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KIRJOITUSOHJEET / WRITING INSTRUCTIONS FOR FULL PAPERS 

Artikkeli lähetetään PDFnä ei WORD-tiedostona. Noudattakaa tarkasti kirjoitusohjeita, koska 
artikkeli julkaistaan sellaisenaan eli sitä ei editoida.  

The full paper should be sent as a PDF file not as a WORD-document. The submissions will not 
be edited, they will be published as they are. Thus, we hope that you will follow the instructions 
carefully. 
 

KÄSIKIRJOITUKSEN RAKENNE / STRUCTURE OF THE MANUSCRIPT 

SIVU 1 / PAGE 1 

Title (Otsikko) 

Authors, affiliation (the name(s) and address(es) of the institution(s) where the work originated, 
email addresses), (kirjoittajat, toimipaikka, osoite, sähköpostiosoite) 

 First name last name1), first name last name1), first name last name2) 

 1) Authors affiliation, address, e-mail 

 2) Authors affiliation, address, e-mail 
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KIRJOITUSOHJEET  

Tiivistelmä 
Käsittää yhden kappaleen, jossa kerrotaan miksi ja miten tutkimus on tehty ja mitä tuloksia on saatu. 
Lisäksi esitetään tuloksista tehtävät johtopäätökset. Tiivistelmään ei liitetä kirjallisuusviitteitä, kuvia eikä 
taulukoita. 
 
Johdanto 
Johdannossa kerrotaan tutkimuksen tausta ja miksi tutkimus on tehty. 
 
Materiaalit ja menetelmät 
Käytetyt menetelmät (laboratorio ja kenttäkokeet), koe-eläimet, kasvimateriaali, tilastoanalyysit sekä 
muut relevantti tieto.  
 
Tulokset 
Esitetään tulokset, jotka liittyvät johdannossa esitettyihin tutkimuksen tavoitteisiin. 
Taulukot 
Taulukoiden sisältävät vain välttämättömän tiedon ja jokaiseen esitettyyn taulukkoon pitää viitata 
tekstissä. Taulukot numeroidaan arabialaisilla numeroilla seuraavasti; Taulukko 1, Taulukko 2 jne. 
Jokaisessa taulukossa pitää olla riittävä selite (taulukon yläpuolella) taulukon ymmärtämiseksi. 
Mahdolliset lyhenteet esitetään myös selityksessä. Desimaalierottimet merkitään pisteinä ei pilkkuina. 
Merkitsevyydet ilmoitetaan seuraavasti: *** (P<0.001), ** (P<0.01), *(P<0.05) and 0 (P<0.10). Jos tulos 
ei ole merkitsevä, siihen kohtaan jätetään tyhjä tila. Taulukot tehdään mieluiten Exelillä tai Wordillä. 
Katso esimerkki taulukosta täältä https://journal.fi/afs/article/view/60413/24621. 
Kuvat 
Kuvat numeroidaan arabialaisilla numeroilla ja liitetään sopivaan kohtaan tekstissä. Kuvatekstissä, joka 
sijoitetaan kuvan alle, pitää olla riittävä selitys kuvan ymmärtämiseksi. Kuvissa mahdolliset käytetyt 
lyhenteet esitetään myös kuvatekstissä. Kaavakuvat mieluiten Microsoft Excel, EPS tai PDF muodossa. 
Valokuvat JPG muodossa, resoluutio vähintään 300 dpi. 
 
Tulosten tarkastelu 
Selitä mitä tulokset mielestäsi tarkoittavat ja vertaa niitä tuloksiin, joita on saatu aiemmissa vastaavissa 
tutkimuksissa.  
 
Johtopäätökset 
Esitä tärkeimmät johtopäätökset tuloksistasi ja kerro miten niitä voidaan mahdollisesti soveltaa 
käytäntöön. 
 
Kiitokset 
Esitetään kiitokset mahdollisesti tutkimuksessa avustaneille henkilöille/instituutioille sekä rahoittajille. 
 
Kirjallisuusviitteet 
Tekstissä kirjallisuusviitteistä mainitaan kirjoittajat sekä julkaisuvuosi. Jos useampia viitteitä on samassa 
kohdassa, ne kirjoitetaan julkaisuvuoden perusteella siten, että vanhin tulee ensin ja nuorin viimeiseksi. 
Katso esimerkit alla. 
Martin et al. (1997) did not find any clear association between milk coagulation properties and sensory properties of 
cheeses. Growth rate needs to be monitored, because the feeding level before puberty can affect mammary 
development (Sejrsen et al. 1982, Harrison et al. 1983, Niezen et al. 1992, Mäntysaari et al. 1995) and hence the 
subsequent milk-producing ability of heifers (Little and Kay 1979, Foldager and Sejrsen 1991). 
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Kirjallisuusluettelo 
Kirjoittajien nimet kirjallisuusluettelossa kirjoitetaan lihavoituna. Lisäksi julkaisusarjojen nimet 
kirjoitetaan kursiivilla, mutta muuten kirjallisuusluettelo laaditaan Agricultural and Food Science -
julkaisusarjan ohjeiden mukaisesti https://journal.fi/index.php/AFS/about/submissions#authorGuidelines. 
 
Muita ohjeita: 
Kappaleita ei numeroida.  
Vain ensimmäinen sana otsikoissa kirjoitetaan isolla.  
Suureet esitetään käyttäen SI yksikköjä esim. g kg-1, (huom. ei näin g/kg) 
% merkki kirjoitetaan yhteen luvun kanssa, esim. 5% 
Asteen merkki ja luku kirjoitetaan erikseen, esim. 6 °C 
 
Kirjasinlaji ja koko: Times New Roman 
Pääteksti    11 
Pääotsikot:   14 + lihavointi 
Ensimmäinen alaotsikko 12 + lihavointi 
Toinen alaotsikko  11 + lihavointi + kursivointi 
Taulukot ja kuvat:   11 (kuva- ja taulukkotekstit 10, alaviitteet 9) 
Kirjallisuusluettelo:   10 
 
Rivivälit:    1.0 
Marginaalit:    kaikki 2.5 cm 
Rivien tasaus:    vasen ja oikea 
Ylä- ja alatunnisteet:   ei tunnisteita 
Sivunumerointi:   ei sivunumerointia 
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SPECIFIC WRITING INSTRUCTIONS 

Abstract 
Should comprise only one paragraph. Abstract states concisely why the study was done, how it was 
carried out, what the results were, what the conclusions are. References to the literature are not permitted 
in abstract. No subtitles, tables or figures are allowed in the abstract. 
 
Introduction 
Should include a brief overview of the subject and the objective of the study. 
  
Material and methods 
Includes the technique (laboratory and other), animals, plant material, measured variables, statistics and 
other relevant information. 
  
Results 
Presents only results relevant to the objective of the study.  
Tables 
Tables containing numerical data should be kept to a minimum, should include only essential 
information, and should be cross-referenced in the text. Number the tables sequentially in arabic numerals 
and place the tables within the text. Each table should feature a concise self-explanatory legend (above 
the table) and abbreviations should be defined directly below the tables. Decimal points should be marked 
using points (full stop, period), not commas. In the tables the following symbols should be used to 
indicate significance: *** (P<0.001), ** (P<0.01), *(P<0.05) and 0 (P<0.10).  If the result is non-
significant leave an empty space. Don’t use NS. Tables should be created with the table tool of a word 
processor or with Microsoft Excel. (In the end of this document an example for a table). From this article 
you can find an example of the table https://journal.fi/afs/article/view/60413/24621. 
Figures 
Should be consecutively numbered in Arabic numerals and placed within the text at the appropriate points 
with their legends. Legends are placed under the figures. Graphs in Microsoft Excel, EPS or PDF format 
are recommended. Digital photos should be in JPG format with with 300 dpi resolution or higher. 
resolution. 
 
Discussion 
Explain your interpretation of the data; compare it with previously published results cited in the 
references.  

Conclusions 
Explain how the results can be applied in practice. 
 
Acknowledgements 
Here you can acknowledge for example technical assistance and funding resources for your research. 
 
References  
References in the text should consist of the name(s) of the author(s) and the year of publication.  
Examples: 
Martin et al. (1997) did not find any clear association between milk coagulation properties and sensory properties of 
cheeses. Growth rate needs to be monitored, because the feeding level before puberty can affect mammary 
development (Sejrsen et al. 1982, Harrison et al. 1983, Niezen et al. 1992, Mäntysaari et al. 1995) and hence the 
subsequent milk-producing ability of heifers (Little and Kay 1979, Foldager and Sejrsen 1991). 
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References in the reference list: 
Authors´names must be in bold and the names of the journal as italics, otherwise references should be 
written and listed based on the instructions for authors of AFSci 
https://journal.fi/index.php/AFS/about/submissions#authorGuidelines. 
 
Other instructions for your document: 
Paragraphs should not be numbered. Capitalize only the first word of the title and of the headings. 
SI units should be used (for example g kg-1 instead of %).  
In composite units, negative superscripts should be used instead of a stroke (i.e. “/”). Verify this in the 
tables and figures as well (e.g. use “3 mg kg-1”, not “3 mg/kg”)  
Use no space between a number and its % symbol. (i.e. 30%).  
Use a space between a number and its °C symbol (i.e. 30 °C). Also, use the symbol “°” instead the letter 
“o”. 
 
Use the following settings in your document: 
Font:  Times New Roman 
Font size: 11 
Main title 14 + bold  
First subtitles 12 + bold 
Second subtitles 11 + bold + italics 
Authors 11 (do not include titles, for example Dr., Prof. or similar) 
Affiliation 11 + italics 
Main text 11 
Figures, tables 11 (legends for figures and tables 10; footnotes for tables and figures 9) 
References 10 
 
Line spacing: 1.0 
Marginals: 2.5 cm (all) 
Justify: left and right 
Headers and footers:  none 
Page numbering:  no page numbering  
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