
TIETEELLISEN KÄSIKIRJOITUKSEN 
TOIMITTAMINEN 

 

Tämä ohje koskee seuraaviin sarjoihin tarjottavia tiedekirjakäsikirjoituksia: SKST, Suomi, Tietolipas, 
Historiallinen Arkisto, Historiallisia Tutkimuksia, Studia Historica, Studia Biographica sekä Studia 
Fennica. 

Sarjoissa käytetään yhtenäisiä ulkoasuja ja ”vertaisarvioitu tiedekirja” -tunnusta. 

Käsikirjoituksen tekniset muotoiluohjeet alkavat tämän oppaan sivulta 3 kohdassa ”Käsikirjoituksen 
tekninen toimittaminen”. 

 

ESITTELYTEKSTI 

Käsikirjoituksen luovuttamisen yhteydessä tekijää pyydetään jättämään kustantajalle noin 1 000–2 000 
merkin (välilyönnit mukaan lukien) pituinen selostus kirjan ydinsisällöstä, käyttötarkoituksesta ja 
kohdeyleisöstä. Esittelytekstissä on lisäksi hyvä esitellä kirjan kirjoittajat lyhyesti (oppiarvo, mahd. 
akateeminen virka, tärkeimmät julkaisut). 

 

ARTIKKELIKOKOELMAN TOIMITTAJAN TEHTÄVÄT 

Artikkelikokoelman toimittajan vastuuta teoksen onnistumisesta ei voi kyllin korostaa. Kommunikaatio 
kustantamon ja kirjoittajaryhmän välillä kulkee toimittajan kautta. 

Tehtävät vertaisarviointiprosessin aikana 
Artikkelikokoelman toimittaja vastaa siitä, että käsikirjoitus muodostaa sisällöllisesti ja tyylillisesti 
yhtenäisen ja mielekkään kokonaisuuden, josta toistot on karsittu. Erityistä huomiota tulee kiinnittää 
johdantoon, jossa teoksen tutkimustehtävä muotoillaan ja tieteellinen positio määritellään. Johdannossa 
muotoillaan kirjalle tavoitteet, joiden pohjalta yksittäiset artikkelit tullaan arvioimaan. Johdannosta tulee 
selvitä, mitä tutkimuksellisesti uutta tietoa teos sisältää. 

Artikkelikokoelman toimittaja huolehtii siitä, että käsikirjoituksessa käytetään yhtenäisesti samoja 
keskeisiä tieteellisiä termejä ja että lähdeviitteet sekä lähde- ja kirjallisuusluettelo merkitään 
yhdenmukaisesti. Käsikirjoitus tulee työstää kaikilta osin mahdollisimman valmiiksi ennen arviointiin 
lähettämistä. 

Toimittajan vastuulla on valvoa, että vertaisarvioijien mahdollisesti edellyttämät muutosvaatimukset 
toteutetaan myös yksittäisissä artikkeleissa kustantajan kanssa sovittavalla tavalla. Pyydettäessä toimittaja 
laatii muutosraportin käsikirjoitukseen tehtävistä korjauksista ja muokkaustyöstä. 

SKS:n tiedekirjojen arviointiprosessin kuvaus ja ohjeet löytyvät osoitteesta https://oa.finlit.fi/site/alt-
publishing/ 
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KUSTANNUSSOPIMUS 

Julkaisukoordinaattori lähettää kustannussopimuksen allekirjoitettavaksi, kun myönteinen julkaisupäätös 
on tehty. Sopimuksen liitteeksi tarvitaan kaikilta kirjoittajilta allekirjoitettu ilmoitus julkaisuoikeuksien 
luovutuksesta.  

Valtaosa SKS:n julkaisemasta tiedekirjallisuudesta on vähälevikkistä, eikä siitä makseta tekijänpalkkioita 
tai kirjoituspalkkioita. Poikkeuksia voidaan tehdä, jos kirjalle on selvästi osoitettavissa olevia 
tavanomaista suurempia myyntinäkymiä, kuten pääsykoekirjakäyttöä – silloin asiasta on keskusteltava 
erikseen kustannusjohtajan kanssa. SKS varaa sopimuksessa oikeudet kirjojen julkaisemiseen myös 
sähkökirjoina. Kustantamon pyrkimyksenä on taata tiedekirjoille pitkäaikainen saatavuus. 

 

JULKAISTAVAKSI HYVÄKSYTYN KÄSIKIRJOITUKSEN VIIMEISTELY 

Käsikirjoitukset ovat aina yksilöllisiä. Kun kirja on hyväksytty SKS:n julkaisuohjelmaan, sen lopullisesta 
viimeistelystä, yksityiskohdista ja teknisestä toimittamisesta sovitaan kirjalle nimetyn 
kustannustoimittajan kanssa. 

 

ABSTRACT – ENGLANNINKIELINEN TIIVISTELMÄ 

Edellytämme kaikkiin englanninkielisiin teoksiin englanninkielistä tiivistelmää. Myös suomenkielisissä 
teoksissa englanninkielinen tiivistelmä on suositeltava. Se sijoitetaan kirjan viimeiselle sivulle ja 
julkaistaan verkkosivuillamme kirjan esittelyn yhteydessä. Tiivistelmän laajuus on 1 000−2 000 merkkiä 
välilyönteineen ja sen kielentarkastus on tekijöiden vastuulla. 

 

ORCID-tunniste 

Kirjoittajat on hyvä esitellä lyhyesti jo käsikirjoituksessa esimerkiksi sen viimeisellä sivulla, jotta tiedot 
ovat valmiin kirjan myötä tarjolla myös kirjastojen tietokantoihin. Kirjoittajista kerrotaan nimen lisäksi 
oppiarvo, mahdollinen akateeminen tehtävä, toimipaikka ja tärkeimmät julkaisut. Jos kirjoittaja on 
ottanut käyttöönsä ORCID-tunnisteen, sen voi mainita kirjoittajan nimen yhteydessä. ORCID-
tunnisteen voi luoda täällä: https://tutkijatunniste.fi/. 

 

  

https://tutkijatunniste.fi/
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KÄSIKIRJOITUKSEN TEKNINEN TOIMITTAMINEN 

Kirjoittaja toimittaa kustantajalle (kustannustoimittajalle) lopullisen ja tarkistetun käsikirjoituksen 
sähköisessä muodossa (mieluiten rtf-tiedostona, mutta myös doc- tai docx-tiedostot käyvät). 
Käsikirjoitus toimitetaan yhtenä tiedostona. Monografioissa viitteet sijoitetaan dokumentin loppuun ja 
artikkelikokoelmissa alaviitteiksi, jotta artikkelitiedostojen yhdistäminen on mahdollista. Viitteiden 
lopullinen paikka sovitaan myöhemmin kustannustoimittajan kanssa. 

Älä käytä tekstinkäsittelyohjelman tyylejä. Teksti toimitetaan koodaamattomana ja muotoilemattomana; 
puolilihavointia, lihavointia, tavutusta tai oikean reunan tasausta ei käytetä. Kursiivia saa käyttää sille 
tarkoitetussa tehtävässä. 

Kappaleita ei saa erottaa toisistaan sisennyksellä tai tyhjällä rivillä kappaleiden välissä. Pelkkä enter 
riittää erottamaan kappaleet toisistaan. Jos haluat tekstin hahmottamisen vuoksi erottaa kappaleet 
toisistaan suuremmalla välillä, se kannattaa tehdä lisäämällä automaattinen tyhjä rivi kappaleiden väliin. 
Asetuksen saa käyttöön valikosta Kappale > Välistys jälkeen > Automaattinen. 

Suositeltava riviväli on 1,5. 

Asiakirja kannattaa lopuksi käydä läpi ”Näytä tai piilota” -työkalun avulla. Näin tiedostoon ei jää 
häiritseviä piiloasetuksia tai -komentoja, se myös paljastaa tuplavälilyönnit. Työkalu löytyy Wordin 
työkaluriviltä painikkeen ¶ kohdalta. 

 

OTSIKOINTI 

Pääotsikon alapuolelle kirjoittajan nimi. 

Otsikot alkavat rivin vasemmasta reunasta. 

On suositeltavaa käyttää korkeintaan kahta väliotsikkotasoa. Otsikot voi erottaa toisistaan numeroin, jos 
tasoja on enemmän kuin kaksi (esim. 1, 1.1., 1.2. tai I, I.1., I.2.). Yleensä numerot poistetaan kirjaa 
taitettaessa. Numeroinnin voi myös jättää käsikirjoituksesta pois, kunhan otsikkohierarkia käy ilmi 
sisällysluettelosta. 

Numeroituihin lukuihin ei tule viitata leipätekstissä (esim. ks. luku 3.2.), koska lukujen 
otsikkonumerointi poistetaan taittovaiheessa. 

Otsikoita ei kirjoiteta VERSAALEILLA. Otsikoista on käytävä ilmi pienet ja suuret alkukirjaimet. 

Ennen ensimmäisen tason väliotsikkoa on kaksi tyhjää riviä ja jälkeen yksi tyhjä rivi; muiden 
väliotsikoiden yllä ja alla on yksi tyhjä rivi. 

Otsikoissa ei käytetä pistettä, kaksoispistettä tai ajatusviivaa. Kaksiosaisista otsikoista erotetaan erikseen 
ylä- ja alaotsikko. 

 

LAINAUKSET 
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Pitkien lainausten (yli 40 sanaa) ylä- ja alapuolelle tulee yksi tyhjä rivi, ei lainausmerkkejä. Pitkät 
lainaukset voi sisentää (koko kpl), jotta ne erottuvat leipätekstistä. Sisennettyjä lainauksia ei kursivoida 
eikä varusteta lainausmerkeillä. 

 

LAINAUSMERKIT 

Suomessa käytetään muotoa ”lainaus” (vrt. brittienglannin ‘citation’ tai amerikanenglannin “citation”). 
Lainausmerkit saa komennolla alt0148 (numerot on tehtävä numeronäppäimistöä käyttäen), jos 
tekstinkäsittelyohjelma ei tee niitä automaattisesti suomenkieliseen muotoon. 

Sama koskee myös puolilainausmerkkejä. Ne saa komennolla alt0146. 

 

KURSIIVIN KÄYTTÖ 

Vieraskieliset termit kursivoidaan. Kirjojen ja lehtien nimet kursivoidaan sekä leipätekstissä että 
viitteissä ja lähde- ja kirjallisuusluettelossa. Lainauksia ei kursivoida. 

 

AJATUSVIIVA 

Huomaa ero tavu- ja yhdysviivan (-) sekä ajatusviivan (–) käytön välillä. 

Ajatusviiva saadaan komennolla alt0150 tai komennolla ctrl - (= 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. 

 

VUOSILUVUT 

Kirjoitetaan kokonaan, esim. 1870–1871, 1914–1918 (vrt. 1870–71). 

Päivämäärissä ei käytetä välilyöntejä, esim. 21.12.2003. 

 

NIMIKIRJAIMIEN KÄYTTÖ 

Nimen alkukirjaimien väliin välilyönti, esim. J. V. Snellman (vrt. J.V. Snellman). 

 

HISTORIALLISET NIMET 
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Henkilöiden historialliset nimet (esim. Hemminki Maskulainen, Per Brahe, Kustaa II Adolf) tulee 
kirjoittaa niiden suomen kieleen vakiintuneessa muodossa. Nimiasun vakiintuneen muodon voi 
tarkistaa Suomen kansallisbiografiasta. Myös kaupunkien nimissä käytetään nykysuomeen vakiintunutta 
muotoa (esim. Uppsala, ei Upsala) 

 

VIITTEET 

Lähdeviitteet tehdään tekstinkäsittelyohjelman automaattisia toimintoja käyttäen. Viitenumero 
merkitään välimerkin jälkeen, ellei viitata erityisesti johonkin yksittäiseen sanaan. 

 

LÄHTEET JA KIRJALLISUUS 

Lähteet ja kirjallisuus listataan tekijän nimen mukaan aakkostettuna käsikirjoituksen loppuun ja 
artikkelikokoelmassa kunkin artikkelin loppuun (alla malli kirjallisuuden merkitsemisestä). Noudatetaan 
kunkin tieteenalan vakiintuneita käytäntöjä (kuitenkin lähteet ja tutkimuskirjallisuus mielellään erikseen). 

Kirjallisuusluettelossa kirjojen ja lehtien nimet kursivoidaan. Mainitaan kustantajan nimi ja kustantajan 
kotipaikka, ei painopaikkaa. 

 

Kirja 

Jacobsson, Mats 2000: ”Att Blifva Sin Egen.” Ungdomars vär i vuxenlivet i 1700- och 1800-talens övre 
Norrland. Umeå universitet, Umeå. 

Markkola, Pirjo 2002: Synti ja siveys. Naiset, uskonto ja sosiaalinen työ Suomessa 1860–1920. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

[Sarjan merkitseminen kirjan kohdalla ei ole välttämätöntä; merkitsemistavassa on kuitenkin 
noudatettava yhtenäistä käytäntöä koko kirjassa.] 

 

Artikkeli artikkelikokoelmassa 

Hapuli, Ritva 2000: Ihminen ensimmäisen maailmansodan pyörteissä. Teoksessa Modernin lumo ja 
pelko. Kymmenen kirjoitusta 1800–1900-lukujen vaihteen sukupuolisuudesta. Toimittaneet Kari Immonen, 
Ritva Hapuli, Maarit Leskelä ja Kaisa Vehkalahti. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 

 

Artikkeli lehdessä 

Piispa, Leena 1997: Taylorismi naisten teollisuustyön sukupuolistumisen historiassa. Sosiologia 
32(1) 1997, 39–52. 
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Mantila, Harri 2005: Kielikäsityksestä kielenhuollon uusiin periaatteisiin. Kielikello 2/2005, 4–9. 

 

Julkaisematon opinnäytetyö 

Vehkalahti, Kaisa 2000: Kohtalokas tyttöikä. Tyttöyden representaatiot 1920-luvun 
naistenlehdissä. Kulttuurihistorian julkaisematon lisensiaatintutkielma. Turun yliopisto, 
kulttuurihistorian laitos. 

 

KUVIOT JA TAULUKOT 

Taulukko-ohjelmalla (esim. Excel) tehtyjä taulukoita tai kuvioita ei laiteta leipätekstin joukkoon, vaan ne 
tallennetaan omiksi tiedostoikseen. Taulukot numeroidaan ja niiden paikat käsikirjoituksessa merkitään 
selkeästi numeroilla. 

Tekstinkäsittelyohjelmalla (Word) tehdyt taulukot voi jättää leipätekstin joukkoon. Taulukkojen 
sarakkeet tehdään sarkainnäppäimellä (tabulaattori). 

 

KUVAT 

Kuvituksesta on neuvoteltava aina kustannustoimittajan kanssa. Pääsääntöisesti kuvat painetaan 
mustavalkoisina ja niitä otetaan teokseen mukaan vain, mikäli ne ovat tarpeellisia tutkimuksellisen 
sisällön hahmottamiseksi. 

Toimita kuvat mieluiten valmiiksi digitoituina. Jos sinulla on valokuvien originaaleja tms., voimme 
SKS:ssa skannata ne. Kuvat skannataan mahdollisimman lähelle sitä kokoa, jossa ne tulevat kirjaan. 
Väri- ja harmaasävykuvien resoluution tulee olla vähintään 300 dpi (värisyys RGB ja Grayscale). 
Piirroskuvissa (mustavalkoinen viivaoriginaali) resoluution tulee olla 1 200 dpi (värisyys Bitmap). Kuvat 
tallennetaan tiff-, jpg- (paras laatu), psd- tai eps-muotoon. 

Kuvatiedostot nimetään juoksevalla numeroinnilla (esim. 001.tif, 002.tif, 003.jpg). Kuvien paikat 
merkitään käsikirjoitukseen käyttämällä kuvatiedoston nimeä (esim. [Kuva 001.tif]). Myös kuvatekstit 
nimetään kuvatiedoston numeron mukaan. (Esim. Kuvateksti 001. Tuntemattomaksi jääneen venäläisen 
taiteilijan akvarelli Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran talosta.) 

Älä skannaa kirjoja. Jos kuvaa ei löydy muualta kuin painetusta kirjasta, tuo kirja kustantamoon tai ensi 
vaiheessa kopioi kuvasivu kuvalähdetietoineen.  

Tekijänoikeuksien kannalta on olennaista, että kuvan yhteydessä julkaistaan aina tieto kuvan tekijästä 
(valokuvaaja, piirtäjä tms.) ja kuvalähteestä (esim. arkisto tai vanha kirja). Mikäli jätät nämä tiedot 
toimittamatta kustantajalle, kustantaja voi jälkikäteen veloittaa sinulta korvaukset, joita joutuu 
maksamaan kuvan oikeuksien haltijalle. 

 

HAKEMISTO 
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Toivomme, että kaikissa kirjoissamme olisi vähintään henkilöhakemisto, sillä se lisää kirjan käyttöarvoa. 
Myös asiasanahakemistot ovat usein tarpeellisia. 

Hakusanat voi etsiä valmiiksi jo käsikirjoitusvaiheessa ja listata ne aakkosjärjestyksessä omaksi 
tiedostokseen. Sivunumerot etsitään ja merkitään vasta pdf-muotoisesta taittovedoksesta. Hakemiston 
tekeminen sujuu luontevasti poimimalla sivunumerot taittovedoksesta ctrl + f -toimintoa 
hyödyntämällä. Hakusanoja kannattaa etsiä sanan taipumattoman vartalon mukaan, jotta kaikki 
esiintymät löytyvät. 

Valmis hakemisto toimitetaan kustannustoimittajalle Word-tiedostona (rtf, doc tai docx). 

 

OIKOLUKU 

Kirjoittajat vastaavat itse käsikirjoituksen ja vedosten oikoluvusta ja tarkistamisesta. 
Artikkelikokoelmissa vastuu on kirjan toimittajalla. Käskirjoituksen viimeistely on tehtävä huolellisesti 
jo tekstitiedostoon ennen taittoon lähettämistä, sillä suuret muutokset taitto-pdf:ään ovat työläitä ja 
kalliita toteuttaa.  

Taittovedoksen oikoluvun yhteydessä tarkistetaan mahdolliset väärät tavutukset, taitossa syntyneet 
virheet ja pienet lyöntivirheet. 


