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ajassa liikkuu

Onnittelen lehteä ja kiitän täs
tä mahdollisuudesta käyttää pu
heenvuoro tilaisuudessa, jossa 
juhlimme Suomen parasta yh
teiskuntatieteellistä lehteä! Mikä 
tekee lehdestä sellaisen? Arvioni 
mukaan taustalla on ensisijaisesti 
lehden sisältö, joka muodostuu 
lehden pitkästä, arvokkaasta his
toriasta, johon on aina kuulunut 
avantgardistinen ote – olla ajassa 
ja aikaansa edellä havainnoimas
sa sosiaalisia ilmiöitä. Toinen si
sällön laatua tuottava seikka on 
lehden hyvä, erinomainen toi
mittaminen. Tässä lehdessä luo
daan kommunikatiivinen orkest
rointi, kudos, jossa kirjoitusten 
tarjoajat, kirjoittajat, reviewerit 
ja lukijat keskustelevat keskenään 
– tämä orkestrointi on YP:n eh
doton vahvuus eikä vastaavaa ole 
millään muulla suomalaisella yh
teiskuntatieteellisellä lehdellä, 
joita usein tehdään o.t.o eli har
rastelupohjalta. 

Yhteiskuntapolitiikkalehden 
kantava rakenne on sen toimi
tuksen suurenmoinen asiantunti
juus, josta olen itse saanut naut
tia kaikissa lehden tarjoamissa 
rooleissa eli kirjoituksen tarjoaja
na, kirjoittajana, refereenä ja lu
kijana. Tässä lehdessä sosiaalitie

teellisen tiedon jännittävyys, so
siaalitieteellisen tiedon omalaa
tuinen luonne syklisenä ja spi
raalisena tietämyksenä saavat ar
voisensa puitteet.

Yhteiskuntapolitiikkalehdes
sä on tunnelma, ilmapiiri, jota 
luovat lehden ryhmittely, rytmi, 
estetiikka, jotka kaikki palvele
vat tärkeintä asiaa eli lukemis
ta ja luetun sisäistämistä ja op
pimista. Tämä lehti ei petä luki
jaansa; en ole kertaakaan petty
nyt tähän lehteen, jonka luen ai
na kannesta kanteen ja mahdol
lisuuksien mukaan heti lehden 
käsiini saatuani.

Artikkelit, Analyysit, Avauk
set, Ajassa liikkuu, Ajatusten To
nava ja vielä taiteen, runon vie
railut lehdessä – siinä on elegans
sia, jota ei ole missään muussa 
lehdessä! Yhteiskuntapolitiikal
la on viisi A:ta – A, A, A, A, A 
+ pääkirjoitus. (Suomen valtiol
la on kansainvälisissä luottoluo
kituksissa kolme A:ta ja plus, 
AAA+.) Yhteiskuntapolitiikal
la on viisi A:ta ja plus. Vain pa
ri kertaa näinä kymmenenä vuo
tena lehdessä, sen sisäsivuilla, on 
mielestäni esiintynyt hiukan tul
vavettä jostain toisesta joesta, 
kenties jostakin ajatusten Koke
mäenjoesta, ja arvelen, että taus
talla on se, ettei päätoimittaja
kaan loputtomasti jaksa taistel
la joidenkin jääräpäisten kirjoit
tajien kanssa.

Lehden nimi – Yhteiskunta
politiikka – ei voisi olla parem
pi. Se kuvaa lehden laajaalai
suutta, ja kuitenkin lehti on sel
keästi yhteiskuntatieteellinen ja 
sosiaalitieteellinen asianmukai
sine painotuksineen (mm. huo
noosaisuus, päihdekysymykset, 
hyvinvointijärjestelmä). Kah
ta asiaa toivoisin lehden sivuil
le: ympäristöpolitiikan ja ilmas
tokysymyksen tarkastelemis
ta arkiseen elämäämme nyt tosi
asiana kuuluvana seikkana (ym
märrän, että asian ilmaantumi
nen on kirjoittajista kiinni), toi
von tätä nimenomaan arkisena, 
sosiaalisena kysymyksenä, ja yli
opiston opettajana toivoisin li
säksi yhtä supplementtia eli eri
koisnumeroa vuodessa eli kuu
desta numerosta yksi erikoisnu
mero, jonka voisi ottaa kurssi
kirjaksi. Teemoina voisivat ol
la esimerkiksi juuri päihdekysy
mykset, huonoosaisuus ja köy
hyys, terveydenhuollon makro
tarkastelut, hyvinvointipolitiik
ka jne. Erikoisnumero edellyt
täisi, että nykyään niin maltta
mattomat kirjoittajat jaksaisivat 
odottaa kirjoituksensa julkaise
mista, eli juttuja pitäisi kumu
loida erikoisnumeroa varten.

Otan lopuksi esille omakoh
taiset kokemukset Yhteiskun
tapolitiikkalehdestä ja samal
la siirryn vertailevaan tarkaste
luun. Lehti on kymmenen viime 
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vuoden aikana julkaissut neljä 
tutkimustani refereeartikkelei
na, niistä kaksi kollegojen kans
sa yhteistyössä kirjoitettuja. Li
säksi lehti on julkaissut muuta
mia kirjaarvostelujani sekä kuu
si matkakertomustani Viroon ja 
Venäjälle, ja seitsemäs matka
kertomus (Saksaan) on menossa 
painoon. – Kuluneiden kymme
nen vuoden aikana olen kirjoit
tanut muuallekin kuin Yhteis

kuntapolitiikkaan ja voin teh
dä vertailua. Olen yhteistyöryh
missä mm. kirjoittanut neljäl
le kansainväliselle kustantajalle 
eli Aveburylle Britanniaan, Ha
worth Pressille Yhdysvaltoihin, 
SpringerVerlagille Saksaan ja 
Macmillanin globaalille mark
kinalle. Kaikista kyseisistä kus
tantamoista olen työryhmien 
jäsenenä saanut osakseni hyvää 
readerpalvelua ja editoriaalista 

apua – viimeksi Macmillanilta 
kaikki kyseinen kerrassaan erin
omaista, luxoriöösiä. Kun siis 
voin vertailla tällaisella kirjoitta
jakokemuksella, voin myös sa
noa: (Macmillaniinkin verrat
tuna) parasta intellektuaalista ja 
kollegiaalista kritiikkiä, tukea ja 
mentorointia olen aina saanut 
päätoimittaja Matti Virtaselta. 
Kiitos Matti, ja haluan kohottaa 
maljan sinulle! 

Yhteiskuntapolitiikkalehden 
verkkosivujen rakenne on koke
nut muodonmuutoksen lehden 
10vuotisjuhlan kunniaksi. Uu
distuksella on pyritty lehtimäi
sempään suuntaan. 

Juhlan kunniaksi YP:n verk
kosivuilla aloittaa YP 10 vuotta 
sitten palsta, jolla esitellään hel
miä kymmenen vuoden takai
sesta YP:stä. Ensimmäisenä ar
kiston aarteena esitellään Klas
sikkosarja.

Lehden pääosastoilla on nyt 
omat osionsa verkkosivuilla. 
Uuden lehden pääkirjoitus jul
kaistaan sivuilla kuten ennen
kin, mutta nyt myös artikkeleis

ta, analyyseistä ja avauksista jul
kaistaan lyhyt tiivistelmä.

Arkisto on saanut uuden il
meen. Artikkelit ja muut teks
tit julkaistaan jatkossa erillisi
nä pdftiedostoina, koko leh
den sisältäviä pdftiedostoja ei 
siis enää julkaista. Myös vanha 
arkisto työstetään samanlaiseksi 
kevään ja kesän aikana.

Uutta on aiheen mukainen 
hakemisto. Artikkelit, analyysit 
ja avaukset on jaoteltu teemo
jen alle. Teemoja ovat alkoho
li, alueellinen kehitys, huumeet, 
ikääntyminen, koulutus ja työ, 
köyhyys, lapset ja nuoret, sosi
aali ja terveyspalvelut, sosiaali

turva, sukupuoli ja sukupolvet, 
tuottavuus, tupakka sekä tutki
mus, kehittäminen ja innovaa
tiot. Tarpeen mukaan teemoja 
lisätään. Aiheen mukainen ar
kisto sisältää tällä hetkellä vuo
sina 2005–2008 ilmestyneiden 
lehtien sisällöt, mutta myös tätä 
arkiston osaa täydennetään ke
vään ja kesän aikana. 

Kaikenlainen palaute YP:n 
verkkosivuista on tervetullutta. 
Palautetta ja kehitysehdotuksia 
voi lähettää sivustosta vuoden
vaihteesta alkaen vastanneelle 
verkkotoimittaja Katri Kleemo
lalle (katri.kleemola@stakes.fi).

www.stakes.fi/yp
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