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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Castillo-Manzano, José I.; Castro-Nuño, Mercedes; Fageda, Xavier. Could being in
the European Union save lives? An econometric analysis of the Common Road
Safety Policy for the EU-27 // Journal of European Public Policy. Vol. 21 (2014), no. 2,
pp. 211-229.
Artikkel käsitleb liiklusohutust Euroopa Liidu 27 liikmesriigis, konkreetselt käsitletakse
ELi liiklusohutuse poliitika mõju liiklussurmadele liikmesriikides. Andmed on aastatest
2000–2009.
Märksõnad: liiklusohutus, liiklus, liiklusõnnetused, liikluspoliitika, liikmesriigid,
Euroopa Liit.
Copeland, Paul; James, Scott. Policy windows, ambiguity and Commission
entrepreneurship: explaining the relaunch of the European Union’s economic
reform agenda // Journal of European Public Policy. Vol. 21 (2014), no. 1, pp. 1-19.
Artiklis selgitatakse, miks Euroopa Komisjon võttis 2009. aastal tagasi esialgse kava
sotsiaalse mõõtme tugevdamiseks ning käivitas majandusreformi kava. Viimatinimetatu
kujundas strateegiat „Euroopa 2020”, mis omakorda arendas edasi Lissaboni strateegias
sätestatut.
Märksõnad: Euroopa Komisjon, Euroopa Liit, strateegiad, majandusreformid,
majanduspoliitika.
Jacobs, Francis; Bertoncini, Yves; Kreilinger, Valentin; van Kessel, Stijn; Pirro,
Andrea L. P.; Otjes, Simon; Piedrafita, Sonia; Renman, Vilde. European
Parliament elections in times of crisis // Intereconomics. Review of European
Economic Policy. Vol. 49 (2014), no. 1, pp. 4-29.
Artikkel käsitleb Euroopa Parlamendi valimisi mais 2014, selle võimalikke mõjusid ja
tulemusi, vaatluse all on eri parteide majandusprogrammid, aga samuti radikaalsete ja
Euroopa Liidu vastaste parteide võimalik roll kampaanias.
Märksõnad: Euroopa Parlament, valimised, parlamendivalimised, parteid.
Kuzemko, Caroline. Ideas, power and change: explaining EU-Russia energy
relations // Journal of European Public Policy. Vol. 21 (2014), no. 1, pp. 58-75.
Artiklis käsitletakse Euroopa Liidu ja Venemaa energia-alaseid suhteid, analüüsides
samas ka ELi energiapoliitikat tervikuna, sh kliimapoliitikat. Oluliseks peetakse ELi
võimekust rääkida energiapoliitikas n-ö ühel häälel.
Märksõnad: Euroopa Liit, Venemaa, energiapoliitika, energiajulgeolek, kliimapoliitika.
Tatham, Michaël. Limited institutional change in an international organization: the
EU’s shift away from „federal blindness” // European Political Science Review. Vol. 6
(2014), no. 1, pp. 21-45.
Artikkel keskendub institutsionaalsetele muutustele Euroopa Liidus 1950. aastatest alates,
mis autori hinnangul on kõrvuti ühenduse üldiste muutuste käsitlemisega leidnud vähe
tähelepanu.
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Märksõnad: Euroopa Liit, institutsioonid, muutused, areng.

MAAILMAPOLIITIKA
Bahree, Megha. Myanmar: choosing sides // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no.
4, 32-35.
Dixit, Kunda. Nepal: dictated by geography // World Policy Journal. Vol. 30 (2013),
no. 4, pp. 36-40.
Sherpa, Sherpem. Bhutan: between two giants // World Policy Journal. Vol. 30
(2013), no. 4, pp. 41-44.
Artiklites on vaatluse all kolm väikest, kuid strateegiliselt paiknevat riiki: Myanmar,
Nepal ja Bhutan, mis on kiilutud suurriikide Hiina ja India vahele.
Märksõnad: rahvusvahelised suhted, Myanmar, Nepal, Bhutan, Hiina, India, Aasia.
Craig, Campbell. Kennedy’s international legacy, fifty years on // International
Affairs. Vol. 89 (2013), no. 6, pp. 1367-1378.
Artiklis on vaatluse all ajaloolised hinnangud Ameerika Ühendriikide presidendi John F.
Kennedy välispoliitikale.
Märksõnad: presidendid, välispoliitika, Ameerika Ühendriigid.
Hardt, Heidi. Keep friends close, but colleagues closer: efficiency in the
establishment of peace operations // Global Governance. Vol. 19 (2013), no. 3, pp. 377389.
Artiklis uuritakse, miks mõnel rahvusvahelisel organisatsioonil läheb kauem aega kui
teisel, et vastata kutsele osaleda rahutagamisoperatsioonis.
Märksõnad: rahuvalveoperatsioonid, otsustamine, diplomaatia, rahvusvahelised
organisatsioonid.
Li Xin. India through Chinese eyes // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no. 4, pp.
13-21.
Vasi, Nazia. China through Indian eyes // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no. 4,
pp. 24-29.
Artiklites käsitletakse kahe Aasia suurriigi Hiina ja India vahelisi suhteid.
Märksõnad: Hiina, India, Aasia, rahvusvahelised suhted.
Martin, David. Nationalism and religion; collective identity and choice: the 1989
revolutions, Evangelical Revolution in the Global South, revolution in the Arab
World // Nations and Nationalism. Vol. 20 (2014), no. 1, pp. 1-17.
Artikkel põhineb Londoni Majanduskoolis (London School of Economics) 2013. aasta
aprillis peetud kõnel, mis käsitles natsionalismi ja religiooni seoseid 1989. aasta
rahvuslike ja religioossete revolutsioonide ning Araabia kevadega.
Märksõnad: rahvuslus, religioon, kristlus, islamism, revolutsioonid, araabia kevad,
2010–2011.
Stærk, Bjørn. Norway’s choices // World Policy Journal. Vol. 30 (2013), no. 4, pp. 88100.
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Artiklis käsitletakse etnilisi pingeid kiiresti muutuvas Norras. Norra on ühe generatsiooni
jooksul muutunud homogeensest ühiskonnast Euroopa üheks kiiremini kasvavaks
immigratsiooni keskuseks. Antakse ülevaade ka sisserännulainetest Norrasse 20. ja 21.
sajandil.
Märksõnad: sisseränne, rändepoliitika, etnosotsioloogia, Norra.
Virmavirta, Jarmo. Suomessa pelattiin kaksilla korteilla Viron
itsenäisyyskamppailussa // Kanava. Vsk. 42 (2014), nro. 1, s. 21-25.
Artiklis käsitletakse Soome suhtumist Eesti taasiseseisvumisse 1980ndate lõpus,
1990ndate alguses.
Märksõnad: iseseisvumine, Eesti, Soome, rahvusvahelised suhted.

VENEMAA
Saari, Sinikukka. Russia’s post-orange revolution strategies to increase its influence
in former soviet republics: diplomacy po russkii // Europe-Asia Studies. Vol. 66
(2014), no. 1, pp. 50-66.
Artikkel käsitleb Venemaa avalikku diplomaatiat, mis on suunatud endistele
liiduvabariikidele, sh Balti riigid. Märgitakse, et kuigi avalikult räägitakse suveräänsuse
austamisest ja vastastikustest huvidest, on Venemaa poliitikale pigem omane nõukogulik
aktiivsete abinõude praktika kui pehme võimu kasutamine.
Märksõnad: Venemaa, postsotsialistlikud riigid, diplomaatia.
Schewe, Christoph J. Russia in the WTO: the bear on a leash? Russia in
international trade disputes and the added value of a WTO membership // Journal of
World Trade. Vol. 47 (2013), no. 6, pp. 1171-1201.
Artikkel annab ülevaate kaubandussuhetest ja rahvusvahelise kaubanduse alastest
vaidlustest mitme ELi liikmesriigiga ning käsitleb muutusi, mis Maailma
Kaubandusorganisatsiooni liikmesus Venemaale kaasa toob.
Märksõnad: Venemaa, Maailma Kaubandusorganisatsioon, Euroopa Liit, liikmesriigid,
rahvusvaheline kaubandus, rahvusvahelised majandussuhted.

POLIITILISED PROTSESSID
Cho, Seo-Young. Integrating equality: globalization, women’s rights, and human
trafficking // International Studies Quarterly. Vol. 57 (2013), no. 4, pp. 683-697.
Artikkel analüüsib globaliseerumise ja naiste õiguste suurenemise vahelisi seoseid,
aluseks 150 riigi andmed ajavahemikust 1981–2008.
Märksõnad: globaliseerumine, naised, naiste õigused, sotsiaaluuringud.
Golosov, Grigorii V. Towards a classification of the world’s democratic party
systems, step 2: placing the units into categories // Party Politics. Vol. 20 (2014), no. 1,
pp. 3-15.
Artiklis klassifitseeritakse maailma riikide parteisüsteemid kategooriatesse (domineeriva
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erakonna süsteem, kaheparteisüsteem, mitmeparteisüsteem). Analüüsitakse 162
parteisüsteemi ajavahemikus 1792–2009.
Märksõnad: parteid, parteisüsteemid, analüüs, üheparteisüsteem, kaheparteisüsteem,
mitmeparteisüsteem.
Kääriäinen, Seppo. Kuusi teesiä eduskunnan elvyttämiseksi // Kanava. Vsk. 42
(2014), nro. 1, s. 36-37.
Artikli autori, Soome pikaaegse parlamendiliikme arvates on soomlaste usaldus oma
parlamendi vastu liiga madal ja ta esitab kuus teesi, mille abil Eduskunta võiks usaldust
suurendada.
Märksõnad: Soome, Eduskund, parlamendid, parlamendiliikmed, usaldus.
Sellers, Mitchell Dylan. Discrimination and the transgender population: analysis of
the functionality of local government policies that protect gender identity //
Administration & Society. Vol. 46 (2014), no. 1, pp. 70-86.
Artiklis analüüsitakse USA 154 kohaliku omavalitsuse tegevust, kus keelustati
diskrimineerimine soolise identiteedi alusel, samuti on vaatluse all selle sammu mõju
elanikkonnale tervikuna.
Märksõnad: inimkapital, diskrimineerimine, sooline identiteet, kohalikud omavalitsused,
sotsiaaluuringud, Ameerika Ühendriigid.
Zeglovits, Eva. Voting at 16? Youth suffrage is up for debatte // European View. Vol.
12 (2013), no. 2, pp. 249-254.
Artikkel analüüsib võimalikke tagajärgi, mis on seotud valimisea langetamisega 16.
aastani, konkreetsed näited pärinevad Austriast, kus vastav otsus võeti vastu 2007. aastal.
Austria andmete kõrvale tuuakse uuringutulemusi Norrast.
Märksõnad: valimised, hääletamine, hääleõigus, noored, Austria, Norra.
Zürn, Michael. The politicization of world politics and its effects: eight
propositions // European Political Science Review. Vol. 6 (2014), no. 1, pp. 47-71.
Artikkel käsitleb rahvusvahelise poliitika politiseerumist, eelkõige selle mõju
otsustusprotsessile ning poliitika sisule nii rahvusvahelisel kui ka rahvuslikul tasandil.
Märksõnad: poliitika, rahvusvaheline poliitika, institutsioonid, demokraatia.
Wright, Matthew; Reeskens, Tim. Of what cloth are the ties that bind? National
identity and support for the welfare state across 29 European countries // Journal of
European Public Policy. Vol. 20 (2013), no. 10, pp. 1443-1463.
Artikkel analüüsib rahvusliku identiteedi seost heaoluriigile antava avaliku toetusega 29s
Euroopa riigis, aluseks Euroopa sotsiaaluuringu 2008. aasta andmed.
Märksõnad: Euroopa, riigid, sotsiaaluuringud, rahvuslik identiteet, avalik arvamus.

MAJANDUSPOLIITIKA
Babecký, Jan; Havranek, Tomas. Structural reforms and growth in transition. A
meta-analysis // Economics of Transition. Vol. 22 (2014), no. 1, pp. 13-42.
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Artikkel käsitleb reformide ja majanduskasvu seoseid nii lühi- kui ka pikaajalises
perspektiivis, aluseks 26 üleminekuriigi struktuursete reformide analüüs.
Märksõnad: üleminekumajandus, majanduskasv, reformid, metaanalüüs.
Curwin, Kevin D.; Mahutga, Matthew C. Foreign direct investment and economic
growth: new evidence from post-socialist transition countries // Social Forces. Vol. 92
(2014), no. 3, pp. 1159-1187.
Artiklis käsitletakse sotsioloogilisest aspektist välismaiste otseinvesteeringute kasvu
mõju majandusarengule lähimas ja kaugemas perspektiivis, aluseks postsotsialistlikes
riikides (sh Eesti) toimunud protsessid.
Märksõnad: majanduslik areng, postsotsialistlikud riigid, otseinvesteeringud, otsesed
välisinvesteeringud, väliskapital, Kesk-Euroopa, Ida-Euroopa, Kesk-Aasia, Eesti.
Feldmann, Magnus. Varieties of capitalism and the Estonian economy: institutions,
growth and crisis in a liberal market economy // Communist and Post-Communist
Studies. Vol. 46 (2013), no. 4, pp. 493-501.
Artikli teemaks on kitsamalt Eesti majandusinstitutsioonide toimetulek üleilmse
finantskriisiga kapitalismi mitmekesisuse kontekstis, laiemalt aga postsotsialistlike riikide
kapitalismi eripära.
Märksõnad: turumajandus, kapitalism, finantskriisid, majandussüsteemid, majanduslik
areng, postsotsialistlikud riigid, Eesti.
Fossati, Diego. Economic vulnerability and economic voting in 14 OECD countries //
European Journal of Political Research. Vol. 53 (2014), no. 1, pp. 116-135.
Artikkel käsitleb majandusliku haavatavuse ja majandusliku hääletamise seoseid OECD
14 riigis, eelkõige võetakse arvesse hääletaja töökoha ebakindlust ja tööhõivet.
Märksõnad: heaolu, majanduslik sõltumatus, tööhõive, hääletamine, Majanduskoostöö
ja Arengu Organisatsioon.
Gorry, Aspen. Minimum wages and youth unemployment // European Economic
Review. Vol. 64. (2013), Nov., pp. 57-75.
Artiklis uuritakse nn tööotsingu mudeli abil miinimumpalga ja noorte töötuse vahelisi
seoseid, aluseks Prantsusmaa ja USA vastavad näitajad.
Märksõnad: noored, tööpuudus, miinimumpalk, Prantsusmaa, Ameerika Ühendriigid.
Laidroo, Laivi; Ööbik, Urmas. Banks’ CSR disclosures – headquarters versus
subsidiaries // Baltic Journal of Management. Vol. 9 (2014), no. 1, pp. 47-70.
Artikkel käsitleb pankade korporatiivset sotsiaalset vastutust peakorterite ja
tütarorganisatsioonide tegevuse avalikustamise aspektist 2008. aasta finantskriisi ajal,
meetodiks kontentanalüüs. Vaatluse all on Baltimaades tegutsevad pangad: SEB,
Swedbank ja Danske Bank.
Märksõnad: pangad (maj.), Baltimaad, sotsiaalne vastutus, majanduskriisid,
avalikustamine, sisuanalüüs.
Maestri, Virginia. Imputed rent and distributional effects of housing-related policies
in Estonia, Italy and the United Kingdom // Baltic Journal of Economics. Vol. 13
(2013), no. 2, pp. 35-58.
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Artikkel keskendub eluasemepoliitikale Eestis, Itaalias ja Suurbritannias. Kasutades
mikrosimulatsioonimudelit Euromod jäljendatakse ja võrreldakse mainitud riikide
eluasemepoliitikat, sh selle mõju ebavõrdsusele ja suhtelisele vaesusele.
Märksõnad: eluasemepoliitika, ebavõrdsus, vaesus, suhteline vaesus, võrdlev analüüs,
Eesti, Itaalia, Suurbritannia.
Starrs, Sean. American economic power hasn’t declined – it globalized! Summoning
the data and taking globalization seriously // International Studies Quarterly. Vol. 57
(2013), no. 4, pp. 817-830.
Artiklis on vaatluse all Ameerika Ühendriikide majanduslik võim, mis artikli autori
väidete kohaselt ei ole mitte languses, vaid globaliseerunud.
Märksõnad: globaliseerumine, korporatsioonid (maj.), Ameerika Ühendriigid.
Suárez, Sandra L. Symbolic politics and the regulation of executive compensation. A
comparison of the Great Depression and the Great Recession // Politics & Society.
Vol. 42 (2014), no. 1, pp. 73-105.
Artikkel käsitleb sümboolset poliitika kujundamist Ameerika Ühendriikides suure
depressiooni ning finantskriisi ajal. Sümboolse poliitika puhul on olemas avalik surve
midagi ette võtta, kuid otsustajad ei taha jõuda nähtuste algpõhjusteni, vaid piirduvad
korporatsioonide süüdistamisega.
Märksõnad: majanduskriisid, finantskriisid, otsustamine, Ameerika Ühendriigid.
Wihtol, Robert. Onko kaupungistuminen avain Kiinan ongelmiin? // Kanava. Vsk.
42 (2014), nro. 1, s. 10-15.
Artiklis käsitletakse, kas Hiina jätkuv linnastumine võib lahendada riigi
majandusprobleemid või neid hoopis lisada. Ajaperioodil 1980–2013 tõusis Hiinas
linnastumise tase 20 protsendilt 53-le ja linnaelanike arv 200 miljonilt 710 miljonini.
Märksõnad: urbanisatsioon, sotsiaalsed protsessid, majanduspoliitika, Hiina.
Äimä, Kristiina. Ulkomaisen yliopiston verotusasema Suomessa // Verotus. Vsk. 64
(2014), nro. 1, s. 39-49.
Artiklis käsitletakse välismaa ülikoolide maksustamist Soomes.
Märksõnad: kõrgkoolid, maksustamine, Soome.

RAHVASTIKUPOLIITIKA
Billari, Francesco C.; Dalla-Zuanna, Gianpiero. Cohort replacement and
homeostasis in world population, 1950–2100 // Population and Development Review.
Vol. 39 (2013), no. 4, pp. 563-585.
Artikkel käsitleb järjestikuste kohortide asendumist, täpsemalt 1950. aastal sündinute
asendumist 1980. aastal sündinutega, aluseks ÜRO 2011. aasta raport „Maailma
rahvastiku väljavaated”.
Märksõnad: rahvastikuprotsessid, rahvastikutaaste, kohort, kohortanalüüs,
demograafilised uuringud, Ühinenud Rahvaste Organisatsioon.
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Minagawa, Yuka. Inequalities in healthy life expectancy in Eastern Europe //
Population and Development Review. Vol. 39 (2013), no. 4, pp. 649-671.
Artiklis analüüsitakse sotsiaalse struktuuri ja elanikkonna tervise seoseid Ida-Euroopa
riikides (sh Eesti), aluseks Robert Mertoni sotsiaalse düsfunktsiooni teooria.
Struktuursetest näitajatest kasutatakse korruptsiooniindeksit, majandus- ja
ajakirjandusvabaduse jt näitajaid.
Märksõnad: ebavõrdsus, keskmine eluiga, postsotsialistlikud riigid, Ida-Euroopa, Eesti.

KESKKONNAPOLIITIKA
Cheon, Andrew; Urpelainen, Johannes. How do competing interest groups influence
environmental policy? The case of renewable electricity in industrialized
democracies, 1989–2007 // Political Studies. Vol. 61 (2013), no. 4, pp. 874-897.
Artikkel analüüsib konkureerivate huvigruppide mõju keskkonnapoliitikale 19 OECD
riigis (Eesti lähinaabritest on esindatud Soome, Rootsi ja Taani) aastatel 1989–2007.
Konkreetse küsimusena on vaatluse all taastuvelektri tootmine.
Märksõnad: keskkonnapoliitika, taastuvad energiaallikad, elekter, huvigrupid,
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, liikmesriigid.

HARIDUSPOLIITIKA
Majewski, Eva. Higher education reform: matching education to labour market
needs // European View. Vol. 12 (2013), no. 2, pp. 179-188.
Artikkel käsitleb haridussüsteeme ja hariduspoliitikat Euroopas, tähelepanu keskmes on
kõrgharidussüsteemi ja tööturu seosed. Põhiküsimus: mida tuleb ette võtta, et vähendada
lõhet haridussüsteemi ja tööhõive vahel.
Märksõnad: haridussüsteemid, hariduspoliitika, kõrgharidus, tööhõive, Euroopa.

SOTSIAALPOLIITIKA
van Bavel, Jan; Nitsche, Natalie. „The proper age for parenthood” and second birth
rates in Europe // European Sociological Review. Vol. 29 (2013), no. 6, pp. 1149-1161.
Artiklis analüüsitakse, kas arusaam lapsevanemaks saamise „õigest vanusest” korreleerub
esimese lapse sünnitamise tegeliku vanusega ning kas see mõjutab teise lapse sündimist,
aluseks 23 riigi Euroopa sotsiaaluuringu andmed (sh Eesti).
Märksõnad: Euroopa, riigid, Eesti, sotsiaaluuringud, lapsed, sünnitus.
Haikkola, Lotta. Nuorten alkoholinkäytön etniset erot // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk.
78 (2013), nro. 5, s. 554-561.
Artiklis vaadeldakse rahvusvaheliste uuringute põhjal immigrandi taustaga noorte
alkoholitarbimist ja selle muutusi Lääne-Euroopas ja USA-s.
Märksõnad: noored, sisserändajad, alkoholitarbimine, etnilised rühmad.
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Higgins, James; Porcaro, Giuseppe. From crisis to credibility: the need for quality
jobs for young people // European View. Vol. 12 (2013), no. 2, pp. 189-198.
Artikkel keskendub noorte tööpuudusele Euroopas, mis alates 2008. aastast on pidevalt
kasvanud ning seeläbi on suurenenud noorte vaesusrisk ja nende sotsiaalne tõrjutus.
Eriline tähelepanu on üleminekul haridussüsteemist tööturule.
Märksõnad: noored, tööpuudus, tööhõive, vaesus, sotsiaalne tõrjutus, Euroopa.
Kemppainen, Teemu; Lönnqvist, Henrik; Tuominen, Martti. Turvattomuus ei
jakaudu tasan // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk. 79 (2014), nro. 1, s. 5-20.
Artiklis käsitletakse, missugused elamurajoonide omadused on seotud Helsingi elanike
kogetud turvatunde puudumisega.
Märksõnad: elamurajoonid, linnarahvastik, turvatunne, Helsingi, Soome.
Ozkan, Umut Riza. Comparing formal unemployment compensation systems in 15
OECD countries // Social Policy & Administration. Vol. 48 (2014), no. 1, pp. 44-66.
Artiklis käsitletakse töötushüvitiste programme OECD 15 liikmesriigis (esindatud on
Lõuna-Euroopa, liberaalsed, kontinentaal-korporatiivsed ja sotsiaaldemokraatlikud
riikide klastrid).
Märksõnad: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon, tööpuudus, sotsiaaltoetused,
hüvitised, võrdlev analüüs, võrdlevuuringud.
Paternotte, David; Kollman, Kelly. Regulating intimate relationships in the
European polity: same-sex unions and policy convergence // Social Politics. Vol. 20
(2013), no. 4, pp. 510-533.
Artikkel on pühendatud samasooliste kooselu reguleerivale seadusandlusele neljas
Euroopa riigis (Saksamaa, Austria, Belgia ja Hispaania), eelkõige käsitletakse
rahvusvahelist mõju (nt poliitika harmoniseerimine, eliidi seisukohtade avardumine,
rahvusvahelised võrgustikud) seadusandluse kujunemisele.
Märksõnad: homoseksuaalid, geid, lesbid, seadused, Saksamaa, Austria, Hispaania,
Belgia.
Peeters, Hans; Verschraegen, Gert; Debels, Annelies. Commensuration and policy
comparison: how the use of standardized indicators affects the rankings of pension
systems // Journal of European Social Policy. Vol. 24 (2014), no. 1, pp. 19-38.
Artikkel analüüsib standardiseeritud indikaatorite konstrueerimist ja kasutamist
pensionipoliitikas, mis aitavad võrrelda ja hinnata OECD liikmesriikide
pensionisüsteemide sotsiaalset tulemuslikkust, nt vaesusriski vähendamine või
elustandardi säilitamine vanas eas. Teiste seas on vaatluse all ka Eesti.
Märksõnad: riigid, Eesti, pensionisüsteemid, võrdlev analüüs, indikaatorid (andmed,
eakad, elatustase, vaesus.
Saarinen, Arttu; Airio, Ilpo; Kaikkonen, Risto; Luoma, Minna-Liisa. Onnellisuus
erityyppisillä asuinalueilla // Yhteiskuntapolitiikka. Vsk. 78 (2013), nro. 5, s. 520-532.
Artiklis uuritakse, mis tegurid on õnnetunde aluseks neljas eritüübilises elupiirkonnas
(kesklinn, eeslinn, vallakeskus, maapiirkond).
Märksõnad: õnn, elamurajoonid, individuaalne heaolu, Soome.
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Sieben, Inge; Verbakel, Ellen. Permissiveness toward divorce: the influence of
divorce experiences in three social contexts // European Sociological Review. Vol. 29
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individuaalsele sallivusele lahutuste suhtes 44 Euroopa riigis (sh Eesti), aluseks Euroopa
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arvamused.
Ridgeway, Cecilia L. Why status matters for inequality // American Sociological
Review. Vol. 79 (2014), no. 1, pp. 1-16.
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Märksõnad: töökoormus, läbipõlemine (psühh.), depressioon, naisuuringud.
Refereerinud Mai Vöörmann ja Tiina Tammiksalu

11

