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1 Yleisiä ohjeita kaikkiin lähdetyyppeihin 

SAMKin viittausohjeessa on sovellettu American Psychological Associationin (APA) tyyliohjeen 7. painosta. 

Lähdeluettelomerkintöjen muotoilua on APAn ohjeesta poiketen suoraviivaistettu (ei riippuvaa sisennystä eikä 

lähteen kursivointia). Joidenkin lähdetyyppien kohdalla suositaan APAsta poikkeavaa, paremmin SAMKin 

toimintaympäristöön sopivaa viittaustapaa. 

Jos haluat käyttää jotain muuta itsellesi tuttua viittaustapaa, keskustele asiasta ohjaajasi kanssa. 

1.1 Millainen on hyvä lähdemerkintä, ja miten se tehdään? 

Lähdemerkintöjen pitää olla niin selkeitä, että lukija tietää, mikä on sinun omaa ajatustasi ja mikä on lainattua. Hyvät 

lähdemerkinnät toteuttavat seuraavat kolme asiaa: 

1. Tekstiviittaus (tekijä, vuosi, tarkka kohta tarvittaessa) kertoo mitä lähdettä on tekstin kyseisessä kohdassa 

käytetty. Sen avulla lukija löytää alkuperäisen lähteen tarkemmat tiedot lähdeluettelosta.  

2. Jokaiselle tekstiviittaukselle löytyy lähdeluettelosta samalla tavalla alkava lähdeluettelomerkintä, joka 

kertoo tarkat tiedot käytetystä lähteestä (tekijä, vuosi, otsikko, julkaisija, verkko-osoite tarvittaessa). 

Lähdeluettelomerkinnän avulla lukija löytää alkuperäisen lähteen kirjastojen kokoelmista tai verkosta. 

Lähdeluettelo on järjestetty aakkosjärjestykseen. 

3. Lähdemerkinnät ovat johdonmukaisia läpi koko työn. 

Hyvien lähdemerkintöjen tekeminen onnistuu seuraavasti: 

1. Mieti, minkä tyyppinen lähde on kyseessä (kirja, artikkeli, ohje, video, muu verkkosivu jne.). 

2. Hae viittausohjeesta vastaava esimerkki, ja tee lähdemerkinnät sen mukaan. 

3. Jos et löydä juuri vastaavaa esimerkkiä, sovella jotain riittävän läheistä. Voit soveltaa myös APAn omia 

viittausesimerkkejä, kunhan johdonmukaisuus viittauksissasi säilyy. 

1.2 Tekstiviittaus 

Tekstiviittauksen avulla lukija löytää oikean lähteen lähdeluettelosta. Tekstiviittaus tehdään riittävän tarkasti, jotta 

lukijan on helppo löytää alkuperäisestä lähteestä lainattu kohta. Jos siis ei viitata koko teokseen, viittauksessa 

kerrotaan (yleensä sivunumeroin) kohta, johon viitataan: 

(Tekijä, vuosi, sivu tai kohta) 

(Meikäläinen, 2020, s. 23) tai (Meikäläinen, 2020, s. 23–25) tai (Meikäläinen, 2020, s. 23, 34–35) 

Jos mainitset tekijän jo tekstissä, älä toista sitä enää sulkeissa: 

Meikäläinen (2020, s. 23–25) perustaa näkemyksensä… 

Voit tarvittaessa viitata myös tiettyyn lukuun/kappaleeseen/kohtaan, jos lähteessä ei ole sivunumerointia (voit 

tarvittaessa lyhentää pitkän tekstiotsikon muutamaan ensimmäiseen sanaan ja laittaa lainausmerkkeihin). Samoin on 

mahdollista viitata esimerkiksi tiettyyn taulukkoon: 

(Meikäläinen, 2020, luku 2) tai (Meikäläinen, 2020, kohta 3.1) tai (Meikäläinen, 2020, taulukko 12) tai (Meikäläinen, 

2020, kohta Viittaamisprosessi) tai (Meikäläinen, 2020, kohta ”Pitkän otsikon ensimmäiset sanat”). 

Jos viittaat kerralla useampaan lähteeseen, luettele lähteet tekijän mukaan aakkostettuna ja toisistaan 

puolipisteellä eroteltuna: 

(Meikäläinen, 2020, s. 12; Teikäläinen & Heikäläinen, 2019, s. 10) 

https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
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Yhden ja useamman virkkeen viittaus sekä pisteen paikka 

Kun viittaus kohdistuu vain yhteen virkkeeseen, piste tulee lähdeviittauksen sulkeiden jälkeen (eli ko. virkkeen 

loppuun): 

Viittaus koskee vain tätä virkettä, jolloin piste tulee sulkeiden jälkeen (Meikäläinen, 2020, s. 10). Tämä virke on 

kirjoittajan omaa ajattelua. 

Jos käytät samaa lähdettä useammassa peräkkäisessä virkkeessä (esim. koko kappaleessa), laita lähdeviittaus 

omana virkkeenään sulkeisiin ja piste sulkeiden sisälle (huom. tämä eroaa APAn yleisistä ohjeista): 

Tässä viittaus koskee tätä ja seuraavaa virkettä. Viittaus on silloin omana virkkeenään sulkeiden sisässä, samoin 

siihen liittyvä piste. (Meikäläinen, 2020, s. 10.) 

Myös useamman virkkeen pituinen lainaus voidaan tehdä mainitsemalla tekijä(t) tekstissä. Jos kappale jatkuu 

lainauksen jälkeen toisella lainauksella tai kirjoittajan omalla ajatuksella, tämän pitää käydä selville tekstistä. Asia on 

mahdollista hoitaa esimerkiksi seuraavilla tavoilla: 

Meikäläisen (2020, s. 10) mukaan xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx. Sen sijaan 

Heikäläinen (2019, s. 15–16) huomasi xxxxx xxxx xxxx xxxx. Xxxx xxxxx xx xxxx. 

Meikäläisen (2020, s. 10) mukaan xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx. Mielestäni 

tämä xxxx xxxx xxxx xxx xxxx. Xxxx xxx xxxx. 

Meikäläisen (2020) mukaan xxx xxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxx. Xxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xxx xxx xxx (s. 10). Xxxx xxxx 

xxxx xxxxx xxxx xxxx. 

Suorat lainaukset 

Lyhyet (alle 40 sanaa) suorat lainaukset merkitään lainausmerkkien sisälle: 

”Tämä on suora lainaus” (Meikäläinen, 2020, s. 10). ”Tämä on useamman virkkeen pituinen suora lainaus. Silloin 

viimeinen piste tulee lainausmerkkien sisälle.” (Meikäläinen, 2020, s. 10.) 

Pitkät (vähintään 40 sanaa) suorat lainaukset sisennetään 1 cm ja kirjoitetaan ilman lainausmerkkejä: 

Tämä teksti kuvaa pitkää suoraa lainausta, ns. lohkolainausta. Tekstiä on sisennetty vasemmalta 1 cm eikä 

lainausmerkkejä käytetä. Jos jätät pois osan suorasta lainauksesta, käytä kolmea pistettä … ilmaisemaan pois 

jätettyä osuutta. Saavutettavuuden kannalta on hyvä, jos lohkolainausta edeltävästä tekstistä käy selville, että 

tulossa on suora lainaus. (Meikäläinen, 2020, s. 10.) 

1.3 Lähdeluettelo 

Lähdeluetteloon (ks. esimerkki tämän ohjeen lopusta) listataan kaikki käytetyt lähteet aakkosjärjestyksessä. Jos 

tekijätiedot ovat kahdella lähteellä samat, vanhempi tulee lähdeluetteloon ensin. Kunkin lähteen 

lähdeluettelomerkinnän avulla lukija löytää alkuperäisen lähteen verkosta tai kirjastojen kokoelmista. 

Lähdeluettelomerkintä vaihtelee hieman lähteen tyypin mukaan (esim. vuoden tilalla voi tarvittaessa olla tarkka 

julkaisupäivä) ja tarkat merkinnät kannattaa tarkistaa tämän ohjeen esimerkeistä. Lähdeluettelomerkintä on yleisesti 

seuraavanlainen: 

Tekijä. (vuosi). Otsikko. Julkaisija. DOI/URN/URL 

Kananen, J. (2018). Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Lane, D. A. & Lip, G. Y. H. (2013). Treatment of hypertension in peripheral arterial disease. Cochrane Database of 

Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003075.pub3  

https://doi.org/10.1002/14651858.CD003075.pub3
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Jos lähteessä on pääotsikon lisäksi alaotsikko, erota se pääotsikosta kaksoispisteellä, esim. ”Tämä on pääotsikko: 

Tämä on alaotsikko”. Julkaisija kertoo yleensä kustantajan/julkaisijan, julkaisualustan, tietokannan, lehden tms. 

nimen. Jos se on sama kuin tekijä, sitä ei tarvitse toistaa. 

Pidä huoli seuraavista: 

• Lähdeluettelosta löytyvät tarkalleen ne lähteet, joihin työssä on viitattu (ei yhtään enempää, ei yhtään 

vähempää). 

• Tekstiviittaus ja lähdeluettelomerkintä alkavat samalla tavalla (lähde löytyy lähdeluettelosta juuri sillä 

sanalla, jolla siihen on tekstissä viitattu). 

DOI-/URN-tunnisteen tai URL-osoitteen merkitseminen lähdeluetteloon 

Lähdeluettelomerkinnän loppuun lisätään verkkolähteen tunniste/osoite (DOI, URN, URL tms.). Sitä ennen tulee 

piste, mutta ei sen jälkeen. Voit kirjata osoitteet lähdeluetteloon aktiivisina linkkeinä tai pelkkänä tekstinä – 

kuitenkin aina johdonmukaisesti samalla tavalla. Jos lähteelle löytyy DOI-/URN-tunniste, voit halutessasi lisätä sen 

lähdeluetteloon, vaikka olisit itse käyttänyt lähdettä painetussa muodossa. Tunnisteita/osoitteita julkaisuille 

suositellaan käytettäväksi seuraavassa järjestyksessä: 

Jos lähteellä on DOI-tunniste, käytä sitä. Tällainen löytyy  

usein kansainvälisistä julkaisuista ja se merkitään muodossa 

https://doi.org/xxxxx 

1. Jos lähteellä ei ole DOI-tunnistetta, voit käyttää URN-

tunnistetta. Tällainen löytyy usein kotimaisista 

julkaisuista (opinnäytteet, raportit ym.) ja se merkitään 

muodossa http://urn.fi/xxxxx 

2. Jos lähteellä ei ole DOI-/URN-tunnistetta, käytä lähteen avointa URL-osoitetta (eli normaalia nettiosoitetta 

http://xxx.xxx.xxx). Yli kahden rivin pituisten URL-osoitteiden tilalla saa halutessaan käyttää lyhytosoitteita, 

joita voi tehdä esim. bitly-palvelussa. Varmista aina lyhytosoitteiden toimivuus. 

Huomaa seuraavat asiat tunnistetta/osoitetta merkitessäsi: 

• Jos kyseessä on painetun kirjan/artikkelin näköispainos (sivunumeroitu), eikä sillä ole DOI-/URN-

tunnistetta, voit viitata siihen aivan kuin painettuun versioonkin eli ilman mitään nettiosoitetta. 

o Esimerkki: Kirjasta ”Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi” löytyy Bookyn kautta 

luettavissa oleva e-kirja, joka on painetun kirjan näköispainos. Jätä lähdeluettelomerkinnästä 

nettiosoite kokonaan pois. 

o Esimerkki: Kirjasta ”Sports injuries: prevention, treatment, and rehabilitation” löytyy E-book 

centralin kautta luettavissa oleva e-kirja, joka on painetun kirjan näköispainos. Jätä 

lähdeluettelomerkinnästä nettiosoite kokonaan pois. 

• Älä käytä yleisten kirja- tai artikkelitietokantojen osoitteita (eli niitä, jotka sisältävät tietokannan nimen) 

tunnisteina. Yleisillä tietokannoilla tässä tarkoitetaan sellaisia kokoelmatietokantoja, jotka sisältävät 

aineistoa (kirjoja, e-kirjoja, artikkeleita) eri lähteistä. Tällaisia tietokantoja ovat Finna, Ellibs, Booky, Google 

Books, Ebook Central, Dawsonera, Ebscohost, Medline jne. 

o Esimerkki: Älä käytä kirjan “Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta” tunnisteena lähdeluettelossa 

sen Finna-osoitetta https://samk.finna.fi/Record/samk.991232906605968 vaan kirjan alkuperäisestä 

nettiosoitteesta löytyvää URN-tunnistetta http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7072-35-6. 

• Jos olet päätynyt suljetussa palvelussa olevaan lähteeseen, tarkista aina olisiko se vapaasti saatavilla. Jos on, 

viittaa vapaasti saatavilla olevaan versioon. 

o Esimerkki: Älä käytä lähteen ”Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä” osoitteena 

Edilexin osoitetta https://www-edilex-fi.lillukka.samk.fi/data/rakentamismaaraykset/ 

Ohje_esteettomyys_2018.pdf, vaan ympäristöministeriön osoitetta 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-

A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-

 

 

https://doi.org/xxxxx
http://urn.fi/xxxxx
http://xxx.xxx.xxx/
https://bitly.com/
https://samk.finna.fi/Record/samk.991232906605968
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7072-35-6
https://www-edilex-fi.lillukka.samk.fi/data/rakentamismaaraykset/Ohje_esteettomyys_2018.pdf
https://www-edilex-fi.lillukka.samk.fi/data/rakentamismaaraykset/Ohje_esteettomyys_2018.pdf
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
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531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-

137003.pdf?t=1603260121408, josta sama dokumentti löytyy vapaasti saatavana. 

• Jos verkkolähde (esim. kirja, artikkeli, intranet-sivu) ei ole vapaasti saatavilla (eikä se ole painetun 

näköispainos) käytä lähdeluettelossa palvelun tarjoajan kotisivun nettiosoitetta. 

o Esimerkki: Olet löytänyt Finnan kautta kirjan ”Käytännön kirjanpito” verkkokirjaversion, joka on 

luettavissa Ellibs-palvelun kautta.  Älä käytä kirjan tunnisteena kirjan osoitetta 

https://www.ellibslibrary.com/reader/9789513778279, joka vaatii kirjautumisen, vaan Ellibs-

palvelun kotisivun osoitetta https://www.ellibslibrary.com. 

o Esimerkki: Viittaat SAMKin Moodlessa olevaan opetusmateriaaliin. Älä käytä osoitteena 

opetusmateriaalin tarkkaa osoitetta vaan kirjautumissivun osoitetta https://moodle.samk.fi.  

Milloin merkitään julkaisuvuosi, milloin julkaisupäivä? 

Pääsääntöisesti merkitään lähteen julkaisuvuosi (esim. kirjat, artikkelit, opinnäytteet, raportit ym.). Jos lähde on 

tyypiltään sellainen, että niitä julkaistaan usein (sanomalehtiartikkeli, uutinen, somepäivitys, video, luentomateriaali 

ym.), merkitään sen julkaisupäivä. 

Milloin merkitään ”Haettu 1.1.2020 osoitteesta http://www.nettiosoite.com”? 

Seuraavissa tapauksissa verkkolähteen lähdeluettelomerkinnässä pitää näkyä, milloin lähteenä käytetty informaatio 

on nettiosoitteesta haettu: 

• jos verkkolähteellä ei ole julkaisuaikaa (eli julkaisuaika n.d., ks. kohta 1.5) 

• jos lähteen nettiosoitteen sisältö ei ole pysyvä (eli sitä päivitetään usein, eivätkä päivitykset saa omaa 

osoitettaan). Tällöin työsi lukijan hakema versio sivusta voi olla eri kuin käyttämäsi versio. 

Jos olet käyttänyt samaa sivua useasti, merkitse lähdeluetteloon viimeinen päivä Haettu-ajankohdaksi. 

1.4 Tekijöiden merkitseminen (määrä, yhteisötekijät, lyhenteet) 

Yritä aina löytää lähteelle tekijä. Jos lähteellä ei ole henkilötekijää tai sitä ei ilmaista riittävän tarkasti (esim. pelkkä 

etunimi), käytä yhteisötekijää (oppilaitos, organisaatio jne.). Yli kahden tekijän tekstiviittauksissa käytetään 

merkintää ym. edustamaan loppuja tekijöitä. 

Yhteisötekijöissä suositaan koko nimeä lyhenteen sijaan (esim. ei SAMK vaan Satakunnan ammattikorkeakoulu). Voit 

kuitenkin käyttää lyhennettä, jos yhteisön nimi on pitkä, sen lyhenne on tunnettu ja sitä joudutaan toistamaan 

työssä usein. Lyhenne on aina selitettävä, kun sitä ensimmäisen kerran käytetään – esimerkiksi näin: Sosiaali- ja 

terveysministeriö (STM, 2021, s. 17) kuvailee… Myös lähdeluettelossa pitää näkyä lyhenteen selitys vuosiluvun 

jälkeen. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

1 tekijä (Meikäläinen, 2020, s. 6) Meikäläinen, M. (2020). jne. 

2 tekjää (Meikäläinen & Teikäläinen, 
2020, s. 6) 

Meikäläinen, M. & Teikäläinen, T. (2020). Otsikko jne. 

3–20 tekijää  (Meikäläinen ym., 2020, s. 6) 
 

Luetellaan kaikki: Meikäläinen, M., Teikäläinen, T. & 
Heikäläinen, H. (2020). Otsikko jne. 

yli 20 tekijää (Meikäläinen ym., 2020, s. 6) Luetellaan seuraavasti: 19 ensimmäistä normaalisti, ... 
Viimeinen, V. (2020). Otsikko jne. 
Eli viimeistä tekijää ennen kolme pistettä 

yhteisötekijä (Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, 2020, s. 6) 

Satakunnan ammattikorkeakoulu. (2020). Otsikko jne. 

lyhennetty 
yhteisötekijä 

(STM, 2021, s.17) STM. (2021). Sosiaali- ja terveysministeriö. Otsikko jne. 

 

https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://www.ellibslibrary.com/reader/9789513778279
https://www.ellibslibrary.com/
https://moodle.samk.fi/
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Kun samoilta tekijöiltä (tai sukunimikaimoilta) on useampi lähde samalta vuodelta 

Tekstiviittauksesta pitää yksikäsitteisesti selvitä, mihin lähdeluettelon lähteeseen viitataan. Jos samoilta tekijöiltä 

käytetään lähteenä useampaa samana vuonna julkaistua teosta, vuosilukuun lisätään pikkuaakkonen (eli a, b, c, …) 

erottamaan lähteitä toisistaan. Otsikoltaan aakkosjärjestyksessä ensimmäinen saa kirjaimen a, seuraava kirjaimen b 

jne. Jos kyseessä on päivämäärällinen lähde, lähteet järjestetään päivämäärän mukaan vanhimmasta lähtien.  

Jos kyseessä ei ole sama tekijä, vaan sukunimikaima, käytetään tekstiviittauksessa etunimen etukirjaimia 

erottamaan viittaukset toisistaan. Etukirjaimia otetaan mukaan niin monta, että tekstinsisäiset viittaukset eroavat 

toisistaan. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Sama tekijä, sama 
vuosi → viittaus 
ensimmäiseen 

(Kananen, 2018a, s. 6) 
 

Kananen, J. (2018a). Digimarkkinointi ja sosiaalisen median 
markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Sama tekijä, sama 
vuosi → viittaus 
toiseen 

(Kananen, 2018b, s. 6) Kananen, J. (2018b). Strateginen sisältömarkkinointi: Miten 
onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median 
sisällöntuotannossa? Jyväskylän ammattikorkeakoulu.  

Kuten yllä, mutta 
päivämäärälliset 
lähteet  

(Meikäläinen, 2021a) 
(Meikäläinen, 2021b) 

Meikäläinen, M. (1.3.2021a). Otsikko. jne. 
Meikäläinen, M. (4.9.2021b). Otsikko. jne. 
Järjestetään päivämäärän mukaan 

Sukunimikaimat (Meikäläinen, M., 2020, s. 6) 
(Meikäläinen, T., 2020, s. 6) 

Meikäläinen, M. (2020). Otsikko. jne. 
Meikäläinen, T. (2020). Otsikko. jne. 

Sukunimikaimat, 
sama etunimen 
alkukirjain 

(Meikäläinen, Ma., 2020, s. 6) 
(Meikäläinen, Mi., 2020, s. 6) 

Meikäläinen, Ma. (2020). Otsikko. jne. 
Meikäläinen, Mi. (2020). Otsikko. jne. 

1.5 Kun tekijä, otsikko tai julkaisuaika puuttuu 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

ei tekijää (Otsikko, 2020, s. 6) 
Voit tarvittaessa lyhentää 
pitkän tekstiotsikon muutamaan 
ensimmäiseen sanaan ja laittaa 
lainausmerkkeihin. 

Otsikko. (2020). jne.  
Lähdeluettelomerkintä alkaa tässä tapauksessa otsikolla ja 
aakkostetaan sen mukaisesti lähdeluetteloon. 

ei otsikkoa (Meikäläinen, 2020, s. 6) Meikäläinen, M. (2020). [Lähteen kuvaus hakasulkeissa]. 
jne. 

ei julkaisuaikaa (Meikäläinen, n.d., s. 6)  Meikäläinen, M. (n.d.). Otsikko. jne. 

 

n.d. = no date. Jos työsi sisältää useita lähteitä samalta tekijältä ilman julkaisuaikaa, käytä n.d.-a, n.d.-b jne. 

1.6 Alkuperäiset lähteet vs. toisen käden lähteet 

Etsi aina alkuperäinen lähde ja viittaa siihen. Ainoastaan jos tämä on mahdotonta (esim. alkuperäinen lähde on 

loppuunmyyty, eikä ole saatavilla kirjastojen kokoelmista), voit viitata toisen käden lähteeseen (ns. 

sekundäärilähteeseen), jossa viitataan alkuperäiseen lähteeseen. 

Esimerkki: Kädessäsi on Meikäläisen teos, jossa on viitattu Heikäläisen teokseen, eikä Heikäläisen teosta ole enää ole 

saatavilla mistään. Voit tehdä viittauksen seuraavasti: 

(Heikäläinen, 1982, viitattu lähteessä Meikäläinen, 2019, s. 10) 

Lähdeluetteloon merkitään ainoastaan teos, jota itse olet lukenut – tässä tapauksessa siis Meikäläinen. 
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2 Kirjat 

Tässä osiossa ovat kokonaiset kirjat (myös SAMKin tietokantojen e-kirjat, tilastokirjat, avoimen verkon pdf-kirjat 

ym.). Jos kyseessä on jokin muu kuin ensimmäinen painos, painostieto laitetaan lähdeluettelomerkintään siinä 

muodossa kuin se teoksessa on mainittu. Jätä kustantajan tiedoista pois yhtiömuoto (esim. oy, ry). 

Pienemmät yksittäiset julkaisut, kuten raportit, esitteet, ohjeet ym. (usein pdf-muodossa nämäkin) löytyvät kohdasta 

6 Raportit, oppaat, ohjeet… 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivu) Tekijä. (vuosi). Lähteen otsikko (painos, jos ei 
ensimmäinen). Kustantaja. DOI/URN/URL 

Kirja (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 9) Tuomi, J. & Sarajärvi, A. (2018). Laadullinen tutkimus ja 
sisällönanalyysi (uudistettu laitos). Tammi. 

Kirja, jolla DOI-
/URN-tunniste 

(Saikkonen ym., 2015, s. 6) Saikkonen, P., Blomgren, S., Karjalainen, P. & Kivipelto, M. 
(2015). Poistaako sosiaalityö huono-osaisuutta? Kaks: 
Kunnallisalan kehittämissäätiö. http://urn.fi/URN:ISBN: 
978-952-7072-35-6  

 (Valtion työmarkkinalaitos, 
2020, s. 14–15) 
Teoksessa pykälänumerointi eli 
voi viitata myös (…, 2020, 9 §). 

Valtion työmarkkinalaitos. (2020). Valtion virka- ja 
työehdot 2020–2022. Valtiovarainministeriö. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-294-9  

E-kirja, ei 
sivunumeroita 
(tai lukulaitteesta 
riippuva 
sivunumerointi) 

(Tomperi, 2020, luku 3, kohta 
Pääomatilit) 

Tomperi, S. (2020). Käytännön kirjanpito (28., uudistettu 
painos). Edita. https://www.ellibslibrary.com  

Jatkuvasti 
päivittyvä e-kirja 

(Hemmo & Hoppu, 2020, luku 
11, kohta Tavaran vaatiminen)  

Hemmo, M. & Hoppu, K. (2020). Sopimusoikeus. Alma 
Talent. Haettu 1.10.2020 osoitteesta 
https://verkkokirjahylly.almatalent.fi 
Kirjaa päivitetään jatkuvasti, joten Haettu-merkintä 
tarvitaan. Julkaisuvuodeksi viimeisen päivityksen vuosi. 

Painetun 
näköispainos, 
sivunumeroitu e-
kirja 

(Peterson & Renström, 2017, s. 
12) 

Peterson, L. & Renström, P. (2017). Sports injuries: 
Prevention, treatment, and rehabilitation (fourth edition). 
CRC Press. 
Eli aivan kuin painettu kirja. 

 (Tilastokeskus, 2019, s. 6) Tilastokeskus. (2019). Suomen tilastollinen vuosikirja 2019. 
Tilastokeskus. 
Eli aivan kuin painettu kirja. Ks. yksittäinen tilasto kohdasta 
9 Tilastot, tietoaineistot… 

Äänikirja (Acemoglu & Robinson, 2020, 
36:12) 
Viitattu kohta voidaan ilmaista 
aikaleimalla. 

Acemoglu, D. & Robinson, J. A. (2019). The narrow 
corridor: States, societies, and the fate of liberty 
[äänikirja]. Penguin Press. https://www.overdrive.com 
Tarkenne [äänikirja] hakasulkeissa. Linkki osoittaa 
palveluun, jonka kautta kirja on kuunneltavissa. 

Toimitettu kirja 
(viittaus koko 
teokseen tai 
artikkelien 
kirjoittajia ei 
mainittu) 

(Raussi-Lehto & Klemetti, 2014, 
s. 24) 

Raussi-Lehto, E. & Klemetti, R. (toim.). (2014). Edistä, 
ehkäise, vaikuta: Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
toimintaohjelma 2014-2020. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-174-7  
Jos viitataan tiettyyn artikkeliin/lukuun, jonka kirjoittaja on 
mainittu, viitataan kohdan 3 mukaisesti. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7072-35-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7072-35-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-367-294-9
https://www.ellibslibrary.com/
https://verkkokirjahylly.almatalent.fi/
https://www.overdrive.com/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-174-7
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3 Artikkelit kirjoissa 

Tämän kohdan mukaisesti viitataan kokoomateosten artikkeleihin/lukuihin, myös toimitettujen tietosanakirjojen 

artikkeleihin. Kokoomateoksen tiedot tulevat lähdeluettelomerkintään muodossa ”Teoksessa M. Meikäläinen 

(toim.), Teoksen nimi”. Huom. Jos kyseessä on kirjan ensimmäinen painos, painostietoa ei laiteta 

lähdeluettelomerkintään (kuten ei laitettu myöskään kohdassa 2 Kirjat). 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivu) Tekijä. (vuosi). Artikkelin otsikko. Teoksen tiedot, jossa 
artikkeli on (suluissa kirjan painos ja artikkelin sivut s.-
merkinnällä). Teoksen kustantaja. DOI/URN/URL 

Artikkeli 
toimitetussa 
teoksessa 

(Allgeier & Sengupta, 2018, s. 
119) 

Allgeier, A. M. & Sengupta, S. K. (2018). Nitrile 
hydrogenation. Teoksessa D. S. Jackson (toim.), 
Hydrogenation: Catalysts and processes (s. 107–154). De 
Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110545210-005 

 (Harju-Vahekoski & Palmros-
Aalto, 2018, s. 20–21) 

Harju-Vahekoski, E. & Palmros-Aalto, T. (2018). 
Työparityöskentely työyhteisön työnohjauksessa. 
Teoksessa T. Harju & K. Rajaniemi (toim.), 
Työnohjaajakoulutuksen satoa: WinNovan ja SAMKin 
työnohjaajakoulutuksen artikkelit (s. 16–32). Satakunnan 
ammattikorkeakoulu. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-
270-6  

Artikkeli 
Oppiportin 
toimitetussa 
teoksessa 

(Kilpeläinen & Paajanen, 2020) 
Voit myös pitkän artikkelin 
tapauksessa viitata tarkemmin 
tiettyyn kohtaan. 

Kilpeläinen, M. & Paajanen, P. (2020). Opiskelijan astma. 
Teoksessa K. Kunttu, A. Komulainen, K. Makkonen & P. 
Pynnönen (toim.), Opiskeluterveys. Duodecim. 
https://www.oppiportti.fi 
Tässä ei ole sivunumeroita. 

4 Artikkelit ammatti- ja tiedelehdissä, tietokannoissa 

sekä verkkosanakirjoissa 

Myös verkkotietosanakirjat noudattavat tätä formaattia. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivu) Tekijä. (vuosi). Artikkelin otsikko. Lehden/tietokannan nimi. 
Lehden tapauksessa vuosikerta(numero), sivut. 
DOI/URN/URL 
Lehtien lähdeluettelomerkinnässä sivut merkitään ilman s.-
merkintää: ei s. 12–15 vaan 12–15. 

Lehtiartikkeli  
 

(Rantala & Puhakka, 2019, s. 95) Rantala, O. & Puhakka, R. (2019). Lasten ja nuorten 
luontoyhteyden vahvistamisesta perusta tulevaisuuden 
lähimatkailulle. Matkailututkimus, 15(1), 93–96. 
https://doi.org/10.33351/mt.84347  

 (Chen ym., 2019, s. 40) Chen, X., Lun, Y., Yan, J., Hao, T. & Weng, H. (2019). 
Discovering thematic change and evolution of utilizing 
social media for healthcare research. BMC Medical 
Informatics and Decision Making, 19(Suppl 2), 39–53. 
https://doi.org/10.1186/s12911-019-0757-4 

  

https://doi.org/10.1515/9783110545210-005
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-270-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-270-6
https://www.oppiportti.fi/
https://doi.org/10.33351/mt.84347
https://doi.org/10.1186/s12911-019-0757-4
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Verkkoehti-
artikkeli, ei 
sivunumeroita 

(Ehrler ym., 2019, kohta 
Selected Functionalities) 

Ehrler, F., Lovis, C. & Blondon, K. (2019). A Mobile Phone 
App for Bedside Nursing Care: Design and Development 
Using an Adapted Software Development Life Cycle Model. 
JMIR mHealth and uHealth, 7(4). https://doi.org/10.2196/ 
12551 

Lehtiartikkeli, 
jolla ei DOI-/URN-
tunnistetta 

(Kuoppamäki, 2020, s. 439)  Kuoppamäki, P. (2020). Korona ja kilpailuoikeus. Defensor 
Legis, (3), 437–444. 
Tämä on näköispainos, joten ei tarvitse nettiosoitetta. 

Artikkeli 
tietokannassa  

(Hetland ym., 2018, kohta 
Results) 

Hetland, B., McAndrew, N., Perazzo, J. & Hickman, R. 
(2018). A qualitative study of factors that influence active 
family involvement with patient care in the ICU: Survey of 
critical care nurses. PubMed Central. https://www.ncbi. 
nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736422/?report=classic  

 (Lane & Lip, 2013) Lane, D. A. & Lip, G. Y. H. (2013). Treatment of 
hypertension in peripheral arterial disease. Cochrane 
Database of Systematic Reviews. https://doi.org/10.1002 
/14651858.CD003075.pub3  

Artikkeli 
Terveysportin 
tietokannassa 

(Kämäräinen, 2017) Kämäräinen, K. (2017). Virtsaputkioireyhtymän hoito. 
Sairaanhoitajan käsikirja. https://www.terveysportti.fi  

Kohta verkko-
sanakirjassa tai 
-tietosanakirjassa 

(Duodecim, n.d.) Duodecim. (n.d.). HMSN. Lääketieteen termit. Haettu 
9.10.2020 osoitteesta https://www.terveysportti.fi/ 
Ei julkaisuaikaa, joten Haettu-merkintä tarvitaan. 

5 Artikkelit blogeissa, uutispalveluissa ja sanomalehdissä 

Käytä lähdeluettelossa tarkkaa julkaisupäivää. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivu) Tekijä. (päivä). Artikkelin/blogikirjoituksen otsikko. 
Lehden/blogin/tietokannan/uutispalvelun nimi. Lehden 
tapauksessa vuosikerta(numero). DOI/URN/URL 
Näiden lähdeluettelomerkinnässä sivut merkitään ilman s.-
merkintää: ei s. 12–15 vaan 12–15. 

Blogikirjoitus (Aivelo, 2018) Aivelo, T. (18.1.2018). Miksi plagiointi on väärin? Kaiken 
takana on loinen. https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-
takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin  

 (Offsprout, 2019) Offsprout. (31.5.2019). MainWP Review 2019: WordPress 
Website Management Tool. Offsprout blog. 
https://offsprout.com/blog/mainwp-review-2019/  

Uutisartikkeli 
uutispalvelussa 

(Suomen tietotoimisto, 2020) Suomen tietotoimisto. (2.9.2020). Valkovenäläistoimittaja 
uskoo kotimaansa muuttuneen pysyvästi – "Presidentti 
Lukašenkaa kutsutaan torakaksi ja psykopaatiksi". Yle 
Uutiset. https://yle.fi/uutiset/3-11523212  

Artikkeli 
sanomalehdessä  

(Verronen, 2019) Verronen, H. (25.1.2019). Linnakallio hyötymässä uudesta 
matkailutrendistä: Maata pitkin -idea tuo yleisesti 
huomiota lähikohteisiin. Kalajokilaakso. https://www.kala 
jokilaakso.fi/uutinen/561675  
Jos kyseessä on printtilehti, merkitse lehden nimen jälkeen 
artikkelin sivunumero(t). 

https://doi.org/10.2196/12551
https://doi.org/10.2196/12551
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736422/?report=classic
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5736422/?report=classic
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003075.pub3
https://doi.org/10.1002/14651858.CD003075.pub3
https://www.terveysportti.fi/
https://www.terveysportti.fi/
https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin
https://www.tiede.fi/blogit/kaiken-takana-loinen/miksi-plagiointi-vaarin
https://offsprout.com/blog/mainwp-review-2019/
https://yle.fi/uutiset/3-11523212
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/561675
https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/561675
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6 Opinnäytteet (AMK-opinnäyte, gradu, väitöskirja…) 

Otsikon perässä hakasuluissa olevassa tarkenteessa näkyy opinnäytteen tyyppi ja oppilaitoksen nimi, esim. [YAMK-

opinnäytetyö, Satakunnan ammattikorkeakoulu]. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivu) Tekijä. (vuosi). Opinnäytteen otsikko [opinnäytteen tyyppi, 
oppilaitoksen nimi]. Mahdollinen tietokanta. DOI/URN/URL 

Amk-opinnäyte (Perttula & Huolman, 2020, s. 6) Perttula, S. & Huolman, T. (2020). Vaarallisten aineiden 
kuljettaminen erilaisilla alustyypeillä [AMK-opinnäytetyö, 
Satakunnan ammattikorkeakoulu]. Theseus. 
http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004014291  

Gradu (Takala-Tikkanen, 2020, s. 6–7) Takala-Tikkanen, V. (2020). "Tsemppi sai mut sinne ja mul 
oli helpottunut olo": Nuorten kokemuksia Ohjaamon 
jännittäjäryhmästä [pro gradu -työ, Tampereen yliopisto]. 
Trepo. http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202001151320  

Väitöskirja (Hong, 2020, s. 6) Hong, T. (2020). Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin 
oikeudellinen asema [väitöskirja, Turun yliopisto]. UTUPub. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7917-2  

 (Zambrano-Vazquez, 2016, s. 
16) 

Zambrano-Vazquez, L. (2016). The interaction of state and 
trait worry on response monitoring in those with worry 
and obsessive-compulsive symptoms [väitöskirja, 
University of Arizona]. UA Campus Repository. 
https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615  

7 Raportit, oppaat, ohjeet, hoitosuositukset, patentit, 

pienpainatteet ym. 

Tällaisia ovat yleensä kirjaa pienemmät teokset. Nämä ovat verkossa usein pdf-tiedostoina, mutta voivat olla myös 

tavallisina verkkosivuina. Jos lähteenä on pienpainate (esite, mainos, tietosivu, hinnasto jne.), voit lisätä otsikon 

perään hakasulkuihin tarkenteen ilmaisemaan tätä, esim. Alkoholi ja syöpä [esite]. Huom. Avoimessa verkossa olevat 

kokonaiset kirjat merkitään kohdan 2 Kirjat mukaisesti. 

Jos kyseessä on verkkosivu, jonka sisältö muuttuu ajan mittaan, mutta osoite ei, muista pistää osoitteeseen tieto 

”Haettu xx.xx.xxxx osoitteesta…”. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi, sivut) Tekijä. (vuosi). Otsikko. Mahdollinen julkaisualusta/emo-
organisaatio. DOI/URN/URL 

Opas/ohje (pdf)  (Porin kaupunki, 2018, s. 6) Porin kaupunki. (2018). Rakennusjäteopas.  
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/ 
files/rakennusjateopas_2018_nettiin.pdf  

 (Kirjanpitolautakunta, 2017, s. 
8) 

Kirjanpitolautakunta. (2017). Yleisohje arvonlisäveron 
kirjaamisesta. https://kirjanpitolautakunta. 
fi/documents/10197/10349155/ALV_YO_1711.pdf  

 (ABB, 2016, s. 14–15) ABB. (2016). Pienjännitemoottorit: Asennus-, käyttö-, 
kunnossapito- ja turvallisuusohje. 
https://library.e.abb.com/public/058798821a234a3eb5 
292853e6a8b54b/Standard_Manual_LV_Motors_FI_revG 
%20web.pdf  

http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-202004014291
http://urn.fi/URN:NBN:fi:tuni-202001151320
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7917-2
https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjateopas_2018_nettiin.pdf
https://www.pori.fi/sites/default/files/atoms/files/rakennusjateopas_2018_nettiin.pdf
https://kirjanpitolautakunta.fi/documents/10197/10349155/ALV_YO_1711.pdf
https://kirjanpitolautakunta.fi/documents/10197/10349155/ALV_YO_1711.pdf
https://library.e.abb.com/public/058798821a234a3eb5292853e6a8b54b/Standard_Manual_LV_Motors_FI_revG%20web.pdf
https://library.e.abb.com/public/058798821a234a3eb5292853e6a8b54b/Standard_Manual_LV_Motors_FI_revG%20web.pdf
https://library.e.abb.com/public/058798821a234a3eb5292853e6a8b54b/Standard_Manual_LV_Motors_FI_revG%20web.pdf
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 (Kansaneläkelaitos, 2020, s. 31) Kansaneläkelaitos. (2020). Toimeentulotuki. Haettu 
11.11.2020 osoitteesta https://www.kela.fi/documents/ 
10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf  
Ohjetta päivitetään nettiosoitteen muuttumatta – Haettu-
merkintä tarvitaan. 

Opas/ohje (ei 
pdf) 

(Määttä & Puolakanaho, 2020, 
luku 3.3) 

Määttä, T. & Puolakanaho, J. (2020). Virtuaalivaluuttojen 
verotus. Verohallinto. https://www.vero.fi/syventavat-
vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-
verotus3/  
Ohjetta päivitetään, mutta kaikilla versioilla on omat 
osoitteet – ei tarvita Haettu-merkintää 

 (Alma Talent, n.d.) Alma Talent. (n.d.). Tunnuslukuopas. Haettu 1.11.2021 
osoitteesta https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/ 
tunnuslukuopas  
n.d. → päivitysajankohtaa ei saatavilla – Haettu-merkintä 
tarvitaan 

 (Korpela, 2020, kohta Ohjeen 
kirjoittaminen) 

Korpela, J. K. (2020). Kirjoita asiaa: Arkisen 
asiakirjoittamisen opas. Haettu 18.6.2020 osoitteesta 
http://jkorpela.fi/kirj/ 
Ohjetta päivitetään tähän samaan osoitteeseen, joten 
Haettu-merkintä tarvitaan 

Opas/ohje 
(päivittyvä) 
intranetissä 

(Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, n.d., 
kohta Tekstiviitteet ja 
lähdeluettelo) 

Satakunnan ammattikorkeakoulu. (n.d.). Opinnäytetyön 
kirjoittaminen. SAMK Oiva-intranet. Haettu 18.6.2020 
osoitteesta https://oiva.samk.fi  

Opas/ohje 
(ladattava pdf) 

(Schneider Electric, 2016, s. 
205) 

Schneider Electric. (2016). VAMP 255/VAMP 230 Feeder 
and motor manager: User manual. Haettu 21.6.2020 
osoitteesta https://www.se.com/fi/fi/download  
Itse ohjeella ei ole omaa osoitetta, joten URL osoittaa 
Schneiderin latauskeskukseen, jonka kautta tiedosto on 
ladattavissa. 

 (Ympäristöministeriö, 2018, s. 
5) 

Ympäristöministeriö. (2018). Esteettömyys: 
Ympäristöministeriön ohje rakennuksen esteettömyydestä. 
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_ 
esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_ 
DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-
531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-
A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-
137003.pdf?t=1603260121408 (tai Bitlyllä lyhennettynä 
https://bit.ly/3agpoNL)  

Kv. hoitosuositus (World Health Organization, 
2017, kohta Qualifying 
statements) 

World Health Organization. (2017). Guideline: Protecting, 
promoting and supporting breastfeeding in facilities 
providing maternity and newborn services. Guideline 
Central. https://www.guidelinecentral.com/share/ 
summary/5acc36cc939f5#section-society  

Käypä hoito  
-suositus 

(Nielutulehdus: Käypä hoito -
suositus, 2020, kohta 
Taudinkuva) 

Nielutulehdus: Käypä hoito -suositus. (2020). Suomalaisen 
Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Yleislääketieteen 
yhdistyksen, Suomen Otolaryngologiyhdistyksen, Suomen 
Infektiolääkärit ry:n ja Kliiniset mikrobiologit ry:n asettama 
työryhmä. Suomalainen Lääkäriseura Duodecim. 
https://www.kaypahoito.fi/hoi38020  
Ei varsinaista tekijää. 

  

https://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf
https://www.kela.fi/documents/10192/3464829/Toimeentulotuki.pdf
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus3/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/48411/virtuaalivaluuttojen-verotus3/
https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas
https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas
http://jkorpela.fi/kirj/
https://oiva.samk.fi/
https://www.se.com/fi/fi/download
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://ym.fi/documents/1410903/38439968/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf/86e77f87-c19d-4139-f744-531b500b9a86/Ohje_esteettomyys_2018-A2B183D6_3C10_40A3_AE1F_DB0898AAC3D8-137003.pdf?t=1603260121408
https://bit.ly/3agpoNL
https://www.guidelinecentral.com/share/summary/5acc36cc939f5#section-society
https://www.guidelinecentral.com/share/summary/5acc36cc939f5#section-society
https://www.kaypahoito.fi/hoi38020
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Työehtosopimus, 
jolla ei tekijää 

(Kansaneläkelaitoksen ja 
Ammattiliitto Kelan 
toimihenkilöt ry:n välinen 
työehtosopimus, 2022, s. 14–
15) 
Teoksessa pykälänumerointi eli 
voi viitata myös (…, 2022, 21 §). 

Kansaneläkelaitoksen ja 
Ammattiliitto Kelan toimihenkilöt ry:n välinen 
työehtosopimus. (2022). 
https://www.kelantoimihenkilot.fi/files/785/ 
KelaTES2022.pdf  

Raportti (Baral ym., 2019, s. 16) Baral, P., Larsen, M. & Archer, M. (2019). Does money 
grow on trees? Restoration financing in Southeast Asia. 
Atlantic Council. https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-
research-reports/report/does-money-grow-on-trees-
restoring-financing-in-southeast-asia/  

 (Kortelainen ym., 2019, kohta 
Jälkikäsittelykokeilut) 

Kortelainen, J., Leino, M., Valo, P. & Lehtinen, T. (2019). 
3D-tulostuskokeiluilla uusia innovaatioita. Satakunnan 
ammattikorkeakoulu. https://automaatio.samk.fi/3d-
tulostaminen-oikeisiin-tarpeisiin/3d-aiko-hanke/  

Patentti (Erho & Pollari, 2018, s. 13) Erho, S. & Pollari, E. (2018). Laite ja menetelmä niskan 
pehmeiden kudosten käsittelemiseksi (Patentti Fl 
20187112 A1). https://patents.google.com/patent/ 
FI20187112A1/fi  
Patentin numero sulkeisiin nimen perään. 

8 Oikeuslähteet: säädökset (lait, asetukset, direktiivit, 

sopimukset), lain esityöt, ratkaisut ym. 

Tämä kohta poikkeaa APAn yleisistä ohjeista. Oikeuslähteissä tekstiviittaus tehdään muiden lähteiden tapaan niin 

tarkkaan kuin mahdollista (esim. säädöksissä voidaan tarvittaessa viitata tietyn pykälän tietyn momentin tiettyyn 

kohtaan). Laeissa ja asetuksissa lähdeluettelomerkinnän nettiosoite viittaa ajantasaiseen säädökseen (…finlex.fi…) – 

muista merkitä näissä ”Haettu xx.xx.xxx osoitteesta…”. Jos oikeuslähdettä ei löydy Finlexistä, käytä nettiosoitteena 

lähteen julkaisseen tahon sivuilta löytyvää nettiosoitetta (esim. …eduskunta.fi… tai …vero.fi…). Tämä osoite löytyy 

yleensä googlaamalla julkaisun otsikolla. 

EU-lähteet löytyvät Euroopan unionin virallisesta lehdestä EUR-Lex-tietokannasta. Lehden tiedot merkitään 

lähdeluetteloon ja voit käyttää lehden lyhennettä EUVL. EU-lähteille on annettu pysyvä ELI-tunnus ja sitä kannattaa 

käyttää lähdeluettelossa (merkitty EUR-Lexissä esim. ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj). 

Tekstiviittauksissa tarkan kohdan ilmaisemiseen käytetään lyhenteitä: § = pykälä, mom. = momentti, k. = kohta, art. 

= artikla. Säädöksistä voidaan koko nimen sijaan käyttää myös lyhenteitä tai vakiintuneita nimiä, jotka löytyvät 

Edilexin sivuilta. Lyhenne tai vakiintunut nimi on aina selitettävä, kun sitä ensimmäisen kerran käytetään – 

esimerkiksi näin: Kirjanpitolaissa (KirjPL 1336/1997, 3 luku 9 § 2 mom.) sanotaan… Myös lähdeluettelossa pitää 

tällöin näkyä säädöksen koko nimi säädösnumeron jälkeen: KirjPL 1336/1997. Kirjanpitolaki. Lähdeluettelomerkinnän 

pitää alkaa samoin kuin viittaus. Jos erityisen pitkänimisellä (yli 15 sanaa) säädöksellä ei ole lyhennettä tai 

vakiintunutta nimeä, voit käyttää tekstiviittauksessa lyhenteenä muutamaa ensimmäistä sanaa seuraavasti: 

(Valtioneuvoston asetus naisiin kohdistuvan väkivallan – – 53/2015). 

Säädösvalmisteluasiakirjoihin sekä lainkäyttö- ja lainvalvontaratkaisuihin viitattaessa voidaan käyttää seuraavia 

lyhenteitä: HE = hallituksen esitys, VM = valiokuntamietintö – edessä valiokunnan lyhenne (esim. PeVM), VL = 

valiokuntalausunto (edessä valiokunnan lyhenne), EV = eduskunnan vastaus, KKO = korkein oikeus, KHO = korkein 

hallinto-oikeus, HO = hovioikeus, HAO = hallinto-oikeus, MAO = markkinaoikeus, TT = työtuomioistuin, VAKO = 

vakuutusoikeus, KVL = keskusverolautakunta, KILA = kirjanpitolautakunta, TSV = tietosuojavaltuutettu, TN = 

työneuvosto, OKV = Oikeuskanslerinvirasto. 

https://www.kelantoimihenkilot.fi/files/785/%0bKelaTES2022.pdf
https://www.kelantoimihenkilot.fi/files/785/%0bKelaTES2022.pdf
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/does-money-grow-on-trees-restoring-financing-in-southeast-asia/
https://automaatio.samk.fi/3d-tulostaminen-oikeisiin-tarpeisiin/3d-aiko-hanke/
https://automaatio.samk.fi/3d-tulostaminen-oikeisiin-tarpeisiin/3d-aiko-hanke/
https://patents.google.com/patent/FI20187112A1/fi
https://patents.google.com/patent/FI20187112A1/fi
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fi
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
https://bit.ly/2RB3aif
https://bit.ly/3scm3EF
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Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Säädös/ratkaisu/asiakirja, 
tarvittaessa sen yksiselitteinen 
kohta) 

Säädös/ratkaisu/päätös/asiakirja. Lisäksi mahdollinen 
otsikko ja EU-lähteillä lehden tiedot. DOI/ELI/URN/URL 

Laki 
(pykälänumerointi 
luvuittain) 

(Kirjanpitolaki 1336/1997, 3 
luku 9 § 2 mom.) 

Kirjanpitolaki 1336/1997. Haettu 1.10.2020 osoitteesta 
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336 

Käytettäessä 
lyhennettä 

(KirjPL 1336/1997, 3 luku 9 § 2 
mom.) 

KirjPL 1336/1997. Kirjanpitolaki. Haettu 1.10.2020 
osoitteesta https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/ 
1997/19971336  
Säädöksen koko nimi pitää mainita lyhennettä 
käytettäessä. 

Laki (juokseva 
pykälänumerointi) 

(Tekijänoikeuslaki 404/1961, 2 
§ 3 mom. 2 k.) 

Tekijänoikeuslaki 404/1961. Haettu 1.10.2020 osoitteesta 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404  

Asetus (Valtioneuvoston asetus 
ammattikorkeakouluista 
1129/2014, 2 §) 

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 
1129/2014. Haettu 1.10.2020 osoitteesta https://www. 
finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129  

Hallintosääntö (Jyväskylän kaupungin 
hallintosääntö 26.10.2020, 6 §) 

Jyväskylän kaupungin hallintosääntö 26.10.2020.  
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867  
Voimaantulopäivä mainittava 

Sopimus tms. (Yhdistyneiden Kansakuntien 
peruskirja 1/1956, 2 art.) 

Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirja 1/1956. 
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/ 
19560001/19560001_2  

EU-lähteet (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2012/27/EU, s. 12) pdf tai 
 
(Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi 
2012/27/EU, 6 art.) ei-
sivunumeroitu 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/27/EU, 
annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, 
energiatehokkuudesta, direktiivien 2009/125/EY ja 
2010/30/EU muuttamisesta sekä direktiivien 2004/8/EY ja 
2006/32/EY kumoamisesta ETA:n kannalta 
merkityksellinen teksti. EUVL L 315, 14.11.2012, s. 1—56. 
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj  

 (Komission päätös (EU) 
2019/154, s. 34) pdf tai 
 
(Komission päätös (EU) 
2019/154, 9 art.) ei-
sivunumeroitu 

Komission päätös (EU) 2019/154, annettu 30 päivänä 
tammikuuta 2019, sisäisten sääntöjen vahvistamisesta siltä 
osin kuin on kyse rekisteröityjen potilastietoihinsa pääsyä 
koskevan oikeuden rajoittamisesta C/2019/627. EUVL L 27, 
31.1.2019, s. 33—35. https://eur-lex.europa.eu/eli/ 
dec/2019/154/oj  

Lainkäyttö- ja 
lainvalvonta-
ratkaisut 

(KHO 2020:78, kohta 
Perustelut) 

KHO 2020:78. https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/ 
2020/202002774  

 (KHO 21.11.1989/4205) KHO 21.11.1989/4205. 
https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/1989/198904205  

 (OKV 2049/1/2013) OKV 2049/1/2013. Toimeentulotukihakemuslomakkeen 
asianmukaisuus. https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/ 
2014/20142115  

 (KVL 2020/17) KVL 2020/17. https://www.vero.fi/syventavat-vero-
ohjeet/ennakkoratkaisut/85996/kvl0172020/  

Säädösvalmistelu-
asiakirjat 

(HE 268/2014, s. 12) pdf 
tai 
(HE 268/2014, luku 1.2) ei-
sivunumeroitu verkkosivu 

HE 268/2014. Hallituksen esitys eduskunnalle kuntalaiksi ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. https://www.finlex.fi/fi/ 
esitykset/he/2014/20140268.pdf 
tai 
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140268  

  

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1961/19610404
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20141129
https://www3.jkl.fi/hakemisto/sivu.php/asia/2867
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1956/19560001/19560001_2
http://data.europa.eu/eli/dir/2012/27/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/154/oj
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/154/oj
https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2020/202002774
https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2020/202002774
https://finlex.fi/fi/oikeus/kho/lyhyet/1989/198904205
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2014/20142115
https://finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2014/20142115
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/85996/kvl0172020/
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ennakkoratkaisut/85996/kvl0172020/
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140268.pdf
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140268.pdf
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140268
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 (PeVM 21/2020 vp)  PeVM 21/2020 vp. Valtakunnansyyttäjän syyttämislupaa 
koskeva pyyntö asettaa kansanedustaja syytteeseen. 
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/ 
PeVM_21+2020.aspx  

 

Huom. 

• Laeissa ja asetuksissa säädösnumero on pakollinen vain ensimmäisessä viittauksessa ko. säädökseen. 

Lopuista viittauksista voit halutessasi jättää numeron ja pilkun merkitsemättä, esim. (TekijäL 2 § 3 mom. 2 

k.). Myös sopimusten numeroiden ja hallintosäädösten voimaantulopäivien kanssa voi toimia samoin. 

• Jos sama viittaus kohdistuu useampaan pykälään, voit käyttää merkintää 2 §, 4 §, 6 § tai peräkkäisten 

pykälien kohdalla 2–4 §. 

• Ohjeet (Kilan/Kelan/Verohallinnon ym.): ks. kohta 7 Raportit, oppaat, ohjeet… 

• Virka- ja työehtosopimuksia ym. käsitellään julkaisutyypin mukaisesti. Jos julkaisu on kustannetun kirjan 

muodossa, ks. kohta 2 Kirjat. Jos julkaisu on kirjaa pienempi kustantamaton julkaisu, sovella kohtaa 7 

Raportit, oppaat… 

9 Standardit ja kortit (ST, RT) 

Tämä kohta poikkeaa APAn yleisistä ohjeista. SAMKissa on suositeltavaa viitata standardeihin ja kortteihin niiden 

numerolla seuraavasti: 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Kortin/standardin numero, 
vuosi, sivu) 

Kortin/standardin numero. (vuosi). Otsikko. 
Kortin/standardin julkaisija. DOI/URN/URL 

ISO-standardi (ISO 45001:2018, 2018) ISO 45001:2018. (2018). Occupational health and safety 
management systems: Requirements with guidance for use. 
International Organization for Standardization. 
https://www.iso.org/standard/63787.html  

SFS-standardi (SFS 4424:2020, 2020, s. 14) SFS 4424:2020. (2020). Ulkoilun ja liikunnan merkit. 
Suomen Standardisoimisliitto. https://online.sfs.fi 

RT-kortti (RT 07-11300, 2018, s. 5–6) RT 07-11300. (2018). Aurinkosuojaus. Rakennustieto. 
https://kortistot.rakennustieto.fi   

ST-kortti (ST 663.30, 2020, s. 5) ST 663.30. (2020). Murtoilmaisujärjestelmän asennusohje. 
Sähkötieto. https://severi.sahkoinfo.fi  

10 Tilastot, tietoaineistot (data), tietokoneohjelmat 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi) Tekijä. (vuosi). Otsikko [lähteen tyyppi]. Mahdollinen 
julkaisija/lähde/alusta. DOI/URN/URL 

Tilasto (Tilastokeskus, 2020) Tilastokeskus. (2020). Ulkomaan kansalaiset [tilasto]. 
https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-
vaestossa/ulkomaan-kansalaiset.html  

 (Eurostat, 2020) Eurostat. (2020). Healthy life years at birth by sex [tilasto]. 
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ 
tps00150/default/table?lang=en  

  

https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/PeVM_21+2020.aspx
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Mietinto/Sivut/PeVM_21+2020.aspx
https://www.iso.org/standard/63787.html
https://online.sfs.fi/
https://kortistot.rakennustieto.fi/
https://severi.sahkoinfo.fi/
https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaan-kansalaiset.html
https://www.stat.fi/tup/maahanmuutto/maahanmuuttajat-vaestossa/ulkomaan-kansalaiset.html
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00150/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00150/default/table?lang=en
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Lähtötiedoista 
koottu tilasto 
(StatFin- tms.) 

(Tilastokeskus, 2020) Tilastokeskus. (2020). Yritysten toimipaikat toimialoittain ja 
henkilöstön suuruusluokittain muuttujina toimiala (TOL 
2008), vuosi, henkilöstön suuruusluokka ja tiedot [tilasto]. 
StatFin. Haettu 1.10.2021 osoitteesta  https://pxnet2.stat.fi: 
443/PXWeb/sq/8114ec58-27bf-49ad-9c22-743cdcfa3bc1   
Käytä otsikkona luodun taulukon tms. otsikkoa muuttujineen 

Tietoaineisto 
(datasetti) 

(Nummenmaa ym., 2018) Nummenmaa, L., Hari, R., Hietanen, J. K. & Glerean, E. 
(2018). Maps of subjective feelings [tietoaineisto]. Zenodo. 
http://doi.org/10.5281/zenodo.1291730  

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

Mobiilisovellus (Lexicomp, 2019) Lexicomp. (2019). Lexicomp (Version 5.6.2) [mobiilisovellus]. 
Google Play. https://play.google.com/store/apps/details? 
id=com.lexi.android  

11 Taide 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Taiteilija/kuraattori/galleria, 
vuosi) 

Taiteilija/kuraattori/galleria. (vuosi). Otsikko [lähteen 
tyyppi]. Mahdollinen julkaisija/sijainti. DOI/URN/URL 

Taideteos (van Gogh, 1889) van Gogh, V. (1889). The starry night [maalaus]. The 
Museum of Modern Art, New York, NY, United States. 
https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-
gogh-the-starry-night-1889/  

Taidenäyttely (Hautamäki & Hallivuo, 2020) Hautamäki, M. & Hallivuo, T. (2020). Risteys [taidenäyttely]. 
Kankaanpään Galleria 10.6.–23.7.2020, Kankaanpää. 

 (Behlen, 2019–2020) Behlen, B. (2019–2020). The Clash: London Calling 
[taidenäyttely]. Museum of London. 

12 Muut audiovisuaaliset lähteet (videot, kuvat, esitelmät, 

podcastit, oppimateriaali ym.) 

Tässä ovat sellaiset audiovisuaaliset lähteet, joissa julkaisu-/luontipäivä on tärkeä (julkaisuvuosi riittää, jos 

julkaisupäivä ei ole tiedossa). Vastaavalla periaatteella viitataan musiikkiin, TV-ohjelmiin, online-kursseihin, 

muistioihin ym. Jos esimerkiksi luentomateriaali on suljetussa oppimisympäristössä, anna vain julkisessa verkossa 

oleva URL, johon asti kaikki pääsevät (esim. SAMKin Moodlessa olevasta materiaalista kirjautumissivu 

http://moodle.samk.fi/). Lähdeluettelossa otsikon perään tulee hakasulkeisiin [lähteen tyyppi]. Se voi olla [video], 

[luentotallenne] ym. Omiin (julkaisemattomiin) kuviin ei viitata – kuvatekstiin voi halutessaan laittaa esimerkiksi 

maininnan (oma kuva). 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi) Tekijä. (päivä). Otsikko [lähteen tyyppi]. Mahdollinen 
julkaisija/julkaisualusta/sijainti. DOI/URN/URL 

Video (Harvard University, 2019) Harvard University. (28.8.2019). Soft Robotic Gripper for 
Jellyfish [video]. YouTube. 
https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs  

https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/8114ec58-27bf-49ad-9c22-743cdcfa3bc1
https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/sq/8114ec58-27bf-49ad-9c22-743cdcfa3bc1
http://doi.org/10.5281/zenodo.1291730
https://www.meta-analysis.com/
https://www.meta-analysis.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexi.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lexi.android
https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/
https://www.moma.org/learn/moma_learning/vincent-van-gogh-the-starry-night-1889/
http://moodle.samk.fi/
https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
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 (Kahle, 2019) Kahle, L.R. (26.9.2019). The means-end chain in consumer 
decision making: The case of Porsche [video]. Henry Stewart 
Talks. https://hstalks.com  

Podcast (Lundberg, 2019, 10:10) 
Viitattu kohta voidaan 
ilmaista aikaleimalla. 

Lundberg, T. (toimittaja). (3.9.2019). Hyvät tunnetaidot 
auttavat lasta ja aikuista elämässä! [Podcast-jakso]. Sarjassa 
Tiina Lundbergin huoltamo. Yle Areena. https://areena. 
yle.fi/audio/1-50254226  

Valokuva (Denali National Park and 
Preserve, 2013) 

Denali National Park and Preserve. (22.1.2013). Lava 
[valokuva]. Flickr. https://www.flickr.com/photos/ 
denalinps/8639280606  

Konferenssiesitelmä 
tai -tiivistelmä ym. 
Jos kyseessä lehti-
/kirja-artikkeli, 
katso kohta 3 tai 4. 

(Evans ym., 2019) Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T. 
& Márquez-Greene, N. (8.–11.8.2019). Gun violence: An 
event on the power of community [konferenssiesitelmä]. 
APA 2019 Convention, Chicago, IL, United States. 
https://convention.apa.org/2019-video   
Tiivistelmän tapauksessa [konferenssiesitelmän tiivistelmä] 
jne. 

Diat ym. 
luentomateriaali 

(Leist, 2014) Leist, E. (17.4.2014). 40 Tools in 20 Minutes: Hacking your 
Marketing Career [PowerPoint-diat]. SlideShare. 
https://www.slideshare.net/EricLeist/40-tools-in20minutes-
33667885  

 (Satakunnan 
ammattikorkeakoulun 
kirjasto, 2021) 

Satakunnan ammattikorkeakoulun kirjasto. (1.11.2021). 
Systemaattinen tiedonhaku [PowerPoint-diat]. SAMK 
Moodle. http://moodle.samk.fi/ 

13 Sosiaalinen media 

Jos kyseessä on päivittyvä sivu (esim. Facebook-/LinkedIn-/Instagram-profiilin etusivu), ilmoitetaan, milloin tieto on 

sivulta haettu. Jos kyseessä on julkaisu, jolla on oma nettiosoite, hakuaikaa ei tarvita. Käytä päivityksen otsikkona 

esim. ensimmäistä kappaletta. Jos se on yli 20 sanaa, ota vain ensimmäiset 20 sanaa otsikkoon. Otsikon jälkeen tulee 

hakasulkeisiin [lähteen tyyppi], joka voi olla [Facebook-julkaisu], [video], [tviitti] ym. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä tai sivuston nimi, vuosi) Tekijä tai sivuston nimi. (päivä). Julkaisun/sivun otsikko 
[lähteen tyyppi]. Alusta. URL 

Facebook/ 
LinkedIn-päivitys 

(News From Science, 2019) News from Science. (9.12.2019). Are you a fan of 
astronomy? Enjoy reading about what scientists have 
discovered in our solar system - and beyond? [Facebook-
päivitys]. Facebook. https://www.facebook.com/ 
ScienceNOW/photos/a.117532185107/ 
10156268057260108/?type=3&theater  

Twitter-
/Instagram-
/TikTok-päivitys 

(SAMK-kirjasto, 2020) SAMK-kirjasto [@SAMKkirjasto]. (16.6.2020). 
Opinnäytetöiden ja amk-julkaisujen pdf-tiedostojen 
saavutettavuudesta tulee huolehtia viimeistään syksyllä 
#samk #opinnäytetyö #saavutettavuus [tviitti]. Twitter. 
https://twitter.com/SAMKkirjasto/status/ 
1272873586794078208  

Facebook-/ 
LinkedIn-sivu 

(News From Science, n.d.) News from Science. (n.d.). Etusivu [Facebook-sivu]. 
Facebook. Haettu 18.6.2020 osoitteesta https://www. 
facebook.com/ScienceNOW/  

  

https://hstalks.com/
https://areena.yle.fi/audio/1-50254226
https://areena.yle.fi/audio/1-50254226
https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606
https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606
https://convention.apa.org/2019-video
https://www.slideshare.net/EricLeist/40-tools-in20minutes-33667885
https://www.slideshare.net/EricLeist/40-tools-in20minutes-33667885
http://moodle.samk.fi/
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
https://twitter.com/SAMKkirjasto/status/1272873586794078208
https://twitter.com/SAMKkirjasto/status/1272873586794078208
https://www.facebook.com/ScienceNOW/
https://www.facebook.com/ScienceNOW/
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Kommentti (mugenhunt, 2018) mugenhunt. (12.9.2018). How long did it take to remember 
to catch things after letting go of them? [Kommentti 
keskustelupalstan kirjoitukseen I’m NASA astronaut Scott 
Tingle. Ask me anything about adjusting to being back on 
Earth after my first spaceflight!]. Reddit. 
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/ 
9fagqy/comment/e5uyhoz/  

14 Muut verkkosivut 

Tämän kohdan mukaan viitataan verkkosivuihin, jotka eivät sisälly aiempiin kategorioihin. Tällaisia ovat usein 

erilaiset kotisivut (yritysten, henkilöiden, tuotteiden jne.), mutta myös lukuisat muut internet-sivut (tiheästi 

päivitettävät ohjeistukset jne.). 

Viittaa aina ensisijaisesti yksittäiselle verkkosivulle, älä koko sivustoon. Verkkosivun tekijänä on joko ihminen tai 

yhteisö (korkeakoulu, kaupunki, yritys jne.). Käytä lähdeluettelossa julkaisupäivänä sivun viimeistä 

päivitysajankohtaa (vuosi riittää, jos ei ole kerrottu päivämäärän tarkkuudella). Jos päivitysajankohtaa ei löydy, käytä 

julkaisuaikana n.d. (no date) ja merkitse, milloin tieto on sivulta haettu. 

 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tekijä, vuosi) Tekijä. (päivä tai vuosi). Sivun otsikko. Mahdollinen 
julkaisualusta tms. URL  

Muu verkkosivu (Traficom, 2021) Traficom. (30.9.2021). Neuvoja salasanan hallintasovelluksen 
käyttöönottoon. https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/ 
fi/ajankohtaista/neuvoja-salasanan-hallintasovelluksen-
kayttoonottoon  
Ei ole varsinainen opas, siksi tässä osiossa 

 (Konttinen, n.d.) Konttinen, E. (n.d.). Kolmas sektori. Kansalaisyhteiskunnan 
tutkimusportaali. Haettu 3.11.2021 osoitteesta 
http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/kolmas-sektori  

 (KVM contributors, 2015, 
kohta Windows Family) 

KVM contributors. (28.8.2015). Guest Support Status. 
https://www.linux-kvm.org/index.php?title= 
Guest_Support_Status&oldid=173459  

 (Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, 2021) 

Satakunnan ammattikorkeakoulu. (22.10.2021). SAMKin 
sisäinen ohjeistus koronavirustilanteessa. 
https://www.samk.fi/uutiset/samkin-sisainen-ohjeistus-
koronavirustilanteessa/  

 (Orion Oyj, 2020) Orion Oyj. (26.2.2021). Burana oraalisuspensio 20 mg/ml. 
Pharmaca Fennica. https://pharmacafennica.fi/spc/ 
2881124   

 (Greek National Tourism 
Organisation, n.d.) 

Greek National Tourism Organisation. (n.d.). Chania. Haettu 
22.10.2012 osoitteesta https://www.visitgreece.gr/islands/ 
crete/chania/   

Lähtötiedoista 
”generoitu” 
internet-sivu (esim. 
Google-kartta) 

(Google, n.d.) Google. (n.d.). [Google maps -ohjeet SAMK Rauman 
kampukselta Kivikylä Arenaan]. Haettu 29.6.2020 osoitteesta 
https://goo.gl/maps/ZH2KEbQkf2ABKzbF7  
Sivulla ei ole varsinaista otsikkoa → siksi [otsikko 
hakasulkeissa] 

https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fagqy/comment/e5uyhoz/
https://www.reddit.com/r/IAmA/comments/9fagqy/comment/e5uyhoz/
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-salasanan-hallintasovelluksen-kayttoonottoon
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-salasanan-hallintasovelluksen-kayttoonottoon
https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ajankohtaista/neuvoja-salasanan-hallintasovelluksen-kayttoonottoon
http://kans.jyu.fi/sanasto/sanat-kansio/kolmas-sektori
https://www.linux-kvm.org/index.php?title=Guest_Support_Status&oldid=173459
https://www.linux-kvm.org/index.php?title=Guest_Support_Status&oldid=173459
https://www.samk.fi/uutiset/samkin-sisainen-ohjeistus-koronavirustilanteessa/
https://www.samk.fi/uutiset/samkin-sisainen-ohjeistus-koronavirustilanteessa/
https://pharmacafennica.fi/spc/2881124
https://pharmacafennica.fi/spc/2881124
https://www.visitgreece.gr/islands/crete/chania/
https://www.visitgreece.gr/islands/crete/chania/
https://goo.gl/maps/ZH2KEbQkf2ABKzbF7
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15 Henkilökohtaiset tiedonannot ja muut epäviralliset 

julkaisemattomat lähteet 

Tämä kohta poikkeaa APAn yleisistä ohjeista, joissa henkilökohtaisia tiedonantoja ei merkitä lähdeluetteloon – 

SAMKissa merkitään. Tällaisia ovat lähteenä käytetyt keskustelut, sähköpostit, haastattelut ym. Analysoitavaa 

tutkimusaineistoa ei merkitä lähteeksi. 

Tyyppi Tekstiviittaus Lähdeluettelomerkintä 

Yleisesti (Tiedonantaja, vuosi) Meikäläinen, M. (päivä). Tiedonannon tyyppi. 

Keskustelu (Martiskainen, 2019) Martiskainen, J. (23.12.2019). Henkilökohtainen keskustelu 
Satakunnan ammattikorkeakoulun lehtorin, Jakke 
Martiskaisen, kanssa. 

Sähköposti (Martiskainen, 2019) Martiskainen, J. (23.12.2019). Lehtori Jakke Martiskaisen 
sähköposti Satakunnan ammattikorkeakoulun opiskelijoille. 

Haastattelu (Martiskainen, 2019) Martiskainen, J. (23.12.2019). Satakunnan 
ammattikorkeakoulun lehtorin, Jakke Martiskaisen, 
puhelinhaastattelu. 
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16 Esimerkki lähdeluettelosta 

Huom. Kanasen teosten aakkosjärjestys. 

Allgeier, A. M. & Sengupta, S. K. (2018). Nitrile hydrogenation. Teoksessa D. S. Jackson (toim.), Hydrogenation: 

Catalysts and processes (s. 107–154). De Gruyter. https://doi.org/10.1515/9783110545210-005 

Alma Talent. (n.d.). Tunnuslukuopas. Haettu 1.11.2021 osoitteesta 

https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas  

Behlen, B. (2019–2020). The Clash: London Calling [taidenäyttely]. Museum of London. 

Chen, X., Lun, Y., Yan, J., Hao, T. & Weng, H. (2019). Discovering thematic change and evolution of utilizing social 

media for healthcare research. BMC Medical Informatics and Decision Making, 19(Suppl 2), 39–53. 

https://doi.org/10.1186/s12911-019-0757-4 

Greek National Tourism Organisation. (n.d.). Chania. Haettu 22.10.2021 osoitteesta 

https://www.visitgreece.gr/islands/crete/chania/  

Hong, T. (2020). Kunniaan liittyvän väkivallan uhrin oikeudellinen asema [väitöskirja, Turun yliopisto]. UTUPub. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7917-2  

Kananen, J. (2015). Online research for preparing your thesis: A guide for conducting qualitative and quantitative 

research online. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kananen, J. (2018a). Digimarkkinointi ja sosiaalisen median markkinointi. Jyväskylän ammattikorkeakoulu.   

Kananen, J. (2018b). Strateginen sisältömarkkinointi: Miten onnistun verkkosivujen ja sosiaalisen median 

sisällöntuotannossa? Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kananen, J., Hämäläinen, B. & Malinen, J. (2008). Keski-Suomesta vientimarkkinoille: Pk-yritysten vientiin liittyvät 

vaikeudet. Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

Kuoppamäki, P. (2020). Korona ja kilpailuoikeus. Defensor Legis, (3), 437–444. 

Nummenmaa, L., Hari, R., Hietanen, J. K. & Glerean, E. (2018). Maps of subjective feelings [tietoaineisto]. Zenodo. 

http://doi.org/10.5281/zenodo.1291730 

Offsprout. (31.5.2019). MainWP Review 2019: WordPress Website Management Tool. Offsprout blog. 

https://offsprout.com/blog/mainwp-review-2019/  

Rantala, O. & Puhakka, R. (2019). Lasten ja nuorten luontoyhteyden vahvistamisesta perusta tulevaisuuden 

lähimatkailulle. Matkailututkimus, 15(1), 93–96. https://doi.org/10.33351/mt.84347  

SAMK-kirjasto [@SAMKkirjasto]. (16.6.2020). Opinnäytetöiden ja amk-julkaisujen pdf-tiedostojen 

saavutettavuudesta tulee huolehtia viimeistään syksyllä #samk #opinnäytetyö #saavutettavuus [tviitti]. Twitter. 

https://twitter.com/SAMKkirjasto/status/1272873586794078208 

https://doi.org/10.1515/9783110545210-005
https://www.almatalent.fi/tietopalvelut/tunnuslukuopas
https://doi.org/10.1186/s12911-019-0757-4
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-7917-2
http://doi.org/10.5281/zenodo.1291730
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