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PÄÄKIRJOITUS

TUUKKA TAMMI

YP:n kustantajapohja laajenee

Kuten tarkkaavaisimmat lukijat jo huomasivat käsillä olevan lehden sisäkannesta, 
YP:lle on ilmaantunut THL:n rinnalle kaksi uutta kustantajaa: Eläketurvakeskus 
ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta. 

Muutoksen taustalla on sekä vetoa että työntöä. Työntöpuolella kustantajapoh-
jan laajentamiseen johtanut prosessi käynnistyi noin vuosi sitten, kun THL:n mit-
tavat budjettileikkaukset osuivat myös YP-lehteen. THL halusi säilyä YP:n kus-

tantajana, mutta samalla päätettiin ehdottaa kumppanuutta tietyille yliopis-
toille ja tutkimuslaitoksille. Tavoitteena oli turvata lehden nykyinen laajuus 
ja toimituksellinen taso.

Usean kustantajan malli ei ollut ajatuksena kuitenkaan aivan uusi. Jo 
aiem min toimituskunnassa oli tunnettu vetoa sitä kohtaan ja mietitty,  

että useamman kustantajan malli olisi lehdelle luonteva. YP:n kattama si-
sältöalue kun on koko sen 20-vuotisen olemassaolon ajan ollut kustantajiensa  

– ensin Stakesin, sitten THL:n – työmaata huomattavasti laajempi. Taustatahoja 
voisi siksi olla useita ja keskenään erilaisia. 

Taustalla on siis vetoa entistä monipuolisempaan tutkimuslaitospohjaan ja niu-
kentuvan talouden aikaansaamaa työntöä. 

On siksi mainiota, että Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnas-
sa ja Eläketurvakeskuksessa tunnettiin myös vetoa YP:tä kohtaan. Molemmat so-
pivat erittäin hyvin lehden taustatahoiksi. Molempien laitosten asiantuntijat ovat 
jo vuosia olleet aktiivisesti mukana YP:n tekemisessä niin toimitusneuvoston jäse-
ninä, kirjoittajina kuin refereinä. 

Tampereella siirryttiin tämän vuoden alussa suurempiin kokonaisuuksiin ja uusi 
yhteiskuntatieteiden tiedekunta yhdistää hyvin ”YP:n näköisesti” terveys-, yhteis-
kunta- ja kulttuuritieteet. Eläketurvakeskus puolestaan on THL:n tapaan lakisää-
teinen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tehtäviin kuuluu omalta osaltaan taa-
ta, että maassamme julkaistaan laadukasta yhteiskunta- ja taloustieteellistä hyvin-
vointitutkimusta – myös suomeksi. 

Henkseleitä paukuttamatta voi todeta, että Yhteiskuntapolitiikka on yksi merkit-
tävimmistä suomenkielisistä vertaisarvioiduista ja monitieteisistä hyvinvointitut-
kimusta julkaisevista lehdistä. Uusien kustantajakumppaneiden kanssa ja ansios-
ta voimme jatkossakin tuottaa huoliteltua ja sisällöllisesti rikasta lehteä, joka myös 
tavoittaa hyvin yleisönsä. Kuten mainostekstimme kuuluu: ”YP:n jutuilla on tai-
pumusta saada julkisuutta, herättää uteliaisuutta, virittää keskustelua ja jopa käyn-
nistää toimenpiteitä.” YP on yhteiskunnallisen hyvinvointitutkimuksen avoin foo-
rumi – yliopistojen, tutkimuslaitosten ja kaikkien tutkimuspohjaisesta yhteiskun-
tapoliittisesta keskustelusta kiinnostuneiden ihmisten yhteinen lehti.

(Kumppanuuskeskusteluita on käynnissä vielä muutaman tahon kanssa, joten 
voi hyvin olla, että kustantajapohja laajenee vielä nykyisestäkin.)


