
 

 

 
 
 
 
Ohjeita AFinLAn julkaisuihin kirjoittaville 
 
 
Artikkeli 
 
Vuosikirjaan tai teemanumeroon tarjottavat käsikirjoitukset lähetetään OJS-järjestelmän kautta. 
Järjestelmään rekisteröidytään osoitteessa https://journal.fi/afinlavk (vuosikirja) tai 
https://journal.fi/afinla (AFinLA-e). (Huomaa, että vuosikirjalla ja AFinLA-e:llä on eri osoitteet.) 
Jos kirjoittaja on jo rekisteröitynyt OJS-järjestelmän käyttäjäksi (esim. Virittäjä-lehden kautta), 
salasana ja tunnus  säilyvät ennallaan. 
 
Artikkelin pituus on 15 sivua (n. 4 000–5 000 sanaa) mukaan lukien tiivistelmä. 
Kirjallisuusluettelo ja liitteet eivät sisälly tähän enimmäispituuteen. Toimitus ei tarkistuta artikkelin 
ja abstraktin kieliasua, vaan kukin kirjoittaja huolehtii kielentarkistuksesta itse. Artikkelin 
asetteluohjeet ovat alla. 
 
Kirjoittajan tulee huolehtia myös arvioitavaksi lähetettävän version anonymisoinnista. Tiedostosta 
tulee poistaa tekijätiedot, ja tekstissä viittaukset tekijään, tekijän omaan tutkimukseen tai 
tutkimushankkeeseen tulee muotoilla niin, ettei tekijä ole helposti tunnistettavissa. 
Lähdeviittauksiin tulee tekijän kohdalle merkitä Tekijä 1, Tekijä 2. Lähdeluettelosta tulee 
vastaavasti poistaa teoksen tai artikkelin tiedot. Artikkelin kirjoittaja lisää nämä tiedot 
vertaisarvioinnin jälkeen. 
 
 
Kirjoitusohjeet 
 

● Tiedostomuoto: doc tai docx (ei pdf) 
● Kirjasintyyppi: Times New Roman  
● Kirjasinkoko: leipäteksti ja otsikot 12, esimerkit 10, alaviitteet 8 
● Tyylit: ei käytetä tyylejä 
● Riviväli: leipätekstissä 1,5; tiivistelmässä ja esimerkeissä 1; väliotsikkoja edeltää ja seuraa 

yksi tyhjä rivi  
● Kirjoitusala:  

○ vasen ja oikea marginaali 3 cm, ylämarginaali 3,5 cm, alamarginaali 3 cm 
○ tekstin tasaus vain vasempaan reunaan 
○ ei tavutusta  

● Kappaleet: erotetaan toisistaan tyhjällä rivillä (ei sisennystä)  
● Sivunumerointi: arvioitavaan käsikirjoitukseen sivut numeroidaan; lopullisesta versiosta 

numerointi tulee kuitenkin poistaa  
● Otsikointi:  

○ Artikkelin nimen kirjasinkoko on 14 (Times New Roman).  
○ Vertaisarvioinnin jälkeen lisätään artikkelin nimeä seuraaville riveille allekkain 

kirjoittaja(t) ja korkeakoulu(t) tai muu(t) instituutio(t).  
○ Väliotsikot numeroidaan (esim. 1 Johdanto; 2.1 Peruskäsitteitä; 5.2.1 Oppilaiden 

käsitykset x:stä); nelostason alaotsikoita tulisi välttää. 



 

 

 
● Englanninkielinen tiivistelmä (Abstract): 

○ selvittää lukijalle suppeassa muodossa artikkelin sisällön 
○ maksimipituus 150 sanaa 
○ tiivistelmän perään 2–4 artikkelin sisältöä kuvailevaa asiasanaa 

seuraavasti:  
  Keywords: word, word, word 

Asiasanat: sana, sana, sana 
Suomenkieliset asiasanat YSAn (Yleinen suomalainen asiasanasto; ks. myös 
kirjastojärjestelmien Onki-palvelu) ja englanninkieliset esim. LLBA:n (Linguistics 
and language behaviour abstracts thesaurus) mukaisesti. 

○ tiivistelmä sijoitetaan otsikon jälkeen eli ennen varsinaista tekstiä (ei erillistä 
otsikkoa) 

○ kirjasinkoko 10, riviväli 1 
 

● Esimerkit  
○ Pitkät lainaukset ja esimerkit sisennetään 1 cm vasemmasta marginaalista ja 

erotetaan tekstistä molemmin puolin yhdellä leipätekstin rivivälillä (tällöin ei käytetä 
lainausmerkkejä). 

○ Jos tekstissä on litteroituja aineistoesimerkkejä, litterointitapa tulee selittää ja sitä 
tulee noudattaa johdonmukaisesti koko tekstissä. 

○ Jos kirjallisia esimerkkejä (esim. kyselyvastaukset, oppilaiden tekstit) on muokattu, 
asiasta tulisi mainita. 

○ Jos esimerkit numeroidaan, merkintätapa on seuraava (tällöin esimerkkiteksti on 
sisennetty, mutta numero on vasemmassa laidassa): 

 
(1) Tämä on esimerkkitekstiä. Tekstin kirjasinkoko on 10 ja riviväli 1. Esimerkki on 

sisennetty senttimetrin verran vasemmalta. 
 

● Kuviot, taulukot  
○ Kuvioissa ja taulukoissa käytetään juoksevaa numerointia kummassakin omana 

numerosarjanaan (KUVIO 1, KUVIO 2…; TAULUKKO 1, TAULUKKO 2…). 
○ Otsikoidaan: taulukon otsikko (esim. TAULUKKO 1. Otsikko.) taulukon 

yläpuolelle, kuvion otsikko kuvion alapuolelle. Lyhenne n merkitään pienellä 
kirjaimella, esimerkiksi (n=45). 

○ Leipätekstissä tulee viitata taulukoihin ja kuvioihin, esimerkiksi (ks. taulukko 2). 
○ Taulukoiden ja kuvioiden tulee olla ymmärrettävissä ilman varsinaisen tekstin 

lukemista. Kirjasinkokoa valittaessa luettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota 
(minimikoko: 8). 

○ Taulukot ja kuviot sisällytetään tekstiin. Vertaisarvioinnin jälkeen ne toimitetaan 
vielä kukin omana selkeästi nimettynä tiedostonaan alkuperäisformaatissa 
mahdollista jatkotyöstöä varten. 

○ Taulukoissa ja kuvioissa ei käytetä pohjaväriä, ellei se erottelun kannalta ole 
perusteltua. Ensisijaisesti käytetään harmaan sävyjä, mutta jos tarvetta on, voi 
käyttää viivoituksia ja ruudutuksia palkkien erotteluun. 

○ Kuviot voivat olla myös värillisiä, mikäli se on luettavuuden kannalta 
tarkoituksenmukaista. 
 

● Kursiivi 
○ Kielenainekset (analyysin kohteena olevat esimerkkilauseet, sanat, suffiksit, äänteet 



 

 

yms.) kursivoidaan (huom! ei laiteta lainausmerkkeihin). 
○ Jos suomenkielisessä tekstissä on vieraskielisiä termejä (esim. sulkeissa), ne 

kursivoidaan, esimerkiksi (scaffolding). 
○ Teosten, lehtien yms. nimet tekstin sisällä voidaan kursivoida; tällöin lainausmerkit 

eivät ole tarpeen. Sen sijaan henkilönimiä ei kursivoida, paitsi jos ne ovat analyysin 
kohteena. 
 

● Lainausmerkit 
○ Lainausmerkkejä käytetään lainaamiseen. Esimerkiksi sellainen haastateltavan 

puheen lainaus, joka ei ole rinnastettavissa analysoitavaan kielenainekseen, voi olla 
lainausmerkeissä. 

○ Lainausmerkeillä voi myös osoittaa kirjoittajan asennetta johonkin ilmiöön, jolloin 
ne ilmentävät sitä, että sanaa käytetään totutusta poikkeavalla tavalla. 
Lainausmerkkejä tulee kuitenkin käyttää säästeliäästi: tyylillisesti neutraalimpaa on 
käyttää esimerkiksi ilmaisuja niin sanottu tai eräänlainen. 

○ Yksinkertaisilla lainausmerkeillä osoitetaan, mitä vieraskielinen sana merkitsee: 
betydelse (’merkitys’). 
 

● Lihavointi  
○ Kursivoidusta (esim. kielenainesta koskevasta) kohdasta voi nostaa lihavoinnilla 

esiin tarkasteltavan asian. Lihavointia voi käyttää muuhunkin korostamiseen, mutta 
sitä tulee käyttää hyvin säästeliäästi. (Huom! Jos kursiivia on jo käytetty moneen 
tehtävään, sitä ei pidä käyttää kaiken muun lisäksi korostuskeinona.) 
 

● Lähdeviitteet tekstissä  
○ Jos tekijöitä on kolme tai enemmän, käytetään ym.-merkintää. (Ei siis käytetä 

englanninkielisten julkaisujen et al. -merkintää.) 
○ Julkaisuvuoden ja sivu(je)n välinen merkki on kaksoispiste, ei pilkku (Smith 2009: 

123). 
○ Jos yhdestä asiasta on useampi eri kirjoittajan viite, eri lähteet erotetaan 

puolipisteellä (Schmidt 1999: 24; Gröndahl 2004: 14). Järjestys voi olla 
kronologinen tai tärkeysjärjestys kirjoittajan valinnan mukaan. Valittua käytäntöä 
tulee seurata johdonmukaisesti koko artikkelissa. Jos samalta kirjoittajalta on 
useampi lähde, ne erotetaan toisistaan pilkulla: 
 (Simonson 1978, 1999, 2001) 

○ Tekstissä kirjallisuuteen viitataan seuraavan mallin mukaan; huomaa, että 
sivunumeroiden väliin tulee ajatusviiva, ei yhdysmerkki:  
 (Pettersson 1982) (Permer 1987: 50) (Bachman & Palmer 1997: 67–68) 

○ Suositeltava viittaustapa on sisällyttää viitteet tekstiin, esimerkiksi: 
 Petterson (1982) on kehitellyt tarkoitukseen mallin, jota Permer (1987: 50) 
 puolestaan on arvostellut voimakkaasti. 

○ Primaarilähteitä pyritään käyttämään, mutta jos se on mahdotonta tai jostain syystä 
epätarkoituksenmukaista, toisen käden lähteissä voidaan käyttää seuraavaa 
merkintätapaa:  

Carterin (2001: 45) mukaan Greenbaum (1977) on käyttänyt… 
○ Viitetekniikka on seuraavanlainen: kun viite koskee useampaa edeltävää virkettä, 

viimeisen virkkeen perään tulee 1. piste ja sulkujen sisälle 2. piste. Esimerkiksi: 
xxxxx xxxx xxxxx. xxxxx xxxxx xxxxx. xxxxx xxxx xxx. (Lehtonen 1999: 24.); 
zzzz zzzzzzzz. zzzzzzzzzz. (Ks. tarkemmin Paunonen 1995: 46.) Jos taas viite 
koskee vain yhtä virkettä, tulee vain yksi piste lopussa, sulkujen ulkopuolelle. xxx 



 

 

xxxxxxx xxxxx (Virtanen 1999: 24). 
○ Tekstissä verkkolähteisiin (siis verkkosivuihin) viitataan tekijän tai sivua 

ylläpitävän organisaation nimellä ja sivun julkaisuvuodella tai -päivämäärällä, 
esimerkiksi (Tilastokeskus 2014). Vasta kirjallisuusluettelossa annetaan itse linkki.  

○ Ala- ja loppuviitteitä pyydetään välttämään.  
 

● Kirjallisuusluettelo 
○ Times New Roman, kirjasinkoko 12, ei oikean laidan tasausta, viitteiden väliin ei 

tyhjää riviä 
○ Luettelo otsikoidaan seuraavasti: Kirjallisuus. 
○ Luetteloon merkitään seuraavat seikat (katso merkintätapa alla olevista 

esimerkeistä):  
■ kirjoittajan sukunimi ja etunimen alkukirjain  
■ julkaisuvuosi  
■ teoksen tai artikkelin tarkka nimi; artikkeleista myös lehden nimi, vuosikerta 

(jos mainittu), numero ja sivunumerot tai kokoomateoksen toimittaja(t) ja 
teoksen nimi sekä artikkelin sivunumerot  

■ kustannuspaikka (kustantajan kotipaikka siinä muodossa kuin se kirjassa on 
esitetty, ml. osavaltio; mikäli paikkoja on useita, merkitään vain 
ensimmäinen) 

■ kustantajan nimi  
■ pysyvä tunniste (DOI tai URN), jos julkaisu on saatavilla (myös) verkossa ja 

sillä on tämä tunniste, tai muu vakiintunut verkko-osoite, jossa julkaisu on 
avoimesti saatavilla  

○ Lähteet merkitään sukunimen mukaan aakkosjärjestykseen. Jos kirjoittajan sukunimi 
alkaa pienellä alkukirjaimella kirjoitetulla osalla (esim. de Bot tai van Lier) 
merkitään nimi tämän alkuosan kirjaimen kohdalle (d, v).  

○ Saman tekijän samana vuonna ilmestyneet teokset tai artikkelit laitetaan keskenään 
aakkosjärjestykseen ja erotetaan toisistaan ilmestymisvuoteen liitetyllä 
pikkukirjaimella (esim. 1995a, 1995b).  

○ Monografian, kokoomateoksen ja lehden nimi eli julkaisun hakunimike 
kursivoidaan. 

○ Kokoomateoksen tiedot merkitään täydellisinä aina kunkin artikkelin yhteyteen eikä 
kokoomateosta merkitä lähdeluetteloon erikseen. 

○ Jos tekijöitä tai toimittajia on kolme tai useampia, ensimmäisten tekijöiden väliin 
tulee pilkut ja kahden viimeisen väliin &-merkki. 

○ Lähdeviitteen loppuun tulee piste. 
 
 
ESIMERKKEJÄ 
 

 Teosten ja artikkelien nimistä kirjoitetaan vain ensimmäinen sana isolla alkukirjaimella. Jos 
teoksen tai artikkelin nimi on kaksiosainen ja osat erotetaan toisistaan kaksoispisteellä tai 
ajatusviivalla, alaotsikko alkaa pienellä alkukirjaimella. (Ks. esimerkit.) 
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 Huomaa, että verkkojulkaisut (esim. AFinLA-e: soveltavan kielitieteen tutkimuksia) 
merkitään kuten painetut julkaisut. Verkko-osoite laitetaan näkyviin ilman lukupäivää.  

 
 Suomenkielisen artikkelin kirjallisuusluettelossa käytetään merkintöjä Teoksessa ja 

(toim.) riippumatta siitä, millä kielellä lähdeteos on kirjoitettu. Vastaavasti 
englanninkielisessä artikkelissa käytetään merkintöjä In ja (ed. tai eds) ja 
ruotsinkielisessä I ja (red.). 
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