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Yliopistopedagogiikka 

Kirjoitusohjeet Tieteellisiä artikkeleita -osastoon 

Lehteen tarjotut tieteelliset artikkelit voivat olla empiirisiä, teoreettisia tai 
katsausartikkeleita. Kaikille näille on tunnusomaista selkeä tieteellinen 
tutkimustehtävä eli tutkimusongelma, johon artikkelissa pyritään vastaamaan. 
Tieteelliset artikkelit lähetetään toimitukselle anonymisoituina. 

1. Tieteellisten artikkelien tyypit

1a. Tieteellinen empiirinen artikkeli 

Tieteellisen empiirisen artikkelin teoriatausta tuo esille tutkimusongelman 
kannalta keskeisintä kirjallisuutta. Teoriataustan perusteella empiiriselle 
osuudelle voidaan asettaa tutkimushypoteeseja.  

Empiirisissä artikkeleissa on mahdollista käyttää kvalitatiivisia, kvantitatiivisia 
ja mixed methods -menetelmiä. Mahdollisia ovat myös yliopistopedagogiikan 
tutkimusmenetelmiä kehittävät artikkelit. Empiiristen artikkelien luotettavuus, 
pätevyys ja yleistettävyys selvitetään lukijoille tutkimuskysymysten ja 
valittujen menetelmien mukaan. 

Tulosten esittämisessä tulee keskittyä olennaiseen eli vastata 
tutkimuskysymyksiin.  

Empiirinen artikkeli voi noudattaa esimeriksi seuraavaa rakennetta: 
- teoriatausta: tutkimusongelma ja sen paikantaminen, teoreettinen

viitekehys
- menetelmät: tutkimuskysymysten tarkentaminen, tarvittavien välineiden

selkeä kuvaus
- tulokset: tutkimuskysymyksiin vastaaminen selkeästi
- pohdinta: tutkimusongelmaan vastaaminen, eettiset kysymykset,

tutkimuksen onnistuminen, luotettavuus, validiteetti, reliabiliteetti,
pedagogiset implikaatiot, tutkimuksen nostamat jatkokysymykset

1b. Tieteellinen teoreettinen artikkeli 

Teoreettisessa artikkelissa on oltava keskeinen tutkimusongelma, johon pyritään 
vastaamaan tai jota selvennetään. Tarkastelun kohteena voi olla jokin teoria, 
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ilmiö, käsitteistö, käsite, teoreettinen suuntaus, metodologinen ongelma tai 
filosofinen kysymys, jonka analysointiin ja jatkokehittelyyn tai selventämiseen 
työssä pyritään. Teoreettinen artikkeli on syvällinen ja valistunut näkemys tietyn 
teeman tutkimuksesta. Teoreettinen artikkeli voi noudattaa rakenteeltaan 
esimerkiksi katsausartikkelin rakennetta (ks. alla). 

1c. Tieteell inen katsausartikkeli 

Katsausartikkeli on tutkimuskirjallisuuteen perustuva tutkimus jostakin ilmiöstä. 
Katsausartikkeli rakentuu aikaisemman tutkimuksen varaan, kokoaa yhteen 
aikaisemmassa tutkimuksessa tunnistettuja kehityslinjoja tai tutkimustuloksia 
(esim. meta-analyysit) ja esittää näiden perusteella johtopäätöksiä, 
kehitysehdotuksia ja uusia tutkimusavauksia tai -aiheita.  

Katsausartikkelissa etsitään vastausta esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: 
- Miten aihetta on aikaisemmin tutkittu?
- Mitä uusin tutkimus kertoo aiheesta?
- Millaisia tutkimustraditioita on tunnistettavissa tai miten aihepiirin tutkimus

on kehittynyt pitemmällä aikavälillä?

Katsausartikkeli voi noudattaa esimerkiksi seuraavaa rakennetta: 
- johdanto: yleiskatsaus aiheeseen, aiheen liittäminen laajempaan

tutkimusalueeseen, tutkimuskysymyksen tai -ongelman tunnistaminen,
artikkelin tavoitteet ja eteneminen

- aineiston analysointi: miten aineisto on hankittu, analysoitu ja luokiteltu,
millaiseen tutkimuskirjallisuuteen (esim. tietokantahaut, hakutermit,
valintakriteerit) katsaus perustuu, mahdolliset tilastolliset menetelmät

- pääluku: keskeiset tulokset, jäsennys metodien tai teorioiden mukaan,
kronologisesti, maantieteellisesti tai kulttuurisesti tai jako puoltaviin ja
kieltäviin tutkimustuloksiin

- päätelmät: tutkimuskysymykseen vastaaminen, löydösten sovellusarvo,
tunnistettujen tutkimusaiheitten tai tutkimusaukkojen esittäminen,
suunnan osoittaminen tulevalle tutkimukselle

2. Kieli

Yliopistopedagogiikka-lehti edistää yliopistopedagogisen tutkimuksen 
suomenkielisen sanaston kehitystä sekä alalla käytävää keskustelua kotimaisilla 
kielillä.  
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Yliopistopedagogiikka julkaisee tutkimusta pääosin suomeksi ja ruotsiksi. 
Äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvat voivat tarjota 
englanninkielisiä käsikirjoituksia.  

Ruotsin- ja englanninkielisten käsikirjoitusten ja englanninkielisten tiivistelmien 
kielentarkastuksesta vastaa kirjoittaja. 

3. Käsikirjoitusten laajuus

• Käsikirjoitusten suosituspituus on 30 000–50 000 merkkiä
(välilyönteineen) ilman lähdeluetteloa. Tätä pidempiä kirjoituksia ei
pääsääntöisesti julkaista.

• Ala- ja loppuviitteiden käyttöä tulee välttää.
• Pää- ja väliotsikoiden tulee olla ytimekkäitä ja informatiivisia.
• Tiivistelmän laajuus on 100–200 sanaa ja siihen liitetään 3–8 avainsanaa.

Tiivistelmä kirjoitetaan käsikirjoituksen kielellä sekä englanniksi.
Asiasanojen laadinnassa voi hyödyntää Yleistä suomalaista asiasanastoa
(YSA), (http://vesa.lib.helsinki.fi/ysa/). Englanninkieliset asiasanat voi
tarkistaa kansainvälisestä kasvatustieteellisestä tietokannasta (ERIC,
Education Resources Information Center), (http://eric.ed.gov/).

4. Kirjoittajatiedot

Varsinaisen käsikirjoituksen mukaan liitetään kansilehtitiedosto, josta käyvät ilmi 
seuraavat tiedot:  

- käsikirjoituksen otsikko
- kirjoittaja tai kirjoittajat siinä järjestyksessä kuin he ovat antaneet

panoksensa käsikirjoitukseen sekä toimi tai tehtävä
- postiosoite
- sähköpostiosoite tai -osoitteet
- puhelinnumero.

5. Käsikirjoituksen tekstin muoto

• Jokainen luku otsikoidaan, mutta lukuja ei numeroida. Kappaleet
erotetaan toisistaan tyhjällä rivivälillä.

• Teksti kirjoitetaan rivivälillä 1,5 ja marginaaleilla 25 mm vasen reuna
tasattuna ilman tavutusta. Tekstin fontti on Times New Roman 12 pt.

• Tekstin pääotsikko lihavoidaan ja kirjoitetaan pistekoolla 14 pt.
Ensimmäisen tason alaotsikoissa käytetään niin ikään lihavointia ja
pistekokoa 14 pt. Toisen tason alaotsikoissa käytetään lihavointia ja
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pistekokoa 12 pt. Kolmannen tason alaotsikot kirjoitetaan ilman lihavointia 
pistekoolla 12 pt. Otsikon ja tekstin väliin jätetään tyhjä rivi. 

• Taulukoiden ja kuvioiden tulee olla harkittuja ja selkeitä. Ne numeroidaan
(Taulukko 2., Kuvio 1.), nimetään ja sijoitetaan toivotuille paikoilleen
tekstiin. Taulukon nimi sijoitetaan taulukon yläpuolelle, kuvion nimi
alapuolelle ilman loppupisteitä.

• Vain julkaisuvalmiit taulukot ja kuviot hyväksytään. Kirjoitusten
yhteydessä julkaistaan mielellään piirroksia, kaavioita ja kuvioita. Ne tulee
lähettää hyvänlaatuisena sähköisenä tiedostona gif-, tif-, eps- tai jpg-
muodossa (vähintään 300 dpi).

6. Lähdeviitteet ja -luettelo

Yliopistopedagogiikka-lehti soveltaa lähdeviitteissä ja lähdeluettelossa American 
Psychological Associationin (APA) kirjoittajaohjeita (The Publication Manual of the 
American Psychological Association, tarkennukset ja korjaukset painettuun 
versioon sivulla http://apastyle.apa.org/).   

Tekstin sisäisissä lähdeviitteissä sekä lähdeluettelossa käytetään 
suomen kieliopin mukaisia lyhenteitä.  

• Tekstiviitteissä käytetään nimi–vuosi-järjestelmää. Kirjoittajan nimen ja
teoksen ilmestymisvuoden väliin kirjoitetaan pilkku.

• Yhden kirjoittajan viite merkitään tekstin sisällä seuraavasti:

Marton (1994) osoitti, että – –.

xxxxxxxxxxxxx (Marton, 1994) on osoitettu, että – –.

Saman kirjoittajan eri teoksiin viitattaessa ne luetellaan aikajärjestyksessä 
alkaen vanhimmasta ja erotetaan toisistaan pilkulla (Swain, 2003, 2004). 
Saman vuoden julkaisut erotellaan pienin kirjaimin a, b, c jne. (Simola, 
2004a, 2004b). 

• Kahden kirjoittajan viite

Jos kirjoituksella on kaksi tekijää, molemmat mainitaan viitteessä. Tekstissä 
käytetään ja-sanaa, suluissa &-merkkiä: Goman ja Perttula (1999) toteavat – 
–; Tutkimuksen perusteella (Goman & Perttula, 1999) voidaan todeta – –. 

• Jos kirjoituksella on kolmesta viiteen kirjoittajaa, kaikki kirjoittajat
mainitaan ensimmäisellä viittauskerralla.

http://apastyle.apa.org/
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Toisella viittauskerralla viite lyhennetään, esim. (Lonka ym., 2004). 

• Kun teoksella on kuusi tai useampi kirjoittaja, lähdeviitteeseen kirjoitetaan
ensimmäisen kirjoittajan nimi ja lyhenne ”ym.”.

(Marton ym., 1993)

• Sivunumerot merkitään silloin, kun viittaus on suora lainaus, taulukko,
kuvio tai muu sellainen tieto, joka voidaan selvästi paikantaa viitattavan
teoksen tietylle sivulle. APA:n ohjeista poiketen sivu-sanan lyhennettä ei
käytetä viitteessä, esim. (Manninen, 2004, 200).

• Viittaukset useisiin (eri tekijöiden) lähteisiin järjestetään
aakkosjärjestykseen ja erotetaan toisistaan puolipisteellä (Lindblom-
Ylänne & Nevgi, 2003; Tynjälä, 1999b).

• Mikäli useammalla kirjoittajalla on sama sukunimi, heidät erotetaan
etunimen alkukirjaimella toisistaan.

• Jos teoksen kirjoittajaa ei ole mainittu, viitataan joko teoksen tai sen
julkaisijayhteisön nimeen: – – koulujen määrä (Suomen tilastollinen
vuosikirja, 2000), (Opetushallitus, 2005).

• On syytä välttää toissijaisia, niin sanottuja toisen käden lähteitä, joissa on
referoitu alkuperäisen julkaisun tai tutkimuksen tietoja. Jos
alkuperäislähdettä ei kuitenkaan ole saatavilla ja joudutaan turvautumaan
toisen käden tietoon, tekstiin merkitään näkyviin, kenen ajatuksista on
kyse ja tekstiviitteeksi käytetty toissijainen lähde. Molemmat lähteet on
mainittava lähdeluettelossa.

Esimerkki tällaisesta tekstin sisäisestä viitteestä:

Kuhlthau (2004) on tutkinut tiedonhankinnan prosesseja (Tanni, 2008,
98).

• Sanomalehtiartikkelista mainitaan kirjoittajatietojen lisäksi lehden osa ja
sivunumero (Helsingin Sanomat, A3).

• Hyvin vanhoihin teoksiin viitatessa käytetään suomennoksen tai
käännöksen julkaisuvuotta, esimerkiksi

Aristoteles (suom. 1931) 

• Jos teoksen alkuperäinen julkaisuvuosi on tiedossa, se merkitään
viitteeseen seuraavasti:

James (1890/1983) on todennut, että – –. 
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7. Lähdeluettelo

• Lähdeluettelo otsikoidaan sanalla Lähteet.
• Tekstissä viitattujen lähteiden tulee esiintyä täydellisinä lähdeluettelossa. 

Poikkeuksen tekevät henkilökohtaiset kommunikaatiot (esim. haastattelut, 
tiedonannot, sähköpostiviestit, puhelinkeskustelut) ja muistiinpanot, jotka 
merkitään vain tekstin sisäisiin lähdeviitteisiin, mutta ei lähdeluetteloon.

• Otsikoiden sisällä ei käytetä isoja kirjaimia.

Yan, J., & Huizhong, Y. (2006). The English proficiency of college and 
university students in China: As reflected in the CET.
Language, Culture and Curriculum, 19 (1), 21–36.

Wood, F., & Meek, L. (2002). Over-reviewed and underfunded? The 
evolving policy context of Australian higher education research and 
development. Journal of Higher Education Policy and Management, 24 (1), 
7–25.

Pfahl, L., & Powel, J. J. W. (2005). Die Exklusion von Schüler/innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf. Gemeinsam leben – Zeitschrift für 
Integrative Erziehung, 10, 68–78.

• Kirjojen ja lehtien nimet kursivoidaan.
• Jos lähde on hyväksytty julkaistavaksi, mutta ei vielä ilmestynyt, 

lähdeluetteloon merkitään julkaisuvuoden tilalle sulkuihin sana ”painossa”.
• Jos vierasperäisen nimen etuliite kirjoitetaan isolla kirjaimella, se 

aakkostetaan sen mukaan.
• Suomentajat mainitaan muodossa Suom. T. Virtanen.
• Kustannustiedot merkitään APA:n ohjeiden mukaan. Kustannustiedoissa 

mainitaan kustantajan kotipaikka ja kustantajan nimi, ei painopaikkaa ja 
painotalon nimeä. (Helsinki: Otava)

• Elektronisista lähteistä mainitaan yleistietojen (kirjoittaja, sivuston tai 
artikkelin nimi) ohella tarkka Internet-osoite sekä päivämäärä, jolloin teksti 
on luettu, esim.

Electronic reference formats recommended by the American Psychological 
Association. Luettu 15.5.2008, http://www.apastyle.org/elecref.html.

• Kaikki lähteet merkitään samaan luetteloon. Erillisiä laki-, arkisto- tai 
julkaisemattomien lähteiden luetteloita ei käytetä. Poikkeuksena ovat 
tutkimuksen aineistona käytettyjen kirjallisten aineistojen luettelot 
esimerkiksi oppikirjatutkimuksessa.

• Epätäydellinen tai huonosti tehty lähdeluettelo palautetaan kirjoittajan 
korjattavaksi. 
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Lähdeluetteloesimerkki 

Aaltola, J., & Suortamo, M. (toim.). (1995). Yliopisto-opetus. 
Korkeakoulupedagogiikan haasteita. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Diamond, R. M. (2005). The institutional change agency: The expanding role of 
academic support centers. Teoksessa S. Chadwick-Blossey & D. R. Robertson 
(toim.), To improve the academy (vol. 23, s. 24–37). Bolton, MA: Anker 
Publishing. 

Ikonen, L. (2000). Ammattikorkeakoulusta asiantuntijaksi? Opiskelijoiden 
ajatuksia asiantuntijaksi kehittymisestä. Julkaisematon pro gradu -työ, Jyväskylän 
yliopisto. 

Nurmi, K. (2001). Koulutus- ja työmarkkinoiden eriarvoistavat sukupuolijaot. 
Teoksessa A. Jauhiainen, R. Rinne & J. Tähtinen (toim.), Koulutuspolitiikka 
Suomessa ja ylikansalliset mallit (s. 205–225). Helsinki: Suomen 
Kasvatustieteellinen seura. 

Palmer, P. (1998). The courage to teach. San Francisco: Jossey-Bass. 

Pearson, M., & Brew, A. (2002). Research training and supervision development. 
Studies in Higher Education, 27 (2), 135–150. 

Lyhenteistä 

Lyhenteissä käytetään APA:n ohjeista poiketen suomen kielen lyhenteitä. 
Lyhenteet merkitään kirjoitetun asiasuomen mukaisesti: ks. (EI kts.), esim., mm., 
vrt., ym. (EI et al.), jne., tms., yms., ts. Tekstissä ei suositella lyhenteiden esim. 
ja mm. käyttöä, vaan ne kirjoitetaan kokonaisin sanoin. Lyhenteitä voi käyttää 
sulkeiden sisässä.  

Lyhenteet ks. ja vrt. määrittävät viittauksen luonnetta: ks. = katso, tarkemmin; 
vrt. = kuitenkin, ainakin osin, poikkeava tieto. Lyhenteitä mt., emt. tai mts. ei 
käytetä, vaan lähde toistetaan joka kerran. 

Erilaisten merkkien käytöstä 

• Pistettä ei käytetä otsikoiden eikä asiasanojen lopussa.
• Tieteellisessä tekstissä vinoviivan käyttöä ei suositella (ja/tai voidaan

korvata jommallakummalla vaihtoehdolla).
• Prosenttimerkkiä käytettäessä luvun ja merkin väliin tulee tyhjä väli.
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• Sijapääte liitetään prosenttimerkkiin kaksoispisteen avulla – mieluummin
kuitenkin sanallisesti ilmaisten.

• Desimaalit merkitään pisteellä.

8. Käsikirjoituksen arviointimenettely

Tieteelliseksi artikkeliksi tarjottu käsikirjoitus arvioidaan ensin 
toimitusneuvostossa. Mikäli toimitusneuvosto katsoo, että artikkeli voi tulla 
julkaistuksi tieteellisenä artikkelina, käsikirjoitus lähetetään arvioitavaksi kahdelle 
asiantuntijalle. 

Yliopistopedagogiikka-lehdessä noudatetaan niin sanottua kaksoissokkoarviointia, 
eli käsikirjoituksen kirjoittajat ja arvioijat eivät tiedä toistensa nimiä. Jos 
käsikirjoitus liittyy selvästi kahteen eri tieteenalaan, arvioijat pyritään valitsemaan 
näiltä tieteenaloilta.  

Toimitusneuvosto voi olla lähettämättä käsikirjoitusta arviointiin, jos 
kirjoitusohjeita ei ole noudatettu, kieli ei ole huoliteltua tai käsikirjoitus ei muuten 
ole sopiva lehteen. Toimitusneuvosto voi myös suositella tekstin julkaisemista 
muokattuna lehden muussa kuin tieteellisten artikkelien osastossa. 

9. Julkaisuoikeudet

Yliopistopedagogiikka-lehteä julkaisee Peda-forum-verkosto, jolla on oikeudet 
julkaista artikkeli Yliopistopedagogiikan verkkojulkaisussa. Lehdessä julkaistuja 
artikkeleita ei saa julkaista samansisältöisinä tai samassa muodossa uudelleen 
ilman lehden toimitusneuvoston kirjallista suostumusta. 

10. Käsikirjoitusten lähettäminen

Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostin liitetiedostoina toimittajalle osoitteeseen 
yliopistopedagogiikka@jyu.fi. Lisätietoja ohjeista ja lehdestä saa toimittajalta 
sähköpostitse tai numerosta 040 805 4256. 


