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Tekstivi in eiden ia kiriaff isuu slu ett elon
laatimisesta

Monen sukututkijan tyo vaikeutuu siinii vai-
heessa, kun tekeilla olevaan sukukirjaan tai
artikkeliin pitaa laatia liihteenii kaltettyjen
kirjojen luettelo. Tietoa on haalittu kokoon
pitkan ajan kuluessa eri julkaisuista, mutta tut-
kimusinnossa on unohdettu kirjoittaa muistiin
teoksen nimi ja kirjoittaja. Jiilkeenptiin on hy-
vin tydliistii selvittaa, misti jokin yksittainen
kopiokoneella otettu sivu tai muistikirjaan jiil-
jennetty virke on otettu. Voi ktiydii niinkin, et-
tii vuosien kuluessa on kokonaan unohtunut
se, etta jokin osa omaa sukututkimusta ei pe-
rustukaan itse tehtyyn tutkimukseen, vaan on
lainattu jonkun toisen tyosta.

Sukututkimus on yksi historiantutkimuk-
sen alalajeista. Vaikka ei olisikaan historian-
tutkimuksen ammattilainen, pitaa silti noudat-
taa hyviin tieteellisen tycin periaatteita. Eras
ntiistii periaatteista on se, ettei mitaan toisten
tutkimuksista lainattua tietoa saa esittaa oma-
naan. Lainata saa, mutta on aina selviisti il-
maistava, mistii ajatus, tieto tai suorasanainen
sitaatti on periiisin.

Miksi liihteet on mainittava?

Hyvti tutkija merkitsee aina kaikki kaftaman-
sii liihteet niikyviin, olivatpa ne kirjoja tai do-
kumentteja. Johdonmukaiset viittaukset liihde-
teoksiin ja asiakirjoihin ovat tieteellisen tutki-
muksen perusvaatimuksia. Huolellisesti teh-
tyinii ne lisiiiiviit tutkimuksen arvoa ja tutkijan
luotettavuutta.

Liihteet on merkittava muistiin aina, vaikka
ei milloinkaan aikoisi julkaista tutkimustansa.
Pienimmissiikin, vain liihiomaisille jaetuissa

sukuselvityksissii on mainittava liihteet, joihin
tutkimus perustuu. My0s Internetissii julkais-
tavissa tutkimuksi ssa on liihteet kerrottava.

Lfideviitteistii on hyOtyii itsellekin, kun
muutaman kuukauden tai vuoden tutkimus-
tauon jiilkeen palaa jatkamaan keskenerdisen
sukuhaaran selvittelyii. Muutamassa hetkessti
saa selville, mitii asiakirjoja ja millaista kirjal-
lisuutta on siihen mennessii tullut kaytya lApi.

Ltihteiden tarkan merkinnan tarkoituksena
on ohjata muut tutkijat alkuperiiismateriaalin
kimppuun. Niista he voivat itse varmistua, et-
tii tutkimuksessa esitetyt piiiitelmiit ovat oikei-
ta - tai vilariit. Kun lahde on merkitty, voi it-
sekin samalla tavoin toisten tutkimuksista tar-
kistaa, onko kirjoittaja ymmiirtiinyt asian oi-
kein ja mita liihdeteoksessa oikeastaan sano-
taankaan.

Lahdeluettelosta voi lukija arvioida tutki-
muksen yleistii tasoa - kaikki ltihteethiin eiviit
ole yhta luotettavia. Varsinkin Internet-liihtei-
siin on syytii suhtautua varauksellisesti. Inter-
netissii julkaisukynnys on hyvin matala eikti
kukaan valvo sinne vietyjen tietojen totuudel-
lisuutta.

Hyvien tutkimusten ltihde- ja kirjallisuus-
viitteet voivat ohjata muut tutkijat uusien 16h-
desarjojen pariin, mika puolestaan edistiili
yleisesti koko sukututkimusharrastuksen tason
kohoamista.

Kirjoittajalla on ikuisesti oikeus oman
tekstinsii sisiiltdon. Kukaan ei saa esittiiii
omissa nimi ssiiiin toisten tutkimusta, kirj oitus-
ta tai osaa niistti, ei edes silloin, kun kyseessii
on hyvin vanha teos. Kirjoittajan oikeutta ei
pidii sekoittaa tekijiinoikeuteen, joka liittyy
teoksen myymiseen ja siita tekijalle tulevaan
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korvaukseen. Tekijiinoikeudet vanhenevat te-
kijdnoikeuslaissa miiiirdtyn apn kuluttua.
Teksti pysyy kuitenkin aina kirjoittajansa ni-
missii. Aleksis Kiven ieokset siiilyviit hiinen
kirjoittaminaan, vaikka niiden tekijiinoikeudet
ovatjo aikaa sitten vanhentuneet.

Sukutut$oiden piirissii liikkuu usein mo-
neen kertaan kopioituja sukututkimuksia, jois-
ta ei kdy ilmi tekijin nimeil. Tiillaisilla ano-
nyymeillii tutkimuksilla on kuitenkin tekijan-
sii, ja myOs niiden kirjoittajan oikeuksia on
kunnioitettava. Nimettomiiikiitin tutkimuksia
ei saa esittiiii omissa nimissiiin.

Mitd saa lainata?

Kaikista julkaistuista (painetuista) teoksista
saa lainata tietoja pyytiimaltit lupaa kirjoitta-
jalta. Myos ns. julkaisemattomista teoksista
(kuten yliopistojen pro gradu -tutkimuksista)
saa lainata tietoa. Jokaisen lainatun tiedon
kohdalle on kuitenkin aina merkittdva lahde-
viite.

Julkaisemattomien teosten suhteen on olta-
va varovainen. Kaikkia kiisiin kulkeutuneita
monistenippuja tai sukututkimusohjelmista
printattuja raportteja ei ehkii olekaan tarkoitet-
tu yleiseen kAyttoon. Jos tiillainen tutkimus
loytyy jostakin yleisestti tai sukututkimusseu-
ran kirjastosta, niin se on tarkoitettu julkisek-
si; muussa tapauksessa sitA on varminta pitiiii
yksityisenii. Yksityiseksi tarkoitetusta tekstis-
tii ei saa mitAan osaa lainata ilman tekijan lu-
paa.

Internetin sukututkimukset on tarkoitettu
julkisiksi ja niita voi periaatteessa lainata.
Www-sivuj en luonteen takia tiillaisiin elektro-
nisiin julkaisuihin on hankalaa viitata. Liihtee-
nti voi klyfiAa, vain sellaista materiaalia, joka
(periaatteessa) siiilyy ikuisesti muuttumatto-
mana. Www-sivut eiv6t ole luonteeltaan pysy-
via, vaan niiden tieto voi muuttua piiivittiiln,
sita voi tulla lisiiii, vaihtua tai hiivitii koko-
naan. Tallaiseen jatkuvasti muuttuvaan ja elii-
v66n materiaaliin ei voi viitata sillii tavoin, et-
tii 20 vuotta myrihemmin samaa asiaa tutkiva
voisi l0ytiH saman liihteen.

Internetliihdettd voi kuitenkin huoletta
kAtrfttril, ios sille on annettu URN-tunnus

(Uniform Resource Name). Tdmli tunnus vas-
taa kirjojen ISBN-tunnusta. Kun verkkojulkai-
sulla on {lRN-tunnus, ei sen sisiiltoii eniiii voi
muuttaa ja tiedonhakuohjelmat loytavat sen
aina, vaikka sen www-osoite olisikin vaihtu-
nut.

L?ihdekirjoista voi lainata ainoastaan kir-
joittajan omia ajatuksia ja tutkimustuloksia.
Jos kirjoittaja on lainannut jonkun toisen teos-
ta, jota itsekin haluaisi lainata, pitaa etsia tzima
alkuperiiisteos. Kaikessa tutkimuksessa on py-
rifiav a kavttamaan alkuperiiisaineistoa.

Miten paljon voi lainata?

Nyrkkisiiint0nii voi pitiiii sit4 ettei suora> sana
sanalta alkuteosta noudattava sitaatti saisi olla
paria kolmea virkettii tai yhtA kappaletta pi-
dempi. Tiillaiset sitaatit on osoitettav a kllrfid-
miill ii lainausmerkkej ii.

Jos referoi alkuteosta omin sanoin ja ly-
henttien, voi lainattu alue olla laajempikin.
Parhaassa tapauksessa voi kokonaisen tutki-
muksen sisiillon tiivistiiii muutamaan virkkee-
seen.

Joka tapauksessa on l6hde ilmaistava, otti-
pa katkelman liihdeteoksesta suorana sitaattina
tai ajatuslainana.

Miten lainatut kohdat merkitaan?

Kirjasta tai asiakirjasta lainatun katkelman va-
littomaan yhteyteen merkitaan lyhyesti ns.
tekstiviitteend ldhdeteos. Tekstiviitteet ovat
hyvin suppeita. Artikkelin tai kirjan loppuun
kootaan kirj allisuu s- j a liihdeluetteloksi kaikki
ne teokset ja asiakkjar, mihin on aiemmin
tekstissii viitattu. SiinA esitetaiin viitetiedot
laaj emmin tietyn ktiytdnndn mukaan.

Eri tieteenaloilla on noudatettu erilaisia
viittaustapoj a. Seuraavassa esitetty tekstiviite-
kafiinto on vuosien kuluessa vakiintunut hu-
manististen alojen tutkimuksessa. Kirjalli-
suusluettelon laadinnasta on puolestaan tehty
kansainviilinen standardi (Kirjallisuusviittei-
den laatimisesta, nro SFS 5342), jota kaikkien
kirjoittajien olisi hyvii noudattaa.
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Tekstiviitteet sulkumerkkien sisdlld
tai alaviitteend

Tekstissii liihdekirj aan viitataan vain lyhyesti.
Viitteet voidaan esittaa kahdella tavalla, joko
keskella tekstiii sulkumerkkien sisiillti tu ala-
viitteenti. On makuasia, kumpaa kaytantoa al-
kaa noudattaa. Kummassakin systeemissti on
etunsa ja haittansa. Valitussa kaytannOssa on
kuitenkin pysyttiivii koko artikkelin tai kirjan
ajan.

Sulkumerkkisysteemin etuja ja haittoja:
- niikee heti, kenen tutkimukseen viitataan
- voi olla aluksi raskasta lukea
- alaviitteet siiiistyviit varsinaisten lisiihuo-

mautusten merkintiiii varten

Alaviitesysteemin etuj a ja haittoja:
- teksti on liihdeviitteisiin tottumattomalle

kevyempti?i luettavaa
- tekstinktisittelyohjelmien automaattiset

alaviitteet voivat aiheuttaa ongelmia jul-

kaisuja taitettaessa

Kun tekstissa lainataan tietoa jonkun toisen
julkaisusta, merkitiian sulkeissa tai alaviittee-
nii lainatusta teoksesta kolme tietoa: kirjoitta-
jan sukunimi, teoksen painovuosi ja sivu,
jolla siteerattu asia mainitaan, esimerkiksi
(Harjunmaa 1992: 3) tai (Ryto 1999: 81*85).
Tlimii tekstiviite tulee valittomasti lainatun
kohdan yhteyteen.

Jos lahdeteosta lainataan vain yhdessd
virkkeessd, tulee tekstiviite sulkumerkkien si-
slille saman virkkeen sisii6n. Seuraavassa teks-
tikatkelmassa vain jiilkimmiiisessii virkkeessti
on lainattu liihdeteosta:

Samalla tavoin kuin Sjriblomin mafirma ja pappa
eliviit solussa, olivat perheen kotieltiimetkin sopui-
sia. Jasse-koira ja Mauri-kissa stiivdt samalta ku-
pilta Maasilta L997: 25).

Jos lainattu katkelma on useamman virkkeen
mittainen, tulee tekstiviite sulkeissa omaksi
lauseekseer4 joka paattyy pisteeseen.

Olga ja Kalle Sjdblom asuivat Lokomon talossa.
Sjdblomin manuna oli eliiinrakas ihmineq jolla oli
Viinikassa asuessa Jasse-koiran ia Mauri-kissan li-

stiksi hevonen ja lehmli. Lehmiist?i saatiin maitoa,
mitii pula-aikaan jaettiin myds muille Lokomon ta-
lossa asuville. (Maasilta 1997 : 25.)

Jos tekstiii lainataan sana sanalta, kiiytetdiin
lainausmerkkej ii. Myds t?illai sessa tapauksessa
kerrotaan kenen teoksesta ia miltii sivulta lai-
naus on periiisin.

Sjiiblomin mamma ja pappa pitivlit mm. lehmiiii ja
hevosta. "Sjdblomin lehm,in ansiosta maitoa saatiin
Lokomon talossa elintarvikepulan aikaankin. He-
vosta taas ei pidettu tydhevosena, vtum nvlmrna
valjasti sen kiesien eteen ja joslrus jop ratsasti sil-
1!i", kerrotaan Mari Maasillan toimittamassa li,qias-
sa (1997:25\.

Huolellisuus tekstiviitteiden tekemisessd ei
ole saivartelua. Systeemi on selkei ja yksin-
kertainen, kun sen on ymmiirtiinyt. Tiirkeintti
on se, ettii lukija ymmtirtaid, mika on kirjoitta-
jan omaa ajatusta tai tietoa ja mikii on toiselta
lainattua.

Ki rjal I isu usvi itel uettelo
julkaisun loppuun

Artikkelin tai kirjan loppuun kootaan kirjalli-
suusluetteloksi kaikki ne teokset, joihin on
aiemmin tekstissti viitattu. Timii luettelo jiir-
jestetiiiin aakkosjarjestykseen yleensii kirjan
tekijiin sukunimen mukaan. Jos kirjan tekijaa
ei tiedetii, niin teos aakkostetaan nimensti mu-
kaan.

Kirjallisuusviitteen pakolliset tiedot

Kirjallisuusviitteessii on pakollisena mainitta-
va tdssd jtirjestyksessii tekijii, julkaisuaika,
julkaisun nimi, painos, kustannuspaikka,
kustantaja ja ISBN-numero.

Kirj allisuusviitteen tiedot otetaan ensisij ai-
sesti kirjan nimiolehdeltii eli julkaisun alussa
olevalta lehdelta, joka sisiilttia tiiydellisimm?it
tiedot julkaisusta. Jos nimiolehti puuttuu, ote-
taan tiedot jostakin muualta kirjasta.

Kaikki tiedot otetaan siin6 muodossa, jossa
ne esiintyviit julkaisussa, kirjoitusvirheineen-
kin. Mitiiiin omia tulkintoja tai lyhentelyja ei
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tule tehdii. mutta mahdolliset virheiden kor-
jaukset tai tismennykset voi lis6tii hakasulkei-
siin. Esimerkiksi kirjoittajan nimen perd"0n
voidaan lisiitii sulkeissa tieto hdnen tunnetum-
masta nimivariantistaan tai nimimerkin oi-
keasta nimesta. Judln, Jacob [Jaakla JuteiniJ
tar Korppi, Kristian [Milco WaltariJ.

Se, ettii kirjan viitetiedot otetaan suoraan
siinii muodossa mite ne kirjan nimiOlehdellii
ovat, johtaa toisinaan standardin niikrikulmas-
ta eptij ohdonmukaisuuteen. Vanhois sa kirj oi s-
sa voi teoksen nimeen sisaltyii kirjoittajan tai
kustantajan nimi. Esimerkiksi ensimmiisen
suomenkielisen kirja4 Mikael Agricolan
teoksen Abckiria, kustantajatiedot otetaan sel-
laisenaan suoraan kirjasta: Tulkittu Suomen
Turus mutta paynettu Stocholmisa Amund
Lauritzen poijalda Herran syndimen wodesta:
MDLIX.

Tekijfln nimi
Kirjallisuusviitteessii tekijiin nimi mainitaan
jfiestyksessd sukunimi, etunimi. Jos kirjalla
on useita tekijoita, merkitaan viitteeseen jo-
kainen tai vain ensimmiinen tekijii, jolloin
muiden asemesta merkitaan esimerkiksi er a/.
(oka on lyhenne latinankielisistii sanoista el
a/li suomeksi 'ja muut'). Kokoomateoksen
toimittaja tai toimittajat mainitaan samalla ta-
voin kuin tekijat, paitsi ettii nimen tai nimien
jtilkeen lisiittitin (toim.)

Julkaisuaika
Julkaisuaika voidaan merkita yhteen kustan-
nustietojen kanssa: kustannuspaikka: kustqn-
taja, wosi. Julkaisuaika voidaan merkita
myds heti tekijan nimen jiilkeen'. Virtqnen,
Leea 1994.

Uusintapainetuista kirjoista mainitaan ai-
noastaan painovuosi. Ensimmiiistii julkaisuai-
kaa ei mainita. Tarvittaessa se voidaan lisitii
hakasulkeisiin: Erasmus Rotterdamilainen
Ie6r []ssq|.

Moniosaisesta teoksesta mainitaan vain al-
ku- ja loppuvuosi. Jos osien lukumdiirii ei vie-
16 ole tiiynnii, merkitdan alkuvuosi ja ajatus-
viiva- esim. 1984-.

Julkaisun nimi
Julkaisun nimi merkitaiiin siin6 muodossa kuin
se esiintyy kirjan nimiOsivulla (nimeii ei siis
oteta kirjan kannesta!). Alaotsikko erotetaan
piiiiotsikosta kaksoispisteellti minkii jiilkeinen
osa nimed kirjoitetaan pienella alkukirjaimel-
la, esimerkiksiAmor, genus &familia: kerto-
muksiq lransanperinteestri tu Punatukkaiset
ovat inlohimoisia : arj en uskomukset.

Painos
Ensimmiiistii painosta ei yleensii merkit6, mut-
ta kaikl<i muut on mainittava. Painostiedot esi-
tetiidn siin6 muodossa kuin ne kirjassa ovat,
esimerkiksi: 2. p.tuNcikOisp. tu 3., uudislettu
painos.

Kustannuspaikka j a kustantaj a
Kustantajatiedot mainitaan muodossa kustan-
rru spai kka : ku stantaj a.

Kustannuspaikka tarkoittaa kustantajan ko-
tipaikkakuntaa, ei siis sita paikkakuntaa, mis-
sii kirja on painettu. Monet kustantajat kAflta-
viit suurten kirjapainojen palveluja, mutta tiitii
varsinaisen painotyOn tekijaa ei kirjallisuus-
viitetiedoissa mainita.

Vaikka siis Suomalaisen Kirjallisuuden
Seuran kustantaman kirjan Pohjoismaiden ku-
vctus v. 1626 painotyon on tehnyt mikkeliltii-
nen Liinsi-Savo Oy, niin teoksen julkaisijatie-
toihin merkitaan silti pelkastiian Helsinlci:
Suomqlqisen Kirjalliwuden Seurq. Jos kirjan
kustantajana on kunta, merkitaan kustannus-
paikka siitti huolimatta, etti se kay ilmi kus-
tantajan nimest6: Artj cirvi : Artj drven kunta.

Tunnetuista, laajalevikkisistd sanoma- ja
aikakauslehdistii ei yleensii mainita kustanta-
j aa j a kustannuspaikkaa.

Standardinumero
Jos julkaisulla on standardinumero - kirjoilla
ISBN (International Standard Book Number)
ja kausijulkaisuilla ISSN (International Stan-
dard Serial Number) - mainitaan se viitetie-
doissa kirjaintunnuksineen siinii muodossa
kuin se teoksessa on.

Suomessa standardinumerosysteemi otet-
tiin kiiyttoon vasta vuonna 1972, joten sitii
vanhemmissa julkaisuissa ei ole tiitii tunnusta.
Vuonna 1972 tai sen jtilkeen tehdyissii julkai-
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suissa tai vanhojen julkaisujen lisa- ja nakois-
painoksissa on standardinumero.

Suomessa ei yleensii ole ollut tapana mer-
kitii kirj allisuusluetteloon ISBN- ja ISSN-nu-
meroita. Standardinumerotiedosta on kuiten-
kin suurta hyotyti silloin, kun lukija yrittaa
saada kasiinsti jonkin harvinaisen, pienipai
noksisen julkaisun. Kaikki suomalaiset julkai-

sut, joilla on standardinumero, l0ytyviit aina-
kin Helsingin yliopiston kirjastosta ja niistii
kirj astoista, j oilla on ns. vapaakappaleoikeus.

ISBN-numeroa ei pidti sekoittaa kirjan
kannessa mahdollisesti olevaan viivakoodi-
tunnukseen, EAN-numeroon. EAN-numeroa
ei milloinkaan mainita kirjallisuusluettelossa.
Kirjaston kirjoilla on usein kirjaston itsensd
antama identifiointinumero, joka loytyy kir-
jaston omasta viivakoodista. Myoskiiiin tiitii
numerosarjaa ei tule sekoittaa ISBN-nume-
roon eikii sita mainita kiriallisuusluettelossa.

Muut viitetiedot

Edella mainitut kirj allisuusviitetiedot ovat pa-
kollisia. Naiden listiksi kirjan viitteessd voi-
daan mainita muut tekijiit (kuten kaantajit tu
kuvittaja), sivumtiiirii ja se, mihin sarjaan teos
kuuluu. Kirj allisuusviitteissa on pyrittiivti yh-
denmukaisuuteen. Jos yhdestii kirjasta kertoo
niimii lisiitiedot, on yhteniiisyyden vuoksi ker-
rottava ne muistakin julkaisuista.

Muilla viitetiedoilla on samalla tavoin kuin
pakollisilla viitetiedoilla oma paikkansa kirjal-
lisuusviitteessii. Jiirjestys on seuraava:

Tekijiin sukunimi, tekijiin etunimi j ulkaisu-
aika. Teoksen nimi: teoksen alaotsikko.
Muut tekij!it. Painos. Kustannuspaikka:
Kustantaja. Laajuus. (Sarjamerkintii).
Iluomautukset. Standardinumero.

Laajuudella tarkoitetaan yleensii teoksen sivu-
maanaa. Esipuheet, jotka usein on numeroitu
latinalaisin numeroin, mainitaan erikseen, esi-
merkiksi IX, 206 s. Moniosaisista teoksista il-
moitetaan osien lukumiiiirii.

Jos teos kuuluu johonkin sarjaan - esimer-
kiksi Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Tie-
tolipas-sarjaan - merkitiiiin sarjatiedot kaari-

sulkeisiin. Pelkkii sarjan nimi ei riitii, vaan
my6s numero on mainittava.

Huomautuksiin voi li siitii tiiydentiivii tieto-
ja, kuten esimerkiksi mistii alkuperdinen jul-
kaisu on saatavissa. Tiimii on erityisen tiirkea
tieto silloin, kun viitataan pienilevikkiseen
julkaisuun, vain ulkomailla saatavilla olevaan
teokseen tai vaikkapa julkaisemattomaan kasi-
kirjoitukseen.

Viittaaminen artikkeliin

Kun viitataan artikkeliin, joka on ilmestynyt
joko lehdessa tai kokoomateoksessa, tulee kir-
jallisuusviitteestii hieman edellisestii poikkea-
va.

Artikkeli aakkostetaan tekijdnsii nimen
mukaan. Artikkelin kirjoittajan ja artikkelin
nimen jiilkeen merkitaan joko ajatusviivan tai
sanan Julkaixtssa; jdlkeen tiedot siitti kirjasta
tai lehdestii, missii artikkeli on ilmestynyt.
Viitteen loppuun laitetaan sivut, joilla artikke-
li esiintyy.

Kirja, jossa artikkeli on ollut, esitet,iiin
myos kirj allisuusluettelossa aakkostettuna toi-
mittajan nimen mukaan. Sama teos esiintyy
siis kirjallisuusluettelossa kahdesti: koko
teoksen toimittajan sekii artikkelin kirjoittaj an
nimen mukaan.

Mistii apua, jos kirjallisuus-
luettelosta pu uttu u tietoja?

Kirjastojen aineistotietokantoihin on tallennet-
tu kaikki kirj allisuusluettelossa tarvittavat tie-
dol Puuttuvia ISBN-numeroita tai muita pik-
kutietoja voi hyvin tarkistaa niistii.

Kirjastojen henkilokunnalta kannattaa pyy-
taa apua silloin, kun kirjallisuusluettelon laa-
dinnassa tulee eteen erikoisempia ongelmia.

Standardin Kirjallisuusviitteiden laatimi-
sesta (nro SFS 5342) voi tilata Suomen Stan-
dardisoimisliitosta.
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