Yritysetiikka
Ohjeita kirjoittajille
Lehteen voi tarjota artikkeleita, esseitä, puheenvuoroja, kolumneja, katsauksia, haastatteluja, kirja- ja
tutkimusesittelyjä ja -arvosteluja, ilmoituksia ja muita kirjoituksia. Lehti ei maksa kirjoituspalkkioita
eikä sitoudu julkaisemaan tarjottua aineistoa.
Yritysetiikka-lehdessä julkaistaan kahdentyyppisiä juttuja: Tutkimukseen perustuvia artikkeleita, joihin liittyy tiukemmat sisällölliset ja muodolliset vaatimukset, sekä vapaamuotoisempia asiantuntijaja muita kirjoituksia. Tutkimukseen perustuvat artikkelit vertaisarvioidaan. Käsikirjoitukset lähetetään päätoimittajalle tai toimittajalle sähköpostin liitetiedostona tekstitiedostona ilman muotoiluja.
Kirjoituksiin voi liittää tarvittaessa kuvia yms. havainnollistavaa materiaalia. Käsikirjoitusten tulee
olla tyyliltään ja kieliasultaan huoliteltuja. Tavoitteena on sujuva, ytimekäs, omaperäinen ja keskustelua virittävä kirjoitus.
Tutkimusartikkelit Artikkelien suosituspituus on 3000–6000 sanaa. Artikkelin alussa tulee olla lyhyt, kirjoituksen ydinkohdat esiin tuova tiivistelmä, jonka pituus on korkeintaan 150 sanaa. Tiivistelmän jälkeen mainitaan avainsanat, joita voi olla enintään kuusi.
Kirjoituksen kansilehdellä pitää olla seuraavat tiedot: kirjoituksen otsikko, kaikista kirjoittajista nimi,
arvo, ammatti, työpaikka (jos on), osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Mikäli kirjoitus julkaistaan, kirjoituksiin liitetään kirjoittajien lyhyt esittely (julkaisu-, tutkimus- ja kehittämistoiminta yms.).
Lehti julkaisee mielellään kirjoituksen yhteydessä myös kirjoittajien kuvat. Esittely ja kuva pyydetään erikseen.
Toimitus pyytää tarvittaessa korjauksia artikkeleihin sekä varaa itselleen oikeuden olla julkaisematta
lehteen lähetettyä artikkelia. Tekstin korjaaminen pyydettyyn muotoon on kirjoittajan vastuulla.
Artikkeleissa noudatetaan seuraavia muotoiluohjeita:








Kirjoituksen rivinväli on 1,5 ja kirjasin Times New Roman 12.
Sivuja ei numeroida.
Kappaleet erotetaan toisistaan rivinvaihdolla eikä sisennyksiä käytetä.
Tekstissä ei käytetä tehokeinoja kuten kursivointia tai lihavointia.
Väliotsikot erotetaan muusta tekstistä omille riveilleen.
Lähdeluettelo liitetään tekstin loppuun.
Liitteet ja kuvat ovat kirjoituksen lopussa lähdeluettelon jälkeen omilla sivuillaan.

Tekstin sisässä olevien lähdeviitteiden ja -luettelon tulee olla vastaavat. Lähdeviittauksissa noudatetaan APA-järjestelmää, mutta suomen kielen sääntöjen mukaan. Lähdeluettelossa ei käytetä tehokeinoja. APA-järjestelmän mukaan lähteet luetellaan lähdeluettelossa tekijänmukaisessa aakkosjärjestyksessä. Tekstissä esiintyvät viittaukset ovat tällöin muodossa “tekijän nimi, painovuosi”, esimerkiksi (Virtanen, 1997), (Virtanen, 1997; Virtanen & Mäkilä, 2008) tai “Virtasen (1997) mukaan...”
Viittauksen jäljessä voi olla myös ne sivunumerot, joihin viitataan (Virtanen, 1997, s. 25–26). Sivunumeroita ei merkitä jos viitataan koko teokseen. Alaviitteitä ei saa käyttää.
APA-viittausjärjestelmää on esitelty tarkemmin muun muassa sivustoilla http://www.psykologia.fi/kirjoittajille/yleiset-ohjeet-kirjoittajille ja
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/

Elektronisten lähteiden käytössä ja viittaamisessa sovelletaan samoja periaatteita kuin painetuissakin
lähteissä. Elektronisen lähteen viitteessä täytyy näkyä samat asiat kuin painetun lähteen viitteessä
sekä lisäksi elektronisen dokumentin saatavuustiedot, tyyppi ja viittauksen ajankohta. WWW-sivuista
mainitaan URL-osoite.
Muut kirjoitukset Muut kirjoitukset ovat lyhyempiä ja vapaampia tyyliltään kuin tutkimusartikkelit.
Kirjoituksen muotoilussa noudatetaan tarvittaessa soveltuvin osin artikkeleiden ohjeita.
Muihin kirjoituksiin ei tarvita tiivistelmää ja erillistä kansilehteä, mutta kirjoittajaa pyydetään laatimaan noin 1000 merkin mittainen nosto verkkolehden kansisivulle.
Kirjoituksen alussa mainitaan kirjoituksen tyyppi (esimerkiksi haastattelu, kirjaesittely jne.), otsikko
sekä kirjoittajan nimi, arvo, ammatti, työpaikka (jos on), osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

