
Painotyön aikataulutus
Aalto-yliopisto

Viimeistelyyn tarvittava aika riippuu materiaalista.

Oikolue sisältö huolella, tarkista kuvien resoluutio

ja hoida julkaisuluvat artikkeleille/esseille.

Lisäksi viimeistele alkusivuille tulevat tiivistelmät

1 2 kielellä.

Julkaisulupa/painolupa
SISÄLLÖN VIIMEISTELY

–

�

b. Muunna oikoluettu sisältötiedosto pdf:ksi

Jos mahdollista, liitä samalla artikkelit ja koko

yhteenveto-osa yhdeksi pdf:ksi.

Sisällön välilehtien (osan aloitussivu,

artikkelien/esseiden välilehti) perään on

laitettava aina tyhjä sivu.

Julkaisualustan käyttöohjeet Insidessa:

Julkaisualustaan tutustuminen,
tunnusten hankkiminen: 1 arkityöpäivä

https://inside.aalto.fi/display/
ajankohtaista/Aalto-julkaisusarjat

c.

d. Täydennä tiedot julkaisu-
alustalla

, lataa sisuksen pdf
ja lähetä tilaus painoon:

(kansi ja alku-

sivut)

Kun sinulla on kaikki

tarvittavat tiedot (etukannen

kuvaa ja takakannen

esittelytekstiä suositellaan)

olemassa, täydennys ja

lähettäminen käyvät

nopeasti. Varaa tähän

kuitenkin yksi päivä.

1 päivä

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Sähköisen vedoksen
työstö painossa:
max. 3 arkityöpäivää

e.

f. Tarkista sähköinen vedos ja
tee tarvittavat korjaukset:

Korjausten tekeminen

Tarvittava aika riippuu

materiaalin laajuudesta ja

korjausten määrästä.

Korjaukset toimitetaan julkaisu-

alustan kautta ja samalla

julkaisusta lähetetään tilaus.

Katso korjausten ohjeet

Insidesta.

1–5 päivää
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h.

a.

Uuden vedoksen
tarkistus:
Tarkista uusi vedos.

Jos löytyy vielä

korjattavaa, menettele

kuten edellä.

1–2 päivää
g.

2 arkityöpäivää

Korjatusta
julkaisusta

tehdään uusi
vedos, työstö

painossa:

i. Kun olet hyväksynyt
sähköisen vedoksen,
painotyö:
max. 7 arkityöpäivää

Valmiin
julkaisun
toimitus
tilaajalle:
1–3 päivää

j. k. Huomioi myös valmiin väitöskirjan
julkinen nähtävillä olo/riiputusaika

väitöstilaisuutta:ENNEN

Kauppakorkeakoulu

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Tekniikan korkeakoulut

14 päivää

10 päivää
10 päivää

Prosessia nopeuttaa

huomattavasti, jos vedos-

vaiheessa ei ilmene korjattavaa.

Kannet, alkusivut ja sisältö kan-

nattaa siis tarkistaa huolellisesti

painoon lähettämistä.

Lisäksi korjausvedokset

ovat maksullisia.

ENNEN

HUOM!

T Y Ö P Ä I V I Ä
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