Eripainos

OHJEITA KIRJOITTAJILLE
Lehden osastot
Artikkeliosastossa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita, jotka on arvioitu nimettömässä referee-menettelyssä. Päätoimittajat valitsevat asiantuntijalukijat.
Katsauksina julkaistaan kirjoituksia ja esittelyjä,
joissa viritetään tuoreita näkökulmia, kysymyksiä
ja ideoita. Palstalla julkaistaan myös laajahkoja keskustelevia kirjallisuusesseitä.
Keskustelua -palstalla julkaistaan kritiikkejä, kommentteja, polemiikkeja, vastineita ja avauksia.
Kirjallisuutta -palstalla julkaistaan lyhyehköjä esitteleviä kirja-arvioita. Laajemmat kirjallisuusesseet
sijoitetaan katsausosastoon.
Oikeudellinen elämä -palstalle otetaan vastaan tuoreita ja nasevia otoksia ajan ilmiöistä.
Päätoimittajat päättävät kaikkien tekstien julkaisemisesta.

Pituus ja tehostuskeinot
Tekstien enimmäispituudet ovat: artikkelit 6500
sanaa; katsaukset 4500 sanaa; kirjallisuusesseet 3000
sanaa; keskustelupuheenvuorot 2000 sanaa; kirjaarvostelut 1500 sanaa. Rajat voidaan ylittää erityisin perustein päätoimittajien päätöksellä.
Tehokeinona käytetään kursivointia. Lihavointia ja
alleviivausta voi käyttää kursivoinnin ohella tehokeinona taulukoissa, kuvioissa ja kaavioissa, jos
niiden luettavuus edellyttää tätä. Lihavointia ja alleviivausta ei käytetä koskaan leipätekstissä tai alaviitteissä.

Otsikointi
Kirjoitukset on otsikoitava napakasti. Kirjoituksissa käytetään koko kirjoituksen otsikon lisäksi korkeintaan kahta otsikkotasoa. Artikkeliosastolla julkaistavissa teksteissä muut otsikot kuin kirjoituksen pääotsikko numeroidaan.

Lähdeviitteet
Oikeus-lehdessä noudatetaan suomalaisten oikeustieteellisten julkaisujen yhteistä vuonna 2017 laadittua viittausohjetta ”Viittaaminen kotimaisissa
oikeustieteellisissä julkaisuissa”, joka on julkaistu lehden kotisivuilla osoitteessa http://demla.fi/oikeuslehti/.
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Artikkeliosastossa julkaistavissa kirjoituksissa lähdeviitteet voivat olla joko tekstin sisällä tai alaviitteenä. Muissa osastoissa lähdeviitteet ovat aina alaviitteenä.
Artikkeleissa tekstin loppuun sijoitetaan lähdeluettelo ja lähdeviitteet alaviitteisiin merkittäessä käytetään lyhyttä alaviitettä. Katsauksissa ja muissa
lyhyemmissä kirjoituksissa ei käytetä erillistä lähdeluetteloa, vaan lähdeviite merkitään pitkässä eli
tiedot yksilöivässä muodossa alaviitteessä.
Pitkässä muodossa viite kirjoitetaan seuraavasti: Anne
Alvesalo – Kaijus Ervasti, Oikeus yhteiskunnassa.
Näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita 2006, s. 13.
Lyhyessä muodossa sama viite kirjoitetaan Alvesalo – Ervasti 2006, s. 13.
Teos, johon viitataan, kirjataan kirjoituksen lopussa olevaan lähdeluetteloon periaatteessa samalla tavalla kuin viite merkitään pitkässä muodossa, mutta aakkostetussa luettelossa kirjoittajan sukunimi
mainitaan aina ensin. Saman kirjoittajan teokset järjestetään julkaisuvuoden mukaan. Edellä mainittu
viite merkitään lähdeluetteloon silloin seuraavasti:
Alvesalo, Anne – Ervasti, Kaijus, Oikeus yhteiskunnassa. Näkökulmia oikeussosiologiaan. Edita
2006.
Henkilön nimiä ei kursivoida alaviitteissä, tekstin
sisällä olevassa lähdeviittauksessa eikä lähdeluettelossa. Varsinaisessa tekstissä henkilön nimi suositellaan kursivoitavaksi vain sen esiintyessä ensimmäisen kerran. Teosten nimiä ei kursivoida koskaan.

Tiivistelmät ja asiasanat
Artikkeleista laaditaan sekä suomen- (100–150 sanaa) että englanninkielinen (50–100 sanaa) abstrakti. Lisäksi toimitetaan viisi (5) hakusanaa molemmilla kielillä. Tiivistelmät ja asiasanat pyydetään
lähettämään toimitukselle jo alkuperäisen artikkelikäsikirjoituksen yhteydessä.

Toimitustapa
Kirjoitukset tarvittavine tiivistelmineen ja asiasanoineen (artikkelit) pyydetään toimittamaan liitetiedostona toimituksen sähköpostiosoitteeseen
oikeus@demla.fi.
Artikkeliosastolle tarkoitetut kirjoitukset on toimitettava siten vertaisarviointia varten anonymisoi-
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tuina, että kirjoittajaa ei voi tunnistaa tekstistä.
Mahdolliset viittaukset esimerkiksi kirjoitusta varten saatuun rahoitukseen lisätään kirjoitukseen vasta viimeistelyvaiheessa vertaisarvioinnin jälkeen.

Kirjoittajatiedot
Kirjoittajaa pyydetään ilmoittamaan lehdessä julkaistavina kirjoittajatietoina akateeminen oppiarvonsa, virkansa tai toimensa ja sitä vastaavan organisaation nimi sekä sähköpostiosoitteensa. Esimerkiksi näin: Matti Meikäläinen, OTT, vero-oikeuden
professori, Turun yliopisto, matmei@utu.fi

Sähköinen julkaisu
Antaessaan kirjoituksensa julkaistavaksi Oikeuteen
kirjoittaja suostuu ilman eri ilmoitusta siihen, että
hänen kirjoituksensa voidaan julkaista Oikeus-lehden elektronisessa versiossa Edilex-lakitietopalvelussa (www.edilex.fi).

REFEREE-MENETTELY
Oikeus-lehti on tieteellinen julkaisu, joka sijoittuu
julkaisufoorumin tieteellisten julkaisujen luokittelussa tasolle 2. Vuonna 2001 käyttöönotettu artikkelien vertaisarviointijärjestelmä (referee-menettely) on olennainen osa lehden tieteellisen laadun varmistamista. Referee-menettelyn tarkoitus on taata
puolueettomasti julkaistavaksi tarjottujen artikkelikäsikirjoitusten tieteellinen laatu. Samalla menettely tarjoaa palautetta kirjoittajille ja auttaa heitä
kehittämään tekstiään. Menettelyssä noudatetaan
seuraavia menettelytapoja ja -periaatteita.

Kattavuus
Kaikki lehdessä artikkeleina julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään ennen julkaisupäätöstä kahdelle ulkopuoliselle refereelle. Artikkeliosastolla ei julkaista kirjoituksia, joita ei ole vertaisarvioitu.

Päätöksenteko artikkelikäsikirjoituksen
lähettämisestä referee-menettelyyn
Lehden päätoimittajat päättävät käsikirjoituksen
lähettämisestä referee-menettelyyn, jos he katsovat sen soveltuvan Oikeus-lehdessä julkaistavaksi
ja jos käsikirjoitus vaikuttaa olevan tieteelliseltä tasoltaan sellainen, että se voisi tulla artikkelina julkaistuksi.

Refereiden valinta
Päätoimittajat valitsevat refereet. Valinnat tehdään
arvioitavaa kirjoitusta koskevan tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Refereiden tulee olla vähintään tohtorin tutkinnon suorittaneita. Poikkeuksellisesti toisena refereenä voidaan kuitenkin käyttää myös muun kuin tohtorin tutkinnon suorittanutta arvioitsijaa.

Nimettömyys
Vertaisarvioinnissa noudatetaan niin sanottua kaksoissokkojärjestelmää. Ulkopuolinen referee ei saa
tietää artikkelikäsikirjoituksen kirjoittajaa eikä päinvastoin. Lehden päätoimittajat editoivat tarvittaessa referee-menettelyyn lähetettävät kirjoitukset niin,
että kirjoittajien anonymiteetti ei vaarannu. Refereiden esteettömyys pyritään varmistamaan etukäteen, ja heitä pyydetään ilmoittamaan mahdollisista
esteellisyyksistä.

Referee-lausuntojen sisältö
Ulkopuolinen arvioitsija antaa arvioimansa artikkelikäsikirjoituksen julkaisukelpoisuudesta lausunnon.
Lausunnossaan referee voi 1) suositella artikkelin
julkaisemista sellaisenaan, 2) suositella sen julkaisemista pienin korjauksin, jotka täsmennetään arvion liitteenä, 3) edellyttää käsikirjoituksen perusteellista uudelleenmuokkausta, jotta se voitaisiin
julkaista, tai 4) todeta, ettei käsikirjoitus kelpaa/
sovellu Oikeus-lehteen artikkeliosastolla julkaistavaksi. Julkaistavuutta koskevan lausuman ohella refereitä pyydetään jättämään kirjoittajalle myös yksityiskohtaisempia huomautuksia ja kommentteja.

Referee-lausuntojen vaikutukset
Lehden päätoimittajat päättävät artikkelin julkaisemisesta saatuaan molemmat referee-lausunnot. Jos
lausunnoissa on edellytetty täsmällisiä muutoksia,
kirjoittajan tulee uutta käsikirjoitusta toimittaessaan
osoittaa tehneensä kyseiset korjaukset, tai, mikäli
hän ei pidä niitä perusteltuina, perustelut tälle. Jos
lausuntojen perusteella on ilmeistä, että käsikirjoitus voidaan julkaista artikkelina vain perusteellisen
uudelleenmuokkauksen jälkeen tai ettei arvioitu artikkeli sovellu julkaistavaksi, korjattu artikkelikäsikirjoitus voidaan julkaista vain uuden referee-menettelyn jälkeen. Päätoimittajat voivat päättää kolmannen referee-lausunnon hankkimisesta erityisesti siinä tilanteessa, että käsikirjoituksen julkaistavuudesta saadut lausunnot ovat hyvin erisuuntaisia.

OIKEUS-LEHDEN AINEISTOPÄIVÄT
2/2018: 31.3.2018 (artikkelit), 30.4.2018 (muut tekstit)
3/2018: 31.8.2018 (artikkelit), 15.9.2018 (muut tekstit)
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