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Jakelussa mainitut

Väitöskirian pa¡ natustu ki

Väitöskirjan painatustuki päivitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita painettujen
väitöskirjojen jakelumääristä ja painatuksen hintatasosta. Väitöskirjan painatustuen
määrä on aiemmin määritelty 1.1.2008lukien rehtorin päätöksellä 23.4.2007
"J u lkaisuarkisto ja verkkoj ul ka isem inen" (d nro 375/0 021 2007 ).

Pääosin yliopiston väitöskirjat painatetaan kirjoiksi.l .9.2007 alkaen väitöskirjaa ei ole
ollut välttämätöntä painattaa vaan väitöskirjan on voinut julkaista pelkästään
säh köisesti. Jos väitöskirja pa inetaan, m i n i mipainatusmäärä määräytyy sen m ukaan,
julkaistaanko väitöskirja myös verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa.
Painettua väitöskirjaa ei enää toimiteta tiedekunnan johtokunnan jäsenille.

Väitöski rjan sähköistä ju I kaisemista suositellaan.

Väitöskirjojen minimipainatusmäärät on aiemmin määritelty rehtorin päätöksellä
"Väitöskirjan minimipainatusmäärät ja jakelu 1.12.2017 lukien" (dnro 378/00212017)
Väitöskirjojen päivitetyt m in im i painatusmäärät on esitetty I i itteessä 1 .

Väitöskirjan painatustuki (painatuksen ja taittamisen tuki), joka ei ole luonteeltaan
apuraha, osoitetaan kaikille Turun yliopiston väitöskirjatyöntekijöille. Painatustuki
maksetaan todellisten ja todennettujen kulujen perusteella, kuitenkin enintään 600
euroa. Painatuksessa käytetään Turun yliopiston väitöskirjojen sopimuspainoja. Jos
väitöskirjatyöntekijä julkaisee väitöskirjansa vain sähköisesti, painatustuen voi käyttää
pelkän taittopalvelun ostamiseen. Painatustuen uusi määrä ja väitöskirjojen uudet
minimipainatusmäärät otetaan käyttöön 1.10.2019 lukien.

Tällä päätöksellä kumotaan aiempi päätös väitöskirjan painatustuen määrän osalta
sekä väitöskirjan minipainatusmääriä koskeva aiempi päätös.
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Väitöskirjan m¡n¡m¡painatusmäärät ja jakelu 1.10.2019 lukien
(Annales Universitatis Turkuensis -sarja, muu sarja tai muu kustantaja)

Minimipainatusmäärät ja jakelutahot painetuille väitöskirjoille silloin kun väitöskirja julkaistaan myös
verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa (väittelijä toimittaa):

Feeniks-kirjastoon 2 kpl (joista 1 on lukukappale eli ns. "riiputuskappale") sekä
vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
Rehtori 1 kpl
Tiedekunta 1 kpl
Vastaväittäjä I kpl
Kustos 1 kpl
Esitarkastajat ja mahdollisen arvostelutoimikunnan jäsenet 2-6 kpl
Väittelijän omat kappaleet (1- kpl)

Minimipainatusmäärät ja jakelutahot painetuille väitöskirjoille silloin kun väitöskirjaa El julkaista
verkkojulkaisuna (väittelijä toimittaa):

Feeniks-kirjastoon 2 kpl fioista 1 on lukukappale eli ns. "riiputuskappale") sekä
vapaaehtoiset UTUShoppiin myytäväksi tarkoitetut kappaleet (esim. 5 kpl)
Kansalliskirjaston vapaakappaleet (kirjapaino toimittaa nämä Kansalliskirjastoon) 6 kpl
Rehtori 1 kpl
Tiedekunta 1 kpl
Vastaväittäjä 1 kpl
Kustos 1 kpl
Esitarkastajat ja mahdollisen arvostelutoimikunnan jäsenet 2-6 kpl
Jakelu yleisölle 20 kpl
Väittelijän omat kappaleet (1- kpl)

Jos väitöskirja julkaistaan pelkästään verkkojulkaisuna Turun yliopiston julkaisuarkistossa, väittelijä
toimittaa kartonkikansin tai läpinäkyvällä muovikannella varustetut niitatut paperikopiot seuraavasti:

Feeniks-kirjastoon 2 kpl, joista 1 on lukukappale (ns. "riiputuskappale")
Tiedekunta 1 kpl
Huom: Lisäksiväittelijä toimittaa rehtorille pelkän suomenkielisen väitöskirjan tiivistelmän
tulostettuna.

Edellä listatun jakelun lisäksi väittelijä painattaa ja toimittaa väitöskirjat muille mahdollisille
tahoille tiedekunnan ohjeen mukaisesti (ei kuitenkaan tiedekunnan johtokunnan jäsenille).
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