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Suomen Valtiotieteilijöiden Liit-
to SVAL nimesi 22. lokakuuta
YP:n päätoimittajan Matti Vir-
tasen ”Vuoden Yhteiskunta-
tieteilijäksi”. Aiemmin nimettyjä
ovat olleet mm. Erkki Liikanen,
Jorma Ollila, Anu Kantola ja
Teija Tiilikainen. Viime vuonna
tittelin sai emeritusprofessori
Antti Eskola.

SVAL perustelupaperi valin-
nalle on kokonaisuudessaan seu-
raava:

”Suomen Valtiotieteilijöiden
Liitto SVAL ry on vuodesta
1999 lähtien valinnut Vuoden
Valtiotieteilijän. Tänä vuonna lii-
ton hallitus päätti muuttaa nimi-
tyksen Vuoden Yhteiskunta-
tieteilijäksi. Tämä laajempi titte-
li kuvastaa aikaisempaa parem-
min liiton koko jäsenkuntaa.

Vuoden 2004 Yhteiskunta-
tieteilijä on syntynyt 1949 Kot-
kassa, jossa hän on suorittanut
myös ylioppilastutkinnon vuon-
na 1968. Hän on valmistunut
yhteiskuntatieteiden maisteriksi
Tampereen yliopistosta vuonna
1974.

Hän on työskennellyt vuosi-
na 1981–1997 Alkoholipolitiik-
ka-lehden toimituspäällikkönä
Oy Alko Ab/Stakes. Vuodesta

1998 lähtien hän on toiminut
Stakesissa Yhteiskuntapolitiikka-
lehden päätoimittajana.

Vuoden Yhteiskuntatieteilijän
vuonna 2001 ilmestynyt väitös-
kirja ”FENNOMANIAN PE-
RILLISET, Poliittiset traditiot ja
sukupolvien dynamiikka” käsit-
telee Suomen poliittista elämän-
kertaa neljän avaintapahtuman
avulla: sotien 1809, 1918, 1939–
40 ja 1941–44  vaikutukset.

Teoksen peruskysymys on, mi-
ten sodat ovat muokanneet eri-
ikäisiä polvia ja niiden suhteita:
’Eri ihmisille sama aika on eri ai-
ka, koska se koetaan minuuden
eri kehitysvaiheissa’. Historialli-
nen aines tiivistyy ja yleistyy so-
siaalipsykologiseksi sukupolvi-
malliksi, joka saa empiirisen osan
kuvaustavan merkityksen avau-
tumaan yllättävästä suunnasta.
Fennomanian perilliset on tie-
teellisesti vahva ja uutta luova
kirja – joka kuitenkin on kirjoi-
tettu elävästi ja hyvin.

Vuoden Yhteiskuntatieteilijän
muukin tuotanto kuvastaa kir-
joittajan elävää ja yllätyksellistä
otetta:

1982 Änkyrä, tuiske, huppe-
li/Muuttuva suomalainen hu-
mala

1986 Tahdon teknologia/Joh-
datus uskonnon tulevaisuuteen

1987 Tehtaasta studioon
1994 Kevät 1994.
Vuoden Yhteiskuntatieteilijä

on kirjoittanut lukuisissa julkai-
suissa monenlaisista yhteiskun-
nallisista ilmiöistä rohkeasti ja
luovasti. Varsinaisena kolumnis-
tinakin hän on toiminut Terveys
2000/Hyvä Terveys -lehden pa-
rissa ja toimii edelleenkin Palk-
katyöläinen-lehdessä.

Hän on saanut jo vuonna
1984 mm. Valtion tiedonjulkis-
tamispalkinnon Alkoholipoli-
tiikka-lehden toimittamisesta.
Hän on jo pitkään tullut esille
jäntevänä kirjoittajana ja tasa-
painoisena pohtijana. Hän on
esittänyt julkisuudessa tuoreita
mielipiteitä erilaisista asioista.
Vaikka Vuoden Yhteiskunta-
tieteilijä on jo saanut aikaan pal-
jon, odotukset sanan viljelyn
laajassa kulttuurimaisemassa ei-
vät tulevaisuuden suhteen pie-
nene vaan jatkunevat yhä uusil-
la saroilla.

Vuoden 2004 Yhteiskunta-
tieteilijä on päätoimittaja YTT
Matti Virtanen.”
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