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VALIK ARTIKLEID VÄLISAJAKIRJANDUSEST
EUROOPA LIIT
Elomäki, Anna. The economic case for gender equality in the European Union:
selling gender equality to decision-makers and neoliberalism to women’s
organizations // European Journal of Women’s Studies. Vol. 22 (2015), no. 3, pp. 288302.
Artikkel analüüsib, kuidas Euroopa Liidu dokumentides on seostatud soolise võrdsuse
printsiipi majandusega alates 1980. aastatest kuni tänapäevani.
Märksõnad: soouuringud, sooline võrdõiguslikkus, majanduslik areng, Euroopa Liit.
Howard Grøn, Caroline; Houlberg Salomonsen, Heidi. Who’s at the table? An
analysis of ministers’ participation in EU Council of Ministers meetings // Journal of
European Public Policy. Vol. 22 (2015), no. 8, pp. 1071-1088.
Artiklis analüüsitakse, kuivõrd võtavad liikmesriikide (sh Eesti) esindajad osa Euroopa
Liidu Nõukogu istungitest ja kas osavõtjateks on alati ministrid või hoopis kõrged
riigiametnikud. Andmed on aastatest 2005–2009.
Märksõnad: Euroopa Liit, ministrid, istungid, liikmesriigid, riigiametnikud, Eesti,
võrdlev analüüs.
Jessoula, Matteo. Europe 2020 and the fight against poverty – beyond competence
clash, towards „hybrid” governance solutions? // Social Policy & Administration. Vol.
49 (2015), no. 4, pp. 490-511.
Artiklis analüüsitakse strateegiat „Euroopa 2020”, konkreetsemalt selles kajastatud
vaesuse vastast võitlust liikmesriikides (sh Eesti) aastatel 2011–2014, konkreetsemalt on
vaatluse all Saksamaa, Itaalia, Poola, Rootsi ja Suurbritannia.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, Eesti, strateegiad, vaesus.
Kornprobst, Markus. Building agreements upon agreements: the European Union
and grand strategy // European Journal of International Relations. Vol. 21 (2015), no. 2,
pp. 267-292.
Artikkel on pühendatud Euroopa Liidu välispoliitika ja rahvusvaheliste suhete suurele
strateegiale, mis lähtuks ELi terviklikkusest, sh terviklikust juhtimisest. Analüüsitakse
selle strateegia olemust ja koostamise põhimõtteid.
Märksõnad: Euroopa Liit, rahvusvahelised suhted, välispoliitika, strateegiad.
Tatham, Michaël. Regional voices in the European Union: subnational influence in
multilevel politics // International Studies Quarterly. Vol. 59 (2015), no. 2, pp. 387–400.
Artiklis käsitletakse huvigruppide, konkreetselt kohalike ametivõimude mõju Euroopa
Liidu poliitikale, aluseks viie riigi (Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Poola ja Ungari)
60 piirkonna ametnike telefoniküsitlus.
Märksõnad: Euroopa Liit, liikmesriigid, kohalikud omavalitsused, ametnikud,
huvigrupid, poliitilised mõjud.
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RAHVUSVAHELISED SUHTED
Cha, Taesuh. American exceptionalism at the crossroads: three responses // Political
Studies Review. Vol. 13 (2015), no. 3, pp. 351-362.
Artiklis käsitletakse USA mõju vähenemist rahvusvahelises poliitikas (põhjuseks
tagasilöögid Iraagi ja Afganistani sõdades, samuti 2008. aasta finantskriis) ning antakse
ülevaade kolmest selleteemalisest diskursusest.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, välispoliitika, rahvusvahelised suhted, liidrid,
geopoliitika, diskursusanalüüs.
Löfflmann. Georg. Leading from behind – American exceptionalism and president
Obama’s post-American vision of hegemony // Geopolitics. Vol. 20 (2015), no. 2, pp.
308-332.
Artikli teemaks on USA liidriroll president Barack Obama valitsemisajal, täpsemalt,
kuidas arusaam ainulaadsusest ja ülemvõimust väljendub riigi välis- ja kaitsepoliitikas.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, liidrid, välispoliitika, kaitsepoliitika,
rahvusvahelised suhted, geopoliitika, Barack Obama, presidendid.
Molin Friis, Simone. „Beyond anything we have ever seen“: beheading videos and
the visibility of violence in the war against ISIS // International Affairs. Vol. 91 (2015),
no. 4, pp. 725-746.
Artiklis käsitletakse, kuidas videod pantvangide peade maharaiumisest mõjutavad ohvrite
koduriikide – Suurbritannia ja USA – sõjapoliitikat.
Märksõnad: sõjapoliitika, pantvangid, terrorism, Suurbritannia, Ameerika Ühendriigid.
Stojek, Szymon M.; Tir, Jaroslav. The supply side of United Nations peacekeeping
operations: trade ties and United Nations-led deployments to civil war states //
European Journal of International Relations. Vol. 21 (2015), no. 2, pp. 352-376.
Artiklis vastatakse küsimusele, miks vaid 38% kodusõdadest saavad abi ÜRO
rahukaitsevägedelt. Põhjuseks peavad autorid seda, et rahukaitsejõudude saatmise
otsustab väga väike riikide ring ning nende otsused on määratud endi (majandus)huvide
ja omavaheliste majandussidemetega.
Märksõnad: rahukaitseväed, rahukaitseoperatsioonid, kodusõjad, suurriigid, Ühinenud
Rahvaste Organisatsioon.

MAAILMAPOLIITIKA
Aminoff, Astrid. Milk and biopolitics in the era of healthism // politiikasta.fi. (2015).
- http://politiikasta.fi/artikkeli/milk-and-biopolitics-era-healthism
Artiklis arutletakse valitsuse rolli üle inimeste tervise kaitsmisel. Toorpiima ümber käiv
poliitiline võitlus on tekitanud diskussiooni, kas inimestel peaks olema võimu otsustada
ise, mis on tervislik või kahjulik.
Märksõnad: biopoliitika, tervis, toorpiim, elulaad, valitsemine, riiklik poliitika,
Ameerika Ühendriigid.
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Kytömäki, Elli. Pohjoismaisia aseita myydään eteenpäin konfliktialueille //
politiikasta.fi. (2015). - http://www.politiikasta.fi/artikkeli/pohjoismaisia-aseita-myyd
%C3%A4%C3%A4n-eteenp%C3%A4in-konfliktialueille
Artiklis on vaatluse all Põhjamaade relvamüük.
Märksõnad: relvakaubandus, pingekolded, rahvusvahelised lepingud, Põhjamaad.

POLIITILISED PROTSESSID
Annus, Epp. The ghost of essentialism and the trap of binarism: six theses on the
Soviet empire // Nationalities Papers. Vol. 43 (2015), no. 4, pp. 595-614.
Artikkel on pühendatud nõukogude impeeriumi analüüsimisele ning olulisemate tunnuste
väljatoomisele Balti riikide põhjal. Erinevalt varasematest analüüsidest, mis keskendusid
põhiliselt sõjaeelsele perioodile, on siin tähelepanu all II maailmasõja järgne aeg.
Märksõnad: nõukogude võim, Nõukogude okupatsioon, impeeriumid, Eesti, Läti, Leedu.
Banducci, Susan; Stevens, Daniel. Surveys in context: how timing in the electoral
cycle influences response propensity and satisficing // Public Opinion Quarterly. Vol.
79 (2015), Special Issue, pp. 214-243.
Artiklis käsitletakse poliitilise ja sotsiaalse konteksti mõju hoiakute ja käitumise
kujundamisele eri riikides (sh Eesti) 20 aasta jooksul.
Märksõnad: sotsiaalne areng, võrdlevuuringud, poliitika, hoiakud, riigid, Eesti.
Cairney, Paul. The Scottish independence referendum: what are the implications of
a no vote? // The Political Quarterly. Vol. 86 (2015), no. 2, pp. 186-191.
Tegemist on avaartikliga 2014. aasta septembris Šotimaal toimunud referendumile
pühendatud ajakirja osast. Artiklid käsitlevad: (a) Šotimaa, Suurbritannia ja Euroopa
Liidu valitsustevahelisi suhteid; (b) poliitilise süsteemi reformi Šotimaal; (c) sotsiaal- ja
kõrghariduspoliitikat Šotimaal; (d) Šotimaad kui õppetundide allikat ja teiste kogemuste
ülevõtjat; (e) šotlaste ja teiste Suurbritannia piirkondade sotsiaalseid hoiakuid.
Märksõnad: Šotimaa, Suurbritannia, referendumid, poliitika, rahvusvahelised suhted,
sisepoliitika, hoiakud, sotsiaalpoliitika, kõrghariduspoliitika.
Coman, Emanuel Emil. Institutions and vote unity in parliaments: evidence from 33
national chambers // The Journal of Legislative Studies. Vol. 21 (2015), no. 3, pp. 360389.
Artiklis käsitletakse hääletamisprotseduuride mõju hääletamise tulemustele (eelkõige
ühtsele hääletamisele) 33 rahvusparlamendis (sh Eesti) ning nende erinevale mõjule
parlamentaarsetes ja presidentaalsetes süsteemides.
Märksõnad: hääletamine, parlamendid, riigid, Eesti.
Davidov, Eldad; Cieciuch, Jan; Meuleman, Bart; Schmidt, Peter; Algesheimer,
René; Hausherr, Mirjam. The comparability of measurements of attitudes toward
immigration in the European Social Survey // Public Opinion Quarterly. Vol. 79
(2015), Special Issue, pp. 244-266.
Artikkel käsitleb hoiakuid immigratsiooni suhtes, samuti neid kujundavaid tegureid,
aluseks Euroopa sotsiaaluuringus osalevate riikide (sh Eesti) andmed. Andmetöötluses
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kasutatakse Bayesi valemit.
Märksõnad: sisseränne, sisserändajad, hoiakud, avalik arvamus, sotsiaaluuringud,
Bayesi printsiip, riigid, Euroopa, Eesti.
Döring, Holger; Schwander, Hanna. Revisiting the left cabinet share: how to
measure the partisan profile of governments in welfare state research // Journal of
European Social Policy. Vol. 25 (2015), no. 2, pp. 175-193.
Artiklis analüüsitakse poliitilise vasakpoolsuse võimu (sh Eesti), täpsemalt pakutakse
välja täiendusi traditsioonilisele mudelile, mis vaatleb sotsiaaldemokraatide osakaalu eri
riikide valitsustes ning selle mõju heaoluriigi kujunemisele ja poliitika tulemustele.
Märksõnad: vasakpoolsus, vasakpoolsed parteid, sotsiaaldemokraadid, poliitika,
heaoluriik, riigid, sotsiaaluuringud, võrdlevuuringud, Eesti.
Haynes, Philip. The European single currency project and the concept of
convergence for European welfare states – the ideal and the reality // Social Policy &
Administration. Vol. 49 (2015), no. 4, pp. 466-489.
Artiklis analüüsitakse, kas euroalasse kuuluvad riigid (sh Eesti) on heaolult (nt tööhõive,
vaesusrisk, sotsiaalkulud per capita jne) lähenenud üksteisele ning millised on seda
soodustavad tegurid.
Märksõnad: euroala, riigid, Eesti, heaolu, sotsiaaluuringud.
Inglehart, Ronald F.; Puranen, Bi; Welzel, Christian. Declining willingness to fight
for one’s country: the individual-level basis of the long peace // Journal of Peace
Research. Vol. 52 (2015), no. 4, pp. 418-434.
Artiklis analüüsitakse, kuidas elutingimuste paranemine on toonud kaasa avaramad
võimalused eneseteostuseks ning suurendanud pikema rahuperioodi võimalikkust, sest
inimesed ei soovi ohverdada oma elu sõdades. Aluseks maailma ja Euroopa väärtuste
uuringute 30 aasta andmed, kuhu on kaasatud vastajaid enam kui 90 riigist.
Märksõnad: rahu, rahu-uuringud, väärtused (filos.), elamistingimused.
Risch, William. A Soviet west: nationhood, regionalism, and empire in the annexed
western borderlands // Nationalities Papers. Vol. 43 (2015), no. 1, pp. 63-81.
Artiklis käsitletakse NSVLi läänealade (Baltimaad ja Lääne-Ukraina) rolli nõukogude
impeeriumipoliitika arengul. Kasutatakse juhtumiuuringu meetodit.
Märksõnad: NSV Liit, impeeriumid, Baltimaad, Lääne-Ukraina, nõukogude okupatsioon,
suurriiklik poliitika, juhtumiuuringud.
Takens, Janet; Kleinnijenhuis, Jan; van Hoof, Anita; van Atteveldt, Wouter. Party
leaders in the media and voting behavior: priming rather than learning or
projection // Political Communication. Vol. 32 (2015), no. 2, pp. 249-267.
Artikli teemaks on parteiliidrite silmapaistvus uudistes ja selle mõju valijakäitumisele,
aluseks Hollandi 2011. aasta valimised.
Märksõnad: parteid, juhid, valimised, valijakäitumine, Holland.
Зоткин, Андрей. Отношение украинцев к России и россиянам до и во время
гражданского конфликта 2014 г. // Актуальные проблемы Европы. 2015, но. 2, с.
94-108.
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Artiklis uuritakse ukrainlaste suhtumist Venemaasse 20 aasta jooksul, aluseks
sotsioloogilised intervjuud.
Märksõnad: Venemaa, Ukraina, avalik arvamus.

MAJANDUSPOLIITIKA
Angel, Stefan; Heitzmann, Karin. Over-indebtedness in Europe: the relevance of
country-level variables for the over-indebtedness of private households // Journal of
European Social Policy. Vol. 25 (2015), no. 3, pp. 331-351.
Artiklis käsitletakse ülelaenamist ja seda mõjutavaid tegureid (majandusliku kirjaoskuse
tase, võlapoliitika, tööhõivepoliitika jne) Euroopa 27 riigis, sh Eesti.
Märksõnad: laenud, võlad, pangandus, rahanduspoliitika, riigid, Euroopa, Eesti,
võrdlev analüüs, majandusuuringud.
Baker, Andrew; Underhill, Geoffrey R. D. Economic ideas and the political
construction of the financial crash of 2008 // The British Journal of Politics and
International Relations. Vol. 17 (2015), no. 3, pp. 381-390.
Tegemist on majanduskriisile pühendatud erinumbri avaartikliga. Vt ka: Sebastian
Dellepiane-Avellaneda. „The political power of economic ideas: the case of
„expansionary fiscal contradictions””; Benjamin Braun. „Preparedness, crisis
management and policy change: the euro area at the critical juncture of 2008–2013” jt.
Märksõnad: majanduskriisid, euroala, majanduspoliitika, teoreetilised aspektid.
Braun, Benjamin. Preparedness, crisis management and policy change: the euro
area at the critical juncture of 2008–2013 // The British Journal of Politics and
International Relations. Vol. 17 (2015), no. 3, pp. 419-441.
Artiklis vaadeldakse euroala valmisolekut finantskriisiks ning kriisijuhtimist
majanduskriisi ajal aastatel 2008–2013, samuti Euroopa Keskpanga tegevust. Riikidest
analüüsitakse Saksamaa, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Itaalia ja Portugali finantsalast
olukorda ja tegevust.
Märksõnad: Euroopa Keskpank, euroala, riigid, finantskriisid, kriisijuhtimine.
Dean, Adam. Power over profits: the political economy of workers and wages //
Politics & Society. Vol. 43 (2015), no. 3, pp. 333-360.
Artiklis vaidlustatakse rahvusvahelises poliitilises ökonoomias levinud seisukohta, mille
kohaselt toob tootluse kasv endaga automaatselt kaasa töötajate palkade võrdse tõusu.
Analüüsi aluseks on 117 riigi andmed aastatest 1986–2002.
Märksõnad: poliitiline ökonoomia, tootlus, palk, majandusuuringud.
Kuokštis, Vytautas. Baltic states in world markets: does Katzenstein’s framework
still hold? // Journal of Baltic Studies. Vol. 46 (2015), no. 2, pp. 109-126.
Artiklis kontrollitakse Peter Katzensteini teooria paikapidavust, mille kohaselt väikeriigid
(sh Baltimaad) on suurriikidest erinevad. Vaadeldakse, kas Baltimaad, seistes silmitsi
kõikumistega maailmaturul, on poliitilise legitiimsuse ja majanduse eduka kohanemise
tagamiseks kehtestanud korporatiivse demokraatia ja kohalikud hüvitised.
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Märksõnad: väikeriigid, Baltimaad, Eesti, majanduslik areng, majandusteooriad, Peter
Katzenstein.
Laidroo, Laivi; Sokolova, Maia. International banks’ CSR disclosures after the 2008
crisis // Baltic Journal of Management. Vol. 10 (2015), no. 3, pp. 270-294.
Artiklis käsitletakse rahvusvaheliste pankade sotsiaalset vastutust oma tegevuse
avalikustamise aspektist enne ja pärast viimast majanduskriisi. Kontentanalüüsi meetodil
analüüsitakse 35 panga veebilehti ja ettevõtete sotsiaalse vastutuse raporteid.
Märksõnad: pangad (maj.), pangandus, sotsiaalne vastutus, kvantitatiivsed
uurimismeetodid, kontentanalüüs.
Meriküll, Jaanika; Rõõm, Tairi. One currency, one price? Euro changeover-related
inflation in Estonia // Journal of Common Market Studies : JCMS. Vol. 53 (2015), no.
4, pp. 822-839.
Artiklis analüüsitakse eurole üleminekust tingitud inflatsiooni disagregeeritud
hinnataseme andmete abil ning võrreldakse seda kontrollgrupiga – 12 euroala riigi
andmetega.
Märksõnad: euro, euroala, hinnad, inflatsioon, riigid, võrdlev analüüs, Eesti.
Underhill, Geoffrey R. D. The emerging post-crisis financial architecture: the pathdependency of ideational adverse selection // The British Journal of Politics and
International Relations. Vol. 17 (2015), no. 3, pp. 461-493.
Artikkel käsitleb kriisijärgse rahvusvahelise finantsjuhtimise põhimõtete kujunemist,
samuti kriisist tulenevaid õppetunde ning nende arvestamist reformides.
Märksõnad: finantskriisid, finantsjuhtimine, rahanduspoliitika.
Williams, Colin C.; Horodnic, Ioana Alexandra. Explaining and tackling envelope
wages in the Baltic Sea region // Baltic Journal of Management. Vol. 10 (2015), no. 3,
pp. 295-312.
Artikli teemaks on ümbrikupalgad Eestis, Lätis, Leedus ja Poolas, aluseks
institutsionaalne teooria. Andmed pärinevad 2013. aasta Eurobaromeetri uuringust.
Märksõnad: palk, varimajandus, mitteametlik majandus, Eesti, Läti, Leedu, Poola.
Xiaohuan Lan; Ben G. Li. The economics of nationalism // American Economic
Journal: Economic Policy. Vol. 7 (2015), no. 2, pp. 294-325.
Artikkel käsitleb, kuidas avatud majandus mõjutab rahvuslust, aluseks Hiina poliitilise
kompassi ning maailma väärtusuuringute andmed.
Märksõnad: Hiina, majanduslik areng, avatud majandus, rahvuslus.

JUHTIMINE
Heikkilä-Tammi, Kirsi; Nuutinen, Sanna; Bordi, Laura; Manka, Marja-Liisa. Eriikäisten työssä jatkamista ja työhyvinvointia tukevat esimiestyön käytännöt //
Hallinnon Tutkimus. Vsk. 34 (2015), nro. 2, s. 143-161.
Artiklis on vaatluse all eri vanuses töötajate töölkäimist ja tööga rahulolu edendavad
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juhtimispraktikad.
Märksõnad: juhtimine, juhtimismeetodid, juhtimispsühholoogia.
Kettunen, Pekka; Venetoklis, Takis. Työpaikkakiusaaminen valtionhallinnossa //
Hallinnon Tutkimus. Vsk. 34 (2015), nro. 2, s. 182-187.
Artiklis käsitletakse töökiusamist Soome valitsusasutustes.
Märksõnad: kiusamine, töökeskkond, töökohad, töösuhted, ministeeriumid,
valitsusasutused, Soome.

TURUNDUS
Saleem, Salman; Larimo, Jorma Antero; Ummik, Kadi; Kuusik, Andres. Cultural
and paradoxical values in advertising in Eastern Europe // Baltic Journal of
Management. Vol. 10 (2015), no. 3, pp. 313-330.
Artiklis keskendutakse küsimusele, kas ja kuivõrd selgitab Hofstede kultuuriraamistiku ja
väärtuse paradoksi teooria reklaamide olemust Eestis. Analüüsitakse 110 trükireklaami
neljast väljaandest (Anne & Stiil, Director, Cosmopolitan ja Eesti Ekspress), kasutades
Pollay klassifikatsiooni.
Märksõnad: reklaam, trükireklaam, väärtused (filos.), reklaamipsühholoogia, meedia,
Eesti.

KESKKONNAPOLIITIKA
Giddens, Anthony. The Politics of climate change // Policy & Politics. Vol. 43 (2015),
no. 2, pp. 155-162.
Tegemist on ümberkirjutusega tunnustatud sotsioloogi loengust, mis peeti ajakirja 20
aastapäeva juubelil 2015. aasta märtsis Bristoli Ülikoolis ja see käsitleb globaalse
tsivilisatsiooni pakilisi keskkonnapoliitilisi probleeme.
Märksõnad: keskkonnapoliitika, keskkond, tsivilisatsioon, kõned.

RAHVUSPOLIITIKA
Jääts, Indrek. Count us! Ethnic activism in South-Eastern Estonia, and the census
of 2011 // Journal of Baltic Studies. Vol. 46 (2015), no. 2, pp. 243-260.
Artikli teemaks on Lõuna-Eesti aktivistide (setu ja võru liikumised) katsed kõigutada
traditsioonilist arusaama eesti rahvusest, püüdes kasutada selleks 2011. aasta
rahvaloendust ning põrgates oma tegevusega Eesti Statistikaameti jäigale vastuseisule.
Märksõnad: kohaidentiteet, kultuuriline identiteet, setud, võrulased, Võrumaa, Setumaa,
rahvaloendused.
van Klingeren, Marijn; Boomgaarden, Hajo G.; Vliegenthart, Rens; de Vreese,
Claes H. Real world is not enough: the media as an additional source of negative
attitudes toward immigration, comparing Denmark and the Netherlands // European
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Sociological Review. Vol. 31 (2015), no. 3, pp. 268-283.
Artiklis analüüsitakse immigratsiooni ja immigrantide teema kajastamist meedias Taanis
ja Hollandis aastatel 2003–2010 ja nende sõnumite mõju inimeste hoiakutele.
Märksõnad: ränne (demogr.), sisseränne, sisserändajad, meedia, avalik arvamus,
hoiakud, Taani, Holland.
Valk, Aune; Särg, Taive. Setos’ way to manage identities and well-being: shame and
pride, opposition and openness // Nationalities Papers. Vol. 43 (2015), no. 2, pp. 337355.
Artiklis käsitletakse, kuidas väike etniline rühm – setud – konstrueerivad oma identiteeti
multikultuurses keskkonnas.
Märksõnad: setod, identiteet, rahvuslik identiteet, multikultuursus, Eesti.

RAHVASTIKUPOLIITIKA
Baudin, Thomas; de la Croix, David; Gobbi, Paula E. Fertility and childlessness in
the United States // American Economic Review. Vol. 105 (2015), no. 6, pp. 1852-1882.
Artiklis analüüsitakse lastetust ja viljakust Ameerika Ühendriikides ning võrreldakse seda
teiste riikide (nt Saksamaa, Prantsusmaa, Belgia, Norra, Rootsi, Rumeenia jne) vastavate
näitajatega, samuti tuuakse välja lastetuse ja viljakuse seosed vaesuse ja toimetulekuga,
aga ka naiste haridustaseme ja perekonnaseisuga. Aluseks on 1990. aasta rahvaloenduse
andmed.
Märksõnad: Ameerika Ühendriigid, lastetus, sigivus, naised, haridustase, abielulisus,
vallalised.

HARIDUSPOLIITIKA
Pfeffer, Fabian T.; Hertel, Florian R. How has educational expansion shaped social
mobility trends in the United States? // Social Forces. Vol. 94 (2015), no. 1, pp. 143180.
Artiklis analüüsitakse põlvkonnasisest sotsiaalset mobiilsust USAs 20. sajandil ja 21.
sajandi algul, eriti on vaatluse all hariduse ekspansiooni mõju sellele protsessile.
Märksõnad: sotsiaalne mobiilsus, sotsiaalne kihistumine, haridus, Ameerika
Ühendriigid, 20. saj., 21. saj. algus.

TEADUSPOLIITIKA
Kivinen, Osmo; Hedman, Juha. Näkökulmia Suomen tieteen kansainväliseen tasoon
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