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JULKAISUTIEDOT, ARVIOINTIKÄYTÄNNÖT JA KIRJOITUSOHJEET

Konsepti – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti
ISSN 2342-8376

Julkaisija: Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutkimusyksikkö CRADLE, Helsingin yliopisto

Konsepti - toimintakonseptin uudistajien verkkolehti on Toiminnan, kehityksen ja oppimisen tutki-
musyksikkö CRADLE:n julkaisu, jonka numeroita toimittavat vuorotellen CRADLE:n, Työterveys-
laitoksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun edustajat. Lehti julkaisee toimintakonsepteja ja
liiketoimintamalleja sekä niiden kehittämistä ja uudistamista koskevia vertaisarvioituja artikkeleita,
tutkimusselostuksia sekä kehittäjien ammatillisia puheenvuoroja ja katsauksia.

7. vuosikerran tuplanumeroa 1–2 koskevat julkaisutiedot

Seuraavat tiedot koskevat vain Konsepti – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehden
tuplanumeroa: Konsepti – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 7 (1-2), 2012

Konsepti – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti, 7 (1-2), 2012 on julkaistu 10.3.2015
Helsingin yliopiston digitaalisessa arkistossa HELDA:ssa. Kyseinen tuplanumero julkaistiin
alunperin 30.5.2012 Muutoslaboratorion verkkosivustolla, jonka ylläpito on myöhemmin päättynyt.
Artikkelit, tutkimusselostukset ja haastatteluihin perustuvat artikkelit on julkaistu samansisältöisinä
kuin alkuperäisessä verkkojulkaisussa lukuun ottamatta ylä- ja alaviitteiden sekä muuttuneiden ja
viallisten verkkolinkkien korjausta. Edellä mainittujen muutoksien tekemisestä ja verkkolehden
aineistojen toimittamisesta Helsingin yliopiston digitaaliseen arkistoon (HELDA) on vastannut
Varpu Tissari.

7. vuosikerran tuplanumeron 1–2 toteutuneet arviointikäytännöt

Tieteellisten artikkelien osalta noudatettiin sokkovertaisarviointia, jossa kaksi vertaisarvioijaa arvioi
artikkelit ja esitti korjausehdotuksensa arviointilomakkeella. Joidenkin artikkelien saamat arviot
poikkesivat toisistaan, joten päätoimittaja esitti vähimmäiskorjausvaatimukset ja muut
muokkauspyynnöt ja -ehdotukset kirjoittajille. Tutkimusselostusten ja haastatteluiden osalta ei
noudatettu vertaisarviointia. Päätoimittaja esitti yksityiskohtaiset korjauspyynnöt ja -ehdotukset
kaikille artikkeleille. Lisäksi molemmat lehden toimittajat oikolukivat kaikki artikkelit, kommentoivat
niitä ja tekivät niihin korjausehdotuksia. Kaikki artikkelit kävivät siten läpi useita korjauskierroksia.

Kirjoitusohjeet ja käsikirjoituspohja Konsepti-lehteen kirjoittaville

Konsepti-lehden kirjoitusohje

Konsepti-lehden käsikirjoituspohja

http://hdl.handle.net/10138/153612
http://hdl.handle.net/10138/153611
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Kirjoitusohjeet Konsepti – Toimintakonseptin uudistajien verkkolehteen kirjoittaville  

 

(30.5.2012 vt. Päivitetty viimeksi 9.3.2015vt) 

 

Konsepti - Toimintakonseptin uudistajien verkkolehti on Toiminnan, kehityksen ja oppimisen 

tutkimusyksikkö CRADLE:n julkaisu, jonka numeroita toimittavat vuorotellen CRADLE:n, 

Työterveyslaitoksen ja Metropolia Ammattikorkeakoulun edustajat. Lehti julkaisee toimintakon-

septeja ja liiketoimintamalleja sekä niiden kehittämistä ja uudistamista koskevia vertaisarvioituja 

artikkeleita, tutkimusselostuksia sekä kehittäjien ammatillisia puheenvuoroja ja katsauksia. 

 

Kirjoitustyypit  

 

Verkkolehti julkaisee enintään 20 sivun artikkeleita ja tutkimusselostuksia (noin 40 000 merkkiä) 

sekä enintään 10 sivun puheenvuoroja ja katsauksia (noin 20 000 merkkiä). 

 

Käsikirjoitukset lähetetään lehden päätoimittajalle sähköpostitse ilmoitettuun päivämäärään 

mennessä .docx-liitetiedostona kirjoitettuna Konsepti-lehdessä käytössä olevalle artikkelipohjalle. 

Viestin saatteeseen tulee liittää yhteydenottoja varten kaikkien kirjoittajien nimi, sähköpostiosoite ja 

puhelinnumero.  

 

Käsikirjoituspohja 

Artikkelit kirjoitetaan lehden käsikirjoituspohjalle ja tekstin asettelussa noudatetaan käsikirjoitus-

pohjassa esitettyä asettelua.  

 

Otsikointi  

Kirjoituksen nimi kirjoitetaan käsikirjoituspohjan mukaisesti lihavoituna ja keskitettynä. Nimen alle 

kirjoitetaan kirjoittajan nimi ja työpaikka. Työpaikan alle kirjoittaja voi merkitä sähköpostiosoit-

teensa mahdollisia yhteydenottoja varten.  

 

Tiivistelmä  

Kirjoituksen ja kirjoittajan nimen jälkeen sijoitetaan enintään 150 sanan tiivistelmä, joka kursivoi-

daan. Tiivistelmää ei otsikoida. Tiivistelmään sisällytetään enintään viisi avainsanaa. 

 

Otsikot  

Seuraavalle riville kirjoitetaan ensimmäinen pääotsikko. Kirjoituksessa ei tule käyttää enempää 

kuin kolmen tason otsikointia. Otsikoissa noudatetaan käsikirjoituspohjan tyylejä. Kirjoittajien 

toivotaan välttävän muodollisia otsikoita kuten ”johdanto” tms. ja suosivan tulevan jakson sisällön 

ydintä kiteyttäviä otsikoita. 

 

Teksti kirjoitetaan käsikirjoituspohjan tyylin mukaisesti. Kirjoittajien toivotaan korostavan 

teoreettisia avainkäsitteitä kursivoimalla ne ensimmäistä kertaa käytettäessä, jolloin käsitteet on 

hyvä myös määritellä. 

 

Alaviitteet ja huomautukset  

Kirjoittajien toivotaan välttävän alaviitteiden käyttöä. Jos alaviitettä tarvitaan, ne merkitään saman 

sivun alalaitaan numeroituina. 
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Artikkeleiden ja tutkimusselostusten lähdeviitteet sijoitetaan virkkeen loppuun ennen pistettä 

sulkeisiin siten, että ensimmäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten kirjoituksen painovuosi, joka 

erotetaan pilkulla nimestä, pilkun jälkeen viitatun kohdan sivunumero.  

 

Esimerkkejä lähdeviittauksien merkitsemisestä:  

 

Tällainen on esimerkiksi toimintajärjestelmän malli (Engeström, 1987, 78). 

Tällainen on esimerkiksi Engeströmin (1987, 78) esittämä toimintajärjestelmän malli.  

 

Mikäli laajempi, useita virkkeitä käsittävä kokonaisuus on lainattu, lähde merkitään viimeisen ko. 

asiaa koskevan virkkeen pisteen jälkeen sulkuihin ja piste merkitään ennen sulkumerkkiä. Mikäli 

kirjoittaja viittaa saman kirjoittajan useisiin samana vuonna kirjoittamiin kirjoituksiin, lähdeviite 

merkitään: 2000a, 2000b jne. 

 

Lähdeluettelo liitetään kirjoituksen loppuun otsikolla "Lähteet". Luettelo laaditaan tekijän suku-

nimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. 

 

Kirjoista ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimen (nimien) etukirjain, vuosiluku suluissa, teok-

sen nimi, painopaikka (kaksoispiste) ja kustantaja. 

 

Engeström, Y. (1987). Learning by Expanding. An Activity-theoretical Approach to Developmental 

Research. Helsinki: Orienta-Konsultit. 

 

Mikäli lähteenä ei ole käytetty alkuperäispainosta, merkitään myös alkuteoksen painovuosi lähde-

luetteloon (sulkuihin lähteen painovuoden jälkeen). Jos kirjoittajia on useita, merkitään &-merkki 

kirjoittajien nimien väliin: Victor, B. & Boynton, A. 

 

Artikkeli tai luku kokoomateoksessa merkitään seuraavasti: 

 

Virkkunen, J. (2002). Konseptien kehittäminen osaamisen johtamisen haasteena. Teoksessa J. Virk-

kunen (Toim.) Osaamisen johtaminen muutoksessa. Ideoita ja kokemuksia toisen sukupolven know-

ledge managementin kehittelystä. Työelämän kehittämisohjelman raportteja 20. Helsinki: Tekes, 

11-50. 

 

Aikakauslehtiartikkelista ja julkaisusarjan julkaisuista ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etuni-

men etukirjain, kirjoituksen ilmestymisvuosi suluissa, julkaisun nimi lyhentämättömänä (kursivoi-

tuna), vuosikerta, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot: 

 

Virkkunen, J. & Ahonen, H. (2004). Transforming Learning and Knowledge Creation on the Shop 

Floor. International Journal of Human Resources Development and Management, 4 (1), 57-72. 

 

Jos luettelossa esiintyy useampia saman kirjoittajan samana vuonna julkaisemia kirjoituksia, ne 

merkitään: 1986a, 1986b jne. 

 

Alleviivauksia ei käytetä. 
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