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PÄÄKIRJOITUS

TUUKKA TAMMI

Vaatimus tieteellisen tiedon avoimesta saatavuudesta on voimistunut läpi 
2000 -luvun. Samalla kritiikki kaupallisen tiedekustantamisen keskittymistä ja ko-
hoavia kustannuksia kohtaan on lisääntynyt. Suomessa suurin kustantaja, Elsevier, 
kerää vuosittain yli 10 miljoonaa euroa tilausmaksuja ja kymmenen suurinta kus-
tantajaa saa neljä viidesosaa kokonaissummasta. Monet tieteen instituutiot ovat 

asettuneet tukemaan avointa julkaisemista. Tilanne on jännitteinen. 
YP:n koko sisältö on tästä numerosta lähtien verkossa välittömästi avoi-

mesti saatavilla. Vertaisarvioitu artikkeliosasto avattiin välittömästi avoi-
meksi jo pari vuotta sitten, ja lehden muukin sisältö on ollut lähes koko-

naan saman tien verkosta luettavissa. Siksi on nyt helppoa helppoa virallis-
taa tämä käytäntö. 
Toinen uudistus on YP:n uusi verkkoalusta, joka on avattu osoitteessa  

y plehti.fi. Verkkolehdessä julkaistaan uutisluontoisia juttuja YP:n artikkeleista, 
mutta myös itsenäistä sisältöä. Myös YP-blogi löytyy samasta osoitteesta. Koko 
artikkelit sijaitsevat edelleen Julkari.fi-arkistossa, mutta niihin pääsee käsiksi myös 
verkkolehden kautta. Kehittelemme verkkolehteä pienin ja varmoin askelin. Tie-
dekustantajien liitto ry on tukenut verkkolehden kehitystyötä.

Kolmas uudistus liittyy lehden toimituskuntaan: Yhteiskuntapolitiikan uusina 
toimittajina ovat kesällä aloittaneet erikoistutkija Paula Saikkonen ja tutkimuspääl-
likkö Jenni Blomgren. Molemmat ovat jo pidempään toimineet aktiivisesti lehden 
piirissä. Toimituskuntaa on tarkoitus jatkossa vielä laventaa. 

*
Tämä YP:n numero jatkaa lehden teemanumeroiden sarjaa. Jo muutaman vuo-
den ajan YP on julkaissut yhden teemanumeron vuodessa, aina yhteistyössä jonkin 
tutkimusryhmän tai -hankkeen kanssa. Tällä kertaa teemana on sote-työn mur-
ros. Yhteistyötahona on Suomen Akatemian Strategisen tutkimuksen neuvoston 
rahoittama COPE-hanke, jossa on tutkittu sosiaali- ja terveydenhuollon murros-
ta sekä sen vaikutuksia työhön ja osaamiseen. COPEn taustalla ovat Aalto-yliopis-
to, Itä-Suomen yliopisto, Laurea ammattikorkeakoulu ja THL. Hankkeen johta-
ja, tutkimusprofessori Ilmo Keskimäki vetää seuraavalla sivulla yhteen hankkeen 
tuloksia.

Sote-uudistuksesta puhuttaessa keskustelun kärki kohdistuu usein määriin: kus-
tannuksiin, alueiden tai lisälääkäreiden määriin tai vaikka hoitajamitoituksiin. Kä-
sillä oleva teemanumero nostaa esiin myös sote-uudistukseen liittyviä laadullisia 
haasteita osaamisessa, hallinnossa ja organisoinnissa. 

YP on avoin myös uusille teemanumeroehdotuksille. 

YP-lehti on nyt apposen avoin


