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Kulutuksen seuraamukset ja 
kestävyys 

Minna Lammi ja Petteri Repo 

PÄÄKIRJOITUS 

Kulutuksen seuraamukset ja kestävyys kiinnostavat laajasti tutkijoita yli tie-
teenrajojen!  

Tässä lehden numerossa Arto O. Salonen, Jari Danielsson, Leena Fredriks-
son, Saara Järvinen, Päivi Korteniemi, Heikki Soininen ja Tiina Toivola tar-

kastelevat seuraamustietoista kuluttajuutta arvoteoreettisesti. Kirjoittajat 
profiloivat kuluttajakäyttäytymistä itsekeskeisyyden ja yhteisen hyvän sekä 
muutoksen näkökulmasta. Artikkelissa arvioidaan, että noin neljäsosa suo-

malaisista kuluttajista on heräämässä vastuulliseen kuluttamiseen, ja että 
he toimivat portinvartijoina vastuullisen kuluttamisen valtavirtaistumisessa. 

Kevyttä sähköistä liikkumista käsittelevässä artikkelissaan Repo, Hyvönen 
ja Lammi tarkastelevat kuluttajien arvioihin nojautuen, millaiset edellytyk-
set kevyillä sähkökulkuneuvoilla on kehittyä vallitseviksi ratkaisuiksi. Tar-

kastelussa käytetään sosioteknisen muutoksen lähestymistapaa, jossa ko-
rostuvat kulkuneuvojen kilpailevat ratkaisut ja käyttötarkoitukset. 

Lektiossaan Linda Turunen käsittelee luksusta, mistä se koostuu ja miten 
kuluttaja sitä määrittelee. Hän toteaa luksuskuluttamisen saaneen moninai-

sia muotoja, johon liittyy harvinaisuuden ohella myös koettu ainutlaatui-
suus, aitous, kontekstikeskeisyys sekä kuluttamisen kautta saavutettu laa-
jennettu käsitys tuotteen ylellisyydestä. Luksuskokemuksen elementit ovat 

vuorovaikutuksessa keskenään ja niiden voidaan nähdä saavan erilaisia 
painotuksia riippuen yksilön tulkinnasta, brändätystä tuotteesta sekä kon-

tekstista, jota vasten tulkinta luodaan. 

 

Tieteellisten seurain valtuuskunta on myöntänyt Kulutustutkimus.nyt -

lehdelle vertaisarvioinnin tunnuksen. Käsillä on ensimmäinen lehden nume-
ro, jonka vertaisarvioidut artikkelit on merkitty kyseisellä tunnuksella. Tun-

nuksen käyttöoikeuden saaminen on tunnustus Kulutustutkimuksen seuran 
ja suomalaisten kulutustutkijoiden onnistuneesta työtä tieteenalansa kehit-
tämisessä.  
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Kiitämme tämän numeron ja aiempien numeroiden artikkelien vertaisarvi-
ointiin osallistuneita arvokkaasta työtä kulutustutkimuksen puolesta. Toivo-

tamme tervetulleiksi kaikki tulevaisuuden vertaisarvioijat! 

Vertaisarvioinnin asianmukaisen järjestämisen merkitys on erityisen suuri 
kotimaisessa tieteellisessä toiminnassa. Siksi esimerkiksi artikkelin, johon 

allekirjoittaneet osallistuivat kirjoittajina, vertaisarviointi toteutettiin seuran 
puheenjohtajan Outi Uusitalon eikä vierailevien päätoimittajien toimesta.  

Kulutustutkimus.nyt -lehden JuFo-luokitus on ”1”, mikä tarkoittaa tunnus-
tamista keskeiseksi kotimaiseksi tai ulkomaiseksi sarjaksi, joka mm. on eri-
koistunut tieteellisten tutkimustulosten julkaisemiseen, jolla on asiantunti-

joista koostuva toimituskunta ja jonka artikkelit käyvät koko käsikirjoituk-
seen kohdistuvan vertaisarvioinnin. Tässä lehdessä julkaiseminen kannattaa 

ja tuo tunnustusta. 

Näillä kiitollisilla sanoilla toivotamme oikein hyviä lukuhetkiä Suomen par-

haimman ja ainoan kulutustutkimukseen keskittyvät tieteellisen lehden pa-
rissa!  

Tieteiden talolla 19.11.2015  

 

Vierailevat päätoimittajat,  

VTT, dosentti Minna Lammi ja KTT, dosentti Petteri Repo 
Kuluttajatutkimuskeskus, Helsingin yliopisto 

 


