HAMK Lähdeviiteopas
1.11.2020 alkaen
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Perusasiat
Näillä dioilla kerrotaan, miksi lähteisiin pitää viitata,
mikä on tekstiviite ja mikä on lähdeluettelo.
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Sisällys: perusasiat
Lähdeviitteiden perusteet
Lähdeviitteiden merkitseminen
Tekstiviitteen muoto
Sivunumeroiden merkintä tekstiviitteeseen
Tekstiviite: yksi vai useampia virkkeitä
Tekstiviite: suora lainaus
Lähdeluettelo

Painettu vai digitaalinen lähde?
Verkkolähde: DOI, URN ja URL
Viittaaminen (ks. Sisällys: tarkat viittausohjeet)

Lopuksi
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Lähdeviitteiden perusteet
• Oma ja lainattu asia pitää tekstissä aina erottaa selvästi toisistaan. Tässä apuun tulevat
lähdeviitteet.
• On useita käyttökelpoisia tapoja merkitä lähdeviitteet. HAMKissa käytettävä lähdemerkintä
pohjautuu APA 7 -tyyliin ja esitellään näissä dioissa.
• Lähdeviitteet merkitään mahdollisimman tarkasti, jotta lukija voi halutessaan löytää
alkuperäisen tiedon.
• Ohjeiden mukaista lähdeviitteiden merkintätapaa noudatetaan johdonmukaisesti läpi koko
työn.
• Muista lähdekritiikki! Arvioi esimerkiksi, kuinka tunnettu ja arvostettu tietolähteen laatija on,
onko kyseessä tiedon alkuperäinen lähde, kuinka tuoretta tieto on sekä kuinka puolueeton
tietolähteen laatija on.
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Lähdeviitteiden merkitseminen
• Lähdeviite muodostuu kahdesta osasta: tekstiviitteestä ja sen vastineesta
lähdeluettelossa.

• Tekstin sisällä on yksinkertainen tekstiviite. Tekstiviite merkitään sulkuihin tekstin siihen
kohtaan, jossa lainattava asia esitetään. Ks. seuraava dia.
• Tekstiviitteeseen merkitään julkaisun tekijä, julkaisuvuosi ja mahdollinen sivunumero.
Esimerkiksi:
(Sääksvuori & Immonen, 2008, s. 249) tai (Voutilainen, 2020, ss. 34–36)

• Jokaisella tekstiviitteellä on lähdeluettelossa vastineensa, jossa kerrotaan tarkat tiedot
(ks. poikkeus julkaisemattomat lähteet, dia 45). Lähdeluettelomerkintä täytyy alkaa
samalla nimellä kuin tekstiviite. Esimerkiksi yllä olevat esimerkkilähteet tulisivat
seuraavasti:
Sääksvuori, A. & Immonen, A. (2008). Product lifecycle management. Springer.
Voutilainen, T. (2020). Digitaalisten palvelujen sääntely. Alma Talent.
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Tekstiviitteen muoto
• Tekstiviitteet merkitään kappaletasolla, jossa viite kattaa yhden tai useamman virkkeen.
Ks. Dia 7.
• Tekstiviitteen voi merkitä kahdella eri tavalla: joko a) tekijäkeskeisesti tai b) asiakeskeisesti.
Esimerkiksi:
a)
Väliverrosen (2016, s. 59) mukaan tutkijat voivat esiintyä julkisuudessa viidessä eri
asiantuntijaroolissa. Näitä ovat popularisoija, tulkitsija, kriitikko, manageri ja osallistuja.
b)
Tutkijat voivat esiintyä julkisuudessa viidessä eri asiantuntijaroolissa. Näitä ovat popularisoija,
tulkitsija, kriitikko, manageri ja osallistuja. (Väliverronen, 2016, s. 59)
• Viite muodostuu seuraavasti: (Lähde, vuosi tai n.d., s. nro) Mikäli sivunumeroita on enemmän
kuin yksi, lyhenne on ss.
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Tekstiviite: yksi vai useampia virkkeitä
On erittäin tärkeää merkitä tekstiviite niin, että se kattaa lähteen tietoihin perustuvan
tekstin.
• Jos viite kattaa yhden virkkeen verran asiaa, tekstiviite tulee virkkeen sisään:
Tutkijat voivat esiintyä julkisuudessa viidessä eri asiantuntijaroolissa (Väliverronen,
2016, s. 59).
• Jos taas viite kattaa enemmän kuin yhden virkkeen, tekstiviite tulee vasta virkkeen
lopetuspisteen jälkeen, sulun sisään ei tule pistettä:

Tutkijat voivat esiintyä julkisuudessa viidessä eri asiantuntijaroolissa. Näitä ovat
popularisoija, tulkitsija, kriitikko, manageri ja osallistuja. (Väliverronen, 2016, s. 59)
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Sivunumeroiden merkintä tekstiviitteisiin
Jos viittaa yhteen sivuun, tulee lyhenne s.. Useampaan sivuun viitattaessa, lyhenne on ss. Peräkkäisten
sivunumeroiden väliin tulee ajatusviiva –, ei yhdysmerkki -.
HUOM! Myös verkkolähteissä on usein sivunumerot!

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Laurén, 2019, s. 21)

Laurén, K. (2019). Parametrinen malli
lämmönsiirtimelle [opinnäytetyö, Metropolia
Ammattikorkeakoulu].
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201903223633

(Stenberg & Stenberg, 2016, ss. 52, 59)

Stenberg, J. & Stenberg, J.-H. (2016). En se minä
ollut – itsen suojaamisen ja harhauttamisen
perusteet. Duodecim.

(Väylävirasto, 2019, ss. 14—15)

Väylävirasto. (2019). Väyläviraston
toimintaperiaatteet asemanseuduilla.
https://julkaisut.vayla.fi/pdf11/vo_201919_vaylan_toimintaperiaatteet_web.pdf
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Tekstiviite: suora lainaus
• Joskus alkuperäisessä lähteessä sanotaan asia niin osuvasti, että haluat lainata tekstiä
sellaisenaan. Käytä silloin suoraa lainausta. Lyhyessä suorassa lainauksessa
on lainausmerkit.
Kauppinen (2016, s. 15) kiteyttää tarinallisuutta seuraavasti: ”Tarinoiden vahvuus on niiden
autenttisuudessa: ne ovat aina kertojalleen tärkeitä ja toteutuvat tässä ja nyt.”

• Pitkähkö suora lainaus (neljä riviä tai enemmän) osoitetaan visuaalisesti sisentämällä,
jolloin lainausmerkit jätetään pois.

• Käytä suoria lainauksia hyvin säästeliäästi!
• Sido suora lainaus omaan tekstiisi johdantolauseella, omalla kommentilla tai vertailulla
toiseen lähteeseen.
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Lähdeluettelo
• Lähteet sijoitetaan työn loppuun.

• Lähteet merkitään lähdeluetteloon tekijän sukunimen tai henkilötekijän puuttuessa
muun tunnisteen (esim. organisaation nimi) mukaan aakkosjärjestyksessä. Kaikki
lähteet laitetaan samaan luetteloon.
• Henkilökohtaisia tiedonantoja ei kuitenkaan merkitä lähteisiin, ks. dia 45.
• Lähde alkaa täsmälleen samalla ilmaisulla kuin tekstiviite.
• Lähdeluettelossa kerrotaan tarkat tiedot lähteestä: nimi, vuosi, kustantaja jne. Siellä
annetaan myös muita tarpeellisia täsmentäviä tietoja, kuten kääntäjän nimi, painoksen
järjestysnumero jne.
• Esimerkki lähdeluettelosta on diassa 51.
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Painettu vai digitaalinen lähde?
• Moni lähde on saatavilla sekä painettuna että digitaalisena. Viittaa siihen, jota olet käyttänyt.

• Digitaalisen lähteen lähdeluettelomerkinnän loppuun lisätään hyperlinkkinä verkko-osoite,
josta lähde on haettu. Verkko-osoitteen loppuun ei tule koskaan pistettä, jotta linkki varmasti
toimii. Ks. Dia 12.
Esimerkiksi:
Littlejohn, A. & Hood, N. (2017). How educators build knowledge and expand their practice:
The case of open education resources. British Journal of Educational Technology, 48(2), 499–510.
https://doi.org/10.1111/bjet.12438

• Digitaalisesta lähteestä tehdään mahdollisimman tarkasti kaikki merkinnät, jotta lukija voisi
halutessaan löytää aineiston mahdollisimman helposti.
• Ks. tietokantojen kautta haettujen lähteiden merkinnästä dia 47.
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Verkkolähde: DOI, URN ja URL
• Julkaisulla voi olla pysyvä yksilöllinen tunniste kuten Digital object identifier (DOI), Uniform Resource
Name (URN) tai verkko-osoite Uniform resource locator (URL). Julkaisun DOI, URN tai URL merkitään
lähdeluetteloon http://- tai https://-alkuisena. Mikäli lähteellä on sekä DOI että URN tai URL, merkitään
vain DOI. Mikäli lähteellä on URN ja URL, merkitään vain URN. URL merkitään, jos muuta tunnistetta ei
ole.
Esimerkki DOI:n sisältävästä lähteestä:
Reilas, T., Katila, T., Kosola, M. & Virtala, A.-M. (2020). A registry-based study of declined foaling rates in
Finnhorses. Agricultural and Food Science, 29(3), 189–197. https://doi.org/10.23986/afsci.89440
Esimerkki lähteestä, jolle on määritelty URN (useat pdf-julkaisut):
Kajander-Heinonen, E. (2020). Sijoitusasiantuntijatyön tehostaminen LEAN-johtamisen keinoin
[opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020082019808
Esimerkki URL:n sisältävästä lähteestä:
Piha, S. (2020). Kuluttajan psykologinen voimaantuminen. Kulutustutkimus. Nyt, 13(2), 48–
65. https://journal.fi/kulutustutkimus/article/view/84415/48419
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Viittaaminen
Seuraavilla dioilla esitellään, miten erilaisiin lähdeaineistoihin viitataan.
Dian vasemmalla puolella on tekstiviite
ja oikealla puolella viitteen vastine lähdeluettelossa.
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Sisällys: tarkat viittausohjeet
Julkaisu, yksi tekijä
Julkaisu, kaksi tekijää
Julkaisu, 3–20 tekijää
Julkaisu, enemmän kuin 20 tekijää
Enemmän kuin yksi lähde samassa tekstiviitteessä

Useita julkaisuja samalta tekijältä
Henkilötekijä ei ole tiedossa
Julkaisuvuosi ei ole tiedossa 1/2
Julkaisuvuosi ei ole tiedossa 2/2
Käännetty julkaisu

Luku tai artikkeli toimitetussa julkaisussa
Artikkeli painetussa tieteellisessä aikakausjulkaisussa
Artikkeli digitaalisessa tieteellisessä aikakausjulkaisussa
E-kirja ilman sivunumeroita ja äänikirja
Luku e-kirjassa
Artikkeli aikakauslehdessä
Artikkeli tai uutinen sanomalehdessä

Opinnäytetyö, pro gradu -tutkielma
Verkkosivusto 1/3
Verkkosivusto 2/3
Verkkosivusto 3/3
Lait ja asetukset
Standardit
Radio- tai tv-ohjelma
Blogipostaus
YouTube-video, podcast, webinaari
Facebook, Twitter, Instagram
Tietokoneohjelmat, mobiiliapplikaatiot
Tutkimusaineistot lähteinä
Julkaisematon lähde
Kuva ja kartta
Tietokantojen erikoistapaukset
Toissijainen lähde
Tekijän rooli ilmoittaminen
Esimerkki lähdeluettelosta
Lähdeviitetyökalut
Lopuksi

Väitöskirja
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Julkaisu, yksi tekijä
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi, julkaisuvuosi, s. sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi
kursiivilla. Kustantaja.

(Lydman, 2016, s. 161)

Lydman, K. (2016). Kirjanpitolaki käytännössä. Keskeiset
muutokset. Tietosanoma.
Jos teokseen on merkitty painos, se lisätään lähdemerkinnän
keskelle. Samaan kohtaan merkitään myös mahdollinen
kääntäjä.

(Sukunimi, julkaisuvuosi/käännöksen julkaisuvuosi,
s. sivunumero)
(Harari, 2018/2018, s. 35)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Julkaisuvuosi). Julkaisun nimi
kursiivilla. (Kääntäjä- ja painostiedot). Kustantaja.
(Alkuperäinen teos julkaistu vuosiluku nelinumeroisena)

Harari, Y. N. (2018). 21 oppituntia maailman tilasta (J. IsoMarkku, käänt.; 5. p.). Bazar. (Alkuperäinen teos
julkaistu 2018)
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Julkaisu, kaksi tekijää
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi & Sukunimi,
julkaisuvuosi, s. sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. &
Sukunimi, etunimen 1. kirjain.
(Julkaisuvuosi). Teoksen nimi
kursiivilla. Kustantaja.

(Uskali & Kuutti, 2016, s. 88)

Uskali, T. & Kuutti, H. (2016).
Datajournalismin työkäytännöt.
Vastapaino.
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Julkaisu, 3–20 tekijää
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Käytetään vain ensimmäistä nimeä, jonka
perään lisätään ym.:

Tekijöitä merkitään enintään 20 kpl. Jos heitä
on enemmän, ks. dian 18 ohje. Tekijät merkitään
samassa järjestyksessä kuin julkaisussa.

(Sukunimi ym., julkaisuvuosi, s. sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain., Sukunimi,
etunimen 1. kirjain., Sukunimi, etunimen 1.
kirjain. & Sukunimi, etunimen 1. kirjain.
(Julkaisuvuosi). Teoksen nimi kursiivilla.
Kustantaja.

(Laine ym., 2016, s. 22)

Laine, J., Sallantaus, T. , Syrjänen, K. & Vasander,
H. (2016). Sammalten kirjo. Metsäkustannus.
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Julkaisu, enemmän kuin 20 tekijää
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Käytetään vain ensimmäistä nimeä, jonka
perään lisätään ym.:

Merkitään 19 ensimmäistä tekijää, sen jälkeen pilkku, kolme pistettä ja
viimeisen tekijän nimi.

(Sukunimi ym., julkaisuvuosi, s. sivunumero)
(Campbell ym., 2019, ss. 140–142)

Campbell, C., Ma, H., Ringle, P. A., Parsons, M. W., Churilov, L, Bendszus,
M., Levi, C. R., Hus, C., Kleining, T. J., Fatar, M., Leys, D., Molina, C.,
Wieratne, T., Curtze, S., Dewey, H. M., Barber, A., Butcher, K. S., De Silva,
D. A., . . . Williams, M. (2019). Extending thrombolysis to 4.5–9 h and
wake-up stroke using perfusion imaging: a systematic review and metaanalysis of individual patient data. The Lancet, 394(10193), 139–147.
https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31053-0
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Enemmän kuin yksi lähde samassa
tekstiviitteessä
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Eri julkaisut erotetaan puolipisteellä.

Julkaisut sijoitetaan aakkosjärjestyksessä
omille paikoilleen.

Jos lähteet ovat yhtä tärkeitä:
(Sukunimi/-et, julkaisuvuosi, sivunumero;
Sukunimi, julkaisuvuosi, s. sivunumero)

(Aho, 2015, s. 12; Nieminen & Virta, 2016, s. 14)
Jos ensimmäinen lähde on tärkein, laitetaan
väliin ohje ks. myös:

Aho, H. (2015). Pientalotyömaan valvonta ja
tarkastusasiakirja. Rakennustieto.

Nieminen, J. & Virta, J. (2016). Rakennusten
lisälämmöneristäminen. Kiinteistöalan
kustannus.

(Nieminen & Virta, 2016, s. 14; ks. myös
Aho, 2015, s. 12)
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Useita julkaisuja samalta tekijältä
Samalta tekijältä voi olla monta julkaisua, joilla voi olla myös sama julkaisuvuosi. Silloin ne täytyy erotella toisistaan
lisäämällä pieni kirjain julkaisuvuoden jälkeen.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi, julkaisuvuosi, julkaisuvuosi, julkaisuvuosi)

Lähdeluetteloon merkitään tekijän julkaisut
vanhimmasta uusimpaan. Jos tekijä on ollut mukana
myös yhteisjulkaisuissa, ensin luetellaan omat ja sitten
vasta yhteisjulkaisut.

(Tomperi, 2013, 2014, 2015)
Jos sama tekijä on julkaissut useita kirjoja samana
vuonna, lisää heti vuoden perään kirjain:
(Sukunimi, julkaisuvuosia, julkaisuvuosib)
Jos mainitset sivunumerotkin, erota lähteet
puolipisteen avulla.
(Sukunimi, julkaisuvuosia, sivunumero; Sukunimi,
julkaisuvuosib, s. sivunumero)

Tomperi, S. (2013). Käytännön kirjanpito. Edita.
Tomperi, S. (2015a). Yritysverotus ja
tilinpäätössuunnittelu. Sanoma Pro.
Tomperi, S. (2015b). Kehittyvä kirjanpitotaito. Edita.
Tomperi, S. & Keskinen. V. (2011). Käytännön
kirjanpito: harjoituskirja. Edita.

(Tomperi, 2015a, s. 23; Tomperi, 2015b, s. 51)
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Henkilötekijä ei ole tiedossa
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Jos lähteellä ei ole nimettyä henkilötekijää,
viitataan julkaisijaorganisaation nimeen. Jos
sitäkään ei ole saatavilla, viitataan julkaisun
nimeen.

Julkaisijataho. (julkaisuvuosi). Sivun / julkaisun otsikko ja
mahdollinen selvennys. http://internetosoite.com

(Julkaisijaorganisaatio, vuosi)
(Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2020)
(Ympäristöministeriö, 2005)

Opetus- ja kulttuuriministeriö. (25.8.2020). Osaamisen, sivistyksen
ja innovaatioiden ministeriryhmä hyväksyi oppivelvollisuuden
laajentamisen lakiluonnoksen sisällön [tiedote]. https://minedu.fi//osaamisen-sivistyksen-ja-innovaatioiden-ministeriryhma-hyvaksyioppivelvollisuuden-laajentamisen-lakiluonnoksen-sisallon
Julkaisijataho. (julkaisuvuosi). Julkaisun nimi [mahdollinen lähteen
laji]. Tarpeelliset tarkentavat tiedot.

Ympäristöministeriö. (2005). Ehdotus biodiversiteetin tilan
valtakunnallisen seurannan järjestämisestä [Tutkimus, seuranta ja
tietojärjestelmät -asiantuntijaryhmän mietintö. Osa 2,
Erityisseurannat]. http://hdl.handle.net/10138/40649
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Julkaisuvuosi ei ole tiedossa 1/2
Tutki lähde aina tarkoin! Jos missään ei mainita julkaisuvuotta, laitetaan lyhenne n.d.
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Julkaisuvuoden paikalle laitetaan
kirjaimet n.d. eli no date.

Tekijän tai julkaisijatahon nimi tavalliseen tapaan. (n.d.).
Julkaisun otsikko kursiivilla. Tarpeelliset tarkentavat tiedot.

(Tekijä tai julkaisijataho, n.d.)
(Työterveyslaitos, n.d.)

(MIELI Suomen Mielenterveys ry, n.d.)

Työterveyslaitos. (n.d.). Huoneentaulu häiriöiden
hillitsemiskeinoista. Aivotyö sujuvaksi -oppimateriaalit.
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/wpcontent/uploads/sites/3/2019/11/Aivotyo_sujuvaksihairiot.pdf
MIELI Suomen Mielenterveys ry. (n.d.). Kuule ja näe minut.
https://www.mielenterveysseura.fi/sites/default/files/mat
erials_files/kuule_ja_nae_minut_.pdf
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Julkaisuvuosi ei ole tiedossa 2/2
Jos samalta tekijältä on useita julkaisuja, joilla ei ole julkaisuvuotta, ne erotetaan toisistaan lisäämällä yhdysviiva ja
pieni kirjain n.d.-lyhenteen perään.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(THL, n.d.)

THL. (n.d.). Eriarvoisuus. Terveyden ja hyvinvoinnin
laitos. https://thl.fi/fi/web/hyvinvointi-jaterveyserot/eriarvoisuus

(Invalidiliitto, n.d.-a)
(Invalidiliitto, n.d.-b)

Invalidiliitto. (n.d.-a). Invalidiliiton ESKEHkartoituslomakkeet ja -opas.
https://www.invalidiliitto.fi/eskeh-kartoituslomakkeetja-opas
Invalidiliitto. (n.d.-b). Hissi.
https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinenrakennus/tasoero/hissi
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Käännetty julkaisu
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Julkaisun kirjoittajan/-ien sukunimi/-et,
alkuperäisen julkaisun
julkaisuvuosi/käännöksen julkaisuvuosi,
sivu(t) jolle viitataan)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Käännöksen
julkaisuvuosi). Julkaisun nimi kursiivilla (Kääntäjän
etunimen ensimmäinen kirjain. Sukunimi, käänt.).
Kustantaja. (Alkuperäisteos julkaistu vuosiluku
nelinumeroisena)

(Aron, 2002/2020, ss. 92–94)

Aron, E. N. (2020). Erityisherkkä lapsi: tunnista
lapsen herkkyys ja auta häntä kääntämään
herkkyytensä voimavaraksi (K. Tielinen,
käänt.). Nemo. (Alkuperäisteos julkaistu 2002)
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Luku tai artikkeli toimitetussa julkaisussa
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Artikkelin kirjoittajan/-ien
sukunimi/-et, julkaisuvuosi, sivu
jolle viitataan)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Julkaisuvuosi).
Artikkelin otsikko. Teoksessa teoksen toimittajan
etunimen 1. kirjain., sukunimi (toim.), Teoksen nimi
kursiivilla (sivut joilla artikkeli on). Kustantaja.

(Eskola, 2018, s. 135)

Huom! Sivunumeroiden väliin tulee ajatusviiva –, ei
yhdysmerkki -!
Eskola, J. (2018). Laadullisen tutkimuksen
juhannustaiat: Laadullisen aineiston analyysi vaihe
vaiheelta. Teoksessa R. Valli (toim.), Ikkunoita
tutkimusmetodeihin 2 (ss. 133–157). PS-kustannus.
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Artikkeli painetussa tieteellisessä
aikakausjulkaisussa
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Artikkelin kirjoittajan/-ien
sukunimi/-et, julkaisuvuosi, s.
sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain (julkaisuvuosi).
Artikkelin otsikko. Julkaisun nimi kursiivilla,
vuosikertanumero(julkaisun numero),
sivunumerot joilla artikkeli on.
Vuosikertanumero kursivoidaan ja sen jälkeen
julkaisun numero sulkuihin ilman kursiivia.

(Lehtonen, 2015, s. 333)

Lehtonen, K. (2015). Suomalaisen
urheiluliikkeen muutosprosessi
systeemiteoreettisesti tulkittuna. Hallinnon
tutkimus, 34(4), 326–340.
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Artikkeli digitaalisessa tieteellisessä aikakausjulkaisussa
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Artikkelin kirjoittajan/-ien sukunimi/et, julkaisuvuosi, sivu jolle viitataan,
mikäli sivunumero on olemassa)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain (julkaisuvuosi). Artikkelin
otsikko. Julkaisun nimi kursiivilla, vuosikerta(julkaisun
numero), mahdolliset sivunumerot.
http://pysyväosoite.com

(McCauley ym., 2016)

McCauley, S. M., & Christiansen, M. H. (2019). Language
learning as language use: A cross-linguistic model of child
language development. Psychological Review, 126(1), 1–51.
https://doi.org/10.1037/rev0000126

(Polat, 2020)
Polat, H. (2020). Investigating the use of text positions on
videos: an eye movement study. Contemporary educational
technology, 12(1). https://doi.org/10.30935/cedtech/7628
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E-kirja ilman sivunumeroita ja äänikirja
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

E-kirja ilman sivunumeroita:
Ilmoita mihin kohtaan viittaat, esimerkiksi luvun
nimellä ja kyseisen luvun viitatun kappaleen
järjestysnumeron mukaan.

E-kirja ilman sivunumeroita
Merkitään kuten painettu kirja. Sovellusta, kuten BookBeat,
Elisa Kirja tms., ei merkitä.

(Vilkka, 2020, Eettiset lähtökohdat tekstille -luku,
kolmas kappale)
Äänikirja:
Viittaa tunteina, minuutteina ja sekunteina
äänikirjan siihen kohtaan, jossa viitattu osio alkaa:
(Tekijän sukunimi, teoksen julkaisuvuosi/-vuodet,
h.m.s)

(Boaler, 2019/2020, 3.24)

Vilkka, H. (2020). Akateemisen lukemisen ja kirjoittamisen
opas. PS-kustannus.
Äänikirja:

Boaler, J. (2020). Rajaton mieli: opi, elä ja kehity ilman
esteitä (S. Hyvärinen, lukija; P. Lintuniemi, käänt.)
[äänikirja]. HarperCollins Nordic. (Alkuperäinen teos
julkaistu 2019)
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Luku e-kirjassa
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Luku verkossa vapaasti olevassa ekirjassa.

Merkitään kuten dia 25 opastaa. Mikäli kirjalle löytyy
internetosoite, se merkitään. Sovellusta, kuten BookBeat,
Elisa Kirja tms., ei merkitä.

(Artikkelin kirjoittaja/-ien nimi/-et, vuosi,
s. nro/ss. nrot)

Lim, C., Kim, S. & Lee, J. (2016). Designing the flipped
classroom in higher education. Teoksessa J. M. Spector, D.
Ifenthaler, D. G. Sampson & P. Isaias (toim.), Competencies in
Teaching, Learning and Educational Leadership in the Digital
Age: Papers from CELDA 2014 (ss. 245–248). Springer.
https://doi.org/10.1007/978-3-319-30295-9_15

(Lim, Kim & Lee, 2016, ss. 249–251)
(Rajamäki, 2017, s. 30)

Rajamäki, J. (2020). Kehittämispohjainen oppiminen
tutkimuksen työkaluna. Teoksessa T. Leppäniemi (toim.),
Ideavarkaissa : 12 pedagogista mallia portfolioista
pakohuoneisiin (ss. 28–32). Laureaammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-799574-0
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Artikkeli aikakauslehdessä
Tekstiviite

(Sukunimi, julkaisuvuosi, s.
sivunumero)

(Riihimäki, 2016, s. 33)

Lähdeluettelomerkintä
Sukunimi, etunimen 1. kirjain
(julkaisuvuosi). Jutun otsikko. Lehden
nimi, lehden vuosikerta
kursiivilla (lehden numero),
sivunumerot joilla koko juttu on.
Riihimäki, J. (2016). Äidin tahto.
Suomen kuvalehti, (18), 32−41.
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Artikkeli tai uutinen sanomalehdessä
Tekstiviite
Jos kirjoittaja on tiedossa:
(Sukunimi, julkaisuvuosi, s. sivunumero)

(Hämäläinen, 2016, s. 12)

Jos kirjoittaja ei ole tiedossa:

(”Jutun/artikkelin otsikko”, julkaisuvuosi)
(”Suomessa todettu 59 uutta
koronavirustartuntaa”, 2020)

Huom! Tekstiviitteessä otsikon voi lyhentää.

Lähdeluettelomerkintä
Painettu
Sukunimi, etunimen 1. kirjain (julkaisupäivämäärä). Jutun
otsikko. Lehden nimi kursiivilla, osio tai vastaava.
Hämäläinen, U. (1.5.2016). Professorin potkut. Helsingin
Sanomat, C12−13.
Digitaalinen

Artikkelin otsikko. (julkaisupäivämäärä). Lehden nimi
kursiivilla. http://tarkkainternetosoite.com
Suomessa todettu 59 uutta koronavirustartuntaa,
sairaalahoidossa 16 potilasta – HS kertoo reaaliaikaiset tiedot
koronaviruksen etenemisestä. (18.9.2020). Helsingin Sanomat.
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006564428.html
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Väitöskirja
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä
Julkaistu väitöskirja:

(Sukunimi, julkaisuvuosi, s.
sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan otsikko
kursiivilla (mahdollinen julkaisusarja ja
numero) [väitöskirja, Yliopiston nimi]. Mahdollinen
julkaisutietokanta. http://pysyväosoite.com

(Ahokallio-Leppälä, 2016, s. 84)

Ahokallio-Leppälä, H. (2016). Osaaminen keskiössä −
Ammattikorkeakoulun uusi paradigma (Acta Universitatis
Tamperensis 2127) [väitöskirja, Tampereen
yliopisto]. Trepo. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0005-0
Julkaisematon väitöskirja:

(Harris, 2014, ss. 22–25)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (Julkaisuvuosi). Väitöskirjan otsikko
kursiivilla [julkaisematon väitöskirja]. Yliopiston nimi.
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices
of elementary school leaders [julkaisematon väitöskirja]. University
of Virginia.
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Opinnäytetyö, pro gradu -tutkielma
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi, julkaisuvuosi, s.
sivunumero)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi).
Opinnäytetyön otsikko kursiivilla [opinnäytetyö,
Ammattikorkeakoulun nimi]. http://pysyväosoite.com

(Vanne, 2015, s. 18)

Vanne, I. (2015). Kilpahevosten laiduntaminen
[opinnäytetyö, Hämeen ammattikorkeakoulu].
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201505198801

(Sukunimi, julkaisuvuosi, s.
sivunumero)

(Kurki-Kangas, 2016, s. 13)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (julkaisuvuosi). Pro gradu tutkielman otsikko kursiivilla [pro gradu -tutkielma,
Yliopiston nimi]. http://pysyväosoite.com
Kurki-Kangas, L. (2016). Edistävä ja ehkäisevä
mielenterveys- ja päihdetyö mielenterveys- ja
päihdepalveluissa [pro gradu -tutkielma, Tampereen
yliopisto]. http://urn.fi/URN:NBN:fi:uta-201611082531
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Verkkosivusto 1/3
Huom! Haettu päivämäärä -tieto merkitään vain, jos sivusto on jatkuvasti päivittyvä ja todennäköisesti
samasta osoitteesta voi myöhemmin löytyä eri sisältö.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

• Viitataan sivun tekijään ja julkaisuvuoteen.

Julkaisijataho. (Julkaisuvuosi). Sivun otsikko.
Mahdollinen tarkennus.
http://internetosoite.com

• Jos sivulla ei ole nimettyä henkilötekijää,
viitataan julkaisijatahoon.

• Jos taho ei ole tiedossa, viitataan sivun
nimeen.
• Jos julkaisuvuotta ei ole tiedossa, käytetään
lyhennettä n.d.

(Ruukki, n.d.)

Ruukki. (n.d.). Kattomallisto. Haettu 18.9.2020
osoitteesta
http://www.ruukki.com/fin/katot/tuotteet/kat
tomallisto
Huom! Tässä voi olla tarpeen laittaa haettu-päivämäärä,
koska mallisto on päivittyvä ja todennäköisesti samasta
osoitteesta voi myöhemmin löytyä eri sisältöä.

34

Verkkosivusto, 2/3
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä
Julkaisija. (Sivun julkaisu- tai päivityspäivä TAI n.d. jos
kumpaakaan ei ole). Kursivoituna sivun otsikko. Sivuston osoite.

(THL, 2018)
(STM, n.d.)
(McGrath, 2020)

THL. (11.4.2018). Ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelma.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https://thl.fi/fi/tutkimus-jakehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/ehkaisevan-paihdetyontoimintaohjelma
STM. (n.d.). Ihmiskaupan ehkäiseminen. Väkivallan ja rikosten
ehkäiseminen. Sosiaali- ja terveysministeriö.
https://stm.fi/ihmiskauppa
Uutinen verkkosivulla
McGrath, M. (2.6.2020). Climate change: older trees
loss continue around the world. BBC News. https://www.bbc.co
m/news/science-environment-52881721
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Verkkosivusto 3/3
Lähteenä voi olla saman tekijän/julkaisijan verkkosivuston eri alasivuja. Jokaiseen sivuston osaan merkitään oma
lähdeviittaus eikä esim. julkaisijan verkkosivuston pääsivulle.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Arnold, n.d.-a).

Arnold. (n.d.-a). Arnold.
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AF3DSUG/Arnol
d

(Arnold, n.d.-b).

Arnold. (n.d.-b). Arnold Render Setup.
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AF3DSUG/Arnol
d+Render+Setup

(Arnold, n.d.-c).

Arnold. (n.d.-c). System.
https://docs.arnoldrenderer.com/display/A5AF3DSUG/Syste
m
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Lait ja asetukset
Tekstiviite
(Lain nimi lain säädösnumero/antovuosi)

(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015)
Jos viitataan tiettyyn pykälään, se lisätään
tekstiviitteeseen:
(Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015 § 5, § 6)

Lähdeluettelomerkintä
Lain nimi säädösnumero/antovuosi.
http://osoite.com
Huom! Pykälätiedot eivät tule lähdeluetteloon.

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä
817/2015.
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015
/20150817

37

Standardit
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Standardin lyhenne/
voimaantulovuosi, s. sivunumero)

Sähköinen:
Standardin lyhenne. (voimaantulovuosi). Standardin
otsikko. Sähköisen palvelun nimi.

(SFS 5236/2016, s. 6)

SFS-EN ISO 3098-1:2015. (2015). Tekninen
tuotedokumentointi. Tekstit. Osa 1: Yleiset vaatimukset.
SFS Online.
Painettu:
Standardin lyhenne. (voimaantulovuosi). Standardin
otsikko. Julkaisija.
SFS-EN ISO 3098-1:2015. (2015). Tekninen
tuotedokumentointi. Tekstit. Osa 1: Yleiset vaatimukset.
Suomen standardisoimisliitto SFS ry.
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Radio- tai tv-ohjelma
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä
Sukunimi, etunimen ensimmäinen kirjain.
(pp.kk.vvvv) (titteli). Ohjelman nimi
[tiedostomuoto]. Julkaisualusta. Verkkosivun linkki

(Salakari, 2020)

Salakari, H. (29.3.2020). (käsikirjoittaja ja
ohjaaja). Kahlittu tahto [äänitiedosto]. YLE Areena.
https://areena.yle.fi/audio/1-50436291

(Favreau & Filoni, 2019)

Favreau, J. (käsikirjoittaja) & Filoni, D. (ohjaaja).
(12.11.2019). (kausi 1, jakso 1) [TV-sarjan jakso]. TVsarjassa J. Favreau, D. Filoni, K. Kennedy & C. Wilson
(tuottajat), The Mandalorian. Lucasfilm; Golem
Creations.
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Blogipostaus
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi, julkaisuvuosi)

Sukunimi, etunimen 1. kirjain.
(Julkaisuvuosi, päivämäärä).
Blogipostauksen otsikko. Blogin nimi, jos
on saatavilla.
http://postauksentarkkaosoite.com

(Malinen, 2020)

Malinen, S. (17.6.2020). Kestävän
kehityksen opiskelijat ilmastotutoreina.
PorkkanaPuu.
https://blog.hamk.fi/porkkanapuu/kestava
n-kehityksen-opiskelijat-ilmastotutoreina/
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YouTube-video, podcast, webinaari
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä
Julkaisija. (pp.kk.vvvv). Videon nimi/otsikko [video].
Julkaisualusta. Verkko-osoitteen linkki

(Helsingin yliopisto, 2016)

(Heikkinen, 2018)

(Kotila & Tuulaniemi, 2019)

Helsingin yliopisto. (31.8.2016). Dosentti Minna
Huotilainen: Stressi ja aivot [video]. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=U8Tpn4Ra0k0

Heikkinen, A. (juontaja) (16.5.2018). Perhepesä luo
synnytykseen uutta hoitokulttuuria [audiopodcast].
YLE. https://areena.yle.fi/audio/1-4437194
Kotila, O. & Tuulaniemi, J. (vetäjät). (2019). Kaikki mitä
sinun tulisi tietää muotoilusta NYT [webinaari).
Gofore. https://gofore.com/webinaari-kaikki-mita-sinuntulisi-tietaa-muotoilusta-nyt/
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Facebook, Twitter, Instagram
Tekstiviite

(Sukunimi, julkaisuvuosi)
(Niinistö, 2016)

Lähdeluettelo
Esimerkki Facebook-viittauksesta
Sukunimi, etunimen 1. kirjain. (pp.kk.vvvv). Facebook-päivityksestä enintään 20 ensimmäistä sanaa.
[päivitys TAI Video]. Facebook. http://facebook.com/tarkka_osoite/
Niinistö, S. (21.3.2016). Joskus järkyttyy jo heti aamusta. Tänään kävi niin. Valtteri, 11-vuotias poika,
kertoi tv:ssä kokemuksistaan. Häntä syrjitään ja nimitellään ihonvärinsä vuoksi [päivitys]. Facebook.
https://www.facebook.com/niinisto/posts/1001325063238261
Esimerkki Twitter-viittauksesta
Sukunimi, etunimen 1. kirjain. [kirjoittajan @käyttäjätunnus]. (pp.kk.vvvv). Tviitistä enintään 20
ensimmäistä sanaa. #hashtag [huomautus liitekuvasta, jos on] [huomautus linkistä, jos on] [Tviitti].
Twitter. http://twitter.com/tarkka_tviitin_osoite/

(Enbuske, 2016)

(Uxgoodies, 2020)

Enbuske, T. [@TuomasEnbuske] (2.5.2016) Jos mediatalot olisivat ihmisiä, ne saisivat kaikki diagnoosin
narsistisesta persoonallisuushäiriöstä. #media #narsismi [tviitti].
Twitter. https://twitter.com/TuomasEnbuske/status/727078202858835968
Esimerkki Instagram-viittauksesta
Sukunimi, etunimen 1. kirjain tai käyttäjätunnus. [@käyttäjätunnus]. (pp.kk.vvvv). Instagrampäivityksestä enintään 20 ensimmäistä sanaa. [Päivitys TAI Video].
Instagram. https://www.instagram.com/tarkka_osoite/
Uxgoodies [@uxgoodies]. (29.5.2020). Reasons People Uninstall Apps. Instagram.
https://www.instagram.com/p/CAxpxY7g-Qc/
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Tietokoneohjelmat, mobiiliapplikaatiot
Lähteisin merkitään vain erikoisohjelmat, ei esimerkiksi Microsoft, Adobe jne.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Borenstein ym., 2014)

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. & Rothstein, H.
(2014). Comprehensive meta-analysis (Version 3.3.070)
[tietokoneohjelma]. Biostat. https://www.metaanalysis.com/

(Epocrates, 2019)

Viite tiettyyn kohtaan mobiiliapplikaatiossa:
Epocrates. (2019). Interaction check: Aspirin +
sertraline. Teoksessa Epocrates medical references
(Version 18.12) [mobiiliapplikaatio]. Google Play Store.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ep
ocrates&hl=en_US
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Tutkimusaineistot lähteinä
Viittaa tutkimusaineistoihin lähteinä silloin, kun olet käyttänyt jo olemassa olevaa julkaistua
tutkimusaineistoa.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(D'Souza & Wiseheart, 2018)

D'Souza, A. & Wiseheart, M. (2018). Cognitive effects
of music and dance training in children (ICPSR 37080;
Version V1) [tutkimusaineisto]. ICPSR.
https://doi.org/10.3886/ICPSR37080.v1

(Pew Research Center, 2018)

Pew Research Center. (2018). American trends panel
Wave 26 [tutkimusaineisto]. https://pewsocialtrends.
org/dataset/american-trends-panel-wave-26/
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Julkaisematon lähde
Julkaisemattomia lähteitä ovat esimerkiksi luennot, sähköpostiviestit, tekstiviestit, pikaviestit, puhelinkeskustelut,
henkilöhaastattelut, puheet, kirjeet, muistiinpanot, arkistoimattomat keskusteluryhmäviestit. Niitä ei
laiteta lähdeluetteloon, vaan vain tekstiviitteeksi. Myös intranet-sivuja ja opiskelumateriaalia, jota kaikki lukijat
eivät välttämättä pääse näkemään (esim. Moodle), verrataan julkaisemattomiin lähteisiin.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi, henkilökohtainen tiedonanto,
päivämäärä ja vuosiluku)

Huom! Näissä tapauksissa merkitään vain
tekstiviite, eikä vastaavaa
lähdeluettelomerkintää tule lainkaan.

(L. Packalén, henkilökohtainen tiedonanto,
20.1.2016)
HUOM! Tekstissä tulee avata lukijalle, kuka
tekijä on ja millainen tietolähde on kyseessä.

Sen vuoksi julkaisemattoman lähteen
mahdollisimman täsmällinen avaaminen
tekstissä on tärkeää.

Luennollaan Ikkunoita kriisi- ja traumatyöhön
yliopettaja, psykoterapeutti Leena Packalén
(henkilökohtainen tiedonanto 20.1.2020) on
avannut...
45

Kuva, kartta
HUOM! Selvitä tarkasti kuvan tai kartan tekijänoikeudet! Merkitse, mistä kuva/kartta on otettu ja tarkista ohjeistus
aineistotuottajan sivuilta.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

KUVA

KUVA

Lisätietoja kuvien viittauksista ImagOA sivustolta:
http://libguides.aalto.fi/imagoa
Kuvan juokseva numero. Kuvan nimi (lähde, vuosi).

Kuva 1. Jätehuolto kunnassasi (Kiertokapula, n.d.).
Kuva 2. Varhaiskasvatuksen pedagogisen toiminnan viitekehys
(Opetushallitus, 2018, s. 36).

Kiertokapula. (n.d.). Jätehuolto kunnassasi [kuva].
https://www.kiertokapula.fi/kiinteiston-jatehuolto/jatehuoltokunnassasi/
Opetushallitus. (2018). Varhaiskasvatuksen pedagogisen
toiminnan viitekehys [kuva]. Varhaiskasvatussuunnitelman
perusteet 2018.
https://www.oph.fi/sites/default/files/documents/varhaiskasvatuss
uunnitelman_perusteet.pdf

KARTTA

KARTTA

Katso jokaisen karttapalveluja tarjoavan sivuilta ohjeet käyttöön ja
niihin viittaamiseen, esim. Google ja Maanmittauslaitos.

HSL Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä. (26.5.2020).
HSL:n joukkoliikenteen pysäkit [kartta]. Paikkatietoalusta. Haettu
16.9.2020 osoitteesta https://public-transporthslhrt.opendata.arcgis.com/datasets/hsln-pys%C3%A4kit

Kuva 1. HSL:n joukkoliikenteen pysäkit (HSL Helsingin kaupungin
liikenne -kuntayhtymä, 2020).
Kuva 2. Tutkimusalue maastokartassa esitettynä.
(Maanmittauslaitos, n.d.).

Maanmittauslaitos. (n.d.). [kartta]. Paikkatietoikkuna. Haettu
17.9.2020 osoitteesta https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/
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Tietokantojen erikoistapaukset
Tietokantojen nimiä tai niistä haettujen lähteiden URL-osoitteita ei yleensä mainita, paitsi muutamassa poikkeustapauksessa, kuten verkon
sanakirjat, Cochrane, JBI Database ja Terveysportti, joiden sisältöä ei saa muualta kuin juuri kyseisistä tietokannoista. Jos lähde ei ole avoimesti
kenen tahansa saatavilla, viitataan verkkopalvelun tai tietokannan yleiseen osoitteeseen.

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

(Sukunimi/palvelun/organisaation nimi,
julkaisuvuosi, s. sivunumero)

Hietanen, H. (2019). Säärihaavan konservatiivinen
hoito. Terveysportti. Haettu 27.8.2020 osoitteesta
http://www.terveysportti.fi/

(Hietanen, 2019)

(Sanakirja.fi, n.d.)
(Joanna Briggs Institute, 2019)

(Tieteen termipankki, 2013)
Huom! Vuosiluku on tässä tapauksessa sivun
päivitysvuosi.

Sanakirja.fi. (n.d.). Lainhuudatusleimavero. Teoksessa
Sanakirja.fi. Haettu 27.8.2020 osoitteesta
https://www.sanakirja.fi/
Joanna Briggs Institute. (2020). Older People:
Antipsychotics. [Recommended Practices]. Joanna Briggs
Institute Evidence-based Practice Database. Haettu
27.8.2020 osoitteesta http://joannabriggs.org/
Tieteen termipankki. (2013). Mikrobiologia:maljahajotus.
https://tieteentermipankki.fi/wiki/Mikrobiologia:maljahaj
otus
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Tekijän roolin ilmoittaminen
Muiden kuin kirjoittajien tai toimittajien tekijän valinnassa on erikoistapauksia, joista tässä muutama esimerkki.
Tekijän rooli ilmoitetaan lähdeluettelossa suluissa nimen jälkeen. Esimerkiksi: Karukoski, D. (Ohjaaja).
Julkaisutyyppi → Tekijä, joka valitaan

Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

• Elokuva → Ohjaaja

(Karukoski, 2011)

Karukoski, D. (ohjaaja). (2011). Napapiirin sankarit
[elokuva]. Sandrew Metronome.

• TV- tai
suoratoistosarja → Päävastuullinen
tuottaja(t)

(Kieksi, 2019)

Kieksi, S. (ohjaaja ja tuottaja). (1.10.2019). Sinnittelyä nollatuloilla
(kausi 4, jakso 1) [TV-sarjan jakso]. Dokumenttisarjassa Some Deep
Story. Yle Areena. https://areena.yle.fi/1-50146948

(Marttinen,
2020)

Marttinen, R. (vetäjä). (2020). Syventävä lukuohjelma [webinaari].
Erilaisten oppijoiden liitto ry.
https://eol.adobeconnect.com/pmwwt2s28tny/

(Anand, Khan &
Yasin, 2020)

Anand, C., Khan, M. & Yasin, D. (valokuvaajat). (2020).
[Valokuvasarja Kashmirista]. The Pulitzer Prizes.
https://www.pulitzer.org/winners/channi-anand-mukhtar-khanand-dar-yasin-associated-press

• Podcast-jakso → Podcast-jakson
juontaja (ks. dia 41)
• Webinaari → Webinaarin vetäjä,
ohjaaja tai opettaja

• Striimattu
verkkovideotallenne → Videon
tallentanut henkilö, ryhmä tai
organisaatio
• Valokuva → Valokuvaaja
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Toissijainen lähde
Tekstiviite

Lähdeluettelomerkintä

Huom! Toissijaiseen lähteeseen tulee viitata vain,
jos alkuperäinen lähde ei ole saatavilla tai et pysty
lukemaan sitä esim. kielimuurin vuoksi.

Lähdeluetteloon merkitään ainoastaan
toissijainen lähde eli esimerkkitapauksessa
Berning.

Toissijainen lähde voidaan esimerkiksi kirjoittaa
tekstin sisään. Seuraavassa esimerkissä Berning on
toissijainen lähde. Lünenborg on alkuperäinen
lähde, jota kirjoittaja ei ole itse lukenut.

Berning, N. (2011). Narrative Journalism in the
Age of the Internet. New Ways to Create
Authenticity in Online Literary Reportages.
Textpraxis, 3(2). http://www.unimuenster.de/Textpraxis/nora-berningnarrative-journalism-in-the-age-of-theinternet

Nora Berningin (2011, s. 23) mukaan Margareth
Lünenborg (2005) määrittelee autenttisuuden
ominaisuudeksi, joka...
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Pitkien verkko-osoitteiden lyhentäminen
lähdeluetteloon
•

Pitkien verkko-osoitteiden lyhentäminen on tyyli-, helppolukuisuus- ja esteettisyysseikka, eikä se ole
pakollinen.

•

Pitkien DOI-osoitteiden lyhentäminen http://shortdoi.org/-palvelun avulla.

•

Pitkien URL-verkko-osoitteiden lyhentäminen esimerkiksi Tiny URL
-palvelussa osoitteessa: http://tiny.cc/

•

Esimerkiksi artikkeli Phylogeny and Evolution of the Brown Algae, jonka pitkä DOI on
https://doi.org/10.1080/07352689.2020.1787679 , voidaan lyhentää Short DOI -palvelussa muotoon
https://doi.org/d7tc

•

Esimerkiksi URL https://www.bbc.com/news/entertainment-arts-53971956 lyhentyy
muotoon: http://tiny.cc/rfsqsz
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Esimerkki lähdeluettelosta
Invalidiliitto. (n.d.-b). Hissi. https://www.invalidiliitto.fi/esteettomyys/julkinenrakennus/tasoero/hissi
Joanna Briggs Institute. (2020). Older People: Antipsychotics. [Recommended Practices]. Joanna
Briggs Institute Evidence-based Practice Database. Haettu 27.8.2020 osoitteesta
http://joannabriggs.org/
Kajander-Heinonen, E. (2020). Sijoitusasiantuntijatyön tehostaminen LEAN-johtamisen keinoin
[opinnäytetyö]. Liiketalouden koulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk2020082019808
Kieksi, S. (ohjaaja ja tuottaja). (1.10.2019). Sinnittelyä nollatuloilla (kausi 4, jakso 1) [TV-sarjan jakso].
Dokumenttisarjassa Some Deep Story. YLE. https://areena.yle.fi/1-50146948
Kiertokapula. (n.d.). Jätehuolto kunnassasi [kuva]. https://www.kiertokapula.fi/kiinteistonjatehuolto/jatehuolto-kunnassasi/
Malinen, S. (17.6.2020). Kestävän kehityksen opiskelijat ilmastotutoreina. PorkkanaPuu.
https://blog.hamk.fi/porkkanapuu/kestavan-kehityksen-opiskelijat-ilmastotutoreina/
Marttinen, R. (vetäjä). (2020). Syventävä lukuohjelma [webinaari]. Erilaisten oppijoiden liitto ry.
https://eol.adobeconnect.com/pmwwt2s28tny/
Nieminen, J. & Virta, J. (2016). Rakennusten lisälämmöneristäminen. Kiinteistöalan kustannus.
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Lähdeviitetyökalut
• Voit käyttää Wordin lähdeviitetyökalua, verkon ilmaisia sovelluksia kuten
Mendeley ja Zotero tai maksullista kuten RefWorks tai EndNote. Viitetyökalun
käyttö ei ole pakollista mutta helpottaa lähteiden keräämistä ja merkintää.
• Tuotetun merkinnän tulee kuitenkin noudattaa johdonmukaisesti ohjeita ja olla
käytetyn kielen eli suomen tai englannin kielen käytäntöjen mukainen
(esimerkiksi päivämäärä- ja sivunumeromerkinnät).
• Käyttö edellyttää erityistä huolellisuutta kysyttyjen kenttien täytössä!
• Työkalun tekemät paikkamerkinnät tulee poistaa lopullisesta tekstistä ja
viitemerkinnät viimeistellä käsin ohjeiden mukaisiksi.
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Lopuksi
• Eteen voi tulla tilanne, johon ei löydy vastausta tästä ohjeesta. Käytä
silloin maalaisjärkeä. Olennaista on, että lukija pystyy viitteesi perusteella
löytämään saman lähteen, jota sinä olet käyttänyt.
• Tarkista lopuksi, että jokaiselle lähdeluettelomerkinnälle löytyy samalla
ilmaisulla alkava pari tekstiviitteistä.

• Tarkista myös, että kaikki työsi lähdeviitteet on merkitty
johdonmukaisesti samalla tavalla.
• Neuvoja saat tarvittaessa oman alasi viestinnän (tai englannin)
opettajalta.
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