LOGOPEDIAN OPINNÄYTETÖIDEN VIITTAUSKÄYTÄNNÖT
noudattavat Puhe ja kieli –lehden ohjeistusta (www.puhejakieli.fi/lehti)
eli APA:n (American Psychological Association) julkaisun ”Manual of Publication” (6. painos) ohjeita
(http://www.apastyle.org /manual/index.aspx).
Tekstin sisäiset viittaukset tulevat sulkeisiin aakkosjärjestyksessä, ja ne erotetaan toisistaan puolipilkulla.
Julkaisuvuosi ilmoitetaan tekijöiden nimen jälkeen erotettuna pilkulla (Balda, 1980; Kamil, 1988;
Pepperberg & Funk, 1990). Sivunumerot merkitään s-kirjaimella.
Esimerkiksi näin:
Yksi lievän afasian tyypillisimmistä kielelliskognitiivisista oireista on sananlöytämisenvaikeus (Laine &
Martin, 2006; Manninen, 2007). Sananlöytämisvaikeudet ilmenevät afaattisen henkilön puheessa
esimerkiksi katkeiluna, epäröintinä, kiertoilmauksina sekä sanaston kaventumisena ja monimuotoisuuden
vähentymisenä (Korpijaakko-Huuhka, 1991; 2003, s. 171). Sananlöytämisen vaikeuden lisäksi…
Sananlöytymisvaikeudesta kertoo sekin, ettei oikea sana mahdollisesta hausta huolimatta löydy, vaan
puhuja päätyy korvaamaan tarkan sanan yleistermillä, pronominilla tai sanalla, joka on kenties
merkitykseltään tai äänneasultaan lähellä tavoiteltua, täsmällisempää ilmausta (Laakso & Lehtola, 2003;
Laine & Martin, 2006). Ajoittaiset sanojen hakemiset ja virheelliset ilmaukset ovat tavallisia ns.
normaalipuhujillakin, mutta afaattisilla puhujilla sanahaku on monimutkaisempaa (Korpijaakko-Huuhka &
Aulanko, 1993; Laakso, 1997, s. 158–159; Sorjonen, 1997). Sananhakuilmiöitä…
Verkkojulkaisut
Toiminnanohjauksen heikentyminen voi ilmetä ohjeiden unohtamisena, hätäilynä ja vaikeutena jakaa
huomio ohjeiden seuraamisen ja niiden edellyttämien tehtävien tekemisen kesken. Tällaiset havainnot
asettavat luonnollisesti suuria vaatimuksia tieto- ja viestintäteknologian kehittämiselle entistä
käyttäjäystävällisemmiksi (esim. Tieto- ja viestintätekniikka ikääntyvien toimintakyvyn tukemisessa, 2008).
Tärkein tekijä….
LÄHTEET
Viitteet sijoitetaan artikkelin loppuun aakkosjärjestyksessä. Rivejä ei sisennetä. Englanninkielisten
artikkelien nimien sanat kirjoitetaan ”suomeksi” eli pienillä alkukirjaimilla. Julkaisujen (lehtien, kirjojen)
nimet kirjoitetaan kuten julkaisija on itse ne kirjoittanut ja ne kursivoidaan. Verkkojulkaisut merkitään
aakkosten mukaisesti muiden viitteiden sekaan.
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