
Elektroninen julkaiseminen - Väitöskirjat 

Aalto-yliopistossa on suosituksena, että kaikista väitöskirjoista julkaistaan elektroninen 
versio (artikkeli- tai esseeväitöskirjoista vähintään yhteenveto-osa) avoimessa verkossa 
Aaltodoc-julkaisuarkistossa: https://aaltodoc.aalto.fi/ 

Väitöskirja julkaistaan verkossa väittelijän luvalla. Erillisjulkaisujen kokotekstien 
liittämisessä väitöskirjan elektroniseen versioon noudatetaan julkaisijoiden/kustantajien 
rinnakkaistallennusehtoja. 

Elektronisen version tallennuksesta Aaltodoc-julkaisuarkistoon huolehtii OSA-tiimi (Open 
Science and ACRIS team).  

Ohjeet lyhyesti: 

1. Lähetä verkkojulkaisulupa (lähetysosoite lomakkeen lopussa): 
https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/vaitoskirja_ejulkaisulupa.pdf 

2. Mikäli haluat julkaista väitöskirjaasi sisältyvien erillisjulkaisujen kokotekstit 
avoimessa verkossa väitöskirjasi yhteydessä, lähetä julkaisujen hyväksytyt 
käsikirjoitukset (PDF-tiedostoina) osoitteeseen: manuscripts@aalto.fi 

3. OSA-tiimi huolehtii väitöskirjan elektronisen version tallennuksesta, saat 
automaattisen sähköposti-ilmoituksen, kun väitöskirjasi on julkaistu Aaltodoc’issa: 
https://aaltodoc.aalto.fi/ 

4. Neuvonta: aaltodoc-diss@aalto.fi 

 

Verkkojulkaisulupa 

Väitöskirja julkaistaan verkossa tekijän luvalla. Täytä, allekirjoita ja lähetä 
verkkojulkaisulupa, lähetysosoitteen löydät lupalomakkeen lopusta (lomake toimii parhaiten 
IE ja Crome-selaimilla): 
https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/vaitoskirja_ejulkaisulupa.pdf 

Lomakkeella annat luvan koko monografiaväitöskirjan tai artikkeli- tai esseeväitöskirjan 
yhteenveto-osan julkaisemiseen avoimessa verkossa Aaltodoc-julkaisuarkistossa.  

Väitöskirjan verkko-osoite 

Julkaisualustalla elektronisen version tilaaminen on oletusarvona (kohta ”PDF version, 
Produce an e-version” valmiiksi rastitettuna). Väitöskirja saa julkaisualustalla elektronisen 
version ISBN-tunnuksen ja sille generoidaan pysyvä verkko-osoite, joka aktivoituu sen 
jälkeen, kun elektroninen versio on tallennettu ja näkyy Aaltodoc’issa.  

Löydät verkko-osoitteen väitöskirjan nimiösivun kääntöpuolelta ja tiivistelmälomakkeilta 
(verkko-osoite näkyy jo julkaisualustalla tuotettavassa väitöskirjan luonnos-versiossa, 
muotoa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-..., esim. http://urn.fi/URN:ISBN:978‐952‐60‐8177‐
9). 



 

Verkkojulkaisemisen aikataulu 

Julkaisualustalle tallentamasi metatiedot ja kirjapainon tuottama PDF-tiedosto siirretään 
Aaltodoc-julkaisuarkistoon väitöskirjan tallennusta varten. Metatiedot tarkistetaan ja 
artikkeli- tai esseeväitöskirjan PDF-tiedostosta poistetaan erillisjulkaisut ennen tallennusta. 
Väitöskirja julkaistaan verkossa, kun kaikki aineisto on saatu (verkkojulkaisulupa 
väittelijältä, metatiedot julkaisualustalta ja PDF-tiedosto kirjapainosta). Tavoitteena on, että 
väitöskirjat ovat saatavilla verkossa riiputuksen alkaessa. Mikäli haluat viivyttää 
verkkojulkaisemista, ilmoita asiasta samalla kun lähetät verkkojulkaisuluvan. 

Erillisjulkaisujen liittäminen elektroniseen versioon 

Kustantajat/julkaisijat sallivat yleensä aina erillisjulkaisujen lopullisten, julkaistujen 
versioiden liittämisen painettuun väitöskirjaan. Voit tallentaa nämä versiot julkaisualustalle 
väitöskirjan painatusta varten.  

Erillisjulkaisujen kokotekstien julkaiseminen elektronisen väitöskirjan yhteydessä on 
suositeltavaa, mutta ei pakollista. Väitöskirjan elektronisen version yhteydessä on yleensä 
sallittua julkaista vain julkaisujen hyväksytyt käsikirjoitukset (FAM, Final Accepted 
Manuscript; AAM, Author Accepted Manuscript). Mikäli haluat väitöskirjaasi sisältyvien 
erillisjulkaisujen kokotekstit liitettäviksi väitöskirjan elektroniseen versioon, lähetä 
julkaisujen hyväksytyt käsikirjoitukset PDF-tiedostoina osoitteeseen manuscripts@aalto.fi 

Erillisjulkaisujen kokotekstien tallennus Acrikseen tukee Aalto-yliopiston tavoitteita edistää 
tieteellisten julkaisujen avointa saatavuutta, ks. lisätietoja: 
http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen 

OSA-tiimi huolehtii julkaisujen rinnakkaistallennusehtojen tarkistuksista ja tiedostojen 
tallennuksesta Acris-tutkimustietojärjestelmään, josta ne voidaan linkittää väitöskirjan 
elektroniseen versioon Aaltodoc-julkaisuarkistossa.  

Seuraavien julkaisujen AAM-versioita ei tarvitse lähettää:  

 Vuonna 2017 ja sen jälkeen Creative Commons (CC) -lisenssillä julkaistut (OSA-
tiimi huolehtii tallennuksesta)  

 Acrikseen/Aaltodoc’iin jo tallennetut julkaisut, saat listauksen jo tallennetuista 
julkaisuistasi Aaltodoc’ista (Ohje: Browse -> Authors -> hae Sukunimi, Etunimi, 
tarkista listalta onko joukossa väitöskirjaasi sisältyviä erillisjulkaisuja): 
https://aaltodoc.aalto.fi/ 

Elektroniseen väitöskirjaan ei suositella liitettäväksi: 

 Kustantajien arviointi- ja julkaisuprosessissa (submitted, in review) olevien 
julkaisujen käsikirjoituksia  

 Aikaisemmin julkaisemattomia essee-julkaisuja, mikäli ne on tarkoitus myöhemmin 
julkaista muualla  

 



Aaltodoc-julkaisuarkistossa väitöskirjalla on oma verkkosivu, joka sisältää tiedot 
väitöskirjaan sisältyvistä erillisjulkaisuista. Mikäli erillisjulkaisulla on DOI-tunnus, 
väitöskirjan verkkosivulle generoidaan DOI-linkki, joka vie kustantajan/julkaisijan 
verkkopalvelussa oleviin erillisjulkaisun tietoihin.  

Acrikseen tallennettujen erillisjulkaisujen kokotekstit (hyväksytyt käsikirjoitukset) linkitetään 
väitöskirjan verkkosivulle. Mikäli et halua linkitystä, ilmoita asiasta: aaltodoc-diss@aalto.fi 
(voit lähettää ilmoituksen samassa yhteydessä verkkojulkaisuluvan kanssa). 

Ilmoitus, kun väitöskirja on julkaistu verkossa 

Saat automaattisen sähköposti-ilmoituksen, kun väitöskirjasi on julkaistu Aaltodoc-
julkaisuarkistossa ja näkyy avoimessa verkossa. Väitöskirjan verkko-osoite aktivoituu noin 
vuorokauden kuluessa ilmoituksesta. 

Errata 

Mikäli Errata sisältyy kirjapainon tekemään PDF-tiedostoon, se sisällytetään verkossa 
julkaistavan väitöskirjan PDF-tiedostoon ja linkitetään väitöskirjan verkkosivulle myös 
omana tiedostonaan. Mikäli väitöskirja on jo julkaistu verkossa ja haluat Erratan liitettäväksi 
väitöskirjaasi jälkikäteen, lähetä Errata (PDF-tiedosto) osoitteeseen: aaltodoc-diss@aalto.fi 

Neuvonta liittyen elektronisen version julkaisemiseen: aaltodoc-diss@aalto.fi 


