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Toimittajan palsta
Tulevan päätoimittajan tervehdys
Tämän lehden päätoimittajana vuodesta
2009 toiminut Jorma Tarhio, jonka johdolla lehdestä tulee nyt ilmestyneeksi kuusi
numeroa, halusi palata tavalliseksi toimittajaksi. Tietojenkäsittelytieteen Seuran
(TKTS) hallitus pyysi minua uudeksi päätoimittajaksi, ja otin kunniatehtävän vastaan suorastaan innostuneesti. Lehden toimituskunta laajeni samalla nelihenkiseksi,
mutta eri tutkimusalojen kattamiseksi voisi olla hyvä saada joukkoon vielä ainakin
yksi toimittaja, esimerkiksi tietojärjestelmätieteilijä.
TKTS:n verkkosivulla sanotaan: ”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.” Lisäksi lehdelle on edellisten päätoimittajien aikana muodostunut tietynlainen henki ja tyyli, enkä halua muuttaa sitä ainakaan radikaalisti. Seuran hallitus ja lehden toimituskunta ovat kuitenkin evästäneet minua useilla hyvillä huomioilla ja
näkemyksillä lehden kehittämisestä. Lisäksi kuulisin mielelläni lukijoiden mielipiteitä siitä.
Lehti pysyy ainakin valtaosaltaan suomenkielisenä, mutta myös ruotsinkielisiä
artikkeleita otetaan vastaan. Itse olen aina pitänyt tärkeänä sitä, että tieteenalastamme puhutaan ja kirjoitetaan myös suomeksi, vieläpä hyvällä suomen kielellä.
Joskus voitaisiin kenties julkaista kirjoituksia myös saameksi, jos joku innos-

tuisi sellaista tarjoamaan ja löytäisimme
myös saamea osaavan arvioijan. Sen sijaan englanninkielisiä kirjoituksia lehteen
ei edelleenkään oteta. Niille, jotka haluavat kirjoittaa englanniksi, on tarjolla valtava määrä muita foorumeja huipputasolta
roskaluokkaan.
Tähänastinen kirjoitusten hyväksymismenettely on tietääkseni ollut kevyt:
yleensä yksi toimittaja on lukenut tarjotun artikkelin ja arvioinut, kelpaako se julkaistavaksi. Tämä menettely sopii edelleenkin esim. tapahtumista raportoiville
ja poleemisille kirjoituksille. Varsinaisesti tieteellisiksi tarkoitettujen artikkelien
arviointia kannattanee kuitenkin kehittää
sellaiseksi, että lehti kelpaisi opetus- ja
kulttuuriministeriön ykkösluokkaan.
Uutuudeksi ottaisin lehteen mielelläni säännöllisen sanastopalstan, jolla esitettäisiin tietojenkäsittelyalan uusille (ja ehkä joskus vanhemmillekin) termeille suomenkielisiä vastineita. Tietojenkäsittelytieteistä suomeksi kirjoittamistahan vaikeuttaa vakiintuneen terminologian puuttuminen. Tällaisen palstan toteutuminen
vaatisi eri erikoisalojen edustajien mielenkiintoa ja aktiivisuutta. Muistan, että muutamia vuosikymmeniä sitten on julkaistu
ainakin ohjelmoinnin ja ohjelmointikielten englantilais-suomalaisia sanastoja.
Perinteisen painetun lehden julkaisemista jatketaan ainakin toistaiseksi, ja
rinnakkaista digitaalista julkaisemista kehitetään eteenpäin. Verkkolehdessä voisi
tarvittaessa olla esim. sellaisia artikkelien
liitteitä, joita ei ole järkevä painaa.
Valtaosa Tietojenkäsittelytiede-lehden
artikkeleista on aina tullut Helsingin yli-

Sakkinen

opiston, Teknillisen korkeakoulun/Aaltoyliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston tutkijoilta. Toivoisin muiden
yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja
myös korkeakoulumaailman ulkopuolisten organisaatioiden osuuden kasvavan.
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Lopuksi toivoisin lehteen tarjottavan
enemmän kirjoituksia oma-aloitteisesti
kuin tähän asti. Me toimittajathan emme
ole lehden isiä tai äitejä vaan pikemminkin kätilöitä.
— Markku Sakkinen —

