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Kulutustutkimuksen Seuran syysseminaari 2012 

”Networking in Digital and Natural contexts” 

Call for Papers  

Kulutustutkimuksen Seura järjestää perinteisen syysseminaarin 9.11.2012 

Tilastokeskuksessa kello 12.00–16.00. Seminaarin neljään työpajaan pyy-

detään puheenvuoroja alan asiantuntijoilta. Abstrakteja toivotaan 

26.10.2012 mennessä. Abstraktit voi toimittaa sähköisesti suoraan työ-

pajaan vetäjälle tai seuran sihteerille (mira.kajantie@tilastokeskus.fi). 

Työpajojen teemat ovat seuraavat: 

Työpaja 1: Kulutus- ja palvelututkimus: tarinat, tilastot ja tulkinnat    

Järjestäjät: yliopistonlehtori Minna Autio ja tutkijatohtori Aija Kaartinen, 

Helsingin yliopisto 

Suomessa on melko vähän tutkittu kuluttajapalveluja huolimatta siitä, että 

jälkimodernit kulutusyhteiskunnat perustuvat palvelutalouteen. Myös ku-

lutustutkimuksen traditio on tarkastellut ihmisten materiaalisia haaveita, 

toiveita ja käytäntöjä, mutta vähemmän palveluiden kulutusta. Suomalai-

nen palvelututkimus on keskittynyt uuden teknologian ja julkisesti tuet-

tujen palvelujen käytön tutkimukseen sekä viime vuosina palveluinnovaa-

tioiden tutkimukseen. Meillä ei ole kovinkaan paljon akateemista tutki-

musta siitä, millaiseksi suomalainen palvelukulutus on rakentunut ja mi-

ten kuluttajat itse sen ymmärtävät. Mitä palvelutilastojen takaa löytyy? 

Millaisten palvelutarinoiden ja -käsikirjoitusten kautta ihmiset hahmotta-

vat, kokevat ja jäsentävät arkielämää? Mikä on tavaroiden ja palvelujen 

suhde toisiinsa? Mitä eroja tai yhtäläisyyksiä suomalaisessa palvelukulu-
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tuksessa on verrattuna muihin maihin? Miten kasvokkaiset ja sähköiset 

palvelut koetaan? Mitä palvelut ylipäänsä merkitsevät kuluttajille? 

Työryhmässä lähestytään palvelututkimusta monitieteisesti ja -

metodisesti: sekä teoreettiset että empiiriset tutkimukset sopivat 

workshopiin puheenvuoroiksi. Tavoitteena on keskustella palveluiden 

merkityksestä kulutuskulttuurissa sekä palvelu- ja kulutustutkimukseen 

liittyvistä haasteita ja mahdollisuuksista. 

Yhteydenotot ja abstraktit: minna.autio@helsinki.fi ja                              

aija.kaartinen@helsinki.fi  

 

Työpaja 2: Yhdessäoloa ja – eloa kulutusyhteiskunnassa 

Järjestäjä: yliopisto-opettaja Vesa Markuksela, KTL, Lapin yliopisto 

Ihmiset ottavat elinkaarensa aikana osaa mitä moninaisimpiin sosiaalisiin 

kanssakäynteihin. Tämä työryhmä kaipaa erilaisten sosiaalisten kanssa-

käyntien käytäntöjä koskettavia tarkasteluita. Työryhmään ovat tervetul-

leita teemaan liittyvät teoreettiset, empiiriset ja menetelmälliset puheen-

vuorot.  

Esitettävät paperit voivat käsitellä esimerkiksi lasten ja vanhempien suh-

teita, parisuhteita, harrastamista, elävän elämän tai virtuaalisen maailman 

yhteisöllisyyttä (mm. roolipelit, Facebook, YouTube), yksinäisyyttä tai yh-

dessäolon rapautumista ja hajoamista. Inhimillisen kanssakäynnin ohella 

työryhmän esitykset voivat käsitellä ihmisten ja ei-inhimillisten materiaa-

listen elementtien – kuten luonnon, eläinten, sään tai artefaktien – välistä 

yhdessäeloa ja yhdessäoloa.                                

Yhteydenotot ja abstraktit: vesa.markuksela@ulapland.fi ja           

p. +358 40 484 4200 
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Työpaja 3 : Kauppareissusta ostarissa hengailuun ja kauppakeskuksen 

asiakaskokemukseen - ostostenteko ja ostoympäristöt muutoksessa 

Järjestäjä: professori Pirjo Laaksonen, Vaasan yliopisto 

Kulutus on muutakin kuin kuluttajan valintakäyttäytymistä ja ostamista. 

Totta. Kuitenkin ostosympäristöillä, kaupoilla, kauppakeskuksilla, toreilla, 

kirppareilla, nettikaupoilla jne. on tärkeä rooli kulutuksessa. Niissä ky-

syntä ja tarjonta kohtaavat konkreettisesti. Tämän kohtaamisen tarkaste-

leminen kuluttajan näkökulmasta on kiinnostuksen kohteena tässä 

workshopissa. Toivomme mukaan tutkimusesitelmiä, joissa kuluttajan 

näkökulmasta tarkastellaan ostosympäristöjä. Kiinnostuksen kohteena voi 

olla yhtä lailla kuluttajien valinnat ja päätöksenteko kuin toiminnot ja tot-

tumukset sekä tuntemukset ja kokemukset. Workshopin tavoitteena on 

koota yhteen erilaisia lähestymistapoja ja erilaisia tutkimusasetelmia ja –

menetelmiä, joilla kuluttajien kauppareissuja tämän päivän suomalaisessa 

kulutustutkimuksessa tarkastellaan. Toivomme saavamme mukaan tutki-

musotteeltaan ja teoriakytkennöiltään rikkaan läpileikkauksen kuluttaja-

lähtöisestä ostosympäristöjen tutkimuksesta. 

Yhteydenotot ja abstraktit: Pirjo Laaksonen pl@uwasa.fi   

Työpaja 4: Kulutuksen ja talouden kuvat 

 

Järjestäjät: tutkimuspäällikkö Minna Lammi, Kuluttajatutkimuskeskus ja 

johtaja Päivi Timonen, Kuluttajatutkimuskeskus 

 

Työryhmässä tarkastellaan kulutuksen ja talouden eri osa-alueiden esi-

tyksiä kaikenlaisissa aineistoissa. Kulutus ja talous nähdään materiaalise-

na ja symbolisena järjestelmänä, jota esitetään ja rakennetaan erilaisissa 

representaatioissa, esimerkiksi kirjallisuudessa, lehdistössä, televisiossa, 

elokuvissa tai Internetissä, mutta myös viranomaislausunnoissa, pöytäkir-

joissa, tilastoissa ja raporteissa. Millä tavoin kulutuksen ja talouden jär-

jestelmiä esitetään? Miten esitystavat osaltaan ohjaavat toimintaa? Millai-

sia suhteita eri toimijoiden välille rakentuu? 

 

Toivotamme työryhmään tervetulleiksi eri tutkimusalojen edustajat ja 

poikkitieteelliset näkökulmat.  

 

Yhteydenotot ja abstraktit: minna.lammi@ncrc ja paivi.timonen@ncrc 
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