että tutkijan oma 

tausta ja mahdolliset ennakkoasenteet väistämättä näkyvät tutkimuksessa, sillä hän on tutki-

musasetelman luoja ja tulkitsija (Tuomi & Sarajärvi, 2006, s. 134–136; Burr 2003, s. 152). 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla sen pätevyyttä voidaankin tarkastella paremmin uskot-

tavuuden ja vakuuttavuuden käsitteiden kautta. Tuolloin tarkastelun kohteena ei ole niinkään 

tutkimuksesta saatavien tulosten yhdenvertaisuus todellisuuden kanssa tai niiden yleistettävyys 

sellaisenaan ympäröivään maailmaan vaan niiden kyky kuvata tutkimusaineiston tuottamia 

merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2018; Alasuutari ym. 2012.) Tarkastelen tutkimukseni uskot-

tavuutta sekä varsinaisten aineistosta tekemieni tulkintojen että analyysin kokonaistoteutuksen 

kannalta (Eskola & Suoranta 1998, s. 61).  Uskottavuudella tutkimuksen teossa tarkoitettaan 

tutkimuksen sisäisen johdonmukaisuutta ja sen varmistamista. Tämän saavuttamiseksi tutki-

muksen empiirisen osan on oltava laaja, harkitusti ja huolellisesti kerätty aineisto, jotta siitä 

voidaan esittää todellisia tuloksia ja väitteitä.  Samalla tutkijan tulee myös olla syvällisesti pe-

rehtynyt tutkimaansa ilmiöön tutkiakseen sitä riittävän uskottavasti (Eskola & Suoranta 1998, 

s. 63).  

Merkittävin oman tutkimukseni uskottavuutta lisäävistä seikoista on käytetyn aineiston 

luonnollisuus: tutkimuksessa hyödynnetty aineisto on koottu jo olemassa olleista verkkokes-

kusteluista, ja olen vaikuttanut aineiston muodostumiseen vain valikoimalla riittävän otoksen 
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aiheeseen kytkeytyviä tviittejä. Juhila ja Suoninen (1999) suosittelevat sisällönanalyyttisessä 

tutkimuksessa tutkijan osallisuudesta riippumattomien aineistojen käyttämistä, sillä tällöin ai-

neiston edustavan aidoimmin sen sisällä olevia merkityksenantoja, jotka ovat syntyneet tutki-

jan positiosta riippumatta (Juhila & Suoninen 1999). 

Niinpä sanoitettujen merkitysten voidaan todella sanoa olevan merkityksiä todellisuu-

desta siinä, missä olen niitä kyennyt totuudenmukaisesti nostamaan esille. Kuitenkin, kuten 

aineiston keruun yhteydessä esittelin, tutkimuksen aineisto edustaa vain murto-osaa kaikista 

käydyistä keskusteluista ja aineistoon päätyneet tviitit olivat omia (harkittuja) nostojani. Tut-

kimuksen rajoissa en voinut mitenkään ottaa havainnoitavaksi kaikkia aiheeseen liittyviä tviit-

tejä. Niinpä tutkimuksen luotettavuuteen olisi voitu vaikuttaa rajauksella, jossa tarkastellaan 

selkeämmin esimerkiksi kaikkia englanninkielisiä tviittejä yhden viikon ajalta, joissa esiintyy 

termi ”The Strawberry Dress”. Tällöin aineistoon päätyneisiin tviitteihin ei olisi kohdistunut 

samanlaista tietoista valintaa ja ennakkorajaamista. Myös tutkimuksen varsinaisen aiheen ja 

tutkimusongelman olisi voinut rajata koskemaan esimerkiksi vain tuotekopiointia ja eettistä 

muotia koskevaa kulutusta sekä näihin liittyviä merkityksiä syvällisimmän tiedon saamiseksi, 

sillä nyt käsitelty tutkimusaihe jäi mielestäni joiltain osin varsin pintapuoliseksi liian laajan 

ilmiökokonaisuuden vuoksi.  

Kolmas huomioitava seikka tutkimuksen luotettavuudessa on tehdyn analyysin arvioita-

vuus ja toistettavuus. Arvioitavuudella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen lukija pystyy seuraa-

maan tutkijan tekemää päättelyä. Realistinen luotettavuusnäkemys tutkimustekstissä korostaa 

puolestaan aineistonkeruun ja sitä seuranneiden toimenpiteiden tarkkaa kuvantamista. Tämä 

siis luo puitteita tutkimuksen toistettavuudelle, jolla viitataan siihen, että analyysissa hyödyn-

netyt luokittelut ja tulkinnat sekä näissä käytetyt säännöt esitetään mahdollisimman yksiselit-

teisesti ja läpinäkyvästi (Eskola & Suoranta, 1998, s. 215–217.) 

Erityisesti laadullisen tutkimuksen kohdalla luotettavuuden arviointiin kuuluu myös poh-

dinta ja arvio tutkimuksessa hyödynnetystä kirjallisuudesta ja sen relevanttiudesta (Tuomi & 

Sarajärvi, 2006, s. 159). Teoreettisena viitekehyksenä käyttämäni tutkimuskirjallisuus oli suu-

relta osin tuoretta, suurin osa viimeisen kymmenen vuoden sisältä. Sosiologisen, historialliseen 

tietoon perustuvan tutkimusperinteen vuoksi (Saaristo & Jokinen 2010) koin kuitenkin oleel-

liseksi valita mukaan myös vanhempia teoksia näiden perustavanlaatuisen pohjatiedon vuoksi. 

Hyödyntämäni teoreettinen tausta on myös monitieteellinen ja hyvin kattava ilmiökokonaisuu-

den sisäisen kompleksisuuden vuoksi. Tehtyä analyysiä verrattiin ja reflektoitiin teoriaosuu-

dessa esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen tutkimustulosten uskottavuuden varmistamiseksi.  
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Tutkimuksen luotettavuuden kannalta on viimeiseksi hyvä pohtia kenen luomia merki-

tyksiä tutkimus mahdollisesti kuvastaa ja millaisia johtopäätöksiä tästä voidaan vetää, jos min-

käänlaisia. Verkkokeskusteluaineiston luonteen vuoksi selviä rajanvetoja ilmiön maantieteel-

lisyydestä tai ihmisryhmällisistä rajauksista ei ole saatavissa. Keskustelijoista on saatavissa 

hyvin vähän sosiodemografista informaatiota tehtyjen tviittien puitteissa, enkä tietosuojan säi-

lyttämisen vuoksi näitä lähtenyt edes etsimään. Näin ollen selkeää yhteenvetoa siitä, kenen 

mielipiteitä keskusteluissa edustetaan, ei aineiston luonteen vuoksi ole. Tulkinnat siitä, minkä-

laista ihmisjoukkoa keskustelijat edustavat ja mitä näiden kommenttien perusteella voidaan 

analysoida, perustuvat aikaisemmalle tutkimustiedolle. Päättelyä keskustelijoista on siis mah-

dollista tehdä sen puitteissa, mitä tiedämme muodin kuluttamiseen osallistuvista ryhmistä ja 

siitä, ketkä käyttävät aktiivisimmin Twitteriä tai varsinkin osallistuvat yhteiskunnalliseen kes-

kusteluun Twitterissä (Murphy 2013; Isotaulus ym. 2018). Aikaisempien tutkimustulosten pe-

rusteella vaatemuodin innokkaimpia kuluttajia ovat nuoret naiset (esim. Craik 2003; Crane 

2012). Twitterin käyttämiseen osallistuvat ahkerimmin nuoret aikuiset kahdenkymmenen ikä-

vuoden kummallakin puolen (kts. Murthy ym. 2016).  

Luotujen merkitysten luotettavuuden arvioinnissa on lisäksi hyvä huomioida aikaisem-

min esitelty Twitter-keskustelujen tyypillinen luonne (Wan Woo ym. 2020, s. 52), joka edustaa 

mahdollisesti kärjistettyjä mielipiteitä ja merkityksiä, joita ilmiöstä voitaisiin esittää. Sen 

vuoksi on mahdollista, ettei valtaosa väestöstä tunnusta esiteltyjä merkityksiä omikseen sellai-

sinaan. Siksi täytyy pohtia, kuinka paljon aineiston sisällössä itsessään on merkitystä sillä, että 

kyseessä on juuri Twitteristä kerätty aineisto. Onkin hyvä esittää kysymys, olisiko samankal-

taisia merkityksenantoja muotiteollisuudelle tai muodin kuluttamiselle ollut mahdollista saada 

esimerkiksi teemahaastatteluilla tai vaikkapa keräämällä dataa joltakin muulta sosiaalisen me-

dian alustalta, kuten Instagramista. Kuitenkin näistä seikoista huolimatta tulokset edustavat so-

siaalisen konstruktionismin idean mukaisesti aina jonkinlaista todellisuutta (Puusa ym. 2020). 

Tulokset ovat siis tilanne, jossa käytetty kieli on merkityskokonaisuuksina punoutunut tarkoit-

tamaan jotakin todellisen maailman ominaisuutta (Saaristo & Jokinen 2010, s. 100). Niiden 

sisältö ei siis ole tässä suhteessa puhtaasti tosi tai epätosi, vaan ne kuvastavat jotakin osaa to-

dellisuudesta senhetkisen tilanteen puitteissa. Saatujen merkitysten ei siis voida nähdä olevan 

olemassa totuuden ulkopuolella, vaan ne ovat aina osa todellisuuden rakentumista (Saaristo & 

Jokinen 2010, s. 104).  

Mitä kuitenkin tulee tutkimuksessa käytettyjen metodien soveltuvuuteen, koin, että ne 

palvelivat haluttua tutkimusongelmaa riittävän hyvin. Sisällönanalyysin ja teemoittelun avulla 

aineistoon oli mahdollista päästä kunnolla käsiksi, jolloin myös isokokoisen, sisäistä ristiriitaa 
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sisältävän aineiston käsittely oli mahdollista suhteellisen saumattomasti. Teemoittelu puoles-

taan toimi tutkimuskysymyksiin vastaamisen puitteissa tehokkaana metodina. Tutkimuksessa 

lähestyttävää tutkimusongelmaa ja aineistoa olisi kuitenkin voitu tarkastella myös muilla tut-

kimusmetodeilla, jolloin siitä saatavat tulokset tai nostetut merkitykset olisivat voineet olla 

jokseenkin erilaisia ja samalla vastata muihin kiinnostaviin ongelmiin.  

Muita soveltuvia tapoja purkaa aineisto olisi voinut olla esimerkiksi diskurssianalyysi, 

argumentaatioanalyysi tai esimerkiksi tyypittely. Esimerkiksi diskurssianalyysin keinoin man-

sikkamekko kulutustuotteena ja sosiaalisena symbolina olisi voinut vielä selkeämmin olla tut-

kimuksen keskiössä. Tällöin olisi voitu saada dataa siitä, mitä tai minkälaisia arvoja tämän-

tyyppinen kulutustuote representoi ihmisten antamissa merkityksissä. Toinen tapa käsitellä ai-

neistoa olisi voinut olla argumentaatioanalyysi, jossa ihmisten sanoittamia kulutuksen normeja 

olisi tarkasteltu tviittien sisältämän retoriikan kautta tarkastelemalla siis sitä, miten ihmiset var-

sinaisilla kirjallisilla argumenteillaan kuvaavat kuluttamisen tapoja ja normeja. Näiden lisäksi 

teoriaosuudessa ja analyysissä olisi voitu käyttää esimerkiksi Laurent Thévenontin (2007) jul-

kisen oikeuttamisen teoriaa sosiologisena tutkimusmenetelmänä. Tällöin aineistosta olisi mie-

lekkäämmin voitu tarkastella merkityksiä oikeasta ja väärästä sekä ilmiössä esiintyvistä oikeu-

denmukaisuuden kysymyksistä, joita vaatemuodin kuluttamiseen liittyy. Tyypittelyä hyödyn-

tämällä aineistosta olisi voitu puolestaan vastata esimerkiksi kysymykseen siitä, minkälaisia 

kuluttajia tai kuluttamisen ns. arkkityyppejä aineistosta on mahdollista tulkita. 

8.2 Jatkotutkimus 

Vaatetusmuodin kuluttamisen normeihin ja asenteisiin liittyvä muodin tutkimuksen tarve ei ole 

hellittämässä otettaan vielä aikoihin, erityisesti mikäli on uskominen Ilmosen (2007, s. 257–

258) ajatusta siitä, että olemme jollakin tasolla riippuvaisia kulutuksesta toimivan arkielämän 

perusehtona. Jälkimodernin yhteiskunnan yksilöt ovat syntyneet tänne kuluttajiksi ja siksi ku-

luttaminen onkin perustavanlaatuinen osa yksilöiden identiteetin muodostusta. Vaatemuodin 

kuluttamisen tutkimus on tärkeää, sillä vaatemuodin rooli ihmisten yksilöllisyyden korostajana 

on jatkuvassa nousussa (Gonzalez 2012), jolloin sitä tarkastelemalla kyetään paremmin ym-

märtämään kuluttajien omaamaa arvomaailmaa. Tämän lisäksi vaatemuodin kulutustottumuk-

sia tarkastelemalla voidaan ennakoida jossain määrin sitä, millaiset kuluttamisen tavat ja tyylit 

tulevat mahdollisesti ottamaan tuulta alleen tulevaisuudessa.  
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Harris (2016, s. 310–312) tuo esille, että kulutustapojen ja -tottumusten muutoksien saa-

vuttamiseen tarvitaan toimia sekä yksilön käyttäytymisen tasolla että tuotantotasolla. Nämä 

kaksi ulottuvuutta ovatkin ne ryhmät, jotka nousivat myös omassa tutkimuksessani esille muo-

din kulutukseen kytkeytyvissä merkityksissä taustalla vaikuttavista tekijöistä. Vaatetusmuodin 

kulutustutkimuksessa olisi hyvä kohdistaa enemmän kiinnostusta sosiaalisen median vaikutuk-

siin muotiteollisuudessa ja kuluttamisen ohjailijana esimerkiksi vaatemuodin kuluttajuuden 

muuttumisessa digikuluttamiseksi. Vaatemuodin kulutustutkimuksen ajankohtaisuus ja tärkeys 

pysyy korkealla ympäristön kohtaaman kuormituksen ja ilmastonmuutoksen tuomien haastei-

den vuoksi, joita vaatemuodin ylikuluttaminen aiheuttaa. Näinpä onkin aiheellista päättää tämä 

tutkimus toteamukseen, että aihe ja ilmiökokonaisuus vaativat edelleen lisätutkimuksia.  
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