LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO
25.9.2015
Acta Universitatis Lappeenrantaensis -tutkimussarjan ohje
Sarja
Tutkimussarja on tarkoitettu yliopiston toimialaan kuuluvan tieteellisen työn julkistamiseen.
Tutkimussarjassa julkaistun teoksen sisällöstä vastaa tekijä.
Julkaisupolitiikka
Tutkimussarjassa julkaistaan yliopiston tutkimusalaan kuuluvia väitöskirjoja ja muita
tieteellisiä tutkimuksia sekä konferenssien esitelmäkoosteita. Tutkimusten on oltava
tieteelliseltä tasoltaan sellaisia, että ne olisivat hyväksyttävissä kansainvälisiin tieteellisiin
aikakauslehtiin, mutta niitä ei esim. laajuudesta, julkaisuaikataulusta tms. syystä johtuen
ole tarkoituksenmukaista niihin tarjota. Konferenssien esitelmäkoosteista tulee olla
kuvaus referointimenettelystä.
Tutkimussarjan julkaisukieli on englanti. Julkaiseminen muulla kuin englannin kielellä
voidaan hyväksyä vain perustellusta syystä. Tällöinkin julkaisussa on oltava
englanninkielinen tiivistelmä.
Yliopisto edellyttää painetun julkaisun rinnalla julkaisua laitettavaksi myös LUTPubjulkaisuarkistoon. Sähköisestä julkaisemisesta voidaan poiketa vain perustellusta syystä.
Artikkeliväitöskirjaan sisältyville aikaisemmin julkaistuille artikkeleille tarvitaan lupa
kustantajalta. Luvat kannattaa hankkia ajoissa ja samalla pyytää lupa myös verkkoversiolle.
Artikkeliväitöskirja voidaan laittaa kokonaisuudessaan verkkoon, kun tekijällä on
artikkelien kustantajilta luvat. Siinä tapauksessa, että artikkeleihin ei saada lupia,
LUTPubiin voidaan laittaa tekijän oma teksti. Artikkelit voidaan lisätä myös myöhemmin.
Akateemisen neuvoston myönnettyä väittelyluvan:
•
•
•
•

•

täytä anomuslomake ACTA-sarjaa varten sekä julkaisusopimus (2 kpl) ja toimita ne
yhdessä käsikirjoituksen kanssa kirjastoon
kirjasto katsoo, että käsikirjoitus täyttää sarjan ulkoasuvaatimukset
väitöskirjaan tarvittavat numerot: sarjanumeron, ISBN-, ISSN-L- ja ISSN-numerot
tekijä saa kirjastosta
tämän jälkeen käsikirjoituksen voi toimittaa Yliopistopainoon, jossa tehdään ensin
koevedos oikolukua varten; oikoluvun ja tarvittavien korjausten jälkeen
Yliopistopaino tekee koko painoksen
kopio julkaisuluvasta ja julkaisusopimuksen toinen kappale toimitetaan tekijälle

Jos käsikirjoituksen toimittamisella Yliopistopainoon heti väittelyluvan saamisen jälkeen on
kiire, kannattaa ottaa yhteyttä kirjastoon jo hyvissä ajoin ennen akateemisen neuvoston
kokousta.

Tekijänoikeus
Tekijän (tekijöiden) tarjotessa käsikirjoitusta tutkimussarjaan katsotaan tekijän samalla
vakuuttavan, ettei kyseistä työtä ole aikaisemmin julkaistu. Sen jälkeen, kun työ on
hyväksytty tutkimussarjaan, katsotaan tekijän luovuttaneen Lappeenrannan teknilliselle
yliopistolle oikeuden julkaista se. Tekijän kanssa tehdään julkaisusopimus.
Mikäli julkaisuun sisältyy aikaisemmin muualla julkaistuja osia, on tekijän hankittava niille
julkaisuoikeus alkuperäiseltä kustantajalta esimerkiksi artikkeliväitöskirjassa. Tekijä on
vastuussa siitä, että työssä ei julkaista tekijänoikeudella suojattua aineistoa (kuvia,
taulukoita, karttoja tms.).
Painos ja rahoitus
Painosmääräksi väitöskirjoille suositellaan 90 kpl ja muiden julkaisujen painosmäärä
sovitaan tapauskohtaisesti. Näihin määriin sisältyvät vapaakappaleet ja kirjaston
tarvitsemat kappaleet omia kokoelmia varten. Väitöskirjojen painatuskustannusten
(enintään 150 kpl) rahoituksesta vastaavat schoolit. Muiden julkaisujen osalta tekijä
selvittää rahoituksen.
Tutkimussarjassa voidaan julkaista myös kokonaan ulkopuolisin varoin kustannettuja
julkaisuja.
Julkaisumenettely
Tekijä toimittaa kirjastolle painovalmiin käsikirjoituksen sekä anomuksen tutkimuksensa
julkaisemisesta tutkimussarjassa ja allekirjoittamansa julkaisusopimuksen (2 kpl).
Anomuslomake ja julkaisusopimuspohja löytyvät intrasta ja kirjaston kotisivuilta.
Kirjasto antaa sarjaan hyväksytylle julkaisulle ISBN-, ISSN-L- ja ISSN-tunnukset sekä
ACTA-numeron. Tekijä huolehtii painattamisesta sekä vastaa oikoluvusta.
Ulkoasu
Tutkimussarjan julkaisut julkaistaan B5-kokoisina. Tekijä toimittaa julkaistavan materiaalin
painovalmiina Yliopistopainoon. Sivujen reunoihin on jätettävä riittävät marginaalit
käsittelyä varten. A4-kokoon kirjoitettaessa marginaalit ovat sivun ylä- ja alalaidassa 3 cm
sekä oikeassa ja vasemmassa laidassa 2,5 cm.
Kansien materiaali on pinnoitettu kartonki.
Kansilehtiin (malli ohjeen lopussa) ja nimiölehdelle tulevat seuraavat merkinnät:
1) etukansi
sarjan nimi ja numero, yliopiston sinettitunnus tekijän
nimi
teoksen nimi
2) takakansi

sarjan nimi ja numero, yliopiston sinettitunnus
alas yliopiston logo ja nimi ISBN-,
ISSN-L- ja ISSN-tunnukset
kustannuspaikka ja painovuosi
3) selkätekstit
sarjan numero, teoksen nimi ja tekijän nimi
4) nimiölehti ylös yliopiston logo, keskelle tekijä/t ja teoksen nimi ja alas sarjan nimi
numeroineen noudattaen vasenta suoraa,
lisäksi mahdollinen väitöskirja- tai muu julkaisun tarkoitusta ilmoittava merkintö
noudattaen vasenta suoraa
5) nimiölehden kääntöpuoli
keskelle alas ISBN-, ISSN-L ja ISSN-tunnukset
kirjapainon nimi ja painovuosi
Väitöskirjoihin voidaan laittaa työn ohjaajan, esitarkastajien ja vastaväittäjän nimi
ja toimipaikka. Liitteenä esimerkki (liite 2).
Sivunumerointi lasketaan juoksevasti alkaen nimiölehdestä (sivu 1), mutta merkitään
näkyviin vasta sisällysluettelon jälkeen.
Luettelo sarjassa aikaisemmin ilmestyneistä julkaisuista laitetaan erilliselle lehdelle muun
tekstin jälkeen.
Suosituksena on, että yhdistelmäväitöskirjoissa tekijä selvittää oman työnsä osuuden
niissä väitöskirjaan sisältyvissä julkaisuissa, joissa on useampi kirjoittaja. Selvitys
tulee julkaisujen luettelon yhteyteen.
Julkaisua taitettaessa on otettava huomioon, että tiivistelmä, esipuhe, sisällysluettelo ja
muut julkaisun alkusivut sekä varsinainen teksti alkavat julkaisun oikeanpuoleiselta sivulta.
Suositeltavaa on käyttää kirjasintyyppiä, joka on selvä, kun julkaisu pienennetään B5kokoon. Yleisin käytetty kirjasintyyppi on Times New Roman ja pistekoko 12.
Julkaisua laadittaessa tulee noudattaa oheiskirjallisuudessa mainittuja standardeja ja ohjeita
mm. muuttujien merkitsemisestä. Kirjallisuusviitteissä ja lähdeluettelossa suositellaan
käytettäväksi Harvardin järjestelmää tai väittelijän omalla tieteenalalla vakiintunutta
järjestelmää johdonmukaisesti käytettynä.
Jakelu ja myynti
Tekijä huolehtii valmiiden julkaisujen jakelusta. Yliopistopaino toimittaa riittävän määrän
julkaisuja kirjaston kokoelmia varten ja vapaakappalekirjastoja varten.
Julkaisujen myynti hoidetaan Aalefin kirjakaupan kautta ja LUTShop-verkkokaupassa
https://lutshop.lut.fi.

Kirjallisuusviitteet ja lähdeluettelo
Kirjallisuusviitteissä ja lähdeluettelossa suositellaan käytettäväksi Harvardin järjestelmää tai
väittelijän omalla tieteenalalla vakiintunutta järjestelmää johdonmukaisesti käytettynä.
Oheiskirjallisuutta
LUT:n opinnäyteopas: https://uni.lut.fi/fi/c/document_library/get_file?uuid=b2d46be02807-4215-91cc-0f96eea4ecb6&groupId=10304
Hirsjärvi, Sirkka & Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula. Tutki ja kirjoita. 15. uud. painos.
Helsinki 2009.
SFS 5989. Lähde- ja tekstiviitteitä koskevat ohjeet. 2012.
SFS 3855. Tiivistelmien laatiminen ja käyttö. 1978.
SI-opas. Kansainvälinen mittayksikköjärjestelmä. 2013.
(Standardit ja SI-opas löytyvät Nelli-portaalista SFS-tietokannasta.)
Liitteet
1) Nimiölehdelle tuleva väitöskirjaa koskeva merkintö
2) Nimiölehden kääntöpuoli väitöskirjassa
3) Tiivistelmä
4) Lisäohjeita väittelijälle ACTA-sarjan julkaisuprosessista
5) Kansimalli
Liite 1
Nimiölehdelle tuleva väitöskirjaa koskeva merkintö
- tutkinnon nimi
- väitöstilaisuuden paikka
- väitöstilaisuuden aika
Esimerkki:
Thesis for the degree of Doctor of Science (Technology) to be presented with due
permission for public examination and criticism in the Auditorium of the
Student Union House at Lappeenranta University of Technology, Lappeenranta,
Finland on the 28th of May, 2014, at noon.
Liite 2
Väitöskirjoihin väittelijä voi laittaa nimiölehden kääntöpuolelle työn ohjaajan,
esitarkastajien ja vastaväittäjän nimen ja toimipaikan.
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Liite 3
Tiivistelmä
Tiivistelmään laitetaan julkaisun bibliografiset tiedot ennen tiivistelmän tekstiosaa.
Avainsanat (keywords) laitetaan tekstiosan jälkeen.
ABSTRACT
Tekijän nimi
Julkaisun nimi
Lappeenranta XXXX XXX
p.
Acta Universitatis Lappeenrantaensis XXX
Diss. Lappeenranta University of Technology
ISBN-tunnus, ISSN-L 1456-4491, ISSN 1456-4491
Tiivistelmän tekstiosa
Keywords:
Liite 4

Lisätietoja: Paula Savelius
Email: paula.savelius@lut.fi
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