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F o r e w o r d

Päätoimittajalta
Ottaessani nyt vastaan Liiketaloudellisen Aikakauskirjan päätoimittajan tehtävän haluan kiittää 

Liiketaloustieteellisen Yhdistyksen hallitusta luottamuksesta. Lehteä on johdettu hyvin viimeisten 

vuosien aikana ja tulen tekemään parhaani, jotta lehti kehittyisi entistäkin paremmaksi. 

Tieteellisen aikakausikirjan laatu on kiinni ennen kaikkea meistä tutkijoista – tutkimusaiheista ja 

kysymyksen asettelusta, käytetyistä menetelmistä, tulosten raportoinnin laadusta, mutta myös 

siitä, mitä tutkimuksiamme päätämme kullekin lehdelle tarjota. Toivon, että Liiketaloudellisella 

Aikakauskirjalla tulee jatkossa olemaan keskeinen sija sellaisten korkealaatuisten tutkimusten 

julkaisukanavana, joiden aineisto on sidoksissa Suomeen. Uskon myös, että artikkelimuotoisten 

väitöskirjojen yleistyessä Liiketaloudellinen Aikakausikirja voi tarjota mielekkään ja kansainväli-

sesti vertaillen nopean julkaisuväylän joillekin näiden väitöskirjojen artikkeleista.

Yhtälailla lehden laatu riippuu artikkeleiden arvioijien panoksesta. Toivon, että jatkatte rakenta-

van kritiikin linjalla ja suosittelette julkaistavaksi vain artikkeleita, joilla näette aidosti olevan 

annettavaa tiedeyhteisöllemme. Näin varmistamme sen, että lukijat löytävät mielenkiintoista 

luettavaa ja lehdessä julkaistuihin artikkeleihin myös viitataan jatkossa nykyistä enemmän.

Tulen jatkamaan Vesa Puttosen aloittamalla tiellä pyrkien kehittämään keskusteluosiota edelleen 

siihen suuntaan, että liike-elämänkin parissa toimivat löytäisivät lehdestä mielenkiintoista luetta-

vaa. Harvard Business Review:tä vastaavaa instituutiota tästä keskusteluosiosta on ehkä mahdo-

tonta Suomeen kehittää, mutta olisi hienoa, jos meilläkin arvostettaisiin aidosti tutkijoiden pyr-

kimyksiä tutkimustulostensa merkityksen havainnollistamiseen johtamistyössä tai vaikkapa lain-

säädäntötyössä toimiville.

Lopuksi esitän toivomuksen niille suomalaisille yliopistoille ja korkeakouluille, jotka arvioivat 

henkilökuntansa suoritusta julkaisujen laadun perusteella. Toivon, että Liiketaloudellisessa Aika-

kausikirjassa julkaistut tutkimukset noteerataan näissä arvioissa. Ymmärrän pyrkimyksen kansain-

välistyä ja pyrkimyksen kannustaa tutkijoita julkaisemaan alan parhaissa lehdissä. Mutta kuten 

yllä olen linjannut, joskus saattaa olla hyväkin syy julkaista korkeatasoista tutkimusta kotimaises-

sa lehdessä. Annetaan tutkimuksen laadun ratkaista, ei vain julkaisukanavan. Hyväksymällä Lii-

ketaloudellisessa Aikakauskirjassa julkaistut laadultaan hyvät artikkelit kelpo suorituksina voim-

me yhdessä myötävaikuttaa tämän arvokkaan ja perinteikkään instituution kehittymiseen.
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