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PÄÄKIRJOITUS

Mitä YP:stä luetaan

TUUKKA TAMMI

Kirjoittaja on 
Yhteiskuntapolitiikka- 
lehden päätoimittaja 

Vuoden viimeisessä numerossa on hyvä kohta silmäistä lehden tilannetta muuta-
man luvun ja muun tiedon valossa. Aloitetaan määristä. Jo vuosia on ollut selvää, 
että lehteä luetaan eniten verkossa. YP:n yksittäisiä artikkeleita ladataan keskimää-
rin yli 17 000 kertaa kuukaudessa (yli 200 000 kertaa vuodessa). Julkaisuarkistos-
tamme ladataan sekä uutta että vanhempaa materiaalia: YP:n kaikki tekstit vuo-
desta 1998 alkaen ovat saatavilla osoitteesta julkari.fi.

 Katsoimme hiljattain, mitkä olivat edellisvuoden luetuimpia tekstejä. Top 10 
-listalla kaikki ylsivät yli 1 000:een latauskertaan. Listaykkösenä komeili Teemu 
Vauhkosen, Johanna Kallion ja Jani Erolan artikkeli ”Sosiaalisen huono-osaisuu-
den ylisukupolvisuus Suomessa”, joka ladattiin yli 2 700 kertaa. Artikkeli on jul-
kaistu alun perin vuonna 2017. On merkillepantavaa, että luetuimmista artikke-
leista vain yksi on julkaistu viimeisen vuoden aikana. Kaikki muut ovat aiemmil-
ta vuosilta. Usein suosiota selittää se, että jutut ovat jonkin korkeakoulun pääsy-
koe- tai muuta opiskelumateriaalia. Luetuimmista tuo ainoa viime vuoden aikana 
julkaistu teksti on Hannu Uusitalon ja Jussi Simpuran analyysi ”Erik Allardt hy-
vinvoinnin tutkijana” (YP 5–6/20). Sitä oli ladattu julkaisuarkistosta 1 651 kertaa. 

Katsotaanpa kymmenen kärkeä sen aiheiden perusteella: artikkeleiden teemoja 
ovat huono-osaisuus ja syrjäytyminen, köyhyys, osallisuus, väestön ikääntyminen, 
hyvinvointitutkimuksen teoriat ja tutkimusmenetelmät, hyvinvointivaltion tila ja 
tulevaisuus sekä lapsi- ja perhepalvelut. Ladatuimpien tekstien valossa YP näyttäy-
tyy siis jokseenkin sosiaalipoliittisena lehtenä.

Kun sitten tarkastellaan kaikkia YP:ssä viimeisen vuoden aikana julkaistuja si-
sältöjä, avautuu laajempi näkymä. Aihepiirejä ovat olleet muun muassa digitali-
saatio, koulutus ja oppiminen, kansanterveys, sosiaali- ja terveyspalvelut, väkival-
ta, kriminaalipolitiikka, rahapelaaminen ja päihteet, kiertotalous, tiedepolitiikka, 
palkkaerot, maahanmuutto – ja tietysti koronaepidemian vaikutukset. Myös täs-
sä tuplanumerossa on esillä useita yllä mainituista aihealueista, mutta myös muu-
ta kuten ilmastonmuutosta, ravitsemusta ja poliisityön tutkimusta. Yhteiskunta-
politiikka on nimensä mukaisesti varsin lavea, monitieteinen ja moniaiheinen lehti. 

Lisäksi YP on leimallisesti suomalaisten tutkimuslaitosten ja yliopistojen yhtei-
nen foorumi. Kun katsotaan kirjoittajakuntaa pitkien tekstien (artikkelit ja ana-
lyysit) ykköskirjoittajien mukaan, YP-lehteen ovat kuluneen vuoden aikana eniten 
kirjoittaneet Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistojen sekä Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen tutkijat. Heti heidän kannoillaan ovat Jyväskylän yliopiston tut-
kijat. Lisäksi juttuja on julkaistu muun muassa Eläketurvakeskuksen, Itä-Suomen 
yliopiston, Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen, Kelan, Palkansaajien tutkimuslai-
toksen ja Diak-ammattikorkeakoulun tutkijoilta. 

*
Yllä katsahdettiin vain YP:n sähköisen version lukijamääriin, mutta YP:llä on edel-
leen suuri joukko myös paperilehden lukijoita. Osa heistä – teistä – tarttui syksyn 
tilauskampanjaamme, jonka yksi slogan oli ”sijoita ajatteluun”. Hyvät YP:n uudet 
ja vanhat ystävät, toivon maksimaalista tuottoa sijoituksellenne!
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