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Ohjeita	  seminaaritöitä	  varten	  	  
Seuraavat asiat on tarkoitettu ohjeeksi ja avuksi seminaarityötä tehtäessä. Ne 
osittain sisältävät samoja asioita kuin Timo Nurmen opas Ohjeita 
viestintäseminaarin tekijöille. Muutoin pääasiallisena lähteenä on käytetty 
teosta Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (2000), Tutki ja kirjoita. (6. uud. 
painos). Helsinki: Tammi. 

Jyväskylän yliopiston Kielikeskuksen sivuilta löytyy kirjoitusohjeita, linkkejä 
sekä kielikukkasia. 

Pro gradu -tutkielman luovutukseen liittyvät kysymykset on esitetty 
humanistisen tiedekunnan verkkosivuilla, josta löytyy myös valmis pohja 
töiden tiivistelmiin. Nykyisin tutkielma tulee palauttaa myös elektronisessa 
muodossa, jonka valmistamisesta vastaa tekijä itse. Tästä ns. pdf-dokumentin 
(jonka voi lukea Adobe Acrobat -ohjelman avulla) valmistamisesta on tarjolla 
erilliset ohjeet, jotka löytyvät yliopiston kirjaston verkkosivuilta. Itse 
seminaariohjeet (tämä dokumentti) löytyvät musiikin laitoksen 
verkkosivuilta. 

Ulkoasua koskevat muotoilut on asetettu valmiiksi Word-
dokumenttipohjaan, jonka voit myös tallentaa kovalevyllesi. Tiedosto on 
nimeltään seminaaripohja.doc. Tallenna se kovalevyllesi valitsemalla linkki 
hiirellä ja painamalla hiiren nappi pohjaan, kunnes saat sellaisen valikon 
esiin, josta linkin voi tallentaa (save to disk tms.). Avaamalla 
dokumenttipohjan edelleen Wordissä, pääset käyttämään sitä seminaarityösi 
pohjana. 
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1 RAKENNE 

Johdannon tehtävänä on nimensä mukaisesti johdattaa lukijan aihepiiriin 
sekä herättää lukijan mielenkiinto. Samalla tulee perusteltua lukijalle miksi 
juuri tämä kysymys on tärkeä ja ansaitsee hänen huomionsa. Johdannossa 
esitellään kirjoituksen tavoite sekä aiheen valintaan, ajankohtaisuuteen ja 
taustaan liittyviä perusteita, joista lukijan on hyvä tietää. Samalla kerrotaan 
myös työn lähtökohdista, rajauksista, teoreettisista ja käytännöllisistä 
kytkennöistä sekä toteuttamistavasta. Lukija odottaa johdannossa vastauksia 
siihen, mitä tutkitaan, miksi näitä ongelmia tutkitaan, ja miten tutkimus 
liittyy laajempaan kokonaisuuteen. Otsikoksi ei aina tarvitse merkitä 
johdanto-sanaa, sillä usein jokin sisältöä kuvaava otsikko ilmaisee asian 
paremmin. 

Varsinaisessa käsittelyosassa kirjoittaja tarkastelee valitsemaansa aihetta eri 
näkökulmista: esittelee kysymyksen teoriapohjaa ja käytettäviä käsitteitä, luo 
katsauksen aiheesta tehtyyn tutkimukseen, vertailee tutkimuksia keskenään, 
yhdistää mahdollisesti erilaisia ajatuksia, ja pyrkii etsimään syitä ja 
seurauksia. Tarkastelutapa kytkeytyy kunkin aiheen luonteeseen, ja siksi siitä 
ei voi antaa yleispäteviä ohjeita. Yleisopastukseksi kelpaa kuitenkin se, että 
asiat esitellään johdonmukaisessa järjestyksessä ja että kirjoitelman punainen 
lanka säilyy johdannosta loppupäätelmiin. 

Loppupäätelmissä asiat kootaan käsittelyn jäljiltä yhteen ja pyritään 
kiteyttämään tarkastelun keskeisimmät ajatukset. Lisäksi voidaan vetää 
johtopäätöksiä ja esittää suosituksia ja/tai kehittämisehdotuksia, sekä nostaa 
esille mielenkiintoisia ja haastavia kysymyksiä, jotka ansaitsevat 
jatkotarkastelua. Tässä jaksossa voidaan myös kriittisesti arvioida koko 
aineistoa, pohtia työn rajoituksia, mahdollisia heikkouksia ja käytännön 
merkitystä. Lähdeluetteloon kirjataan kaikki ja vain ne lähteet, joihin tekstissä 
on viitattu. Luetteloon ei siis merkitä kirjallisuutta, jota on käytetty apuna 
aihepiiriin perehtymisessä mutta johon ei ole tekstissä viitattu. 
Lähdeluettelon laatimisessa on muistettava, että lukija voi halutessaan jäljittää 
käytetyn lähdejulkaisun. 
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2 ULKOASU 

Voit ladata koneellesi	  Word-dokumenttipohjan, johon on asetettu valmiiksi 
kaikki tekstin muotoiluun liittyvät asiat. 

2.1 Sivukoko ja nimisivu 

Sivukokona toimii A4 (varmista ettei sivukoko ole US Letter tai muu). 
Monistettaessa kaksi A4-arkkia asetetaan vierekkäin, jolloin ne muodostavat 
A3-kokoisen sivun. Tämä pienennetään A4-kokoon. 

Nimisivuna toimii kansilehti. Käytä kannessa samaa kirjasintyyliä kuin 
tekstissä (Times, Palatino) tai otsikoissa, jos käytät niissä erillistä 
otsikkokirjasinta (kuten Arial, Helvetica). 

2.2 Kirjasintyypit 

Leipätekstissä käytetään päätteellistä kirjasinta kuten Times tai Palatino. 
Otsikoissa voi käyttää samaa kirjasinta kuin leipätekstissä. Toimiva ratkaisu 
on myös käyttää otsikoissa päätteetöntä kirjasinta, kuten Arial tai Helvetica. Ole 
kirjasinten käytössä johdonmukainen äläkä käytä useampaa kuin kahta eri 
tyyppiä (em. mallin mukaan). Erilaisten kirjasinten sekamelska tekee 
ulkoasun epämiellyttäväksi lukea. 

Korostukset tehdään kursivoimalla - EI siis lihavoimalla, alleviivaamalla tai    
h a r v e n t a e n. Tehosteita kannattaa käyttää maltillisesti. 

2.3 Pistekoko 

Pistekoot ovat suhteellisesti hieman erilaisia eri kirjasimilla, mutta seuraavia 
kokoja voi pitää ohjenuorana: 

• pääotsikko 12 tai 14 (versaalein)  
• alaotsikko 12 tai 14  
• muut otsikot ja teksti 12  
• taulukot ja sisennykset 10  
• alaviitteet 10  

Pistekokoa 12 voidaan halutessa käyttää kautta linjan. 

2.4 Riviväli 

Koska seminaarityöt kirjoitetaan yhdelle leveälle palstalle, riviväli 1 tekee 
tekstistä raskaasti luettavaa. Tämän vuoksi käytetään riviväliä 1,5. 

2.5 Marginaalit 
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Sivun marginaalien koko on 2,5 cm, joskin alamarginaali saa olla 3 cm. 

Sidottaviksi tai nidottaviksi tarkoitetuissa töissä vasempaan marginaaliin 
jätetään lisäksi yleensä 1-2 cm:n sidontareunus Käytettäessä kaksipuoleista 
tulostusta sidontareunus lisätään aina sisempään marginaaliin. 

Niin marginaalit kuin sidontareunuksetkin määritetään 
tekstinkäsittelyohjelmasta (sivun asetukset). 

2.6 Kappaleet ja tasaus 

Kappaleet erotetaan toisistaan joko tyhjällä rivillä tai 1,5 cm:n sisennyksellä. 
Käytettäessä sisennystä otsikon jälkeinen kappale alkaa kuitenkin 
vasemmasta reunasta. Teksti tasataan molempiin reunoihin. Myös tavutuksen 
käyttö on suositeltavaa, jos se löytyy tekstinkäsittelyohjelmasta 
suomenkielisenä. 

Muistathan toki, että rivinvaihtopainiketta (return/enter) painetaan vasta 
kappaleen lopussa – kappaleen sisäisistä rivinvaihdoksista, tasauksista ja 
tavutuksesta pitää huolen tekstinkäsittelyohjelma. Jos haluat jättää sivun 
lopun tyhjäksi, älä tee uutta sivua lisäämällä useita rivivaihtoja vaan käytä 
ohjelman toimintoa lisää sivu, page break yms. Älä myöskään käytä 
sisennyksiin välilyöntipainiketta, vaan sarkainta tai ohjelman 
sisennystoimintoja. 

2.7 Otsikointi 

Otsikot aloitetaan vasemmasta reunasta. Kaikki otsikot kirjoitetaan 
lihavoituina. Pää- ja alaotsikoissa käytetään hierarkkista numerointia (tyyliin 
2.3.2). Viimeisen numeron jälkeen ei tule pistettä. Mahdollisia väliotsikoita ei 
numeroida, ne kursivoidaan. 

Pääotsikko aloittaa aina uuden sivun. Sen voi kirjoittaa versaalein – muissa 
otsikoissa käytetään kuitenkin pieniä kirjaimia. Kiinnitä huomiota otsikoiden 
ylä- ja alapuolelle jäävien välien kokoon. Otsikon yläpuolelle jäävä tila on 
yleensä suurempi kuin otsikon ja siihen viittaavan tekstin väli. Välit lisäksi 
kasvavat otsikkohierarkian mukaan. 

2.8 Sivujen numerointi 

Sivujen numerointi aloitetaan ensimmäiseltä tekstisivulta, ja se jatkuu 
viimeiseen tekstiä sisältävään sivuun. Ensimmäinen sivunumero, eli 2, 
merkitään kuitenkin vasta ensimmäisen pääotsikon jälkeiselle sivulle. 
Myöskään kansilehdessä ja sisällysluettelossa ei ole sivunumeroita. 
Numeroinnin voi periaatteessa aloittaa myös nimisivulta lähtien. Myös tällöin 
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sivunumero merkitään kuitenkin vasta ensimmäisen pääotsikon jälkeiselle 
sivulle. 

Numerot merkitään arabialaisin numeroin sivun ylätunnisteeseen: oikeaan 
ylälaitaan (kaksipuoleisessa tulostuksessa vuorotellen oikeaan ja vasempaan) 
tai keskelle. 

2.9 Taulukot, kuvat, kuviot ja nuottiesimerkit 

Taulukot, kuvat, kuviot ja nuottiesimerkit numeroidaan arabialaisin 
numeroin kukin omana numerosarjanaan. Taulukon selitysteksti sijoitetaan 
sen yläpuolelle ja muiden esimerkkien selitystekstit alapuolelle. Taulukon 
sarakkeita ei eroteta toisistaan pystyviivoin. 

Ennen taulukon nimeä jätetään yksi tyhjä riviväli, samoin taulukon jälkeen 
ennen tekstiä, joka aloitetaan vasemmasta reunasta. Myös kuvion, kuvan ja 
nuottiesimerkin kohdalla noudatetaan samaa menettelyä. 

Sivut pyritään kirjoittamaan täyteen. Tekstissä olevat viittaukset kuvioihin 
ym. esimerkkeihin tehdään numeroviittauksin, esimerkiksi (kuvio 2) tai 
(taulukko 5). Tällöin ne voidaan siirtää seuraavalle sivulle, elleivät ne mahdu 
jäljellä olevaan sivutilaan. 

Kuviot ovat yleensä käyttökelpoisia empiirisessä tutkimuksessa, jos halutaan 
esittää lukujen laadullisia aspekteja, kuten vertailuja ja suhteita, yleensäkin jos 
halutaan kuvata ilmiötä. Teoreettisessa tutkimuksessa kuvioilla voidaan 
selkeyttää tekstissä esitettyjä muuttujien välisiä riippuvuuksia ja tuoda näin 
ymmärrettävyyttä mallien ominaisuuksiin. 

On pyrittävä tekemään niin selkeä taulukko tai kuvio, että se on 
ymmärrettävissä itsenäisesti (huomioi erityisesti kuvaava otsikko). Tekstissä 
on syytä välttää taulukon lukujen uudelleen luettelemista, vaan taulukko on 
selitettävä ja tulkittava tekstissä. 

Taulukon vähimmäissisältö:  

• tiivis otsikko  
• jonkinlaiset (horisontaaliset) viivakkeet: ainakin ylhäällä ja alhaalla  
• sarakeotsikot  
• taulukkoseloste; mahdollinen lähde ja mahdolliset selosteet lukujen 

muodostumisen yksityiskohdista (mahdolliset tilastoperuste-erot, 
tilastolliset merkitsevyystasot, jne.)  

Alla esimerkki taulukosta (Taulukko 1.). 
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TAULUKKO 1. Valmistumisajat aloittain vuonna 2000 mediaanivuosina 
(Jyväskylän Yliopiston vuosikertomus 2000). 

  

 

  

  

  

Taulukoiden ja kuvioiden otsikot ovat muotoa: TAULUKKO 1. Otsikko / 
KUVIO 1. Otsikko. 

Otsikoiden numerointi juoksee taulukoissa ja kuvioissa erikseen. Kuvion 
otsikko sijoitetaan kuvion alapuolelle, taulukon otsikko yläpuolelle. Pyri 
mahdollisimman yhtenäiseen ulkoasuun eri kuvioissa ja taulukoissa. 
Kuvioista on syytä tehdä mahdollisimman yksinkertaisia ja informaation 
selkeästi (ja vääristämättä) välittäviä. Älä käytä esim. kolmiulotteisia 
piirakka- ja pylväskuvioita äläkä katko pylväitä. Alla esimerkki kuviosta ja 
sen otsikoinnista. 
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KUVIO 1. Jyväskylän yliopiston organisaatiokaavio (Jyväskylän yliopiston 
Vuosikertomus 2001). 

 

Nuottiesimerkit numeroidaan arabialaisin numeroin työn alusta 
yhtäjaksoisesti omana numerosarjanaan. Otsikoksi tulee sana 
NUOTTIESIMERKKI. Muuta otsikkoa ei tarvita, sillä tekstiyhteydessä tulee 
käydä selville, mikä kyseinen näyte on. Esimerkiksi: 

Kurt Weilin säveltämä Kerjäläisoppera pohjautuu Händelin ajalta 
periytyvään John Gayn The Beggar's Opera -teokseen. Muuan sen 
tunnetuista lauluista (nuottiesimerkki 6) kertoo inhimillisen yritysten 
turhuudesta.  
 
 
 
 
NUOTTIESIMERKKI 6.  
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Kertosäe Ja, da muss sich doch einfach hinlegen! (nuottiesimerkki 7) 
tarkoituksellisen banaaline sävelmineen edustaa mainiosti koko oopperan 
henkeä. 

NUOTTIESIMERKKI 7. 

 
 

  

Oopperaan sisältyy myös nykyaikaisia tansseja, mm. tango. 
Kerjäläisoopperan kantaesitys oli Berliinissä 1928, ja Saksassa sitä lienee 
ennen sotia esitetty noin 2000 kertaa. 

 

Lukua ei saa päättää nuottiesimerkkiin. Esimerkkiä on syytä kommentoida 
sen esittämisen jälkeen, tai sitä voi täydentää sopivalla tekstillä. 
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3 VIITTAUSTEKNIIKKA 

3.1 Perusperiaatteet 

Perusperiaatteena lähteiden merkitsemisessä on se, että lukijan on saatava 
joko tekstistä tai tekstiviitteestä selville, kenen ajatuksia lainataan tai esitetään 
referoiden ja minkä teoksen tai artikkelin miltä sivulta lainatun kohdan voi 
löytää. Viitteet merkitään sekä suoraan sitaattiin että referoituun lainaukseen. 

Tekstiviitettä käytettäessä viittaus lähdemateriaaliin kirjataan sulkeiden 
sisään aina kulloisessakin tekstin kohdassa. Viitteet ovat viittauksia 
lähdeluetteloon, josta vasta ilmenevät lähdeteoksen tarkat tiedot. 
Viitetekniikan ja lähdeluettelon on aina vastattava toisiaan. 

- -  sana sana sana. (Laaksamo 1998, 21.) Sana sana sana 
- - - -  sana sana sana. (Laaksamo 1998, 68-72.) Sana 
sana sana - -  

Jos tekijä ilmenee tekstissä, nimi voi jäädä viitteestä pois: 

- - kuten Laaksamo (1998, 21) on tutkimuksessaan todennut 
- -  

Mikäli lainattuja ajatuksia esitetään vain yhdessä virkkeessä, viittaus 
merkitään virkkeen sisään (ilman pistettä): 

Tutkijoiden mielipiteet asiasta vaihtelevat, mutta 
yleinen  suuntaus on se, että oppiminen tulisi aloittaa 
alle 10-vuotiaana.  Oppiminen voidaan myös aloittaa jo 
lastentarhaiässä (Stern 1987, 82).  

Jos lähdeteoksen tietoja on hyödynnetty useammassa virkkeessä laitetaan 
viite viimeisien referoidun virkkeen pisteen jälkeen. Viite muodostaa tässä 
tapauksessa oman virkkeen, joka päätetään pisteeseen (piste sulkeiden 
sisässä). 

Pintastruktuurin analyysi ei useinkaan paljasta 
syvyysstruktuuria. Tämä tulee  selvästi ilmi nimenomaan 
kaksiselitteisissä ilmauksissa, joissa sama 
pintastruktuuri  edustaa kahta eri syvyysstruktuuria. 
(Ravila 1967, 163.) Tämä ei kuitenkaan - -  

Tällaisen viittauksen ulottuvuusalue on kyseisen kappaleen alkuun saakka. 
Se ei voi ylettyä kappaleen rajan yli. Jokaisessa lainatussa kappaleessa on 
oltava viitemerkintä, vaikka tiedot olisivat saman lähteen samalta sivultakin. 
Kappaleen loppuun asetettu viite ulottuu koko kappaleeseen. 
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Jos osa kappaleesta - esim. kappaleen alku - on kirjoittajan omaa tekstiä ja 
kappaleen loppuosa on otettu jostain lähteestä, lainauksen alku tulee osoittaa 
ns. kehysliitoksella, eli nostetaan lähdejulkaisun kirjoittaja tekstiin 
mainitsemalla hänet nimeltä. Pitkissä kappaleissa, missä käytetään useampia 
lähteitä ja kirjoittajan omia kommentteja tai tulkintoja, on luettavuuden ja 
tekstin sisällön kannalta perusteltua referoinnin paketointi, mistä ilmenee 
referoinnin alku ja loppu. Referoinnin ensimmäisessä virkkeessä mainitaan 
kirjoittaja ja vuosi, joka merkitään sulkuihin. Referaatti voi jatkua useampia 
virkkeitä. Viimeisen virkkeen loppuun merkitään paketoinnin loppu, 
lähdetieto sivuineen. 

Kaikki rakenteet eivät ole merkitykseltään 
välttämättömyyttä ilmaisevia. Ikolakin  toteaa (1974), 
että nesessiivisyys voi olla rakenteissa eriasteista. Se 
voi  vaihdella vahvasti nesessiivisestä merkityksestä 
täysin olemattomaan nesessiivisyyteen. (Ikola 1974, 22.)  

Jos tekstiyhteydestä selviää, että kehysliitoksessa mainitun lähteen referointi 
jatkuu, kappaleen lopusta voidaan jättää viite pois. 

Kun tekijöitä on enemmän kuin yksi: 

Leena Lahtinen ja Seppo Virtanen (1986, 66) ovat 
todenneet - - (Lahtinen & Virtanen 1986, 66.) (Lahtinen - 
Virtanen 1986, 66.)  (Lahtinen, Virtanen & Hämäläinen 
1988, 121.) (Lahtinen - Virtanen - Hämäläinen 1988, 121.)  

Myöhemmin useampitekijäiseen lähteeseen viitattaessa riittää ensimmäisen 
tekijän mainitseminen: 

Allard ym. (1988, 124) ovat todenneet - - (Allard ym. 
1988, 124.)  

Viittaus useaan lähteeseen: 

(Virtanen 1980, 13; Saari 1987, 30; Huusko 1988, 23-24.)  

Jos julkaisun tekijä on tuntematon tai esimerkiksi laaja toimituskunta, 
voidaan viitata suoraan julkaisun nimeen, nimestä muodostettuun 
lyhenteeseen tai mihin tahansa symboliin, joka viittaa lähdeluettelon 
vastaavaan kohtaan ja selviää siellä tarkasti. 

(Suomen Hiihtoliiton miet. 2001, 13.) (ISO 1996, 22.) 
(Anon. 1977, 12.)  
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Jos joutuu viittaamaan saman kirjoittajan samana vuonna ilmestyneisiin 
julkaisuihin, on viittauksiin merkittävä vuosiluvun jälkeen pieni kirjain. Tämä 
toistetaan myös lähdeluettelossa. 

(Toivanen 1998a, 77.)  

Jos lähteinä on saman sukunimisten kirjoittajien julkaisuja samalta vuodelta, 
viitteeseen merkitään etunimen alkukirjain: 

(Toivanen, P. 1988, 77.)  

Mikäli jostain syystä joudutaan tyytymään ns. toissijaiseen lähteeseen, tulee 
tämän ilmetä viitteestä ja tekstistä seuraavasti: 

Päävalmentaja Kyrö on todennut (Petäjä 2001, 39) 
hiihdossa  olevan tärkeää - -  

Sanomalehtiartikkeliin viitatessa sivunumero voi jäädä pois: 

(Ruunasjärvi 1989.)  

Viitattaessa artikkeliin tai kokoomateoksen osaan, viittaukseen kirjoitetaan 
artikkelin kirjoittajan nimi. Koko teoksen toimittaja sekä julkaisun nimi 
selviävät tietoineen vasta lähdeluettelosta. 

(Virtanen 1983, 45.)  

Suullisesti tai kirjeitse (myös sähköposti) saatuihin tietoihin viitataan 
seuraavasti: 

Tutkija Raija Korhosen (henkilökohtainen tiedonanto 
5.1.1995) mukaan - -  - - on perusteltua. (Tutkija Raija 
Korhonen, henkilökohtainen tiedonanto 5.1.1995.)   

Jos lähteen julkaisuvuosi on tuntematon merkitään vuosiluvun kohdalle 
merkiksi s. a. 

(Paavolainen s. a., 19.)  

Sosiaaliseen mediaan (twitter) viitatessa tviitti siteerataan 
kokonaisuudessaan: 

Helikopterin läsnäolo tuohon aikaan vuorokaudesta on 
harvinainen tapahtuma (Athar). 

tai 
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Atharin mukaan helikopterin läsnäolo tuohon vuorokauden 
aikaan on harvinaista. 

 

3.2 Lähdeviitteen tarpeellisuus 

Viittauksia ei pidä käyttää tarpeettomasti. Yleistietoon ei tarvitse viitata. On 
muistettava, että kirjoittaa omantasoista lukijaa varten. Silti joudutaan koko 
ajan arvioimaan, mikä tieto on yleistietoa, mikä taas jostain lähteestä saatua. 
Rajatapauksissa viitteeseen voi lisätä: ks. esim. tai vrt. esim. 

(Ks. esim. Poikolainen 1993, 23.)  - - sana (vrt. esim. 
Huusko 1985,45).  
 
3.3 Suora lainaus 

Suoraa lainausta on yleensä vältettävä, mutta jos sellainen on otettava, se 
tulee jäljentää täsmälleen alkuperäisessä asussaan. Suoran lainauksen 
ympärille tulevat lainausmerkit. 

- - ja hän toteaakin, että "tieteellisen toiminnan tulee 
täyttää kaikki  ne kohdat, jotka niistä on työryhmän 
pohjalta laadittu" (Summanen 1987, 32).  - - ja hän 
toteaakin, että "tieteellisen toiminnan tulee täyttää 
kaikki  ne kohdat, jotka niistä on työryhmän pohjalta 
laadittu. Vain näin tutkimus  on luotettava." (Summanen 
1987, 32.)  

Viitemerkinnän voi tietysti sijoittaa myös tekstissä mainitun nimen yhteyteen. 

Jos suorasta lainauksesta jätetään tarkoituksellisesti jotain pois, merkitään 
pois jätettävään kohtaan kaksi ajatusviivaa: 

Hermann Paul (1936, 22) luonnehtii asiaa seuraavasti: 
"Perfektille on  imperfektiin verrattuna - - 
luonteenomaista, että se - - ilmaisee  tekemisen suhteen 
nykyaikaan - -."   

Selventävät lisäykset suoraan lainaukseen merkitään hakasulkeisiin: 

"Sinä vuonna [1980] ei kukaan vielä osannut odottaa, että 
tämä suuri  sankari tulisi olemaan [Ville] Saarinen" 
(Rapola 1988, 230).  
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Viittaamisen	  esitystapoja	  

Seuraava lista on tarkoitettu lähtökohdaksi etsittäessä verbejä, jotka sopisivat 
tiedonlähteen esille tuomiseen sekä kuvaamaan referoidussa lähteessä 
tapahtuvia ajatuksia tai tuloksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 343-344): 

a) verbejä, jotka viittaavat ensi sijassa selostettavan tutkijan sanomisiin tai 
tekemisiin: 

 ehdottaa  esittää   huomauttaa ilmaista  jatkaa         
 kuvata   käsitellä lausua lisätä   mainita      
 sanoa   selostaa  todeta verrata   kirjoittaa   
 korostaa  kiistää   kumota myöntää   
vastustaa   luetalla  nimetä    nimittää kutsua    
 olla jotakin mieltä  tuoda esille/julki   
 yhtyä jonkun ajatuksiin  

b) verbejä, jotka viittaavat ensi sijassa tutkijan mentaalisiin toimintoihin: 

 ajatella  arvella   harkita   havaita  huomata
 uskoa  olettaa   otaksua   pohtia    tuumia   
tarkastella    katsoa   miettiä   vähätellä epäillä  
hylätä torjua  vaatia   arvioida  pitää jonakin  
 pitää parempana tai huonompana   

c) verbejä, jotka viittaavat ensi sijassa tutkimuksenteon vaiheisiin: 

 arvioida   laskea   mitata     määrittää 
 määritellä osoittaa analysoida eritellä  saada 
tulokseksi   

d) verbejä, joilla viitataan tietoihin tai tuloksiin: 

 olla ristiriidassa  sotia vastaan    olla 
yhtäpitävä     jonkin kanssa    tukea               
olla esimerkkinä  vastata jotakin     selittää  
 näyttää toteen     todistaa   osoittaa     
vahvistaa oikeaksi tai todeksi  osoittaa vääräksi   
valaista vakuuttaa  
 
3.4 Plagiointi 

Plagiointi tarkoittaa tekstiä, tutkimustuloksia, kuvia ym. aineistoa, joka ei ole 
kirjoittajan / kirjoittajaryhmän omaa tuottamaa mutta josta on jätetty 
ilmoittamatta sen alkuperä (lähdeviite). Sana plagiointi tulee latinan kielen 
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sanoista plagium (suom. sieppaaminen, ryöstäminen) ja plagiarus (suom. 
sieppaaja, ryöstelijä). 

Plagiointi - siis lainaaminen ilman lähdeviitettä - on vakava akateeminen 
rikos, joka rinnastetaan vilppiin. Jyväskylän yliopiston 
opintosuoritusjohtosäännön 23 §:n mukaan vilpistä kiinni jääneen opiskelijan 
opintosuoritus voidaan hylätä. Sovellettaviksi voivat joissain tapauksissa tulla 
myös muut, ankarammat sanktiot - ks. esim. Yliopistolaki 19 §. Katso myös 
mitä Tutkimuseettinen neuvottelukunta sanoo vilpistä tieteessä. 

 

 

Plagiointiin liittyviä lähteitä 

• Lötjönen S. & Karjalainen S. (1998). Vilppi tieteellisessä 
tutkimustoiminnassa. Teoksessa A. Saarnilehto A. (toim.), Tutkijan 
oikeudet ja velvollisuudet. Helsinki: Werner Söderström Lakitieto, 141-
166.  

• Plagiarism.org. [WWW-dokumentti]. URL: 
http://www.plagiarism.org (8.2.2002).  

 

  

Näiden ohjeiden pohjana on käytetty Timo Nurmen opasta 
viestintäseminaarin tekijöille sekä lähteitä  

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (1997). Tutki ja kirjoita. Helsinki: 
Kirjayhtymä.  

How do I cite a tweet? MLA style manual. Viitattu 10.9.2012. 
http://www.mla.org/style/style_faq/mlastyle_cite_a_tweet. 
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4 LÄHDELUETTELO  

4.1 Tekstiin liittyvät lähdetiedot 

Lähteiden merkintätapoja on useita: esim. useilla julkaisuilla on omat 
ohjeensa. Seuraavissa esimerkeissä käytetään suositeltavaa, kansainvälistä 
APA-tapaa (Publication Manual of the American Psychological Association). 
Toinen mahdollisuus on käyttää kansallista tapaa, joka ei tosin paljoa eroa 
APA-tavasta (ks. Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 1997). Pääasia on, että käytät 
valitsemaasi tapaa kaikissa merkinnöissä - selkeys ja johdonmukaisuus! 

Lähteet kirjataan aakkosjärjestykseen tekijöittäin. Mikäli käytetään saman 
tekijän useampaa lähdettä, järjestetään ne aikajärjestykseen vanhimmasta 
alkaen. Jos käytetään saman tekijän useaa artikkelia tai teosta samalta 
vuodelta, järjestetään lähteet aakkosjärjestykseen artikkelin tai teoksen 
otsikon mukaan ja merkitään vuosilukuihin indeksi kirjaimin: Karppinen, A. 
(1998a), Karppinen, A. (1998b). 

 

Artikkeli: 

Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Julkaisun nimi, volyymi (lehden numero), sivut. 

Uimonen, H. (2001). Oon junassa - kuuluu huonosti! - Matkapuhelimet ja 
äänimaiseman muutos. Musiikki, 31(1), 22–33. 

Eerola, T., Järvinen, T., Louhivuori, J. & Toiviainen, P. (2001). Statistical 
features and perceived similarity of folk melodies. Music Perception, 18, 275–
296. 

  

Julkaisun nimi kursivoidaan. Jos kirjoittajia on useampia, ne erotetaan 
pilkulla paitsi kaksi viimeistä &-merkillä. Kirjoittajien järjestys säilytetään 
samana kuin artikkelissa (ei välttämättä aakkosjärjestys). Nimikirjaimista 
merkitään ne, joita kirjoittaja käyttää. 
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Artikkeli toimitetussa (kokooma)teoksessa: 

Tekijä[t] (vuosi). Artikkelin nimi. Teoksessa N. N. (toim.) Teoksen nimi. 
Julkaisupaikka: Julkaisija, Sivut. 

Kosonen, E. (1999). Johdatus musiikkikasvatukseen - orientoitumista 
opettajuuteen opiskelun alkumetreillä. Teoksessa S. Honkimäki (toim.) 
Opetus, vuorovaikutus ja yliopisto. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos, 167–
173. 

Heinonen, Y. (2000). A Man on a Flaming Pie - The Dubious Origin of the 
Beatles Revisited. Beatlestudies 2 - History, Identity, Authenticity. University of 
Jyväskylä, Department of Music: Research Reports, 23. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto, musiikkitieteen laitos, 110–146. 

 

Jälleen kursivoidaan julkaisun nimi eli termi, jolla julkaisua voi hakea 
tietokannoista. 

 

Kirja: 

Tekijä[t] (vuosi). Kirjan nimi. (painos). Julkaisupaikka: Julkaisija. 

Vainio, M. (2002). "Nouskaa aatteet!" Robert Kajanus: elämä ja taide. Helsinki: 
WSOY. 

Tejessy, G. (1969). The mind of a mnemonist (L. Simmonds. Käänt.). New York: 
Avon Books. Alkuperäisjulkaisu 1930. 

Tirole, J. (1988). The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT 
Press. 

  

• Julkaisupaikka (siis kustantajan kotipaikka) löytyy kirjan 
nimiölehdeltä (tai copyright-sivulta).  

• Jos julkaisupaikkaa ei ole merkitty, mutta painopaikka on, merkitään 
viimeksi mainittu lähdeluetteloon.  

• Ulkomaisten teosten julkaisupaikasta merkitään ensimmäinen tai 
kustantajan Euroopassa sijaitseva kotipaikka.  
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• Julkaisupaikan nimi ilmaistaan julkaisupaikan alkukielellä 
(englanninkielisessä lähteessä London eikä Lontoo, ruotsinkielisessä 
Stockholm eikä Tukholma).  

• Julkaisijan nimi merkitään mahdollisimman lyhyesti mutta 
tunnistettavasti: Springer (ei Springer-Verlag New York Inc.).  

• Amerikkalaisissa julkaisupaikoissa on syytä merkitä myös osavaltio, 
jotta se erottuu Ison-Britannian samannimisestä paikasta. Osavaltioista 
käytetään yleensä kaksikirjaimisia lyhenteitä, eli Cambridge, MA 
tarkoittaa Massachusettsin osavaltiossa olevaa kaupunkia.  

• Käytetty painos merkitään siis näkyviin (jos useampia kuin yksi) ja 
vuosiluku sen mukaan.  

• Kääntäjä merkitään siis näkyviin ja vuosiluku käännöksen mukaan. 
Suomennokset merkitään vastaavasti. (ks. Tejessy yllä, jossa on 
käytetty alkuperäisteoksen englanninkielistä käännöstä vuodelta 1969).  

  

Raportit, keskustelualoitteet, työpaperit (working papers), 
komiteamietinnöt, tilastot yms.: 

Ulkomaansijoitustoimikunnan mietintö. Komiteamietintö 1985:49. Helsinki: 
Valtion Painatuskeskus. 

Suomen virallinen tilasto (1996). Maa- ja metsätalous 1996:2. Helsinki: 
Valtioneuvoston kirjapaino. 

 Mietintöihin viitataan tekstissä lähdeluettelon merkinnän alun mukaan, jotta  

ne ovat helposti löydettävissä. 

 

Opinnäytteet: 

Tekijä (vuosi). Opinnäytteen nimi. Julkaisukanava (Julkaisija. 
Laitos/julkaisusarja. Opinnäytetyön tyyppi [Pro Gradu, Lisensiaatintyö. 
Väitöskirja]. 

Lappalainen H. (2002). Toiminnallista teoriaa: haastattelututkimus musiikinteorian 
ja säveltapailun elämyksellisistä opetustavoista. Jyväskylän yliopisto. Musiikin 
laitos. Pro gradu. 

Toivanen, P. (2001). The Pencerdd's Tooklit - Cognitive and Musical Hierarchies in 
Medieval Welsh Harp Music. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä Studies in the Arts 
78. Väitöskirja. 
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Opinnäytteiden käyttämisessä lähteenä on kiinnitettävä erityistä huomiota 
lähdekritiikkiin. Väitöskirjat ovat yleensä hyvin tarkastettuja ja siten 
luotettavia, pro gradut eivät välttämättä. Kannattaakin mieluummin perehtyä 
graduissa ja väitöskirjoissa käytettyihin lähteisiin ja käyttää niitä. 

  

4.2 Elektroniset lähteet 

Elektronisia lähteitä käytettäessä tulee lähdeluettelon tiedoista selvitä ainakin 
tekijä, otsikko ja julkaisukanava. Lisäksi merkitään päivä, jolloin lähde on 
luettu. Jos julkaisija itse on merkinnyt julkaisuvuoden tai päivitysten 
päivämääriä, myös ne merkitään lähdeluetteloon. Elektronisten lähteiden 
käytössä lähdekritiikki on tärkeää: varmistu lähteen luotettavuudesta. Kari 
Lehtosen kirjoittama ohje verkosta löytyviin lähteisiin viittaamisesta löytyy 
osoitteesta http://cs.stadia.fi/~lehtk/intlviit.html. 

 
Sosiaalinen media: 
 
APA:n mukaan sosiaalisen median käyttö akateemisen tutkimuksen 
lähdeaineistona on sen verran harvinaista, että vakiintunutta 
viittauskäytäntöä ei ole vielä tehty. Modern Language Association (MLA) on 
kuitenkin julkistanut ohjeistuksensa tviittien viittauskäytännöstä. MLA-
mallin mukainen Twitter-viite näyttää lähdeluettelossa tältä: 
Sukunimi, etunimi. (Käyttäjänimi). ”Viesti kokonaisuudessaan.” Päivä, aika. 
Tweet. 
Mikäli tviittaajan oikea nimi ei ole tiedossa, kerrotaan vain käyttäjänimi. 
Muussa tapauksessa molemmat on ilmoitettava. Url-osoitetta ei kuulu 
ilmoittaa. Sitaattiin merkittävä päivämäärä määräytyy viestin lukijan 
mukaan. 
 
Internet: 

Burleson, J. L. (2012). Show choir. Oxford Music Online. Viitattu 11.9.2012. 
http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/A221
9487. 

Eerola, T. (2000). The rise and fall of the experimental style of the Beatles. 
Soundscapes, Vol. 3 (2000-2001). Viitattu 1.6.2000. 
http://www.icce.rug.nl/~soundscapes/. 

Lehtonen, K. (1997). Internet-lähteisiin viittaaminen. [WWW-dokumentti]. 
Saatavissa: http://www.teli.stadia.fi/~lehtonen/intlviitx.html. 
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Blogit: 

Viestin kirjoittaja. Viestin nimi. Blogin nimi. Viestin kirjoittamisen päivämäärä. 
Viitattu. Linkki 

Bishop, D. (2012). How to bury your academic writing. Bishopblog. 26.8.2012. 
Viitattu 11.9.2012. http://deevybee.blogspot.fi/2012/08/how-to-bury-your-
academic-writing.html. 

Tweet: 

Athar, Sohaib (ReallyVirtual). “Helicopter hovering above Abbottabad at 
1AM (is a rare event).” 1.5.2011, 15:58. Tweet.  

 
4.3 Äänitteisiin liittyvät lähdetiedot 

Äänitteiden tiedoista merkitään lähdeluetteloon seuraavat: 

• esittäjä tai säveltäjä (näkökulman mukaan)  
• kappaleen ja äänitteen nimi  
• levy-yhtiö ja levynumero  

4.4 Liitteet 

Liitteet auttavat lukijaa selventämään varsinaista tekstiä, mutta eivät ole 
välttämättömiä tutkimuksen tai seminaarityön ymmärtämisen kannalta. 

Kukin liitekokonaisuus numeroidaan (liite 2 jne.) ja tekstissä viitataan 
liitekokonaisuuden numeroon eikä sivunumeroon. Kukin liite myös 
otsikoidaan (Liite 1. Otsikko). Sivunumeroinnin suositellaan jatkuvan 
juoksevasti myös liitteisiin, mutta paljon näkee käytettävän myös 
liitekokonaisuuksien sisäistä juoksevaa numerointia. 

Liitteet merkitään arabialaisin numeroin yhtäjaksoisesti tekstin jälkeen (ei 1a, 
1b jne.). Pieniä liitteitä voidaan sijoittaa samalle sivulle. Vältä liitteiden liitteitä 
ja harkitse muutenkin liitteiden käyttöä. 
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5 OPPONOINTI  

Opponointi tarkoittaa työn asiasisällön, rakenteen, kielen, yms. seikkojen 
arviointia myönteisessä hengessä. Opponentin ei ole tarkoitus arvostella 
työtä, vaan hänen kuuluisi esimerkiksi esittää korjaus- ja 
täydennysehdotuksia sekä etsiä erilaisia tapoja käsitellä asiaa. Hyvän 
opponoinnin valmistautumiseen kuluu yllättävän paljon aikaa! Arvioinnissa 
voi kiinnittää huomiota mm. seuraaviin seikkoihin: 

1. Työn otsikko  
Vastaako otsikko sisältöä? Onko otsikko tiivis mutta kuitenkin 
riittävän informatiivinen?  

2. Johdanto  
Miten lukija pääsee asiaan? Onko taustaa riittävästi? Työn tarkoitus ja 
näkökulma? Aiheen rajaus? Kiinnostavuuden herättäminen?  

3. Omintakeisuus  
Oman tieteenalan näkökulma ja ote? Tyylin persoonallisuus?  

4. Käsittelytapa  
Esitelmän rakenne: Peruslinjat tarkoituksenmukaiset? Jäsentelyn 
johdonmukaisuus? Osien toisiinsa niveltyminen? Ovatko kaikki luvut 
parhaassa mahdollisessa järjestyksessä? Ovatko kaikki asiat 
tarpeellisia? Puuttuuko jotakin? Onko jotakin liikaa? Onko luvut 
otsikoitu hyvin?  

5. Asiatiedot  
Mahdollisten uusien tietojen tai uusien näkökulmien ansiot? Vanhojen 
ja uusien tietojen niveltyminen toisiinsa? Perustelujen täsmällisyys, 
vakuuttavuus, riittävyys, luotettavuus yms.?  

6. Lähdemateriaalin käyttö  
Tiedonlähteiden valinta? Tiedonlähteiden käyttö ja niiden tulkinta? 
Lähdetietojen löytyminen viitteiden perusteella? Lähdeluettelon 
vastaavuus viitetekniikan kanssa?  

7. Ulkoasu sekä kieliasu  

 

 


