OHJEITA KIRJOITTAJILLE
Lehden toimitukselle voi lähettää julkaistavaksi artikkeli- ja katsauskäsikirjoituksia,
keskustelupuheenvuoroja sekä kirja-arvioita. Oikolukuohjelmalla tarkistetut käsikirjoitukset
lähetetään sähköpostin liitetiedostona päätoimittajalle ja toimitussihteerille. Käsikirjoitus tulee
laatia ilman tekstinkäsittelyohjelmien asettelutoimintoja. Tekstiä voi korostaa harkitusti
kursivoinnilla. Alleviivausta tai lihavointia ei käytetä. Kuvioista ja taulukoista laaditaan omat
tiedostot. Otsikot sijoitetaan kuvion alapuolelle ja taulukon yläpuolelle. Kuviot ja taulukot
numeroidaan juoksevasti. Käsikirjoitukseen merkitään kuvion tai taulukon likimääräinen paikka
(esim. ”taulukko 1 tähän”).
Kirjoittajien yhteystiedot lähetetään erillisessä liitetiedostossa, josta tulee ilmetä (1) kaikkien
artikkelin kirjoittajien nimi, arvo, ammatti, työpaikka, osoite ja puhelinnumero, sekä (2) onko
käsikirjoitus julkaistu samanlaisena jossain muussa julkaisussa tai onko se tai sen osa lähetetty
arvioitavaksi johonkin muuhun lehteen. Nämä tiedot on suositeltavaa ilmoittaa kirjoittajatietoja
koskevan lomakkeen avulla, joka löytyy verkkosivuilta.
Lähdeviitteet merkitään tekstin sekaan tekstiviitteinä. Tekstiviitteet sijoitetaan sulkeiden sisään
siten, että ensimmäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten kirjoituksen painovuosi ja lopuksi
viittauksen sivunumerot (esim. Weber 1972, 20). Mikäli kirjoittajan nimi esiintyy tekstissä
välittömästi ennen tekstiviitettä, voidaan sulkeiden sisälle merkitä ainoastaan teoksen ilmestymisvuosi ja viittauksen sivunumerot. Lähdeviite kuuluu virkkeen sisälle (ennen pistettä), mikäli
viittaus kohdistuu vain kyseiseen virkkeeseen. Jos viittaus kohdistuu useampaan edeltävään
virkkeeseen, sijoitetaan viite virkkeen perään (pisteen jälkeen) ja tekstiviitteen sisälle merkitään
piste (esim. Palmer & Hardy 2000, 100-110.). Jos viittaus kohdistuu useampaan lähteeseen,
erotetaan lähteet toisistaan puolipisteellä (esim. Weber 1972; Winch 1958). Mikäli teoksella on
enemmän kuin kaksi kirjoittajaa, viitataan lähteeseen ensimmäisen kirjoittajan nimellä (esim. Gray
ym. 1996, 32-35). Jos samalla kirjoittajalla on useampia samana vuonna julkaistuja kirjoituksia,
erotetaan eri julkaisut toisistaan aakkosten avulla (esim. Weber 1952a; Weber 1952b). Alaviitteitä
ei käytetä. Erikoistapauksissa voidaan artikkelin loppuun sijoittaa loppuviite, joka sijoitetaan
otsikon VIITTEET alle ennen lähdeluetteloa.
Lähdeviitteet liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla LÄHTEET. Lähdeluettelo laaditaan tekijän
sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähteistä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi,
teoksen painovuosi (suluissa), teoksen nimi (kursivoituna), painopaikka ja kustantaja.
Aikakauslehtiartikkelista ja julkaisusarjan osalta ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi,
julkaisun ilmestymisvuosi (suluissa), kirjoituksen nimi, julkaisun nimi lyhentämättömänä
(kursivoituna), vuosikerta (kursiivilla), julkaisun numero (suluissa) ja artikkelin sivunumerot.
Internet-lähteistä ilmoitetaan kirjoittaja, vuosiluku, dokumentin otsikko, www-osoite sekä vierailupäivämäärä. Kirjoittajan nimen puuttuessa mainitaan sivuston ylläpitäjä, vuosiluku,
dokumentin otsikko, www-osoite sekä vierailupäivämäärä. Mikäli niin kirjoittajan kuin
ylläpitäjänkin tiedot puuttuvat, mainitaan dokumentin otsikko, vuosiluku, www-osoite sekä
vierailupäivämäärä.
Artikkelit-osastossa julkaistaan teoreettisia, metodologisia ja empiirisiä kirjoituksia.
Kirjoittajien vastuulla on artikkelin anonymisointi referee-prosessia varten (teksti, viittaukset,
lähdeluettelo). Artikkelikäsikirjoituksen alkuun liitetään 150-200 sanan mittainen englanninkielinen ja suomenkielinen tiivistelmä. Abstraktissa tulee esittää tutkimuksen otsikko, aihe
ja tarkoitus (tutkimusongelma), näkökulma (viitekehys), empiirisissä tutkimuksissa aineisto ja

menetelmät (soveltuvin osin) sekä keskeiset tulokset. Artikkelin enimmäispituus on 6500 sanaa,
joka sisältää abstraktin, tekstin, kuviot ja taulukot sekä lähdeluettelon ja loppuviitteet.
Katsauksia ja keskustelua -osastossa julkaistaan analyyseja ja puheenvuoroja hallinnon
tutkimuksesta ja käytännöistä sekä puheenvuorojen kommentteja. Kirjoitusten pituus on enintään
3500 sanaa. Kirjoitukseen ei liitetä englanninkielistä tiivistelmää.
Kirjat-osastossa julkaistaan uusien tutkimusjulkaisujen arvosteluja ja esittelyjä. Arvioitavasta
julkaisusta tulee ilmoittaa: kirjoittajan nimi, julkaisun nimi kustantaja, painopaikka ja -vuosi sekä
sivumäärä. Kirja-arvion enimmäispituus on 800 sanaa. Kirja-arvosteluita ei otsikoida.
Esimerkkejä teksti- ja lähdeviitteiden esitystavasta löytyy verkkosivujen ohjeistuksesta.
Toimitus palauttaa korjattavaksi käsikirjoitukset, joissa ei ole noudatettu näitä ohjeita. Lisätietoja
antaa toimitussihteeri.
Lehden kirjoittajat saavat kaksi tekijäkappaletta kyseisestä numerosta sekä pdf-version omasta
artikkelistaan.
Hallinnon Tutkimus-lehden numerot ilmestyvät elektronisina verkkolehtinä ELEKTRAjulkaisupalvelussa vuoden viiveellä varsinaisesta julkaisusta.
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