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Vastuullisten tekstiilialan toimijoiden on päästävä kriisin yli 

FINIX – kestävät tekstiilisysteemit -tutkimushanke julkaisee listan tekstiilialan toimijoista, joiden 
selviytyminen kriisistä vahvempina on elintärkeää tekstiilialan muutokselle kohti kiertotaloutta ja 
vastuullisuutta, mutta myös työllisyyden tukemiseksi Suomessa. 

Tuoreessa kyselyssä* 65 prosenttia vastanneista suomalaisista tekstiilialan yrityksistä kertoi 
koronatilanteen heikentävän yrityksen toimintaa ja taloudellista tilannetta erittäin paljon. Erityisesti 
kriisi iskee kuluttajatuotteita valmistaviin yrityksiin. 

Korona-kriisistä selvittyämme, on edessämme edelleen siirtyminen luonnonvaroja tuhlaavasta 
tekstiiliteollisuudesta** vastuulliseen ja kiertotalouden mukaiseen tuotantoon ja kuluttamiseen. 
Moni suomalainen tekstiilialan toimija on tässä muutoksessa jo pitkällä verrattuna alan 
monikansallisiin suurtoimijoihin. 

Vastuullisuusdesigntoimisto Infinen tekemän kyselyn*** mukaan 57 % suomalaisista kuluttajista 
aikoo pitkällä tähtäimellä vähentää varmasti tai mahdollisesti omaa kulutustaan hillitäkseen 
ennakoivasti ilmastokriisiä. Pelkkä kuluttamisen vähentäminen ei kuitenkaan yksinään johda 
kiertotalouden liiketoimintamallien syntymiseen tai liiketoiminnan muuttumiseen vastuulliseksi. 
Jäljelle jäävän kulutuksen on suuntauduttava vastuulliseen tarjontaan. 

Suomen Akatemian rahoittamassa monitieteisessä FINIX – kestävät tekstiilisysteemit -
tutkimushankkeessa olemme listanneet tällä hetkellä tiedossamme olevat kotimaiset toimijat, joiden 
toivomme selviävän kriisin yli ja pystyvän sen jälkeen jatkamaan toimintaansa raivaten edelleen tietä 
kestävälle tekstiilituotannolle sekä luovan suomalaisille työpaikkoja sen piirissä. Listaa tuodaan 
kuluttajien tietoisuuteen kampanjalla sosiaalisessa mediassa hashtagilla #kestävävaate. 

Lista perustuu FINIX-hankkeen asiantuntijoiden arviointiin. Jos yrityksesi puuttuu listalta aiheetta, 
ota yhteyttä. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1n-
hFthncPrEQceYi8AIX8oQ5yT8xr9TIOra5jSQzlpg/edit?usp=sharing 
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FINIX – kestävät tekstiilisysteemit on Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen 
tutkimuksen neuvoston rahoittaman kuusivuotinen tutkimushanke, jonka tavoite on ratkaista 
tekstiilialan globaaleja haasteita yhdistämällä eri alojen huippututkimusta, luomalla suomalaiselle 
tekstiilialalle kykyä menestyä kiertotaloudessa ja innostamalla ihmisiä kohtuulliseen kuluttamiseen. 
Hanketta johtaa Aalto-yliopiston vastuullisen liiketoiminnan professori Minna Halme. Konsortiossa 
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ovat mukana Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulu, Kemian tekniikan korkeakoulu, Taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulu, Lappeenrannan yliopisto, SYKE, VTT, LAB-ammattikorkeakoulu, Turun 
ammattikorkeakoulu, Heureka ja Rhea Solutions Oy. 

 

*Suomen Tekstiili ja Muoti ry:n koronakysely 2020, https://www.stjm.fi/tiedotteet-kannanotot-ja-
lausunnot/koronakysely/ 
** esim. Nature Reviews Earth & Environment: The environmental price of fast fashion (2020) 
https://www.nature.com/articles/s43017-020-0039-9 
***Infine Oy:n Kuluttajaymmärrys / Tutkittu osana IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta 
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