
Markku Löytönen 
 
 

Ohjeita lähdeviittausten tekemiseen 
 
 
Ohjeiden lyhyt historia 
 
Erilaisia ohjeita lähdeviittausten tekemiseen on kirjoitettu maantieteen laitoksen opettajien toimesta jo 
pitkään. Niinpä myös tässä olevien kirjallisten ohjeiden historia ulottuu vähintään 20-30 vuoden 
taakse. Työhön ovat osallistuneet niin monet opettajat, että kaikkien luetteleminen on jokseenkin 
mahdoton urakka. Ohjeiden lopussa oleva lähdeluettelo antaa viitteitä siitä, ketkä kaikki ovat työhön 
osallistuneet. Lähdeluettelossa on myös mukana myös muita teoksia ja kirjoitusoppaita. 
 
 
Ohjeiden tarkoitus 
 
Tässä olevat ohjeet on laadittu Helsingin yliopiston maantieteen laitoksen käyttöön. Tavoitteena on 
yhtenäistää sekä lähdeviittauskäytäntö että lähdeluettelon laatiminen. Ajatuksena on, että seminaarin 
johtajasta tai pro gradu –tutkielman ohjaajasta riippumatta kaikki käyttäisivät yhteneväisiä ohjeita. 
Opiskelijan näkökulmasta kirjallisten töiden laatiminen on näin helpompaa, koska tarvitsee opetella 
vain yksi tapa tehdä viittauksia ja laatia lähdeluettelo. 
 
Lisäksi tähän on kirjattu muutamia perusasioita kuvien ja taulukoiden laatimisesta sekä työn 
taittamisesta. Vaikka nämä ohjeet on kirjoitettu seminaaritöitä ja kurssiraportteja ajatellen, soveltuvat 
kuvia, taulukoita, taittoa ja lähteitä koskevat ohjeet myös LuK–tutkielman ja pro gradu –tutkielman 
laatimiseen. 
 
Ohjeita varsinaisesta kirjoittamisesta ei ole sisällytetty tähän kirjoitukseen. Lopussa olevasta 
lähdeluettelosta löytyy useita teoksia, joista voi etsiä neuvoja ja ohjeita kirjoittamiseen. Yksi asia 
kannattaa kuitenkin mainita; aloittaminen on aina vaikeinta. Kun työhön lopulta ryhtyy, se sujuu 
paljon helpommin kuin aluksi kuvittelikaan. Aloittamiseen kannattaa siis panostaa ja tehdä se ajoissa – 
kiire tulee siitä huolimatta. 
 
 
Lähdeviittausjärjestelmistä 
 
Lähdeviittausjärjestelmät voidaan jakaa karkeasti kolmeen ryhmään. Näistä ensimmäinen on nk. 
Vancouver-järjestelmä. Vancouver-järjestelmässä viittaukset numeroidaan juoksevasti aloittaen 
ykkösestä ja merkitään haluttuun kohtaan tekstissä. Tässä esimerkki [1, 2]. Toisinaan numerot 
merkitään yläindekseinä, kuten tässä.1,2,7 Numeroita vastaavat lähteet löytyvät kirjoituksen lopusta 
numerojärjestyksessä. Tai sitten ne löytyvät aakkosjärjestyksessä – tällöin viittaukset tekstissä eivät ala 
ykkösestä, vaan siitä numerosta, johon ensimmäiseksi viitataan ja jonka numero vastaa lähdeluettelon 
aakkosjärjestystä. 
 
Toinen yleisesti käytössä oleva lähdeviittausjärjestelmä on nk. noottiapparaatti. Siinä lähteet merkitään 
tekstiin juoksevilla numeroilla, kuten Vancouver-järjestelmässä, mutta kaikki viitteet taitetaan sen 
sivun alareunaan, jolla viittaus on. Eräät julkaisusarjat taittavat nootit varsinaisen tutkimuksen ja 
lähdeluettelon väliin. Noottiapparaatti on yleisimmin käytössä humanistisissa ja yhteiskuntatieteellisissä 
sarjoissa, mutta voi siihen törmätä luonnontieteissäkin. Myös noottiapparaatista on yhtä monta 
muunnosta kuin on sitä käyttäviä julkaisusarjojakin. 
 
Maantieteen laitoksella käytetään nk. Harvard-lähdeviittausjärjestelmää, joka on kolmas yleisesti 
käytössä olevista järjestelmistä ja kenties kaikkein tavallisin juuri luonnontieteellisissä julkaisusarjoissa. 
Harvard-järjestelmässä lähdeviittaus merkitään tekstiin tavallisesti sulkuihin kirjoittamalla ensin tekijän 
sukunimi, sitten painovuosi ja haluttaessa kaksoispiste ja sivunumerot, joille viitataan. Tässä esimerkki 
(Fogelberg 1985: 22-23). Lähteet löytyvät aakkostettuna lähdeluettelosta. Harvard-järjestelmän etuna 



on yksinkertaisuus ja selkeys. Lukija myös näkee heti, kehen kirjoittaja viittaa. Viittaus vie vähän 
enemmän tilaa kuin Vancouver-järjestelmässä, mutta palvelee lukijaa paremmin. Harvard-järjestelmä 
sallii viittausten kirjoittamisen myös varsinaisen tekstin muotoon. 
 
 
Älä hätäänny sekavuudesta 
 
Edellä kuvattua sekavuutta ei pidä hämmästyä – se on nimittäin hyvin tavallista kaikissa 
lähdeviittausjärjestelmissä ja niiden lukemattomissa muunnelmissa. Vaikka jokin julkaisusarja 
ilmoittaisi käyttävänsä esimerkiksi Vancouver-järjestelmää, on aina kysymyksessä jokin järjestelmän 
muunnos. Jokainen käsikirjoitus onkin laadittava niiden ohjeiden mukaan, jotka löytyvät julkaisusarjan 
kirjoittajaohjeista. Kun seuraavan kerran käyt kirjastossa, poimi käteesi muutama eri tieteellinen 
julkaisusarja ja katso niiden kirjoittajaohjeita – löydät ne tavallisesti takakannesta tai lehden 
loppuosasta. Huomaat, että jokainen sarja on laatinut omat ohjeensa ja ne poikkeavat toisistaan. Joskus 
erot ovat hyvin pieniä, kuten erotetaanko sukunimi etunimestä pilkulla vai ei, tai kirjoitetaanko 
etunimi auki, tai laitetaanko pilkku vai kaksoispiste ennen sivunumeroita. Ohjeita on noudatettava 
tunnollisesti – virheellisesti laaditut käsikirjoitukset palautetaan kirjoittajalle “teknistä viimeistelyä 
varten”. 
 
 
Milloin viitataan 
 
Lähdeviittaus kertoo lukijalle, kuka on esittänyt tietyn asian, millä perusteella kirjoittaja väittää jotain, 
minkälaiseen lähteeseen jokin taulukko perustuu jne. Lähdeviittauksella on tutkijan ajatuksen kulun 
kannalta tärkeä tehtävä. Niinpä viittauksia tehtäessä tarkoituksena on yhtäältä antaa kunnia sille 
tutkijalle, joka tietyn ajatuksen on esittänyt omassa tutkimuksessaan, ja toisaalta osoittaa lukijalle 
kirjoittajan hallitsevan tutkittavaan aiheeseen liittyvän tieteellisen keskustelun. Osa viittauksista kertoo 
lukijalle, mistä jotkin lähdetiedot – esimerkiksi tilastotaulukot – on saatu. 
 
Yksinkertaista ja yksiselitteistä ohjetta siitä, milloin pitää viitata ja milloin ei tarvitse viitata, ei ole 
olemassa. Kirjoittaja joutuukin aina valitsemaan, mitkä lukemistaan kirjoista ja artikkeleista ja muista 
lähteistä hän ottaa mukaan lähteiksi. Muutama periaate kannattaa pitää mielessä valintoja tehdessään. 
Yleisiin hakuteoksiin, kuten tietosanakirjoihin, ensyklopedioihin ja vastaaviin ei viitata. Niiden 
katsotaan kuuluvan yleissivistykseen. Toisaalta laajoissa ensyklopedioissa saattaa olla tutkimustasoista 
tekstiä (esimerkiksi Encyclopedia Britannica), joka vaatii viittauksen. Ylenpalttista viittaamista 
kannattaa myös välttää. Seminaarityön voi täyttää lähdeviittauksilla, mutta silloin teksti muuttuu 
sekavaksi ja vaikeasti luettavaksi. 
 
 
Miten viittaus sijoitetaan tekstiin 
 
Lähdeviittaus sijoitetaan varsinaiseen tekstiin sulkuihin siihen paikkaan, jossa viittaus halutaan tehdä. 
Tavallisesti paikka on lauseen tai virkkeen lopussa. Lähdeviittausta ei eroteta pisteellä itse lauseesta 
missään tapauksessa. Tässä esimerkiksi (Fogelberg 1985). 
 
Kuvien ja taulukoiden lähteet merkitään Harvard-järjestelmässä täsmälleen samalla tavalla kuin 
varsinaisessa tekstissäkin. Viitteet sijoitetaan kuvatekstin tai taulukkotekstin loppuun sulkuihin. 
Merkintää “lähde:” tai muuta vastaavaa ei kirjoiteta – eihän sitä kirjoiteta muuallekaan 
lähdeviittauksen yhteyteen. 
 
 
Esimerkkejä Harvard-järjestelmästä 
 
Lädeviittauksia tekstiin merkittäessä on noudatettava tiettyjä sääntöjä, joista seuraavassa esimerkkejä. 
 
Viittaus yhden kirjoittajan tutkimukseen. 
 



... AIDS-tapausten määrä Afrikassa on Kalliolan (1998: 2-4) mukaan kasvanut odotettua nopeammin. 

... AIDS-tapausten määrä Afrikassa on kasvanut odotettua nopeammin (Kalliola 1998: 2-4). 
 
Kun viitataan useaan lähteeseen samassa kohdassa, viittaukset merkitään vanhimmasta uusimpaan ja 
erotetaan puolipisteellä toisistaan. Jos painovuosi on sama, silloin nämä viitteet aakkostetaan 
keskenään ja erotetaan toisistaan puolipisteellä. 
 
... usean tutkimuksen mukaan Itämeren fosforikuormitus on lisääntynyt (Laine 1976; Ruonala 1985; 
Viljakainen 1993; Anttila 1997; Zodiac 1997; Susi 2000). 
 
Kun viitataan samojen tekijöiden eri vuosina painettuihin tutkimuksiin, vuosiluvut erotetaan toisistaan 
pilkulla – ei siis puolipisteellä, kuten eri tekijöiden tutkimukset. 
 
... (Zodiac & Susi 1987, 1990, 1996). 
 
Jos taas viitataan samojen kirjoittajien samana vuonna julkaisemiin tutkimuksiin, ne erotetaan 
toisistaan lisäämällä pienaakkonen vuosiluvun perään aloittaen a-kirjaimesta. Tällöin myös 
lähdeluetteloon on lisättävä vastaavat pienaakkoset, jotta lukija löytää juuri oikean lähteen. 
 
... (Karhu 1999a, 1999b, 1999c). 
 
Jos kirjoittajia on kaksi, merkitään kummankin sukunimi lähdeviittaukseen. 
 
... (Hirvi & Virtanen 1997). 
 
Jos kirjoittajia on enemmän kuin kaksi, merkitään vain ensimmäinen kirjoittaja lähdeviittaukseen ja 
muut korvataan latinankielisin sanoin et al. (ynnä muut). 
 
... (Zodiac et al. 1995). 
 
Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu aina etsiä käsiinsä alkuperäinen lähde. Joskus tämä ei onnistu, 
sillä varsinkin vanhoja tutkimuksia saattaa olla vaikea saada käsiinsä edes kaukolainoina. Jos näin käy, 
silloin on selvästi merkittävä lähdeviittaukseen, että viittaus on toisenvarainen. 
 
... (Copernicus 1543, cit. Lehti 1999). 
 
Toinen vaihtoehto tällaisessa tilanteessa on kirjoittaa viittaus auki. 
 
… Lehti (1999) toteaa, että jo Copernicus (1543)... 
 
Tieteellisiä klassikoita julkaistaan toisinaan näköispainoksina tai alkuperäistä vastaavina 
uusintapainoksina. Tällaiseen on hyvä viitata käyttämällä kahta vuosilukua, joista ensimmäinen 
ilmaisee alkuperäisen painovuoden ja jälkimmäinen näköispainoksen painovuoden. Lähdeluetteloon on 
tällöin merkittävä molemmat painovuodet samassa järjestyksessä. 
 
... (Christaller 1933/1966). 
 
Lähdeviittauksen pääsanan – siis sanan, jolla se löytyy lähdeluettelosta – muodostaa aina ensimmäinen 
kirjoittaja. Jos kirjoittajaa ei ole, pääsanan muodostaa julkaisun otsikko, ja julkaisu aakkostetaan sen 
mukaan. Tällöin viittaus tekstissä tapahtuu otsikon mukaan. Pitkät otsikot kannattaa lyhentää, kunhan 
viite yksilöi teoksen lähdeluettelossa. 
 
... (Suomenmaa 1 1967; Suomen Kartasto 1999; Suomen tilastollinen... 1998). 
 
Välillä törmää sellaisiin lähteisiin, joissa ei ole lainkaan painovuotta. Niihin viitataan, kuten muihinkin 
lähteisiin, mutta vuosiluvun tilalle merkitään s.a. (sine anno eli ilman vuotta). 
 



... (Postinohjausohjeita s.a.). 
 
Ja sitten internetistä löytyvät lähteet. Internetin kautta voi hakea monenlaista tietoa varsin kätevästi ja 
nopeasti. Siihen viitataan tekstissä kuten mihin tahansa muuhunkin lähteeseen. Itse asiassa internet on 
vain yksi jakelukanava muiden joukossa. Lähdeluetteloon tällainen viite merkitään hieman 
poikkeavasti, mutta tästä enemmän jäljempänä. 
 
 
Lähdeluettelo 
 
Lähdeluettelon tehtävä on antaa lukijalle riittävät bibliografiset (tai arkistointitiedot) lähteiden 
löytämiseksi tai kopioiden hankkimiseksi. Lähdeluetteloon merkitään kaikki ne lähteet, joihin on 
viitattu tutkimusraportissa – ja vain ne lähteet, joihin on viitattu. Harvard-järjestelmässä kaikki lähteet 
aakkostetaan lähdeluetteloon riippumatta siitä, minkälaisesta lähteestä on kysymys. 
 
Harvard-järjestelmä on parhaimmillaan, kun viitataan julkaistuihin lähteisiin. Se toimii kohtalaisesti 
myös silloin, kun viitataan ainutkertaiseen lähteeseen, kuten esimerkiksi Kansallisarkistossa olevan 
yksityiskokoelman kirjeeseen. Ainutkertaisen lähteen kohdalla lähdeluettelo on laadittava niin, että 
lähde löytyy arkistosta tai minne se sitten on sijoitettukin. Arkiston ja arkiston muodostajan lisäksi 
kannattaa merkitä lähteen signum. Ehkä tavallisin ainutkertainen lähde on pro gradu –tutkielma – siitä 
ilmoitetaan laitos (tai joskus kirjasto), jonne tutkielman kopio on sijoitettu. Ongelmallisissa tilanteissa 
on hyvä pitää mielessä, mikä on lähdeluettelon tehtävä; antaa lukijalle niin täsmälliset tiedot lähteestä, 
että lukija tietojen avulla löytää lähteen tai voi hankkia siitä kopion itselleen. 
 
Lähdeluettelon laatiminen on pikkutarkkaa työtä. Huolimattomasti ja epäjohdonmukaisesti laadittu 
lähdeluettelo antaa huonon kuvan kirjoittajasta. Pahimmassa tapauksessa lukija ei löydä 
lähdeluetteloon merkittyä lähdettä luettelossa olevien virheiden vuoksi. 
 
Lähdeluettelon laadinnassa pyritään myös sisäisesti johdonmukaiseen käytäntöön. Esimerkiksi jos 
käytät lyhenteitä, niiden tulee perustua joko tutkimusraportissa käytettyyn kieleen tai latinan kielen 
sanoihin. Niinpä lyhenteet cf., in, ed., eds., pp. ja et al. kuuluvat samaan yhteyteen ja vastaavasti vrt., 
teoksessa, toim., painos, s. ja ym. esiintyvät yhdessä. Joskus näkee käytettävän seuraavia lyhenteitä 
viitteiden yhteydessä: op. cit. (opere citato = kirjoitus, johon on jo viitattu) ja l.c. tai loc. cit. (loco citato = 
paikka, johon on jo viitattu). Nämä kuuluvat noottiapparaattiin, eikä niitä tule käyttää Harvard-
järjestelmässä lainkaan. 
 
Lähdeluettelon lukemista helpottaa, kun se taitetaan riippuvalla sisennyksellä. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yksittäisen lähdemerkinnän ensimmäinen rivi aloitetaan vasemmasta marginaalista ja kaikki muut 
rivit sisennetään muutaman millimetrin verran. Tällöin on myös tarpeetonta jättää tyhjää riviä 
lähteiden välille. 
 
Aakkostus on joskus ongelmallista, erityisesti ulkomaalaisten nimien kohdalla. Aakkostussääntö 
nimittäin riippuu kunkin kielen nimien oikeinkirjoitussäännöistä. Esimerkiksi D’Amato on 
aakkostetaan d-kirjaimen mukaan, mutta de Maupassant aakkostetaan m-kirjaimen mukaan. 
Vastaavasti del Aquila aakkostetaan a-kirjaimen mukaan, von Berg b-kirjaimen mukaan ja Van 
Denever v-kirjaimen mukaan. Myös tutkimusraportissa kieli vaikuttaa aakkostukseen. Esimerkiksi 
englanninkielisessä tutkimuksessa Väänänen aakkostetaan a-kirjaimen mukaan ja merkitään 
lähdeluetteloon ennen Varjolaa. Tekijöiden nimet kirjoitetaan siinä järjestyksessä kuin ne esiintyvät 
alkuperäisessä lähteessä. Kaikki nimet otetaan mukaan – vaikka niitä olisi 20 kappaletta. Toistomerkkiä 
ei käytetä, vaikka kysymyksessä olisi sama nimi, vaan jokainen lähdemerkintä tehdään täydellisenä. 
 
Lähteen otsikko merkitään täydellisenä ja täsmälleen siinä muodossa kuin se on lähteessä. Jos 
alkuperäisessä lähteessä on kirjoitusvirhe, se toistetaan, sillä lähde tallennetaan virheellisessä muodossa 
myös kirjallisuustietokantoihin. Jos tutkimuksessa on pääotsikko ja alaotsikko, molemmat kirjataan 
täydellisinä. Otsikot kirjoitetaan ensimmäisen sanan jälkeen pienillä alkukirjaimilla riippumatta 
alkuperäisen lähteen kirjoitusasusta. Otsikossa oleva välimerkki saattaa vaatia ison alkukirjaimen 



käyttöä. Kieli aiheuttaa jälleen ongelmia, sillä esimerkiksi saksankielisessä lähteessä oikeinkirjoitus 
vaatii tiettyjen sanojen kirjoittamista isolla alkukirjaimella. 
 
Lähdemerkinnässä kursivoidaan (tai alleviivataan) erillisteoksen nimi ja kausijulkaisun eli julkaisusarjan 
nimi. Sarjan nimeä ei lyhennetä, vaan se kirjoitetaan täydellisenä. Tarpeettomat sanat, kuten vol., no. ja 
ser. jätetään pois – nämä tiedot käyvät ilmi merkintätavasta. Erillisteoksen painopaikaksi merkitään 
nimiölehdellä tai sen kääntöpuolella oleva painopaikka tai kustantajan kotipaikka. Suuret kustantajat 
luettelevat usein monta paikannimeä. Näistä merkitään luettelossa ensimmäisenä oleva paikka. 
 
Seuraavassa on joukko esimerkkejä erilaisista lähteistä ja niiden merkitsemisessä noudatettavia ohjeita. 
 
Kirjoitus sarjajulkaisussa, jossa on jatkuva sivunumerointi. 
 
Ohlson, B. (1976). Sound fields and sonic landscapes in rural environments. Fennia 148, 33-43. 
Tikkanen, Matti (1977). Etelä-Satakunnan kallioperästä. Terra 89, 80-96. 
 
Kirjoitus sarjajulkaisussa, jossa kullakin kirjoituksella on oma, erillinen sivunumerointi. 
 
Hokkanen, M. (1995). Metsähallituksen luonnonsuojelualueet. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja 

B 42. 42 s. 
Rikkinen, Kalevi (1970). A circulation model of interprovincial migration in Finland. Fennia 99: 8. 17 s. 
Ruotsalo, Ritva (1967). Naturlandschaft und Siedlung in der Stadt Kuopio auf der finnischen 

Seenplatte. Annales Academiae Scientiarum Fennicae A III 91. 118 s. 
 
Erillisteos. 
 
Haggett, Peter (1975). Geography: A modern synthesis. 2 pain. 620 s. Harper & Row, New York. 
Norman, G.R. & D.L. Streiner (1994). Biostatistics, the bare essentials. 260 s. Mosby, St. Louis. 
 
Toimitettu erillisteos. 
 
Holm-Nielsen, L.B., I.C. Nielsen & H. Balslev (toim) (1989). Tropical forests: Botanical dynamics, 

speciation and diversity. 584 s. Academic Press, London. 
Talman, Risto (toim) (1983). Teollisuus. Suomen kartasto 241. 30 s. Maanmittaushallitus ja Suomen 

Maantieteellinen Seura, Helsinki. 
Barnes, P.J., I.W. Rodger & N.C. Thomson (toim) (1998). Asthma. Basic mechanisms and clinical 

management. 3 pain. 942 s. Academic Press, San Diego. 
 
Kokoomateoksessa julkaistu kirjoitus. 
 
Aario, Leo (1968). Finland. Teoksessa Ahlman, H.W. (toim). Allmän världsgeografi: Europa, 142-157. 

Natur och Kultur, Stockholm. 
Koski, R. (1983). Teollistuminen ja sen yhteiskunnallinen merkitys. Teoksessa Talman, Risto (toim). 

Teollisuus. Suomen kartasto 241, 2-3. Maanmittaushallitus ja Suomen Maantieteellinen Seura, 
Helsinki. 

 
Tietoteos, kartasto tai muu kollektiivisesti laadittu teos, jolle ei voida yksiselitteisesti määritellä 
kirjoittajaa tai toimittajaa. 
 
Palvelut ja aluerakenne (1983). Komiteanmietintö 1983: 33. Valtion painatuskeskus, Helsinki. 199 s. 
Toimintakertomus vuodelta 1975 (1976). Kymenlaakson seutukaavaliitto C:20. 234 s. 
Maapallomme II (1958). 799 s. WSOY, Porvoo. 
Luonnonsuojeluselvitysten laatimisopas (1993). Ympäristöministeriö, YSO-opas 5/93. 137 s. 
 
Artikkeli, jonka tekijä on tuntematon. 
 
Anon (1964). Juhannustanssit alkoholipoliittisena kysymyksenä. Alkoholipolitiikka 68, 57-62. 



 
Suullinen tiedonanto. 
 
Töyrymäki, Airi (2000). Suullinen tiedonanto 10.8.2000. 
 
Asiantuntijahaastatteluun viitataan ilmaisemalla haastatellun asema, koska sillä on asian kannalta 
merkitystä. 
 
Schulman, Harry (2000). Helsingin kaupungin tietokeskuksen tutkimuspäällikkö, dosentti. Haastattelu 

Helsingissä 4.5.2000. 
 
Julkaisematon tutkielma tai moniste merkitään lähdeluetteloon niin, että sen arkistointipaikka 
kerrotaan. Arkistointipaikka tarkoittaa sen ainutkertaisen kappaleen tai sen kopion, jota kirjoittaja on 
käyttänyt, paikkaa (esim. kirjasto). Tällaisen lähteen kohdalla ei kursivoida mitään. 
 
Alalammi, P. (1972). Ilmakuvauksen ja fotogrammetrian perusteet. 215 s. Julkaisematon moniste. 

Turun yliopiston maantieteen laitos, Turku. 
Ylönen, Reijo (1966). Jääesteiden aiheuttamista muutoksista ja lisäkustannuksista Suomen 

puunjalostusteollisuuden vientikuljetuksissa. 64 s. Julkaisematon lisensiaattitutkielma. Helsingin 
yliopiston maantieteen laitos, Helsinki. 

 
Viittaus sanomalehteen. Lehdestä merkitään päivämäärä, mutta ei sivunumeroita. Jos lehdessä on 
maininta rinnakkaispainoksesta (esimerkiksi Helsingin Sanomista tehdään useita rinnakkaispainoksia 
jakelualueen mukaan ja painokset poikkeavat toisistaan) mainitaan rinnakkaispainoksen tunnus 
(esimerkiksi kirjain). Kolumnistin nimi merkitään siinä muodosa kuin se esiintyy lehdessä. 
 
DDR:n metsät kuolevat (1985). Helsingin Sanomat 12.6.1985. 
Pekkanen (1984). Kauppavaihto Neuvostoliiton kanssa voimistumassa. Kansan Uutiset 14.6.1984. 
 
Viittaus tilastoon – huomaa, että tilastovuosi on yleensä eri kuin painovuosi. 
 
Suomen tilastollinen vuosikirja 1984 (1987). 521 s. Tilastokeskus, Helsinki. 
Maatalous 1983 (1985). Suomen virallinen tilasto XXXIX. Tilastokeskus, Helsinki. 
 
Viittaus karttaan. 
 
Peruskartta 1:20 000, lehti 2134 04 Lammi (1984). Maanmittaushallitus, Helsinki. 
Pitäjänkartta 1:20 000, lehti 677/255 Lammi (1937). Maanmittaushallitus, Helsinki. 
Suomen geologinen kartta 1:100 000. Maaperä, lehti 2134 Lammi (1986). Geologian tutkimuskeskus & 

Maanmittaushallitus, Helsinki. 
 
Viittaus kartan selitykseen. 
 
Lehijärvi, M. (1964). Kallioperäkartan selitys. Suomen geologinen kartta 1:100 000. Lehti 3111 Lahti. 

Geologinen tutkimuslaitos, Espoo. 
 
Viittaus ohjelmakirjastoon 
 
SYSTAT (1992). SYSTAT: Statistics v. 5. 2. laitos. Systat, Evanston, IL. 
 
 
WWW ja muut digitaaliset lähteet 
 
Tämä jakso perustuu Pauliina Raennon, Airi Töyrymäen ja Markku Löytösen yhteisjulkaisuun 
(Löytönen et al. 1987), jota olen hiukan muuttanut ja täydentänyt. 
 
 



Internetin hyödyt 
 
Alun perin Yhdysvaltain puolustushallinnon tarpeisiin kehitetty ja sieltä tiedemaailmaan nopeasti 
levinnyt internet saavutti ennennäkemättömän suosion 1990-luvulla (esim. Brunn et al. 1997). Tämä 
johtuu ensisijaisesti internetin yhden palvelun –  World Wide Webin – suosiosta: verkossa surffailusta 
ja näyttävien graafisten dokumenttien tutkimisesta on tullut monelle harrastus ja ajanviete. World 
Wide Web eli www tuntuu kasvavan päivittäin, samoin sen käyttäjien määrä. Kymmenet miljoonat 
ihmiset käyttävät internetiä ja www:tä päivittäin kaikkialla maailmassa. 
 
Verkon suurin ongelma on tavattoman huono signaali-kohina –suhde. Mikä tahansa hakupalvelimelle 
tarjottu sana tuottaa helposti kymmeniä tuhansia viittauksia, joista suurin osa on toinen toistaan 
kummallisempia dokumentteja. Verkossa on kuitenkin tarjolla myös paljon hyödyllistä tietoa. Sieltä voi 
käydä tarkastamassa kirjallisuusviitteitä, poimia ajan tasalla olevia tilastotietoja tai vaikkapa 
ilmoittautua kansainväliseen kongressiin. Tärkeällä sijalla tutkijan työssä ovat myös sähköpostin käyttö, 
verkkokeskustelut sekä tietojen ja tiedostojen vaihto kollegojen kesken. 
 
 
Muista lähdekritiikki 
 
Painetun julkaisun tuottaminen on siinä määrin kallista, että kustantajilla on käytössään tiukka 
laatujärjestelmä, jonka avulla pyritään varmistamaan painotuotteen sisällön oikeellisuus. Toki puhdasta 
huuhaata julkaistaan myös painetussa muodossa, mutta se on selvästi harvinaisempaa kuin internetissä 
olevan aineksen kohdalla. Tieteelliset julkaisusarjat pyrkivät varmistamaan laadun käyttämällä ns. 
asiantuntijatarkastusta; tavallisesti 2-3 ulkopuolista asiantuntijaa lukee julkaistavaksi tarjotun 
käsikirjoituksen ja antaa siitä yksityiskohtaisen lausunnon. Lausuntojen perusteella tieteellisen sarjan 
toimittaja päättää, kelpaako tutkimus julkaistavaksi hänen lehdessään. 
 
Internetissä kaikki on toisin. Internetistä voi löytää aivan mitä tahansa. Siellä on asiallista tietoa ja 
täyttä hölynpölyä sulassa sekamelskassa. Kuka tahansa voi laittaa mitä tahansa internetiin ihmisten 
tutkittavaksi. Minkäänlaista kontrollia tai laatujärjestelmää internet ei tunne. Netissä voi ”julkaista” 
ulkonäöltään ja kirjoitustyyliltään tieteelliseltä vaikuttavan raportin, jossa väitetään, että maapallo on 
litteä ja Aurinko kiertää maata. 
 
Internetistä lähes kokonaan puuttuva laatujärjestelmä korostaa tutkijan vastuuta. Käytettäessä 
internet-lähdettä on materiaalin luotettavuus tutkittava erityisen huolellisesti. Tieteessä tätä kutsutaan 
lähdekritiikiksi ja se koskee kaikkia lähteitä – yhtä hyvin internetistä löydettyjä tietoja kuin painettuja 
lähteitä ja julkaisemattomia lähteitä. 
 
 
Toimittajien murheet 
 
Tieteellisten sarjojen toimittajille sähköiset dokumentit – varsinkin verkosta erilaisilta kotisivuilta 
poimittu aineisto, sähköisten postituslistojen viestit ja henkilökohtaiset sähköpostiviestit yms. – ovat 
kuitenkin aiheuttaneet paljon pohdittavaa. Liioittelematta voidaan sanoa, että satojen vuosien aikana 
kehittynyt julkaisutoiminta viittausjärjestelmineen taipunut huonosti näiden dokumenttien kohdalla. 
Toimittajien tapaamisista on pohdittu viittausten muotoa eri viittausjärjestelmissä. Samoin on yritetty 
ratkaista, miten ja kenellä on dokumentointi- ja arkistointivastuu alkuperäisen ja usein ainutkertaisen 
sähköisen dokumentin osalta. 
 
Seuraavassa muutama ajatus näistä kysymyksistä Fennian toimittamisesta saatujen kokemusten valossa. 
Käytännön esimerkit perustuvat Fennian käyttämään Harvard-järjestelmään, ja lehteämme varten 
laadittuihin yksinkertaisiin ohjeisiin. 
 
 
Viittaus www-sivulle ja muihin verkkodokumentteihin 
 



Viite aakkostetaan pääsanan ja vuosiluvun mukaan. Tämän jälkeen merkitään dokumentin nimi ja 
muut siihen liittyvät tiedot, kuten julkaisija tai sivua ylläpitävä organisaatio. Kun kysymyksessä on 
verkosta poimittu sähköinen dokumentti, lisätään seuraavaksi se päivämäärä, jolloin viittauksessa 
esitetyt tiedot on luettu. Eräissä yhteyksissä on esitetty, että tässä kohdassa tulee mainita myös 
kellonaika. Pidän tätä kuitenkin tarpeettomana. Päivämäärän jälkeen merkitään verkko-osoite, josta 
dokumentti on luettu. Verkko-osoitteella tarkoitan netissä tarjolla olevaa URL-osoitetta, esimerkiksi 
näin: <http://www.helsinki.fi/ml/maant/web/webdoc14.html>. Verkkolähteeseen siis viitataan kuten 
painettuun lähteeseen nimen ja vuosiluvun tarkkuudella. Painettuun lähteeseen verrattavaa 
sivunumeroita verkkodokumenteissa ei yleensä ole, joten niitä ei merkitä. Verkko-osoite edustaa 
viitteessä julkaisusarjaa, eli tämä kohta kursivoidaan lähdeluettelossa. 
 
Viittaukset muihin sähköisiin dokumentteihin tehdään pääsääntöisesti edellä kuvattua periaatetta 
noudattaen. Niinpä viittaus sähköpostiviestiin tai postituslistalta tulleeseen viestiin kirjoitetaan 
tekstissä kuten mikä tahansa lähdeviite (esim. Raento 1997), kuitenkin siten, että lähdeluettelossa 
näkyy lähettäjän sähköpostiosoite. Fennian ohjeiden mukaan lähdeluetteloon viite merkitään 
aakkosjärjestyksessä seuraavasti: Raento, Pauliina <pauliina.raento@helsinki.fi> (1997). Terveisiä. 
Henkilökohtainen sähköpostiviesti 7.4.1997. Yleinen käytäntö on merkitä sähköposti- tai URL-osoite 
edellä kuvatulla tavalla <> –merkkien väliin. 
 
Viittaukset muihin sähköisessä muodossa oleviin dokumentteihin tehdään edellä olevien periaatteiden 
mukaan. Tällaisia dokumentteja ovat esimerkiksi CD-ROM-julkaisut, tietokoneohjelmat tai verkosta 
löytyvät kirjallisuustietokannat. Yleensä nämä sisältävät kaikki viittaukseen tarvittavat tiedot; tekijän, 
otsikon, julkaisuvuoden, julkaisijan, painopaikan tai verkko-osoitteen jne. 
 
 
Dokumentointivastuu tutkijalla 
 
Laatujärjestelmän puutteen ohella verkon toinen suuri ongelma on tietojen alituinen muuttuminen ja 
dokumenttien katoaminen. On hyvin tavallista, että kansainvälisesti tunnetun yrityksen tai suuren 
organisaation mielenkiintoisia tietoja sisältänyt kotisivu katoaa jälkiä jättämättä, tai sen sisältöä 
muutetaan niin, että viittauksessa tarkoitettua materiaalia ei enää löydykään. Useimmissa tapauksissa 
vanhoja kotisivuja ei anneta käyttöön, vaikka niitä pyytäisi webmasterilta. Tietojen muuttuminen ja 
katoaminen on verkon ominaisuus, eikä kukaan kanna asiasta vastuuta. 
 
Tieteellisen julkaisusarjan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kirjoittajan on huolehdittava lähteen 
dokumentoinnista arkistoimalla se joko digitaalisessa tai painetussa muodossa. Lisäksi dokumentti on 
arkistoitava juuri siinä muodossa, jossa sitä on käytetty. Kopio dokumentista on sitten tarvittaessa – 
esim. asiantuntijan sitä pyytäessä – lähetettävä lehden toimitukselle. 
 
 
Tekijänoikeus on ongelma 
 
Edellä sanottuun arkistointivelvoitteeseen liittyy kuitenkin suuri ratkaisematon ongelma. Oletetaan, 
että tutkija on käyttänyt verkosta poimittua lähdettä, viitannut siihen, ja arkistoinut dokumentin 
asiallisesti. Sitten lähteen verkkoon toimittanut organisaatio päättää muuttaa dokumentin sisältöä, tai 
kenties poistaa sen kokonaan verkosta. Lähteeseen viitanneella tutkijalla on omassa arkistossaan 
dokumentti tallella ja hän voi sen pyydettäessä lähettää lehden toimittajalle ja edelleen esimerkiksi 
asiantuntijoille ja näin osoittaa, että hänen tutkimukseensa merkitsemä lähde todella on ollut olemassa. 
Tämä voidaan tulkita yksityiseksi kirjeenvaihdoksi eikä menettely nähdäkseni riko tekijänoikeutta. Joka 
tapauksessa on selvää, että tutkija, lehden toimitus tai asiantuntijat eivät voi saattaa alkuperäistä 
dokumenttia yleisön saataville. Tekijänoikeus mielestäni kieltää tämän yksiselitteisesti, sillä 
alkuperäisen lähteen verkkoon toimittanut henkilö tai organisaatio omistaa dokumentin oikeudet. 
 
 
 
 
 



Taitto 
 
Nykyiset tekstinkäsittelyohjelmat tarjoavat verraten hyvät työkalut tekstin muotoiluun, taulukoiden 
laatimiseen ja työn taittamiseen. Tekstinkäsittelyohjelmien nämä ominaisuudet riittävät mainiosti 
seminaaritöiden, kurssiraporttien ja pro gradu –tutkielman kirjoittajan tarpeisiin. Muotoilu- ja 
taittotyökalut kannattaa opetella, sillä niiden käyttö tekee työn taittamisesta nopeaa ja helppoa. Kuvat 
– niin kartat kuin muutkin kuvat – on syytä piirtää tähän tarkoitukseen tarkoitetuilla ohjelmilla. 
Esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmien avulla laaditut kuvat ovat usein laadultaan huonoja. 
 
Pääsääntönä on, että kuvat ja taulukot taitetaan leipätekstin lomaan siihen paikkaan, jossa niihin 
viitataan. Aina tämä ei ole mahdollista. Esimerkiksi silloin, kun viitataan useaan kuvaan lähellä 
toisiaan, taittaminen on vaikeaa. Juoksevasti numeroidut kuvat ja omalla numeroinnillaan kulkevat 
taulukot varustetaan kuvatekstillä (kuvan alapuolelle) ja taulukkotekstillä (taulukon yläpuolelle). 
Raporttiin otetaan mukaan vain ne kuvat ja taulukot, joihin on viitattu tekstissä. Liitteitä kannattaa 
välttää, mikäli mahdollista. 
 
Siististi piirretyt kuvat, huolellisesti laaditut taulukot ja kauniisti taitettu työ kertovat huolellisuudesta 
ja viestittävät asian paremmin kuin suttuinen ja huolimattomasti tehty työ. 
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