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Päätoimittajalta
Olen toiminut päätoimittajana kohta kaksi vuotta. Nyt on sopiva aika arvioida LTA:n tilaa ja kat
soa tulevaisuuteen.
LTA:han on lähetetty viimeisen kahden vuoden aikana arvioitavaksi 43 tieteellistä artikkelia ja
7 keskustelupalstalle tarkoitettua puheenvuoroa. Samana ajanjaksona on julkaistu 23 tieteellistä
artikkelia, hylätty 9 ja kaksi on vedetty kommenttien jälkeen pois.
Koska lehti menestyy vain jos siinä on kiinnostavaa luettavaa, olisi erittäin tärkeää, että saisimme
laadukkaita tutkimuksia ja puheenvuoroja arvioitavaksi. Vain tällä tavoin LTA:lla on tulevaisuu
dessa mahdollisuus säilyä hengissä ja kehittyä.
Artikkeleiden osalta olemme valitettavasti siinä tilanteessa, että harva pitää LTA:ta ensimmäisenä
julkaisuvaihtoehtona vähänkään laadukkaammalle tutkimukselle. Kuten vastaanottaessani tämän
tehtävän lokakuussa 2007 kirjoitin, näkisin, että LTA voisi toimia hyvin väylänä sellaiselle laa
dukkaalle tutkimukselle, jonka aineisto ja tulokset ovat vahvasti sidoksissa Suomeen. Lisäksi uskon
edelleen, että artikkelimuotoisten väitöskirjojen yleistyessä ainakin yhden näistä useammasta
vaadittavasta artikkelista voisi julkaista LTA:ssa.
Uutena ajatuksena Liiketaloustieteellisen Yhdistyksen hallituksen kokouksessa nousi esille hyvien
Pro Gradu töiden julkaiseminen artikkeleina. Muilla aloilla, esimerkiksi eläinlääketieteellisessä
tiedekunnassa Helsingissä, opiskelijat ovat ainakin aikaisemmin voineet kirjoittaa opinnäytetyön
sä artikkelin muotoon. Miksi emme harkitsisi samaa liiketaloustieteissä? Ainakin Helsingin kaup
pakorkeakoulun laskentatoimen ja rahoituksen laitoksella tehdään vuosittain lukuisia hyviä tut
kimuksia graduina. Jo valmistuneiden opiskelijoiden houkutteleminen kirjoittamaan gradustaan
artikkeli on vaikeaa, jos työpaikka jo on ja akateeminen ura ei ole tähtäimessä. Toisaalta tutki
musten tulokset jäävät usein vaille ansaitsemaansa huomiota, jos ne jäävät monograﬁoina gradun
statuksella kirjastojen tietokantoihin.
Miksi opinnäytetyön tulee olla liiketaloustieteissä 80–00 sivun monograﬁa? Ei kai laatua tai
työmäärää tässäkään mitata sivumäärällä? Opinnäyte voisi olla artikkeli tai artikkeli laajennettuna
lyhyellä johdannolla ja kirjallisuuskatsauksella. Voisimmeko ajatella, että jos väitöskirjaan vaadi
taan kolme julkaistua artikkelia, Pro Gradu työksi riittäisi yksi ohjaajan julkaisukelpoiseksi arvioi
ma artikkelimuotoon puettu tutkimusraportti. Opiskelijan oikeusturvan kannalta lienee kohtuu
tonta että gradun läpäiseminen olisi kiinni jonkun lehden arviointiprosessista. Siksi en ehdota,
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että artikkelin tulee olla julkaistu ennen kuin opinnäyte voidaan hyväksyä. Eli ainoa muutos, joka
tarvitaan, on muutos ohjaajien asenteissa ja opiskelijoille annattavissa ohjeissa ja vaatimuksissa.
Pro Gradu töiden vaatimukset ovat ymmärtääkseni yliopistojen itsensä määritettävissä.
Todettakoon, että meillä HSE:ssä monet gradut ovat yritysten tai julkishallinnollisten organisaa
tioiden toimeksiantoja, joissa jotakin toiminnan osaaluetta pyritään kehittämään. Tällaisten toi
meksiantotutkimusten kirjoittaminen artikkelimuotoon ei välttämättä ole järkevää eikä niiden
julkaiseminenkaan LTA:ssa tai muissa tieteellisissä aikakauskirjoissa ole perusteltua, ellei niissä
sitten kyetä luomaan jotakin tieteellistä uutuusarvoa omaavaa konstruktiota (vrt. Kasanen et al.,
993) tai tuottamaan tieteellisesti mielenkiintoisia havaintoja toimintatutkimuksen keinoin. Eli
kaikkien gradujen ei tarvitse nähdäkseni noudattaa yllä esitettyä ajatusta, mutta eikö edes osa
voisi? Ja lopuksi käsi sydämelle: kuinka moni meistä Pro Gradujen ohjaajista aidosti lukee ja
arvioi mieluummin 80 sivun gradun kuin 30 sivun artikkelin?
Puheenvuorojen osalta kehotan lukijakuntaa harkitsemaan, josko omien, ehkä muualla jo julkais
tujen tutkimusten käytännön implikaatioista voisi kirjoittaa lyhyen puheenvuoron. Uskoisin, että
näiden jakaminen esim. yrityksissä keskusteltaessa uusista tutkimushankkeista tai jakaminen ja
luetuttaminen esim. johdon koulutusohjelmissa voisi palvella kirjoittajan oman asiantuntija
proﬁilin rakentamisessa.
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