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Hallinnon Tutkimus
Ohjeita kirjoittajille: teksti- ja lähdeviitteiden käyttö
Hallinnon tutkimus -lehdessä noudatetaan tieteellisessä kirjoittamisessa vakiintunutta APAtyyliä1.
Lähdeviitteet merkitään tekstin sekaan tekstiviitteinä ja lähdeviitteet liitetään kirjoituksen loppuun
otsikolla LÄHTEET. Tekstiviitteet sijoitetaan sulkeiden sisään siten, että ensimmäiseksi merkitään
kirjoittajan sukunimi ja kirjoituksen painovuosi sekä tarvittaessa viittauksen sivunumero(t) pilkulla
erotettuna: (Weber 1970, 23). Mikäli samalla kirjoittajalla on useampia samana vuonna julkaistuja
kirjoituksia, erotetaan eri julkaisut toisistaan aakkosten avulla: (Weber 1952a; Weber 1952b). Eri
lähdeteokset erotetaan toisistaan puolipisteellä. Mikäli teoksella on enemmän kuin kaksi kirjoittajaa,
lähteeseen viitataan pelkästään ensimmäisen kirjoittajan nimellä: (Gray ym. 1996, 32-35).

Esimerkkejä tyypillisistä tekstiviitteistä
1.1 Viite on virkkeen lopussa
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Alvesson 1990).
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Alvesson 1990, 380–385).
1.2 Viite on keskellä virkettä
… Alvessonin (1990) mukaan ...
… Alvessonin (1990, 380–385) mukaan ...
1.3 Viite koskee koko edeltävää kappaletta
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut. (Alvesson 1990.)
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut. (Alvesson 1990, 380–385.)
1.4 Viitteellä on kaksi kirjoittajaa
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Aula & Mantere 2008).
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Aula & Mantere 2008, 9).
1.5 Viitteellä on enemmän kuin kaksi kirjoittajaa
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Gioia ym. 2000).
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Gioia ym. 2000, 65–66).
1.6 Tekstissä viitataan useampaan lähteeseen
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Alvesson 1990; Aula & Mantere 2008).
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Alvesson 1990, 380; Aula & Mantere 2008, 9).
1.7 Samalla kirjoittajalla on useita samana vuonna julkaistuja kirjoituksia
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Parsons 1956a).
… kuten aiempi tutkimus on osoittanut (Parsons 1956a, 80).
Lähdeluettelo laaditaan tekijän sukunimen mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeviitteessä
kerrotaan kirjoittajan sukunimi, etunimi, julkaisun painovuosi (suluissa), kirjoituksen otsikko,
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painopaikka ja kustantaja. Tieteellisissä aikakauslehdissä kursivoidaan lehden nimi, monografioissa
teoksen nimi. Artikkeleissa ja toimitetuissa teoksissa merkitään myös julkaisun sivunumerot alla
olevien esimerkkien mukaisesti.

Esimerkkejä tyypillisistä lähdeviitteistä
2.1 Tieteellisissä aikakauslehdissä olevat artikkelit
Alvesson, Mats (1990). Organization: From substance to image. Organization Studies,
11(3), 373–394.
Alvesson, Mats & Willmott, Hugh (2002). Identity regulation as organizational control:
Producing the appropriate individual. Journal of Management Studies, 39(5), 619–644.
Benson, J. K. (1977). Organizations: A dialectical view. Administrative Science
Quarterly, 22(1), 1–21.
Gioia, Dennis A., Schultz, Majken & Corley, Kevin G. (2000). Organizational
identity, image, and adaptive instability. Academy of Management Review, 25(1), 63–
81.
Henriksson, Laura, Peltonen, Tuomo & Alajoutsijärvi, Kimmo (2007).
Kehityskeskustelujen lanseeraaminen yliopistoissa: tapaustutkimus kulttuurisista
logiikoista akateemisessa työyhteisössä. Hallinnon Tutkimus, 27(4), 30–43.
Parsons, Talcott (1956a). Suggestions for a sociological approach to the theory of
organizations – I. Administrative Science Quarterly, 1(1), 63–85.
Parsons, Talcott (1956b). Suggestions for a sociological approach to the theory of
organizations – II. Administrative Science Quarterly, 1(2), 225–239.
2.2 Monografiat
Berger, Peter L. & Luckmann, Thomas (1967). The Social Construction of Reality. A
Treatise in the Sociology of Knowledge. New York: Doubleday.
Gray, Rob & Owen, Dave & Adams, Carol (1996). Accounting and Accountability.
Wiltshire: Financial Times/Prentice Hall.
Sennett, Richard (1998). The Corrosion of Character: The Personal Consequences of
Work in the New Capitalism. New York: W. W. Norton & Company.

2.3 Toimitetuissa teoksissa olevat artikkelit
Boaz, Annette & Nutley, Sandra (2009). Evidence-based policy and practice. Teoksessa
Bovaird, Tony & Löffler, Elke (Eds.), Public Management and Governance (s. 327–
342). New York: Routledge.

Haveri, Arto (2003). Kunnallispolitiikka ja kuntajohtaminen. Teoksessa Anttiroiko,
Ari-Veikko, Haveri, Arto, Karhu, Veli, Ryynänen, Aimo & Siitonen, Pentti
(toim.), Kuntien toiminta, johtaminen ja hallintasuhteet (s. 272–286). Tampere:
Juveness Print.
Kooiman, Jan (1993). Governance and governability: Using complexity, dynamics and
diversity. Teoksessa Kooiman, Jan (Ed.), Modern Governance: New Government-Society
Interactions (s. 35–49). London: Sage Publications.
Plant, Jeremy F. (1994). Codes of ethics. Teoksessa Cooper, Terry L. (Ed.), Handbook
of Administrative Ethics (s. 221–241). New York: Marcel Dekker.
2.4 Erikoistapauksia
Sanakirja:
Merriam-Webster's collegiate dictionary (11th ed.). (2005). Springfield, MA: MerriamWebster.
Internet-lähteet:
Wheeler, Darrell P. & Bragin, Martha (2007). Bringing it all back home: Social work
and the challenge of returning veterans. Health and Social Work, 32(4), 297-300. Haettu
sivulta http://www.naswpressonline.org, 23.2.2010.
Sanomalehtijuttu:
Schwartz, John (1993). Obesity affects economic, social status; Women fare worse, 7year study shows. The Washington Post, 30.9.1993, A1, A4-A6.
3 Muuta huomioitavaa
Artikkeleissa, katsauksissa tai kirja-arvosteluissa ei käytetä numeroituja väliotsikoita. Päälukujen
otsikot kirjoitetaan suurilla kirjaimilla lihavoituna, alaluvut pelkästään lihavoituna. Mahdolliset korostukset merkitään tekstiin kursiivilla, lihavointia käytetään ainoastaan otsikoissa. Alaviitteitä ei
käytetä. Erikoistapauksessa voidaan jutun loppuun sijoittaa loppuviite, joka sijoitetaan otsikon
VIITTEET alle ennen lähdeluetteloa. Lähdeluettelon otsikkona on LÄHTEET.
Juttuihin tulevat kuviot ja taulukot annetaan erillisessä tiedostossa, ja niiden paikka merkitään tekstiin seuraavasti: <kuvio 1 tähän>. Kuviot ja taulukot numeroidaan ja otsikoidaan seuraavasti: "Kuvio 1. Tutkimuksen lähtökohdat." Kuvioiden otsikkojen paikka on kuvioiden alapuolella, taulukoiden otsikot sijoitetaan taulukoiden yläpuolelle.
Artikkeleiden alkuun liitetään englanninkielinen tiivistelmä, jonka pääotsikkona on ABSTRACT.
Sen alapuolella on kirjoituksen otsikko englanniksi, esimerkiksi "Contractual steering of a
municipal service delivery system". Tiivistelmän loppuun lisätään avainsanat (keywords). Tiivistelmän pituus on enimmillään 200 sanaa sisältäen otsikon ja avainsanat.
Käsikirjoituksen lisäksi toimitukselle lähetetään täytetty kirjoittajatietolomake, joka
löytyy osoitteesta http://hallinnontutkimus.fi/lehti/ohjeita-kirjoittajille

