
ELSA Finlandin kansallisen esseekilpailun säännöt  2021/2022

1 § Esseekilpailun teemana on suostumus rikosoikeudessa. Annetuista otsikoista kirjoittajan tulee valita
yksi. Kilpailuotsikot julkaistaan ELSA Finlandin kansallisen esseekilpailun Facebookissa ja ELSA
Finlandin nettisivuilla.

2 § Kirjoittaja määrittelee itse aineiston kirjoittamisensa tueksi. Kirjoittaja päättää itse 1-3
tutkimuskysymystä, joiden tulee ilmetä esseestä.

3 § Kilpailuun osallistutaan yksilöinä.

4 § Esseiden arvostelussa kiinnitetään huomiota tekstin rakenteen selkeyteen ja johdonmukaisuuteen,
aiheen käsittelyn sisällölliseen oikeellisuuteen, oikeuslähteiden riittävyyteen ja relevanttiuteen sekä
terveeseen lähdekritiikkiin. Arvostelussa otetaan myös erityisesti huomioon kirjoittajan omien
mielipiteiden esiin tuominen ja esittäminen.

5 § Plagiointi on ehdottomasti kiellettyä.

6 § Esseen pituuden tulee olla maksimissaan 15 sivua. Suositeltu viittauskäytäntö on OSCOLA.

7 § Fonttina tulee olla Garamond ja fonttikokona 12 pt. Rivivälin tulee olla 1,5 välityksen ollessa
otsikoiden ja kappaleiden jälkeen 12 pt. Alaviitteiden fonttikokona tulee olla 10 pt.

8 § Esseet tulee olla .doc- tai .docx-muodossa.

9 § Esseen alussa tulee olla kansilehti ja sisällysluettelo sekä lopussa lähdeluettelo noudattaen yleisiä
tieteellisen kirjoittamisen kriteereitä. Kansilehteä ja sisällys- ja lähdeluetteloa ei lueta mukaan esseen
pituuteen.

10 § Esseet kirjoitetaan suomeksi.

11 § Esseet tulee palauttaa sähköpostitse 28.2.2022 klo 23.59 mennessä osoitteeseen
academicactivities@fi.elsa.org.

12 § Esseet arvostelee Matti Tolvanen Itä-Suomen yliopistosta, joka valitsee määräajassa toimitettujen
esseiden joukosta ansioituneimmat esseet.

13 § Voittajaesseen valitsee Edita.

14 § Kilpailuun osallistujan tulee olla joko jonkin Suomen ELSAn paikallisryhmän jäsen tai kirjoilla
Suomessa jossakin oikeustieteellisessä tiedekunnassa opiskelijana. Osallistuminen on kielletty ELSA
Finlandin, ELSA Helsingin, ELSA Joensuun ja ELSA Rovaniemen kauden 2021/2022 sekä ELSA
Turun kausien 2021 ja 2022 hallitusten jäseniltä sekä direktoreilta. Osallistuminen on kiellettyä myös
ELSA Finlandin kauden 2020/2021 hallituksen jäseniltä ja direktoreilta.
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