
Tietojen ja tiedostojen tallennus Aaltodoc-julkaisuarkistoon

Kaikista Aalto-yliopiston väitöskirjoista julkaistaan tiedot Aaltodoc-julkaisuarkistossa: 

https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/5

Aaltodocissa väitöskirjalla on oma verkkosivu, jolle linkitetään väitöskirjan elektroninen 

arkistoversio (pdf/a) sekä väittelijän luvalla avoimessa verkossa julkaistava versio. 

Elektroninen arkistoversio sisältää koko väitöskirjan, myös artikkeliväitöskirjaan 

sisältyvät osajulkaisut. Arkistoversio on rajoitetusti saatavilla Aalto-yliopiston käyttämän 

suljetun verkon kautta ja esim. Oppimiskeskuksen asiakaskoneilla. 

Unigrafia-kirjapaino lähettää arkistoversion suoraan Oppimiskeskukseen, muualla 

painettujen väitöskirjojen tiedostojen lähettämisestä Oppimiskeskukseen huolehtii 

kirjapaino/väittelijä.

Avoimessa verkossa julkaistava versio on väitöskirjan yhteenveto-osa tai koko 

monografia-väitöskirja, joka linkitetään väitöskirjan verkkosivulle avoimesti saataville 

väittelijän luvalla. Lähetä lupa viimeistään viikkoa ennen riiputuksen alkamista: 

https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/vaitoskirja_ejulkaisulupa.pdf

Verkkojulkaisuluvan antaminen on suosituksena. Avoin verkkojulkaiseminen lisää 

väitöskirjan saamaa näkyvyyttä ja mahdollistaa väitöskirjan nopean ja laajan jakelun.
Marja Malmgren 1.6.2020
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Lisätietoa tallennuksesta 

Neuvonta: 

aaltodoc-

diss@aalto.fi

Väitöskirjatiedostojen käsittely: Oppimiskeskus huolehtii väitöskirjatiedostojen käsittelystä 

(erillisjulkaisujen ja yhteenveto-osan erottaminen omiksi tiedostoikseen) ennen tiedostojen 

tallennusta Aaltodociin.

Väitöskirjan verkko-osoite (muotoa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-6426-0) lisätään 

julkaisualustalla väitöskirjan alkusivuille (löytyy jo draft-versiosta nimiösivun kääntöpuolelta ja 

tiivistelmälomakkeista). Verkko-osoite aktivoituu noin vuorokauden kuluessa siitä, kun väitöskirjan 

tiedot ja tiedosto(t) on tallennettu ja väitöskirjan verkkosivu näkyy Aaltodocissa. Väittelijä saa 

sähköposti-ilmoituksen kun verkkosivu on julkaistu.

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 osoitteeseen: aaltodoc-diss@aalto.fi

Väitöskirjatietojen tallennus Acris-tutkimustietojärjestelmään: Uusien 

väitöskirjojen tietoja siirretään Aaltodocista Acrikseen automaattisesti noin 

kerran kuukaudessa. Väittelijän ei tarvitse tallentaa väitöskirjansa 

tietoja Acrikseen itse.
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Osajulkaisujen / erillisjulkaisujen liittäminen elektroniseen väitöskirjaan

Artikkeliväitöskirjaan sisältyvien osajulkaisujen (erillisjulkaisujen) kokotekstien

julkaiseminen elektronisen väitöskirjan yhteydessä on suositeltavaa, mutta ei pakollista. 

Väitöskirjan elektronisen version yhteydessä on yleensä sallittua julkaista vain julkaisujen 

hyväksytyt käsikirjoitusversiot (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 ks. lisätietoja: http://libguides.aalto.fi/avoinjulkaiseminen

Acrikseen tallennettujen erillisjulkaisujen kokotekstit (hyväksytyt käsikirjoitukset) linkitetään 

väitöskirjan verkkosivulle. Mikäli et halua linkitystä, ilmoita asiasta: aaltodoc-diss@aalto.fi

Seuraavien julkaisujen AAM-versioita ei tarvitse lähettää: (1) Vuonna 2017 ja sen jälkeen 

Creative Commons (CC) -lisenssillä julkaistut (OSA-tiimi huolehtii tallennuksesta)

(2) 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/

Elektronisen väitöskirjan yhteydessä ei suositella julkaistavaksi avoimessa verkossa: (1) 

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

käsikirjoituksia, (2) Aikaisemmin julkaisemattomia essee-julkaisuja, mikäli ne on tarkoitus 

myöhemmin julkaista muualla.

Avoin tiede ja ACRIS-tiimi (OSA-
tiimi) huolehtii väitöskirjaan 
sisältyvien osajulkaisujen: 
(1) tallennusehtojen (kustantajien

lupaehtojen) tarkistuksista

(2) käsikirjoitustiedostojen

tallennuksesta Acris-

tutkimustietojärjestelmään.

Käsikirjoitusversioiden lähetysosoite: 

manuscripts@aalto.fi
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