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YP:lle uusi toimitusneuvosto

Yhteiskuntapolitiikka-lehden 
uusi toimitusneuvosto on aloit-
tanut 1. kesäkuuta 2014. Toimi-
tusneuvoston puheenjohtajaksi 
nimitettiin ylijohtaja, professori 
Marja Vaarama. 

Toimitusneuvoston jäsenistä 
puolet on THL:n tutkijoita ja 
puolet muista tutkimuslaitok-
sista:
Marko Elovainio, 
tutkimusprofessori, THL
Pekka Hakkarainen, 
tutkimusprofessori, THL
Päivi Honkatukia, 
professori, Tampereen Yliopisto

Toimitusneuvoston esitteli-
jänä ja sihteerinä toimii päätoi-
mittaja Tuukka Tammi.

Toimitusneuvoston tehtä-
vänä on seurata ja valvoa YP:n 
toimituspolitiikan sekä erityi-
sesti lehden artikkeliosaston 
 referee-käytännön asianmu-
kaista hoitamista. Päätoimitta-
ja vastaa YP:n linjasta itsenäi-
sesti, toimitusneuvoston rooli-
na on osaltaan taata lehden tie-
teellinen taso.

Toimitusneuvoston toimi-
kausi päättyy 31.5.2016.

Piia Jallinoja, 
tutkimuspäällikkö, 
Kuluttajatutkimuskeskus
Marika Jalovaara, 
professori, Turun yliopisto
Sakari Karvonen, 
tutkimusprofessori, THL
Seppo Koskinen, 
tutkimusprofessori, THL
Susan Kuivalainen, 
tutkimuspäällikkö, 
Eläketurvakeskus
Mika Salminen, 
tutkimusprofessori, THL
Esa Väliverronen, 
professori, Helsingin Yliopisto

Kestävä kehitys ja työelämä
MINNA LEINONEN & HANNA YLÖSTALO

Antti Kasvio 
Kestävä työ ja hyvä elämä 
Gaudeamus, 2014

Työelämän tutkimuksen pa-
rissa pitkän uran tehnyt Ant-
ti Kasvio tarkastelee viimeisim-
mässä teoksessaan Kestävä työ ja 
hyvä elämä työtä ja sen muutos-
ta kestävän kehityksen näkökul-
masta. Suomalainen tiedeyhtei-
sö on ollut oudon hiljaa ihmis-
kunnan tulevaisuutta koskevista 
vaaroista kestävään kehitykseen 
tai pikemminkin sen puuttee-
seen liittyen, kuten Kasvio huo-
mauttaa. Teoksellaan hän rik-
koo tämän hiljaisuuden ja hah-
mottelee uudenlaista kestävän 
työn kulttuuria, joka ottaa huo-
mioon niin ihmisen, luonnon 
kuin tulevat sukupolvetkin.

Teos jakautuu johdannon jäl-
keen kolmeen osaan. Ensim-

mäisessä osassa Kasvio käy tii-
vistetysti läpi työn kehitystä ja 
kasvua osoittaen kasvun rajat. 
Valistuksen lupaus, työn mah-
dollistama vapautuminen ai-
neellisen niukkuuden rajois-
ta, on Kasvion mukaan käänty-
mässä vastakohdakseen: teollis-
tumista seuranneen työn tuot-
tavuuden räjähdysmäisen kas-
vun vuoksi tarvittavat resurssit 
käyvät koko ajan niukemmiksi. 
Kasvio näkee jatkuvan kasvun 
tavoitteluun keskittyneen työ-
elämän ongelmien juuret valis-
tuksen yksipuolisessa luontokä-
sityksessä, joka korosti luonnon 
valjastamista ihmisen tarpeisiin. 

Erilaisten resurssien kiihty-
vä kulutus ja jatkuvasti kehitty-

vät resurssien hyödyntämiseen 
keskittyvät välineet ja järjestel-
mät ovat johtaneet yhä moni-
mutkaisempiin järjestelmiin ih-
misten päivittäisten tarpeiden 
tyydyttämiseksi. Samalla yhteis-
kunnista on tullut yhä haavoit-
tuvaisempia, ja maapallon kan-
tokykyä koetellaan. Kasvio haas-
taa ihmisiä tunnistamaan itsen-
sä ruumiilliseksi osaksi hyödyn-
tämäänsä luontoa ja sovittamaan 
toimintansa luonnon asettamiin 
rajoihin. Kestävän kehityksen 
aito käyttöönotto edellyttää ih-
misten toimeentuloon liittyvien 


