
LUPA VÄITÖSKIRJAN KOKOTEKSTIN AVOIMEEN VERKKOJULKAISEMISEEN JA  
VÄITTELIJÄN TIETOJEN KÄYTTÖÖN SUOMEN KANSALLISBIBLIOGRAFIASSA JA 
KIRJASTOJEN KOKOELMATIETOKANNOISSA

Lupa on kaksiosainen. Täytä molemmat kohdat ennen allekirjoittamista.

LUPA KOKOTEKSTIN AVOIMEEN VERKKOJULKAISEMISEEN

Väitöskirja (jäljempänä Teos)
Painetun ja elektronisen väitöskirjan otsikko

Kirjoittaja (jäljempänä Tekijä)

Etunimet: 

Sukunimi:

Julkaisuvuosi:

Julkaisija: Aalto-yliopisto, Y-tunnus 2228357-4 / Aalto-yliopiston oppimiskeskus

Lupaehdot

Tässä yhteydessä väitöskirjalla tarkoitetaan monografiaväitöskirjaa kokonaisuudessaan tai artikkeli- tai 
esseeväitöskirjan yhteenveto-osaa.

Tekijä antaa Aalto-yliopistolle luvan julkaista Teoksen elektroninen versio pysyvästi avoimessa verkossa 
Aalto-yliopiston elektronisen julkaisuarkiston ja/tai tutkimustietojärjestelmän kautta. 

Aalto-yliopistolla on oikeus muuttaa Teoksen tiedostomuotoa, mikä saattaa olla tarpeen esimerkiksi Teoksen 
käytettävyyden varmistamiseksi.

Tekijälle ei makseta korvausta Teoksen julkaisemisesta elektronisessa muodossa. 

Tekijä vastaa siitä, että Teokseen sisältyviä kuva-, taulukko-, teksti- tms. aineistoja siteerataan tekijänoikeuslain 
edellyttämällä tavalla. Alkuperäinen tekijä ja lähde tulee ilmoittaa hyvän tieteellisen tavan mukaisesti.

Tekijä vakuuttaa, ettei hän ole luovuttanut tekijänoikeuksiaan Teokseen kolmannelle osapuolelle sellaisin ehdoin, 
että tämän luvan mukainen käyttö estyy. 

Tällä sopimuksella ei ole vaikutusta Tekijän moraalisiin oikeuksiin, jotka säilyvät Tekijällä. Tekijällä on oikeus tästä 
sopimuksesta huolimatta julkaista Teos myös muualla sekä painetussa että elektronisessa muodossa. 

Aalto-yliopisto pidättää itselleen oikeuden poistaa Teos julkaisuarkistosta ja/tai tutkimustietojärjestelmästä ilman 
erillistä ilmoitusta Tekijälle.

□□ Annan luvan Teokseni kokotekstin julkaisemiseen avoimessa verkossa

□□ En anna lupaa Teokseni kokotekstin julkaisemiseen avoimessa verkossa

□□ Pyydän poistamaan Teokseni kokotekstin Aalto-yliopiston Julkaisuarkistosta ja
Tutkimustietojärjestelmästä
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LUPA TIETOJEN KÄYTTÖÖN KANSALLISBIBLIOGRAFIASSA JA KIRJASTOJEN 
KOKOELMATIETOKANNOISSA

Tiedot Suomessa julkaistuista väitöskirjoista tallennetaan Suomen kansallisbibliografiaan ja  
kirjastojen kokoelmatietokantoihin pysyvästi. Aalto-yliopiston Oppimiskeskus kerää tiedot  
väittelijöiden syntymäajoista ja syntymäpaikoista Suomen Kansallisbibliografian ja kirjastojen 
kokoelmatietokantojen käyttöön. Tietojen avulla samannimiset henkilöt on mahdollista erottaa 
tietokannoissa toisistaan ja julkaisut yhdistyvät oikeaan henkilöön*.

   □ Annan luvan tietojeni käyttöön Kansallisbibliografiassa ja kirjastojen kokoelmatietokannoissa 

Syntymäaika: 

päivä.kuukausi.vuosi esim. 11.02.1973

  
Syntymäpaikka:

   □ En anna lupaa tietojeni käyttöön

* Oppimiskeskus vastaa vuodesta 2018 lähtien Aalto-yliopiston väittelijöiden nimien auktorisoinnista Suomen 
Kansalliskirjaston ylläpitämään Asteri-tietokantaan. Vastuu kattaa tietojen oikeellisuuden ja sen, että julkaisut  
yhdistyvät oikeaan henkilöön. Auktorisoinnissa henkilöiden nimistä luodaan yhdenmukaiset ohjeelliset muodot, 
joita voidaan käyttää hyväksi tietokannoissa, tiedon tallennuksessa ja haussa. Tekijän julkaisut löytyvät käytetystä 
nimenmuodosta riippumatta. Henkilöiden nimi-tiedot auktorisoidaan väitöskirjatietojen pohjalta.

AIKA JA PAIKKA: 

TEKIJÄ: 

Allekirjoitus _________________________________________________________________________________

Nimen selvennys

Lupalomakkeen lähetys:

Sähköpostin liitteenä (skannattu, pdf) osoitteeseen aaltodoc-diss@aalto.fi

tai

Postitse osoitteeseen Aalto-yliopisto / Harald Herlin -oppimiskeskus / Aaltodoc / PL 17 000 / 00076 Aalto

tai

Voit tuoda lupalomakkeen kirjekuoressa  
Aalto-yliopiston Harald Herlin –oppimiskeskuksen asiakaspalvelupisteeseen  
(Otaniementie 9, 1 krs., kirjekuoreen päälle ’Aaltodoc’)

2


	Otsikko: 
	Etunimet: 
	Sukunimi: 
	Julkaisuvuosi: 
	Group9: Choice 1
	Group10: Choise 1
	Aika ja paikka: 
	Tekija: 
	Nimen selvennys: 
	Syntymaaika: 
	Syntymapaikka: 


