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Julkaisutoiminta ja julkaisujen kirjoitusohjeet 
 
 
Turun museokeskus julkaisee sekä tutkijoille että laajalle yleisölle tarkoitettuja julkaisuja, joilla halutaan 
välittää tietoa Turun ja Varsinais-Suomen kulttuurihistoriasta, taiteesta ja uusista tutkimuksista sekä ker-
toa museon kokoelmista. Museokeskuksen julkaisutoiminta on alueellista identiteettiä vahvistavaa ja sen 
myötä se lisää asukkaiden hyvinvointia. Julkaisutoiminnalla halutaan myös lisätä tietoa Turun museokes-
kuksesta korkealaatuisen historiallisen tutkimuksen tekijänä. 
 
Turun museokeskus, aiempi Turun maakuntamuseo sekä Turun kaupungin historiallinen museo, on jul-
kaissut tutkimuksia jo vuodesta 1889 lähtien. 
 
Museokeskuksella on neljä keskeistä julkaisusarjaa: Turun museokeskuksen julkaisuja -sarja, Turun mu-
seokeskuksen ABOA-sarja, Raportteja-sarja ja Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarja. Lisäksi mu-
seon ISBN-tunnuksen alla ilmestyvät museon julkaisemat opaskirjat ja näyttelyjulkaisut. 
 
Museokeskuksen julkaisut toteutetaan pääsääntöisesti painetussa muodossa, mutta joitakin toteutetaan 
myös digitaalisina. Museokeskuksen Raportteja -julkaisusarja on pääsääntöisesti digitaalinen julkaisu. 
 
 
Museon julkaisuihin voi tutustua täällä: https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/museo/palvelut/julkaisuja 
 
 
Turun museokeskuksen julkaisuja 
Sarjassa julkaistaan Turun ja Varsinais-Suomen eri aiheiden ja alojen historiasta kertovia teoksia. Sar-
jassa ovat ilmestyneet mm. Turun nimistöhistoriasta kertova Turun katuja ja toreja ja Opas Suomen ra-
halöytöihin. 
 
 
Turun museokeskuksen vuosikirja ABOA-sarja 
Vuosikirja tunnettiin aiemmin nimellä Turun kaupungin historiallinen museo, vuosijulkaisu. Sarjaa on jul-
kaistu vuodesta 1937 lähtien. Nimi muuttui ABOA:ksi vuonna 1981. Sarjan painopisteinä ovat museon 
kokoelmien ja toiminnan esiin tuominen sekä turkulaisuuteen liittyvät aiheet. ABOA:t ovat monografioita 
tai kokoomateoksia, jotka sisältävät ruotsin ja englanninkieliset tiivistelmät. 
 
 
Turun museokeskus Raportteja – Rapporter – Reports 
Sarja on ilmestynyt vuodesta 1977 lähtien. Ensimmäisenä sarjassa ilmestyi Turun Pikisaari, rakennus-
historia ja rakennusluettelo. Sarjassa on julkaistu myös seuraavia tutkimuksia: Turun latinankieliset piir-
tokirjoitukset (Hannu Laaksonen 1984), Ruissalon huvilat (Helena Soiri-Snellman 1985), Tutkimuksia Tu-
run linnasta (Knut Drake 1994), Yhdessä eteenpäin: yhdistykset ja seurakunta kunnallisen sosiaalihuol-
lon täydentäjänä Turussa 1875–1922. (Heikki Suominen 1998, väitöskirja), Arkeologisia kaivauksia Tu-
russa 1990-luvulla (2007). Viimeisin Varhainen Turku, Raportteja nro 22 ilmestyi 2010. 
 
Sarjan painopisteenä ovat aina olleet tieteelliset tutkimukset. Jatkossa Raportteja -sarjassa julkaistaan 
vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Julkaisut ilmestyvät digitaalisina ja ne ovat 
vapaasti ladattavissa museon nettisivuilta. Sarjalle on muodostettu oma toimituskunta ja sarjalle tullaan 
hakemaan Julkaisufoorumin (JUFO) luokitusta. 
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Raportteja-sarjan toimituskunta: 
 
Olli Immonen, museopalvelujohtaja, Turun museokeskus, puheenjohtaja 
Pekka Käär, tutkija, biologi, Turun museokeskus 
Lauri Viinikkala, tutkija, Turun museokeskus 
Sanna Kupila, tutkija, julkaisukoordinaattori, Turun museokeskus 
Anne Heimo, folkloristiikan ma. professori, dosentti, Turun yliopisto 
Johanna Ilmakunnas, pohjoismaisen historian apulaisprofessori, Åbo Akademi 
Visa Immonen, arkeologian professori, Turun yliopisto 
Marjo Kaartinen, professori, kulttuurihistorian dosentti, Turun yliopisto 
Tutta Palin, professori, taidehistorian dosentti, Turun yliopisto 
 
 
Varsinais-Suomen rakennuskulttuuri -sarja 
Sarjassa julkaistaan yhteistyössä Varsinais-Suomen kuntien ja Varsinais-Suomen liiton kanssa kuvitettu 
teos jonkin tietyn kunnan vanhasta rakennuskannasta ja kulttuurimaisemasta. Kirjan tiedot perustuvat 
museon alueella tekemiin rakennuskannan inventointeihin. Julkaisujen kirjoitustyön ja painatuskulujen 
rahoitus tulee kunnilta ja Varsinais-Suomen liitolta, museo rahoittaa toimimalla julkaisujen toimittajana ja 
taittajana. 
 
 
Julkaisuasioista museossa päättää julkaisutyöryhmä 
 
Kustannuspäätöksistä vastaa museokeskuksen julkaisutyöryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti vuoden 
aikana. 
 
Julkaisutyöryhmän jäsenet ovat: 
 
Olli Immonen, museopalvelujohtaja 
Petteri Järvi, intendentti, asiakaspalvelu 
Riitta Kormano, intendentti 
Ulla Kujansuu, graafikko 
Sanna Kupila, tutkija, julkaisukoordinaattori 
Leena Lehmusto, asiakaspalvelusihteeri, markkinointi 
Satu Pajarre, intendentti, näyttely ja pedagogiikka 
Maarit Talamo-Kemiläinen, intendentti, kulttuuriperintö 
 
 
Raportteja-sarjalle on valittu oma toimituskunta. Muiden sarjojen toimituskuntana toimii julkaisutyöryhmä. 
 
Käsikirjoituksia voi tarjota Turun museokeskuksen julkaistavaksi. Kaikki julkaisemiseen liittyvät kysymyk-
set osoitetaan museon julkaisukoordinaattorille. 
 
Julkaistavaksi tarjottujen ja tilattujen aiheiden kiinnostavuuden arvioinnissa painotetaan seuraavia: 

- yleistä kiinnostavuutta Turun seudulla ja alueellisuutta 
- mitä uutta tietoa ja tulkintaa aihe tuo 
- sopiiko teos museokeskuksen sarjoihin 

 
Päätös julkaisemisesta tehdään referee-lausuntojen (Raportteja-sarja), julkaisusarjan toimituksellisen 
linjan ja taloudellisen tilanteen perusteella. 
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JULKAISUPROSESSI 
 
Käsikirjoituksen tarjoaminen museolle 
 
Ennen kuin tarjoat käsikirjoitusta museolle julkaistavaksi, tiedustele soveltuuko se museon kustannus-
profiiliin. Ota yhteyttä sähköpostitse ja liitä sen oheen tarkempaa tietoa käsikirjoituksesta. Museon julkai-
sutyöryhmä tarvitsee asiaa käsitelläkseen ainakin seuraavat tiedot: 
 
Julkaisun esittely ja sisältösuunnitelma: Mistä teos kertoo ja mihin kysymyksiin se vastaa? Onko teos ku-
vitettu ja sisältääkö se ennen julkaisematonta kuvamateriaalia? 
Mikä on teoksen uutuusarvo ja kohdeyleisö: kenelle kirja on kirjoitettu? Onko teos yleistajuinen tietokirja, 
vai tieteellinen tutkimus? 
Tiedot kirjoittajista (heidän esittelynsä, oppiarvo, työ) 
Yhteystiedot 
 
Tarjotun käsikirjoituksen tulee noudattaa museokeskuksen kirjoitusohjeita. Käsikirjoitus toimitetaan 
omana tiedostonaan ja kuvat, taulukot, tiivistelmät yms. omina tiedostoinaan. 
 
Turun museokeskus ei kustanna väitöskirjoja. Museokeskus voi kuitenkin joissakin tapauksissa julkaista 
väitöskirjasta muokattuja suurelle yleisölle tarkoitettuja tutkimuksia. Näissä julkaisuissa teoksen luetta-
vuutta tulee parantaa mm. karsimalla tieteellistä käsitteistöä ja määrittelemällä tieteelliset termit selke-
ästi. 
 
 
Käsikirjoituksen laatiminen: Kirjoittaja vastaa käsikirjoituksen laadusta 
 
Hyvä käsikirjoitus on sisällöltään ja tyyliltään yhtenäinen kokonaisuus. Teoksen rakenne tulee olla selkeä 
ja johdonmukainen ja sen kieli luettavaa yleiskieltä. Johdantoluvusta tulee ilmetä, mitä uutta tutkimustie-
toa teos sisältää. Johdannossa esitellään myös teoksen keskeinen sisältö ja määritellään teoksen tutki-
mustehtävä. 
 
Kokoomateoksen johdannossa tulee selvittää myös teoksen sisältö ja tavoitteet ja miksi yksittäiset artik-
kelit on valittu osaksi tätä kokonaisuutta. 
 
Teoksen kirjoittaja tai kokoomateoksen toimittaja huolehtii, että käsikirjoituksessa käytetään johdonmu-
kaisesti samoja käsitteitä. Tekstiviittaukset ja lähteet tulee merkitä yhdenmukaisesti. Kokoomateoksen 
kirjoittajien on hyvä sopia yhdenmukaisista käytänteistä ennen kirjoitusprosessin aloittamista. Kokooma-
teoksen toimittaja vastaa tekstikokonaisuuden toimivuudesta ja huolehtii toimitusvaiheessa mahdollisten 
toistojen ja päällekkäisyyksien karsimisesta. 
 
 
Vertaisarviointi 
 
Raportteja- sarjassa julkaistaan vertaisarvioituja tieteellisiä monografioita ja kokoomateoksia. Vähintään 
kaksi toimituskunnan ulkopuolista arvioitsijaa tekee vertaisarvioinnin, joka tehdään anonyymisti. Tekijä 
luovuttaa arviointiprosessin ajaksi Turun museokeskukselle yksinoikeuden kirjan julkaisemiseen. Raport-
teja -sarjan toimituskunta tekee arvioitsijoiden lausuntojen perusteella julkaisusuosituksen. Mikäli museo-
keskus päätyy tämän jälkeen myönteiseen kustannuspäätökseen, tehdään tekijän kanssa kustannusso-
pimus. Mikäli päätös on kielteinen, on tekijä vapaa tarjoamaan käsikirjoitusta muille kustantajille. 
 
Vertaisarvioinnin jälkeen teoksen julkaisupäätöksen tekee Turun museokeskuksen julkaisutyöryhmä. 
Päätös tehdään saatujen refereelausuntojen ja taloudellisen tilanteen perusteella.  
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Vertaisarviointiin tulee lähettää mahdollisimman valmis käsikirjoitus. Turun museokeskus huolehtii käsi-
kirjoituksen vertaisarvioinnista, älä järjestä sitä itse. 
 
Vertaisarvioinnin luottamuksellisuus: 
Asiantuntijat saavat arvioitavakseen nimettömän käsikirjoituksen. Kirjoittajille ei puolestaan kerrota ver-
taisarvioijien henkilöllisyyttä. Museon julkaisukoordinaattori toimittaa arvioitsijoille käsikirjoituksesta ver-
sion, josta on poistettu kirjoittajan/kirjoittajien henkilöllisyystiedot. 
 
Arvioijien lausunnot lähetetään kirjan tekijälle mahdollisen saatteen kera. Tekijän tai toimittajan tulee val-
voa, että vertaisarvioijien mahdollisesti edellyttämät muutosvaatimukset tulee toteutettua. Suositeltavaa 
on laatia käsikirjoitukseen tehdyistä korjauksista ja muutoksista muutosraportti. Siitä tulee käydä selke-
ästi ilmi mitä muutoksia käsikirjoitukseen on tehty, mitä ei ja miksi. Muutosraportissa on hyvä perustella 
miksi joitakin muutosehdotuksia ei ole noudatettu. Muutosraportti lähetetään kustantajalle yhdessä korja-
tun käsikirjoituksen kanssa. Kustantaja toimittaa sen myös vertaisarvioijien nähtäväksi. 
 
 
Julkaisupäätös 
Julkaisupäätöksen tekee museon julkaisutyöryhmä. Julkaisusopimus voidaan tehdä alustavan suunnitel-
man ja sisällysluettelon mukaan, mutta lopullinen julkaisupäätös tehdään vasta valmiista materiaalista. 
Päätös julkaisemisesta Raportteja-sarjassa tehdään referee-lausuntojen ja tämän sarjan toimituskunnan 
esityksen perusteella. 
 
 
Julkaisusopimus/kustannussopimus ja tekijänpalkkio 
 
Kun käsikirjoitus on hyväksytty julkaistavaksi Turun museokeskuksen julkaisutyöryhmässä, niin sen jäl-
keen museokeskuksen julkaisukoordinaattori ottaa yhteyttä tekijään tai toimittajaan julkaisusopimuksen 
laatimista varten. Kokoomateoksissa sopimus tehdään kaikkien kirjoittajien kanssa. Kokoomateoksen 
toimittaja koordinoi tätä museon ja kirjoittajien välillä ja kerää allekirjoitukset kirjoittajilta ja toimittaa ne 
museolle. Samalla kerätään kirjoittajien osoitetiedot tekijänkappaleiden toimittamista varten. 
 
Valtaosa Turun museokeskuksen julkaisemasta tieteellisestä kirjallisuudesta on vähälevikkistä, eikä siitä 
makseta tekijänpalkkioita tai kirjoituspalkkioita. Jos teokselle on odotettavissa tavanomaista suurempia 
myyntiodotuksia, voidaan näissä tapauksissa harkita kirjoituspalkkion maksamista. Tällöin asiasta on 
keskusteltava erikseen Turun museokeskuksen kanssa. Turun museokeskus varaa oikeuden julkaista 
teos joko painettuna tai digitaalisena tai molempina. 
 
 
Käsikirjoituksen tekninen viimeistely 
 
Tekstin lopullisesta viimeistelystä ja teknisestä toimittamisesta sovitaan kirjalle nimetyn kustannustoimit-
tajan kanssa. Teknisten ohjeiden noudattaminen on tärkeää, sillä näin varmistetaan käsikirjoituksen siir-
tyminen mutkattomasti graafikon taitto-ohjelmaan. Teoksen toimittaja vastaa käsikirjoituksen viimeiste-
lystä ja kielentarkastuksesta. Kirjoittaja ja toimittaja saavat ennen painatusta tarkistettavaksi julkaisun 
taitetun vedoksen. Kirjoittajalla on tässä vaiheessa mahdollista korjata kirjoitusvirheitä ja pieniä asiavir-
heitä. Taittovedoksesta tarkistetaan samalla myös tekstin rivitys, kuvatekstin oikeellisuus suhteessa ku-
vaan ja taittajan mahdollisesti tekemät virheet. 
 
Kun lähetät tekstin, muista: vain yksi tekstitiedosto, ei muotoiluja (paitsi kursiivi), kuvat ja taulukot omina 
tiedostoinaan. 
 
Katso tarkemmin kirjoitusohjeet. 
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Tekijänkappaleet 
 
Tekijänkappaleiden määrät painetuista teoksista ovat seuraavat: 
5 kirjaa monografian kirjoittajalle 
2 kirjaa kokoomateoksen toimittajalle 
2 kirjaa kokoomateoksen artikkelin kirjoittajalle 
 
Julkaisujen kirjoittajat saavat lisäksi ostaa ko. julkaisua museokeskuksen omasta myymälästä julkaisun 
tuotantokustannusten nettohinnan mukaan. 
 

KIRJOITUSOHJEET TURUN MUSEOKESKUKSEN JULKAISUILLE 
 
Julkaisujen kirjoitusohjeiden laatimisessa on otettu mallia Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran vastaavista 
ohjeista 
 
Nämä kirjoitusohjeet koskevat suomenkielisiä kirjoituksia. Noudatamme julkaisuissamme Kielitoimiston 
ohjeita, joihin suosittelemme tutustumista oikeinkirjoitus- ja sanastokysymyksissä: 

 
 

Muissa kielissä saattaa olla erilaisia oikeinkirjoitussääntöjä, jotka tulee luonnollisesti huomioida. 
Käsikirjoitukset toimitetaan kirjasintyylillä Times New Roman tai Arial, fonttikoolla 12 ja rivivälillä 1,5. 
 
 
Ajatusviiva 
Huomaa ero yhdysmerkin (-) ja ajatusviivan (–) käytön välillä. Ajatusviiva saadaan komennolla ctrl- (ctrl 
ja miinusmerkki numeronäppäimistössä). Ajatusviivaa käytetään paitsi lauseen sisällä ajatusviivana, 
myös ääriarvoja, rajapaikkoja tms. osoittavien numeroiden ja sanojen välissä. Esim. vuosina 1960–1970, 
35–40-vuotiaat, s. 195–208. 
Yhdysmerkkiä käytetään mm. seuraavissa tapauksissa: Isä meidän -rukous, Tämä matka -runokoko-
elma, 0liivimetsä-maalaus, Suur-Suomi-aate. 
Huomaa: Suomi–Ruotsi-maaottelu, äiti–lapsi-suhde. 
 
 
Hakemisto 
Hakemiston tarkoituksena on auttaa kirjan lukijaa löytämään kirjasta nopeasti tarvitsemaansa tietoa. Eri-
laiset kirjat vaativat erilaisia hakemistoja, eikä valmista mallia ole. Hakemisto on aina tekijänsä tapa jä-
sentää kirjan sisältöä ja nostaa siitä tiettyjä seikkoja esiin; hakemiston laatimisessa voidaan siten nou-
dattaa kirjan luonteesta ja sisällöstä riippuen erilaisia periaatteita. 
Hakemistoja laadittaessa on pohdittava, millaisia asioita lukijan voi odottaa etsivän hakemistoista. Tämä 
koskee erityisesti asiahakemistoja. Niiden on tärkeää olla helppokäyttöisiä, tarkoituksenmukaisia ja laa-
juudeltaan kohtuullisia, jolloin ne sisältävät vain teeman kannalta keskeisimmät käsitteet ja hakusanat. 
Hakemiston voi tarvittaessa jakaa asia-, henkilö- ja paikannimihakemistoihin. Henkilöhakemistoon merki-
tään ainoastaan varsinaisessa tekstissä mainitut nimet, ei siis suluissa olevissa viitteissä tai loppuviit-
teissä esiintyviä nimiä. 
Hakemiston laajuudesta ei voi antaa tarkkaa ohjetta, mutta jos 200-sivuisen tiedekirjan hakemisto ylittää 
kymmenen sivua, niin se on jo varsin pitkä. 
Valmis hakemisto toimitetaan erillisenä tiedostona. 
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Historialliset nimet 
Hallitsijoiden historialliset nimet (esim. Kustaa Vaasa, Juhana III) tulee kirjoittaa niiden suomen kieleen 
vakiintuneessa muodossa. Myös kaupunkien nimissä käytetään nykysuomeen vakiintunutta muotoa 
(esim. Uppsala, ei Upsala). 
 
Kansainvälisen käytännön mukaisesti kirjoitetaan historiallisten henkilöiden nimet niiden alkuperäisessä 
muodossa, esimerkiksi Per Brahe, Zacharias Topelius. 
 
Nimiasun vakiintuneen muodon voi tarkistaa Suomen kansallisbiografiasta (http://www.kansallisbiogra-
fia.fi/).  
 
 
Kielentarkastus 
Englannin tai ruotsinkielisten artikkeleiden tulee olla kieliasultaan tarkistettuja, ellei toisin ole julkaisijan 
kanssa sovittu. 
 
 
Kirjoittajatiedot 
Toivomme, että kaikista kirjoittajista on lyhyt esittely, jossa tuodaan esille seuraavat tiedot: etunimi, suku-
nimi, oppiarvo, työpaikka ja lyhyt esittely. Tekstin mitta on 200–500 merkkiä välilyönteineen. 
Kirjoittajaluettelo lisätään kirjan alkuun, sisällysluettelon jälkeen. 
Kirjoittajista laitetaan mukaan myös valokuva (300 dpi), joka on tyyliltään kasvokuva.  
 
 
Kursiivin käyttö 
Vieraskieliset termit kursivoidaan, samoin eliöiden tieteelliset nimet. Kirjojen, lehtien, taideteosten ja elo-
kuvien nimet kursivoidaan sekä leipätekstissä että viitteissä ja lähde- ja kirjallisuusluettelossa. Lainauk-
sia ei kursivoida. 
 
 
Kuvat, kuviot ja taulukot  
Kuvituksesta on neuvoteltava aina Turun museokeskuksen kanssa. Kirjoittajan on selvitettävä, onko ku-
vista maksettava tekijänoikeus- tai julkaisumaksua. Maksuista vastaa kirjoittaja. Kirjoittaja myös toimittaa 
kuvista julkaisuluvan Turun museokeskukselle. 
 
Kirjoittajalla on mahdollista käyttää veloituksetta Turun museokeskuksen valokuva-arkiston kuvia museo-
keskuksen julkaisemissa teoksissa. 
 
Kuvat toimitetaan erillisinä tiedostoina, niitä ei saa upottaa tekstin joukkoon. 
 
Kuva-, kuvio- ja taulukkotiedostot nimetään juoksevalla numeroinnilla (esim. kuva001, kuvio002, tau-
lukko003). Näiden paikat merkitään käsikirjoitukseen käyttämällä tiedoston nimeä (esim. kuva001). Myös 
kuvatekstit nimetään kuvatiedoston numeron mukaan: esim. 
 
kuva001. Kartanon työväkeä heinäpellolla. Turun museokeskus / kuvaaja 
 
Tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) tehdyt taulukot voi jättää leipätekstin joukkoon. Taulukkojen sarakkeet 
tehdään sarkainnäppäimellä (tabulaattori). Taulukoiden desimaaleissa käytetään pilkkua, englanninkieli-
sissä artikkeleissa pistettä. Taulukoissa ei tule käyttää viitteitä. 
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Kuvat voi toimittaa originaaleina, hyvätasoisina reprokuvina tai digitoituina. Kuvat skannataan kokoon 
A4. Väri- ja harmaasävykuvien resoluution tulee olla vähintään 300 dpi (värisyys RGB ja Grayscale). Piir-
roskuvissa (mustavalkoinen viivaoriginaali) resoluution tulee olla vähintään 800–1200 dpi (värisyys Bit-
map). 
 
Taulukot ja kuviot toimitetaan alkuperäisinä, esim. Excel, tiedostoina. 
 
 
Kuvatekstit 
Kuvatekstit toimitetaan erillisenä tiedostona. Niihin ei tule laittaa viitteitä. 
 
 
Lainaukset 
Lyhyet lainaukset (alle 40 sanaa) voi upottaa leipätekstiin, jolloin ne tulee erotella lainausmerkeillä. 
Pitkien Iainausten (40 sanaa ja yli) ylä- ja alapuolelle tulee yksi tyhjä rivi. Lainauksiin tulee liittää viite. 
 
 
Lainausmerkit 
Suomen kielessä käytetään kaarevia ja samansuuntaisia lainausmerkkejä, ”lainaus” (vrt. brittienglannin 
‘citation’ tai amerikanenglannin “citation”). Lainausmerkit saa komennolla shift2 tai alt0148 (numerot on 
tehtävä numeronäppäimistöä käyttäen), jos tekstinkäsittelyohjelma ei tee niitä automaattisesti suomen-
kieliseen muotoon. Sama koskee myös puolilainausmerkkejä. Ne saadaan tähtinäppäimellä (*) tai ko-
mennolla alt0146. 
Huom! Aksentin merkki ´ ei ole sama kuin puolilainausmerkki. 
 
 
Muotoilut 
Teksti tasataan vasempaan laitaan. 
 
Teksti toimitetaan muotoilemattomana, eli tekstinkäsittelyohjelman tyylejä ja tavutusta ei käytetä. 
 
Leipätekstin kappaleita ei eroteta toisistaan sisennyksellä vaan kappaleet erotetaan tyhjällä rivillä kappa-
leiden välissä. 
 
 
Nimikirjaimien käyttö 
Nimen alkukirjaimien väliin välilyönti, esim. J. V. Snellman (ei siis J.V. Snellman). 
 
 
Otsikointi 
Monografian luvut ja kokoomateoksen artikkelit numeroidaan ja otsikoidaan yhdenmukaisesti. Kaikkien 
lukujen/artikkelien nimien tulee olla joko yksiosaisia (vain pääotsikko) tai kaksiosaisia (pääotsikko ja ala-
otsikko). Artikkelikokoelmassa kirjoittajan nimi merkitään artikkelin otsikon alapuolelle. 
 
On suositeltavaa käyttää korkeintaan kahta otsikkotasoa. Otsikkotasot erotetaan toisistaan numeroin 
(esim. 1., 1.1., ), jotta niiden hierarkia selviää taittajalle. 
 
Otsikoissa ei käytetä pistettä, kaksoispistettä tai ajatusviivaa. Kaksiosaisista otsikoista erotetaan erik-
seen omille riveille ylä- ja alaotsikko. Otsikoista on käytävä ilmi pienet ja suuret alkukirjaimet. Sen takia 
otsikoita ei kirjoiteta VERSAALEILLA. 
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Sisällysluettelo 
Teoksen käsikirjoituksen sisällysluettelossa on hyvä olla kaikki otsikkotasot. Tapauskohtaisesti lopulli-
sessa sisällysluettelossa nämä voivat myös olla näkymättä. 
 
 
Tiedostomuoto 
Tekstitiedostot toimitetaan doc-, docx- tai rtf-muodossa. 
Kuvatiedostot toimitetaan tiff-, jpg- (paras laatu), psd- tai eps-muodossa. 
Kuvio- ja taulukkotiedostot toimitetaan tavanomaisten taulukko-ohjelmien tiedostoina, kuten xls-muo-
dossa. 
 
 
Tiivistelmä 
Tiivistelmä lisää teoksen näkyvyyttä tietokannoissa. Kaikista teoksista ja niiden artikkeleista on tarpeen 
olla oma tiivistelmä. Kirjojen tiivistelmät toimitetaan. Tiivistelmässä ei tule olla uutta tietoa suhteessa itse 
tekstiin. Tiivistelmä toimitetaan kirjan ja sen artikkelien osalta erillisenä tiedostona. Tiivistelmän laajuus 
on 1000–1500 merkkiä välilyönteineen. Tiivistelmiin liitetään myös 3–6 hakusanaa. 
 
 
Viitteet 
Käytä vain loppuviitteitä. Ne tehdään tekstinkäsittelyohjelman automaattisia toimintoja käyttäen. Viitenu-
mero merkitään välimerkin jälkeen, ellei viitata erityisesti johonkin yksittäiseen sanaan. Emme suosittele 
laajaa loppuviitteiden käyttöä. 
 
 
Vuosiluvut ja päivämäärät  
Vuosiluvut kirjoitetaan kokonaan, esim. 1870–1871, 1914–1918 (ei siis 1914–18 ). Vuosilukujen välissä 
käytetään ajatusviivaa. 
Päivämäärissä ei käytetä välilyöntejä, esim. 15.10.2016. 
 
 
LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO  
Lähteet sijoitetaan monografiassa teoksen loppuun ja kokoomateoksessa kunkin artikkelin loppuun tai 
taittaja sijoittaa ne teoksen loppuun. Turun museokeskuksen julkaisuissa erotellaan arkistolähteet, pai-
namattomat lähteet, elektroniset lähteet ja kirjallisuus. 
 
Lähde- ja kirjallisuusluettelossa tulisi olla kaikki teoksessa viitatut lähteet ja julkaisut, mutta ei muita. Viit-
tauksien tulee olla aakkosjärjestyksessä ja yksittäisen kirjoittajan kohdalta aikajärjestyksessä. 
 
Mikäli samalta kirjoittajalta on ilmestynyt samana vuonna useita julkaisuja, niin ne erotetaan toisistaan 
seuraavasti: 2016a, 2016b, 2016c, jne. 
 
Mikäli kirjoittaja ei ole tiedossa, niin teokseen voidaan viitata joko teoksen tai julkaisijan nimellä sen mu-
kaan, mikä on siinä yhteydessä tarkoituksenmukaista. Tapaa tulee noudattaa teoksessa johdonmukai-
sesti. 
 
Kirjallisuusluettelossa kirjojen ja lehtien nimet kursivoidaan ja merkitään julkaisija. Julkaisijatiedoista mer-
kitään julkaisijan kotipaikka, ei painopaikkaa. 
 
Sarjan merkitseminen kirjan kohdalla ei ole välttämätöntä, mutta merkitsemistavassa on kuitenkin nou-
datettava yhtenäistä käytäntöä koko kirjassa.  
Kirjallisuusluetteloon voi muusta käsikirjoituksesta poiketen lisätä sisennyksen jo käsikirjoitusvaiheessa, 
sillä se parantaa luettavuutta.  
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Esimerkkejä: 
 
Arkistolähteet 
Turun kaupunginarkisto (TKA) 
 Turun maistraatin arkisto 
  Turun raastuvanoikeuden pöytäkirjat BIa 1 – BIa 39 (1624-1670) 
 
Digitaalisissa arkistoissa olevat aineistot on hyvä erotella omaksi osiokseen. 
 
Kansallisarkisto, Digitaaliarkisto: (Tästä voi viitteessä käyttää lyhennettä KA Digi) 
Maanmittaushallitus (MHA) Maanmittaushallituksen uudistusarkisto 

Verollepanokartat 
A23:14/1-2 (Kolli, Hauria ja Borgarböle 1697) 
Ispoinen; Tiluskartta ja selitys Ispoisten ja Uittamon yksinäistalojen välillä 1796–1796 
(A105:16/1-7) 

Kihlakunnanoikeuksien renovoidut tuomiokirjat. 
Piikkiön ja Halikon tuomiokirjat. Varsinaiset asiakirjat. Syyskäräjät 1783, Piikkiö Kaarina. 
Ko a:93. 

 
 
Painamattomat lähteet 
Pihlman, Aki 1995. Keskiaikaiset savi- ja puuastiat Turun kaupungissa ja Turun linnassa. Lisensiaatin 
tutkimus. Suomalainen ja vertaileva arkeologia, Kulttuurien tutkimuksen laitos, Turun yliopisto. 
Sipilä, Jukka 2012. Turku VII-5-9, Linnankatu 35 b. Kaupunkiarkeologinen koekaivaus 2012. Kaivausra-
portti. Turun museokeskus. 
 
 
Kirjallisuus 
Kirjallisuus osion alle merkitään monografiat, artikkelit kokoomateoksissa ja sanomalehdet sekä niiden 
artikkelit. 
 
 
Monografiat 
Monografia merkitään lähdeluetteloon seuraavan kaavan mukaisesti: 
Sukunimi, Etunimi painovuosi: Teos (kursiivilla). (Mahdollisen julkaisusarjan nimi.) Kustannuspaikka: 
Kustantaja. 
 
Savolainen, Panu 2014: Tirkistelyä förmaakeihin ja ylishuoneisiin. Turkulaista asumista kahden vuosisa-
dan takaa. Turun museokeskuksen julkaisuja 67. Turku: Turun museokeskus. 
Dahlström, Svante 1929: Åbo brand 1817. Studier i Åbo stads byggnadshistoria intill år 1843. Bidrag 
till Åbo stads historia 14. Åbo. 
 
 
Kirja – toimitettu 
Narjus, Raimo (toim.) 2009: Turun pihojen kätköistä. Turku: Turkuseura. 
Häkkinen, Antti, Panu Pulma & Miika Tervonen (toim.) 2005. Vieraat kulkijat – tutut talot: Näkökulmia et-
nisyyden ja köyhyyden historiaan Suomessa. Historiallinen Arkisto 120. Helsinki: Suomalaisen Kirjalli-
suuden Seura (tai lyhyemmin SKS) 
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Artikkeli – kokoomateoksessa 
Gräslund, Anne-Sofie 2010: Religionskiftet speglat i gravskicket. Ny svensk forskning kring senvikinga-
tida gravar och gravskick. Bertil Nilsson (red.), Fran hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk 
och gravskick i Skandinavien c:a 800–1200. Stockholm:131–164. 
Paasikivi, Iina 2011: Keskustan asemakaavan kehitys vuodesta 1897 vuoteen 1999. Turun katuja ja to-
reja. Nimistöhistoriaa keskiajalta nykypäivään. Toim. Kupila, Sanna ja Söderström, Marita. Turun museo-
keskuksen julkaisuja 53. Turku: Turun museokeskus. 
Mäkelä-Alitalo, Anneli 2003: Verotus, autioituminen ja väenotot. Suomen maatalouden historia. Osa 1. 
Perinteisen maatalouden aika. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 914:1. Helsinki: SKS. 
 
Artikkelin sivunumerot voidaan mainita, mutta se ei ole pakollista. 
 
Sanomalehdet ja artikkeli – lehdessä  
Lehtiartikkelit (sanomalehtikirjoitukset) merkitään seuraavalla tavalla: 
Sukunimi, Etunimi pp.kk.vvvv: Artikkelin nimi. Lehti (kursiivilla). 
Mikäli kirjoittajaa ei tiedetä, viitataan lehden nimeen, joka kursivoidaan. 
 
Aikakauslehtiartikkeleista mainitaan kirjoittaja, artikkelin nimi, lehden numero ja vuosi, usein myös sivu-
numerot. 
Lilius, Henrik 1965: Suomalaisen kadun historiaa. Arkkitehti 4/1965. 
Lehtonen, Ulla 1983: Missä mennään? Avotakka 5/1983, 11–12. 
 
Digitaaliarkistossa olevat sanomalehdet merkitään elektroniset lähteet osion alle. 
 
Kansalliskirjasto. Digitaaliarkisto 
 Finlands Allmänna Tidning 1901 
 Sanomia Turusta 1866, 1884, 1888, 1901 
 Uusi Aura 1901 
 
Elektroniset lähteet 
Elektroniset lähteet merkitään erikseen omaksi kokonaisuudekseen. 
 
Ruoff, Eeva 2001. Bengt Schalin. Kansallisbiografia-verkkojulkaisu. Studia Biografica 4. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura, 1997- http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/5004/ (haettu 19.9.2018) 
 
Hildebrand, Bengt 1953. Ericsson, släkt från Västmanland (Laxbro-Ramsbergsbrukssläkten). Svenskt 
biografiskt lexikon. http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15356 (haettu 14.9.2018) 
 
 

http://www.kansallisbiografia.fi/kb/artikkeli/5004/
http://sok.riksarkivet.se/sbl/artikel/15356

