
LAKIMIES-AIKAKAUSKIRJAN KIRJOITTAJAOHJEET 
 
 
 

I Yleistä 
 

– Lakimies-aikakauskirja on Julkaisufoorumi-hankkeen tasoluokituksessa tasolle 2 (johtava taso) 
sijoitettu oikeustieteellinen julkaisu, jossa on omat osastot artikkeleita, katsauksia ja pienempiä 
kirjoituksia, väitöksiä (lectio praecursoria ja vastaväittäjän lausunto), keskustelupuheenvuoroja, 
oikeustapauskommentteja, kirja-arvosteluja sekä tiedotuksia varten. Artikkeliosastossa 
julkaistavaksi tarjottavien kirjoitusten arvioinnissa käytetään toimituksen ulkopuolisia tieteellisiä 
asiantuntijalukijoita. Myös muille osastoille tarjottavista kirjoituksista voidaan pyytää vertaisarviota. 
Oikeustapauskommentteja-osastolle voi tarjota myös laajempaa esimerkiksi KKO:n tai KHO:n 
ratkaisua tai useampaa ratkaisua analysoivaa vertaisarviointiin lähetettävää kirjoitusta.  

 
– Lakimieheen otettujen kirjoitusten julkaisuoikeudet kuuluvat Suomalaiselle 
Lakimiesyhdistykselle. Näiden oikeuksien luovutuksesta sovitaan kirjallisesti ennen artikkelin 
julkaisemista. Sopimusasiakirjalomake tulee palauttaa allekirjoitettuna yhdistyksen toimistoon 
viikon kuluessa siitä, kun kirjoittaja on saanut lomakkeen täytettäväkseen. 
 

– Lakimies-lehdelle tarjottavat kirjoitukset toimitetaan lehdelle journal.fi-palvelun 
(https://journal.fi/) kautta. Tarjottuja kirjoituksia koskeva toimituksellinen yhteydenpito 
toteutetaan myös mainitun palvelun kautta.  

 
II Kirjoittajaohjeet 

 
Kirjoittajan tulee huolehtia siitä, että julkaistavaksi tarjottava kirjoitus on oikoluettu ja laadittu 
näiden ohjeiden mukaisesti. 

 

1. Yleisiä kirjoittamisohjeita 
 

– Koko teksti (otsikot mukaan lukien) kirjoitetaan samalla kirjasinlajilla ja pistekoolla ilman 
tavutusta ja oikean reunan tasausta. Käytettäväksi suositellaan Word-muotoista tiedostoa. 

– Korostettavaksi halutut sanat kursivoidaan. Alleviivauksia, lihavointeja tai harvennuksia ei 
käytetä, paitsi jos niitä on kirjoituksessa olevissa sitaateissa. Jos tekstissä viitataan 
toiseen kirjoittajaan, nimi kursivoidaan vain ensimmäisellä kerralla (kursivoinneista lähdeviitteissä 
ks. ohjeiden kohta 2.) 

– Säädöksestä ilmoitetaan ensimmäistä kertaa mainittaessa koko nimi ja säädösnumero sekä 
tarvittaessa merkitään jatkossa käytettävä lyhenne: "...kuluttajansuojalaissa (38/1978, KSL)..." 

– Kuvioiden otsikot merkitään kuvion alapuolelle. Taulukoiden otsikot merkitään 
taulukon yläpuolelle. Kuviot ja taulukot numeroidaan juoksevasti. 

 
– Kirjoittajan mahdollinen sidonnaisuus (lausunnon antaja, konsultti yms.) 
kirjoituksessa käsiteltävään asiaan tulee ilmoittaa kirjoituksen ensimmäisessä 
alaviitteessä. 

– Kirjoituksen toimittamisen yhteydessä ilmoitetaan myös kirjoittajan osoite- 
ja puhelinnumerotiedot.  

 
2. Lähdeviittaukset 

 

https://journal.fi/


– Lähdeviitteet ovat juoksevasti numeroituina sivun alalaidassa, ja viitteen numero sijoitetaan 
yläindeksiksi päätekstiin virkkeen pisteen perään. Jos viittaus koskee vain yksittäistä sanaa tai 
virkkeen osaa, numero voidaan sijoittaa heti tällaisen sanan tai virkkeen osan perään. 
– Sivunumeron eteen merkitään ”s.” ja palstan ”p.”. Kun viitataan useammalle perättäiselle sivulle, 
käytetään merkintää ”s. 22–27” tai poikkeuksellisesti ”s. 22 ss.”, jos viitattu alue on laaja. Jos 
viitataan kahdelle peräkkäiselle sivulle, merkitään ”s. 22–23”. 

 
– Jokaisesta lähteestä ilmoitetaan ensimmäisellä viittauskerralla myös bibliografiset tiedot. 

 
– Hallituksen esitykset merkitään seuraavasti: ”HE 2/2010 vp laiksi työaikalain 37 a 
§:n muuttamisesta”. Pelkkä ”HE 2/2010 vp” ei riitä. 

– Kirjallisuuslähteiden merkitsemisessä noudatetaan Viittaaminen kotimaisissa oikeustieteellisissä 
julkaisuissa -suositusta. Ks. https://www.lakimiesyhdistys.fi/wp-
content/uploads/2017/09/Viittaaminen-kotimaisissa-oikeustieteellisiss%C3%A4-julkaisuissa.pdf. 

– Alaviitteissä voidaan käyttää myös vakiintuneita latinankielisiä ilmauksia, kuten ”ibid.”. 
 

– Erillistä lähdeluetteloa ei suositella laadittavaksi. Kirjoittajan sukunimen mukainen 
aakkosellinen lähdeluettelo voidaan kuitenkin liittää kirjoituksen loppuun, jos kirjoituksessa 
käytetyt runsaat lähdeviittaukset edellyttävät erillistä lähdeluetteloa. 

 
3. Artikkelien ja pienempien kirjoitusten otsikointi 

 
– Kirjoituksen otsikossa ei tule käyttää alaotsikkoa kuin poikkeustapauksissa. 

 
– Väliotsikot tulee numeroida juoksevasti arabialaisin numeroin (1., 2., jne.), ja alaotsikot 
merkitään vastaavasti 1.1., 1.2., jne. 

– Kirjoituksissa ei suositella käytettäväksi ilman otsikkoa jääviä johdantokappaleita pääluvun ja 
sen alalukujen välissä eli alaotsikon (esim. 2.1.) tulee seurata välittömästi väliotsikkoa (2.). 

 
4. Artikkelit 

 
– Artikkelin enimmäispituus on noin 60 000 merkkiä alaviitteet ja välilyönnit mukaan luettuna eli 
noin 20 liuskaa 1,5 rivivälillä. 
– Artikkeliin merkitään otsikon alapuolelle 3–6 hakusanaa, joista yhden tulee olla 
oikeudenalakohtainen systemaattinen tai vakiintunut hakusana ja muut kuvailevia hakusanoja. 
Hakusanoina pyydetään mahdollisuuksien mukaan käyttämään eduskunnan kirjaston EKS- 
asiasanaston sanoja (https://www.eduskunta.fi/kirjasto/EKS/). 

 
– Artikkeliin tulee liittää noin puolen liuskan mittainen englanninkielinen tiivistelmä (sama 
otsikko kuin artikkelilla), jossa esitetään lyhyesti artikkelin keskeiset tutkimustulokset ja 
johtopäätökset. Toimitus huolehtii tiivistelmän kielentarkastuksesta. Englanninkieliseen 
tiivistelmään suositellaan laitettavaksi mukaan suomenkielinen versio. 

 
– Halutessaan kirjoittaja voi ilmoittaa myös kirjoituksensa saksankielisen otsikon. 

 
5. Oikeustapauskommentit 

 
– Oikeustapauskommentin enimmäispituus on noin 28 000 merkkiä alaviitteet ja välilyönnit 
mukaan luettuna eli noin kymmenen liuskaa 1,5 rivivälillä. 

– Kommentteihin ei oteta tuomioistuimen ratkaisuselostetta tai päätöstä sellaisenaan, vaan 
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kirjoittaja sisällyttää niistä keskeiset seikat kommenttiinsa. Jos oikeuskäytäntöosaston toimittajan 
kanssa erikseen siitä sovitaan, tuomioistuimen päätös tai osa siitä voidaan ottaa kommentin edelle. 

 
6. Kirja-arvostelut 

 
– Kirja-arvostelun suosituspituus on 6 000–16 000 merkkiä alaviitteet ja välilyönnit mukaan lukien, 
toisin sanoen 3–7 liuskaa 1,5 rivivälillä. 

– Kotimaisen teoksen otsikkotiedot merkitään seuraavasti: Pekka Koponen: Talousrikokset rikos- ja 
rikosprosessioikeuden yhtymäkohdassa. Erityisesti tahallisuuden ja syytesidonnaisuuden kannalta 
tarkasteltuna. Suomalaisen Lakimiesyhdistyksen julkaisuja A-sarja N:o 249. Helsinki 2004. XXXVII + 
366 sivua. Toimitetun teoksen tiedot merkitään seuraavasti: Kansainväliset ympäristösopimukset. 
Tuomas Kuokkanen – Juhani Parkkari (toim.): Edita Publishing Oy. Helsinki 2004. 1159 sivua. 

 
– Ulkomaisen monografian tiedot merkitään seuraavasti: Gerard McMeel – John Virgo: Financial 
Advice and Financial Products. Law and Liability. Oxford: Oxford University Press 2001. LXVI + 925 
sivua. Toimitetun teoksen tiedot merkitään seuraavasti: Analytic Philosophy. An Anthology Edited by 
A.P. Martinich – Ernest Sosa. Blackwell Philosophy Anthologies. Oxford: Blackwell Publishers 2001. IX 
+ 517 sivua. 

 
– Vastaväittäjänlausunnon (enimmäispituus noin 28 000 merkkiä eli noin 12 liuskaa 1,5 rivivälillä) 
lyhentäminen voidaan osoittaa esimerkiksi maininnoin ”pääosa lausunnosta” tai ”lausunto vähäisin 
muutoksin”. Lausuntoon lisätään alaviite, josta käyvät ilmi vastaväittäjä, väittelijän korkeakoulu ja 
tiedekunta sekä lausunnon päiväys (”Virallisen vastaväittäjän, dosentti Matti Virtasen Helsingin 
yliopiston oikeustieteelliselle tiedekunnalle antama 12.12.2004 päivätty lausunto.”). 
 
III Kirjoitusten toimittaminen toimitukselle 

 
– Kaikki kirjoitukset toimitetaan toimitukselle sähköisesti journal.fi-palvelun (https://journal.fi/) 
kautta. Tarkemmat ohjeet kirjoituksen toimittamisesta löytyvät ko. palvelusta. Kirjoituksen 
toimittaminen edellyttää rekisteröitymistä palvelun käyttäjäksi. Toimituksellinen yhteydenpito 
toteutetaan myös palvelun kautta.  

 
IV Referee-menettely artikkeliosastoon tarjottaville kirjoituksille 

 
– Artikkeliosastossa julkaistavaksi tarkoitetut käsikirjoitukset lähetetään ennen julkaisupäätöksen 
tekemistä kahdelle toimituksen ulkopuoliselle refereelle arvioitavaksi. Päätoimittaja kutsuu refereet 
arvioitavaa käsikirjoitusta koskevan tieteellisen asiantuntemuksen perusteella. Heidän tulee olla 
suhteessa arvioitavaan käsikirjoitukseen riippumattomia väitelleitä tutkijoita tai muita 
asiantuntijoita. 
– Vertaisarviointimenettelyä koskevat keskeiset tiedot ja asiakirjat tallennetaan Lakimies- 
aikakauskirjalle myönnetyn vertaisarviointitunnuksen käytön edellytysten mukaisesti. Julkaistujen 
artikkelien osalta tämä koskee lähetettyä käsikirjoitusta, arvioitsijoiden lausuntoja ja 
julkaisupäätöstä. Hylättyjen käsikirjoitusten osalta tallennetaan käsikirjoituksen otsikko sekä 
kirjoittajan ja arvioitsijoiden nimet. Tiedot eivät ole julkisia. 
– Kirjoitus toimitetaan asiantuntijalle nimettömänä ja tunnistetiedot poistettuna, samoin 
referee-palaute kirjoittajalle. Vuosikerran viimeisessä lehdessä julkaistaan lista kyseisen vuoden 
lehtiin tarjottujen artikkelien refereenä toimineista. 

 
 

V Eripainokset 
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– Kirjoittaja saa kirjoituksestaan eripainoksen pdf-tiedostona. 
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