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• Ulkopolitiikka on sitoutumaton kansainvälisiin 
suhteisiin erikoistunut aikakauslehti. 

• Lehteä julkaisee Ulkopoliittinen instituutti, joka on 
eduskunnan alainen tutkimuslaitos. Lehden on 
perustanut Paasikivi-seura vuonna 1961.  

• Lehti voitti Vuoden laatulehti 2012  -kilpailun ja 
vuoden 2014 Edit-aikakauslehtikilpailun (ammatti- 
ja järjestölehtien sarjan). 



Mitä julkaistaan? 

• Lehden tehtävä on syventää kansainvälisestä 
politiikasta, taloudesta ja ilmiöistä käytävää keskustelua 
Suomessa. 

• Lehti ilmestyy neljästi vuodessa. 
Lehti ei voi olla jälkijunassa, sen on katsottava 

aiheissaan eteenpäin  On siis tehtävä selkeitä 
rajauksia: usein on sanottava ei kiitos kiinnostavillekin 
historia-aiheille. 

 Lehden on mentävä aiheisiin tarpeeksi syvälle ja 
tehtävä se mahdollisimman havainnollisesti. Luotamme 
hyvään tekstiin, mutta panostamme myös 
visualisointiin (kuvitus, kartat, grafiikka). 

 



Missä keskiluokka on 2030? 

Tilastot, luvut ja muutokset on helpompi hahmottaa visuaalisesti. Keskiluokka-teeman 
varsinaisissa jutuissa voitiin keskittyä keskiluokan kertomuksiin eri puolilta maailmaa 
sekä analyysiin : miten keskiluokan kasvu muuttaa maailmaa?  



Tältä näyttää Ranskan Venäjälle rakentama helikopterien tukialus 
Sevastopol. Jutussa keskityttiin siihen, mihin Venäjä voisi alusta 
käyttää.  

Aseistaako Ranska Venäjää? 



Ketkä tekevät? 
 

1  Päätoiminen toimitussihteeri 

0,7  Toimituspäällikköä (25 h/vko) 

0,1  Päätoimittajaa (työskentelee Ulkopoliittisen instituutin johtajana) 

0,3 Julkaisutoimittajaa (hoitaa myös instituutin julkaisut) 

 

∞ Kuvitus taitto, grafiikat ja osa teksteistä ostetaan freetyönä. 

∞ Ulkopoliittisen instituutin tutkijat ovat lehden tärkeimpiä taustajoukkoja. 

∞ Lisäksi lehden toimitusneuvosto kokoontuu pari kertaa vuodessa lounaalle.  

 

Artikkeleille yritetään löytää aina parhaat 
mahdolliset kirjoittajat… 

 

 



…tarvittaessa 
vaikka Shanghaista 

Keskiluokka-teemaan 
hankittiin eri kontaktien 
avulla avustaja Kiinasta, 
Brasiliasta, Keniasta ja 
Intiasta.  
 
Näin saatiin läsnäoloa 
maailmalla, vaikka 
toimituksen matkabudjetti 
on minimaalinen. 



Hiljaiset signaalit, 
eli mitä seuraavaksi tapahtuu?  

• Toimitus panostaa itse paljon teemakokonaisuuksiin 
(noin 30 sivua lehdessä).  

• Niiden ideat syntyvät monesti seuraamalla ulkomaisia 
tiedonlähteitä ja keskustelemalla asiantuntijoiden 
kanssa. 

• Usein kiinnostavat aiheet ovat jo ilmassa, mutta niihin 
ei ole menty muualla kovin syvälle.  

Yritetään seurata rohkeasti omia ideoita ja välttää 
tallaamasta muiden tekemiä polkuja. 

Esimerkiksi Georgian sodan jälkeen 2008 yksinkertainen 
kysymys: jos tämä oli mahdollista, mitä voisi tapahtua 
seuraavaksi? Syntyi kolme skenaariota konfliktialueista. 



 



Ajattelemme yhdessä 

• Parhaat jutut ja koko lehti syntyvät tiimityönä, 
jossa on useita vaiheita. Ne pitäisi kaikki tehdä 
yhtä huolellisesti: 

1. Ideointi: näkökulma ja lähteet 
2. Suunnittelu ja tekijöiden ohjeistus toimituksesta, 

juttusuunnitelma silti aina tekijältä (rakenne, 
lähteet) 

3. Suunnitelman ja tekstien kommentointi, 
editointi ja tarkistus 

4. Taitto 
 Palautteen anto eri vaiheissa.  

 



Editoimme sinnikkäästi 

• UP:n juttuja saattaa editoida kolme toimittajaa, kukin 
vuorollaan. 

• Pyydämme kirjoittajaa avaamaan kaikki vähänkään 
epäselvät termit ja kohdat. Teemme paljon kysymyksiä. 
Lukijaa palvelee, että kaikki on tekstissä ymmärrettävää 
ja hyvin perusteltu. 

• Editointi alkaa jo jutun suunnitteluvaiheessa. Ideoimme 
mahdollisimman paljon, jotta riittäisi karsittavaa. 

• Katsomme jutun rakennetta avoimin silmin: mikä on 
kiinnostavaa ja missä kohtaa tekstiä se on? 
Ajattelemme lukijaa enemmän kuin kirjoittajaa (se on 
kirjoittajankin parhaaksi).      



Ja vielä yksi editointikierros ennen 
painoon lähettämistä. 



Aina voi parantaa 

• Lehden kehittäminen  
= tietoiseksi tulemista 
toimituksen vahvuuksista  
ja heikkouksista. 

• Pieni lehti voi vahvistua hyvillä 
avustajilla ja hyvällä 
konseptilla (juttupaikat). 

• UP:n lehtiuudistus 4/2014: 
selkeämpi rakenne, lisää 
ihmisiä ja keskustelua.  

• UP tasapainoilee kotimaisten 
”julkkisten” ja ulkomaisten 
kovien asiantuntijoiden välillä.  
 
 



Isoja kysymyksiä: 
 

Miten päästä mukaan ulkopoliittisen keskustelun kiivaaseen 
sykkeeseen, kun lehti ilmestyy neljästi vuodessa?  
Tasapainoilu printin ja sosiaalisen median, kestävän ja hetkellisen 
välimaastossa.  
 
www.ulkopolitiikka.fi 
 
www.facebook.com/ulkopolitiikka 
 
 
 

Kiitos ajastanne! 
 
     

http://www.ulkopolitiikka.fi/
http://www.facebook.com/ulkopolitiikka

