Kirjallisuusluettelon laatiminen

Käsikirjoitusten kirjallisuusluettelot laaditaan huolellisesti alla olevien ohjeiden mukaan. Yleisiä huomioita
seuraavat ohjeet julkaisutyypeittäin. Huomaathan, että Terran viittauskäytäntöjä on muutettu
nykyisenkaltaisiksi 1. heinäkuuta 2019 alkaen (131: 3). Tätä ennen ilmestyneistä lehdistä ei siis kannata
katsoa mallia.

Muoto ja järjestys
Terran lähdeluettelon on tarkoitus palvella lukijaa mahdollisimman vaivattomasti. Sen laatimisessa
noudatetaan oheisia pääperiaatteita:
Luettelo laaditaan rivivälillä 2, kuten muukin käsikirjoitus. Lähteet erotetaan toisistaan 1 cm:n sisennyksellä
kunkin lähteen toisesta rivistä alkaen (Hanging 1 cm).
Luettelo etenee aakkosjärjestyksessä. Saman kirjoittajan julkaisut merkitään aikajärjestykseen, vanhin
ensin. Hänen samana vuonna ilmestyneet julkaisunsa eritellään aakkosin (esim. 2007a ja 2007b). Jos juttu
tai teos on painossa, tämä ilmoitetaan julkaisuvuoden jälkeen kursiivilla, puolipisteellä erotettuna (esim.
2018; painossa).
Etunimet lyhennetään alkukirjaimiksi, joita seuraavat piste ja välilyönti. Julkaisun kahta viimeistä kirjoittajaa
erottaa &-merkki. Muut erotellaan toisistaan pilkuin.
Erillisteosten ja sarjojen nimet kursivoidaan. Sarjoista ja lehdistä merkitään vuosikerta (volyymi) sekä
mahdollinen numero (issue). Artikkelikokoelmissa sekä lehdissä julkaistuista kirjoituksista merkitään myös
sivunumerot. Erillisteoksista mainitaan kustantaja ja kustantajan toimipaikka.
Jos julkaisulla on DOI-tunnus tai se on saatavilla sähköisesti, DOI- tai internetlinkki merkitään lähdetiedon
loppuun.
Eri lähdetyyppien merkitseminen esitetään yksityiskohtaisemmin seuraavissa esimerkeissä. Mikäli
tarjottavassa käsikirjoituksessa viitataan johonkin teostyyppiin, jota ei esitellä esimerkeissä, kirjoittajan
kannattaa pyrkiä muodostamaan lähdetieto Terran viitelogiikkaa noudattaen. Tärkeintä on, että
lähdeluettelo on johdonmukainen. Toimitukselta voi tarvittaessa pyytää neuvoja:

Erillisteos tai toimitettu teos
Teoksen otsikko kursivoidaan. Otsikon perään lisätään painostieto, jos kyseessä ei ole ensimmäinen painos.
Myös tieto teoksen kääntäjästä voi olla perusteltu. Alaotsikkoa ei ole tarpeen lisätä, ellei tiedolla ole
merkittävää lisäarvoa lukijalle.
Englanninkielisissä nimissä ei käytetä isoja alkukirjaimia, elleivät sanat ole erisnimiä.
Kustannuspaikka ilmoitetaan julkaisun kielellä kaupungin tarkkuudella.
Toimitetun teoksen viite vastaa erillisteoksen viitettä. Julkaisuvuosi ja tieto toimittamisesta sijoitetaan
samoihin sulkuihin puolipisteellä erotettuna.
Erillisteosten kokonaissivumäärää ei tarvitse ilmoittaa.
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Erillisteos sarjassa
Sarjassa ilmestyneen erillisteoksen otsikko ilmoitetaan alaotsikkoa myöten ja kursivoidaan. Alaotsikko
erotetaan pääotsikosta kaksoispisteellä ja välilyönnillä. Sivumäärää ei ilmoiteta.
Sähköisesti saatavilla olevan teoksen tietoihin lisätään suora linkki julkaisuun.
Jos kyseessä on sekä erillisteos että sarja ja niiden julkaisuvuodet vaihtelevat, kaikki nämä tiedot voi
ilmoittaa.
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Artikkeli toimitetussa teoksessa
Toimitetussa teoksessa ilmestyneen artikkelin yhteydessä kursivoidaan teoksen nimi, ei artikkelin otsikkoa.
Teoksessa ja (toim.) -merkinnät ilmoitetaan käsikirjoituksen kielellä (suomi tai ruotsi). Teoksen toimittajien
nimien merkintä ja järjestys noudattaa aiemmin mainittua yleisohjetta. Teoksen nimeä seuraavat sivut,
joilta artikkeli teoksesta löytyy.
Jos toimitettu teos on ilmestynyt sarjassa, artikkelin sivut merkitään sarjan numeron jälkeen.
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Artikkeli sarjassa (lehdessä)

Sarjojen nimet ilmoitetaan lehden käyttämällä tavalla (alkukirjainten kokoja myöten) ja kursivoidaan. Nimiä
ei lyhennetä. Artikkelien englanninkielisissä otsikoissa käytetään isoja kirjaimia vain erisnimissä.
Lehden vuosikerran (volyymin) lisäksi ilmoitetaan aina numero (issue), josta kirjoitus löytyy, sekä DOItunnus. Mikäli artikkeli on julkaistu ainoastaan verkossa, merkitään artikkelin DOI-tunnus tai linkki suoraan
lehden nimen jälkeen.
Artikkelista ilmoitetaan myös sivunumerot. Ensimmäinen ja viimeinen sivu erotetaan toisistaan
ajatusviivalla ilman välilyöntejä.
Sanomalehdistä ilmoitetaan julkaisupäivämäärä.
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Kollektiivisesti laaditut tietoteokset
Kartastot ja tietosanakirjat merkitään ilman tietoja toimituskunnasta. Teoksen nimi kursivoidaan.
Kokonaissivumäärän ilmoittaminen ei ole välttämätöntä.
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Tilastot
Jos tilaston nimi on pitkä, se voidaan merkitä kirjallisuusluetteloon tekstiviitteessä käytetyllä lyhenteellä.
Jos vuosiluku kuuluu teoksen nimeen, se kursivoidaan.
Jos julkaisuvuosi eroaa tilastovuodesta, tämä merkitään kustannuspaikan perään.
Laitoksiin tai organisaatioihin ei viitata lähdeluettelossa eikä tekstissä. Viite muodostetaan tarvittaessa
tilaston nimen pääsanan mukaan.
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Kartat
Kartan mittakaava kuuluu kartan nimeen ja se kursivoidaan yhdessä kartan tyypin kanssa. Kaksoispisteen
jälkeen ei tule välilyöntiä, koska mittakaava on suhdeluku.
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Nettilähteet
Internet-lähteisiin viitataan kuten muihinkin lähteisiin. Nettisivusta ilmoitetaan sen laatija ja sivun
käyttöpäivämäärä (joka voi olla eri kuin netistä haetun julkaisun julkaisuvuosi).
Jos nettilähde on ilmestynyt sarjassa, kursiiviin pannaan sarjan nimi.
Henkilökohtaisesta sähköpostiviestistä ilmoitetaan viestin lähettäjä, otsikko, vastaanottaja ja päivämäärä.
HUOM: Dokumentointi- ja arkistointivastuu on sähköisen lähteen käyttäjällä, koska internetin sisältö
muuttuu jatkuvasti.
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Opinnäytteet
Opinnäytteistä merkitään kirjoittaja- ja otsikkotietojen (alaotsikoineen) ohella tieto opinnäytteen
suorituspaikasta. Julkaisemattoman opinnäytetyön nimeä ei kursivoida. Jos tutkielma on julkaistu sarjassa,
seurataan sarjassa julkaistun erillisteoksen ohjeita. Sähköisesti saatavilla olevista opinnäytteistä ilmoitetaan
myös linkki.
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Haastattelut
Haastateltava määritellään ja haastattelun ajankohta ilmoitetaan. Asiantuntija-asemassa esiintyvistä
haastateltavista mainitaan myös affiliaatio ja asema.
Jos haastattelija on muu kuin käsikirjoituksen kirjoittaja tai kirjoittajia on useita, haastattelija kerrotaan
suluissa.
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Seminaariesitys
Seminaari- ja konferenssiesityksestä merkitään esittäjä, otsikko sekä seminaarin nimi, paikka ja ajankohta.
Mikäli esitys on saatavilla internetistä, liitetään lähdetietoon linkki esitykseen.
Esityksen otsikko kursivoidaan.
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Asiakirja- ja sanomalehtiaineistot
Erikoislähteiden, esimerkiksi laajojen asiakirja- tai sanomalehtiaineistojen merkitsemisestä päätetään
tapauskohtaisesti lukijaa palvelevan informatiivisuuden ja tilan tehokkaan käytön perusteella. Lähteistä
tulee kuitenkin saada riittävä informaatio. Esimerkiksi arkistointitiedot ovat olennaisia. Ohessa on joitakin
muokattuja esimerkkejä Terrassa käytetyistä esitystavoista.
Asiakirja- ja aineistolähteet voidaan erottaa oman alaotsikkonsa alle.

Esimerkki 1:
He = Hallituksen esitys 24/1922; 106/1926; 6/1927; 90/1935; 96/1937.
Pk = Eduskunnan pöytäkirja 6.3.1928; 9.3.1923; 13.3.1928; 25.10.1929; 29.10.1937; 13.12.1957.
Svm = Suuren valiokunnan mietintö 8/1928; 93/1937.
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