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Suomen kasvatustieteellinen seura
KASVATUSALAN TUTKIMUKSIA -julkaisusarja

Kaikille kasvatustieteilijöille avoin, edullinen ja tasokas referee-julkaisukanava
”Kasvatusalan julkaisut ansaitsevat näkyvän, korkeatasoisen ja arvostetun julkaisufoorumin.” Tällainen tavoite asetettiin Kasvatusalan tutkimuksia -sarjalle sitä perustettaessa vuonna 1999. Nyt viidentoista vuoden ja 70 julkaisun jälkeen voimme iloksemme todeta sarjan täyttäneen nämä odotukset. Tervetuloa jakamaan
menestystä kanssamme! Tässä esitteessä kerromme avaintiedot sarjasta ja siitä,
miten pääset mukaan.

Mitä julkaistaan?
Kasvatusalan tutkimuksia – Research in Educational Sciences on kasvatustieteilijöiden oma referee-julkaisusarja. Sarjassa julkaistaan tieteellisesti korkeatasoisia
tutkimusraportteja ja kokoomateoksia kasvatustieteen eri osa-alueilta. Julkaisujen pääkielinä ovat suomi, ruotsi ja englanti, mutta myös muun kieliset käsikirjoitukset ovat tervetulleita.
Sarjaa julkaisee Suomen kasvatustieteellinen seura. Seura nimeää sarjalle toimituskunnan, joka vastaa sarjan koordinoinnista. Käytännön julkaisuprosessista
vastaa Koulutuksen tutkimuslaitos vuodesta 2009 alkaen.

Joustava julkaisuprosessi
Julkaisuprosessissa pyritään mahdollisimman pitkälti joustavuuteen ja nopeuteen.
Ota yhteyttä toimitukseen (yhteystiedot kääntöpuolella) ja kerro julkaisuideastasi
tai lähetä käsikirjoitus.
Kirjoitusohjeisiin voit tutustua Suomen kasvatustieteellisen seuran sivuilla:
www.kasvatus.net/kasvatusalan-tutkimuksia-julkaisusarja. Käsikirjoituksen jättämisen jälkeen pidämme sinut ajan tasalla julkaisusi vaiheista.

Ulkoasu
Laadukkaan sisällön lisäksi julkaisun edustava ulkoasu on teoksen menestyksen
elinehto. Graafikkomme suunnittelee yksilöllisen kannen teoksen sisällön ja toiveittesi mukaisesti. Myös julkaisun taittoasuun voit halutessasi vaikuttaa.

Markkinointi ja tiedottaminen
Hyvin tekemäsi työ eli kirjasi tulee näkyväksi vain tiedottamisen ja markkinoinnin kautta. Tässä tulemme kirjoittajaa vastaan tekemällä halutessasi julkaisustasi
tiedotus- ja markkinointisuunnitelman. Tähän kuuluu tiedottaminen medialle,
suoraan kohderyhmille sekä erilaiset markkinointitoimenpiteet ja -materiaali.
Osallistumisesi tiedottamiseen ja markkinointiin voi vaihdella omien intressiesi
mukaan. Lisäksi myös seura markkinoi ja tiedottaa aktiivisesti julkaisuista.

Ammattitaitoinen tuki käytettävissäsi
Koulutuksen tutkimuslaitos tarjoaa sinulle ammattimaista osaamista julkaisuprosessin eri osa-alueilla. Sarjan tuottamiseen tutkimuslaitoksessa osallistuvat henkilöt auttavat mielellään sinua. Takakannessa on meidän kaikkien yhteystiedot.

Kallistako?
Julkaisukustannukset pyritään pitämään mahdollisimman alhaisina. Julkaiseva
laitos tai yksittäiset tutkijaryhmät maksavat teosten toimittamiseen, taittoon
ja painattamiseen liittyvät kulut. Vastaavasti ne saavat suuren osan julkaisujen
myyntituotoista. Kustakin julkaisusta tehdään kustannussopimus, kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi.
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