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Artikkelikokoelman toimittaminen

• Toimittaja/toimittajat ovat vastuussa kokonaisuudesta ja ovat
yhteyshenkilöitä kustantajaan päin.

• Artikkelikokoelman täytyy olla temaattinen kokonaisuus, jossa jokainen
artikkeli rakentaa yhteistä juonta ja sen mukanaolo motivoituu kokoelman
teemasta.

• Hankkikaa aiheenne parhaat asiantuntijat kirjoittajajoukkoonne
• Johdanto on tärkeä: Se motivoi, kehystää ja taustoittaa kokoelman,

esittelee keskeiset termit ja suhteuttaa artikkeleita kokonaisuuteen
• Ottakaa jo kirjaehdotusvaiheessa yhteyttä kustantajaan, lyhyt esittely ja

dispositio mukaan. Tutustukaa kustantajan ohjeisiin, esim.
• http://www.finlit.fi/sites/default/files/mediafiles/tiedekirjan_kirjoitttajan_

ohjeet_kansineen_sks_2017_vm.pdf

http://www.finlit.fi/sites/default/files/mediafiles/tiedekirjan_kirjoitttajan_ohjeet_kansineen_sks_2017_vm.pdf


Kustantajan arvioitavaksi valmis käsikirjoitus

• Toimittajien vastuulla on huolehtia, että ensimmäiseen
arviointikierrokseen menevä käsikirjoitus on sisällöllisesti ja teknisesti
valmis

• Sopikaa etukäteen kirjoittajien kanssa, että artikkelien jäsennys on
yhtenäinen eikä kokoelmassa ole turhaa toistoa

• Keskeisten termien käyttö: yhtenäinen, mahdolliset erot selitetty,
missä termit selitetty

• Teknisesti viimeistelty ja yhtenäinen: lähdeviitteet, lähdeluettelo(t),
muut merkintäseikat

• Kirjoittajaryhmän vastuut on sovittu etukäteen: ketkä ovat toimittajia,
ketkä kirjoittajia



Kun saat(te) arviointilausunnot

• Saatekirjeessä voi olla ohje siitä, mitä kommentteja kustantaja pitää
kynnyskysymyksinä.

• On normaalia, että kaksi arviointilausuntoa on osin ristiriitaisia eikä
arvioija ole koskaan perehtynyt aiheeseen samalla tavalla kuin
kirjoittaja.

• Kirjoittaja ja toimittajat viime kädessä ratkaisevat, mitkä kommentit
ottavat huomioon, mutta kustantaja ratkaisee, hyväksyykö
käsikirjoituksen julkaistavaksi.

• On tavallista, että arviointikierroksia on kaksi tai kolmekin, usein
käytetään (yhtä) aiemman kierroksen arvioijaa



Muokattu käsikirjoitus ja muutosraportti

• Pyri tekemään edellytetyt muokkaukset
• Muutosraportti ei ole vastine! Se on lyhyt raportti tehdyistä

muokkauksista. Sisältää asialliset perustelut sille, miksi joitakin
muokkausehdotuksia ei ole noudatettu.

• Kannattaa muistaa, että arvioijat uhraavat vastikkeetta aikaansa ja
kiinnostustaan, jotta käsikirjoituksesta tuli mahdollisimman hyvä.

• Toimittajat koordinoivat yleensä kustannussopimuksen
allekirjoitukset. Sopimus kannattaa lukea. Yleensä se sisältää myös
sähköiset julkaisuoikeudet. Sopimus sisältää tietoa kustantajan
sallimista rinnakkaistallennuksen muodoista ja embargoajasta.



Väitöskirjasta erillinen julkaisu?

• Väitöskirjoille on omat, yleensä sähköiset ja yliopistojen ylläpitämät
kanavat.

• Kustantajat voivat poikkeustapauksissa julkaista väitöskirjaan
pohjaavan erillisteoksen, jos sen oletetaan kiinnostavan laajempaa
lukijakuntaa.

• Tällöin kirjaehdotus sisältää suunnitelman siitä, kuinka väitöskirja
muokataan erillisteokseksi.

• Esim. opinnäytemäisyyden ja oppineisuuden osoitus pois (kuitenkin
harkittava: tiede- vai tietokirja?)

• Luettavuuden parantaminen
• Mahdollisesti jotain uutta, joka ei mahtunut väitöskirjaan


