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Lähdeluettelo sisältää aakkosjärjestyksessä ensiksi kirjalliset lähteet ja sitten erikseen muut käytetyt lähteet. 

Aakkosjärjestykseen laittaminen tapahtuu (ensimmäisen) kirjoittajan sukunimen mukaan. Jos kirjoittajilla on 

sama sukunimi ja jopa etunimikin, niin ensimmäinen poikkeava kirjain ratkaisee järjestyksen (esimerkiksi 

toisen etunimen alkukirjain). Saman kirjoittajan julkaisut laitetaan järjestykseen julkaisuajankohdan mukaan 

vanhimmasta nuorimpaan. Jos samalta vuodelta on useita julkaisijan, niin julkaisun otsikot määräävät 

järjestyksen (vuosiluvun jälkeen merkitään sitten a, b, c jne.). Jos samalta kirjoittajalta on sekä yksin että 

toisten kanssa kirjoitettuja teoksia, niin yksin kirjoitettu merkitään ennen toisten kanssa kirjoitettuja. 

Merkittäviä tietoja ovat: 

1) kirjoittajan sukunimi ja etunimen (tai etunimien) alkukirjain 
2) painovuosi/julkaisuvuosi (copyright) (uudelleen julkaistuista töistä merkitään sekä ensi- että 

uusintapainoksen vuosi) 
3) teoksen tai kirjoituksen nimi ja osa (artikkelista aikakauskirjan tai vastaavan nimi ja osa, 

sanomalehtiartikkelista myös lehden nimi ja päivämäärä) 
4) painos (jos useita) 
5) painopaikka/julkaisupaikka (kustantajan kotipaikka) 
6) kustantaja 
 
Lähdemerkinnän yleisrakenne on: kirjoittaja, aika, otsikko, julkaisukanava (Hirsjärvi ym. 1997, 348). 

Lähdeluettelossa riviväli on yksi. Lähdemerkinnän ensimmäinen rivi aloitetaan vasemmasta marginaalista ja 

seuraavat rivit sisennetään. 

 

Kirja: 
 
Kirjoittajia on yksi: 
 
Tamminen, R. 1993. Tiedettä tekemään! Jyväskylä: Atena. 
- teoksen kirjoittajasta mainitaan sukunimi sekä pilkulla erotettuna etunimen ensimmäinen kirjain. Kirjan 
julkaisuvuosi (1993) tulee seuraavaksi ja se erotetaan pisteillä. Julkaisuvuoden jälkeen tulee teoksen nimi ja 
viimeiseksi painopaikka (Jyväskylä) ja kustantaja (Atena). Nämä erotetaan kaksoispisteellä. Painos 
merkitään, jos se on 2. tai myöhempi. 
 

Kirjoittajia on kaksi: 
 
Niskala, M. ja  Mätäsaho, R. 1996. Ympäristölaskentatoimi. Porvoo: WSOY. 
- Toinen tekijä erotetaan ja-sanalla (englanninkielisissä and) 

 

http://www.jyu.fi/economics/opiskelu/ohjeet/semohj.pdf


Kirjoittajia on useita: 
 
Riistama, V., Prepula, E. ja Tuokko, Y. 1990. Konsernitilinpäätös. Helsinki: Weilin +Göös. 
- ensimmäiset tekijät erotetaan pilkulla, viimeisen eteen tulee ja-sana 
 

Kirja - ei henkilötekijää 
Verohallinnon vuositilastoja. 1990. Verohallitus: Tutkimusjaosto. Verohallituksen julkaisu 
517. Helsinki. 
- kun julkaisulla ei ole henkilötekijää, merkitään ensimmäiseksi joko yhteisö (jos sellainen on), joka on 
julkaisun taustalla tai jos yhteisöä ei ole, niin julkaisun nimi. Nämä ovat yleensä muistioita, 
komiteanmietintöjä ym. virallisjulkaisuja. Tämän esimerkin muistio on julkaistu Verohallituksen julkaisu –
sarjassa numerona 517. 
 

Kirjanpitolainsäädännön uudistamiskomitean mietintö. Komiteamietintö 1990:45. Helsinki: 
Valtion painatuskeskus. 
- tässä tapauksessa julkaisuvuosi näkyy komiteanmietinnön numerosta 1990: 45 

 

Toimitettu teos:  
 
 Hopwood, A.G. and Schreuder, H. (toim.) 1984. European Contributions to Accounting 
Research - The Achievements of the Last Decade. Amsterdam: Free University Press.  
- kyseessä on teos, jolla on kaksi toimittajaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kumpikaan toimittajista ei ole 
kirjoittanut teoksen varsinaista tekstiä ainakaan kokonaan, vaan teos koostuu useamman kirjoittajan 
teksteistä ja nimetyt toimittajat ovat työstäneet kokonaisuuden kirjaksi. Kun julkaisulla on kaksi tekijää tai 
toimittajaa, nimet erotetaan and-sanalla. Lisäksi toimitetussa teoksessa tulee mainita (toim.) ennen 
julkaisuvuotta. Useimmiten toimitettuun teokseen viitataan artikkelitasolla. 
 

Tutkimusraportit: 
 
Kettunen, P. 1986. Laskentatoimen perusteista. Jyväskylä. Jyväskylän yliopisto. 
Taloustieteen laitoksen julkaisuja 80. 
- tässä on kysymyksessä taloustieteen laitoksen julkaisusarjassa  ilmestynyt raportti Julkaisun nimen jälkeen 
tulee julkaisijan kotipaikka, julkaisijan nimi ja sen jälkeen julkaisusarjan nimi (Jyväskylän yliopisto. 
Taloustieteen laitoksen julkaisuja). Lopuksi tulee ko. tutkimusraportin järjestysnumero julkaisusarjassa (80). 
Huomaa, että joissakin julkaisusarjoissa numerointi alkaa uudelleen vuosittain, jolloin myös vuosi on 
mainittava (1998:5). JYKDOKissa mainittu sarjan ISSN-numero ei kuulu lähdelutteloon. 
 

Opinnäytteet (gradut, lisensiaatintyöt, väitöskirjat): 
 
Näsi, S. 1990. Laskenta-ajattelun kehitys viime vuosisadan puolivälistä nykypäiviin. 
Suomenkieliseen laskentatoimen kirjallisuuteen perustuva historiantutkimus. Tampereen 
yliopisto. Acta Universitatis Tamperensis ser A vol 291. Väitösk. 
 
Seppä, M. 1992. Tuote- ja asiakaskohtaisen kustannuslaskentajärjestelmän kehittäminen: 
kohdeyrityksenä Äänekosken paperitehdas. Jyväskylän yliopisto. Taloustieteen laitos. Pro 
gradu -työ. Yrityksen taloustiede. 
- opinnäytetyön lähdeviitteeseen merkitään tekijän, julkaisuvuoden ja työn nimen lisäksi yliopisto, ainelaitos 
sekä se, mikä opinnäyte on kyseessä (pro gradu -työ, lisensiaatintyö ym.). Väitöskirjoista riittää sana Väitösk. 
Huomaa, että varsin monet väitöskirjat on julkaistu julkaisusarjoissa, jolloin sarjatiedot merkitään myös 
näkyviin kuten tutkimusraporteissa. 

 
 

 
Lehtiartikkelit: 



 

Artikkeli aikakauslehdessä:  
 

Agrawall, S. P., Jensen, P. H., Meador, A. L. and Sellers, K. 1989. An international 
Comparison of Conceptual Frameworks of Accounting. International Journal of Accounting 
24(3), 237 - 249. 
 
Kankare, M. 2006. Kilpailijat kirittävät Nokiaa. Talouselämä 3, 10 - 11.  
- ensimmäisessä on kyseessä kansainvälisessä lehdessä julkaistu artikkeli. Kirjoittajan, julkaisuvuoden ja 
artikkelin nimen jälkeen tulee lehden nimi (International Journal of Accounting), vuosikerta eli volyymi (24) 
sekä sulkuihin lehden numero (3). Lopuksi merkitään ne sivut, joilla ko. artikkeli lehdessä on. Aina ei ole 
selvitettävissä monesko vuosikerta eli volyymi on kyseessä. Silloin riittää, kun ilmoittaa numeron ja sivut. 
- Jos käytössä on painetun lehden rinnakkainen pdf-muoto, voit viitata normaalisti  
aikakauslehtiartikkeliin lisämaininnalla: Sähköinen versio ScienceDirect-tietokannassa 
 

Artikkeli sanomalehdessä, yksi kirjoittaja: 
 
Lehto, K. 1998. Eihän torillakaan itketä, jos mansikat halpenevat. Keskisuomalainen 
6.8.1998, Talous, 14. 
- sanomalehtiartikkelin viitteessä mainitaan sanomalehden nimi ja ilmestymispäivä. 

Sivunumeroita ei tarvita, mutta ne voi merkitä samoin kuin lehden osaston nimen (Talous, 

14). 

 
Artikkeli sanomalehdessä, ei kirjoittajaa: 
 
Päijät-Hämeen Osuuspankki petrasi. 1998. Keskisuomalainen 6.8.1998, Talous, 14. 
- sanomalehtiartikkelin viitteessä mainitaan sanomalehden nimi ja ilmestymispäivä. Sivunumeroita ei tarvita, 
mutta ne voi merkitä samoin kuin lehden osaston nimen (Talous, 14). 
 

Kirja-artikkelit: 
 
Artikkeli kokoomateoksessa (toimitetussa teoksessa): 
 
Luukka, K., Majala, R., Paasio, A. and  Pihlanto, P. 1984. Accounting Research in Finland. 
Teoksessa Hopwood, A.G. and  Schreuder, H. (toim.) European Contributions to 
Accounting Research - The Achievements of the Last Decade. Amsterdam: Free 
University Press, 15-29. 
 - tässä on kyseessä artikkeli, joka on julkaistu teoksessa, joka sisältää useita samaan aiheeseen liittyviä 
artikkeleita. Artikkelin kirjoittajat ovat K. Luukka, R. Majala, A. Paasio. ja  P. Pihlanto., julkaisuvuosi on 1984 
ja artikkelin nimi on Accounting Research in Finland. Lähdeviitteeseen merkitään sen teoksen nimi, jossa 
artikkeli on julkaistu. Tässä tapauksessa julkaisulla on kaksi toimittajaa A. G. Hopwood and  H. Schreuder. 
Julkaisun nimi on European Contributions to Accounting Research - The Achievements of the Last Decade  
ja sen kustantaja on Amsterdamissa oleva Free University Press. Lopuksi merkitään pilkulla erotettuna ne 
sivut, joilla artikkeli on(15 - 29). On hyvä merkitä artikkelin tietojen jälkeen sana Teoksessa selkiyttämään 
kohtaa, missä kokoomateoksen tiedot alkavat. 
 

Kokous- ja konferenssiesitelmät: 
 
Christiansen, M. 1993. Roots of Danish Financial Reporting System. Paper presented at 
British Accounting Association - National Conference. 15. - 17.4.1993. University of 
Strathclyde, UK. 
- Kokous- ja konferenssiesitelmiin merkitään Paper presented ja konferenssin nimi + järjestysnumero, aika, 
paikka ja maa. Mikäli konferenssiesitelmät on julkaistu kokoomateoksena, katso kirjaa koskevien tietojen 
merkintä kohdasta Artikkeli kokoomateoksessa. 



 

Elektroninen aineisto 
 
Mäntynen, T. 1998. Mikä ihmeen verkostomarkkinointi?  
http://www.kolumbus.fi/teemu.mantynen/artikkelit.htm.  (Luettu 7.9.2009) 
 
Kansainvälisten kesäkoulujen kesä. 1998. http://www.jyu.fi/uutiset.html. (Luettu 7.9.2009) 
 
Puttonen,T. 2006. Työhyvinvointi, stressi ja johtajuus : työhyvinvointimittarin validointi 
 ja tutkimus johtajan sukupuolen ja johtajuuden vaikutuksesta alaisten kokemaan stressiin.  
Jyväskylän yliopisto. Taloustieteiden tiedekunta. Pro gradu -työ. Johtaminen  
http://thesis.jyu.fi/06/URN_NBN_fi_jyu-200666.pdf  (Luettu 7.9.2009) 
 
 
Takala, T. 1998. Postmodern Business Ethics - Is It Possible, Is It Relevant?. EJBO -  
Electronic  Journal of Business Ethics and Organization Studies 3 (1).  
http://ejbo.jyu.fi/index.cgi?page=articles/0301_5. (Luettu 7.9.2009) 
 
- Elektronisen aineiston merkitsemisessä lähdeluetteloon pätevät pitkälti samat aineistokohtaiset ohjeet kuin 
 muuhunkin aineistoon. Tärkeä ero on se, että elektronisesta aineistosta tulee lähdeluettelossa näkyä http- 

 (=URL)osoite ja lukemispäivä. Osa aineistosta, esim. yritysten sivujen sisältö muuttuu nopeasti. 
Lukemispäivämäärällä voit ajoittaa mistä versiosta on kyse. 
 
Ks. tarkemmat ohjeet Hirsjärvi, S., Remes, P. ja  Sajavaara, P. 2004. Tutki ja kirjoita. 10., osin uud. laitos.  
Helsinki: Tammi, 354 - 361.  
 
Elektroniseen aineistoon viittaamisesta on myös ohjeita monisteessa Ohjeita aineopintojen 
seminaarityöskentelyyn ja kandidaatintutkielman tekemiseen / Laat. Meri Vehkaperä, päivitys Timo Tohmo, 
Marita Jokinen, Kari Karjalainen (2009). http://www.jyu.fi/econ/opiskelu/ohjeita/kandisemohje  
 

 
Jos käytössä on painetun lehden/kirjan rinnakkainen pdf-muoto, voit viitata siihen 
kuten painettuun aikakauslehtiartikkeliin/kirjaan (ks. edellä normaalit lehtiartikkelia 
koskevat tiedot). Riittää, että laittaa lisämaininnan mistä tietokannasta viite on 
otettu, esim. Sähköinen versio ScienceDirect-tietokannassa. 
 
Esimerkki, jos viite on otettu Business Source Esite -tietokannasta: 
 
Blasberg, J., and Vishwanath, V. 2003. Making cool brands hot. Harvard Business Review  
81 (6), 20. Sähköinen versio Business Source Elite -tietokannassa (Luettu 15.1.2010) 
 
Esimerkki, jos viite on otettu Ebrary-tietokannasta: 

Computer-supported collaborative learning in higher education. 2005. Hershey, PA: Idea 
Group, cop. Sähköinen versio Ebrary -tietokannassa (Luettu 15.1.2010) 
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