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Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirja 2009 
 
Kuluttajatutkimuskeskuksen vuosikirjan 2009 teemaksi on valittu KULUTUKSEN 

MONINAISTUMINEN. Kirja koostuu tutkijoiden artikkeleista. Kirjan avaa jo 
ennalta sovittu empiirinen kulutuskatsaus, jonka kirjoittavat Anu Raijas ja Johanna 
Varjonen. Kirjan toimittavat erikoistutkija, viestintäkoordinaattori Minna Lammi, 
tutkimuspäällikkö Johanna Varjonen ja erikoistutkija Mari Niva. 
 
Kirjaan toivotaan artikkelitarjokkaita kulutuksen moninaistumiseen liittyvistä 
teemoista. Kulutusyhteiskunnan uusista tuulista kertovat niin vapaaehtoinen 
kulutuksen niukkuus kuin häpeilemätön luksuskulutuskin. Näiden ääripäiksikin 
ajateltavien ilmiöiden väliin jää runsaasti kulutuksen muotoja, rutiineja ja käytäntöjä: 
miten ekologinen vaihtoehto toteutuu kulutuksessa tai millaista on “slow”, 
oravanpyörästä irrottautuva kulutus, millaiset ominaispiirteet luonnehtivat eri 
sukupolvien kulutusta ja käyttäytymistä, miten kansainvälistyminen näkyy 
kulutuskulttuurissa. Talouskriisin myötä kuluttajat ovat jälleen uusien asioiden 
edessä: kuluttajien luottamusta ja sopeutumiskykyä koetellaan monella 
elämänalueella. 
 
Kirjaan voi tarjota niin teoreettisia näkökulmia esitteleviä artikkeleita, moninaistuvaa 
kulutusta käsitteleviä katsauksia kuin empiirisiä aineistoja hyödyntäviä artikkeleita. 
Viimeksi mainituiltakin toivotaan kuitenkin kontribuutioita yleisempään keskusteluun 
pikemmin kuin puhtaasti empiiristen tulosten esittelyä. 
 
Tutkijoita pyydetään toimittamaan artikkelista 0,5–1 sivun abstrakti 15.2. mennessä. 
Toimituskunta ilmoittaa hyväksyntänsä abstrakteille 9.3. mennessä. 
 
Valmiit artikkelit toimitetaan sähköpostitse Minna Lammille (minna.lammi@ncrc.fi) 
31.7. mennessä. Tämän jälkeen tutkijoiden artikkelit lähetetään kukin yhdelle 
Kuluttajatutkimuskeskuksen ulkopuoliselle arvioijalle kommentoitavaksi. Referee-
arviot toimitetaan 24.8. alkavalla viikolla kirjoittajille. Korjatut artikkelit toimitetaan 
toimituskunnalle 28.9.mennessä. Artikkeleiden toivotaan olevan pituudeltaan noin 
12–15 liuskaa (Times New Roman –kirjasin, koko 12, riviväli 1,5. Pituus 
maksimissaan noin 4 500 sanaa, välilyönteineen noin 40 000 merkkiä.)    
 
Käytännön ohjeita kirjoittajille:  
 
TEKSTI  
Alkuun artikkelin nimi, kirjoittajan/kirjoittajien nimet ja taustatiedot (esim tutkija, 
Helsingin yliopisto jne). 
 
Lisäksi korkeintaan 10 rivin tiivistelmä artikkelin sisällöstä. 
 
Kirjoittakaa artikkeli Times New Roman -kirjasimella, koko 12, riviväli 1,5. Älkää 
tavuttako tai rivittäkö tekstiä käsin. Kappaleet ja otsikot tulee erottaa toisistaan 
rivinvaihdoin. 
 



Otsikoinnissa riittää pääotsikko ja kaksi alaotsikkotasoa. Käsikirjoituksessa nämä on 
parasta hoitaa numeroinnilla.  
 
Sitaatit erotetaan perustekstistä kursivoimalla ja tekemällä tyhjä rivi sitaatin alkuun ja 
loppuun.  
 
VIITTEET 
Viitteiden ja lähdeluettelon tarkoituksena alkuperäisen lähteen vaivaton ja 
yksiselitteinen löytyminen. Aakkostettu lähdeluettelo tulee kunkin artikkelin loppuun. 
Tekstissä olevien viitteiden ja lähteiden on vastattava toisiaan. 
 
Viitetieto sijoitetaan suoraan tekstiin kaarisulkeilla muusta tekstistä erottaen, esim.  
(Cohen 1966). Jos samalta kirjoittajalta on useita samana vuonna julkaistuja lähteitä, 
ne erotetaan lisäämällä vuosiluvun perään ilman välilyöntiä pieni kirjain (Cohen 
1991a, 1991b jne.). Jos kirjoittajia on enemmän kuin yksi, merkitään viittaukseen 
ensimmäinen nimi ja ym.  
 
Esimerkkejä: 
... merkkinä voidaan pitää kaikkea, millä voidaan valehdella (Eco 1976). 
... kuten kirjoituksessa (Nurmi 1986b) mainitaan ... 
... (OECD 1988)... 
... josta komiteamietinnössä (KM 1905a) mainitaan näin: ... 
 
Lähdeviitteet merkitään sulkuihin tekstin sisään. Alaviitteitä on syytä käyttää 
harkitusti.  
 
LÄHTEET 
Lähdeluetteloon merkitään tiedot kaikista niistä teoksista ym. lähteistä, joihin 
tekstissä on viitattu. Lähdetiedot otetaan alkuperäisen julkaisun nimiölehdeltä tai 
kannesta, digitaalisessa julkaisussa nimiönäytöltä tai kotisivulta. Lähteet luetellaan 
kirjoittajan (tai ensimmäisen kirjoittajan) sukunimen mukaisessa 
aakkosjärjestyksessä. Jos tekijä on tuntematon, aakkostus tapahtuu teoksen nimen tai 
esimerkiksi järjestön nimen tai lyhenteen mukaan. 
Jos tekijöitä on kolme, merkitään kaikki nimet. Jos tekijöitä on enemmän, mainitaan 
vain ensimmäisen nimi ja alkuteoksen kielen mukaan et al. (vieraskielisiin 
kirjoituksiin) tai ym. (suomenkielisiin kirjoituksiin). Tekijöiden etunimestä mainitaan 
vain alkukirjain. Kokoomateoksen osan (artikkelin) nimen jälkeen, ennen koko 
teoksen tietoja kirjoitetaan Teoksessa. Sarjojen ja lehtien nimet mainitaan 
kokonaisuudessaan. 
 
Lähdeluettelo toteutetaan omalle sivulleen artikkelin loppuun. Lähteet kirjoitetaan 
seuraavaan muotoon:  
 
Eskola J, Suoranta J (2000) Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Vastapaino. 
Tampere.  
Halme M, Hrauda G, Jasch C, Kortman J, Januschat H, Scharp M, Velte D, Trindade 
P (2005) Sustanble Consumer Services. Business Solutions For Household Markets.  
Earthscan. UK.  



Chung C, Samuel L, Myers JR (1999) Do the Poor Pay More for Food? An Analysis 

of Grosery Store Availability and Food Price Disparities. The Journal of Consumer 
Affairs 33 (2) 276-296.  
Kanninen V, Bäklund P (2002) Metropolin reunalla – Havaintoja 

jälkiesikaupungillisesta elämästä. Teoksessa: Helsinki - Pohjoinen metropoli 16 
ajankohtaisnäkökulmaa Helsingistä suurkaupunkina. Toim. V Keskinen, M 
Tuominen, M Vaattovaara. 243-265. Helsingin kaupungin tietokeskus. Helsinki.  
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KUVAT 
Kuven tiedostomuodot ovat .tiff, .eps, .jpg. Kuvatiedoston tarkkuus eli resoluutio 
tulee olla 300 dpi. Viivakuvien (eli kuvan jossa on vain mustaa ja valkoista ilman 
harmaan sävyjä, kuten yksiväriset logot) tarkkuus tulisi olla 600 dpi. Jpg-muotoa 
käytettäessä tulee muistaa, että kuvan tallennusvaiheessa pakkaussuhde tulee säätää 
riittävän laadukkaaksi (esim. 8/10 PhotoShop 5:ssa), sillä jpeg-pakkauksen aiheuttama 
kuvan laadun heikkeneminen näkyy hyvin selvästi kuvaa liikaa pakattaessa. 
Kuvatiedostot on toimitettava toimitukselle erillisinä. 
 
TAULUKOT 
Graafit ja taulukot  
Kuten kuvat, graafitkin pitää toimittaa taittoon alkuperäisinä tiedostoina, jotta ne 
saadaan työstettyä painokelpoisiksi. 


