
Väitöskirjaa julkaisemaan 
 

Julkaisupalvelut, kirjaston 2. kerros 
https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu 

 
(20.9.2013) 



 
Ovatko käsikirjoituksen asetukset kohdallaan? 

 
   
  Asetukset ovat kohdallaan, tai ainakin sinne   
  päin. Olet käyttänyt väitöskirjamallipohjaa ja  
  tutustunut julkaisuohjeisiin osoitteessa   
  https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu 
 
  Et osaa sanoa. Lähetä väitöskirjasi käsikirjoitus   
  tarkastettavaksi julkaisuyksikköön samalla kun toimitat sen  
  esitarkastukseen.  



Sisältyykö väitöskirjaasi 
artikkeleita? 



 
Oletko saanut luvan artikkeleiden liittämiseen 

väitöskirjaasi? 
    

  Luvat kunnossa. Kirjaan tiedot verkkojulkaisulupaan ja  
  lähetän lomakkeen julkaisuyksikköön. 
 
   
   
  Et osaa sanoa.  
  Ota mallia lupalomakepohjasta osoitteessa   
  http://openaccess.jyu.fi ja lähetä se kustantajalle.  
  Kysy tarvittaessa neuvoa julkaisuyksiköstä. 
 



Tuleeko väitöskirjaasi kuvia? 



 
Oletko saanut luvan toisten tekemien kuvien käyttöön? 

 
  Väitöskirjaan ei tule kuvia, ei kanteen eikä sisäsivuille.  
  
 
  Molemmat kunnossa, kuvat ja luvat. 
   
   
  Et osaa sanoa. Muistathan ottaa selvää kuvien   
  käyttöoikeuksista ennen väitöskirjan julkaisuprosessin  
  käynnistymistä. 
 



4 viikkoa väitöspäivään? 



Lähetä viimeistään nyt meille sähköpostia,  
josta käyvät ilmi: 

• Väitöspäivä ja -sali 
• Väitösaika (jos muu kuin klo 12) 
• Väitöskirjasi tieteellisen toimittajan nimi 

(humanistisessa tiedekunnassa työn pääohjaaja) 

• Mahdollisen kansikuvan tiedot:  
– nimi (esim. maalaus) 
– kuvaaja/tekijä 



Lisää viestiin seuraavat liitteet: 

• Lopullinen, oikoluettu väitöskirjakäsikirjoitus 
docx-tiedostona väitöskirjaohjeiden mukaisesti 
aseteltuna (tai edes sinne päin)    

• Artikkelit esim. pdf-tiedostona 
• Artikkelikäsikirjoitukset docx-tiedostoina 

väitöskirjaohjeiden mukaisesti aseteltuna (tai 
edes sinne päin)     

• Artikkeleiden kansilehdet     
• Mahdollinen kansikuva (jpg, tiff) 



FAQ 



Haluan kirjoittaa väitöskirjani valmiiseen mallipohjaan tai siirtää jo 
olemassa olevaa tekstiäni siihen, jotta minun ei tarvitse sompailla 

väitöskirjani asetusten kanssa. Mitä teen? 

• Yliopiston koneilla saat väitöskirjamallipohjan käyttöösi Word-
tekstinkäsittelyohjelmassa valitsemalla Uusi > JYU mallit sekä 
valitsemalla väitöskirjamallipohjan joko suomen- tai 
englanninkielisenä 

• Mallipohjassa ovat mukana artikkeleiden kansilehtimallit 
• Voit myös tallentaa pohjan omalle koneellesi: 

https://koppa.jyu.fi/avoimet/thk/vaitoskirja/vaitoskirjamallipohjat 



Mistä löydän väitöskirjani ja siihen sisältyvien artikkeleiden 
verkkojulkaisemista koskevan lomakkeen? 

• Verkkojulkaisulomakkeen saat kirjaston julkaisupalveluiden 
sivuilta osoitteesta 
https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/verkkosopimus_vaikkari.pdf 

 
• Täytä ja lähetä se osoitteeseen  
 
Jyväskylän yliopiston kirjasto 
Julkaisuyksikkö 
PL 35 (B) 
40014 Jyväskylän yliopisto 



Mitä tapahtuu sitten, kun olen lähettänyt väitöskirjani käsikirjoituksen 
liitteineen teille?  

 

• Saat väitöskirjasi tarkastettavaksi 2 kertaa 
• Saat ensin sähköpostiisi pdf-muotoisen vedoksen 

väitöskirjastasi ja sen kannesta 
• Kun ne on todettu moitteettomiksi, tilaamme 

Yliopistopainosta paperisen painovedoksen, jota voit tulla 
katsomaan julkaisuyksikköön 

• Kun tämäkin vedos on todettu moitteettomaksi, väitöskirjasi 
painatus käynnistyy 



 
 

Saan ilmaiseksi muutamia kappaleita väitöskirjaani, mutta tarvitsen niitä enemmän. 
Mistä saan niitä? 

 

• Ilmoita meille julkaisuyksikköön, kuinka monta ylimääräistä 
kirjaa tarvitset ja me teemme tilauksen Yliopistopainoon 
 

• Väitöskirjan hinta vaihtelee teoksen sivujen ja mahdollisten 
värikuvien määrästä riippuen (useimmiten 20-40 euron 
välillä) 

 
• Tekijänä saat em. hinnasta alennuksen  



Mistä saan valmiit väitöskirjani? 

• Valmiit tekijänkappaleet voit noutaa julkaisuyksiköstä tai ne 
toimitetaan toivomaasi osoitteeseen 

 
• Paketissa olevista kirjoista sinä toimitat edelleen perille 4 kpl: 

– vastaväittäjän, 
– kustoksen, 
– tieteellisen toimittajan (humanistisessa tiedekunnassa työn 

pääohjaajan) sekä  
– yliopiston rehtorin kappaleet 
 

• Muusta jakelusta huolehdimme me 



Julkaisupalvelut  
Kirjaston 2. kerros  

https://kirjasto.jyu.fi/julkaisut/vaitoskirjojen-julkaisu 

 



Yhteyshenkilöt 
Sini Tuikka    
sini.tuikka@jyu.fi, 040 705 1869 
 
Pekka Olsbo 
pekka.olsbo@jyu.fi, 050 581 8355 
 
Ville Korkiakangas 
ville.korkiakangas@jyu.fi, 050 310 9986  
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