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NIIN & NÄIN –LEHDEN 

AVOIMUUDEN ASTEET JA 

HAASTEET



1992: Suomen fenomenologinen instituutti ry perustetaan

1994: niin & näin - lehti

1999: nimi muutetaan Eurooppalaisen filosofian seuraksi

2002: niin & näin -kirjasarja 

2007: Filosofia.fi -verkkoportaali (yhteistyössä Åbo Akademin 

filosofian oppiaineen kanssa), Logos -ensyklopedia

2015: www.netn.fi nykymuodossaan

EUROOPPALAISEN FILOSOFIAN SEURA RY

http://www.netn.fi


– toimituskunta: 20 henkilöä (+ palkattu yhteyspäällikkö)

– EFS:n toiminnanjohtaja

– lehden päätoimittajia neljä

– kirjasarjan päätoimittaja

– Filosofia.fi -portaalin päätoimittaja

– lehden vastuutoimittajat palstoittain

– verkkotoimittajat

– selvät vastuualueet ja toimituskäytännöt kirjoitettu auki

– kaikki osallistuvat toimitustyön eri vaiheisiin ja tekevät 
talkootyönä kaikenlaista seurassa (messumyynnistä 
tapahtumajärjestämiseen ja some-aktiivisuuteen)

– orgaaninen yhteisö: jatkuvuus, joustavuus, integrointi, asia 
koetaan omaksi

– toimittajia, tutkijoita, kääntäjiä, tietokirjailijoita, taideala jne.

NIIN & NÄIN -TEKIJÄT (1)



– graafikot, taiteilijat, vertaisarvioijat, lähitoimitukset (Logos)

– toimitusneuvosto: 40 jäsentä

– eri aloilta, eri profiileilla

– tiedemaailma, kulttuurikenttä, kustannus - ja opetusala

– kaksikielinen

– tukena laaja avustajakunta eri kaupungeissa

– kirjoittajakunta laaja ja vaihtuva (25–30 juttua per numero, 

vaihtuvat teemat, monialaisuus, tiede - ja kulttuurikeskustelu, 

yhteiskunnallinen debattiareena)

NIIN & NÄIN -TEKIJÄT (2)



niin & näin
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niin & näin 

  -kirjoittajaohjeet

Pääkirjoit us

3  Jaakko Belt 

n & n - haastat telu

6  Salla Jokela, David H. Kaplan kaupungeista  

 ja kulttuurisista eroista

U lkomaailman kirjeenvaiht aja

15  Simone Weil, Toinen teollinen vallankumous

Managerialismi

27  Petri Koikkalainen, Yhteisöistä irtautunutta  

 hallintaa  

43  Matti Ylönen &  Hanna Kuusela, Teknokraattien 

 ja populistien yhteispeli

47  Jussi Välimaa, Johtajavaltaistuva yliopisto

52  Pertti Ahonen, Vallan viitekehykset

53  Rosa Meriläinen, Suomen poliittinen  

 järjestelmä

57  Ville Yliaska, Yritystuet resurssivallan 

 keskittämisenä  

Kolumni

70  Kimmo Sarje, Paikallinen Lagerborg

Estet iikka & t iet o

77  Hanne Appelqvist, Jukka Mikkonen &   

 Kalle Puolakka,  

 Estetiikalle ominaisesta tiedosta

82  Hanne Appelqvist, Lydia Goehr ja  

 lokeroimaton estetiikka

88  Jukka Mikkonen, Gregory Currie taiteen  

 hyötypuheesta

91  Risto Pitkänen, Mausta ja teleologiasta 

92  Immanuel Kant, Reflektoiva arvostelukyky

Art ikkeli

95  Tuukka Tomperi, Kriittinen ajattelu kouluissa  

Kolumni

114  Sirkka Ahonen, Kansallisista kertomuksista  

 maailmanhistoriaan

Elokuvat

116  Veli-Matti Huhta, Eläköön Napoléon

Ot teita ajasta

122  Heta Kaisto, Lisa Blackman äänistä  

 ja hiljaisuudesta

126  Noora Tienaho, Megamusikaali Cats

128  Jarkko Halkonen, Tori, uimahalli, kirkko, 

 kirjasto, teatteri

132 Miissa Rantanen, Kivun anatomiasta

134  Jouni Avelin, Miten Stalinista tuli stalinisti?

Kirjat

135  Arto Laitinen, Tekoälystä teoriassa ja  

 käytännössä

138  Sanna Lehtinen, Ympäristösuhteemme ytimessä

140  Tuukka Tomperi, Ajattelun ikävaiheet

142  Samuli Björninen, O – odotukset ja painolasti
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– ilmestynyt neljästi vuodessa vsk:sta 1995, ei tuplanumeroita

– liimasidonta (2003), nelivärit (2004), taiteilijat (2005 –)

– TSV:n vertaisarviotunnus käyttöön 2015, 13 artikkelia 2018 

– vuonna 2018 keskimitta lähes 144 sivua, tilaajia liki 2 000

NIIN & NÄIN -LEHTI (1994–)



– filosofian klassikkokäännökset (Heidegger, Schopenhauer, 

Weil, Wittgenstein, Dewey, Foucault, Hume, hooks, Husserl …)

– aikalaisanalyysia ja esseistiikkaa (Vadénista Dostojevskiin)

– tieteellinen tutkimus (artikkelikokoelmista monografioihin)

– ajattelutaidot

– Sokrates koulussa (2008), filosofinen pedagogiikka

– kriittisen ajattelun käsikirjat

– P4C: oppimateriaalit ja opettajanoppaat, metodologia 

– filosofinen aforistiikka ja runous

– ympäristötutkimus ja -klassikot

– ajankohtaiset puheenvuorot ja yleistietokirjat lähialoilta  

(sukupuoli, monikulttuurisuus, populismi, reformaatio, uni …)

– 100. kirja ilmestyi viime vuonna

NIIN & NÄIN -KIRJAT (2002–)



Paperilehti ja painetut kirjat vai digitaalinen julkaiseminen? 

Tiede-, kulttuuri -,  ja sivistystyö, mutta rajalliset resurssit? 
Julkaisujen myyminen, avoin julkaiseminen?

– Filosofia.fi -portaali (2007)

– Logos-ensyklopedia

– aineistoarkisto (vanhojen väitöskirjojen digitointi jne.)

– Suomalaisen filosofian historia

– päivittyvä ja jatkuvasti kehittyvä lehtiarkisto (2015)

– arkisto selailtavana numeroittain ja yksittäisinä juttuina

– etsintä hakusanoittain ja metatietojen avulla

– kokotekstihakua ja hakukoneoptimointia kehitetään

– e-kirjat, loppuunmyytyjä julkaisuja vapaasti ladattavana

LAAJENEVA VERKKOPUOLI & OPEN ACCESS (1)



Lehden avoimen julkaisemisen käytännöt

– vertaisarvioitujen artikkeleiden vapaa rinnakkaisjulkaisu 

(kustantajan pdf:nä) ja julkaiseminen netn -arkistossa viiveettä

– juttuarkistoa päivitetään 24 kk embargolla

– moninaiset verkkosisällöt numerosivuilla

– originaalijutut (ml. laajat referee -artikkelit)

– juttujen laajat verkkoversiot (ja alkukieliset versiot)

– rinnakkaisjulkaisu (referee-artikkelit ja poiminnat)

– arkistopoiminnat

– synergiat kanavien välillä (katsomusainepaketti, 1/13)

–”avoin julkaiseminen” (1/16), ”digitaaliset ihmistieteet” 

(1/18)

LAAJENEVA VERKKOPUOLI & OPEN ACCESS (2)



 Niin & näin luonteeltaan erityinen: tiede- ja kulttuurilehden 
hybridi, ei yksinomaan akateeminen journaali 

 Tavoitteena saavuttaa monipuolinen, sivistynyt 
ajattelutaidoista kiinnostunut lukijakunta niin yliopistoissa 
kuin niiden ulkopuolella

 Joka numerossa vertaisarvioitujen tieteellisten artikkeleiden 
lisäksi runsaasti muuta sisältöä: haastatteluja, esseistiikkaa, 
katsauksia, elokuvakirjoituksia, kirja -arvioita, ”otteita ajasta” 
– tämä aineisto vapaana 24kk embargolla!

 Sekä tieteelliset artikkelit että ”journalistinen” aineisto 
toimitetaan pieteetillä, lehti tehdään luettavaksi

 Kulttuurilehtenä samoilla ”markkinoilla” esimerkiksi Nuoren 
Voiman ,  Kulttuurivihkojen ja Filmihullun kanssa, tieteellisenä 
vastaparina esim. tiede & edistys

AVOIMUUDEN HIENOUS & HAASTAVUUS



 Teksti pohtii Avoimen tieteellisen julkaisemisen kansallisen 

strategian luonnosta niin & näinin näkökulmasta

 Ongelmana ”one size fits all” –ajattelun ulottaminen 

julkaisuihin (eli lehtiin) kokonaisuudessaan – tekstityypeillä 

on eroja

 ”Avoimuuden ihanne on tavoittelemisen arvoinen. Tämä ei 

kuitenkaan saa tarkoittaa tieteellisen ja kirjallisen työn 

täydellistä erottamista toisistaan, tutkijoiden 

tekijänoikeuksien mitätöintiä kirjoittajina, tieteellisen 

julkaisemisen muotojen yksipuolistamista, ihmistieteiden 

perinteiden unohtamista eikä kotimaisen 

tiedekustannuskentän alasajoa.”

TUUKKA TOMPERI :  ”AVOIN JULKAISEMINEN JA

KOTIMAISEN TIEDEKUSTANTAMISEN

TULEVAISUUS” (NIIN & NÄIN 1/19)



 ”Eri tieteiden näkökulmat olisi tiedostettava paremmin, 

muutosten tulisi olla pitkäjänteisiä ja ratkaisuja pitäisi 

rakentaa useista elementeistä eikä yhteen muottiin 

sanelevana tiedepolitiikkana. Kokonaiskuvan vuoksi olisi 

samalla muokattava koko yliopistollisen työn 

ohjausjärjestelmää: monipuolistettava meritoitumisen 

kriteerejä, korjattava työn eri puolten vinoutuneita 

arvostuksia, tuettava erilaisia tutkijaprofiileja, luotava 

uudenlaisia kannustimia poikkitieteiseen, kulttuuriseen ja 

yhteiskunnalliseen kommunikaatioon, myönnettävä 

tieteenalojen erot. Olisi kehitettävä peliä kokonaisuudessaan 

sen sijaan, että kuvitellaan voitavan siirtää sen yhtä keskeistä 

palasta ilman tahattomia kielteisiä seurauksia.”

TUUKKA TOMPERI :  ”AVOIN JULKAISEMINEN JA

KOTIMAISEN TIEDEKUSTANTAMISEN

TULEVAISUUS” (NIIN & NÄIN 1/19)


