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Arviointiohjeet Kulutustutkimus.nyt – lehteen
Kiitos sinulle, kun olet lupautunut arvioimaan Kulutustutkimus.nyt –
lehteen tarjottua artikkelin käsikirjoitusta.
Kulutustutkimus.nyt lehden tarkoituksena on toimia suomalaisten
kulutustutkijoiden tieteellisenä foorumina. Siinä julkaistavat
artikkelit ovat kirjoitettu suomen tai ruotsin kielellä.
Arviointiprosessin tarkoituksena on taata lehdessä julkaistujen
artikkelien laatu. Kirjoittajien on usein vaikea olla täysin
objektiivinen oman kirjoituksensa suhteen ja näin ollen heille on
hyötyä asiantuntevista kommenteista ja kehitysehdotuksista.
Arvioijan rooli
Huomioithan arvioidessasi seuraavat asiat:
1. Asiantuntemus. Arvioijat valitaan harkiten kyseiseen käsikirjoitukseen sopiviksi.
Aina käsikirjoitus ei ole suoraan arvioijan omaa asiantuntemusta, mutta silti
kommentit voivat olla hyvinkin hedelmällisiä ja työtä kehittäviä. Jos kuitenkin
koet, että käsikirjoitus ei sovi sinulle, ole yhteydessä käsikirjoituksen sinulle
lähettäneeseen henkilöön.
2. Luottamuksellisuus. Arvioijat saavat käsiinsä julkaisemattomia artikkelien
käsikirjoituksia, joita täytyy kohdella luottamuksellisesti. Arvioijan ei tule kertoa
muille mitä papereita hän arvioi, eikä antaa arvioitavia papereita muille
henkilöille. Arvioijan kannattaa huolellisesti poistaa dokumenteista omat
tietonsa.
3. Eturistiriita. Mikäli arvioija havaitsee eturistiriidan arvioidessaan käsikirjoitusta,
tulee hänen olla yhteydessä käsikirjoituksen hänelle lähettäneeseen henkilöön.
4. Akateemiset saavutukset. Käsikirjoitus tulee arvioida sen akateemisten
saavutusten perusteella.
5. Arvioinnin perustelut. Kriittinen tai negatiivinen arviointi täytyy perustella
huolellisesti esimerkiksi vaihtoehtoisilla lähteillä.
6. Plagiointi ja tekijänoikeus. Mikäli arvioija huomaa käsikirjoituksen sisältävän
plagiointia alkuperäisen lähteen väärinkäyttöä, tai muun tekijänoikeuden
rikkomista, tulee arvioijan olla yhteydessä käsikirjoituksen hänelle
lähettäneeseen henkilöön.

7. Vastausaika. Arvioijaa pyydetään palauttamaan arviointi kolmen viikon kuluessa
sen saamisesta. Näin taataan kirjoittajalle nopea palaute hänen työstään.

Arvioinnin osa-alueet
Kulutustutkimus.nyt –lehden arviointi on vapaamuotoinen. Sen tulisi kuitenkin
sisältää arvioinnit vähintään seuraavista osa-alueista:
1. Ainutlaatuisuus/omaperäisyys. Tuodaanko käsikirjoituksessa esille uutta ja
merkityksellistä tietoa kyseessä olevasta ilmiöstä?
2. Käsikirjoituksessa esille tuotu kirjallisuus. Tuleeko käsikirjoituksessa esille
riittävä oleellisen kirjallisuuden hallinta ilmiön ja tutkimuskysymyksen
suhteen? Onko työssä jäänyt huomioimatta joitain oleellisia lähteitä?
3. Metodologia. Onko tutkimusasetelma rakennettu tutkimuskysymykseen
soveltuen? Ovatko menetelmät ja analyysi perusteltuja ja onko niiden käyttö
riittävästi kuvattu?
4. Tulokset. Ovatko tulokset esitetty selkeästi ja analysoitu riittävästi? Vetääkö
johtopäätösluku yhteen käsikirjoituksen muut osa-alueet?
5. Teoreettiset ja käytännölliset implikaatiot. Tuodaanko käsikirjoituksessa
selvästi esille teoreettisia tai käytännönläheisiä implikaatioita? Pyrkiikö
käsikirjoitus supistamaan teorian ja käytännön välistä kuilua? Osoittaako
käsikirjoitus tulosten merkittävyyttä kulutustutkimukselle?
6. Käsikirjoituksen kieli. Onko käytetty kieli selkeää ja yksiselitteistä? Onko
käsikirjoituksen teksti riittävän argumentoivaa? Onko käsikirjoitus
kieliopillisesti riittävällä tasolla?

Suositukset
Vapaamuotoisen arvioinnin tuloksena arvioijan tulee esittää suositus siitä,
mikäli ehdotettu käsikirjoitus
a. Hyväksytään
b. Hyväksytään pienin muutoksin
c. Hyväksytään, mikäli käsikirjoitukseen tehdään suuria muutoksia
d. Hylätään
Lisäksi arvioijalta toivotaan kommenttia, onko hän halukas lukemaan
käsikirjoituksen seuraavan version.
Valmis arviointi palautetaan sille henkilölle, joka on lähettänyt käsikirjoituksen,
ellei muuta ole sovittu.
Kulutustutkimuksen seura kiittää kaikkia arvioijia heidän ajastaan ja
paneutumisestaan suomalaisen kulutustutkimuksen kehittämiseksi.

Arviointiohjeet on sovellettu lehden käyttöön Emeraldin yleisistä arviointiohjeista.

