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Väitöskirja on puheenvuoro

Väitöskirja on nuoren tutkijan 
ensimmäinen puheenvuoro

tieteen vaatimukset täyttävä
diskurssi muodostaa kontekstin

Puheenvuorollaan nuori tutkija 
tavoittelee

kansallista näkyvyyttä
kansainvälistä näkyvyyttä
joskus myös medianäkyvyyttä

Sama tavoite
artikkeleilla (mahdollisesti osana 
väitöskirjaa)
kongressiesiintymisillä
postereilla jne.



Puheenvuoroilla rakennetaan omaa verkostoa

Verkottuminen on välttämätöntä
tieteenalojen käytännöt ja traditiot 
erilaisia

Julkaiseminen
on osa verkottumista

Muista tarkoituksenmukaisuus!
kenelle kirjoitat
kieli
kanava



Monografia vai viipale, painettu vai sähköinen?

Millainen kirja?
monografia
viipaleväitös
molemmat yhtä hyviä vaihtoehtoja
tieteenalojen (muuttuvat) traditiot 
ratkaisevat

Missä muodossa?
painettu – yhä tavallisin useimmilla aloilla
elektroninen – tulee yhä suositummaksi 
(esim. tietyt fysiikan alat)
asia on kuitenkin fundeeraamisen 
arvoinen, sillä medioilla on puolensa



Painetun hyvät ja huonot puolet

Erinomainen käyttöliittymä
vuosisatoja vanha ja yhä toimii hyvin kaikissa 
tilanteissa
suuri tarkkuus – parhaimmillaan 2400 linjaa 
tuumalle
hyvä kontrasti
värit standardoitu
kevyt ottaa mukaan vaikka työmatkalle

Kestää arkistoinnin satoja vuosia

Kallis valmistaa

Vaikea levittää

Painos voi loppua – uutta otetaan tuskin 
koskaan



Elektronisen puolet

Onneton käyttöliittymä
näytön resoluutio on alle 100 dpi
kontrasti usein vaatimaton
värejä ei ole standardoitu
vaatii laitteen mukana kuljettamisen
laite painaa – koska viimeksi köllöttelit sohvalla 
lukemassa läppäri mahan päällä...

Tekniikan kehitys nopeaa – ei tarvitse pelästyä
muistellaanpa ”historiaa”; reikäkortti, reikänauha, 
magneettinauha, 8”lerppu, 5”lerppu, korppu, CD-
ROM, DVD
oma väitöskirja 1984, Kaypro II ja 2 x 190Kt 
lerppuasemat

WWW on muuttamassa kaiken



Elektronisen…

Halpa valmistaa

Halpa levittää

Helppo levittää

Painos ei lopu

Uusi vapaakappalelaki turvaa 
arkistoinnin



e-thesis – kannattaa vakavasti harkita!

HY:n väitöskirjoista noin 
80% julkaistaan e-thesis-
muodossa jo nyt



Näkyvyys erinomainen!

Esimerkiksi vuonna 2004
tallennettiin 322 väitöskirjaa, 3 
lisensiaattityötä ja 72 gradua
lisäksi sarjajulkaisuja ilmestyi 74

Kaikki pdf-julkaisujen latauskerrat 
544 194

väitöskirjat 417 012
lisensiaattityöt 6 593
gradut 93 837
sarjajulkaisut 26 752

Näistä suodatettu pois hakurobottien 
aiheuttamat käynnit

Yhden julkaisun ennätys on yli 4 000 
latauskertaa



Mitä maksaa painettu kirja + sama dokumentti e-
thesikseen?

Pyysin laskelman Yliopistopainosta 
(2004 hinta))

Kirja:
150 sivua + kannet
sisus 1/1, musta painoväri, digipaino
kansi 4/0, CMYK, digipaino
aineisto tekijältä: Word-muoto, tallennettu 
paino-pdf-muotoon
painos 50 kpl
hinta sis alv € 630,74

Verkkoon:
verkko-pdf + HTML-muotoinen nimiösivu
hinta sis alv € 82,08

Yliopiston tuki max (v. 2005) € 1000,00



Julkaise väitöskirjasi

Tarkoituksenmukaisella tavalla

Saavuttaaksesi näkyvyyttä

Rakentaaksesi verkostoasi
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