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ajassa liikkuu

Yhteiskuntapolitiikka-lehden 
uudeksi päätoimittajaksi on ni-
mitetty 1.5.2012 lukien Tuuk-
ka Tammi. Nykyinen päätoi-
mittaja Matti Virtanen jää täys-
eläkkeelle syyskuun alussa tänä 
vuonna. 

Tuukka Tammi, 43, on väitel-
lyt 2008 valtiotieteiden tohto-
riksi Helsingin yliopistossa.

YP on Tuukka Tammelle mo-
nella tapaa tuttu lehti. Hän on 
julkaissut siinä tutkimusartik-
keleita ja muita kirjoituksia se-
kä toiminut usean vuoden ajan 
lehden refereenä. Viime kevääs-
tä lähtien Tammi on ollut YP:n 
toimitusneuvoston jäsen. Vuo-
desta 2007 alkaen Tammi on 
koordinoinut YP:n verkkosivu-
jen toista blogia eli Yhteiskun-
tablogiikkaa ja ollut myös yk-
si sen kirjoittajista. Tammi on 
toiminut refereenä myös muil-
le kotimaisille ja kansainvälisil-
le tutkimusjulkaisuille ja toimi-
nut niistä kahden toimitusneu-
vostossa. Lisäksi Tammella on 
kokemusta muiden lehtien ja 
kirjojen toimittamisesta, teks-
tien editoinnista ja yhteistyös-
tä kirjoittajien kanssa.

Tällä hetkellä Tuukka Tammi 
työskentelee kahdella työnanta-
jalla: THL:ssä ja A-klinikkasää-
tiöllä. THL:ssä Tammi on toi-
minut tämän vuoden alusta lu-

kien puolipäiväisenä erikoistut-
kijana Suomen Akatemian ra-
hoittamassa tutkimusprojektis-
sa, jossa tarkastellaan päihde- ja 
mielenterveyspalveluiden integ-
roitumisen vaikutuksia. A-kli-
nikkasäätiöllä Tammi on toimi-
nut tutkimuspäällikkönä.

Tuukka Tammen erityisala 
on päihde-, addiktio- ja raha-
pelitutkimus. Tammen väitös-
kirja (2007) käsitteli huumepo-
litiikan muutosta Suomessa ja 
kansainvälisesti. Tammi on toi-
minut aktiivisesti addiktiotutki-
muksen kotimaisissa ja kansain-
välisissä verkostoissa sekä erilai-
sissa luottamus- ja asiantuntija-
tehtävissä. Tutkimustyön lisäk-
si Tammi on aiemmin toiminut 
erilaisissa viestintätehtävissä.

Siteerattakoon lopuksi Tuuk-
ka Tammen perustelua, mik-
si hän haluaa YP:n päätoimit-
tajaksi:

”YP on hieno lehti, jota voi 
hyvällä syyllä kutsua menestys-
tarinaksi. Se on verrattain lyhy-
en historiansa aikana vakiinnut-
tanut paikkansa hyvinvointipo-
liittisen tutkimuksen ja siihen 
pohjautuvan keskustelun mer-
kittävänä areenana Suomessa. 
YP on löytänyt luontevan sijan 
yhtäältä tieteenalakohtaisten 
lehtien ja toisaalta ei-tieteellis-
ten ammattijulkaisujen rinnal-
la. Lisäksi YP on pärjännyt hy-
vin kansainvälistyvän tiedejul-
kaisemisen ympäristössä. Se on 
haluttu julkaisufoorumi ja laa-
jalti luettu lehti. ”
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