
OHJEET TIEDE JA ASE -VUOSIKIRJAN KIRJOITTAJILLE 

 

Yleiset kirjoitusohjeet 
 

Tiede ja Ase -vuosikirjassa julkaistaan artikkeleita, jotka tarkastelevat sotatieteiden ja 

turvallisuuden alaan kuuluvia ilmiöitä. Artikkelit voivat olla teoreettisia, metodologisia ja/tai 

empiirisiä kirjoituksia. Kirjoitusten tarkastelun tulee perustua teoreettisiin lähtökohtiin (teoreettinen 

viitekehys). Lähdeaineiston osalta tämä tarkoittaa sitä, että työn kannalta keskeisen lähdeaineiston 

tulee perustua laatuvarmennettuun tutkimuskirjallisuuteen (vertaisarvioidut julkaisut). 

Luentomuistiinpanojen ym. epävirallislähteiden käyttöä tulee välttää. 

 

Julkaisemisen ehtona on, että artikkelit ovat alkuperäisiä, aikaisemmin julkaisemattomia. Artikkelin 

enimmäispituus on 8000 sanaa. Se sisältää tiivistelmän, tekstin, kuviot, taulukot, loppuviitteet ja 

lähdeluettelon. 

 

Artikkelin alkuun liitetään 150-200 sanan mittainen tiivistelmä. Suomenkielisissä artikkelissa se on 

englanninkielinen ja englanninkielisissä artikkelissa suomenkielinen. Tiivistelmässä tulee esittää 

tutkimuksen otsikko, aihe ja tarkoitus (tutkimusongelma), näkökulma (viitekehys) sekä keskeiset 

tulokset. Empiirisissä tutkimuksissa tiivistelmässä esitetään myös tutkimusaineisto sekä menetelmät 

(soveltuvin osin). 

 

Artikkelin yleiset muotoiluohjeet: 

- tekstinkäsittelyohjelmana MS Word  

- tekstin ohella myös taulukot tulee tehdä tekstinkäsittelyohjelmalla 

- artikkelit laaditaan leipätekstiksi ilman muotoiluja ja asetuksia 

- fontti Times New Roman 

- fonttikoko 12 

- riviväli 1 

- erikoistyylejä ja tavutusta ei käytetä 

- alleviivausta tai lihavointia ei käytetä 

- tekstiä voi korostaa harkitusti kursivoinnilla. 

 

Artikkelin otsikko samoin kuin kaikki pääotsikot kirjoitetaan suurilla kirjaimilla ja lihavoinnilla, 

alalukujen otsikot pelkästään lihavoinnilla. Numerointia ei käytetä. Otsikot ja tekstit erotetaan 

toisistaan yhdellä tyhjällä rivivälillä. Myös kappaleet erotetaan toisistaan yhdellä tyhjällä rivivälillä. 

 

Kuvia, taulukoita yms. ei sijoiteta tekstin sisään vaan niistä laaditaan erilliset tiedostot. 

Käsikirjoitukseen merkitään kuvion tai taulukon likimääräinen paikka (esim. ”taulukko 1 tähän”), 

joka erotetaan tekstissä yhdellä tyhjällä rivivälillä molempiin suuntiin. Kuviot ja taulukot 

numeroidaan juoksevasti (Kuva 1, Taulukko 1, Kartta 1, jne.) ja ne nimetään (Kuva 1 Kuvateksti). 

Otsikot sijoitetaan kuvissa, piirroksissa ja kartoissa alapuolelle, taulukoissa yläpuolelle. 

 

Kuvat tallennetaan mahdollisimman korkearesoluutioisina tiff- tai jpg-tiedostoina. Kuvatarkkuuden 

tulee olla vähintään 300 dpi ja viivakuvien osalta vähintään 1200 dpi (mieluiten 1600 dpi). Excelillä 

tai PowerPointilla tehdyt osat on tallennettava PDF-tiedostoksi, ja valittava mahdollisimman suuri 

tulostusresoluutio. 

 

Lähtökohtaisesti kuvien, kaavioiden, taulukoiden ja erillisten liitteiden käyttöä tulee välttää. 

Joissakin tapauksissa niiden käyttö on kuitenkin perusteltua (esim. kvantitatiivisten 

tutkimusmenetelmien käyttöön perustuvat artikkelit, asian havainnollistaminen). Kuvien ja 



taulukoiden mahdollisesta käytöstä tulee keskustella etukäteen päätoimittajan kanssa. Kirjoittajilla 

tulee olla esittämiinsä kuviin ym. materiaaliin aineiston käyttöoikeus. 

 

Kirjoittajia pyydetään perehtymään huolella käytettyyn viittaustekniikkaan sekä lähdeluettelon 

laadintaan. Erityistä huomiota pyydetään kiinnittämään nimien merkintätapaan, kursiivin ja 

välimerkkien käyttöön sekä lyhenteiden merkintätapaan. Esimerkiksi nimien merkintätapa on 

erilainen riippuen siitä, onko kyseessä artikkelin ensimmäinen kirjoittaja (Sukunimi, Etunimi), 

artikkelin muut kirjoittajat (Etunimi Sukunimi) vai teoksen toimittaja (Etunimen alkukirjain (piste) 

Sukunimi). Välimerkkien osalta on huomattava, että lainausmerkkiä ei käytetä, ellei se esiinny 

artikkelin tai teoksen nimessä. Esimerkkejä viittaustekniikan käytöstä on tämän ohjeen lopussa. 

 

Hyvä kieliasu on artikkelin julkaisun perusedellytys. Kielenkäytössä tulee pyrkiä täsmälliseen, 

selkeään ja sujuvaan ilmaisuun. Tähän päästään kiinnittämällä asianmukaisesti huomiota tekstin 

”oikeakielisyyteen”, käsitteiden käytön täsmällisyyteen sekä tekstin tieteelliseen ilmaisuun. 

Käsikirjoituksen kieliasu tulee tarkistaa oikolukuohjelmalla. Kun pyrit selkeään ja hyvään 

tieteellisen ilmaisuun, karta: 

- arkikieltä ja puhekielisiä ilmaisuja 

- arvokannanottoja 

- pitkiä virkkeitä 

- runsasta lauseenvastikkeiden käyttöä 

- runsasta sidesanojen ja adverbien käyttö 

- omia kirjoitusmaneereja. 

 

Viittaustekniikka 

 

Lähdeviitteet merkitään tekstin sisään tekstiviitteinä. Tekstiviitteet sijoitetaan sulkeiden sisään siten, 

että ensimmäiseksi tulee kirjoittajan sukunimi, sitten kirjoituksen painovuosi ja lopuksi viittauksen 

sivunumerot pilkulla erotettuna (Giddens 1979, 76–77). Mikäli kirjoittajan (Giddens) nimi esiintyy 

tekstissä välittömästi ennen tekstiviitettä, voidaan sulkeiden sisälle merkitä ainoastaan teoksen 

ilmestymisvuosi ja viittauksen sivunumerot (1979, 76-77).  

 

Lähdeviite merkitään virkkeen sisälle (ennen pistettä), mikäli viittaus kohdistuu vain kyseiseen 

virkkeeseen (Agnew & Corbridge 1995, 15–23). Jos viittaus kohdistuu useampaan edeltävään 

virkkeeseen, viite merkitään virkkeen perään (pisteen jälkeen) ja tekstiviitteen sisälle merkitään 

piste. (Agnew & Corbridge 1995, 15–23.) 

 

Kun viitataan kahteen tai useampaan lähteeseen, sijoitetaan lähteet tärkeysjärjestykseen ja ne 

erotetaan toisistaan puolipisteellä (Giddens 1979; Hall ym. 1978; ks. myös Alasuutari 1984). Mikäli 

teoksella on enemmän kuin kaksi kirjoittajaa, lähteeseen viitataan ensimmäisen kirjoittajan nimellä 

(esim. Gray ym. 1996, 32-35). Jos samalla kirjoittajalla on useampia samana vuonna julkaistuja 

kirjoituksia, eri julkaisut erotetaan toisistaan aakkosten avulla (esim. Weber 1952a; Weber 1952b).  

 

Alaviitteitä ei käytetä. Erikoistapauksissa (esimerkiksi jonkin asian selventämiseksi) artikkelissa 

voidaan käyttää loppuviitteitä. Ne merkitään ennen lähdeluetteloa otsikon VIITTEET alle. 

 

Lähdeluettelo 

 

Käytetty lähdeaineisto merkitään artikkelin loppuun otsikoimalla se LÄHTEET. Lähdeluettelo 

laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähteistä ilmoitetaan kirjoittajan 

sukunimi, etunimi (vain yksi etunimi), teoksen painovuosi (suluissa), teoksen nimi (kursivoituna), 



painopaikka ja kustantaja. Painopaikan osalta voidaan merkitä myös osavaltio (Springfield, MA). 

Niissä poikkeuksellisissa tilanteissa, että tekijä on käyttänyt teoksessaan etunimensä osalta vain 

etukirjaimia, ilmoitetaan kaikkien etunimien etukirjaimet (esim. Liddell Hart, B.H.). 

 

Toimitetuissa teoksissa julkaistuista artikkeleista ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, teoksen 

painovuosi (suluissa), artikkelin nimi, teoksen toimittaja(t), teoksen nimi (kursivoituna), 

painopaikka ja kustantaja sekä artikkelin sivunumerot. 

 

Aikakauslehtiartikkelista ja julkaisusarjan osalta ilmoitetaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, 

julkaisun ilmestymisvuosi (suluissa), kirjoituksen nimi, julkaisun nimi lyhentämättömänä 

(kursivoituna), vuosikerta, julkaisun numero (suluissa) ja artikkelin sivunumerot. 

 

Yleisteoksista (tietosanakirjat, sanakirjat, jne.) merkitään teoksen nimi, painos, julkaisuvuosi sekä 

kustannustiedot (painopaikka ja kustantaja). 

 

Mikäli julkaisulla on useampi kirjoittaja, ensimmäinen kirjoittaja ilmoitetaan muodossa Sukunimi, 

Etunimi ja muut kirjoittajat muodossa Etunimi Sukunimi (ilman pilkkua). Eri kirjoittajat erotetaan 

pilkulla toisistaan. Kahden (viimeisen) kirjoittajan välillä käytetään & -merkkiä. 

 

Käytettäessä muuta kuin teoksen alkuperäistä laitosta tehdään tekstinsisäinen viittaus käytettyyn 

laitokseen ja teoksen alkuperäiset julkaisutiedot sisällytetään lähdeluetteloon (esim. Wittgenstein 

1999). Teoksen suomentaja (tai kääntäjä) merkitään lähdeluetteloon. 

 

Opinnäytetöistä (pl. jatkotutkinnot) merkitään lähdeluetteloon myös tutkinnon taso sekä ainelaitos 

(Ks. Kukkula 2007). 

 

Internet-lähteistä ilmoitetaan kirjoittaja (esim. Jisi 1995), vuosiluku, dokumentin otsikko, www-

osoite sekä vierailupäivämäärä. Kirjoittajan nimen puuttuessa mainitaan sivuston ylläpitäjä (esim. 

White House; Terrorism Research Centre), vuosiluku, dokumentin otsikko, www-osoite sekä 

vierailupäivämäärä. Mikäli niin kirjoittajan kuin ylläpitäjänkin tiedot puuttuvat, mainitaan 

dokumentin otsikko, vuosiluku, www-osoite sekä vierailupäivämäärä. Vierailupäivämäärä 

merkitään sulkuihin. 

 

Käsikirjoituksen toimittaminen 

 

Käsikirjoitukset lähetetään päätoimittajalle sähköpostilla Word -tiedostona. Kuvat ym. tulee 

lähettää erillisinä liitetiedostoina.  

 

Käsikirjoitusten yhteydessä toimitetaan tiedot artikkelin kirjoittajasta tai kirjoittajista. Jokaisesta 

kirjoittajasta ilmoitetaan nimi, arvo/oppiarvo, ammatti ja toimipaikka. Kirjoittajien nimet 

ilmoitetaan kirjoitusvastuun mukaisessa järjestyksessä siten, että suurimmasta roolista vastanneen 

kirjoittajan nimi ilmoitetaan ensin, jne. 

 

Kirjoittajien tulee ilmoittaa yhteystietonsa, mikäli se on muu kuin artikkelin lähettämiseen käytetty 

sähköpostiosoite. 

 

Toimitus palauttaa korjattavaksi käsikirjoitukset, joissa ei ole noudatettu näitä ohjeita. 

 

Ennen artikkelin julkaisemisesta kirjoittajien tulee allekirjoittaa tekijänoikeuksien luovutusta ja 

käyttöä koskeva kustannussopimus. Sopimuspohja on nähtävissä julkaisun verkkosivuilla. 



 

Artikkelien kirjoittajat saavat kirjoittajakappaleena veloituksetta artikkelinsa sisältävän vuosikirjan. 

 

Tiede ja Ase -vuosikirjan artikkelit julkaistaan myös elektronisina versioina Suomen sotatieteellisen 

seuran verkkosivuilla. 
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