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Uusi pohjoismainen ohjausalan tutkimuslehti on täällä

Nordic Journal of Transitions, Careers and Guidance (NJTCG) on uusi kansainvälinen julkaisufoorumi kasvavalle
pohjoismaiselle ohjausalan tutkimukselle. Lehti julkaisee artikkeleita yksilön suhteesta koulutukseen ja työhön
keskittyen laajasti uramuutoksiin ja ohjaukseen institutionaalisissa, sosiaalisissa ja poliittisissa yhteyksissä. Lehden
ensimmäinen numero ilmestyi joulukuussa 2020.  

NTJCG-lehden päämääränä on edistää pohjoismaisen ohjausalan tutkimuksen näkyvyyttä, tutkimukseen liittyvää
kansainvälistä keskustelua ja kehittämistä. Open Access -periaatteella toimiva avoin verkkojulkaisu ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa. Artikkeleita julkaistaan (online first) kuitenkin liukuvasti ennen kokonaisen numeron julkaisua. Näin
varmistetaan ettei sisällön julkistamisessa ole tarpeettomia viiveitä. Jos artikkeli hyväksytään julkaistavaksi, se
julkaistaan verkossa yleensä osana lehden seuraavaa numeroa (poikkeuksena teemanumerot). Kaikki julkaistut
artikkelit käyvät läpi anonymisoidun vertaisarviointimenettelyn. 

Lehden pitkän aikavälin tavoitteet ovat seuraavat:

tukea pohjoismaisella tasolla tutkimusosaamisen
kehittymistä ohjauksen alalla
tukea tutkimustulosten jakamista Pohjoismaissa
tarjota julkaisukanava laadukkaalle tutkimukselle,
joka kohdistuu siirtymiin, uraan ja/tai ohjaukseen
eri konteksteissa
Lisätä pohjoismaisten tutkijoiden näkyvyyttä ja
siten menestystä EU:n -rahoittamassa toiminnassa
sekä muussa kansainvälisessä tutkimusyhteistyössä

Lehti pyrkii laajentamaan osallistumista akateemiseen ja ammatilliseen keskusteluun erityyppisten
julkaisumateriaalien kautta. Paitsi tutkimusartikkeleja, lehdessä julkaistaan suppeampia ohjauksen käytäntöihin tai
politiikkaan liittyviä artikkeleita (practice and research articles) sekä tutkimuksenalaan liittyviä katsauksia. Koska ala
on luonteeltaan monitieteinen, eri tieteenaloja ja näkökulmia edustavia artikkelit ovat tervetulleita.
Artikkeliehdotuksia voi lähettää ympäri vuoden ilman erillisiä aikarajoja (poikkeuksena mahdolliset teemanumerot,
joista tiedotetaan erikseen ja joilla on oma aikataulunsa). Lehden päätoimittajina toimivat Fredrik Hertzberg
(Tukholman yliopisto) ja Jaana Kettunen (Koulutuksen tutkimuslaitos, Jyväskylän yliopisto). Toimituskunnan muut
jäsenet tulevat Islannista, Norjasta ja Tanskasta.  

Kirjoittaja:  
Jaana Kettunen, Varajohtaja, Koulutuksen tutkimuslaitos 
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Lisätietoa:  
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