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Sisällys 

- Tutkielmassa on kohtuullinen määrä lukuja; 

- Alalukuja voi käyttää päälukujen ohella, mutta ne eivät ole tämän laajui-

sessa työssä pakollisia. 
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Johdanto 

 

Johdanto on pidettävä järkevissä mitoissa. Johdannossa tulisi käsitellä seuraavia 

asioita (ja mieluiten tässä järjestyksessä): 

- Yleinen johdatus tutkimuksen aihepiiriin ja tutkimustilanteeseen: 

o Lyhyt selvitys siitä, mihin laajempaan asiakokonaisuuteen tai ti-

lanteeseen oma tutkimus liittyy; 

o Relevantin tutkimuskirjallisuuden tunteminen auttaa oman tutki-

musteeman rajaamisessa ja kysymyksenasettelun suuntaamisesta 

mielekkäille alueille; 
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o Luodaan tila omalle tutkimukselle ja tutkimuskysymyksille. 

- Tutkimuskysymys tai -kysymykset (mitä ja miksi tutkitaan ja mahdolli-

set hypoteesit): 

o Esitetään selvästi ja tiiviisti ongelma, johon työssä etsitään vasta-

usta 

o Esitetään työn rajaukset perusteluineen 

- Päälähteiden esittely ja metodit (miten tutkitaan): 

o Mitä alkuperäislähteitä käytetty, lähteiden lähdekriittinen lyhyt 

esittely; 

o Miten lähdeaineistosta saadaan vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

- Käsitteiden määrittelyt (joskus tarpeen) 

 

Käsittelyluvut 

- Johdantoa seuraava, ensimmäinen käsittelyluku on usein jonkinlainen 

taustoittava luku. Tämä ei ole pakollista, ja liiallista taustoittamista täy-

tyy varoa; 

- Tutkimuksessa ei pelkästään referoida lähteitä, vaan analysoidaan ja seli-

tetään lähdeaineistosta saatuja tietoja ja vertaillaan niitä aiemman tutki-

muksen käsityksiin. Työn on perustuttava suurimmalta osin alkuperäis-

lähteisiin, mutta aiemman tutkimuksen eli tutkimuskirjallisuuden ja omi-

en tutkimustulosten esittämisen tulisi muodostaa tasapainoinen kokonai-

suus; 

- Taulukoita, tilastoja, asetelmia ja karttoja sekä suoria lainauksia lähteistä 

voi käyttää havainnollistamisessa kohtuullisesti ja niiden sisältöä ana-

lysoiden.  

 

Päätäntö 

- Vastaa johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin; 

- Voidaan esitellä tutkimustulokset laajemmassa yhteydessään (vrt. tut-

kielman aloitus). 
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Lähdeluettelo 

- Luetellaan kaikki käytetyt (viitatut) lähteet; 

- Luettelossa erotellaan alkuperäislähteet ja tutkimuskirjallisuus. 

 

Liitteet 

- Isot taulukot, kartat, analysoidut tekstinäytteet; 

- Liitteisiin on aina viitattava tekstissä, ne on numeroitava ja otsikoitava ja 

niiden lähteet on ilmoitettava. 

 

Tekniset yksityiskohdat 

- Seminaariesitelmän / kandidaatintutkielman pituus on 15—20 teks-

tisivua (+ tämän lisäksi kansilehti, sisällysluettelo, lähdeluettelo ja mah-

dolliset liitteet). Tutkielmaan lisätään sivunumerot. Numerointi aloite-

taan johdannosta (kansilehteä ja sisällysluetteloa ei numeroida). 

- Fontin koko yleensä 12 pt varsinaisessa tekstissä ja viitteissä 10pt. 

- Kaikki marginaalit noin 3 cm. 

- Riviväli tekstissä 1,5, viitteissä ja lähdeluettelossa 1. 

- Tekstissä voi kursivoida lehtien ja kirjojen nimet (esim. Helsingin Sano-

mat, Juhani Ahon Rautatie), vaikkei kursivoisikaan mitään lähdeluette-

lossa (ks. myöh.). Myös erityistermit voi kursivoida (esim. ”Käsite gender 

on lainattu suomen kieleen englannista”). Kursivoitujen termien ja jul-

kaisujen nimien ympärille ei tule lainausmerkkejä.  

- Jos tekstissä mainitaan artikkelin nimi, sitä ei kursivoida, vaan se varus-

tetaan lainausmerkeillä (esim. Peter Dinzelbacher käsittelee artikkelis-

saan ”Die Zeit in der urbanen Mentalität des Mittelalters” keskiajan kau-

punkilaisten aikakäsityksiä.).   

- Sitaatit eli lainaukset merkitään suomalaisten lainausmerkkien väliin, 

esim. ”Lainattava teksti voi olla tällainenkin.” Lyhyet lainaukset voi jät-

tää leipätekstin sisään tai nekin voi merkitä kuten pitkät lainaukset. Pit-

kät lainaukset erotetaan varsinaisesta tekstistä tyhjällä rivillä, jollainen 

jätetään sekä sitaatin ylä- että alapuolelle. Pitkän lainauksen voi myös si-
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sentää niin, että koko lainattu teksti sisentyy ainakin vasemmasta laidas-

ta. Sitaatteja ei kursivoida. Jos sitaattia lyhentää, lyhennys merkitään jo-

ko […] tai [– –]. Jokaisen sitaatin perään tulee liittää lähdeviite, josta il-

menee, mistä lainaus on peräisin Jos sitaatin sisässä pitää käyttää laina-

usmerkkejä, oikea valinta on mallia ’sitaatin sisäinen lainaus’. 

- Vuosilukujen väliin tulee joko ajatusviiva (esim. 1752–1756) tai välilyön-

ti+yhdysmerkki+välilyönti (esim. 1752 - 1756) pelkän yhdysmerkin ase-

mesta. Ilmaukset kuten ”1800-luvulla” kirjoitetaan yhdysmerkin kanssa. 

Sivunumeroiden välissä tulisi käyttää ajatusviivaa tai yhdistelmää väli-

lyönti+yhdysmerkki+välilyönti (Eilola 2003, 36–37 tai Eilola 2003, 36 - 

37).   

 

Lähdeluettelo 

- Tutkielman loppuun sijoitettava lähdeluettelo sisältää kaikki ne lähteet, 

joihin on viitattu (primaarilähteet eli alkuperäislähteet ja sekundääriläh-

teet eli tutkimuskirjallisuus). 

- Lähdeluetteloiden laatimiseksi on olemassa lukuisia eri tekniikoita. Täs-

sä annetut ohjeet eivät päde kaikkialle sellaisinaan, sillä lähdemerkintä-

tapoja on useita. Tässä annetut ohjeet antavat kuitenkin hyvän pohjan 

soveltaa lähdeviitekäytäntöjä myös myöhemmässä tieteellisessä kirjoit-

tamisessa. Tärkeintä on noudattaa alusta loppuun yhdenmukaista käy-

täntöä. 

- Erityyppiset alkuperäislähteet erotellaan hierarkkisesti otsikoiduiksi ala-

ryhmikseen sovittujen sääntöjen mukaan. 

- Eri lähderyhmien sisällä lähteet esitetään aakkosjärjestyksessä. Kirjalli-

suuden ja vastaavan aineiston osalta aineisto aakkostetaan kirjoittajan 

sukunimen mukaan. Alkuperäislähteet aakkostetaan pääsääntöisesti ar-

kistojen, julkaisujen ja sanomalehtien nimien mukaan.  

- Lähteiden nimistä kannattaa lähdeviittauksia varten ilmoittaa vakiintu-

neet tai itse keksityt lyhenteet, jotka ilmoitetaan sulkeissa. Jos on käytetty 
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mikrofilmi- tai mikrokorttitallennetta kyseisestä aineistosta, on se syytä 

merkitä tarkasti (esim. JyMA, mf FR549). 

- Arkistolähteet ilmoitetaan kirjallisuusluettelossa aineistojen löydettä-

vyyden vuoksi mieluiten alkukielisissä asuissaan, vaikka tekstissä ja läh-

deviitteissä olisikin käytetty niiden suomennoksia. Arkistosignumien il-

moittaminen eli niiden tunnusten mainitseminen ei ole pakollista lähde-

luettelossa. 

- Vieraskielisiä lähteitä lueteltaessa julkaisemista ja toimittamista koskevat 

tiedot (ruotsiksi utg[iven] ja red[igerad], englanniksi publ[ished] ja 

ed[ited], saksaksi hg. tai hrsg. [=herausgegeben], ranskaksi éd[ité] voi 

mainita joko alkukielillään tai suomentaen (julk., toim.). 

- Lähdeluettelossa ilmoitetaan kirjallisuudesta bibliografiset tiedot, joissa 

näkyy kirjoittaja, julkaisuvuosi, teoksen/artikkelin nimi, muut tunniste-

tiedot (artikkelin osalta mm. missä julkaistu, mahdolliset toimittajat, vo-

lyymi/vuosikerta ja numero), kustannuspaikka ja kustantaja sekä artik-

kelin osalta sivunumerot.  

- Jos kirjoittajia on useampia kuin yksi, lähdeviitteissä ja kirjallisuusluette-

lossa käytetään ja-sanan tilalla &-symbolia.  

- Kirjallisuuslähteistä merkitään myös tieteellisen julkaisusarjan nimen ja 

lähteen järjestysnumeron kyseisessä sarjassa. Sarjatieto sijoitetaan lähde-

tietojen loppupuolelle, ennen kustantajaa koskevia tietoja. 

- Artikkelit aakkostetaan aina kirjoittajan mukaan, eikä siis aikakausjul-

kaisun nimen tai kokoomateoksen toimittajan mukaan 

- Jos sanomalehtiä tai aikakauslehtiä käytetään sekundäärisenä kirjalli-

suuslähteenä (ei siis alkuperäislähteenä, vaan samoin kuin tutkimuskir-

jallisuutta), kirjallisuusluettelossa artikkelitiedot merkitään muun tutki-

muskirjallisuuden joukkoon 

- Jos teos on käännetty toisesta kielestä, asia tulee mainita samoin kuin 

kääntäjän nimi. Myös alkuteoksen oma nimi mainitaan samoin kuin al-

kuteoksen julkaisuvuosi. 
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- Jos teos on alun perin julkaistu merkittävästi aikaisemmin kuin työssä 

käytetty painos, ilmoitetaan myös alkuperäinen julkaisuvuosi (esim. 

1912/1990) 

- Jos lähdejulkaisulla, monografialla, artikkelilla tai artikkelikokoelmalla 

tai sarjassa, jossa se on ilmestynyt, on kaksi- tai useampitasoinen nimi 

(siis pääotsikko ja ainakin yksi alaotsikko), otsikkotasot erotetaan toisil-

laan pisteellä. 

- Sähköiset lähteet (www, CD, DVD ym.) ryhmitellään alkuperäislähteiksi 

ja tutkimuskirjallisuudeksi aivan kuten muukin lähdemateriaali, ja ne si-

joitetaan lähdeluetteloon muun aineiston joukkoon. Sähköisiin lähteisiin 

merkitään soveltuvin osin seuraavat tiedot: Kirjoittajan nimi ja kirjoituk-

sen tai asiakirjan nimi sekä alkuperäinen ilmestymisvuosi; tietokannan 

tai muun sähköisen kokoelman nimi; www-lähteissä internet-osoite (jär-

kevintä ilmoittaa osoitteeksi pelkkä tietokannan etusivun tai hakemisto-

sivun osoite) ja päivämäärä, jolloin kyseisellä sivulla on käyty (merkitään 

siksi, että verkkoaineistojen sisältö muuttuu toisinaan nopeasti). 

 

Lähdeviitteet 

- Tutkielmissa käytetään alaviitteitä. 

- Tärkeintä on, että viitteiden merkintätapa on sellainen, että tieto löytyy 

lähteestä sen perusteella ja että samaa viittaustapaa käytetään johdon-

mukaisesti läpi koko työn. 

- Yleisellä tasolla liikkuvat asiat voi jättää ilman viitteitä. Lukion oppikirjo-

ja, yleisiä hakuteoksia kuten yleistietosanakirjoja ja historian yleisesityk-

siä ei mielellään käytetä kirjallisuuslähteinä, ellei kyseessä ole historio-

grafinen selvitys. 

- Lähdeviitteisiin voi pelkän lähteeseen viittaamisen ohella laittaa myös li-

sätietoja ja selvennyksiä, mutta liian pitkiä selityksiä tulee välttää.1 

                                                           
1 Viitteissä voi käyttää selventäviä lyhenteitä ja ilmaisutapoja: ks. esim. = mainitaan vain yksi 
kohta, jossa käsitellään asiaa, vaikka muitakin olisi; vrt. = lähteissä on eriäviä tulkintoja; passim 
= viitattava asia ilmenee oikeastaan (miltei) koko lähteessä – tätä ilmausta kannattaa käyttää 
maltillisesti ja sen voi jättää poiskin, jos haluaa viitata koko kirjaan tai artikkeliin; ibid. = viita-
taan saman lähteen samalle sivulle tai samoihin sivuihin kuin edeltävässä viitteessä; tällöin ei 
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- Viitteet liittyvät yleensä asioihin tai asiakokonaisuuksiin, ja siten viitteen 

yläindeksin luontevin paikka on viimeisen asiaa käsittelevän virkkeen 

jälkeen pisteen jälkeen. Viite voi sijaita myös ennen pistettä, mikäli viita-

taan vain kyseisen virkkeen sisältämiin asioihin. Viite voi myös olla yk-

sittäisen sanan perässä, jos juuri sitä sanaa selitetään viitteessä. 

- Viitattaessa arkistolähteisiin viitteeseen laitetaan suurimmasta yksiköstä 

pienimpään asiakirjan sijaintitiedot, asiakirjan luonne (esim. kirje keneltä 

kenelle) ja päiväys.2 Merkinnöissä käytetään lähdeluettelossa ilmoitettuja 

lyhenteitä. 3 Myös lähdejulkaisuihin viitattaessa voidaan käyttää lyhentei-

tä, ja viitteisiin tarvitaan lisäksi asiakirjan numero, tarvittaessa myös 

asiakirjan luonne ja päiväys.4 

- Sanomalehtiin viitatessa tulee ilmoittaa lehden nimi / lyhenne, päiväys, 

kirjoittaja (jos nimi on tiedossa), kirjoituksen otsikko lainausmerkkien vä-

lissä, sivunumero(t)5. 

- Kun viitataan alkuperäislähteenä käytettyyn kirjallisuuteen tai tutkimuskirjal-

lisuuteen, merkitään tekijän sukunimi, painovuosi ja sivunumerot.6 Jos 

saman kirjoittajan teokset ovat samalta vuodelta, ne erotetaan a- ja b- kir-

jaimilla (ilmoitetaan myös lähdeluettelossa).7 Samassa viitteessä olevat 

eri lähteet erotetaan toisistaan puolipisteellä. Tutkimuskirjallisuuslähtei-

siin viitataan ikäjärjestyksessä siten, että vanhin tulee ensimmäisenä.8 

                                                                                                                                                                          

tarvitse toistaa muita lähdetietoja – tämän lyhenteen käyttöä kannattaa kuitenkin harkita, koska 
tekstiä muokatessa viitteiden väliin pääsee helposti uusia viitteitä, jolloin ibid. ei enää viittaa-
kaan sinne, minne sen alun perin piti viitata. 
2 NA 1198/7/321, Hay Wilsonille 10.8.1913.  
3 KA VRO v. 1: 8.8.1657. Huomaa, että tähän tuomiokirjaviitteeseen ei tarvitse laittaa asiakirjan 
luonteesta kertovaa mainintaa, kuten edellisen viitteen kirjeeseen. Kun viitataan lähde-editiona 
julkaistuun tuomiokirjaan tai vastaavaan oikeudelliseen asiakirjaan, voidaan mainita päivämää-
rä, jolloin asiaa on käsitelty, tai pelkkä sivunumero, jolta asia löytyy: Ekenäs stads dombok, 
5.5.1666 tai Ekenäs stads dombok, 77. Haluttaessa voidaan mainita sekä sivunumero että päi-
vämäärä, jolloin päivämäärä ilmoitetaan sivunumeron perässä sulkeissa: Ekenäs stads dombok, 
77 (5.5.1666). Samaa menetelmää voidaan soveltaa viitattaessa painamattomiin tuomiokirjoihin, 
joskin tällöin nimenomaan päivämäärän ilmoittaminen on tärkeää tai ainoa mahdollinen viit-
tauskeino, koska kaikissa tuomiokirjoissa ei ole sivunumerointia. 
4 DBFP, no. 4, Derby Curzonille 21.3.1920; FMU VII 5599. 
5 NYT 2.7.1900, Oscar Straus, ”Jewish Immigration”, 3.  
6 Ojala 2002, 223. 
7 Halmesvirta 2004a, 34–35; Halmesvirta 2004b, 77.  
8 Ojala 2002, 223; Halmesvirta 2004a, 37. 
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- Jos haluaa, käännöskirjallisuuden kyseessä ollen voi mainita sekä käyte-

tyn käännöksen julkaisuvuoden että alkuperäisteoksen ilmestymisvuo-

den9. 

- Jos samassa viitteessä on käytetty sekä alkuperäislähteitä että tutkimus-

kirjallisuutta, alkuperäislähteet tulevat viitteessä ensin, tärkein lähde en-

simmäisenä.  

- Internet-lähteiden lähdeviitteisiin ei tarvitse merkitä www-osoitetta, sillä 

se merkitään lähdeluetteloon. 

  

                                                           
9 Le Goff 1977/1980, 130. 
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