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Pääjohtaja Pekka Puska on päät-
tänyt täydentää 1.6.2011 alka-
en Yhteiskuntapolitiikka-lehden 
toimitusneuvostoa kolmella uu-
della jäsenellä, jotka ovat profes-
sori Marika Jalovaara (Helsingin 
yliopisto), professori Susan Kui-
valainen (Turun yliopisto) ja tut-
kimuspäällikkö Tuukka Tammi 
(A-klinikkasäätiö).

Täydennyksen taustalla on 
Tieteellisten seurain valtuus-
kunnan käynnistämä hanke tie-
teellisten julkaisujen laadun ar-
vioimiseksi. Hankkeessa yhdek-
si tieteellisen lehden kriteeriksi 
on nousemassa se, että toimi-
tusneuvostossa on organisaa-
tion ulkopuolisia jäseniä. Kos-
ka nykyisen toimitusneuvoston 

jäsenet ovat kaikki THL:n tut-
kijoita, kokoonpanoa haluttiin 
täydentää talon ulkopuolisilla 
asiantuntijoilla. Neuvoston ny-
kyiset jäsenet ovat Jussi Simpu-
ra (pj.), Marko Elovainio, Pek-
ka Hakkarainen, Piia Jallinoja, 
Seppo Koskinen, Antti Uutela 
ja Matti Virtanen (siht.).

ajassa liikkuu

YP:n toimitusneuvostoa täydennetty

Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura julkaisi keväällä 2011 ar-
tikkelikokoelman ”Kieli työssä. 
Asiantuntijatyön kielelliset käy-
tännöt”, jossa tarkastellaan uu-
den työelämän, tieto- ja asian-
tuntijatyön kielellisiä käytän-
teitä ja kielitietoisuutta. Teok-
sen johdannossa kirjan toimit-
tajat toteavat, että nykypäivän 
työ on tietotyötä: lähes kaikis-
sa ammateissa on tiedon käsitte-
lyyn liittyviä tehtäviä. Tässä uu-
den tyyppisessä työssä on kes-
kiössä ”kielellinen toiminta eli 
vuorovaikutuksen ja viestinnän 
hallinta”. Kokonaan toinen asia 
on sitten se, tiedostavatko tieto- 
ja asiantuntijatyöläiset, että kieli 
on heidän tärkein työvälineen-
sä, ja huolehditaanko työnteki-
jöiden kieliosaamisesta.

Ulla Tiililä käsittelee artikke-
lissaan ”Sanoilla lavastettu vi-
rasto” kielen merkitystä sosiaa-
li- ja hoiva-alan tehtävissä. Teks-
tien määrä on lisääntynyt: pää-
töksiä on kirjoitettu aina, mut-
ta nykyään niiden lisäksi tuote-
taan suunnitelma-, seuranta- ja 
kilpailutusasiakirjoja. Kirjalli-
sia dokumentteja pidetään luo-
tettavina, niitä pidetään suoras-
taan itseisarvoisina. Kirjoitetul-
la kielellä uskotaan olevan eri-
tyistä voimaa. Tiililä esittää esi-
merkin, joka voisi olla hauska, 
jos se ei olisi jopa groteski: ”--- 
Helsingin sosiaaliviraston kah-
desta sitovasta tavoitteesta vuo-
den 2006 päivähoitotoiminnal-
le toinen oli se, että kaikilla lap-
silla on palvelusuunnitelma − ei 
siis se, että jokainen lapsi saa ai-

kaa, huomiota tai syliä, hyvää 
ruokaa, leikkiä tai lepoa. Toi-
nen tavoite oli tilojen kustan-
nustehokas käyttö.” 

Vaikka sosiaali- ja hoiva-alalla 
tekstien tuotannon merkitys on 
kasvanut, edellytyksistä ei ole 
pidetty huolta. Tiililän mukaan 
tekstejä laaditaan järjestelmissä, 
joita ei ole tarkoitettu tekstien 
tekemiseen, työtekijöiden atk-
taidot ovat puutteellisia ja tie-
tokoneita ei ole riittävästi. Käy-
tännössä teksti laaditaan usein 
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