
Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja 

 

Kirjoittajaohjeet 

Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirjassa julkaistaan tieteellisiä artikkeleja, jotka tarkastelevat 
pelastus- ja turvallisuusalaan kuuluvia ilmiöitä. Artikkelit voivat olla teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä 
tai empiirisiä. Kaikki artikkelit käyvät läpi refereearvioinnin vähintään kahden ulkopuolisen arvioijan 
toimesta. Julkaisemisen ehtona on, että artikkelit ovat alkuperäisiä ja aikaisemmin julkaisemattomia.  

Artikkelin pituus on maksimissaan 8000 sanaa, sisältäen leipätekstin, liitteet, taulukot, kuviot, lähteet sekä 
mahdolliset loppuviitteet. Alaviitteitä ei tekstissä käytetä. 

Artikkelin alkuun liitetään 150-200 sanan mittainen suomenkielinen tiivistelmä. Tiivistelmässä tulee esittää 
tutkimuksen otsikko, tutkimusongelma (aihe ja tarkoitus), tutkimuksen viitekehys (näkökulma), aineisto ja 
menetelmä(t) sekä keskeiset tulokset. 

Artikkelin tekniset kirjoitusohjeet 

 tekstinkäsittelyohjelma MS Word  

 fontti Calibri 

 fonttikoko, leipäteksti 11  

 riviväli 1 

 alleviivausta tai lihavointia ei käytetä 

 alaviitteitä ei käytetä 

 tekstiä voi harkitusti korostaa kursiivilla 

 artikkelin otsikko: keskitetty, Calibri, fonttikoko 18, lihavoitu 

 leipätekstin 1. tason otsikko: Calibri, fonttikoko 16, lihavoitu 

 leipätekstin 2. tason otsikko: Calibri fonttikoko 14 
 

Artikkelin nimi 

Leipätekstin 1. tason otsikko  
Leipätekstin 2. tason otsikko 

 
Kuvat, kuviot ja taulukot sijoitetaan tekstin sisään ja toimitetaan lisäksi erillisenä tiedostona. Kuvat, kuviot ja 
taulukot numeroidaan juoksevasti ja ne nimetään (Esimerkiksi: Kuvio 1. Pelastustoimen päätöksenteko ja 
tehtävät.). Otsikot sijoitetaan kuvissa ja kuvioissa alapuolelle, taulukoissa yläpuolelle. 
 

Viittaustekniikka 
 
Lähdeviitteet sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin. Viitattaessa koko teokseen merkitään (Johannessen 2018) 
ja tiettyihin sivuihin (Johannessen 2018, 7-8). Mikäli viite kohdistuu vain yhteen virkkeeseen, se kirjoitetaan 
lauseen sisään (Johannessen 2018). Jos viite liittyy useampaan edeltävään virkkeeseen, se merkitään omaksi 
lauseekseen. (Johannessen 2018.) Viitteet aakkostetaan tekstissä ja erotetaan toisistaan puolipisteellä 
(Brown 1998; Johannessen 2018). Mikäli teoksella on enemmän kuin kaksi kirjoittajaa, viitataan lähteeseen 
ensimmäisen kirjoittajan nimellä (Koliba ym. 2011). Jos samalla kirjoittajalla on useampia samana vuonna 
julkaistuja kirjoituksia, erotetaan eri julkaisut toisistaan aakkosten avulla, niin tekstin sisässä kuin 
lähdeluettelossakin (Cilliers 2005a; Cilliers 2005b). 
 

 



Lähdeluettelo 
 
Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet). Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen 
mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Mikäli julkaisulla on useampi kirjoittaja, kaikki kirjoittajat ilmoitetaan 
muodossa Sukunimi, Etunimi ja eri kirjoittajat erotetaan & -merkkiä käyttäen toisistaan. 
 
Lähteistä ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi (vain yksi etunimi), teoksen painovuosi (suluissa), 
teoksen nimi (kursivoituna), kustantaja ja painopaikka.  

 
Johannessen, Stig (2018). Strategies, leadership and complexity in crisis and emergency 
operations. Routledge, New York.  
 

Toimitetuissa teoksissa julkaistuista artikkeleista ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, teoksen 
painovuosi (suluissa), artikkelin nimi, teoksen toimittaja(t), teoksen nimi (kursivoituna), kustantaja ja 
painopaikka sekä artikkelin sivunumerot. 

Lumijärvi, Ismo & Virta, Sirpa (2011). Turvallisuushallinto hallintotieteen osa-alueena. 
Teoksessa Virtanen, Turo & Ahonen, Pertti & Syväjärvi, Antti & Vartiainen, Pirkko & Vartola, 
Juha & Vuori, Jari (toim.). Suomalainen hallinnon tutkimus. Mistä, mitä, minne? Tampere 
University Press, Tampere. 165-187. 

Aikakauslehtiartikkelista ja julkaisusarjan osalta ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisun 
ilmestymisvuosi (suluissa), kirjoituksen nimi, julkaisun nimi lyhentämättömänä (kursivoituna), vuosikerta, 
julkaisun numero (suluissa) ja artikkelin sivunumerot. 

Perrott, Stephen & Blenkarn, Brandon (2015). Motivation, sensation seeking and the 
recruitment of volunteer firefighters. International Journal of Emergency Services 4(2), 242-
257. 

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.  

 

Käsikirjoituksen toimittaminen 

 

Käsikirjoitukset lähetetään vuosikirjan toimitukselle sähköpostin liitteenä Word-tiedostona (doc tai docx). 
Kuvat, kuviot ja taulukot tulee lähettää myös erillisinä liitetiedostoina. Käsikirjoitukset toimitetaan 
osoitteeseen tutkimus(at)pelastusopisto.fi.  

Käsikirjoitusten yhteydessä lähetetään tiedot artikkelin kirjoittajasta tai kirjoittajista. Jokaisesta kirjoittajasta 
ilmoitetaan nimi, arvo/oppiarvo, ammatti/virka-asema, toimipaikka sekä sähköpostiosoite (tai muu 
yhteystieto). Kirjoittajien nimet ilmoitetaan kirjoitusvastuun mukaisessa järjestyksessä siten, että 
suurimmasta roolista vastanneen kirjoittajan nimi ilmoitetaan ensin, jne.  

Pelastus- ja turvallisuustutkimuksen vuosikirja julkaistaan sähköisenä, avoimena (open access) julkaisuna 
Pelastusopiston julkaisusarjassa. 


