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Asiakasarvon luonti on nykyajan uuden aallon yritysten menestymisen kannalta tärkeää. 

Jotta voidaan luoda ylivoimaista asiakasarvoa, on yrityksen pystyttävä myös analysoimaan 

arvonluontiaan ja huomioitava se arvolupauksessaan. Arvolupauksen tulee olla selkeä ja hel-

posti ymmärrettävä, jotta arvonluonti pystytään maksimoimaan.  

Ilmastonmuutos on suurin syy yhteiskuntamme jatkuvalle muutokselle. Kuluttajien, yritys-

ten ja muiden sidosryhmien on muutettava toimintatapojaan ja normejaan luodakseen kestä-

vän kehityksen mukaista tulevaisuutta ja arvoa. Kestävä arvolupaus on ylivoimaisen arvon-

luonnin yksi tärkein elementti. Kuluttajalle on tärkeä tietää sekä myös ymmärtää arvolu-

pausta sekä sen yhteneväisyyttä yrityksen toimintaan. Yrityksen on osattava siis tuoda kes-

tävä arvolupauksensa esille markkinoinnin sekä muiden keinojen avuin.  

Tämä kandidaatintyö tutkii arvonluontia kestävän arvolupauksen kautta. Työ on toteutettu 

yhteistyössä suomalaisen kestävän pienvaateyrityksen RIVA Clothing Oy:n kanssa. Teks-

tiili- ja vaateteollisuus ovat yksi saastuttavimmista teollisuuksista, ja yhä useampi kuluttaja 

tahtoo tukea vastuullisesti tuotettuja vaatteita. RIVA Clothing on pystynyt vastaamaan tähän 

kysyntään tarjoten pelkkiä vastuullisia vaatekaapin kulmakiviä.  

Tutkimus on toteutettu käyttämällä kahta laadullista tutkimustapaa: haastattelu ja asiakasky-

sely. Haastattelussa yrityksen toinen yrittäjistä kertoo yrityksen kestävästä arvolupauksesta. 

Asiakaskysely julkaistiin yrityksen sosiaalisen median kanavissa. Kyselyyn vastasi 613 yri-

tyksen asiakasta, joten data on luotettavaa, ja siitä pystyttiin tekemään analyysia ja johtopää-

töksiä. Työssä saadaan selville, että RIVA Clothing onnistuu luomaan kestävän arvolupauk-

sensa avulla ylivoimaista asiakasarvoa vahviten kotimaisuudellaan sekä vastuullisuudellaan. 

Asiakkaat ovat lähes kaikki todella tyytyväisiä RIVA:n tuotteisiin sekä arvoihin, joita se 

heille luo, mikä luo yritykselle potentiaalia ylivoimaisen arvonluonnin jatkuvuudelle.  
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JOHDANTO 

Liiketoimintamaailman kansainvälisessä keskustelussa ei arvonluonti ole aina ollut yksi 

kiinnostavimpia aiheita. Keskustelut ovat kauan pohjautuneet innovaatioon, brändiin tai de-

signiin liiketoiminnan mullistajina, mutta yhä useampi yritys alkaa ymmärtää, että toimin-

nallisen ja taloudellisen arvon luominen ei enää riitä markkinoilla menestymiseen. Vallitse-

van jatkuvasti kiihtyvän talouden epäkestävien seuraamusten torjumiseksi on liiketoimin-

nassa sekä kulttuurissa kehittynyt ”slow movements” eli hitaita liikkeitä, jotka ovat vasta-

kohta epäkestävälle pika- ja tehotuotannolle. Nämä hitaat liikkeet mahdollistavat ympäristön 

ja sosiaalisten tarpeiden syvemmän integraation liiketoimintaan ja innovaatioihin, ja täten 

luovat asiakkaalle uudenlaista arvoa. (Tikka & Gävert 2014; Jung & Jin 2016; Baldassare 

2017) 

Yhteiskuntamme on joutunut tilanteeseen, jossa ilmakehämme hiilidioksidipitoisuus on 

noussut yli 418 ppm:n [parts per million] (Nasa 2022), kun sen kriittisen ylityksen piste on 

350 ppm (Raworth 2017). Tämä fakta huolestuttaa suurta osaa ihmiskunnastamme, joten 

yritysten on tärkeä ottaa asia huomioon myös heidän liiketoimintansa näkökulmasta. Asia-

kasarvon luonti on aikaisemmin perustunut mahdollisimman halvan tai mahdollisimman laa-

dukkaan tuotteen kehitykseen. Nykypäivän kuluttajat, erityisesti Y-sukupolven edustajat 

(1981–1997 välillä syntyneet) tahtovat tuotemerkkejä, jotka omaksuvat tarkoituksenmukai-

suuden ja kestävyyden elementit, mikä muuttaa asiakasarvon luontiprosessia yrityksille. 

(White, Hardisty & Habib 2019) Aikaisemmin on tutkittu, miten arvolupaus ja asiakasarvon 

luonti vaikuttavat yrityksen tulokseen ja tehokkuuteen. On myös olemassa paljon tutkimuk-

sia näiden vaikutuksista tietyn liiketoiminta-alan suorituskykyyn, sekä miten yleisesti luoda 

asiakkaalle arvoa.  Jungin & Jinin (2016) tutkimus hitaasta muodista osoittaa, että asiakkaan 

ymmärtäessä hitaan muodin luomaa arvoa, kasvaa myös aikomus ostaa hitaan muodin tuot-

teita. Tutkimus myös osoittaa, että asiakkaan kokiessa enemmän arvoa hidasta muotia kuin 

pikamuotia kohtaan, on asiakas todennäköisemmin myös valmis maksamaan siitä enemmän. 
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1.1  Työn tutkimuskysymykset ja tavoitteet 

Kandidaatintyö perehtyy ja tutkii asiakasarvon syntymistä kestävän arvolupauksen kautta, 

sekä miten, että minkälaista arvoa asiakas kokee yrityksen toiminnoista ja tuotteista. Kandi-

daatintyö on tehty yhteistyössä suomalaisen vaatealan yrityksen RIVA Clothing Oy (jat-

kossa RIVA) kanssa ja se on toteutettu case tutkimuksena. Työssä syvennytään RIVA:n kes-

tävään arvolupaukseen sekä sen sillä luomaan asiakasarvoon. Työssä tutkitaan myös sitä, 

miten asiakkaan kokema arvo pohjautuu yrityksen asettamaan arvolupaukseen. Kandidaa-

tintyön päätutkimuskysymys on:  

”Millaista asiakasarvoa RIVA luo kestävällä arvolupauksellaan?” 

Päätutkimuskysymys jakautuu kahteen osatutkimuskysymykseen, joiden avulla tuetaan pää-

tutkimuskysymystä: 

”Millainen on RIVA:n arvolupaus ja miten se on rakennettu?” 

”Miten RIVA:n asiakkaat kokevat arvoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista?” 

Työn tavoitteena on siis selvittää, miten yrityksen kestävä arvolupaus luo asiakasarvoa, mi-

ten yritys hyötyy luomastaan asiakasarvosta, sekä miten sen kestävä arvolupaus voi vaikut-

taa kuluttajan ostopäätökseen ja toimia samalla kilpailuetuna. Tavoitteena on selvittää tätä 

teoriaa myös konkreettisesti laadullisen tutkimuksen muodossa, jolloin voidaan tehdä tar-

kempia johtopäätöksiä tutkimuksen sekä teorian pohjalta.  

 

1.2  Työn tutkimusmenetelmät ja rajaukset 

Kandidaatintyön pää- sekä osatutkimuskysymyksiä varten tiedonhaku on toteutettu kahdella 

eri tavalla. Työn alussa on kerätty tieteellisten vertaisarvioitujen artikkeleiden ja kirjojen 

pohjalta teoriaa työn tutkimuskysymyksiin vastaamista varten, jotta voidaan luoda lukijalle 

hyvä ymmärrys aiheesta ja sen uutuusarvosta. Toinen osa tiedonhakua työtä varten oli kaksi 

laadullista tutkimusta: haastattelu sekä asiakaskysely. Haastattelu oli avoin haastattelu, jota 

ennen haastateltavalle annettiin haastattelukysymykset nähtäväksi. Näin varmistettiin, että 

haastattelusta saataisiin mahdollisimman paljon laadukasta tietoa tutkimusta varten. Haas-

tattelu toteutettiin Teamsissa 9.3.2022. Kyselylomake kohdistettiin yhteistyöyrityksen 
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asiakaskunnalle jakamalla se sosiaaliseen mediaan Instagram-tilin sekä Facebook-sivun 

kautta. Asiakaskyselyyn vastasi yhteensä 631 henkilöä, joista 613 on RIVA:n asiakkaita. 

Case -tutkimuksen idea on tukea ja tutkia syvällisemmin teoriaa siitä, miten yrityksen kes-

tävällä arvolupauksella luodaan asiakkaalle arvoa, ja minkälainen tämä asiakkaan kokema 

arvo on suhteessa yrityksen kestävään arvolupaukseen. 

Työ on rajattu niin, että se käsittelee asiakasarvon ja arvolupauksen teoriaa sekä niiden vä-

listä suhdetta. Työ on rajattu tutkimaan nimenomaan kestävää arvolupausta ja sen suhdetta 

asiakasarvon luomiseen, mutta työssä avataan myös yleisesti arvolupauksen ja asiakasarvon 

käsitteitä selkeyttämään aihepiiriä. Työ on myös rajattu tutkimaan uuden arvon luomista ja 

täten työ keskittyy uudempaan arvolupauksen rakentamisen viitekehykseen. Case -tutkimus 

rajaa syvällisempää tutkimusta RIVA Clothingin kestävään arvolupaukseen sekä asiakasar-

von luontiin. 

 

1.3  Työn rakenne 

Kandidaatintyössä avataan kahden ensimmäisen kappaleen aikana lukijalle arvolupauksen 

sekä asiakasarvon teoriaa. Kappaleissa käydään läpi, mitä nämä ovat, miten arvolupaus ra-

kennetaan, mikä on kestävä arvolupaus, miten asiakasarvoa voidaan hyödyntää kilpailuetuna 

ja miten termit tukevat toinen toisiaan. Teoriaosassa käsitellään myös kestävää kehitystä, 

jotta lukija ymmärtää kestävän arvolupauksen taustaa paremmin ennen itse case osuutta. 

Teorian jälkeen tulee case -osa, jossa kerrotaan ensin yhteistyöyrityksen liiketoiminta-alasta 

sekä itse yrityksestä RIVA:sta tärkeimpiä asioita. Tämän jälkeen avataan ja analysoidaan 

haastattelun ja kyselylomakkeen tuloksia RIVA:n kestävästä arvolupauksesta, sekä asiak-

kaiden kokemasta arvosta, jonka jälkeen näitä vertaillaan toisiinsa. Lopuksi johtopäätöksissä 

kerrotaan, miten RIVA:n kestävän arvolupauksen pohjalta on syntynyt asiakasarvoa, mil-

laista tämä arvo on sekä miten tämä arvo pohjautuu kestävän kehityksen teoriaan sekä yri-

tyksen kestävään arvolupaukseen.  
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2  KESTÄVÄ ARVOLUPAUS 

Vaikka termiä arvolupaus on lähiaikoina käytetty paljon, ei sillä silti ole vielä selkeää mää-

ritelmää. Ensimmäistä kertaa termin esittelivät Michael Lanning ja Edward Michaels vuonna 

1988. Lanning ja Michaels (1988) määrittelevät arvolupauksen tarkoittavan selkeää yksin-

kertaista lausuntoa aineellisista ja aineettomista eduista, joita yritys tarjoaa eri asiakasseg-

menteille sopivaa hintaa vastaan. Camlek (2011) määrittelee arvolupauksen pelkästään 

konkreettisilla hyödyillä mitattavissa olevilla arvoilla, joita tuote tai palvelu tuottaa, kun taas 

Anderson et al. (2006) ottaa arvolupauksen määritelmässään huomioon myös aineettomat ja 

mittaamattomissa olevat arvoa luovat hyödyt. Jokaisella liiketoiminnalla on oltava jonkun-

lainen arvolupaus, jolla se määrittelee mitä liiketoiminnalla pyritään tekemään ja mihin sillä 

pyritään vaikuttamaan. Arvolupaus ei siis määrittele suoranaisesti yrityksen konkreettista 

toimintaa, vaan sitä, millaista arvoa yrityksen toiminta sen eri kohderyhmille luo. (Covin 

2015; MacLeod 2016) 

Patala et al. (2016) määrittelevät kestävän arvolupauksen yrityksen lupaukseksi taloudelli-

sista, ympäristöllisistä sekä sosiaalisista eduista, joita yrityksen tuote tai palvelu tarjoaa asi-

akkaille ja yhteiskunnalle ottaen huomioon sekä lyhyen aikavälin tuotot että pitkän aikavälin 

kestävyyden. Nygaard (2022) sekä Hu et al. (2019) määrittelevät kestävän arvolupauksen 

olevan arvolupaus, joka mahdollistaa useiden sidosryhmien arvonluonnin huomioimalla 

paitsi asiakkaiden, mutta myös työntekijöiden, ammattijärjestöjen, osakkeenomistajien, ta-

varantoimittajien, kansalaisjärjestöjen sekä ympäristön ja yhteiskunnan tarpeet. Molempien 

määritelmien mukaan kestävä arvolupaus siis palvelee jokaista yrityksen sidosryhmää pal-

vellen samalla ympäristöä ja sen resurssien kestävää käyttöä. 

Viime aikoina on alettu keskustelemaan nykyajan eli ”uuden aallon yrityksistä”, joille on 

entistäkin tärkeämpää luoda kuluttajia miellyttävä arvolupaus ja liiketoiminnan pohja. Uu-

den aallon yrityksille arvolupaus on isossa roolissa arvonluonnin kannalta, ja näin ollen kas-

vava määrä organisaatioita ovat aloittaneet toteuttamaan ja integroimaan kestävyyttä tukevia 

toimintoja liiketoimintamalleissaan. (Tikka & Gävert 2014; Fobbe 2021) Fobben (2021) 

sekä Geissdoerfer et al. (2016) mukaan kestävällä liiketoimintamallilla tarkoitetaan liiketoi-

mintaa, joka lupaa, luo ja vangitsee arvoa yhteistyössä useiden sidosryhmien kanssa. Ver-

rattuna perinteisiin taloudellista arvoa osakkeenomistajille luoviin liiketoimintamalleihin, 
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kestävän liiketoimintamallin perusperiaate on arvon luonti kestävällä tavalla sisällyttämällä 

arvolupaukseen taloudellista, ympäristöllistä sekä sosiaalista arvoa. (Fobbe 2021) Tässä 

kandidaatintyössä kestävä arvolupaus määritellään Anderson et al. (2006) sekä Patala et al. 

(2016) määritelmien mukaisesti ottaen huomioon aineettomat sekä aineelliset hyödyt ja lu-

paukset, joita yritys lupaa noudattaen samalla taloudellista, ympäristöllistä ja sosiaalista 

etua. Työssä perehdytän arvolupauksen sidosryhmistä eniten yksityisasiakkaisiin, sillä työn 

tavoite on tutkia nimenomaan asiakkaan kokemaa arvoa arvolupauksesta. 

 

2.1  Kestävä kehitys ja arvolupaus 

Kestävän kehityksen määritelmä juontaa juurensa vuoteen 1987, kun ympäristön ja kehityk-

sen maailmankomissio julkaisi raportin ”Our Common Future”. Raportissa sanotaan kestä-

vän kehityksen tarkoittavan kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken tarpeet kuitenkaan vie-

mättä tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää heidän tarpeensa. Raportissa luokitel-

laan kestävyyden kolme pilaria: ympäristönsuojelu, taloudellinen kehitys ja sosiaalinen tasa-

arvo, ja hieman uudemmissa artikkeleissa on väitetty kulttuurin olevan kestävyyden neljäs 

pilari. Kestävän kehityksen määritelmän mukaan edellä mainittujen pilareiden tulee myös 

olla tasapainossa toistensa kanssa, jotta kestävyyden ideologia toteutuu. (Ympäristön ja ke-

hityksen maailmankomissio 1987; ten Have & Gordijn 2020)  

Kuva 1 on kestävän kehityksen tunnetuin kehys nimeltään Triple bottom line (3BL). Kuvasta 

voidaan tunnistaa kestävän kehityksen kolme ulottuvuutta, ja niiden suhteet toisiinsa. 3BL 

antaa yrityksille mahdollisuuden laajentaa keskittymistään taloudellisista näkökulmista ym-

päristöllisiin ja sosiaalisiin ulottuvuuksiin. Kuva havainnollistaa hyvin kestävän kehityksen 

tarkoitusta siitä, että kaikki kolme elementtiä on otettava huomioon, jotta voidaan puhua 

jonkin olevan kestävää. (Margni & Sonnemann 2015) 
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Kuva 1. Kestävän kehityksen elementit (Mukaillen: Margni & Sonnemann 2015) 

 

Raworthin (2017) määritelmä kestävästä kehityksestä pohjautuu hieman erilaiseen ja moni-

mutkaisempaan viitekehykseen ”donitsimalliin”, jonka tarkoitus on johdattaa ihmiskuntaa 

kohti kestävyyttä tällä vuosisadalla. Donitsin sisäympyrä kuvastaa ihmiskunnan hyvinvoin-

nin sosiaalista perustaa, ja ulkoympyrä maapallomme ekologista kattoa eli planeettamme 

kantokykyä. Näiden kahden välissä on ihmiskunnalle turvallinen ja oikeudenmukainen tila, 

jota ihmiskunnan tulisi pyrkiä tavoittelemaan, jotta tämän hetken tarpeet täyttyvät, sekä jotta 

voimme varmistaa tuleville sukupolville heidän tarpeidensa täyttymisen. Kuva 2 nähdään 

donitsin ekologisen katon koostuvan yhdeksästä kriittisestä maapallomme kantokyvystä, 

joista on ylitetty tähän mennessä neljää: ilmastonmuutos, maaperän muutokset, typpi- ja fos-

forikuormitus ja biodiversiteetin väheneminen. (Raworth 2017) Donitsitalouden malli on 

uusi ja tarkempi määritelmä nykyajan kestävän kehityksen suunnasta. Se havainnollistaa 

mitkä tekijät vaikuttavat planeettamme hyvinvointiin taloudellisesti ja sosiaalisesti ottaen 

huomioon myös ympäristölliset tekijät. 
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Kuva 2.  Donitsitalouden malli kestävästä kehityksestä (Mukaillen: Raworth 2017) 

 

Ilyas & Osiyevskyy (2021) väittävät, että kestävä arvolupaus johtaa ylivoimaisen arvon luo-

misen kautta yrityksen suorituskyvyn paranemiseen. Arvolupauksen muuttaminen omaksu-

maan kestävyyttä johtaa usein erilaisten kykyjen ja komponenttien kehittämiseen, mikä 

mahdollistaa lopulta yrityksen suorituskyvyn parantumisen. Kestävällä arvolupauksella voi-

daan myös luoda uusia markkinarakoja, joista ajan myötä kasvaa taloudellisesti potentiaali-

sia markkinoita. Siten yritykset havaitsevat kestävän arvolupauksen parantavan suoritusky-

vyn lisäksi myös taloudellista tulosta ja mahdollisuuden uusille asiakassegmenteille. (Ilyas 

& Osiyevskyy 2021) 
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2.2  Kestävän arvolupauksen rakentaminen 

Asiakkaiden valintojen, sekä niiden takana piilevien syiden ymmärtäminen ovat ensimmäi-

set askeleet sekä pohja jokaiselle arvolupaukselle (Camlek 2010; Falk 2009). Ei siis riitä, 

että tunnistetaan vain yrityksen toiminnasta koituvat hyödyt, vaan on myös tutkittava mitä 

asiakas arvostaa ja mitkä ovat ne arvoajurit ja elementit, joiden perusteella arvolupaus ra-

kennetaan (Patala et al. 2016). Yrityksen on myös osattava määritellä mitä heidän halua-

mansa arvo, jota he tahtovat luoda, käytännössä tarkoittaa. Arvolupausta määritellessä on 

alussa myös tarkasteltava ja analysoitava kustannukset, hyödyt sekä arvo, jotka organisaatio 

voi asiakkailleen sekä muille sisäisille ja ulkoisille sidosryhmillensä tarjota. (Tikka & Gävert 

2014; Covin 2015) 

On tutkittu, että nykyajan kuluttajat, etenkin Y-sukupolvi, ovat ympäristötietoisempia ja tah-

tovat yrityksiltä enemmän vastuullista ja kestävää toimintaa. White et al. (2019) väittävät 

myös, että kuluttajissa piilee negatiivinen puoli tuotteiden tai palveluiden kestäviä vaihtoeh-

toja kohtaan. Heidän mukaansa kuluttajat usein ajattelevat, että kestävä versio tuotteesta olisi 

huonolaatuisempi, esteettisesti epämiellyttävämpi sekä kalliimpi kuin epäkestävä vaihtoehto 

samasta tuotteesta. Tämä luo kestävän arvolupauksen rakentavalle yritykselle haasteen tuot-

teen uskottavuudesta. Kestävän arvolupauksen vaikutus on vahvasti sidottuna sen uskotta-

vuuteen (Graham Spickett-Jones et al. 2004). On siis tärkeää, että yritys osaa viestiä ja va-

kuuttaa kuluttajille tuotteen tai palvelun olevan yhtä laadukas kuin muut markkinoilla olevat 

vaihtoehdot. Yksi keino vähentää tällaista negatiivista ajattelua kuluttajissa on korostaa tuot-

teen tai palvelun positiivisia attribuutteja, kuten innovatiivisuutta, uutuutta sekä turvalli-

suutta. (White et al. 2019) 

Jotta yritys tavoittaa nykyajan kuluttajat, on sen luotava uutta arvoa. Uuden arvon luominen 

keskittyy nimenomaan kestävän arvon luomiseen. Yksi tapa rakentaa kestävä arvolupaus on 

keskittyä ihmiskeskeisyyteen ja rakentaa näin ihmiskeskeinen arvolupaus. Se perustuu ih-

misymmärrykseen, joka erottaa yhteisö- ja yksilötason sekä merkityksen ja toiminnan, joilla 

yritys pyrkii luomaan sosiaalista, funktionaalista, kulttuurista ja emotionaalista arvoa. Kuva 

3 esitellään ihmiskeskeisen arvolupauksen neljä arvoa, sekä neljä pääkysymystä, joiden ym-

pärille arvolupaus rakentuu. Uudenlaista arvoa asiakkailleen tahtovat edelläkävijäyritykset 

usein käyttävät tätä arvolupauksen tyyppiä. (Tikka & Gävert 2014) 
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Kuva 3. Ihmiskeskeisen arvolupauksen elementit (Mukaillen: Tikka & Gävert 2014) 

 

Sosiaalinen arvo edustaa tarjonnan havaittua sosiaalista hyötyä, joka muodostuu sen yhtey-

destä ja vaikutuksesta eri sosioekonomisiin ja kulttuuris-etnisiin ryhmiin. Funktionaalinen 

arvo edustaa tarjonnan konkreettisia toiminnallisia hyötyjä, jotka muodostuvat tuotteen tai 

palvelun ominaisuuksista. Emotionaalinen arvo edustaa tarjonnan koettua hyödyllisyyttä, 

joka muodostuu sen kyvystä herättää tai ylläpitää tunteita tai tunnetiloja, kuten mukavuutta, 

turvallisuutta, jännitystä, romantiikkaa, intohimoa, pelkoa ja syyllisyyttä. Kulttuurinen arvo 

edustaa puolestaan kulttuurillista merkitystä, joka koetaan sosiaalisen arvon kanssa elintär-

keänä ymmärtää arvonluonnin uudella aallolla. Ne määrittelevät mikä koetaan yhteiskun-

nassa arvokkaaksi, eli mitä arvoa asiakas tahtoo kokea ostamastaan tuotteesta tai palvelusta. 

(Smith & Colgate 2007; Tikka & Gävert 2014) 

Ranta, Keränen & Aarikka-Stenroos (2020) mukaan asiakaslähtöisen arvolupauksen raken-

taminen perustuu kuuteen pääelementtiin: hyödyt (benefits), vastaanottajat (recipients), nä-

kökulma (perspective), kohdistus (focus), selkeys (explicitness), ja tarkkuus (granularity). 

Hyödyillä tarkoitetaan arvon tyyppiä, mitä asiakkaan odotetaan kokevan. Koettu arvo voi 

olla taloudellista, käytännöllistä, ympäristöllistä, sosiaalista tai symbolista. Vastaanottajilla 
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tarkoitetaan olennaisia sidosryhmiä, jotka mahdollisesti tulevat kokemaan näitä eri hyötyjä. 

Vastaanottajilla voidaan tarkoittaa asiakkaita, osakkeenomistajia, toimittajia ja työntekijöitä, 

mutta tyypillisesti arvolupausta rakennettaessa olennaisin sidosryhmä ovat asiakkaat. Näkö-

kulmalla vastataan kysymykseen: Onko arvolupaus yksisuuntainen toimittajien määritte-

lemä, vai onko se määritelty vastavuoroisesti yhdessä. Kohdistuksella tarkoitetaan sitä, että 

lupaako arvolupaus vaihto-, kokemus- vai käyttöarvoa. Vaihtoarvo lupaa tuottaa arvoa te-

hokkaampien tuotteiden ja palveluiden muodoissa, kokemusarvo lupaa parannettua koko-

naisasiakaskokemusta ja käyttöarvo lupaa toteutuneita asiakastavoitteita laajemmissa 

ekosysteemeissä. Selkeydellä tarkoitetaan kuinka selkeästi tai epäselkeästi yritys ilmaisee 

arvolupaustaan sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille. Miten arvolupauksesta tulee viestiä? 

Miten arvolupauksen osia on mitattu? Voiko arvolupaukseen luottaa? Viimeisenä element-

tinä tulee tarkkuus, jolla tarkoitetaan arvolupauksen kohdistuneisuutta joko yritys-, asiakas- 

tai yksilötasolle. Tärkein elementeistä on hyödyt, sillä se kiteyttää miksi arvonluonnin pro-

sessiin kannattaa osallistua. (Ranta et al. 2020) 

Arvolupauksen rakentaminen ei yksistään riitä arvonluontia ajatellen. Jotta voidaan luoda 

ylivoimaista arvoa, on myös pystyttävä ylläpitämään erilaisia toimintoja sen takaamiseksi. 

Graham Spickett-Jones, Kitchen & Reast (2004) mukaan tietyissä tuotekategorioissa eetti-

syyden ollessa arvonluonnin ”sydän”, on arvonluontia myös käsiteltävä kuin elintärkeitä eli-

miä ja luoda elämää – eli tässä tapauksessa arvonluontia – ylläpitäviä järjestelmiä. Nämä 

ovat esimerkiksi resursseja, joilla näistä arvoista viestitään; strategioita, joilla herätetään 

näistä arvoista laadukasta keskustelua sekä resursseja ja mittareita, joilla arvonluontia voi-

daan seurata ja tarkkailla. 
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3  ASIAKASARVO 

Jotta yritys voi luoda asiakkaalle parhaan tuote- tai käyttökokemuksen, on pystyttävä tuot-

tamaan asiakkaalle runsasta emotionaalisia ja symbolisia elementtejä sisältävää arvoa. Ko-

kemukset, tunteet sekä erilaiset merkitykset kuten status, vastuullisuus ja yhteenkuuluvuus 

ovat niitä liiketoiminnan lopputuloksia, joista asiakas on valmis sekä kiinnostunut maksa-

maan. (Tikka & Gävert 2014) Arvo on asiakkaan kokemaa, ja syntyy täten vain tuotteen tai 

palvelun tuottamassa asiakkaan omassa kokemuksessa (Vargo & Lusch 2008). Positiivinen 

asiakasarvo ei pelkästään tuota yritykselle positiivisia seurauksia, vaan kuluttajat voivat 

myös kokea olonsa hyväksi valitsemalla kulutuksen kohteeksi organisaatioita, jotka ovat 

heidän mielestään hyviä maailmalle. Näiden organisaatioiden tukeminen tai heidän ar-

voihinsa sitoutuminen voi myös toimia monelle asiakkaalle itseilmaisun välineenä. (Graham 

Spickett-Jones et al. 2004) 

Arvon määritelmä sisältää monta eri näkökulmaa, eikä sille täten ole yhtä selkeää määritel-

mää. Markkinoinnin tutkimuksissa arvo on jaettu kolmeen eri perspektiiviin: myyjän, laa-

jemman verkoston sekä asiakkaan arvonäkökulmaan, eli asiakasarvoon, johon tämä kandi-

daatintyö perustuu. Asiakasarvon näkökulma keskittyy asiakkaan hankkimaan arvoon, jonka 

määrittely ei ole yksiselitteistä, sillä asiakkaat voivat kokea homogeenisuutensa ansiosta sa-

masta tuotteesta tai palvelusta erilaista arvoa. (Terho et al. 2015; Ulaga & Chacour 2001) 

Asiakasarvolle löytyy monta erilaista määritelmää, joista tässä työssä käydään läpi niistä 

kuuluisimmat. Porterin (1985) mukaan asiakasarvo on sitä mistä asiakas on valmis maksa-

maan, kun taas Zeithamlin (1988) määritelmän mukaan asiakasarvo edustaa sitä mitä asiakas 

saa (hyödyt) verrattuna siihen mitä asiakas joutuu sitä varten antamaan (kustannukset tai 

uhraukset).  Holbrookin (1996) teorian mukaan asiakasarvo jakautuu kahdeksaan eri tyyp-

piin, jotka ovat: tehokkuus, erinomaisuus, asema, arvostus, leikki, estetiikka, etiikka ja hen-

kisyys. Tämän teorian mukaan asiakasarvo reflektoi kolmea eri ulottuvuutta. Ensimmäinen 

ulottuvuus vertaa ulkoista ja sisäistä arvoa. Tarjonta luo arvoa toiminnallisuudellaan ulkoi-

sesti tai se luo arvoa itselleen sisäisesti. Toinen ulottuvuus on itsesuuntautunut arvo verrat-

tuna muualle suuntautuneeseen arvoon, jossa kyse on palkitsemisesta: tuote tai palvelu hin-

noitellaan joko sen oman vaikutuksen mukaan, tai sen muihin luoman vaikutuksen mukaan. 

Kolmas ulottuvuus vertaa aktiivista ja reaktiivista arvoa, eli miten asiakas vaikuttuu ja 
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käyttäytyy tarjonnan mukaan verrattuna siihen, miten tarjonta vaikuttuu ja muuttuu asiak-

kaan mukaan.  

Kuuselan & Rintamäen (2002, 16–19, 60) määritelmän mukaan asiakasarvo on tilannesidon-

nainen, subjektiivinen, abstrakti ja vaikeaselitteinen käsite, joka eroaa yleisistä periaatteista 

muodostuneista kuluttajan arvoista, jotka ohjaavat ostokäyttäytymistämme. Asiakkaan ko-

kema arvo vaikuttaa suoranaisesti haluunsa toimia niin kuin se toimii. Kuva 4 voidaan tun-

nistaa asiakkaan kokeman arvon rakentumisen elementit: hyödyt ja uhraukset, ominaisuudet, 

haluttu lopputulos ja seuraukset. Näiden lopputuloksena on asiakkaan kokema arvo. 

 

Kuva 4. Asiakkaan kokeman arvon rakentuminen (Mukaillen: Kuusela & Rintamäki 2002, 36) 

 

Anderson & Narus (1998) määrittelevät asiakasarvon teknisillä, taloudellisilla, palvelulli-

silla sekä sosiaalisilla eduilla, jotka asiakas on saanut vastineeksi rahallisesti maksetulla 

summalla. Woodruffin (1997) määritelmä on hyvin samanlainen. Hän määrittelee asiakasar-

von syntyvän asiakkaan kokemista tuotteen tai palvelun hyödyistä, attribuuttien suoritusky-

vystä sekä sen käyttötilanteesta johtuvista seurauksista. Nämä ovat määritelmiä, jotka ku-

vaavat parhaiten tämän vuosisadan asiakkaan kokemaa kestävää arvoa. Anderson & Nau-

ruksen määritelmässä taloudellinen ja sosiaalinen etu kattaa suurimman osan kestävän kehi-

tyksen määritelmästä, jossa olennainen kolmas komponentti on lisäksi ympäristölliset vai-

kutukset. Woodruffin määritelmän käyttötilanteesta johtuvat seuraukset voivat esimerkiksi 
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tarkoittaa Raworthin (2017) donitsimallin sosiaalisen perustan tekijöitä, tai edustaa tekoja, 

joilla pyritään olla rikkomatta ekologisen katon rajoja. Kandidaatintyö ei itsessään kallistu 

mihinkään asiakasarvon määritelmään, sillä asiakaskyselyn tulosten mukaista asiakkaiden 

kokemaa arvoa ei pysty ennalta määrittelemään.  

 

3.1  Kestävä asiakasarvo kilpailuetuna 

Kilpailuetu saavutetaan, kun yritys toteuttaa sellaista arvonluontistrategiaa, jota mikään muu 

yritys ei toteuta samalla tavalla (Barney 2016; Cantele & Zardini 2018). Brulhart, Gherra & 

Marais (2017) osoittivat, että yrityksen maine, joka on saatu integroimalla kestävän kehityk-

sen periaatteet liiketoimintaan, toimii strategisena resurssina yrityksen kilpailuedun edistä-

miseksi. Toiminnallisten ja ympäristöllisten tulosten ja kilpailukyvyn välillä on todistetusti 

positiivinen yhteys (Feng et al. 2018), mutta toisaalta kilpailuedun ja suorituskyvyn säänte-

lyn välistä yhteyttä on vaikea tukea, sillä säännösten ja standardien noudattamista voidaan 

jäljitellä hyvin helposti (Laari, Töyli & Ojala 2017). Yritykseltä edellytetään siis ylimää-

räistä sääntelyä voidakseen nauttia markkina-asemastaan.  

Strategiakirjallisuudessa on kirjoitettu vain vähän siitä miten, milloin, miksi ja mikä on ar-

von näkökulmasta toimiva ja hyvin määritelty tuotekonsepti. Asiakasarvon aseman nousu 

nykyajan markkinoinnissa viittaa siihen, että yritykset ovat olemassa luodakseen arvoa 

muille, jotta ostajien ei tarvitse itse tyydyttää omia tarpeitaan, joten yksi tärkeimmistä avain-

tekijöistä kilpailuedun saavuttamiseksi on tunnistaa mahdollisuudet, joiden kautta luoda 

uutta arvoa.  (Smith & Colgate 2007) Markkinakäyttäytyminen perustuukin pitkälti niiden 

arvolupausten tunnistamiseen, jotka tyydyttävät asiakkaan tarpeita (Graham Spickett-Jones 

et al. 2004), ja näin ollen yrityksen kykyä tunnistaa ja toteuttaa haluttujaan arvoja pidetään 

laajalti kilpailumenestyksen avaimena (Covin 2015).  

Porter (1985) väittää, että yritys voi luoda ylivoimaista arvoa tarjoamalla samat hyödyt hal-

vemmalla kuin kilpailija, mutta myöhemmin Kotler (2011) väittää ympäristöongelmien huo-

mioon ottamisen yrityksen toiminnassa olevan polku menestykseen. Tämä todistaa sen, että 

nyt jos koskaan on aika tehdä muutos kohti kestävää. Asiakkaat ovat koko ajan valmiimpia 

ostamaan yrityksiltä, jotka välittävät ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Samoihin aikoihin Por-

ter & Kramer (2011) sekä Nidumolu et al. (2009) väittävät, että kestävä kehitys nähdään yhä 
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useammin uutena kilpailuedun lähteenä. Näin ollen kestävää uutta asiakasarvoa luomalla 

nykyajan yritys voi menestyä kuluttajamarkkinoilla, ja tätä varten sen on myös hyvä raken-

taa kestävä arvolupaus, jonka pohjalta rakentaa liiketoimintansa perustan kestäväksi.  

Huolimatta siitä miten tärkeää asiakasarvon luominen on, on havaittu, että vain harvat yri-

tykset pystyvät osoittamaan asiakkailleen tuotteidensa ja palveluidensa todellisen arvon 

(Anderson et al. 2006), ja vain harva kuluttaja todella tietää miten yritys osallistuu ja sitoutuu 

kestäviin käytäntöihin (Ilyas & Osiyevskyy 2021). Asiakkaat kokevat usein epäselvyyttä ar-

voista, mikä myös vaikuttaa heidän ostokäyttäytymiseensä negatiivisesti. Erään tuoreen tut-

kimuksen mukaan 65 % haastatelluista kertoivat tahtovansa ostaa tuotemerkkejä, jotka puol-

tavat kestävyyttä, mutta vain noin 26 % todella tekee niin. (Anderson & Wynstra 2010; 

White et al. 2019) Jos asiakkaat siis eivät ole täysin informoituja yrityksen arvosta, voi os-

topäätös perustua sittenkin tuttuun ja turvalliseen, tai yksinkertaisesti halvempaan vaihtoeh-

toon. On siis ensiarvoisen tärkeää, että yritys myös panostaa tuotteen kestävyyden esiin tuo-

miseen markkinoinnin avulla, jotta asiakas ymmärtää yrityksen tarjoavan kestävää arvoa, ja 

voi näin tehdä helpommin ja tietoisemmin kestävää arvoa luovan ostopäätöksen.  

 

3.2  Asiakasarvo ja kestävä arvolupaus 

Jung & Jin (2016) kertovat tutkimuksessaan pikamuodin, eli vaatteiden suurimmaksi osaksi 

vastuuttoman massatuotannon (Peters et al. 2021), olevan taloudellisen arvon luojana vaikea 

päihittää sen tuotteiden kilpailukykyisillä hinnoillaan. Hitaan muodin pienehköt tuotantoerät 

sekä pienet valikoimat eivät kykene kilpailemaan taloudellisesti pikamuotia vastaan, mutta 

sen takia hitaan muodin yritysten on luotava taloudellisen arvon sijaan ylivoimaista sosiaa-

lista sekä ympäristöllistä arvoa saadakseen asiakkaat valitsemaan heidät. Asiakkaalle on ker-

rottava mitä yhteiskunnallisia tärkeitä asioita hidas muoti edistää samalla tavalla, miten lä-

hiruoantuottaja kertoo asiakkailleen hänen tuotteidensa olevan paljon terveellisempiä kuin 

pikaruokaravintoloiden tarjonta. 

Kestävän liiketoimintamallin ydin on sen kestävä arvolupaus, joka sallii samanaikaisen ar-

vonluonnin useille eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, osakkeenomistajille, tavarantoimit-

tajille, kumppaneille sekä myös ympäristölle ja yhteiskunnalle (Baldassare 2017). 2000-lu-

vun alun liiketoiminnan kulmakiviksi muodostuneet ihmiskeskeisyys ja kuluttajalähtöisyys 
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ovat elementit, jotka nykyajan menestyvät yritykset ovat ottaneet toimintansa keskiöön. 

Asiakaslähtöisyys on muodostunut niin vahvaksi liiketoiminnan kulmakiveksi, että on mel-

kein mahdotonta löytää yritystä, joka ei kohdistaisi toimintaansa mitenkään sitä kohti. Eri-

laiset kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset tutkimukset ovat saaneet yrityksiä ymmärtämään asi-

akkaittensa haluja ja tarpeita, mikä on taas auttanut yrityksiä kehittämään toimintaansa jat-

kuvasti ihmiskeskeisempään ja kestävämpään suuntaan. (Tikka & Gävert 2014) 

YK eli Yhdistyneet Kansakunnat ovat kestävän kehityksen tärkein toimija (Benn & Bolton 

2011, s. 210), sillä he ovat asettaneet valtioille ja niiden asukkaille 17 tavoitetta, joita kohti 

heidän tulisi pyrkiä jokapäiväisessä elämässään. YK:n jäsenmaat ovat sopineet vuonna 2015 

toimintaohjelmasta sekä tavoitteista kestävän kehityksen edistämiseksi vuosina 2016–2030. 

Tätä kutsutaan nimellä Agenda 2030, johon Suomi on myös sitoutunut sekä kotimaassaan 

että kansainvälisissä yhteistöissään. (Ulkoministeriö 2021) Tämä luo yrityksille valtavasti 

painetta muuttaa omia toimintatapojaan hiilineutraalimpaan suuntaan, sekä kannustaa uusia 

yrityksiä luomaan liiketoimintansa kestävän arvolupauksen ympärille. 

Spychalska-Wojtkiewicz (2020) tutkimuksessa ilmeni, että yrittäjät pyrkivät nykypäivänä 

implementoimaan mahdollisimman paljon kestävyyttä toimintaansa. Tutkimuksessa haasta-

tellut asiantuntijat toteavat, että tämä muutos ei vain hyödytä yritystä tai asiakasta, vaan koko 

yhteiskuntaa. Tällainen ajattelutapa yritysmaailmassa on ympäristöllemme ja tulevaisuudel-

lemme hyvin arvokasta, ja se heijastuu myös suoraan asiakkaalle ylivoimaisena arvona. Jotta 

voidaan siis luoda ylivoimaista kestävää asiakasarvoa, on luotava yrityksen sisälle myös 

kestävää muutosta tukeva ajatusmaailma ja avoin ilmapiiri, sekä yhdistää tämä kaikki arvo-

lupaukseen, jotta asiakas voi myös kokea tämän arvon kaikessa kokonaisuudessaan.  
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4  CASE RIVA CLOTHING OY 

Case tutkimuksen tarkoituksena on tutkia RIVA:n kestävää arvolupausta sekä heidän asiak-

kaidensa kokemaa arvoa yrityksestä, sen toiminnasta sekä tuotteista. Ennen varsinaista tut-

kimusta käydään läpi RIVA:n liiketoiminta-alaa, jotta ymmärretään, miksi tällä alalla kestä-

vän kehityksen mukainen toiminta on tärkeää. Case tutkimus on toteutettu kahdessa osassa: 

Ensimmäinen osa toteutettiin haastattelemalla RIVA:n toista yrittäjää Riku Keihäsniemeä 

Microsoft Teamsin kautta. Haastattelussa käytiin läpi ennen haastattelua Keihäsniemelle an-

netut haastattelukysymykset (Liite 1). Haastattelun tarkoituksena oli saada selville minkä-

lainen RIVA:n arvolupaus on, sekä miten se tukee kestävän kehityksen periaatteita. Kä-

vimme myös läpi ihmiskeskeisen arvolupauksen rakentamisen viitekehystä (Kuva 3) ja Ra-

worthin donitsimallia (Kuva 2) RIVA:n toiminnan kestävyyden sekä arvolupauksen näkö-

kulmasta.  

Tutkimuksen toinen osa toteutettiin asiakaskyselylomakkeella, joka jaettiin RIVA:n In-

stagram-tilillä ja Facebook-sivulla. Aluksi oli tarkoitus myös jakaa kysely uutiskirjeen 

kautta asiakkaille, mutta RIVA:n uutiskirje oli juuri päivityksen alla, joten päädyimme pelk-

kään sosiaaliseen mediaan. Silti uskoimme saavamme paljon laadukasta dataa pelkän sosi-

aalisen median kautta, sillä suuri osa RIVA:n asiakkaista käyttää Instagramia tai Facebookia, 

mikä tulee mös ilmi asiakaskyselyn vastauksissa siitä, miten ovat löytäneet yrityksen pariin. 

Moni vastasi, että on löytänyt yrityksen nimenomaan jomman kumman alustan kautta. Asia-

kaskyselyn tarkoituksena oli kerätä dataa RIVA:n asiakkailta heidän kokemastaan arvosta 

RIVA:n toimintaa ja sen tuotteita kohtaan. Kyselylomakkeen dataa käytetään analysoimaan 

asiakasarvon muodostumista, sekä miten muodostunut asiakasarvo sitoutuu yrityksen kestä-

vään arvolupaukseen. Asiakasarvokyselylomakkeen kysymykset (Liite 2) on käyty Keihäs-

niemen kanssa läpi ennen kyselyn julkaisua. Kysely on toteutettu anonyymisti. 

 

4.1  Taustaa liiketoiminta-alasta 

Vaateteollisuuden on arvioitu olevan noin 2,2 % maailman bruttokansantuotteesta ja 6 % 

maailmanlaajuisesta kaupasta, josta eniten kauppaa ovat käyneet Kiina ja Yhdysvallat 
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(Khajavi 2021). Ala on ollut jatkuvassa kasvussa viimeisen vuosikymmenen ajan, ja onkin 

maailmanlaajuisesti yksi suurimmista ja samalla yksi saastuttavimmista teollisuusaloista. 

(Allwood et al. 2006; Boström & Micheletti 2016) Saastuttavuudesta huolimatta on itsestään 

selvää, että ihmiset tarvitsevat vaatteita, ja monille vaatteen alhainen hinta alentaa kynnystä 

ostaa tarvittaessa uusia vaatteita. Tekstiili- ja vaateteollisuus edustaakin yhtä osaa kaikkien 

ihmisten jokapäiväisestä elämästä, ja sen tuotteet ovatkin ihmisen toiseksi tärkein halun 

kohde (Madhav et al. 2018).  

Suuruutensa ja monien prosessiensa ansiosta vaateteollisuus aiheuttaa suuria maailmanlaa-

juisia ympäristö- ja sosiaaliongelmia. Vuonna 2015 vaateteollisuus kulutti 79 biljoonaa kuu-

tiometriä [𝑚3] vettä ja tuotti 1,7 miljardia tonnia hiilidioksidipäästöjä [𝐶𝑂2]. 92 miljoonaa 

tonnia kaikista tuotetuista vaatteista päätyi samana vuonna jätteeksi. (Seara et al. 2017) Ku-

luttajat odottavat alhaisia hintoja, ja yritykset kilpailevat markkinaosuuksista ajaen tekstiili- 

ja vaatetuotantonsa kohti kehitysmaita, joissa sosiaalisen sääntelyn järjestelmät ovat suhteel-

lisen löysät, yritysten henkilöstöhallinto heikko ja työstandardit todella alhaiset (Zamani et 

al. 2016). Vaikka useat maailmanlaajuiset vaatemerkit ja jälleenmyyjät ovat viimeisten vuo-

sien aikana kehittäneet toimintaansa kestävämpään suuntaan, on teollisuudessa edelleen hur-

jasti epäkohtia (Khajavi 2021). 

Edeltävien kappaleiden pohjalta voidaan todeta, että nykyajan vaateyritysten on kehitettävä 

toimintaansa kestävämpään suuntaan, jotta voidaan vähentää ilmastonmuutosta nopeuttavia 

tämän hetken radikaaleja päästölukemia. Yrityksen on luotava ylivoimaista kestävää asia-

kasarvoa, jotta se pysyy kilpailukykyisenä halvan pikamuodin rinnalla. Tämän tutkimuksen 

tarkoitus on selvittää miten RIVA luo kestävällä arvolupauksellaan arvoa asiakkaille, ja 

mitkä asiat vaikuttavat sen syntymiseen. RIVA:n on pienenä kotimaisena yrityksenä pystyt-

tävä luomaan ylivoimaista asiakasarvoa pysyäkseen kilpailukykyisenä isojen muotitalojen 

hallitessa markkinoita.  

 

4.2  RIVA yrityksenä 

”Fast fashion is so last season” (Black Moda 2022a) 

RIVA Clothing Oy on vuonna 2016 perustettu jyväskyläläinen kahden yrittäjän, Riku Kei-

häsniemen sekä Eeva Geierin perustama vaatebrändi. Vuonna 2020 yrityksen liikevaihto oli 
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315 000 euroa, joka on 298,4 % enemmän kuin vuonna 2019 (Finder 2022). Keihäsniemen 

(2022) mukaan vuoden 2021 liikevaihto sijoittuu noin 560 000 euron tienoille. RIVA on siis 

suhteellisen nuori yritys, joka on luonut hurjaa kasvua vuosien aikana. Keihäsniemelle ja 

Geierille yritys oli haave itsensä työllistämisestä, sekä paremmasta vaihtoehdosta pikamuo-

din sijaan. RIVA:n tuotteet ovat vastuullisesti tuotettuja ja ne tarjotaan kohtuulliseen hin-

taan. Vaatteet ovat suunniteltu niin, että niiden käyttöikä olisi mahdollisimman pitkä (Riva 

2022a), ja yrityksen yksi iskulauseista onkin ”Osta vähemmän, käytä enemmän” (Keihäs-

niemi 2022). RIVA tarjoaa asiakkailleen vaatekaapin kulmakiviä eli laadukkaita ja vastuul-

lisia perusvaatteita kohtuuhintaan (Riva 2022b).  

Kaikki RIVA:n vaatteet suunnitellaan Jyväskylässä. Kriteereinä tuotteille on sen vastuulli-

nen tuotanto, ympäristöystävälliset materiaalit sekä kestävä ja laadukas lopputuote. Suurim-

massa osassa vaatteita raaka-aineena käytetään 100 % GOTS-sertifioitua luomupuuvillaa, 

joka ostetaan turkkilaisesta luomupuuvillatukusta. GOTS (Global Organic Textile Standard) 

on maailmanlaajuisesti tunnettu vapaaehtoinen orgaanisten kuitujen ja tuotteiden käsittelyn 

standardi. GOTS määrittää korkean tason kriteerit niin ympäristöllisille, kuin myös sosiaa-

lisille tekijöille koko toimitusketjussa. RIVA:n vaatteet ommellaan Black Moda OY:n Black 

Moda Portugal nimisellä suomalaisomisteisella sekä -johdetulla tehtaalla Portugalissa Ponte 

de Liman kylässä. Luomupuuvillan torjunta-aineettoman ja lannoitteettoman tuotannon ta-

voite on huolehtia maaperän hedelmällisyyden ja luonnon monimuotoisuuden jatkumisesta 

(Rieple & Singh 2010). (Riva 2022c; Tong & Su 2018) 

Black Moda Oy on suomalainen vuonna 1996 perustettu tekstiilialan perheyritys Portuga-

lissa, jonka missio on tarjota B2B -asiakkaille vastuullisesti valmistettuja tuotteita edistäen 

samalla kestävää ja läpinäkyvää vaateteollisuutta. Pääasiassa yrityksen asiakkaita ovat suo-

malaiset tekstiilibrändit kuten RIVA. Portugalissa on voimassa EU:n lainsäädäntö, eikä sitä 

siksi luokitella riskimaaksi. Maassa on käytössä myös kansainvälisentyöjärjestön ILO:n (In-

ternational Labour Organization) perussopimukset pakkotyön, lapsityön ja syrjinnän poista-

misesta. Jäsenvaltiolla on velvollisuus toimia tämän sopimuksen periaatteiden mukaisesti, 

joten ompelimo on täten paljon eettisempi kuin monet riskimaan ompelimot. Black Moda 

on myös paikallisen tekstiiliteollisuuden liiton jäsen, joten työntekijöiden työsopimukset on 

tehty työehtosopimusten mukaisiksi, ja työntekijöiden palkat ovat suurempia, kuin valtion 

asettama minimipalkka. (Black Moda 2022a; Black Moda 2022b) 
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RIVA:lla on tarkoitus vuoden 2022 aikana saada kasaan oma vastuullisuusraportti, jossa nä-

kyy koko tuotteen elinkaari tuotannosta asiakkaalle asti (Keihäsniemi 2022). Tuotannon vas-

tuullisuudesta löytyy tällä hetkellä paljon tietoa Black Modan omasta vastuullisuusrapor-

tista. Tehtaalla on henkilöstöä 64 henkilöä, joiden työviikko on noin 40–45 tuntia viikossa. 

Ylitöistä maksetaan työntekijöille korvauksia. Tuotannon ympäristövaikutuksia voidaan tar-

kastella jätteen, hiilidioksidipäästöjen ja kierrätetyn materiaalin määrästä. Vuonna 2020 teh-

taalta kertyi 2736 kg paperijätettä ja 878 kg muovijätettä. Tekstiilien leikkuujätettä kertyi 

59 051 kg, joista 48 % on mennyt kierrätykseen ja loput ovat päätyneet jätteeksi. Hiilidiok-

sidipäästöjä koko Black Moda Portugal ompelimon tuotannosta aiheutui vuonna 2020 58,66 

tonnia (2019: 91,9 tonnia), mihin kuuluu käytetty sähkö sekä neljä yrityksen autoa, joilla 

kuljetetaan tuotteita ja materiaaleja. Tuotteita ompelimolla tehtiin yhteensä 710 491 kappa-

letta. Jakolaskulla voidaan laskea siis yhden tuotteen keskimääräinen hiilidioksidipäästö-

määrä, joka on noin 0,08 kg 𝐶𝑂2 -päästöjä. (Black Moda 2020) Vertailun vuoksi, myös it-

seään kestävänä ja vastuullisena yrityksenä markkinoiva Organic Basics kertoo vuonna 2021 

heidän tuotantonsa tuottavan 2,16 kg 𝐶𝑂2 päästöjä yhtä tuotetta kohti (Organic Basics 2021), 

joka on 27 kertainen määrä verrattuna Black Moda Portugalin päästöihin tuotetta kohti. Mo-

lemmat luvut sisältävät materiaalien kuljetuksen sekä tuotannosta aiheutuvat päästöt. 

 

4.3  RIVA:n arvolupaus 

RIVA:n arvolupaus on muodostunut yrittäjien, Keihäsniemen ja Geierin omien arvojen ja 

mielenkiinnon pohjalta. Yritys sai alkunsa kurssityönä heidän opiskeluaikoinansa vuonna 

2016, ja lähtökohtana on aina ollut tehdä omien arvojen mukaista toimintaa, jota voi myös 

tarpeen tullen muuttaa joustavasti arvojen muuttumisen myötä. Keihäsniemi toteaa haastat-

telussa, että ”ei koeta järkeväksi tehdä työtä, joka on omien arvojensa vastaista”, mikä kertoo 

paljon yrittäjien moraalista. Alusta asti yrittäjiä on kiinnostanut vastuullisuus ja ekologisuus, 

ja kiinnostus aiheita kohtaan on vain kasvanut kuluneina vuosina. Ilmastonmuutos puhutte-

lee molempia, ja on vahvasti taustalla ohjaamassa koko RIVA:n toimintaa, jonka tarkoitus 

on antaa ihmisille parempi, vastuullisempi ja kestävämpi vaihtoehto kuin pikamuoti. (Kei-

häsniemi 2022) 

RIVA:n arvolupaus yhteen lauseeseen tiivistettynä on ”laadukkaat ja vastuulliset vaatekaa-

pin kulmakivet läpinäkyvästi kohtuulliseen hintaan”. Arvolupaus on rakentunut siitä, kun 



22 

 

Keihäsniemi ja Geier kävivät yritystehtaan valmennuksen, jossa käytiin läpi tuotteelle kolme 

tärkeintä arvoa ja kriteeriä, eli tuotelupausta. Aina kun RIVA kehittää uuden tuotteen, on 

nämä kolme tuotelupausta täytettävä, jotta se voidaan laittaa tuotantoon ja siitä vielä myyn-

tiin. Nämä kolme tuotelupausta ovat: 

1. Laatu: käsittää tuotteen pitkän käyttöiän eli kestävyyden 

2. Kestävä kehitys: laaja käsite, joka kattaa tässä kontekstissa muun muassa valmistuk-

sen sosiaalisen ja ekologisen arvon näkökulman 

3. Hinta: kohtuullinen hinta verrattuna muihin saman aatteen vaateyrityksiin 

Haastattelussa käytiin läpi, miten Keihäsniemi näkee heidän arvolupauksensa luovan kestä-

vyyden määritelmän mukaista taloudellista, sosiaalista sekä ympäristöllistä arvoa. Seuraa-

vaksi avataan näitä kolmea eri kestävyyden osa-alueita RIVA:n arvolupauksen ja toiminnan 

näkökulmasta: 

Sosiaalinen arvo: Black Moda Portugal ompelimolla pidetään työntekijöistä huolta EU:n 

lainsäädännön nojalla. RIVA luo siis sosiaalista arvoa siten, että se tuottaa vaatteensa 

maassa, jossa on määritelty laissa taistella lapsityövoimaa ja muita sosiaalisia haasteita vas-

taan, joita näkyy esimerkiksi paljon riskimaissa. Suuri osa Suomessa myydyistä vaatteistakin 

on valmistettu Aasiassa, jossa suurimpia tuotantomaita ovat Kiina, Intia, Bangladesh ja 

Kambodzha. Kaikki edellä mainitut maat kuuluvat vaatetuotannon riskimaihin niiden ihmis-

oikeuksien toteutumisen puutteistaan sekä korruptiostaan. RIVA:n käyttämä puuvilla on 

GOTS-sertifioitua, joten myös puuvillan viljelijöiden työoltavat on tiukasti määritelty ole-

maan ihmisarvojen mukaiset. RIVA:n käyttämällä ompelimolla pidetään myös työnteki-

jöistä huolta työaikarajoituksilla, ylityölisillä sekä yleisesti hyvillä työoltavilla. Black Moda 

Portugal -ompelimon työntekijöille maksetaan juuri se määrä mikä heille laillisesti kuuluu-

kin. RIVA:n vaatteet myydään kaikki unisex -koissa, mikä taistelee nykypäivän sukupuoli-

tasa-arvon puolesta. Tämä luo myös sosiaalista arvoa varsinkin henkilöille, jotka määrittävät 

itsensä esimerkiksi muunsukupuolisiksi, tai eivät tahdo vaatetta ostaessa määrittää ostavatko 

naisten vai miesten vaatteita. (Keihäsniemi 2022; Piippo 2015)  

Ympäristöllinen arvo: Ympäristöllistä arvoa RIVA luo materiaalivalinnoillaan, Black Mo-

dan valmistustavoilla sekä energiankäytöllään. Tuottamalla puuvillaiset vaatteensa 100 % 

luomupuuvillasta, RIVA:n toiminta säästää paljon vettä eikä kuluta samalla tavalla maape-

rää, kuin epäorgaanisen puuvillan viljely kuluttaa. RIVA:n käyttämä puuvilla on GOTS-ser-

tifioitua, joten viljelyn on oltava tarkkojen kriteerien mukaista, jotta voidaan taata 
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mahdollisimman ympäristöystävällinen tapa viljellä puuvillaa. Muut tavat miten RIVA luo 

ympäristöllistä arvoa on sen yleinen arvo edistää yhteiskuntaa kestävää suuntaa kohti. 

Taloudellinen arvo: RIVA luo taloudellista arvoa tarjoamalla laadukkaita ja kestäviä vaat-

teita kohtuulliseen hintaan. Kuluttajan on helpompi valita RIVA:n 40 €:n arvoinen kestävä 

t-paita, kuin esimerkiksi kilpailijan tuplasti kalliimpi t-paita. RIVA on pienentänyt katettaan 

sitä varten, että asiakkaiden kynnys ostaa kestäviä tuotteita olisi matalampi. Tämä luo sa-

malla sosiaalista arvoa, sillä tarkoitus on luoda ihmisille mahdollisuus valita parempi vaih-

toehto sen sijaan, että yritys loisi mahdollisimman suurta katetta itselleen. Useilla vaatemer-

keillä lähtökohtana on saada vaatteet jälleenmyyjille, jotka lisäävät tuotteen hintaan lähes 50 

prosenttia katetta. RIVA tahtoo panostaa omaan verkkokauppaansa, jossa sillä on mahdolli-

suus myydä vaatteitaan kohtuullisempaan hintaan. Yritys myy myös kahdella jälleenmyy-

jällä vaatteitaan, mutta he ovat päättäneet sopimuksessaan pitää hinnat samoina, mitä 

RIVA:n omassa verkkokaupassaan. Täten luodaan asiakkaalle taloudellista arvoa oman ta-

loudellisen hyödyn sijaan. 

Keihäsniemi (2022) kokee, että heidän asiakkailleen tärkein asia RIVA:n arvolupauksessa 

on vastuullisuus. Asiakkaat ovat erilaisia, joillekin tärkein tekijä on hinta, joillekin se on 

laatu, mutta ensisijaisesti jos yksi arvolupauksen kohta tulisi valita tärkeimmäksi asiakkaan 

näkökulmasta, olisi se Keihäsniemen mielestä vastuullisuus. Se on ainoa kolmesta kohdasta, 

josta yritys ei voi joustaa, ja jos siitä joustettaisiin, menettäisi toiminta merkityksensä. 

 

4.3.1  Kilpailuedut ja läpinäkyvyys 

Keihäsniemen (2022) mukaan RIVA:n suurimmat kilpailuedut ovat sen edullinen hinta ver-

rattuna muihin suomalaisiin kestäviin vaateyrityksiin, yrityksen läpinäkyvyys, vaatteiden 

uniikit kuosit sekä helposti lähestyttävyys. Useassa verkkokaupassa voi huomata vaatteen 

vieressä pienen ”vastuullisuus” tai ”kestävä kehitys” -merkin, jolla yritetään viestiä asiak-

kaalle tuotteen olevan kestävän kehityksen tai vastuullisen toiminnan mukaisesti tuotettu. 

Silti voi tuntua hankalalta saada tietoa siitä, onko tuote aidosta kestävän kehityksen mukai-

sesti tuotettu vai onko markkinointi vain viherpesua, eli markkinaosuuden kasvattamista val-

heellisilla väitteillä sen kestävyydestä (Dahl 2010). Keihäsniemi (2022) toteaa haastatte-

lussa, että RIVA:n läpinäkyvyys ja viestintä on hyvin avointa ja rehellistä. Asiakas saa juuri 
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sen mitä luvataan, eikä asiakkaan tarvitse itse hakea tietoa siitä, millä tavalla tuote on vas-

tuullinen ja ekologinen ja että tuotteen vastuullisuuden maininta ei ole pelkkää viherpesua. 

RIVA:n nettisivuilla kerrotaan muun muassa tuotteen valmistuksesta sekä materiaaleista, ja 

tuotekuvauksissa kerrotaan myös lyhyesti kaikki tarpeellinen tuotteen kestävyydestä, mikä 

luo asiakkaalle luottavaisen tunteen tuotteesta ja yrityksestä. 

Moni yritys tahtoo varmistaa asiakkailleen ja osakkeenomistajilleen toimivansa vastuullises-

ti. Näiltä yrityksiltä löytyy usein vastuullisuusraportti jokaiselta toimintakaudeltaan. Vas-

tuullisuusraportin tarkoituksena on raportoida tarkemmin esimerkiksi yrityksen päästöistä, 

työntekijöiden oltavista tai sähkön kulutuksesta. Vastuullisuusraportissa yleensä mainitaan 

myös lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteista, ja nykypäivänä monen yrityksen tavoite onkin 

olla tiettyyn vuoteen mennessä täysin hiilineutraali. Tällä hetkellä RIVA:n tuotannosta tark-

kaa tietoa löytyy Black Modan omasta vastuullisuusraportista, jossa on ompelimon pääs-

töille oma kohta.  

”Vaikka yritys tietäisi tekevänsä asiat hyvin, muttei osaa tuoda sitä selkeästi esille, niin 

ei se silloin kenellekään muulle näy.” (Keihäsniemi 2022) 

RIVA toimii hyvin läpinäkyvästi, ja yrityksellä ei Keihäsniemen (2022) mukaan ole mitään 

salattavaa. Yritys on hyvin ihmiskeskeinen ja helposti lähestyttävä, ja yrittäjiin voikin olla 

matalla kynnyksellä yhteydessä, jos tahtoo esimerkiksi kysyä jotain vastuullisuuteen liitty-

vää. Keihäsniemi kokee sen olevan yksi yrityksen kilpailueduista, että asiakkaat tietävät 

ketkä yrityksen toiminnan takana ovat. Moni suomalainen vaatemerkki on vain merkki, 

mutta kukaan ei tiedä ketä merkin takana on. RIVA on panostanut siihen, että ihmisten olisi 

helpompi samaistua ja lähestyä yrittäjiä, kun toiminta on aitoa ja yrittäjät asiakkaiden kanssa 

tasavertaisia.  

RIVA:n vaatteet on tarkoitettu toimivan vaatekaapin kulmakivinä, mikä tarkoittaa ajattomia, 

yksinkertaisia ja helposti käytettäviä vaatteita. Heiltä löytyy myös vaatteita, joilla on uniikit 

kuosit yrittäjien lemmikeistä, muista suomalaisista eläimistä ja luonnosta. Keihäsniemen 

(2022) mukaan hän sekä Geier ovat molemmat huomanneet, että ihmiset luovat vahvoja tun-

nesiteitä näihin kuoseihin, joita ei muualta kuin RIVA:lta saa. He kokevat, että nämä tunne-

siteet, joita ovat onnistuneet luomaan, toimivat myös yhtenä kilpailuetuna yritykselle. 

Keihäsniemi (2022) kokee, että RIVA:n suurimpia kilpailijoita eivät suoranaisesti ole muut 

suomalaiset kestävät vaateyritykset, vaan suuret muotitalot ja verkkokaupat kuten Zalando. 

Hän kokee, että jos kuluttajat siirtyvät pois näiltä kilpailijoilta minkä vain muun kestävän 
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vaateyrityksen asiakkaaksi, on myös hyvin todennäköistä, että he päätyvät myös RIVA:n 

asiakkaiksi. Keihäsniemi kuitenkin kertoo, että vaikkei asiakkaat valitsisi RIVA:a kulutuk-

sen kohteeksi, on yritys silti tyytyväinen siitä, että asiakas on siirtynyt pikamuodin parista 

parempaan vaihtoehtoon, oli se sitten RIVA tai joku muu kestävä vaateyritys. RIVA myös 

tahtoo tarjota helpon ja matalan kynnyksen siirtyä pikamuodista kestävään vaihtoehtoon, 

joten siksi heidän tuotteidensa hinnat ovat lähempänä pikamuodin hintoja, mitä muilla mer-

keillä on. 

 

4.3.2  Arvolupauksen ja toiminnan asettaminen teorian viitekehyksiin 

Ihmiskeskeisen arvolupauksen rakentaminen perustuu Tikka & Gävertin (2014) mukaan vii-

tekehykseen, jossa vastataan neljään kysymykseen, ja niiden vastausten perusteella analy-

soidaan yrityksen luomaa sosiaalista, funktionaalista, emotionaalista ja kulttuurista arvoa. 

Kuva 5 voidaan nähdä analyysia RIVA:n arvolupauksen elementeistä matriisina. Matriisin 

tarkoituksena on avata haastattelun keskustelua ja sieltä nousseita vastauksia ja analysoida 

jokaisen kohdan luomia eri arvoja.  

 

Kuva 5. RIVA Ihmiskeskeisen arvolupauksen mallissa 
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Mitä yritys lupaa yhteisötasolla? RIVA lupaa yhteisötasolla vastuullisen ja ekologisen vaih-

toehdon sekä tasa-arvoisuutta. Tasa-arvoisuutta yritys luo tuomalla esiin yrittäjien inhimil-

lisyyttä, sekä pitämällä kaikki vaatteiden koot sukupuolineutraaleina käyttäen unisex -ko-

koja, mikä luo sosiaalista arvoa. Funktionaalista arvoa yhteisötasolla yritys lupaa ilmaston-

muutoksenvastaisella työllä, joka suurimmaksi osaksi pohjautuu sen käyttämästä ympäris-

töystävällisestä ompelimosta. RIVA yrittää muuttaa kuluttajien ostokäyttäytymistä kestä-

vämmäksi ja vastuullisemmaksi, mikä luo yhteisötasolla kulttuurillista arvoa muuttamalla 

ihmisten mielenkiinnon kohteita kestävän vaateteollisuuden suuntaan. Emotionaalista arvoa 

yritys luo tuomalla omia arvoja vahvasti esille ja luomalla samalla myös vuorovaikutusta 

asiakkaiden arvojen kanssa. (Keihäsniemi 2022) 

Mitä yritys lupaa yksilötasolla? RIVA tahtoo luoda yksilölle mahdollisuuden ostaa laaduk-

kaan ja vastuullisen tuotteen kohtuulliseen hintaan. Nämä luovat sosiaalista arvoa edullisen 

hinnan ja työntekijöiden hyvien oltavien vuoksi, ja funktionaalista arvoa tuotteen erinomai-

sen laadun vuoksi. Kulttuurista arvoa yksilötasolla yritys luo kotimaisilla sekä luonnonlä-

heisillä kuoseilla. Monet suomalaiset tahtovat tukea kotimaisuutta, ja täten kotimaiset tutut 

kuosit luovat siihen vielä paremman mahdollisuuden, kun voi pukea ylleen jotain, mikä ul-

koisesti näyttää myös kotimaiselta. Keihäsniemen (2022) mukaan RIVA:n tuotteet luovat 

helpotusta arkeen siten, että niitä on helppo yhdistellä muihin vaatteisiin, eikä aamulla tar-

vitse pohtia kauaa mitä laittaa päälle, kun on laadukkaat ja mukavat perusvaatteet saatavilla. 

Helpotusta arkeen luo myös se, että RIVA kertoo avoimesti tuotteidensa vastuullisuudesta 

ja kestävyydestä niin, ettei asiakkaan tarvitse selvitellä ja ihmetellä onko tuote varmasti kes-

tävän kehityksen mukaisesti valmistettu. Nämä molemmat luovat yksilötasolla emotionaa-

lista, sekä funktionaalista arvoa. (Keihäsniemi 2022) 

Mitä merkityksiä yritys tavoittelee? RIVA tavoittelee sosiaalisen arvon kategoriaan kuulu-

vaa vastuullista tuotannon tukemista, ilmastotyön tukemista sekä tasa-arvoa. Yritys tahtoo 

olla esikuva suomalaisessa vastuullisessa vaatetuotannossa taistelemalla ilmastonmuutosta 

vastaan omilla teoillaan. Tasa-arvoa RIVA on muun muassa pyrkinyt tukemaan sukupuoli-

neutraaleilla unisex vaatekoillaan, sekä 2022 Naistenpäivä -mallistollaan, jonka tuotoista 

lahjoitettiin 10 % UN Women -järjestölle. Funktionaalista arvoa yritys luo mahdollistamalla 

pikamuotia paremman vaihtoehdon, sillä tuote on laadukkaampi, sekä ympäristöystävälli-

sempi, joka on yrityksen arvomaailmassa merkityksellistä. RIVA pyrkii myös aiemmin mai-

nitusti muuttamaan nykyajan ostokäyttäytymistä, mikä muuttaa kulttuuria merkitykselliseen 



27 

 

suuntaan ilmastonmuutoksen kannalta. Emotionaalista arvoa RIVA pyrkii tavoittelemaan 

vaatteidensa kuoseilla sekä yhteisöllä, joka koostuu asiakkaista, joilla on samat mielenkiin-

nonkohteet sekä arvot. (Keihäsniemi 2022) 

Mitä toimintaa yritys mahdollistaa? Vastuullisen tuotannon valitseminen ja hyvät puitteet 

ompelimolla on toimintaa, jota RIVA mahdollistaa luoden sosiaalista arvon. Kun yritys päät-

tää tuottaa Black Modan ompelimolla kestävästi ja orgaanisesti vaatteensa, tukee se kestävää 

vaatetuotantoa ja sen mahdollisuutta toimia tekstiilialalla. Samalla yritys myös mahdollistaa 

ompelimon työntekijöiden reilut palkat, ja tukee reilua ja vastuullista työympäristöä. Mitä 

enemmän yrityksiä tukee toimintaa, sitä enemmän myös syntyy työpaikkoja, joka taas luo 

funktionaalista arvoa työntekijöille. RIVA mahdollistaa myös tämän lisäksi muutamia työ-

paikkoja suomessa, ja yritys on myös ulkoistanut markkinointiaan luoden töitä markkinoin-

nin parissa työskenteleville. (Keihäsniemi 2022) 

Teoriaosassa esitetyn Raworthin donitsitalouden mallin avulla voidaan myös tarkastella 

RIVA:n toimintaa kestävän kehityksen näkökulmasta. Haastattelussa kävimme Keihäsnie-

men kanssa läpi donitsin ekologisen katon, sekä sosiaalisen perustan merkitystä globaalisti 

sekä pelkästään Suomen näkökulmasta. Pohdimme, miten RIVA:n vastuullinen toiminta vä-

hentää tiettyjä ekologisen katon ongelmia, sekä mitkä toiminnan osat parantavat sosiaalista 

perustaa. Kuva 6 on havainnollistettu elementit, joihin RIVA:n toiminta vaikuttaa. 

Yhdeksästä ekologisen katon rajasta RIVA:n toiminta auttaa viittä: ilmastonmuutos, kemi-

alliset saasteet, makean veden väheneminen, typpi- ja fosforikuormitus ja maaperän muu-

tokset. RIVA:n käyttämä luomupuuvilla tarvitsee viljelyssä paljon vähemmän vettä, sekä 

sen viljelyssä ei käytetä mitään haitallisia kemikaaleja, joista vapautuu ilmaan typpioksiduu-

lia, joka on kasvihuonekaasuna 300 kertaa haitallisempaa kuin hiilidioksidi. Luomupuuvilla 

viljellään myös niin, että maaperä ei kärsi, toisin kuin normaali puuvilla, jonka viljelystä 

maaperä menee pilalle. Ilmastonmuutosta ajatellen, on RIVA:n toiminta varsin eettistä. Tuo-

tanto on pientä, eikä täten aiheuta älyttömiä määriä tekstiilijätettä, eikä täten myöskään ku-

luta yhtä paljon energiaa kuin suuret muotitalot, joiden tavoitteena on tuottaa mahdollisim-

man nopeasti paljon tuotteita. Kaksi kolmasosaa vaatteiden ilmastovaikutuksista tapahtuu 

raakamateriaalin tuotannosta, etenkin puuvillan ja tekokuitujen tuotannosta. Näin ollen 

RIVA:n toiminta myös tekee oman panoksen ympäristövaikutusten vähentämiseen valitse-

malla luomupuuvillan raaka-aineekseen. (Nurmi 2019; Keihäsniemi 2022) 
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Kuva 6. RIVA:n toiminnan asettuminen Raworthin donitsiin 

 

Suomi luokitellaan hyvinvointivaltioksi (Ilmola & Casti 2014), joten sosiaalisen perustan 

kohdat ovat suurimmaksi osaksi Suomessa hyvin. RIVA:n toiminta edesauttaa silti tiettyjä 

kohtia sosiaalisesta perustasta, kuten tulot ja työ, poliittinen ääni, sosiaalinen tasa-arvo ja 

sukupuolten tasa-arvo. Black Moda Portugal -ompelimon valinta vaatteiden tuotantoon 

edesauttaa useita työntekijöitä saamaan oikeudenmukaista palkkiota tehdystään työstä, mikä 

myös tukee sosiaalista tasa-arvoa. RIVA edistää myös tulot ja työ -kohtaa sillä, että yritys 

on palkannut muutamia työntekijöitä ja ulkoistaneet markkinointiaan. Poliittista ääntä ja so-

siaalista tasa-arvoa he edistävät hyväntekeväisyyskampanjoillaan kuten naistenpäivä -kam-

panjallaan, sekä unisex -vaatteillaan. Yritys tahtoo vahvasti tuoda epäkohtia esille, ja pitää 

tärkeänä puhua niistä avoimesti. (Keihäsniemi 2022) 
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4.4  Asiakaskyselyn tulokset 

Asiakaskysely jaettiin RIVA:n Instagram-tilillä ja Facebook-sivulla. Kyselyyn vastasi yh-

teensä 631 henkilöä, joista 613 vastasi olevansa RIVA:n asiakas. Asiakaskyselyn tarkoituk-

sena on kerätä dataa vain yrityksen asiakkailta, joten analyysissa ei oteta huomioon näitä 

kahdeksaatoista vastannutta, jotka eivät ole RIVA:n asiakkaita. Kyselyn tulokset voidaan 

luokitella luotettaviksi, sillä kyselyyn vastasi todella moni asiakas. Liitteessä 2 on koottuna 

asiakaskyselyn kysymykset. Tulokset eivät ole absoluuttisia, sillä vastaajien mielipiteet ja 

arvot eroavat toisistaan, sekä vastaaja on vastatessaan saattanut painaa vahingossa myös vää-

rää vastausta. On myös huomioitava, että osa vastaajista on voinut painaa arpoen vastauk-

sensa, jonka vuoksi tuloksia on käsiteltävä kriittisesti. Kysely on jaettu kolmeen osaan: taus-

tatiedot, asiakkaan yrityskuva ja arvot. 

Taustatiedot 

Kyselyn alussa vastaajilta kerättiin taustatietoa, kuten ikäluokkaa, sukupuolta sekä mitä 

kautta vastaaja on päätynyt joskus tilaamaan RIVA:n tuotteita. Kuvio 1 voidaan havaita ky-

selyyn vastanneiden enemmistön olevan 19–39 vuotiaita. Vastanneista yli puolet vastasi 

ikänsä olevan 19–29 vuotta. RIVA:n asiakaskunta koostuu siis suurimmilta osin nuorista 

aikuisista. Kyselyyn vastanneista 93,8 % ovat naisia ja 2,9 % miehiä. Vastanneista 0,8 % 

määrittivät sukupuolensa joksikin muuksi eivätkä 2,4 % vastaajista tahtoneet määrittää omaa 

sukupuoltansa.   

 

Kuvio 1. Kyselyyn vastanneiden iät 
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Asiakkaat saivat vapaasti kirjoittaa kyselyssä siitä, mitä kautta tai miksi ovat alun perin pää-

tyneet ostamaan RIVA:n tuotteita. Yleisimmät syyt siihen, miten vastaajat olivat päätyneet 

ostamaan RIVA:n tuotteita olivat ystävän tai perheenjäsenen suosittelu, Instagram-mainos 

tai -julkaisu sekä kotimaisten ja vastuullisten vaatemerkkien etsiminen. Vastauksissa nousi 

myös esille muutamia, jotka olivat löytäneet RIVA:n Facebookin tai sen jälleenmyyjien 

kautta, sekä yksi mainitsi löytäneen yrityksen lehden yrittäjäesittelystä. Syitä miksi vastan-

neet olivat päätyneet myös ostamaan RIVA:n tuotteita löytyi myös useita. Kotimainen 

brändi, vastuullisuus, nuoret yrittäjät sekä laadukkaat vaatteet nousivat useassa vastauksessa 

esille. Moni kirjoitti myös vaatteiden kuosien tehneen valtavan vaikutuksen heihin. 

Asiakkaan yrityskuva 

Asiakkaiden tyytyväisyys RIVA:n tuotteista on todella hyvä. Lähes kaikki vastanneista oli-

vat täysin tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä yritykseltä ostamaansa tuotteeseen. Vain 4 vas-

taajaa vastasi olevansa melko tyytymätön, 1 vastasi ettei osaa sanoa eikä kukaan vastannut 

olevansa täysin tyytymätön. Tämä kertoo paljon muun muassa tuotteen laadusta ja istuvuu-

desta, sillä 99 % olivat tyytyväisiä saamiinsa tuotteisiin. (Kuvio 2) 

  

Kuvio 2. Asiakkaiden tyytyväisyys ostamaansa tuotteeseen 

 

Yleisin syy siihen, miksi asiakas on päätynyt ostamaan RIVA:lta tuotteen on kotimaisuus. 

92 % vastannutta valitsi kotimaisuuden kertoessaan syitä ostopäätökseen. Vastausten kär-

jessä olivat myös 556 äänellä vaatteen ulkonäkö, 523 äänellä vaatteen laatu, sekä 495 äänellä 

yrityksen vastuullisuus. Vastanneista 62 % koki vaatteiden mallien olevan oston arvoisia ja 
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51 % koki kiinnostuksen yritystä kohtaan olevan syy heidän ostopäätökseensä. Vain 25 % 

koki hinnan olevan ratkaiseva tekijä, mikä kertoo asiakkaiden kiinnostuksesta vastuulli-

suutta kohtaan, eikä täten pelkästään halpa hinta riitä vaatteelle ostopäätöksen tekemiseksi. 

RIVA tavoitteleekin juuri tätä ilmiötä asiakaskunnassaan. Moni vastasi aiemmin pääty-

neensä RIVA:n verkkokauppaan tuttavan suosittelusta, mutta vain 20 % vastanneista piti tätä 

syynä ostopäätöksen tekemiselleen, mikä kertoo asiakkaan sitoutuneisuudesta brändiä koh-

taan. (Kuvio 3) 

 

Kuvio 3. Asiakkaan ostopäätökseen vaikuttavat syyt 

 

Vaatemalleista ylivoimaisesti suosituin asiakkaiden parissa oli RIVA:n t-paita. Kyselylo-

makkeessa sai valita, mitkä vaatemallit ovat vastaajalle mieluisimpia, ja jopa 83 % vastan-

neista vastasi t-paita, kun seuraavaksi suosituin vaatemalli eli huppari sai vain 38 % äänistä. 

RIVA:lla onkin t-paitoja kolmessa eri pituudessa, sekä useissa väreissä sekä kuoseissa, joten 

tämä suosio on selvästi myös otettu huomioon yrittäjiltä. Seuraavaksi suosituimmat vaate-

mallit järjestyksessä olivat collegepaita (30,6 %), paita (21,9 %), pipot (17 %), kimono (10,8 

%) ja housut (10,5 %). Näihin luultavasti vaikuttaa se, että kimono sekä housut ovat hyvin 

uusia malleja, ja RIVA:n rakastetut kuosit on painettu vain t-paitoihin, huppareihin sekä col-

legeihin. Tuotteet ovat myös enemmistön mielestä sopivan hintaisia ja 3 %:n mielestä edul-

lisia. Vain hyvin pieni osa vastasi tuotteiden olevan liian kalliita eikä kenenkään mielestä 

vaatteet ole liian halpoja. (Kuvio 4) 



32 

 

 

Kuvio 4. Asiakkaiden kokemus RIVA:n hinnoista 

 

Asiakaspalveluun on myös moni asiakas tyytyväinen tai melko tyytyväinen. Lomakkeessa 

kysyttiin miten tyytyväisiä asiakkaat ovat RIVA:n asiakaspalvelun ystävällisyyteen, asia-

kaspalvelun nopeuteen, sekä reklamaatioiden hoitamiseen. Palvelun ystävällisyyteen ja no-

peuteen selvä enemmistö oli tyytyväisiä, ja vain muutamat olivat melko tyytyväisiä. Lo-

puista suurin osa ei osannut sanoa ennemmin kuin olisivat olleen tyytymättömiä. Asiakas-

tyytyväisyys on siis palvelun ystävällisyyden ja nopeuden kannalta todella hyvä. Kuvio 5 

voidaan huomata, miten reklamaatioiden hoitamisen tyytyväsyys eroaa ystävällisyydestä ja 

nopeudesta. Vastanneista 40,3 % olivat tyytyväisiä reklamaatioiden hoitamiseen, mutta 

enemmistö eli 56,1 % eivät osanneet sanoa miten tyytyväisiä olivat. Tämä tarkoittaa mitä 

luultavimmin sitä, että asiakkaiden ei ole tarvinnut tehdä reklamaatioita, mikä voi johtua 

siitä, että tuotteet ovat juuri niin laadukkaita, mitä asiakkaat ovat aikaisemmissa vastauksis-

saan kuvailleet. (Kuvio 5) 
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Kuvio 5. Asiakastyytyväisyys RIVA:n asiakaspalveluun 

 

Arvot 

Asiakkailta pyrittiin saamaan dataa siitä, miten he kokevat RIVA:n ja millaista arvoa he 

kokevat saavansa RIVA:n tuotteista sekä sen toiminnasta. Ensimmäisessä kysymyksessä 

vastaajien piti valita vaihtoehto miten paljon erilaiset ominaisuudet vaikuttavat heidän va-

lintaansa valita RIVA:lta tuote. Ylivoimaisesti eniten vaikuttavat tekijät ovat kestävyys ja 

vastuullisuus sekä yrityksen läpinäkyvyys, joihin molempiin yli 60 % vastaajista vastasi nii-

den vaikuttavan aina valintaansa. Noin 59 % (361) vastaajista piti yksinkertaisuutta ja 52,5 

% (322) piti neutraaleja värejä usein vaikuttavana tekijänä tehdessään vaatevalintaansa. 

Myös 100 % luomupuuvillaiset sekä kuoseilla ja printeillä varustetut vaatteet saivat enem-

män suosiota. 52,5 % (322) vastasi 100 % luomupuuvillan olevan usein vaikuttava tekijä 

sekä 45,5 % (279) vastasi kuosien ja printtien usein vaikuttavan valintaansa. Värikkäät vaat-

teet sekä hyväntekeväisyystuotteet saivat ominaisuuksista vähiten suosiota. Nämä ominai-

suudet keräsivät suhteessa muihin kohtiin eniten ”harvemmin” -ääniä. Jokainen ominaisuus 

vaikuttaa jollain tavalla asiakkaiden valintoihin, sillä jokaisen ominaisuuden kohdalla ”ei 

lainkaan” vastanneita on vain alle 7,3 %. (Kuvio 6) 
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Kuvio 6. Asiakkaaseen vaikuttavat tekijät valitessaan RIVA:n tuotteitta 

 

Asiakkaista 17,6 % vastasi kokevansa tietävän hyvin paljon RIVA:n vastuullisuudesta, vas-

taajista 55 % sanoi kokevansa tietävän paljon asiasta ja 25,3 % vastasi kokevansa tietävän 

jonkin verran ja vain 2,2 % kokivat tietävänsä vain vähän tai eivät mitään asiasta. Moni 

asiakkaista mieltää RIVA:n vastuulliseksi, ja suurimmat syyt tähän ovat yrityksen läpinäky-

vyys tuotannon eri vaiheista, materiaaleista, työntekijöiden oltavista ja hinnan muodostumi-

sesta. Asiakkaat kokevat voivansa luottaa RIVA:n sanaan, ja voivat ostaa heidän tuotteitaan 

ilman, että joutuvat ottamaan asioista itse selvää. Yrityksen viestintä heidän vastuullisuudes-

taan on niin selkeää ja läpinäkyvää, että asiakkaiden on helppo ostaa heidän tuotteitaan, mikä 

vastaa myös RIVA:n pyrkimyksiä. Vastauksissa mainittiin myös vaatteiden tuotannon ole-

van vastuullista, sillä RIVA ei massatuota vaatteita, vaan pyrkii minimoimaan hävikkinsä 

myymällä kaikki vaatekappaleet pois. Yritys myös tekee satunnaisesti vaatetilauksia, joita 

tuotetaan vain tilattu määrä.  

Kuvio 7 huomataan, että RIVA:n asiakkaista suurin osa oli täysin samaa mieltä siitä, että 

tuotteet tuntuvat mukavilta ja ovat laadukkaita. Suurin osa oli myös siitä täysin samaa mieltä, 

että tuotteet tuottavat heille nautintoa ja iloa, tuotteista saa hyvää vastinetta rahalle ja että he 

ovat tyytyväisiä ostopäätökseensä. Eniten täysin samaa mieltä asiakkaat olivat tuotteiden 

hyvästä laadusta sekä mukavuudesta, ja vähiten samaa mieltä tai täysin eri mieltä asiakkaat 

olivat siitä, että vaatteet saavat muita ympärillä olevia myös tukemaan kestävyyttä sekä siitä, 

että vaatteista tulee tunne, että on tehnyt jotain hyvää. 
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Kuvio 7. Asiakkaiden mielipiteitä ja tuntemuksia RIVA:n tuotteista 

 

Kun asiakkailta kysyttiin voisiko RIVA heidän mielestään toimia entistäkin vastuullisem-

min, 75 % ei osannut sanoa ja noin 15 % vastasi kyllä. Yrityksen läpinäkyvyydestä huoli-

matta vain noin 10 % vastanneista sanoi kokevansa, ettei RIVA voisi parantaa vastuullisuu-

dessaan mitään. Tämä kertoo siitä, miten vähän kestävästä ja vastuullisesta yritystoiminnasta 

puhutaan. Kuluttajilla on tietoa vain siitä, mitä yritykset tekevät nyt, mutta tieto siitä, miten 

yrityksen kuuluisi toimia voidakseen olla vieläkin kestävämpi, puuttuu vielä monilta. Asi-

akkaat kertoivat myös vapain sanoin, että kokevat RIVA;n voivan parantaa vastuullisuuttaan 

vieläkin paremmaksi esimerkiksi siirtämällä tuotantonsa Suomeen, käyttämällä kierrätysma-

teriaaleja sekä olemalla entistäkin läpinäkyvämpi tuotteidensa elinkaaresta. 

4.5  Kyselytulosten vertailu arvolupaukseen 

Kyselyn avointen kysymysten vastauksista voidaan eritellä RIVA:n kestävän arvolupauksen 

eri arvoja. Jos tarkastellaan sitä, miten RIVA:n arvolupaus on avattu ihmiskeskeisen arvolu-

pauksen viitekehykseen, voidaan huomata, miten moni Keihäsniemen (2022) mainitsema 
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arvoa luova asia kohtaa asiakkaiden kokemaa arvoa. Sosiaalista arvoa yrityksen arvolupaus 

luo yrittäjän mukaan tuotannon työntekijöiden hyvillä oltavilla ja oikeudenmukaisilla pal-

koilla, tuotteiden kohtuullisella hinnalla, tasa-arvon edistämisellä sekä ilmastotyötä teke-

mällä. Asiakkaat kokevat myös kyselyn mukaan sosiaalista arvoa juuri näiden toimintojen 

myötä. Monet mainitsevat kyselyssä, että vastuullisuus ja kestävyys sekä työntekijöiden hy-

vät oltavat ovat suuri tekijä vaatemerkin valinnassa. Myös useat asiakkaat kirjoittavat, että 

RIVA luo iloisuutta ja tunnetta siitä, että asiakkaan mielipiteellä on merkitystä. RIVA myös 

usein ottaa asiakkaidensa mielipiteet huomioon vaatekehityksessään, mitä asiakkaat myös 

osaavat arvostaa.  

Funktionaalista arvoa RIVA luo asiakkaiden mielestä laadukkaalla tuotteella. Laatu on yksi 

RIVA:n vaatteiden ominaisuuksista, joka nousi kyselyssä kaikista eniten esille. Hinta-laatu-

suhteeltaan merkittävä osa kyselyyn vastanneista asiakkaista piti RIVA:n tuotteita sopivan 

hintaisina. Myös vastuullinen tuotanto ja varsinkin ympäristöystävällisyys nousivat useasti 

esille tuloksia analysoidessa. Asiakkaat kokevat arvoa siitä, miten yritys pyrkii muuttamaan 

nykyajan yhteiskuntaa parempaan, nimenomaan kestävämpään suuntaan. Yrittäjän mainit-

semat työpaikat, jotka luovat funktionaalista sekä taloudellista arvoa, oli aihe, mikä ei nous-

sut vastauksissa esille. Vastauksissa painotettiin enemmän työntekijöiden hyviä oltavia ja 

oikeudenmukaista palkkaa, mutta konkreettisista työpaikoista ei kukaan maininnut. Tämä 

on myös asia, mikä ei välttämättä luo arvoa useimmille asiakkaille, mutta luo valtavasti ar-

voa tehdasmaassa työskenteleville sekä heidän perheilleen. 

Kulttuurista arvoa RIVA luo muuttamalla asiakkaiden ostokäyttäytymistä kestävämpään 

suuntaan. Asiakkaat mainitsevat useaan otteeseen kyselylomakkeen avointen vastausten 

kohdalla kiinnostuvansa koko ajan enemmän kestävyydestä ostaessaan RIVA:n tuotteita. 

Eräs asiakkaista toteaakin seuraavasti: ”Rivan kautta olen alkanut miettimään vaatekaap-

piani ja sitä mitä siellä haluan olevan”. Yrityksen mukavuus ja lähestyttävyys kiehtoo useita 

vastaajia, ja yritys on ollut monelle syy siihen, että on entistä enemmän alkanut tukemaan 

vastuullisia pienyrittäjiä. Yksi pinnalla olleista asiakkaiden kokemista arvoista oli kotimai-

suus. Kotimaisuus on yrittäjien mielestä asia, jota täytyy myös osata tuoda esille tuotteissaan, 

ja yrittäjät pyrkivätkin tekemään juuri niin. Asiakkaat tuntevat kotimaisuuden arvoa 

RIVA:sta kahdella eri tavalla: sen ihanat kotimaiset kuosit ja yrityksen viestintä asiasta. Kun 

asiakkailta kysyttiin, mitä arvoja he kokevat RIVA:n tuotteista ja toiminnasta, nousi 
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vastauksissa kaikista eniten esille kotimaisuus. Ostokäyttäytymisen muuttaminen, sekä ko-

timaisuus ja sen esille tuominen ovat arvoja, joita RIVA on onnistunut siis luomaan.  

Emotionaalista arvoa yritys arvolupauksensa myötä pyrkii luomaan helpottamalla asiakkaan 

arkea, luomalla tunnesiteitä yritystä sekä varsinkin sen tuotteiden kuoseja kohtaan sekä mah-

dollistamalla arvojen esille tuomisen. Asiakaskyselyn mukaan moni pitää RIVA:n vaatekaa-

pin kulmakiviä ajattomina ja helppoina vaatekappaleina pukea minkä tahansa vaatteen 

kanssa päälle. Asiakkaat vastasivat kyselyssä vapaasti kokemistaan arvoista, josta seuraavat 

vastaukset kiteyttävät hyvin emotionaalisen arvon muodostumista: 

”Vaatteista tulee hyvä mieli, sillä koen niiden olevan juuri omaa tyyliäni ja edustavan 

omaa arvomaailmaani vastuullisuuden kautta.” -Nainen. 19–29 vuotta 

”Helppo elämä, yksinkertaisen laadukas vaatekaappi” -Nainen, 30–39 vuotta 

”Tuotteet todentotta ovat kulmakiviä vaatekaapissa ja ne nostavat muutkin vaatteet 

seuraavalle levelille yhdistelemismahdollisuuksiensa ansiosta. Melkein päivittäin kan-

nan ylpeänä jotain RIVA:n tuotetta ylläni.” -Nainen, 19–29 vuotta 

Tuotteet luovat monelle hyvää mieltä ja iloa, sekä ne helpottavat myös muutamien vastauk-

sien mukaan asiakkaiden arkea niiden useiden yhdistelemismahdollisuuksien myötä.  

Yritys on arvolupauksensa mukaisesti tuonut esille ihmisissä kiinnostuksen kestävyyttä ja 

kotimaisuutta kohtaan, ja pystynyt muuttamaan täten myös pysyvästi asiakkaidensa osto-

käyttäytymistä. He luovat myös iloa ja mukavuutta sekä helpotusta arkeen. Vahvimmat ar-

vot, mitä RIVA asiakkaissaan luo on vastuullisuus ja kestävyys sekä kotimaisuus. Nämä 

arvot ovat selkeästi asiakkaille tärkeimpiä, ja niistä yrityksellä ei ole myöskään aikomusta 

joustaa. 

RIVA:n arvolupaus luo myös Margni & Sonnemann (2015) määrittelemän kestävän kehi-

tyksen mukaista taloudellista arvoa siten, että he pitävät hintansa hyvinkin kohtuullisina ver-

rattuna muiden kestäviin vaatemerkkeihin. Aikaisemmin mainittiin, että erääseen tutkimuk-

seen vastanneista 65 % tahtoisi ostaa tuotemerkkejä, jotka puoltavat kestävyyttä, mutta vain 

26 % todella tekevät niin. RIVA:n tarkoitus on taistella tätä prosenttieroa vastaan tarjoamalla 

kohtuulliseen hintaan kestäviä vaatteita. Myös moni asiakas koki arvoa siitä, että pystyy tu-

kemaan kestävän kehityksen mukaista vaatetuotantoa käyttämättä siihen maltaita rahaa. 

Vaikka taloudellinen arvo ei ole yritykselle tärkein luomistaan arvoista, luo se ylivoimaista 

arvoa, sillä monet kilpailijat eivät samaan pysty. Toisaalta kuluttaminen on myös kestävää 

kehitystä vastaan, joten taloudellisen arvon luonti on tässä kontekstissa hieman ristiriidassa 
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määritelmänsä suhteen. Tutkimuksessa silti asiakasarvo on ensisijainen tutkimuksen kohde, 

joten työn perusteella taloudellista arvoa luova edullinen hinta on asiakasarvon näkökul-

masta olennainen arvo. Yrityksen iskulause ”Osta vähemmän, käytä enemmän” toisaalta ta-

sapainottaa näitä kahta näkökulmaa. Vastuullisuus ja kestävä kehitys, sekä 100 % luomu-

puuvillaiset vaatteet luovat myös kyselyn mukaan asiakkaille arvoa, joka luokitellaan ym-

päristölliseksi arvoksi.  

Asiakkailta kysyttiin miten he kokevat RIVA:n erottuvan muista suomalaisista vaateyrityk-

sistä. Tähän asiakkaat olivat vastanneet hyvin samalla tavalla toistensa kanssa, ja esille nousi 

paljon erilaisia tekijöitä. Asiakkaiden mielestä yrityksen someviestintä on hyvin mieleenpai-

nuvaa sen hauskuuden sekä avoimuuden ansiosta. Monet vastanneista kokivat yrityksen is-

kulauseen ”Osta vähemmän, käytä enemmän” olevan arvostettava piirre. Myös tuotteiden 

laatu, tyylikkyys ja yksinkertaisuus sekä niiden unisex -koot nousivat useaan otteeseen esille. 

Yrityksen visioon kuuluukin yksinkertaisuudessaan vaatekaapin kulmakivet, joten yksinker-

taisuus toimii myös yhtenä heidän kilpailuetunaan. Tuotteiden uniikit printit ja niiden val-

loittavuus on myös yksi asia, mikä asiakkaiden mielestä erottaa RIVA:n muista brändeistä. 

Eräs asiakas myös nosti esille tuotteiden eri mallit, jotka ovat tehty eri vartalomalleille. T-

Paitaa ja muutamia muita paitoja saa lyhyinä, pitkinä ja jopa extrapitkinä, mikä antaa asiak-

kaalle joustavuutta sekä varmasti istuvan paidan. Kohtuullinen hinta verrattuna muihin teki-

jöihin on kiinnittänyt myös asiakkaiden huomion. Tämä näkyy myös siinä, että kyselyyn 

vastanneista 91 % piti RIVA:n tuotteita sopivan hintaisina (Kuvio 4). Muista yrityksistä 

RIVA:n erottaa asiakkaiden mielestä myös siitä, että asiakkaiden mielipiteitä kuunnellaan ja 

niiden pohjalta kehitellään uusia tuotteita, tai tuodaan vanhoja suosikkeja takaisin valikoi-

maan.  

Kyselyn vapaan vastauksen kohdissa useat mainitsivat tukevansa pienyrittäjiä. Kyselyä ana-

lysoidessa vastauksista saa kuvan, että RIVA olisi pienyrittäjien joukosta kaikista ihmiskes-

keisin brändi, sillä he tuovat yrittäjiä esille enemmän kuin muut esimerkiksi markkinoinnissa 

ja tuotekuvissa. Asiakas tietää, kuka tuotteen takana piilee, ja täten pystyy samaistumaan 

paremmin koko brändiin. Tämä luo turvallisuuden tunnetta, mikä luo asiakkaalle emotio-

naalista arvoa. RIVA on brändännyt itsensä asiakkaiden näkökulmasta yritykseksi, joka kan-

nustaa aidosti kuluttajaa vastuulliseen kulutukseen. Tämä on yksi monista asioista, mitä asi-

akkaat kyselyn mukaan todella arvostavat.  
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5  JOHTOPÄÄTÖKSET JA YHTEENVETO 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena oli tutkia RIVA Clothing Oy:n luomaa asiakasarvoa 

sen kestävällä arvolupauksella. Työn tavoitteisiin kuului tutkia yrityksen arvolupauksen ra-

kentumisen elementtejä, yrittäjien kuvaa siitä, miten RIVA esittäytyy asiakkaillensa, sekä 

mitkä ovat yleisesti yrityksen tärkeimpiä arvoja. Työn tavoitteisiin kuului myös ottaa selvää 

RIVA:n asiakkaiden kokemista arvoista, ja verrata asiakkaan kokemaa asiakasarvoa yrityk-

sen arvolupaukseen. Ennen varsinaista tutkimusta, tässä tapauksessa case -tutkimusta, arvo-

lupauksen sekä asiakasarvon aihepiirejä avattiin teorian avulla kahdessa eri osassa. Ensin 

käsiteltiin arvolupauksen ja kestävän kehityksen teoriaa, jonka jälkeen käsiteltiin asiakasar-

von teoriaa sekä tutkittiin sen toimimista yrityksen kilpailuetuna. Näin lukija saa paremman 

käsityksen, mistä näissä aihepiireissä on kyse ennen varsinaisen tutkimuksen lukemista. 

Työn päätavoitteena oli vastata työlle asetettuun päätutkimuskysymykseen: 

”Millaista asiakasarvoa RIVA luo kestävällä arvolupauksellaan?” 

Varsinainen päätutkimuskysymys jaettiin kahteen päätutkimuskysymystä tukevaan osatut-

kimuskysymykseen: 

”Millainen on RIVA:n arvolupaus ja miten se on rakennettu?” 

”Miten RIVA:n asiakkaat kokevat arvoa yrityksen toiminnasta ja tuotteista?” 

Kandidaatintyö rakentuu vastaten ensin näihin kahteen osatutkimuskysymykseen, jonka jäl-

keen lopuksi vastataan kunnolla päätutkimuskysymykseen. Case tutkimuksessa tutkittiin en-

sin RIVA:a yrityksenä, jonka jälkeen avattiin yrittäjän kanssa pidettyä haastattelua yrityksen 

arvolupauksesta. Tämän jälkeen avattiin asiakaskyselylomakkeesta saatuja vastauksia asi-

akkaiden kokemasta arvosta, ja lopuksi analysoitiin näitä tuloksia, sekä miten ne sopivat ja 

sulautuvat yrityksen asettamaan arvolupaukseen. 

RIVA:n arvolupaus on rakentunut sen tuotelupauksista, joiden mukaan tuotteen on oltava 

kestävä ja laadukas, kohtuullisen hintainen ja tuotettu vastuullisesti. Näiden ympärille yrit-

täjät ovat rakentaneet koko brändinsä ja arvolupauksensa, joka luokitellaan kestäväksi arvo-

lupaukseksi. RIVA:lle arvolupaus on hyvin tärkeä, sillä siinä näkyy vahvasti molempien 

yrittäjien arvot. Heille on tärkeää, että asiakkaat tuntevat arvonsa, minkä vuoksi he toimivat 
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hyvin läpinäkyvästi, ja pyrkivät antamaan kaiken informaation asiakkaille koko vaatteen 

elinkaaren ajalta.  

Asiakaskyselyn tuloksien perusteella asiakkaat kokevat valtavasti erilaisia arvoja RIVA:n 

toiminnasta sekä tuotteista. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että RIVA toimii hyvin vastuul-

lisesti, ja asiakkaat olivat tyytyväisiä yrityksen toimintaan ja asiakaspalveluun yleisesti. Ai-

noa realistisen esille nousseet asiat, jossa RIVA voisi parantaa toimintaansa, oli tuotannon 

siirtäminen Suomeen, kierrätysmateriaalien käyttö sekä läpinäkyvyyden lisääminen entises-

tään. Muuten lähes kaikki asiakkaat pitävät RIVA:a läpinäkyvänä ja sanansa arvoisena luo-

tettavana yrityksenä. Heidän mielestänsä yrittäjien esille tuominen luo kasvot yritykselle, 

mikä tekee siitä vielä enemmän luotettavan ja tutumman tuntuisen. Yritys luo myös paljon 

iloa, hyvää mieltä ja tunnetta hyvästä teosta, ja vaatteet parantavat jopa monen itsetuntoa. 

Asiakasarvo on kyselyn perusteella hyvin samaa, mitä yritys myös tahtoo luoda. 

Asiakaskyselyn tuloksia tarkasteltiin kokonaisvaltaisesti, mutta positiivisten palautteiden li-

säksi negatiivisia kommentteja ja vastauksia tuli todella vähän. Lähes kaikki negatiiviset 

kommentit olivat irrallisia ja toisistaan eriäviä mielipiteitä tuotteista tai yrityksestä. Jollain 

on aina jotain negatiivista sanottavaa jokaisesta yrityksestä, eikä tarkoitus ole yrittää miel-

lyttää kaikkia asiakassegmenttejä, sillä se on lähes mahdotonta. Asiakaskyselyssä mikään 

negatiivinen asia ei noussut useampaan otteeseen esille, joten niitä ei tämän vuoksi nostettu 

erikseen esille. 

Case tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että RIVA luo asiakkailleen hyvin paljon eri-

laista arvoa tuotteillaan sekä toiminnallaan. Suurin osa asiakkaiden vastauksista tukee 

RIVA:n arvolupausta ja vastausten perusteella voidaan todeta, että RIVA pystyy luomaan 

kestävällä arvolupauksellaan ihmiskeskeistä asiakasarvoa, kuten sosiaalista, funktionaalista, 

emotionaalista sekä kulttuurista arvoa sekä kestävän kehityksen mukaista taloudellista sekä 

ympäristöllistä arvoa. Asiakkaat kokevat hyvin vahvoja arvoja kotimaisuudesta, laadusta, 

kestävyydestä sekä vastuullisuudesta, jotka ovat myös RIVA:n arvolupauksen pohja. 

RIVA:n arvolupaus ja toiminnan visio on asetettu tutkimuksen mukaan niin, että kaikki arvo 

mitä yrittäjät tahtovat luoda, on myös jollain tasolla asiakkaiden kokemaa arvoa. 

Kulutus ei kuulu kestävän kehityksen mukaiseen toimintaan, joten RIVA:n taloudellista ar-

voa luova kohtuullinen hinta riitelee sen kanssa, sillä asiakkaille mahdollistetaan isompi ku-

lutusmäärä alhaisemmalla hinnalla. Silti on ymmärrettävä, että yrityksen tarkoitus on 
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houkutella asiakkaita pikamuodin parista hitaan muodin pariin, minkä kohtuullinen hinta 

mahdollistaa. Kuten Keihäsniemen kanssa molemmat totesimme, minkäänlainen vaatetuo-

tanto ei ole hyvästä, sillä kaikki tuotanto on jollain tavalla ympäristölle haitallista tai kuor-

mittavaa. Kestävällä tuotannolla voidaan silti vaikuttaa moneen asiaan hyvällä tavalla vä-

hentämällä ympäristön kuormitusta ja vaatteen koko elinkaaren kasvihuonekaasujen määrää. 

Tulevaisuudessa ei ole yksinkertaisesti varaa tuottaa epäkestävästi mitään, jos tahdomme 

pysäyttää ilmastonmuutoksen tai saavuttaa tavoite hiilineutraaliuudesta. Tutkimuksen tulos 

on tulevaisuuden kannalta positiivinen, sillä sen mukaan kestävällä arvolupauksella voidaan 

luoda ylivoimaista arvoa, ja muun muassa muuttaa ihmisten ostokäyttäytymistä kestäväm-

män kulutuksen pariin. 

RIVA:lla on suuri potentiaali kasvattaa luomaansa asiakasarvoa entisestään. Heillä on asia-

kaskyselyn vastausten perusteella erittäin hyvin toimiva arvonluontiprosessi, jota olisi mah-

dollista kehittää vielä entisestään. Sosiaalista arvoa voisi luoda esimerkiksi lisäämällä vielä 

enemmän niin sanottuja pluskokoja, eli isompia vaatekokoja, jolla loisivat enemmän tasa-

arvollista arvoa tukemalla pluskokoisia ihmisiä. Tällä hetkellä RIVA tarjoaa mahdollisuutta 

ilmoittaa heille oma kokonsa, jos mikään koko ei itselle sovi. Näin ollen he voivat kehittää 

myös vaatekokoja kysynnän mukaan. Tämä toisaalta tukee kestävää kehitystä, sillä vaatteita 

ei tuoteta, ellei niille ole tarvetta, mutta arvonluonnin kannalta kokojen lisäys olisi parempi 

vaihtoehto yritykselle. 

Arvomaailma on monimutkainen eikä kovin yksiselitteinen seikka, joka muuttaa markki-

noita ja niiden suuntaa jatkuvasti. Uuden ajan yritykselle on hyvin tärkeää pystyä kilpaile-

maan myös arvosektorilla, jotta se voi jatkossa pitää markkinaosansa. Varsinkin vaateteolli-

suuden yritykset joutuvat tulevaisuudessa panostamaan luomansa asiakasarvon analysoin-

tiin, sillä kuluttajien arvot muuttuvat koko ajan kestävämpään ja vastuullisempaan suuntaan. 

Yrityksen on tärkeä osata viestiä myös arvoistaan kestävän arvolupauksen kautta, jotta ku-

luttajat myös tietävät heidän arvoistaan ja jotta arvonluonti olisi mahdollisimman tehokasta. 

Mielestäni RIVA Clothing on pystynyt luomaan ylivoimaista asiakasarvoa kestävällä arvo-

lupauksellaan, ja tulevaisuuden kannalta heillä on todella hyvä asema niin yrityksen talou-

dellisen kasvun kuin ylivoimaisen arvonluonnin jatkuvuuden kannalta.  
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Liite 1. Haastattelukysymykset 

 

1. Millainen on teidän arvolupauksenne? 

2. Oletteko käyttäneet arvolupauksenne kehittämisessä jotain tiettyä viitekehystä? 

3. Minkä perusteella olette määrittäneet arvolupauksenne? Mitä arvolupauksenne merkitsee 

teille yksilöinä? 

4. Millä tavoin arvolupauksenne luo taloudellista, sosiaalista sekä ympäristöllistä arvoa? 

5. Mitkä arvolupauksenne kohdat koette itse olevan tärkeimpiä kuluttajanäkökulmasta? 

Miksi kuluttajan tulisi valita RIVA? 

6. Kuinka läpinäkyviä olette kestävyytenne ja vastuullisuutenne suhteen? Miten paljon asi-

akkaat saavat tietoa toimitusketjun eri vaiheista? Esim. tuotannon ympäristövastuullisuus, 

työntekijöiden oltavat ja palkat, materiaalit, hinnoittelu ja toimitusten ympäristövastuulli-

suus. 

7. Mitkä koette olevan yrityksenne kilpailuedut suomalaisten vaatealan yritysten joukossa? 

Mikä erottaa teidät muista? 

8. Ihmiskeskeinen arvolupaus rakennetaan kuvan 2 mukaan. Mitä RIVA lupaa yhteisöta-

solla? Mitä RIVA lupaa yksilötasolla? Mitä merkityksiä RIVA tavoittelee? Mitä toimintaa 

RIVA mahdollistaa? 

9. Raworthin donitsimallin (kuva 1) avulla voidaan tarkastella jonkin teon vaikutuksia maa-

ilman yleiseen hyvinvointiin. Miten koette yrityksenne edistävän sosiaalisen perustan eri 

osia, ja miten koette sen ehkäisevän ekologisen katon rajojen ylittymistä? 

 

 

 

  



 

Liite 2. RIVA:n asiakaskysely  

RIVA arpoo jokaisen kyselyyn vastanneen kesken 50€ arvoisen lahjakortin heidän verkkokauppaansa. Voit 

jättää loppuun sähköpostiosoitteesi, jos tahdot osallistua arvontaan. Sähköpostia ei jaeta mihinkään muuhun 

käyttöön kuin arvontaan, eikä sähköpostia yhdistetä vastauksiin. 

**Asiakaskyselyn vastaamiseen menee n. 5-10 minuuttia. Lue ainakin tämä kappale loppuun asti ennen vas-

taamista. Jotta voidaan saada paras tulos, toivomus olisi, että jokaiseen kysymykseen vastataan. Lomakkeella 

on vapaan sanan kohtia, joihin ei ole pakko vastata. Seuraavissa kappaleissa esitellään miksi tämä kysely teh-

dään, mihin kyselyn dataa käytetään sekä avataan keskeisiä käsitteitä, jotta vastaaja ymmärtää paremmin ai-

hetta. Voit myös aloittaa nyt vastaamisen lukematta tätä loppuun.** 

Tällä kyselylomakkeella kerätään dataa Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston tuotantotalouden opis-

kelijan kandidaatintyötä varten. Kandidaatintyön tarkoitus on tutkia RIVA:n kestävää arvolupausta, sekä asi-

akkaiden kokemaa arvoa yrityksen toiminnasta ja sen tuotteista. Työssä analysoidaan tämän kyselyn pohjalta 

saatuja tuloksia asiakkaiden kokemuksista RIVA:n asettamaa arvolupausta ja yleistä toimintaa kohtaan. 

Arvo / Asiakasarvo = Asiakkaan kokemia hyötyjä ja kokemuksia siitä, mistä asiakas maksaa. Arvo voi olla 

aineellista (esim. rahallinen hyöty) tai se voi olla aineetonta (esim. hyvä asiakaskokemus, tunne hyvästä teosta 

tms.) 

Kestävä kehitys / kestävyys = Sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristöllisen näkökulman huomioon ottaminen 

kaikessa toiminnassa. Jokin asia on kestävää, kun se luo kaikkia kolmea, sosiaalista, taloudellista sekä ympä-

ristöllistä arvoa samanaikaisesti. 

Vastuullisuus = Käytännössä tarkoittaa samaa kuin kestävyys, mutta vastuullisuus on toimintaa, jolla pyritään 

saavuttamaan kestävyyttä. 
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