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Päätoimittajan palsta
Linjauksia
Lehden toimituskunta on kierrättänyt tehtäviä: Antti Valmari on siirtynyt tavalliseksi toimittajaksi ja allekirjoittanut on
ottanut vastaan päätoimittajan tehtävän.
Antti vastasi päätoimittajana 12 numeron
toimittamisesta seitsemän vuoden aikana.
Saavutusta juhlistamme julkaisemalla sanaristikon lehden takakannessa.
Päätoimittajana haluan jatkaa samalla linjalla kuin edeltäjäni. Lehden julkaisijan, Tietojenkäsittelytieteen Seuran
verkkosivulla todetaan: ”Lehden tarkoituksena on välittää tietoa suomalaisesta tietojenkäsittelytieteiden tutkimuksesta alan tutkijoiden kesken sekä tehdä tätä
tutkimusta tunnetuksi elinkeinoelämälle.
Artikkeleissa esitellään tutkimustuloksia
alan ammattihenkilöiden kannalta yleistajuisessa muodossa.” Siis kirjoitukset eivät
ole tarkoitetut saman erikoisalan tutkijoille vaan tietojenkäsittelijöille yleisesti. Julkaistavien artikkelien tulee olla suomenkielisiä. Painopiste on laajempaa lukijajoukkoa kiinnostavissa teksteissä. Varsinkin katsaukset ja tutkimusalojen esittelyt
ovat toivottavia. Kaikkia lehteen lähetettyjä kirjoituksia ei automaattisesti paineta,
vaan toimitus valitsee julkaistavat artikkelit.
Lehdessä on tilaa pitkillekin kirjoituksille, mutta liiallinen pituus saattaa karsia
potentiaalisia lukijoita. Mielestäni 10–20
sivua on sopiva pituus tyypilliselle artikkelille.
Lehden verkkosivu sisältää ilmestyneiden numeroiden sisällysluettelot. Käytettävissä on myös vapaa tekstihaku luettelokoosteeseen. Luettelokoosteesta on
helposti laskettavissa erilaisia tilastotietoja. Lehdessä on julkaistu ennen tätä numeroa 206 artikkelia ja kolumnia. Kirjoittajia
on ollut yhteensä 143. Lukuun ottamatta

toimittajien palstoja eri yliopistojen osuudet artikkeleista ovat seuraavat:
Helsingin yliopisto
Teknillinen korkeakoulu
Tampereen teknillinen yliopisto
Oulun yliopisto
Tampereen yliopisto
Turun yliopisto
Jyväskylän yliopisto
Kuopion yliopisto
Joensuun yliopisto
Svenska handelshögskolan
Turun kauppakorkeakoulu
Åbo Akademi
Vaasan yliopisto

32,3%
20,6%
14,0%
6,6%
6,6%
4,4%
3,7%
3,7%
2,9%
1,5%
1,5%
1,5%
0,7%
100,0%

Nämä luvut ovat likimääräisiä, koska tekijöiden taustayhteisöä ei kaikissa
sisällysluetteloissa mainita. Artikkeleista
2/3 on tullut kolmesta ensin mainitusta
yliopistosta. Muiden yliopistojen pieniin
osuuksiin lienee osasyynä se, että lehden
toimittajat ovat pääosin edustaneet em.
kolmea yliopistoa.
Vuodesta 1998 lähtien vuosittain on
julkaistu kaksi numeroa lukuun ottamatta vuosia 2006 ja 2008. Kuluvan vuodenkin tulos jäänee yhteen numeroon. Suurin este säännölliselle ilmestymiselle on
tarjottujen kirjoitusten vähäisyys. On toki luonnollista, että aktiiviset tutkijat julkaisevat tuloksensa kansainvälisillä foorumeilla, mutta olisi suotavaa, ettei kotimaista tiedeyhteisöä kokonaan unohdettaisi.
Lehteen tulee aineistoa neljää reittiä.
Valtaosa artikkeleista saadaan pyynnön
perusteella. Toimitus arvioi Tietojenkäsittelytieteen päivien opiskelijaesitelmiä sekä väitöskirja- ja gradukilpailujen parhaita ehdokkaita ja kutsuu niiden pohjalta kirjoituksia. Lisäksi artikkeleita pyydetään suoraan asiantuntijoilta. Pienempi määrä artikkeleita syntyy kirjoittajan
oman aloitteen pohjalta.
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Jatkossa pyrimme saamaan entistä
enemmän väitöskirjoihin ja pro gradu
-töihin pohjautuvia artikkeleita. Tulemme myös lähestymään professorikuntaa
artikkelipyyntöjen muodossa. Julkaisemme mielellämme mm. virkaanastumisesitelmiä ja tutkimushankkeiden tulosten
yhteenvetoja. Toivon lehden lukijoiltakin
kontribuutioita tai vihjeitä. Jos et itse ehdi
kirjoittaa, niin ehkä lähipiirissäsi on joku,
jolla olisi jotain mielenkiintoista kerrottavaa.

Lehdellä on ollut kolme toimittajaa vuodesta 2004 lähtien. Olen valmis
kasvattamaan toimituskuntaa laajemman
asiantuntemuksen ja kosketuspinnan mahdollistamiseksi. Tehtävästä kiinnostuneita pyydän ilmoittautumaan. Toimittajalta
vaaditaan jonkin tutkimusalan hallinnan
lisäksi taitoa arvioida lehteen tulevia tekstejä ja parannella niiden esitystapaa ja kieliasua.
— Jorma Tarhio —

