Ohje lähdeviitteiden käyttöön Nilakan yhtenäiskoulussa
Kirjallisissa töissä, joissa käytetään eri lähteitä (kuten nettisivuja, sanomalehtiä, kirjoja jne.) tulee
lukijan tietää, mikä on kirjoittajan itsensä tuottamaa ja mitkä tiedot tai ajatukset hän on poiminut
muualta. Sitä varten on olemassa erilaisia käytäntöjä lähdeviitteiden tekemiseen. Toisen tekemän
työn kopioiminen (eli plagioiminen) ilman alkuperäisen lähteen mainitsemista on rangaistavaa.
Tämä ohjeistus on karsittu versio, jossa on kuitenkin yleisimmät perusvaatimukset, joita hyvälle
lähteiden käytölle voidaan antaa. Alla olevat esimerkit sopivat myös kuviin ja taulukoihin
viittaamiseen.

Lähteiden merkitseminen tekstiin
Suora lainaaminen
Suora lainaus laitetaan lainausmerkkien sisään. Lainauksen yhteydessä on aina merkittävä lähde.
Esim.
Sirkka Herajärvi kuvaa kirjassaan Kotimaisia kirjailijoita kolmelta vuosisadalta (2004) Tove Janssonin
merkitystä kirjailijana: ”Kun Tove Jansson kuoli vuonna 2001, olivat monet sitä mieltä, että
menetettiin jotain korvaamatonta.”

Epäsuora lainaaminen
Epäsuora lainaus aloitetaan usein että-konjunktiolla. Lainattu asia kirjoitetaan omin sanoin, mutta
lähde pitää mainita.
Esim.
Sirkka Herajärvi kertoo kirjassaan Kotimaisia kirjailijoita kolmelta vuosisadalta (2004), että Tove
Janssonin kuollessa vuonna 2001 menetettiin monen suomalaisen mielestä jotain korvaamatonta.
Tai
Epäsuorassa lainauksessa voidaan merkitä lähde myös lauseen loppuun sulkeisiin.
Esim.
Tove Janssonin kuollessa vuonna 2001 menetettiin monen suomalaisen mielestä jotain korvaamatonta
(Herajärvi 2004).

Lähdeviitteiden merkitseminen sisällysluetteloon
Yleisimmät
Kirjallinen lähde:
Tekijä (sukunimi + etunimi), ilmestymisvuosi. Teoksen nimi. Painopaikka: kustantaja.
Herajärvi S, 2004. Kotimaisia kirjailijoita kolmelta vuosisadalta. Keuruu: Otava.
Internet lähde:
Tekijä. Otsikko. Linkki (luettu: päivämäärä)
Suomen koripalloliitto. Susijengin MM-haku sytytti sosiaalisen median.
http://www.basket.fi/uutiset/etusivun_uutiset2/?x33156=19670737 (luettu: 9.10.2013)

Lisäksi
Artikkeli, kokoomateoksessa:
Tekijä (sukunimi + etunimi), ilmestymisvuosi. Artikkelin nimi, teoksessa teoksen nimi, toimittaja.
Julkaisupaikka: kustantaja.
Haapasalo Seija, 2007. Kielellisten vaikeuksien tunnistaminen ja arviointi nuoruusiässä, teoksessa
Ymmärsinkö oikein Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Juva: PS-Kustannus.
Lehtiuutinen:
Lehden nimi. Otsikko. Päivämäärä.
Helsingin Sanomat. Salmonella iski Yhdysvalloissa terveysviranomaisten pakkolomalla. 9.10.2013.
Haastattelu:
Haastattelu, kuka haastatteli ja ketä aiheesta. Päivämäärä.
Haastattelu, Matias Malvin haastatteli Erika Mäkeä blogin kirjoittamisesta. 25.4.2009.
TV- ja radio-ohjelma:
Ohjelman nimi, kanava. Päivämäärä.
Docventures esittää: Exit Through The Gift Shop, TV2. 2.10.2013.
Luento:
Luennoitsija. Luennon aihe. Paikka. Päivämäärä.
Kaukovaara Ari. Susien metsästys ja luontopolitiikka. Itä-Suomen yliopisto: Joensuu. 24.1.2009.

