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Tohtorikoulutettava julkaisijana 

 

Jokainen voi itse päättää, mitä julkaisee ja missä aikataulussa – tai julkaiseeko väitöskirjaan kuuluvien tekstien 

lisäksi ylipäätään mitään. Julkaisemisesta on aina hyvä keskustella ohjaajan tai ohjaajien kanssa jo ennen 

julkaisun kirjoittamista.  

Tämä julkaisutoimintaa koskeva yleisesitys on tarkoitettu Jyväskylän yliopiston humanistisen tiedekunnan 

tohtorikoulutettaville, erityisesti jatko-opintojensa alussa oleville tohtorikoulutettaville, mutta monitieteiseen 

tiedekuntaan mahtuu monia eri käytänteitä julkaisemisen suhteen. Siksi keskustelu oman ohjaajan kanssa on 

ehdottoman tärkeää. Tohtorikoulutettavan tärkein julkaisu on hänen väitöskirjansa, eikä muiden tekstien 

julkaiseminen ole pakollista tai edes välttämätöntä. Kirjoituspyynnöstä voi aina kieltäytyä, ja joskus se voi olla 

myös ajankäytöllisesti ja oman jaksamisen kannalta järkevää. 

Oman ajankäytön suunnittelun apuvälineeksi kannattaa tehdä julkaisusuunnitelma esimerkiksi yllä olevia 

kysymyksiä mukaillen. Suunnitelma voi muuttua matkan varrella, mutta on tärkeää pohtia tulevia julkaisuja ja 

tehdä suunnitelmasta omien tavoitteiden kannalta tarkoituksenmukainen. Laadi suunnitelma yhteistyössä 

pääohjaajasi kanssa.  

Vertaisarvioitujen artikkelien lisäksi muutkin julkaisutyypit ovat hyödyksi tieteellisen kirjoittamisen ja 

argumentoinnin opettelussa. Siksi julkaisujen suunnittelu koskee kaikkia julkaisemista pohtivia 

tohtorikoulutettavia riippumatta siitä, laativatko he monografiaa vai artikkeliväitöskirjaa.  

 

Miksi julkaista? 

Julkaiseminen on tutkimustulosten kertomista muille. Tutkimuksen merkitys jää vähäiseksi, jos sitä ei tunneta 

ja/tai anneta (tiede)yhteisölle mahdollisuutta arvioida sitä.  

Miksi? Mitä? Missä?

Milloin? Miten?
Entä sen 
jälkeen?
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Julkaiseminen on ammatillisen osaamisen kehittämistä, osoittamista sekä uran edistämistä esimerkiksi 

verkostoitumalla. 

Väitöskirjan lisäksi tehtävät julkaisut voivat olla myös osa tohtorin tutkinnon kokonaisuutta. Ks. Jyväskylän 

yliopiston humanistisen tiedekunnan jatko-opintojen opetussuunnitelma: HTKJ105 Tieteellinen viestintä ja 

esiintyminen 

(https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/tutorial/jopas/opetussuunnitelma). 

 

Mitä julkaista? 

Väitöskirja on tohtorikoulutettavan pääjulkaisu. Väitöskirja on joko monografia, artikkeliväitöskirja tai niiden 

yhdistelmä. Monografia on yhtenäinen teos, kun taas artikkeliväitöskirja koostuu useasta (yleensä 2-4) 

tieteellisestä artikkelista, joista vähintään puolet on julkaistu tai hyväksytty julkaistaviksi sekä kokoavasta, 

artikkelien tuloksia arvioivasta johdannosta. Lue humanistisen tiedekunnan jatko-opiskelijan oppaasta 

(https://www.jyu.fi/hum/opiskelu-ohjeet/tutorial/jopas/vaitoskirja) tarkemmat kuvaukset eri 

väitöskirjatyypeistä. Artikkeli- ja monografiaväitöskirjoja pohditaan myös Yliopistopedagogiikka-lehden 

artikkelissa (http://lehti.yliopistopedagogiikka.fi/2013/04/08/monografia-vai-artikkelivaitoskirja/). 

Tohtorikoulutettava voi julkaista osana väitöskirjaa tai sen ohella tieteellisiä, vertaisarvioituja (referoituja) 

artikkeleja sekä kotimaisissa että kansainvälisissä lehdissä. Referee-prosessi on osa tieteellisen tutkimuksen 

käytänteitä ja siihen on hyvä tutustua.  

Artikkelien lisäksi tieteelliseen keskusteluun kuuluu monenlaisia muita tekstejä. Monessa lehdessä julkaistaan 

ns. katsausartikkeleja, joita ei referoida. Kirjoittamisen ja argumentoinnin harjoittelu kannattaa aloittaa 

kirjoittamalla vaikkapa konferenssiraportteja ja kirja-arvioita tieteellisiin lehtiin ja muihinkin julkaisuihin. 

Konferenssiraporteissa yhteiskirjoittaminen kollegan kanssa on usein hyvin hedelmällistä, sillä kaksi näkee 

konferenssissa aina enemmän kuin yksi. 

Oman tutkimusaiheen popularisointi kannattaa, sillä yhteiskunnallinen vuorovaikutus on tärkeä osa tutkijan 

työtä. Ajankohtaisiin aiheisiin kiinnittyvä sanomalehden yliöteksti tai artikkeli populaarissa tiede- tai 

kulttuurilehdessä auttavat jäsentämään omaa aihetta, ja niiden avulla osallistutaan asiantuntijana 

tiedemaailman lisäksi muihin yhteiskunnallisesti vaikuttaviin keskusteluihin. 

Ota yhteyttä lehden toimitukseen, kun alat suunnitella kirjoittamista, ja tutustu lehden ohjeisiin eri 

tekstityypeistä. 

 

Missä voi julkaista? 

Mieti, kenelle kirjoitat artikkelisi – valitse julkaisukanava sen profiilin mukaan. Lue erilaisia tieteellisiä lehtiä, 

tutustu niiden profiileihin ja löydä joukosta ne, jotka sopivat omaan aihepiirisi. Tieteellisten Seurain 

Valtuuskunnan (TSV) Julkaisufoorumissa (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/) eri alojen tieteellisen lehdet on 

luokiteltu tasoille 1–3, joista kolmas taso sisältää kaikkein korkeatasoisimmiksi arvioidut julkaisukanavat.  

Vapaan saatavuuden eli open access -lehdet ovat internetissä kaikkien tavoitettavissa. Aina julkaisukanava ei 

edes ole lehti vaan vaikkapa verkkoportaali. Kysy sopivia lehtiä ohjaajaltasi ja kollegoiltasi ja etsi oman 
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tieteenalasi julkaisukanavia esimerkiksi Julkaisufoorumin sivuilta. Tutustu Tutka-julkaisujärjestelmään 

(http://tutka.jyu.fi/tutka/) ja katso, missä lehdissä alasi kollegat ovat julkaisseet. 

 

Milloin kannattaa julkaista? 

Julkaisujen suunnittelu on tärkeää! Julkaisuprosessi on yleensä varsin hidas. Kun ensimmäinen versio 

artikkelikäsikirjoituksesta on valmis, on työ usein vasta alussa. Artikkeliväitöskirjan tekijälle voi olla hyödyksi 

suunnitella eri tekstien aikatauluja realistisesti, jotta julkaisuprosessin hitaus ei viivästytä väitöskirjan 

valmistumista. Voi esimerkiksi olla hyvä työstää useaa tekstiä samaan aikaan, jos ne ovat eri vaiheissa: kun yksi 

on referee-prosessissa, voi suunnitella seuraavaa. 

Tieteelliset lehdet ilmestyvät tavallisesti 1–4 kertaa vuodessa. Konferenssiraportit ja kirja-arviot ovat 

ajankohtaista materiaalia, ja koska ne eivät yleensä käy läpi vertaisarviointiprosessia, niiden julkaisuprosessi on 

usein nopeampi. Lehtien kotisivuilta löytyvät eri tekstien deadlinet. 

Alkuvaiheessa oleva tohtorikoulutettava voi halutessaan kirjoittaa artikkelin gradunsa pohjalta. Voi olla myös 

hyödyllistä kirjoittaa katsausartikkeli esimerkiksi aiheeseensa liittyvästä tutkimuksesta, teoria- tai 

metodikeskustelusta. Huolellisesti tehty konferenssiesitelmä toimii usein hyvänä pohjana artikkelille.  

Loppuvaiheessa oleva, monografiaväitöskirjaa tekevä tohtorikoulutettava voi kirjoittaa artikkeliksi esimerkiksi 

osan väitöskirjansa tuloksista. 

Monet lehdet julkaisevat mielellään väitöslektioita. 

 

Miten julkaiseminen käytännössä tapahtuu? 

Voit kirjoittaa yksin tai yhteistyössä muiden kanssa toimien tutkimusparina tai -ryhmänä. Esimerkiksi artikkelin 

kirjoittaminen yhdessä ohjaajan tai kollegan kanssa voi olla hyvä tapa opetella tieteellistä kirjoittamista. 

Jyväskylän yliopiston julkaisueettisistä periaatteista löytyy ohjeita siitä, missä järjestyksessä kirjoittajien nimet 

tulevat julkaisuun: yleensä se, joka on tehnyt eniten työtä julkaisun eteen, mainitaan nimilistassa 

ensimmäisenä 

(https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/eettinentoimikunta/eettiset_ohjeet/julkaisueettiset%20periaatteet). 

Eettisen toimikunnan ohjeet koskevat väitöskirjan lisäksi myös kaikkea muuta julkaisemista 

(https://www.jyu.fi/hallinto/toimikunnat/eettinentoimikunta/eettiset_ohjeet/julkaisueettiset%20periaatteet).  

Kirjoittamaan oppii harjoittelemalla: 

• Lue ja arvioi erilaisia tieteellisiä tekstejä myös niiden rakenteen, argumentaation ja kielen kannalta. 

Vertaile tekstien erilaisia aloituksia ja lopetuksia – ne ovat artikkelisi kokonaisuuden kannalta kriittisiä 

osia.  

• Keskustele julkaisusuunnitelmasta ohjaajiesi kanssa ja pyydä heiltä kommentteja. 

• Pohdi erilaisia otsikointitapoja. Toimiva otsikko on kiinnostava ja kuvaa tekstin sisältöä.  

• Abstrakti eli tiivistelmä on artikkelisi käyntikortti, jolla houkuttelet lukijan tutustumaan koko tekstiin. 

Lue erilaisia abstrakteja ja harjoittele keskeisten asioiden tiivistämistä. Kiinnitä huomiota myös 

avainsanojen valintaan; niiden avulla artikkelisi löytyy esimerkiksi eri tietokannoista. 
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• Opettele sekä vastaanottamaan että antamaan rakentavaa palautetta. Kyse on aina tekstin 

parantamisesta, ei koskaan kirjoittajasta itsestään.  

• Osallistu kirjoittajakoulutukseen. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa: 

o Jyväskylän yliopiston kielikeskus (https://kielikeskus.jyu.fi/jatko-opiskelijoille) tarjoaa erityisesti 

tohtorikoulutettaville suunnattua opetusta tieteellisestä kirjoittamisesta niin suomeksi kuin 

englanniksi.  

o Humanistinen tiedekunta ja Ihmistieteiden metodikeskus (IHME) 

(https://www.jyu.fi/ytk/laitokset/ihme) tarjoavat toisinaan tieteellisen kirjoittamisen opetusta 

– seuraa sähköpostilistoja. Voit ehdottaa kursseja, joita tarvitset, sillä todennäköisesti myös 

muut pohtivat samanlaisia kysymyksiä. 

o  Jyväskylän yliopiston kirjasto tarjoaa monenlaista koulutusta 

(https://kirjasto.jyu.fi/tiedonhaku/koulutuskalenteri) tieteelliseen tiedonhakuun, 

viitteidenhallintaan ja julkaisemiseen liittyen. Osallistu, ole aktiivinen ja etsi tietoa. 

• Kirjoitusohjeita on saatavilla paljon myös verkossa. Etsi tietoa, ole kriittinen, vertaile eri lähteitä ja 

löydä niistä itsellesi ja aiheeseesi sopivimmat tavat. Ks. esim. Oulun yliopiston Tutkimuksen 

työkalupakki (https://wiki.oulu.fi/pages/viewpage.action?pageId=8290760), Wikipedian artikkeli IMRD-

rakenteesta (http://fi.wikipedia.org/wiki/IMRD-rakenne) tieteellisessä artikkelissa ja tutustu eri lehtien 

määritelmiin hyvästä artikkelista (esim. Kulttuurintutkimus-lehti: 

http://www.jyu.fi/kulttuurintutkimus/kirjoitusohje.html).  

• Sisällön lisäksi on hyvä tuntea esimerkiksi erilaisia viittauskäytäntöjä. Tutustu huolellisesti julkaisijan 

viittausohjeisiin ja noudata niitä pilkuntarkasti. Lehden toimitus auttaa sinua julkaisemisessa, mutta ei 

ole assistenttisi – julkaisu pitää viimeistellä itse. 

• Tarkista lopuksi, että tekstistä löytyy oikea ns. affiliaatio eli se yliopisto (ja tarvittaessa laitos), jossa 

kirjoittaja työskentelee tai toimii tohtorikoulutettavana – tässä tapauksessa Jyväskylän yliopisto. 

Kirjoittajan affiliaation tulee käydä ilmi julkaisusta. 

 

Julkaisemisen jälkeen – entä sitten? 

Julkaiseminen on yhtä tyhjän kanssa, jos kukaan ei tiedä siitä. Kun artikkelisi tai muu tekstisi kuten kirja-arvio 

tai konferenssiraportti on ilmestynyt, ilmoita siitä JY:n kirjastolle, joka syöttää tiedot Tutkaan. Olet itse 

vastuussa siitä, että Jyväskylän yliopiston nimissä tai jatko-opintojen osana tehty julkaisu on ilmoitettu 

kirjastoon. Tutka-järjestelmän tiedot kertovat sekä omasta että oppiaineesi ja laitoksesi aktiivisuudesta, ja 

järjestelmän tietojen ajantasaisuus on hyvin tärkeää. Julkaisut luokitellaan yleisesti käytössä olevalla 

Opetusministeriön luokituksella, johon saat ohjeet Tutkan sivuilta 

(http://tutka.jyu.fi/help/osiot/julkaisut/julkaisutyypit). 

Julkaistu teksti on aina meriitti, myös muualla kuin akateemisessa maailmassa. Lisää julkaisu ansio- tai 

julkaisuluetteloosi, portfolioosi tai kotisivuillesi. Jos haluat viestiä tuloksistasi laajemmalti, voit olla yhteydessä 

Jyväskylän yliopiston viestintäpalveluihin (https://www.jyu.fi/yliopistopalvelut/viestinta). Viestintäpalveluiden 

asiantuntijat auttavat myös väitöstiedotteesi kirjoittamisessa. 

Ole ylpeä julkaisustasi!    

Suunnittelijat Kirsi-Maria Hytönen ja Ilona Riikonen  


