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uksia137
Jaana Paltamaa ja Pirkko Perttinä, toim.
Toimintakyvyn arviointi. ICF teoriasta käytäntöön
Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälisen luokituksen ICF:n 
käytön vakiinnuttaminen toimintakyvyn arviointiin herättää edelleen, 14 vuotta sen 
julkaisemisen jälkeen, ristiriitaisia tunteita, epätietoisuutta sekä paljon kysymyksiä ja 
haasteita sosiaalialan ja terveydenhuollon ammattilaisten keskuudessa. Kuitenkin ICF 
koetaan tärkeäksi osaksi aitoa asiakaslähtöistä työtä. Mistä löydetään yhteinen aika ICF:n 
opiskeluun? Miten nykykäytännöt muutetaan? Entä miten muutokseen sitoudutaan? 
Tässä julkaisussa aihetta tarkastellaan osatutkimuksien kautta käytännönläheisesti ja 
monipuolisesti ja lopuksi esitetään suositukset ICF:n käytön edistämiseksi.

139 s. | 2015 | ISBN 978-951-669-979-3 (nid.), 978-951-669-980-9 (pdf) | 25 e 

136 
Tuuli Hirvilammi
Kestävän hyvinvoinnin jäljillä. Ekologisten kysymysten integroiminen hyvinvointitutkimukseen
Suomalaisten ekologinen jalanjälki maapallolla on kestämättömän suuri. Hyvinvointia 
on tavoiteltu tulevien sukupolvien, muissa maissa asuvien ihmisten ja muiden lajien 
hyvinvoinnin kustannuksella. Nyt luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen ja ilmas-
tonmuutoksen etenemisen ennakoidaan heikentävän ihmisten hyvinvoinnin edelly-
tyksiä maailmanlaajuisesti, jos emme onnistu elämään luonnon kantokyvyn rajoissa. 
Onnistumisen tueksi tarvitaan nykyistä vankempi käsitys kestävästä hyvinvoinnista: 
Mistä se muodostuu? Minkälaiseen ihmisen ja luonnon väliseen suhteeseen se perustuu? 
Minkälainen olisi sekä ekologisesti että sosiaalisesti kestävä elintaso? Miten kestävää 
hyvinvointia voidaan tutkia? Tässä tieteidenvälisessä tutkimuksessa yhdistetään eko-
logiset kysymykset hyvinvointitutkimukseen sekä teoriassa että käytännössä. Kirjassa 
kuvataan kestävän hyvinvoinnin teoriaa, joka tunnistaa ihmisen ja luonnon välisen 
vuorovaikutuksen sekä kestävyyden tavoitteet.

304 s. | 2015 | ISBN 978-951-669-970-0 (nid.), 978-951-669-971-7 (pdf) | 25 e

135
Paula Hakala, Tuula Toikka, Merja Paturi ja Ilona Autti-Rämö
Ravitsemuskuntoutuksen toteutuminen Kelan järjestämillä kuntoutuskursseilla
Ravitsemuskuntoutuksen avulla voidaan hoitaa ja ehkäistä ravitsemukseen liittyviä 
sairauksia sekä vaikuttaa kuntoutujien toiminta- ja työkykyyn. Tutkimuksessa selvitet-
tiin, miten ravitsemuskuntoutus toteutetaan Kelan järjestämillä kuntoutuskursseilla eri 
kuntoutuslaitoksissa. Ravitsemusneuvonta ja ateriatarjonta olivat pääosin suositusten 
mukaisia, mutta niissä ilmeni myös kehittämisen tarvetta: Terveellinen ateria tulisi 
havainnollistaa lautasmallin avulla kaikissa laitoksissa. Ruokatarjontaa tulisi kohentaa 
parantamalla rasvojen laatua ja vähentämällä suolan käyttöä ruokien valmistuksessa. 
Ravitsemuskuntoutusta koskevia standardeja tulisi tarkentaa ja ravitsemuskuntoutus 
tulisi ottaa Kelan arvioinnin piiriin.

127 s. | 2015 | ISBN 978-951-669-966-3 (nid.), 978-951-669-967-0 (pdf) | 20 e
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134
Katariina Hinkka, Liisi Aalto ja Tuula Toikka
Uudenlaiseen Kelan työhönkuntoutukseen? Viiden kuntoutusmallin arvioinnin tuloksia
Raportissa esitetään tulokset viiden uuden kuntoutusmallin kokeilusta Kelan työhön-
kuntoutuksen kehittämishankkeessa. Neljä malleista oli kohdistettu vakiintuneissa 
työsuhteissa oleville työntekijöille ja yksi yrittäjille. Tutkimus ajoittui vaiheeseen, jossa 
mallit oli kehitetty valmiiksi ja kukin laitos toteutti kuntoutuksen vielä kolmella kun-
toutujaryhmällä. Aineisto kerättiin lomakkein ja haastatteluin kuntoutujilta ja muilta 
kuntoutusprosessissa mukana olleilta. Monella menetelmällä analysoitujen tulosten 
pohjalta esitetään suositukset kuntoutuksen kehittämiseksi.

140 s. | 2015 | ISBN 978-951-669-964-9 (nid.), 978-951-669-965-6 (pdf) | 25 e

133
Elina Ekholm ja Antti Teittinen
Vammaiset nuoret ja työntekijäkansalaisuus
Vaikuttaako vammaisuus työntekoon? Uskotaanko vammaisten nuorten osaamiseen ja 
kykyyn selvitä työtehtävistään? Tässä tutkimuksessa vammaiset nuoret kertovat työelä-
mäkokemuksistaan, pääosin onnistumisista, mutta myös kohtaamistaan ennakkoluu-
loista. Nuorten ja työnantajien yhteinen näkemys on, että hyvä koulutus, aktiivisuus, 
ennakkoluulottomuus sekä toimiva palvelujärjestelmä edistävät vammaisten nuorten 
yhdenvertaista asemaa työelämässä.

103 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-951-9 (nid.), 978-951-669-952-6 (pdf) | 20 e

132
Tuuli Hirvilammi, Senja Laakso ja Michael Lettenmeier
Kohtuuden rajat? Yksin asuvien perusturvan saajien elintaso ja materiaalijalanjälki
Kestävän kehityksen tavoitteet ohjaavat etsimään rajoja sellaiselle kohtuulliselle elintasol-
le, joka pysyttelee maapallon biologisen kantokyvyn rajoissa ja turvaa kaikille ihmisille 
riittävät hyvän elämän edellytykset. Materiaalijalanjäljillä mitaten suomalaiset kotita-
loudet kuluttavat nykyisin luonnonvaroja huomattavasti yli ekologisesti kestävän tason. 
Toisaalta kaikkien yhteiskunnan jäsenten elintaso ei ole sosiaalisesti kestävä: köyhyys 
koskettaa erityisesti pienituloisimpia perusturvan saajia. Tutkimuksessa tarkastellaan 
haastatteluaineiston avulla yksin asuvien perusturvan saajien elintason osatekijöitä ja 
materiaalijalanjälkiä sekä hahmotellaan kohtuullisen elintason rajoja. Miten asumisen 
ja arkiliikenteen kaltaiset elintason osatekijät ovat yhteydessä luonnonvarojen kulutuk-
seen? Minkälaista elintasoa yksin asuvat perusturvan saajat pitävät kohtuullisena? Onko 
perusturvan saajien elintaso sosiaalisesti ja ekologisesti kestävä?

134 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-947-2 (nid.), 978-951-669-948-9 (pdf) | 25 e

131
Sari Kehusmaa
Hoidon menoja hillitsemässä. Heikkokuntoisten kotona asuvien ikäihmisten palvelujen käyttö, 
omaishoito ja kuntoutus
Vuonna 2013 voimaan tullut vanhuspalvelulaki turvaa iäkkäälle henkilölle sosiaali- ja 
terveyspalvelut ja hänen toimintakykynsä tukemisen. Kasvavaan hoidon tarpeeseen 
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uksiapyritään vastaamaan ensi sijassa kotiin annettavilla palveluilla. Tässä tutkimuksessa 
selvitettiin, mitkä tekijät ovat yhteydessä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalvelujen 
käyttöön ja siitä aiheutuneisiin menoihin. Omaishoito kattaa suuren osan vanhusten 
pitkäaikaishoidosta, ja sillä on merkittävä vaikutus hoidon menoihin. Ilman omaisten 
apua olisivat ikääntyneiden hoidon menot vuosittain 2,8 miljardia euroa nykyistä suu-
remmat. Panostamalla riittäviin sosiaalipalveluihin on mahdollista vähentää vanhusten 
terveyspalvelujen tarvetta. Työnjakoa vanhusten pitkäaikaishoidon ja terveydenhuollon 
välillä tulisi tarkastella kokonaisuutena, jossa painopistettä voitaisiin siirtää enemmän 
sosiaalipalvelujen suuntaan.

156 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-941-0 (nid.), 978-951-669-942-7 (pdf) | Painos lopussa 

130
Suvi Linnanvirta
Yksin asuvien kansaneläkeläismiesten taloudellinen ja sosiaalinen turva
Suurin osa täyden kansaneläkkeen saajista on naisia, mutta joukossa on myös miehiä. 
Minkälainen taloudellinen ja sosiaalinen turva on yksin asuvilla vanhuusikäisillä kan-
saneläkeläismiehillä? Minkälaisia ovat heidän elämänkulkunsa? Miten kulttuuriset 
normit näkyvät heidän elämäntarinoissaan? Tässä tutkimuksessa tarkastellaan täyttä 
kansaneläkettä saavien, epätyypillisen työhistorian tehneiden, yksin asuvien vanhuus-
ikäisten miesten taloudellista ja sosiaalista turvaa elämänkaaren ja kulttuuristen normien 
näkökulmasta. Aineistona on kansaneläkeläismiesten koettua taloudellista ja sosiaalista 
turvaa koskeva kyselyaineisto sekä viisi elämäkerrallista yksilöhaastattelua.

131 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-939-7 (nid.), 978-951-669-940-3 (pdf) | 20,00 e

129
Anna-Liisa Salminen, Päivi Hämäläinen, Maarit Karhula, Katja Kanelisto ja Juhani Ruutiainen
MS-kuntoutujien ryhmämuotoinen moniammatillinen avokuntoutus. Kuntoutusmallin kehittäminen  
ja arviointi
MS-tauti eli multippeliskleroosi on etenevä neurologinen sairaus, joka aiheuttaa vau-
rioita keskushermostossa. Tätä oireiltaan kirjavaa ja ennakoimattomasti etenevää tautia 
sairastaa noin 7 000 suomalaista. Sairaus aiheuttaa tavallisesti pysyvää toimintakyvyn 
heikentymistä, toisinaan toimintakyky säilyy kuitenkin normaalina koko loppuelämän. 
Kelan ja MS-liiton yhteistyössä kehittämällä moniammatillisella ryhmämuotoisella avo-
kuntoutuksella pyrittiin kohentamaan MS-tautia sairastavan toimintakykyä ja arjessa 
selviytymistä. Julkaisussa kerrotaan, miten ryhmämuotoista avokuntoutusta toteutettiin, 
kuinka siinä onnistuttiin ja minkälaisia olivat kuntoutuksen vaikutukset.

168 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-930-4 (nid.), 978-951-669-931-1 (pdf) | 20,00 e

128
Kristiina Härkäpää, Jaakko Harkko ja Tuula Lehikoinen
Työhönvalmennus ja sen kehittämistarpeet
Mitä työhönvalmennus on ja miten sitä toteutetaan? Ketkä osallistuvat työhönvalmen-
nukseen ja ketkä siitä hyötyvät? Mihin työhönvalmennus johtaa ja miten toimintaa tulisi 
kehittää? Näihin kysymyksiin haetaan vastauksia rekisteri- ja kyselytutkimuksessa, jossa 
selvitettiin Kelan ja työ- ja elinkeinohallinnon työhönvalmennuksen tuloksia ja tarkas-
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teltiin valmennuksen toteutusta, siihen osallistuneiden kokemuksia sekä työhönval-
mennuksen käytännön toimeenpanoa palveluntuottajien ja työnantajien näkökulmasta.

153 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-921-2 (nid.), 978-951-669-922-9 (pdf) | 15,00 e

127
Elina Ahola ja Heikki Hiilamo, toim.
Köyhyyttä Helsingissä. Toimeentulotuen saajat ja käyttö 2008–2010
Mihin toimeentulotukea oikein käytetään? Tämän viimesijaisen etuuden käyttötarkoi-
tuksista ei ole aikaisemmin ollut saatavissa tietoja. Tässä tutkimuksessa pureudutaan 
kysymykseen Helsingin kaupungin sosiaaliviraston aineiston avulla. Tutkimuskohteena 
on muun muassa toimeentulotuen käyttö asumismenoihin ja terveydenhoitomenoihin. 
Toimeentulotuen käyttötarkoitukset kertovat perusturvan puutteista eli siitä, mitkä 
tulonsiirrot eivät riitä turvaamaan perustarpeita. Tutkimuksessa käsitellään myös sitä, 
miten toimeentulotuen käyttö jakautui väestöryhmittäin vuosina 2008–2010 ja miten 
syksyllä 2008 alkanut talouskriisi näkyi toimeentulotuen käytössä Helsingissä.

127 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-913-7 (nid.), 978-951-669-914-4 (pdf) | 15,00 e

126
Ulla Tuominen
The effect of waiting time on health outcomes and costs of total joint replacement in hip and knee 
patients. A prospective randomised controlled trial
Long waiting times for total joint replacement surgery have been a concern in many 
countries, since osteoarthritis is the most common cause of musculoskeletal disability. 
In this study the effects of waiting time on health outcomes and on the costs of total 
joint replacement were evaluated in hip and knee patients, who were randomized into 
two waiting time groups. Quality-adjusted life years (QALYs) were calculated to evalu-
ate the effect of waiting time on the cost-utility of the surgery. In hip patients a shorter 
waiting time yielded more QALYs at a lower cost, whereas in knee patients the situation 
was the opposite. Several patients dropped out of the trial during the follow-up, which 
may cause bias and uncertainty over whether there is any actual difference in cost-utility 
between the waiting time groups. This study shows that the length of waiting time alone 
has no effect on either the patients’ quality of life or the use or costs of healthcare and 
social services. However, there is quite a lot of uncertainty in the results and the findings 
should only be generalized with caution.

114 pp. | 2013 | ISBN 978-951-669-911-3 (print), 978-951-669-912-0 (pdf) | 15,00 e

125
Kaisu Pitkälä, Niina Savikko, Minna Pöysti, Marja-Liisa Laakkonen, Hannu Kautiainen, Timo Strandberg 
ja Reijo Tilvis
Muistisairaiden liikunnallisen kuntoutuksen vaikuttavuus. Satunnaistettu vertailututkimus
Suomalaisista 130 000:lla on muistisairaus, joka koskettaa paitsi sairastunutta itseään myös 
heidän omaisiaan ja laajalti yhteiskuntaakin. Muistisairaudet altistavat kognitiivisille, fyysisille, 
psyykkisille ja sosiaalisille toiminnanvajeille, ja ne heikentävät elämänlaatua. Ne ovat myös 
eniten palveluiden sekä ympärivuorokautisen hoidon tarvetta aiheuttava sairausryhmä. Tässä 
tutkimuksessa tarkastellaan kahden erilaisen – yksilöllisesti kotona tai ryhmässä päiväkes-
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uksiakuksessa – ohjatun liikunnallisen harjoittelun vaikuttavuutta kotona asuvien Alzheimerin 
tautia sairastavien liikunta- ja toimintakykyyn sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöön. 
Tutkimuksessa luotiin kuntoutusmalli, joka parantaa Alzheimerin tautia sairastavien toimin-
takykyä lisäämättä sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaiskustannuksia.

193 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-909-0 (nid.), 978-951-669-910-6 (pdf) | 15,00 e

124
Mia Hakovirta ja Minna Rantalaiho
Taloudellinen eriarvoisuus lasten arjessa
Mitä lapset ja nuoret käsittävät taloudellisella eriarvoisuudella ja miten he sen kokevat? 
Miten taloudelliset erot näkyvät lasten arjessa ja mitä seurauksia niillä voi olla? Min-
kälaisia keinoja ja toimintamalleja lapsilla on puuttua taloudelliseen eriarvoisuuteen 
omassa arjessaan? Taloudelliset erot lasten välillä ovat kasvaneet myös Suomessa, mutta 
niin aiheesta tehdyissä tutkimuksissa kuin julkisissa keskusteluissakin kuuluu usein vain 
aikuisten ääni. Tässä tutkimuksessa taloudellista eriarvoisuutta tarkastellaan lapsuu-
dentutkimuksen viitekehyksessä ja lasten näkökulmista käsin tarjoten kosketuspintaa 
lasten elämään ja kokemusmaailmaan. Tutkimusta varten haastateltiin kolmeakym-
mentä viides- ja kahdeksasluokkalaista lasta. Haastattelujen lisäksi lapsilta kerättiin 
eläytymistarinoita, joita lapset saivat halutessaan kuvittaa piirtämällä.

143 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-904-5 (nid.), 978-951-669-905-2 (pdf) | 15,00 e

123
Teemu Kemppainen
Well-being in socio-political context. European welfare regimes in comparison
The welfare state has an explicit role in the redistribution of purchase power and the 
provision of health and social services. Welfare states differ not only by how these tasks 
are institutionally performed but also by the basic cultural values they lean on. In this 
sense the welfare regime constitutes the socio-political context of our lives, including 
normative conceptions about social justice and cultural attributions of the causes of 
different life events. How the welfare state succeeds in preventing the accumulation of 
misery and poor fortune is one of the key questions for its legitimacy. This study seeks 
to find out, using data from the European Social Survey Round 3 (2006/2007), how dif-
ferent European welfare regimes perform their tasks in the classic areas of well-being, i.e. 
sickness and poverty. In addition, the social aspects of well-being are given an extensive 
elaboration: for example, how is social recognition or societal pessimism distributed in 
different welfare regimes considered as socio-political contexts?

93 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-900-7 (print), 978-951-669-901-4 (pdf) | 15,00 e

122
Anna-Kaisa Tuovinen
Euroopan unionin toisessa jäsenvaltiossa syntyneiden sairaanhoitokustannusten korvaaminen
Muutama vuosi Suomen EU-jäsenyyden alkamisesta silloinen EY-tuomioistuin vahvisti, 
että jäsenvaltioiden sosiaaliturva- ja terveysjärjestelmät kuuluvat sisämarkkinasääntelyn 
piiriin. Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntö aiheutti tarpeen unioni-
tasoiselle lainsäädännölle. Direktiivi 2011/24/EU potilaiden oikeuksien soveltamisesta 
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rajatylittävässä terveydenhuollossa, nk. potilaiden liikkuvuusdirektiivi, annettiin vuoden 
2011 maaliskuussa. Mitä muutoksia direktiivin antaminen tarkoittaa potilaan oikeu-
delle saada toisessa jäsenvaltiossa syntyneitä sairaanhoitokustannuksia korvatuksi sekä 
ennakkoluvallisissa hoitotilanteissa että omatoimisesti toiseen jäsenvaltioon hoitoon 
hakeuduttaessa? Minkä tahon tulisi korvata potilaalle toisessa jäsenvaltiossa saadun 
sairaanhoidon kustannukset?

86 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-897-0 (nid.), 978-951-669-898-7 (pdf) | 15,00 e

121
Henrik Jussila
Päätöksenteon tukena vai hyllyssä pölyttymässä? Sosiaalipoliittisen tutkimustiedon käyttö 
eduskuntatyössä
Moderni päätöksenteko vaatii tuekseen tutkittua tietoa, mutta mistä kansanedustajat 
saavat tietoa tutkimuksista? Mitkä tekijät edistävät ja mitkä estävät tutkimustiedon 
käyttöä? Entä mitkä julkaisut jäävät hyllyyn pölyttymään? Keitä kuunnellaan päätöksiä 
tehtäessä? Tässä tutkimuksessa tarkastellaan, minkälainen rooli tutkimustiedolla on kan-
sanedustajien työssä. Aihetta tutkitaan kansanedustajille tehdyn kyselyn sekä sosiaali- ja 
terveysvaliokunnan mietintöjen avulla. Tulosten perusteella varsinkin suomenkielisen 
tutkimusviestinnän merkitys on suuri. 

63 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-895-6 (nid.), 978-951-669-896-3 (pdf) | 10,00 e

120
Annukka Ikonen
Primary care visits in the Finnish occupational health services and their connections to prevention and 
work-related factors
The purpose of this study was to determine the role of occupational health services 
(OHS) in the health care of working persons and to look at the relationship between 
primary care visits to occupational health physicians and nurses and various prevention 
and workrelated factors. Another aim of the study was to examine the associations of the 
visits with health problems, lifestyle health risks, work ability, and preventive activities.
Four different sources of data were used: Kela’s occupational health care statistics, the 
Health 2000 Survey, the Work and Health Survey 2006 and a clinical survey conducted in 
a private OHS unit. The study showed that OHS primary care contributes to preventive
activities and is often interrelated with employees’ work and work ability. 

 161 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-882-6 (nid.), 978-951-669-883-3 (pdf) | 15,00 e

119
Jaana Martikainen
Uusien lääkkeiden markkinoille tulo ja lääkekustannuksiin vaikuttaminen
Lääkekustannukset ovat kasvaneet sekä Suomessa että muissa teollistuneissa maissa 
terveydenhuollon kokonaismenoja nopeammin, ja lääkkeiden rahoittajat ovat pyrki-
neet etsimään keinoja kasvun hillitsemiseksi. Uusien lääkkeiden tiedetään olevan yksi 
syy lääkekustannuksien kasvuun. Suomen markkinoille tuli vuosina 1996–2005 lähes 
300 uutta lääkeainetta. Vuonna 2005 niiden osuus lääkemyynnin arvosta oli 38 % ja 
kulutuksesta 19 %. Tässä tutkimuksessa selvitetään mm. glaukoomalääkkeen erityis-
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uksiakorvattavuutta edeltävän peruskorvattavuusjakson ja kolesterolilääkkeen korvauksen 
rajoittamisen vaikutuksia uusien lääkkeiden kulutukseen. Peruskorvattavuusjakso  
hidasti uusien glaukoomalääkkeiden käyttöönottoa ja siten edisti vanhempien, edul-
lisempien ja vaikutuksiltaan paremmin tunnettujen glaukoomalääkkeiden käyttöä. 
Kalleimpien statiinien korvauksen rajoittaminen niille potilaille, joille edullisemmat 
valmisteet eivät sovi, siirsi hoitojen painopistettä edullisimpiin statiineihin ja kohdensi 
kalleimmat lääkkeet sairaammille potilaille. 

107 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-879-6 (nid.), 978-951-669-880-2 (pdf) | 10,00 e

118
Sampo Varjonen
Äidin hoiva, jaettu vanhemmuus – ja vapaus valita. Perhevapaiden uudistamisen argumentointi 
1970-luvulta 2000-luvulle
Suomen perhevapaajärjestelmä luotiin pääpiirteissään 1970-ja 1980-lukujen aikana. 
Tuolloin perhepolitiikan edelläkävijänä ollut Suomi jäi kuitenkin 1990-luvun aikana 
jälkeen muista Pohjoismaista etenkin isien vapaiden kehittämisessä. Perhevapaiden 
käytön epätasainen jakautuminen ja sen vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon ovat 
2000-luvulla olleet jatkuvasti esillä julkisessa keskustelussa. Tutkimuksessa tarkastellaan 
perhevapaista käytyä poliittista keskustelua ja sen pitkän aikavälin muutosta. Millaisilla 
argumenteilla isien vapaita on puolustettu tai vastustettu? Miltä nykypäivän keskustelu 
näyttää järjestelmän syntyvaiheiden kysymyksenasettelun valossa?

114 s. | 2011 | ISBN 978-951-669-868-0 (nid.), 978-951-669-869-7 (pdf) | 10,00 e

117
Minna Ylikännö
Sopivasti työtä ja vapaa-aikaa? Tutkimuksia ajankäytöstä eri elämäntilanteissa 
Ihmisen elämän edellytyksiä mitataan usein sillä, miten paljon hänellä on käytettävä-
nään rahaa. Ajatellaan, että hyvätuloisen elämä on kirjaimellisesti rikkaampaa kuin 
köyhän. Suuretkaan tulot eivät kuitenkaan tuo vuorokauteen enempää minuutteja 
tai tunteja. Aika on kaikille sama. Ajankäyttötutkimuksen avulla voidaan yksilöiden 
elämää tarkastella laajemmin ja ottaen huomioon sekä ajalliset että taloudelliset ra-
joitteet. Onnellisempi ei välttämättä ole aina se, jolla on suuret tulot, vaan se, jolla on 
aikaa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan eri elämäntilanteessa olevien väestöryhmien 
ajankäyttöä Suomessa ja Pohjoismaissa. Työssä käyvä pienen lapsen isä, nuori työtön ja 
vanhuuseläkeläinen käyttävät aikaa hyvin eri tavoin. Yhteistä näille kaikille ryhmille on 
kuitenkin se, että ajankäyttöä voidaan ohjata ja sitä eriarvoistaviin tekijöihin vaikuttaa 
sosiaalipoliittisin keinoin.

165 s. | 2011 | ISBN 978-951-669-859-8 (nid.), 978-951-669-860-4 (pdf) | 10,00 e

116
Yrjö Mattila
Suuria käännekohtia vai tasaista kehitystä? Tutkimus Suomen terveydenhuollon suuntaviivoista
Suomen terveydenhuolto on noussut poliittiseen keskusteluun keväällä 2011. Erilaisia 
ehdotuksia järjestelmän uudistamiseksi on esitetty, ja keskustelu käy vilkkaana. Tässä 
kirjassa kerrotaan, miten Suomen julkinen terveydenhuolto on kehittynyt ja miten sen 
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rinnalle ovat ajan myötä syntyneet sairausvakuutus ja työterveyshuolto. Kirjassa esitel-
lään myös muiden maiden terveydenhuoltojärjestelmiä sekä kuvataan potilaan aseman 
kehittymistä ja hänen mahdollisuuksiaan saada hyvää terveydenhuoltoa.

369 s. | 2011 | ISBN 978-951-669-853-6 (nid.), 978-951-669-854-3 (pdf) | 15,00 e

115
Marjo Sinokki
Social factors at work and the health of employees
Mental disorders and sleeping difficulties are common problems among the working 
population, and they incur remarkable expense to society. In this study, the association of 
social support and team climate at work with various outcomes was studied in a sample 
of the working population derived from the Health 2000 Study. Low social support was 
associated with depressive and anxiety disorders and many sleep related problems. Poor 
team climate was associated with both depressive and anxiety disorders. These factors 
also predicted antidepressant use during the follow-up. Low social support from super-
visors seemed to increase the risk for disability pension. It is important to pay attention 
to the well-being of employees at work since low social support and poor team climate 
are associated with mental health problems and future work disability.

147 pp. | 2011 | ISBN 978-951-669-851-2 (print), 978-951-669-852-9 (pdf) | 10,00 e

114
Arttu Saarinen
Suomalaiset lääkärit ja Suomen Lääkäriliitto osana hyvinvointivaltiota ja sen terveyspolitiikkaa
Mitä mieltä lääkärit ovat sosiaaliturvasta? Entä terveydenhuoltojärjestelmästä? Miten lääkärit 
suhtautuvat terveydenhuollon uudistamiseen, esimerkiksi palvelujen markkinoistumiseen? 
Kumman mielipiteet ovat radikaalimmat: yksittäisen lääkärin vai Suomen Lääkäriliiton? 
Poikkeavatko nuorten ja kokeneempien lääkäreiden mielipiteet toisistaan? – Vastauksia näihin 
kysymyksiin löytyy tästä kirjasta, jossa tarkastellaan Lääkäriliiton ja lääkäreiden suhdetta 
terveyspolitiikkaan useista eri näkökulmista, erityisesti vuosina 1970–2007.

184 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-847-5 (nid.), 978-951669-848-2 (pdf) | 15,00 e

113 
Heikki Suoyrjö
Kelan järjestämän kuntoutuksen kohdentuminen ja vaikutukset työkykyyn kunnallisilla työpaikoilla
Tässä tutkimuksessa on arvioitu Kelan työikäisille järjestämän tuki- ja liikuntaelinkun-
toutuksen ja ASLAK-kuntoutuksen vaikutuksia työkykyyn. Lisäksi verrattiin kahden 
fibromyalgiaa sairastaville tarkoitetun Kelan järjestämän kuntoutusmenetelmän vaiku-
tuksia työkykyyn. Kuntoutuksen kohdentumista sekä vaikutuksia lyhyt- ja pitkäaikaiseen 
työkyvyttömyyteen selvitettiin yhdistämällä tietoja useista rekistereistä. Tutkimusjouk-
kona oli Kunta 10 -tutkimuksen 67 106 kuntatyöntekijää ja seuranta-aika oli enintään 
10 vuotta. ASLAK-kuntoutujien sairauspoissaolopäivät vähenivät kuntoutusvuonna ja 
kolmena sitä seuraavana vuonna samalle tasolle kaltaistettujen verrokkien kanssa. ASLAK-
kuntoutujien työkyvyttömyyseläkkeen riski oli neljän vuoden ajan verrokkeja pienempi.

134 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-845-1 (nid.), 978-951669-846-8 (pdf) | 10,00 e
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tutkim
uksia112
Katariina Hinkka ja Sirkka-Liisa Karppi, toim.
IKÄ-kuntoutus. Heikkokuntoisten ikäihmisten verkostomallisen kuntoutuksen toteutuminen ja 
vaikuttavuus
Kuntoutuksen tavoite on tukea ikäihmisten kotona asumista, ja sen tulisi perustua 
ikäihmisen yksilöllisiin tarpeisiin, jolloin kuntoutuja voi sitoutua myös sen tavoitteisiin. 
Onnistunut kuntoutus edellyttää hyvää tiedonkulkua ja yhteistyötä kunnan, kuntoutus-
laitoksen, Kelan ja ikäihmisten välillä. Heikkokuntoisille ikäihmisille suunnattua verkos-
tomallista kuntoutusta tutkittiin laajassa Kelan IKÄ-hankkeessa. Tässä loppuraportissa 
esitetään yhteenveto kuntoutuksen vaikutuksista ja kuntoutuksen toteuttamisesta. IKÄ-
kuntoutus ei kaikilta osin toteutunut odotusten mukaisesti. Viiden vuoden seurannassa 
asumismuodon muutoksissa ei ollut merkitseviä eroja. Kuntoutukseen osallistuneiden 
toimintakyky oli verrokkeja parempi vuoden kuluttua tutkimuksen aloittamisesta. He 
käyttivät verrokkeja enemmän kunnan palveluja, mutta asumiskustannukset olivat 
pienemmät. Ikäihmiset olivat tyytyväisiä kuntoutukseen ja kokivat hyötyneensä siitä. 
Ryhmäkuntoutuksessa he tukivat toisiaan ja arvostivat ryhmän antamaa vertaistukea.

76 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-842-0 (nid.), 978-951-669-843-7 (pdf) | 15,00 e

111
Rainer Grönlund
Pitkään kotona – kuntoutuksen avullako? Tutkimus ryhmämuotoisesta vanhuskuntoutuksesta
Hyvinvoinnin seurauksena vanhusten määrän kasvaminen haastaa kuntoutuslaitostradi-
tion. Voiko asiakaslähtöinen, ryhmämuotoinen ja gerontologinen kuntoutusjakso auttaa 
niitä vanhuksia, joiden toimintakyky on heikkenemässä? Tutkimuksessa tarkastellaan 
kuntoutustyötä vanhusryhmien parissa sekä vanhusten kuntoutuskokemuksia. Mitä 
kuntoutustyöntekijät pitävät työssään tärkeänä, ja mikä heidän mukaansa vaikuttaa 
kuntoutumiseen? Miten vanhukset kokevat kuntoutuksen yhtäältä yksilönä ja toisaalta 
ryhmän jäsenenä? Mitä yksilöllinen kuntoutussuunnitelma merkitsee vanhukselle itsel-
leen, ja miten kuntoutusprosessi jatkuu kotikunnassa kuntoutuslaitosjakson päätyttyä?

218 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-832-1 (nid.), 978-951-669-833-8 (pdf) | 15,00 e

110
Miia Saarikallio-Torp and Jannecke Wiers-Jenssen, eds.
Nordic students abroad. Student mobility patterns, student support systems and labour market outcomes
This study addresses outgoing student mobility from the Nordic countries and the professional 
value of undertaking higher education abroad. The main focus is on students who take a full 
academic degree abroad. The results are mainly based on the Nordic Graduate Survey 2007, 
which was targeted at graduates who had completed their higher education abroad one to five 
years earlier. The report looks at mobile students’ backgrounds, their experiences abroad, and 
their integration into the labour market. A comparative perspective is applied: graduates who 
have studied abroad are compared to graduates who earned their diploma in their home country. 
Comparisons are also made between the individual Nordic countries. Additionally, the report 
describes how the Nordic public student support schemes may influence mobility patterns.

151 pp. | 2010 | ISBN 978-951-669-834-5 (print), 978-951-669-835-2 (pdf) | 15,00 e
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109
Ritva Linnakangas, Pirjo Lehtoranta, Aila Järvikoski ja Asko Suikkanen
Perhekuntoutus puntarissa. Kelan psykiatrisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeen arviointi
Lapsen psyykkinen sairaus koskettaa koko perhettä. Kelan lasten ja nuorten psykiatrista 
perhekuntoutusta toteutettiin monialaisena yhteistyönä, jossa perheellä ja lapsen lähipiirillä 
oli keskeinen asema. Julkaisussa kerrotaan, miten psykiatrista perhekuntoutusta on toteu-
tettu, kuinka siinä on onnistuttu ja minkälaisia vaikutuksia kuntoutuksella on saavutettu.

99 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-829-1 (nid.), 978-951-669-830-7 (pdf) | 15,00 e

108
Johanna Kallio
Hyvinvointipalvelujärjestelmän muutos ja suomalaisten mielipiteet 1996–2006
Kunnallista hyvinvointipalvelujärjestelmää koskevassa keskustelussa on viime vuosina 
käsitelty yksityisen ja julkisen sektorin välistä työnjakoa. Yksityisen sektorin (yritysten 
ja vapaaehtoisjärjestöjen) tuottamien sosiaali- ja terveyspalvelujen määrä on kasvanut 
1990-luvun talouslaman jälkeen. Yhtäältä kunnallista hyvinvointipalvelujärjestelmää on 
tehostettu, toisaalta joidenkin palvelujen saatavuus on heikentynyt. Tässä teoksessa tarkas-
tellaan suomalaisten asennoitumista paikallisiin hyvinvointipalveluihin vuosina 1996–2006. 
Tutkimus keskittyy kyseisten palvelujen muutokseen ja kansalaisten mielipiteisiin.

227 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-821-5 (nid.), 978-951-669-822-2 (pdf) | 15,00 e

107
Elina Haavio-Mannila, Karoliina Majamaa, Antti Tanskanen, Hans Hämäläinen, Antti Karisto, Anna 
Rotkirch, JP Roos
Sukupolvien ketju. Suuret ikäluokat ja sukupolvien välinen vuorovaikutus Suomessa
265 s. | 2009 | ISBN 978-951-669-818-5 (nid.), 978-951-669-819-2 (pdf) | 11,00 e

106
Hanna-Mari Heinonen
Byrokraatti vai asiakaspalvelija? Kelan virkailijan toimintatavat ja roolit Yhteyskeskuksessa 
palvelukulttuurin muutosten keskellä
86 s. | 2009 | ISBN 978-951-669-816-1 (nid.), 978-951-669-817-8 (pdf) | 8,00 e

105 
Jouko Lind, Tuula Aaltonen, Ilona Autti-Rämö ja Jukka-Pekka Halonen
Kelan kuntoutuksen vuonna 2003 päättäneet. Kuntoutujien rekisteriseuranta vuosina 2003–2006
76 s. | 2009 | ISBN 978-951-669-813-0 (nid.), 978-951-669-814-7 (pdf) | 8,00 e

104
Heikki Niemelä ja Kari Salminen
Kansallisten eläkestrategioiden muotoutuminen ja Euroopan unionin avoin koordinaatiomenetelmä
215 s. | 2009 | ISBN 978-951-669-811-6 (nid.), 978-951-669-812-3 (pdf) | 15,00 e
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tutkim
uksia103
Marjo Wallin
Community-dwelling older people in inpatient rehabilitation. Physiotherapists’ and clients’ accounts 
of treatments, and observed interaction during group sessions
148 pp. | 2009 | ISBN 978-951-669-795-9 (print), 978-951-669-796-6 (pdf) | 9,00 e

102
Mikko Niemelä
Julkisen sektorin reformin pitkä kaari Valtava-uudistuksesta Paras-hankkeeseen
59 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-790-4 (nid.), 978-951-669-791-1 (pdf) | 8,00 e

101
Laura Miettunen
Lasten kotihoidon tuen kuntalisät osana suomalaista päivähoitojärjestelmää
126 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-788-1 (nid.), 978-669-789-8 (pdf) | 8,00 e 

100
Minna van Gerven
The broad tracks of path dependent benefit reforms. A longitudinal study of social benefit reforms in 
three European countries, 1980–2006
362 pp. | 2008 | ISBN 978-951-669-784-3 (print), 978-951-669-785-0 (pdf) | 10,00 e

99
Päivi Paltta
Kenelle korvataan? Sairauden vuoksi tehtyjen matkojen korvaaminen Suomessa ja eräissä muissa maissa
75 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-782-9 (nid.) | 978-951-669-783-6 (pdf) | 6,00 e

98
Ulla Salmelainen
Tiedon välittyminen ja rakentuminen kuntoutuksessa. Moniammatillinen asiantuntijayhteistyö  
ikäihmisten laitosmuotoisessa kuntoutuksessa
258 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-779-9 (nid.), 978-951-669-780-5 (pdf) | 10,00 e

97
Minna Latvala
Puolison armoilla. Työttömyysturvan tarveharkinta
130 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-777-5 (nid.), 978-951-669-778-2 (pdf) | 8,00 e

96
Miia Saarikallio, Katri Hellsten ja Vesa-Pekka Juutilainen
Korkeakoulusta työelämään? Väylänä ulkomainen tai kotimainen tutkinto
140 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-775-1 (nid.), 978-951-669-776-8 (pdf) | 13,00 e

95
Tuula Aaltonen ja Jouko Lind
Miten työkyky muuttuu Kelan tukeman psykoterapiakuntoutuksen jälkeen? Rekisteriseuranta Kelan 
psykoterapiaa saaneiden työ- ja opiskelukyvystä vuosina 2002–2004
42 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-773-7 (nid.), 978-951-669-774-4 (pdf) | 7,00 e



14

SOSIAALI- JA TERVEYSTURVAN TUTKIMUKSIA

94
Helena Ahponen
Vaikeavammaisen nuoren aikuistuminen. Yksilöllinen ja erilainen elämänkulku
244 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-766-9 (nid.), 978-951-669-767-6 (pdf) | 10,00 e

93
Jaana Paltamaa
Assessment of physical functioning in ambulatory persons with multiple sclerosis. Aspects of 
reliability, responsiveness, and clinical usefulness in the ICF framework
201 pp. | 2008 | ISBN 978-951-669-764-5 (print), 978-951-669-765-2 (pdf) | 8,00 e

92
Ilpo Airio
Change of norm? In-work poverty in a comparative perspective
134 pp. | 2008 | ISBN 978-951-669-762-1 (print), 978-951-669-763-8 (pdf) | 8,00 e

91
Raimo K. R. Salokangas ym.
Psykoosille altis potilas
169 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-757-7 (nid.), 978-951-669-758-4 (pdf) | 8,00 e

90
Laura Kalliomaa-Puha
Vanhoille ja sairaille sopivaa? Omaishoitosopimus hoivan instrumenttina
XLVIII + 434 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-753-9 (nid.), 978-951-669-754-6 (pdf) | 10,00 e

89
Pauli Forma, Johanna Kallio, Jukka Pirttilä ja Roope Uusitalo
Kuinka hyvinvointivaltio pelastetaan? Tutkimus kansalaisten sosiaaliturvaa koskevista mielipiteistä ja 
valinnoista
81 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-751-5 (nid.), 978-951-669-752-2 (pdf) | 7,00 e

88
Helena Hämäläinen ja Monica Röberg
Kokonaisvaltainen katse sydänkuntoutukseen
150 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-747-8 (nid.), 978-951-669-748-5 (pdf) | 10,00 e

87
Ulla Hämäläinen, Vesa-Pekka Juutilainen ja Katri Hellsten
Lukiolaisten ja ammatillista perustutkintoa suorittavien elämäntilanne ja toimeentulo
129 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-742-3 (nid.), 978-951-669-743-0 (pdf) | 9,00 e

86
Raimo Raitasalo
Mielialakysely. Suomen oloihin Beckin lyhyen depressiokyselyn pohjalta kehitetty masennusoireilun 
ja itsetunnon kysely
87 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-738-6 (nid.), 978-951-669-739-3 (pdf) | 6,00 e
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tutkim
uksia85
Arja Helin-Salmivaara
Non-steroidal anti-inflammatory drugs in Finland. Pharmacoepidemiology study with emphasis on 
serious adverse events
161 pp. | 2007 | ISBN 978-951-669-735-5 | 8,00 e

84
Marketta Rajavaara
Vaikuttavuusyhteiskunta. Sosiaalisten olojen arvostelusta vaikutusten todentamiseen
240 s. | 2007 | ISBN 978-951-669-733-1 (nid.), 978-951-669-734-8 (pdf) | 8,00 e

83
Eino Heikkinen, Markku Kauppinen, Pia-Leena Salo ja Timo Suutama, toim.
Ovatko 65–69-vuotiaat aikaisempaa toimintakykyisempiä, terveempiä ja aktiivisempia? 
Havaintoja Ikivihreät-projektin kohorttivertailututkimuksesta vuosilta 1988, 1996 ja 2004
278 s. | 2006 | ISBN 951-669-719-4 (nid.), 951-669-720-8 (pdf) | 11,00 e

82
Jyri Liukko
Hyvinvoinnin eetos ja henkivakuutus. Riskin, vastuun ja solidaarisuuden muodonmuutokset
111 s. | 2005 | ISBN 951-669-678-3 (nid.), 951-669-679-1 (pdf) | 7,45 e

81
Aarno Linnala
Private specialists as consultants to general practitioners
126 pp. | 2005 | ISBN 951-669-669-4 | 8,50 e

80
Hannele Savioja
Suuret ikäluokat keski-iässä – työssä vai eläkkeelle?
132 s. | 2005 | ISBN 951-669-667-8 | 6,00 e 

79
Ilkka Haapola
Köyhyyden kynnyksellä. Toimeentulotuen dynamiikka 1990-luvun Suomessa
340 s. | 2004 | ISBN 951-669-648-1 | 8,80 e

78
Marjo Wallin, Sirkka-Liisa Karppi ja Ulla Talvitie
Vanhusten liikunnallisen kuntoutuksen suunnittelu ja toteutus kuntoutuslaitoksissa. Ammattilaisten käsityksiä
66 s. | 2004 | ISBN 951-669-642-2 | 3,35 e

77
Paul Knekt and Olavi Lindfors, eds.
A randomized trial of the effect of four forms of psychotherapy on depressive and anxiety disorders. 
Design, methods, and results on the effectiveness of short-term psychodynamic psychotherapy and 
solution-focused therapy during a one-year follow-up
112 pp. | 2004 | ISBN 951-669-639-2 | 3,40 e
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76
Ellen Ek, Erkki Saari, Leena Viinamäki, Ulla Sovio ja Marjo-Riitta Järvelin
Nuorten aikuisten työelämästä syrjäytyminen ja sosiaaliturvan käyttö
162 s. | 2004 | ISBN 951-669-637-6 | 6,85 e

75
Mikko Kapanen
Hyvä kehä. Työyhteisön menestyminen Kelan paikallishallinnossa
123 s. | 2004 | ISBN 951-669-635-X | 6,60 e

74
Robert Hagfors
Essays on the structure of social protection financing
270 pp. | 2004 | ISBN 951-669-633-3 | 8,00 e

73
Isto Ruoppila, Veli-Matti Poutanen, Juhani Laurinkari ja Hannu Vesala
Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962–1998
249 s. | 2003 | ISBN 951-669-631-7 | 7,70 e

72
Olli Kangas, toim.
Laman varjo ja nousun huuma
293 s. | 2003 | ISBN 951-669-627-9 | Painos lopussa

71
Vesa Mäensivu
Ikääntyvien viestintävalmiudet ja digitaalinen epätasa-arvo
191 s. | 2002 | ISBN 951-669-610-4 | 7,80 e

70
Jukka Lassila, Olavi Rantala ja Tarmo Valkonen
Varallisuus, verotus ja väestön ikääntyminen
98 s. | 2002 | ISBN 951-669-607-4 | 5,10 e

69
Merja Kauhanen
Määräaikaiset työsuhteet ja toimeentulon riskit
118 s. | 2002 | ISBN 951-669-603-1 | 5,90 e

68
Pentti Arajärvi
Toimeentuloturvan oikeellisuus. Toimeentuloturvaa koskevan lainsäädännön suhde perustuslakiin, 
erityisesti perusoikeuksiin, ihmisoikeuksiin ja yhteisöoikeuteen
XXXV + 468 s. | 2002 | ISBN 951-669-602-3 | 10,45 e
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tutkim
uksia67
Tero Kangas
Diabeetikkojen terveyspalvelut ja niiden kustannukset. Helsinki läisten diabeetikkojen 
verrokki kontrolloitu poikkileikkaustutkimus
155 s. | 2002 | ISBN 951-669-601-5 | 6,50 e

66
Heikki Niemelä ja Kari Salminen
Politiikka, kieli ja sosiaaliturva. Vertaileva tutkimus poliittisista prosesseista 
sosiaaliturva järjestelmien muotoilijoina, ylläpitäjinä ja muuttajina eräissä Euroopan maissa
111 s. | 2002 | ISBN 951-669-592-2 | 4,90 e

65
Anna Pietiläinen
Oikeusturva toimeentuloturvan muutoksenhaussa
XIV + 79 s. | 2002 | ISBN 951-669-591-4 | 7,00 e

64
Juha Perttula
Tietoverkkojen oikeudelliset kysymykset Euroopan unionin jäsen val tioiden viranomaisten välisessä 
sähköisessä viestinnässä
XXII + 196 s. | 2002 | ISBN 951-669-587-6 | 11,00 e

63
Hanna Lindholm
Suomalaisen hyvinvoinnin muutokset 1995–2000
152 s. | 2001 | ISBN 951-669-586-8 | 8,60 e

62
Anne Hietanen, Timo Suutama, Eino Heikkinen, Riitta-Liisa Heikkinen, Raimo Raitasalo ja Isto Ruoppila
Vanheneminen, terveys ja kompetenssi. EXCELSA-projektin Suomen esitutkimus
120 s. | 2001 | ISBN 951-669-556-6 | 7,75 e

61
Jarmo Marski
Digitalisoituvan yhteiskunnan hyvinvointipolitiikka?
123 s. | 2001 | ISBN 951-669-553-1 | 8,25 e

60
Anneli Vuorinen, Paula Hakala, Ritva Järvinen ja Olli Impivaara
Ruokavaliokysely ja ruokapäiväkirja ravitsemustutkimuksessa. Me ne telmävertailu
65 s. | 2001 | ISBN 951-669-545-0 | 6,75 e

59
Pekka Nokso-Koivisto
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Keskeiset havainnot PCA-menetelmästä (Personal Capability Assessment)
66 s. | 2005 | ISBN 951-669-673-2 (nid.), 951-669-674-0 (pdf) 

45
Tuula Toikka
Opintolainojen takaisinmaksuongelmat. Rekisteriselvitys vuosien 2001–2004 aikana valtion 
takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista
17 s. | 2005 | ISBN 951-669-668-6 (pdf) 

44
Anthony B. Atkinson
The future of social protection in a unifying Europe. Sosiaaliturvan tulevaisuus 
yhdentyvässä Euroopassa
27 pp. | 2005 | ISBN 951-669-664-3 (print), 951-669-665-1 (pdf) 

43
Pentti Takala
Uuden isyysvapaan ja isän muiden perhevapaiden käyttö
28 s. | 2005 | ISBN 951-669-662-7 (nid.), 951-669-663-5 (pdf)

42
Heikki Hiilamo, Helka Hytti ja Pentti Takala
Työikäiset toimeentuloturvan vähimmäisetuuksien saajina
40 s. | 2005 | ISBN 951-669-660-0 (nid.), 951-669-661-9 (pdf)
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Markku Laatu
Kelan kelkassa. Tuloksia Kelan etuuksien toimeenpanoa ja asiakkaiden toimeentuloa koskevasta kyselystä
24 s. | 2004 | ISBN 951-669-657-0 (pdf)

40
Mikko Kapanen, Markku Laatu, Hannu Mattila ja Hannu Tuomikoski
Kela-barometri 2004. Asiakaspalvelu ja työolot Kelassa
26 s. | 2004 | ISBN 951-669-656-2 (pdf)

39
Hannu Mattila
Kelan työntekijöiden kokemuksia sisäisestä viestinnästä
14 s. | 2004 | ISBN 951-669-654-6 (pdf)

38
Helka Hytti and Ilkka Nio
Monitoring the employment strategy and the duration of active work ing life
33 pp. | 2004 | ISBN 951-669-653-8

37
Kati Karhula, Pentti Takala ja Timo Klaukka
Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa V
37 s. | 2004 | ISBN 961-669-651-1

36
Tuula Toikka
Opintolainojen takaisinmaksuongelmat. Rekisteriselvitys vuosien 2001–2003 aikana valtion 
takausvastuunsa perusteella maksamista lainoista
20 s. | 2004 | ISBN 951-669-650-3

35
Tuomas Aho
Terveysvakuutusjärjestelmä. Hallinnollisia ja juridisia näkökohtia
55 s. | 2004 | ISBN 951-669-647-3 

34
Lauri Virta
Vammaistuen saajat siirtyvät nopeasti eläkkeelle. Kelan rekisteritutkimus
32 s. | 2004 | ISBN 951-669-643-0

33
Kristiina Gyllenbögel ja Markku Laatu
Lähellä mutta ei selän takana. Kelan henkilökunnan mielipiteitä johtamisesta
11 s. | 2004 | ISBN 951-669-641-4
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Katri Hellsten
Mitä mieltä kansalaiset ja yhteistyökumppanit ovat Kelasta ja sen toiminnasta?
17 s. | 2004 | ISBN 951-669-638-4

31
Hannu Mattila
Pelaako palvelu Kelassa? Kelan asiakaspalautejärjestelmästä poimittuja mielipiteitä
57 s. | 2003 | ISBN 951-669-634-1

30
Jukka-Pekka Halonen, Timo Saarinen, Elina Kinnunen, Vuokko Ritamäki, Ismo Takala, Vuokko Hupli 
ja Aila Järvikoski
Kuntoutustutkimus tarkastelun kohteena
45 s. | 2003 | ISBN 951-669-632-5

29
Eija-Leena Saikkonen
Koneellisen annosjakelun vaikutukset lääkekustannuksiin
24 s. | 2003 | ISBN 951-669-629-5

28
Mikko Kapanen, Markku Laatu, Hannu Mattila ja Hannu Tuomikoski
Kela-barometri 2002. Faktoja Kelan toiminnasta
89 s. | 2003 | ISBN 951-669-626-0

27
Marjo Wallin ja Mariitta Vaara
FIMSM 5.0 -toimintakykymittarin käyttö IKÄ-hankkeessa. Menetelmän kuvaus
42 s. | 2003 | ISBN 951-669-618-X

26
The prevention of problems related to disallowed disability pensions. A report commissioned 
by the parliamentary trustees of the Social Insurance Institution, Finland
47 pp. | 2003 | ISBN 951-669-614-7 (print), 961-669-613-9 (pdf)

25
Miia Saarikallio
Kotitalouksien toimeentulon vertailua. Laskelmia vuoden 1998 kulutustutkimusaineistosta
21 s. | 2002 | ISBN 951-669-608-2

24
Sanna Blomgren, Pentti Takala ja Timo Klaukka
Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa IV
39 s. | 2002 | ISBN 961-669-605-8
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Timo Klaukka, toim.
Vaikka terveys on kohentunut, sosiaaliturvan kustannukset kasvavat. Kelan näkökulma 
Terveys 2000 -hankkeen tuloksiin
29 s. | 2002 | ISBN 961-669-604-X

22
Merja Komu
Taksiyrittäjät ja Kelan valtakirjasopimusmenettely
20 s. | 2002 | ISBN 951-669-599-X

21
Työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäämiseen liittyvien ongelmien ehkäisystä. Kelan valtuutettujen 
toimeksiannosta tehty selvitys
45 s. | 2002 | ISBN 951-669-594-9

20
Pentti Takala ja Timo Klaukka
Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa III
17 s. | 2002 | ISBN 951-669-588-4

19
Mikko Viitanen
Kuka käy Kelassa?
14 s. | 2001 | ISBN 951-669-583-3

18
Jarmo Marski ja Vesa Mäensivu
Ikääntyvät digitalisoituvassa palvelukulttuurissa. Alustavia tuloksia
11 s. | 2001

17
Outcome orientation in the development of management methods at KELA – The Social Insurance Institution, Finland
21 pp. | 2000

16
Pentti Takala ja Timo Klaukka
Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa II
21 s. | 2000

15
Päivi Paltta ja Timo Maljanen
Kokemuksia Kelan palvelupisteestä Lapin keskussairaalassa
20 s. | 2000

14
Pentti Takala ja Timo Klaukka
Äitiyspakkaus käyttäjien puntarissa
15 s. | 2000
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Mikko Niemelä, toim.
Eurooppalaiset elinolot
Euroopassa oli 120 miljoonaa köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevaa henkilöä vuonna 
2008. Euroopan unioni on huomioinut elinolojen puutteiden laajuuden ja asettanut 
kunnianhimoisen tavoitteen vähentää köyhyys- ja syrjäytymisriskissä olevien henkilöiden 
määrää 20 miljoonalla vuoteen 2020 mennessä. Tämä teos antaa vastauksia siihen, missä 
määrin vähentämistavoitteiden saavuttamisessa on toistaiseksi onnistuttu velkakriisissä 
painiskelevassa unionissa. Teoksessa tarkastellaan eurooppalaisia elinoloja elämänvaihei-
den näkökulmasta. Kirjassa analysoidaan, millä tavoin siirtymät elämänvaiheesta toiseen 
vaikuttavat hyvinvointiin ja missä määrin nämä vaikutukset vaihtelevat eri maissa Euroo-
passa. Kiinnostus kohdistuu myös siihen, mitkä mekanismit selittävät siirtymiä ja niiden 
vaikutuksia eri maissa. Tarkastelun kohteena ovat perherakenteeseen liittyvät siirtymät ja 
työikäisen väestön siirtymät työmarkkinoilla sekä työmarkkinoilta eläkkeelle.

317 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-936-6 (nid.), 978-951-669-937-3 (pdf) | 20,00 e

Laura Kalliomaa-Puha, Toomas Kotkas ja Marketta Rajavaara, toim.
Harkittua? Avauksia sosiaaliturvan harkintavallan tutkimukseen
Hyvinvointipolitiikka ei ole niin universaalia, kaikki kansalaiset kattavaa, kuin usein 
ajatellaan. Kansalaisilla on oikeuksia toimeentuloturvaan ja palveluihin, mutta sosiaa-
liturvaan sisältyy myös harkintavaltaa (discretion). Harkinta on tarpeen, sillä se mah-
dollistaa asiakkaiden yksilöllisten tilanteiden huomioon ottamisen. Harkintaa käyttävät 
poliitikot, viranomaiset ja lisääntyvästi asiakkaat. Harkinta merkitsee käytännössä 
valinnan tekemistä erilaisten vaihtoehtojen välillä. Harkintavallan sääntely on tullut 
entistä tärkeämmäksi. Toimeentuloturvan ja palvelujen uudistukset voivat muovata 
viranomaisten harkintavallan käyttöä tavoilla, joita on vaikea ennustaa. Kansalaiset 
odottavat hyvinvointivaltiolta läpinäkyvyyttä, turvallisuutta ja valinnanmahdollisuuk-
sia. Harkintavallan käyttö aiheuttaa kuitenkin myös tyytymättömyyttä, ja asiakkaat 
pitävät usein viranomaisten päätöksiä epäoikeudenmukaisina. Asiakkaiden odotusten 
ja sosiaaliturvan rakenteiden muutokset sekä tiukentuva talous tekevät harkintavallan 
tutkimuksen polttavan ajankohtaiseksi. Harkittua?-kirjassa useiden eri alojen tutkijat 
tarkastelevat harkintavallan lähtökohtia sekä sen käyttöä ja seurauksia sosiaaliturvan 
toimeenpanossa ja muotoilussa.

308 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-932-8  (nid.), 978-951-669-933-5 (pdf) | 20,00 e

Olli Kangas, Mikko Niemelä ja Anu Raijas, toim.
Takaisin perusteisiin. Perusturvan riittävyys kulutuksen näkökulmasta
Yksi 2000-luvun keskeisimmistä sosiaalipoliittisista keskusteluista on koskenut perus-
turvaa ja sen riittävyyttä. Käsitykset siitä, mitä on perusturva, mihin se riittää ja missä 
määrin perusturvaa tulisi parantaa, kuitenkin vaihtelevat ja perustuvat usein tutkitun 
tiedon sijaan mielikuviin. Mikä on kohtuullisena pidettävä toimeentulon taso, joka 
perusturvan tulisi taata kaikille kansalaisille? Millaisia vastauksia tähän kysymykseen 
saadaan subjektiivisin ja objektiivisin mittarein? Millä tavoin perusturva ja sen riittävyys 
määritellään lainsäädännössä ja millaisia poliittisia kamppailuja perusturvan määritte-
lemiseen on ajan saatossa liittynyt? Tämä monitieteinen teos tarjoaa työkaluja perustur-
van – ja laajemmin toimeentuloturvan – riittävyyden arviointiin. Teoksessa esitellään 
kotitalouksien kulutukseen perustuvia arviointimenetelmiä perusturvan riittävyyden 
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ja kohtuullisen kulutuksen mittaamiseksi. Lisäksi kirjassa tarkastellaan perusturvaan 
liittyviä lainsäädännöllisiä ja poliittisia kytkentöjä. Kulutuksen ja perusturvan välisiä 
yhteyksiä tutkitaan niin laadullisilla kuin määrällisilläkin menetelmillä sekä näiden 
yhdistelmillä. Kirja muodostaa monipuolisen kokonaiskuvan niistä keinoista, joilla 
perusturvan riittävyyttä voidaan tarkastella.

163 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-923-6 (nid.), 978-951-669-924-3 (pdf) | 20,00 e

Ulla Ashorn, Ilona Autti-Rämö, Juhani Lehto ja Marketta Rajavaara, toim.
Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä?
Kuntoutuksen merkitys suomalaisen hyvinvointijärjestelmän osana on kiistaton, ja  
sosiaalinen investointi kuntoutukseen on välttämätöntä. Kuntoutus on silti lähes 
näkymättömissä ajankohtaisessa kunta- ja palvelurakenneuudistuksessa sekä ter-
veydenhuollon rahoitus- ja järjestämiskeskustelussa. Asiantuntijat ja kansalaiset ovat 
pitkään moittineet aukkoja ja katkoksia sisältävää kuntoutusjärjestelmää, jossa yksilön 
kuntoutuminen ei mahdollistu parhaalla mahdollisella tavalla. Kuntoutuksen järjestäjät 
siirtelevät vastuita toisilleen, jolloin voimavaroja käytetään epätarkoituksenmukaisesti. 
Monet tahot vaativat monimutkaisen järjestelmän uudistamista, mutta selkeitä ratkaisuja 
ei ole näköpiirissä. Kuntoutus muuttuu – entä kuntoutusjärjestelmä? -kirjassa Tampereen 
yliopiston terveystieteiden yksikön, Kuntoutussäätiön ja Kelan tutkimusosaston tutkijat 
tarkastelevat suomalaisen kuntoutusjärjestelmän kehitystä, rakenteita, sisältöjä sekä 
tulevaisuuden näkymiä. Kirja valottaa sitä, miten kuntoutusjärjestelmän moninaiset 
osat liittyvät toisiinsa ja miten järjestelmän muutos on mahdollista.

163 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-919-9 (nid.), 978-951-669-920-5 (pdf) | 15,00 e

Mikko Niemelä ja Juho Saari, toim. 
Huono-osaisten hyvinvointi Suomessa
Voiko huono-osainen kokea elämänsä mielekkääksi ja hyvinvointinsa hyväksi? Rapaut-
taako huono-osaisuus luottamusta muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan? Missä määrin 
hyvinvoinnin puutteiden eri osa-alueet kasautuvat samoille ihmisille? Millä tavoin 
poliittisessa päätöksenteossa tulisi ottaa huomioon kansalaisten kokemukset omasta 
hyvinvoinnistaan? Millä keinoin huono-osaisten hyvinvointia voidaan parantaa? Entä 
miten huono-osaisten luottamusta voidaan vahvistaa? Millainen rooli toimeentulotur-
valla, sosiaali- ja terveydenhuollolla tai kansalaisjärjestöillä on hyvinvoinnin ja luotta-
muksen vahvistamisessa? Tämän teoksen keskiössä ovat joko julkisen tulonsiirto- tai 
palvelujärjestelmän näkökulmasta määritellyt huono-osaiset väestöryhmät, jotka usein 
jäävät vähälle huomiolle sosiaaliturvaa koskevissa tutkimuksissa. Teoksessa analysoidaan 
vankien, työmarkkinatuen saajien, asunnottomien, oikeuspsykiatrian potilaiden sekä 
päihdetyön ja ruokajonojen asiakkaiden hyvinvointia, terveyttä, luottamusta muihin 
ihmisiin ja yhteiskuntaan, sosiaalisia taustoja sekä heille suunnattuja palveluja ja tu-
lonsiirtoja. Lisäksi kirjassa eritellään tarkemmin matalan kynnyksen osallistumis- ja 
kohtaamispaikkoja sekä Euroopan unionin ruoka-avun vakiintumista Suomessa.

195 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-915-1 (nid.), 978-951-669-916-8 (pdf) | 15,00 e
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lpo Airio, toim.
Toimeentuloturvan verkkoa kokemassa. Kansalaisten käsitykset ja odotukset
Mistä suomalainen toimeentuloturvajärjestelmä on tulossa ja mihin se on menossa? Mitä 
mieltä kansalaiset ovat toimeentuloturvasta? Keitä ovat toimeentulotukiasiakkaat? Miten 
tulevat toimeen saamenkieliset kansaneläkeläiset? Entä täyden kansaneläkkeen saajat? 
Onko työmarkkinatuen saajien ja ulkomaalaisten tilapäistyöntekijöiden toimeentulotur-
va riittävä? Minkälaisia mielipiteitä kansalaisissa herättävät matka- ja lääkekustannukset 
sekä niistä saatavat korvaukset? Onko terveydenhuollon asiakasmaksujen omavastuu-
osuus liian suuri? Kenellä ei ole varaa lääkkeisiin? Tässä teoksessa työmarkkinatuen 
saajat, toimeentulotukiasiakkaat, saamelaiset kansaneläkeläiset ja monet muut yleensä 
toimeentuloturvan tutkimuksessa vähälle huomiolle jäävät väestöryhmät nostetaan 
keskiöön. Vertaamalla etuuksien käyttäjien mielipiteitä väestön yleisiin näkemyksiin 
toimeentuloturvasta saadaan uutta näkökulmaa siihen, miten järjestelmiä tulisi kehittää.

271 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-906-9 (nid.), 978-951-669-907-6 (pdf) | 20,00 e

Hennamari Mikkola, Jenni Blomgren ja Heikki Hiilamo, toim.
Kansallista vai paikallista? Puheenvuoroja sosiaali- ja terveydenhuollosta
Sosiaali- ja terveyspalvelut sekä kasvavat terveyteen liittyvät erot ovat yhteinen huolemme. 
Palvelujen rakenteesta, rahoituksesta ja sisällöstä käydään kiivasta keskustelua. Käsitykset 
ongelmien laajuudesta, syistä ja ratkaisuehdotuksista perustuvat usein tosiasioiden sijasta 
mielikuviin. Mitä mieltä kansalaiset ovat sosiaali- ja terveyspalveluista? Vaikuttaako 
palvelujärjestelmä väestöryhmien välisiin terveyseroihin? Tukevatko palvelut työurien 
pidentämistä? Kuinka rahoitusvastuun tulisi jakautua kunnallisen järjestelmän ja sai-
rausvakuutuksen kesken? Tarvitaanko sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään vuosisadan 
mullistus? Kansallista vai paikallista? on Kelan tutkimusosaston vastaus sosiaali- ja 
terveyspalvelujen uudistamisen ajankohtaisiin tietotarpeisiin. Kansalaiskeskustelun 
herättäjäksi ja päätöksentekijöille tarkoitettu kirja perustuu laajaan tutkimuskirjalli-
suuteen sekä Kelan käytössä olevien tutkimusaineistojen ja rekisterien hyödyntämiseen.

250 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-889-5 (nid.), 978-951-669-890-1 (pdf) | 15,00 e

Mikko Niemelä ja Juho Saari, toim.
Politiikan polut ja hyvinvointivaltion muutos
Suomalaisen hyvinvointivaltion uudistaminen on historian sitomaa pienten askelten 
politiikkaa. Sosiaalipoliittiset järjestelmät ovat liikkeissään kuin elefantteja: muutos 
on usein hidas, vähittäinen ja kenties kömpelö – vanhalta polulta ei ole helppoa siirtyä 
uudelle, vaikka vaihtoehtoisia polkuja olisikin näkyvissä. Tässä kirjassa keskitytään 
uudelle polulle siirtymisen – järjestelmien muutoksia ja uudistuksia – mahdollistaviin 
tekijöihin. Monivaiheisten politiikkaprosessien ratkaiseva rooli vaikuttaa merkittävästi 
sosiaalipoliittisten järjestelmien uudistusten (epä)onnistumiseen. Mikä on politiikka-
prosessi? Miten muutosprosesseja tutkitaan? Miten Sata-komitean työ vaikutti Suomen 
sosiaalipoliittisiin järjestelmiin? Miten innovaatiot leviävät politiikassa? Miksi Suomessa 
ei enää ole tulopolitiikkaa? Tulisiko toimeentulotuen maksatus siirtää kunnilta Kelaan? 
Millaiset prosessit johtivat kunta- ja palvelurakenneuudistukseen, perhevapaita koske-
viin uudistuksiin, työmarkkinatukiuudistukseen tai lääkkeiden viitehintajärjestelmään? 
Muun muassa näitä kysymyksiä valottavat tämän kirjan artikkelit vähimmäisturvan, 
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sosiaalivakuutuksen ja hyvinvointipalvelujen järjestämisen – niin laajojen kuin yksit-
täistenkin – uudistusten näkökulmasta.

331 s. | 2011 | ISBN 978-951-669-865-9 | 15,00 e

Ulla Hämäläinen ja Olli Kangas, toim.
Perhepiirissä
Mikä on perhe? Miten sosiaaliturva määrittelee perheen? Saako avoleski leskenelä-
kettä? Kuka perheeseen tuo rahat ja kuka päättää niiden käytöstä? Miten käy lasten ja 
lähivanhemman taloudelle, kun perhe hajoaa? Perhe on voimavara, mutta joskus tuo 
voimavara ehtyy, ja lastensuojelun on tultava apuun. Mitä tapahtuu huostaanotetuil-
le lapsille ja heidän vanhemilleen? Kuka vastaa lääkehoidon aloittamisesta lasten ja 
nuorten mielenterveyden horjuessa? Miten lapsuuden vaikeat tapahtumat heijastuvat 
terveyteen ja hyvinvointiin aikuisena? Perhepiiri on suojaverkko, mutta joskus siitä voi 
tulla synkkä muuri, joka kätkee ja peittää. Perhepiirissä on monitieteinen tutkijoiden 
puheenvuoro suomalaisen perheen arjesta. Kirja liittyy hallituksen Lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmaan ja se on tehty yhteistyössä opetus- ja 
kulttuuriministeriön kanssa.

320 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-831-4 (nid.), 978-951-669-908-3 (pdf) | 20,00 e

Tuuli Hirvilammi ja Markku Laatu, toim.
Toinen Vääryyskirja. Lähikuvia sosiaalisista epäkohdista
Pitääkö sosiaaliturvajärjestelmä huolen omistaan vai jättääkö se apua tarvitsevat oman 
onnensa nojaan? Tukeeko vai horjuttaako sosiaaliturvalainsäädäntö ihmisten oman elä-
män hallintaa? Hyväksytäänkö vähäosaiset ja vähemmistöihin kuuluvat täysivaltaisiksi 
kansalaisiksi? Miksi auttajille ei anneta mahdollisuutta tehdä työtään niin hyvin kuin 
he haluaisivat? Kuuntelevatko päättäjät sosiaaliturvan asiakkaita ja heidän keskuudes-
saan työtä tekeviä ihmisiä? Kirjan puheenvuorot osoittavat, että sosiaalisen vastuun ja 
huolenpidon paikka on epäselvä yhä talouspainotteisempaan suuntaan kehittyvässä 
yhteiskunnassamme. Jokaiselle ihmiselle kuuluva arvokas elämä on nyky-yhteiskunnassa 
kaikkea muuta kuin itsestään selvä asia. Kirja jatkaa ensimmäisessä Vääryyskirjassa 
virinnyttä kriittistä keskustelua kansalaisten hyvinvoinnin tilasta. Kirja avaa hyvin-
vointipalvelujen ammattilaisten ja järjestötoimijoiden lähiperspektiivin nykyhetken 
sosiaalisiin epäkohtiin. Taideteollisen korkeakoulun elokuva- ja valokuvataiteen opis-
kelijat ovat kuvanneet kirjan valokuvat ja tehneet kuusi vääryysaiheista lyhytelokuvaa, 
jotka on julkaistu DVD-levynä.

271 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-781-2 |2. painos | 10,00 e (kirja); 3,00 e (DVD-levy)

Robert Hagfors, Katri Hellsten ja Maija Sakslin, toim.
Suomen kansan eläke
Vuonna 1937 käynnistetty kansaneläkejärjestelmä merkitsi suurta muutosta syrjäkylien 
asukkaiden elämässä. Moni sai ensimmäistä kertaa käyttöönsä omaa rahaa. Samalla 
luotiin perusta pohjoismaiselle universaalille hyvinvointivaltiomallille: koko kansa oli 
vakuutettu. Kansaneläkejärjestelmän elinkaaressa on ollut useita taitekohtia, mutta 
kansaneläkkeen merkitys koko kansantaloudelle ja huonosti toimeentuleville on ollut 
kiistaton. Kansaneläkkeen asema toimeentulon turvaajana kuitenkin muuttui lähestyt-
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täessä vuosituhannen vaihdetta, kun kaikille Suomessa asuville maksettavasta eläkkeestä 
luovuttiin ja kansaneläke tuli riippuvaiseksi muista eläketuloista. Kansaneläkettä saavien 
määrä väheni merkittävästi. Tässä teoksessa tarkastellaan muuttunutta kansaneläkettä 
taloudellisesta, sosiaalipoliittisesta ja oikeudellisesta näkökulmasta. Mikä on kansaneläk-
keen rooli suomalaisessa sosiaaliturvassa? Keitä ovat nykyiset ja tulevat kansaneläkkeen 
saajat? Mikä on kansaneläkkeen merkitys eri sukupolville? Mikä on kansaneläkkeen 
tulevaisuus? Joutaako se tarpeettomana syrjään?

262 s. | 2008 | ISBN 978-951-669-759-1 | 2. painos | 16,00 e

Tuula Helne ja Markku Laatu, toim.
Vääryyskirja
Miksi hyvinvoiva ”kansan”talous ei tuota hyvinvointia kaikille? Miksi sosiaalipolitiikan 
toimintaedellytyksiä on 1990-luvulta lähtien kiristetty, vaikka samaan aikaan on tehty 
lähes kaikki mahdollinen talouden toimintamahdollisuuksien hyväksi? Miksi ihmis-
ten ääni ei kantaudu sinne, missä sosiaalipolitiikan suunnasta ja ihmisten elinehdoista 
päätetään? Tässä kirjassa tunnetut suomalaiset sosiaalipolitiikan tutkijat kirjoittavat 
ajankohtaisista sosiaalipoliittisista epäkohdista kukin omalla persoonallisella tyylillään. 
Mikä ajassamme oikein on vialla, kun tehokkuusvaatimukset kasvavat ja kilpailuttami-
nen kiihtyy, universalismi köyhtyy ja kutistuu, perusturva on riittämätön, vanhukset 
unohdetaan koteihinta, rikos- ja päihdekierteessä elävien ongelmiin ei löydetä ratkaisua, 
huono-osaiset syrjäytyvät jopa sosiaalityöstä, maatalouden rakennemuutok sen sosiaaliset 
seuraukset sivuutetaan, kotiäitiyttä ei arvosteta, huostaanottoprosessien epäkohtiin ei 
saada korjausta ja osallisuusretoriikka on irtaantunut todellisuudesta?

256 s. | 2006 | ISBN 978-951-669-793-5 | 4. painos | 9,00 e 

Pentti Takala, toim.
Onko meillä malttia sijoittaa lapsiin?
Kuinka todellista on suomalaisten vanhempien valinnanvapaus lastenhoidossa? Paljonko 
lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt siksi, että perhe-etuuksia leikattiin 1990-luvul-
la? Miksi päivähoito-oikeutta kuitenkin samanaikaisesti laajennettiin? Miksi isät eivät 
käytä enempää oikeuttaan vanhempainvapaaseen? Miten lapset kokevat vanhempien 
työkiireet ja työstä johtuvan väsymyksen? Mistä syistä erityisesti yksinhuoltajaperheet 
kärsivät ns. hoivaköyhyydestä? Mitä tälle asialle voitaisiin perhepoliittisin toimin tehdä? 
Näitä ja monia muita ajankohtaisia perhepolitiikan kysymyksiä pohditaan tässä kirjassa. 
Asioita pyritään tarkastelemaan lasten silmin. Onko meillä malttia sijoittaa tulevai-
suuteen, lapsiimme, vai tyydymmekö kvartaalitalouden lyhyen aikavälin tavoitteisiin? 
Kirja tarjoaa aineksia suomalaisen perhepolitiikan vaihtoehtoja koskevaan pohdiskeluun 
sosiologian, sosiaalipolitiikan, taloustieteen, kasvatustieteen, psykologian, oikeustieteen 
ja lääketieteen näkökumasta.

250 s. | 2005 | ISBN 951-669-670-8 | 10,40 e

Katri Hellsten ja Tuula Helne, toim.
Vakuuttava sosiaalivakuutus?
Vakuuttaako sosiaalivakuutus? Mikä se oikeastaan on, ja onko se määriteltävissä? Miten 
se mahdollisesti eroaa yksityisvakuutuksesta? Mikä tehtävä sosiaalivakuutuksella on ollut 
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ja tulee olemaan hyvinvointivaltiossa? Miten sosiaalivakuutus syntyi, millaisia muotoja 
se on yli sadan vuoden aikana saanut ja miten se voitaisiin oikeuttaa nykyisin? Tässä 
teoksessa esitetään näitä ja monia muita kiperiä ja ajankohtaisia kysymyksiä. Kirja ko koaa 
sosiaalivakuutusta koskevaa suomalaista sosiaalipoliittista, sosiologista, historiallista ja 
taloustieteellistä tietämystä, ranskalaisella höysteellä. Painopiste on sosiaalivakuutuksen 
haasteissa, mahdollisuuksissa ja tulevaisuudennäkymissä. Tämän vuoksi kirja heijastaa 
niitä jännitteitä, joita nykypäivän sosiaaliturvaa ja -vakuutusta koskevaan keskusteluun 
vääjäämättä liittyy, samalla uusia näkökulmia avaten.

354 s. | 2004 | ISBN 951-669-652-X | 17,05 e
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Heikki Niemelä
Yhteisvastuuta ja valinnanvapautta. Sairausvakuutus 50 vuotta
Sairausvakuutuslain voimaantulosta on kulunut 50 vuotta. Tämä julkaisu on kattava 
poliittis-historiallinen tutkimus Suomen sairausvakuutusjärjestelmän muotoutumisesta 
aina 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Miten historialliset tilanteet, yhteiskunnalli-
set murrokset ja poliittisten voimasuhteiden muutokset ovat vaikuttaneet sairausvakuu-
tuksen syntyyn ja kehitykseen? Mikä on ollut etujärjestöjen osuus? Miten eturistiriidoista 
on kypsytty kompromisseihin? Epävakaudesta huolimatta tuolloin rakennettiin hyvin-
vointivaltion perusta, jonka yksi tärkeä kulmakivi oli sairausvakuutus. Tutkimuksessa 
valotetaan lyhyesti myös muiden Pohjoismaiden sekä Saksan ja Englannin sairausva-
kuutusjärjestelmiä, jotka ovat vaikuttaneet Suomen sairausvakuutuksen kehitykseen.

329 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-943-4 (nid.), 978-951-669-944-1 (pdf) | 25,00 e

Tuula Helne, Tuuli Hirvilammi ja Kai Alhanen, toim.
Kriisi-istunto. Dialogi ekologiseen hyvinvointivaltioon siirtymisestä
Miten turvaamme hyvinvoinnin ekologisen kriisin aikakaudella? Voiko hyvinvointi-
valtion irrottaa lyhytnäköisestä talouskasvun tavoittelusta? Millaista on ekososiaalinen 
hyvinvointi? Miten voimme toimia paremman tulevaisuuden luomiseksi? Ekologisen 
kriisin vaikutukset suomalaiseen hyvinvointivaltioon tunnistetaan vielä heikosti. 
Yhteiskuntaamme hallitsee tarina taloudellisen kasvun ja elintason nousun välttämät-
tömyydestä ihmisten hyvinvoinnin turvaajana. Sen tilalle tarvitaan uusia tarinoita ja 
uusia merkityksiä, jotka suuntaavat kohti ekososiaalista hyvinvointivaltiota. Tarvitaan 
ajattelu- ja tunnelukoista irtipääsyä sekä yhteen kokoontumisia ja yhteistoimintaa. 
Yksinkertaisesti: tarvitaan dialogia. Tässä kirjassa kaksitoista eri tieteenalojen tutkijaa 
käy dialogia luontoperustaltaan kestävästä hyvinvointivaltiosta. Dialogi liikkuu sekä 
syvissä arvokysymyksissä ja käsitteellisissä määrittelyissä että uudenlaisten hyvinvoin-
tikäytäntöjen pohdinnoissa.

291 s. | 2014 | ISBN 978-951-669-934-2 (nid.), 978-951-669-935-9 (pdf) | 20,00 e

Aila Pikkarainen, Mariitta Vaara ja Ulla Salmelainen, toim.
Gerontologisen kuntoutuksen toteutus, vaikuttavuus ja tiedon välittyminen. Ikääntyneiden 
kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- ja kehittämishankkeen loppuraportti
Tässä kirjassa kuvataan ikääntyneiden ihmisten gerontologisen kuntoutuksen kehit-
tämistä ja toteutusta. Lisäksi esitellään gerontologisen kuntoutuksen vaikuttavuutta 
ja kuntoutujia koskevan tiedon kulkua kuntoutuslaitosten ja kuntoutujien kotikuntien 
välillä. Lopuksi esitetään gerontologisen kuntoutuksen suositukset. Suositusten pohjalta 
voidaan tarjota yhä laadukkaampia ja monipuolisempia kuntoutuspalveluja yli 75-vuo- 
tiaille. Kelan Ikääntyneiden kuntoutujien yhteistoiminnallisen kuntoutuksen tutkimus- 
ja kehittämishanke (IKKU) toteutettiin vuosina 2009–2013. Hankkeessa kehitettiin 
gerontologisen kuntoutuksen asiakaslähtöisyyttä, tavoitteellisuutta ja yhteistoiminnal-
lisuutta sekä rakennettiin gerontologisen kuntoutuksen perusteita.

363 s. | 2013 | ISBN 978-951-669-928-1 (nid.), 978-951-669-929-8 (pdf) | 20,00 e
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Tuula Helne ja Tiina Silvasti, toim.
Yhteyksien kirja. Etappeja ekososiaalisen muutoksen polulla
Miten hyvinvointia voitaisiin tavoitella ottamalla samalla nykyistä paremmin huomioon 
ihmisen riippuvuus eko systeemistä? Jos ottaisimme kestävän kehityksen vaatimuksen 
vakavasti, mitä se merkitsisi arjessamme ja yhteiskuntapolitiikassa? Miten meidän 
tulisi järjestää ruokailumme, työmme, sosiaalipalvelumme, energiansaantimme ja ta-
loutemme? Millä konstein irtautuisimme ylettömien halujen ja talouden liekanaruista 
ja kasvaisimme ekososiaaliseen sivistykseen? Millaisin askelin löytäisimme paremman 
yhteyden itseemme, toisiin ihmisiin ja olentoihin sekä luontoon? Yhteyksien kirjassa 
etsitään vastauksia näihin ja moniin muihin kysymyksiin. Taustalla väijyvät ekologisen 
kriisin ja ilmastonmuutoksen uhkat. Teoksessa joukko sosiaali- ja yhteiskuntapolitiikan, 
ympäristö politiikan ja talouden asiantuntijoita tuo esiin totutusta poikkeavia ajattelu- ja 
ratkaisu tapoja aikamme ekologisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin ongelmiin mittakaavan 
vaihdellessa arkisista keittiö askareista planeetanlaajuisiin kehityskulkuihin.

297 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-902-1 (nid.), 978-951-669-903-8 (pdf) | 20,00 e

Heikki Hiilamo, Heikki Niemelä, Pertti Pykälä, Marja Riihelä ja Reijo Vanne
Sosiaaliturva ja elämänvaiheet. Suomen sosiaaliturvan kehitys esimerkkien ja tilastojen valossa
Sosiaaliturva ja elämänvaiheet kuvaa hyvinvointivaltiota sammakkoperspektiivistä. 
Kirja jäljittää kolmen nuoren esimerkkihenkilön – Ainon, Pertun ja Viivin – avulla 
sitä, kuinka paljon kukakin saa hyvinvointivaltiolta ja kuinka paljon maksaa sille eri 
elämänvaiheissa. Tarkastelu ulottuu jopa 70 vuoden päähän. Miten elämän mittaiseen 
sosiaaliturvaan vaikuttaa lumilautailuonnettomuus nuorena, pätkätyöt keski-iässä tai 
vanhuuden viimeiset vuodet vanhainkodissa? Kyseessä on helppolukuinen johdatus 
sosiaaliturvan historiaan, nykyiseen sosiaaliturvajärjestelmään ja sen rahoitukseen sekä 
tulevaisuuden näköaloihin. Kirja kertoo, miten suomalainen sosiaaliturva on elämässä 
mukana ja muutoksissa tukena. Kirjassa käsitellään paitsi tulonsiirtojen ja palveluiden 
myös kulutuksen ja verotuksen jakautumista eri elämänvaiheiden aikana. Viimeisessä 
luvussa otetaan kantaa ajankohtaiseen kysymykseen, riittävätkö rahat sosiaaliturvaan 
myös 70 vuoden kuluttua.

94 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-884-0 (nid.), 978-951-669-885-7 (pdf) | 2. painos | 10,00 e

Tuula Helne, Tuuli Hirvilammi ja Markku Laatu
Sosiaalipolitiikka rajallisella maapallolla
Voidaanko enää ajatella, että sosiaali- ja ympäristöpolitiikka eivät kuulu yhteen? Vakavat 
ympäristöongelmat, kuten ilmastonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja eliölajien 
sukupuuttoaalto, ovat jo totta. Ne ovat suurelta osin ihmisen lyhytnäköisen toiminnan 
seurausta. Ekologinen kriisi vaikuttaa yhä enemmän ihmisten hyvinvointiin ja sosiaa-
liturvajärjestelmien toimintaedellytyksiin. Sosiaalipolitiikka ei ole ollut sivustakatsoja 
kriisin synnyssä, sillä se on ylläpitänyt ympäristöhaittoja tuottavaa talousjärjestelmää. 
Samalla sosiaalipolitiikalla on ollut tärkeä ihmisen hyvinvointia turvaava tehtävä. Ny-
kyisin tämä tehtävä edellyttää maapallon rajallisuuden ymmärtämistä ja moniulotteisen 
hyvinvointikäsityksen omaksumista. Hahmottelemme tässä julkaisussa uudenlaista, 
laajaan ekososiaaliseen hyvinvointinäkemykseen perustuvaa sosiaalipoliittista järjes-
telmää. Ekologiset rajat tiedostava ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta huolehtiva 
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sosiaalipolitiikka voisi edistää entistä paremmin sekä nykyisten että tulevien sukupolvien 
hyvinvointia.

136 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-891-8 (nid.), 978-951-669-892-5 (pdf) | 10,00 e

Jyrki Heinonen
Solmu vai rusetti. Vaikeavammaisuus ja Kela
Dokumenttifilmi kertoo kahden vaikavammaisen ihmisen jokapäiväisestä elämästä 
ja heidän kokemuksistaan sosiaaliturvajärjestelmästä. Jukka ja Mikko pohtivat – huu-
moria unohtamatta – miten vaikeavammainen voi saada tarvitsemaansa tukea arjessa 
selviytymiseen. Elokuva herättelee miettimään viranomaisten yhteistyötä, eri etuuksien 
kytköksiä, lääkärinlusuntojen merkitystä ja sosiaaliturvan riittävyyttä.

DVD-levy | 2012 | Kesto 47 min. | 20,00 e

Jaana Paltamaa, Maarit Karhula, Tiina Suomela-Markkanen ja Ilona Autti-Rämö, toim.
Hyvän kuntoutuskäytännön perusta. Käytännön ja tutkimustiedon analyysistä suosituksiin 
vaikeavammaisten kuntoutuksen kehittämishankkeessa
Tässä kirjassa esitetään hyvän kuntoutuskäytännön suositukset, jotka ryhmitellään 
seuraaviin pääteemoihin: kuntoutusketjun toimivuus, kuntoutustarpeiden arviointi ja 
tavoitteiden tarkastelu, hyvän ja vaikuttavan kuntoutuksen edellytykset, kuntoutuksen 
nykykäytäntöjen kehittäminen, kuntoutuksen tutkimustarpeet. Kirjassa kuvataan kol-
men diagnoosiryhmän (aivoverenkiertohäiriöt, multippeliskleroosi ja CP-oireyhtymä) 
avulla Kelan järjestämän vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen nykytilaa, 
arviointikäytäntöjä ja kehittämistarpeita sekä kuntoutustoimenpiteiden vaikuttavuutta. 
Diagnoosiryhmät eroavat toisistaan sairastumisiän ja taudinkulun suhteen. Kuntoutujat 
tarvitsevat moniammatillista kuntoutusta. Oikea-aikaisesta ja vaikuttavasta, asiakasläh-
töisestä kuntoutuksesta on nyt saatu runsaasti uutta tietoa, ja sen toivotaan siirtyvän 
nopeasti kuntoutustyön hyviksi käytännöiksi.

320 s. | 2012 | ISBN 978-951-669-849-9 (nid.), 978-951-669-850-5  (pdf) | 2. painos | 15,00 e

Rekommendation om principer för bespisningen vid högskolor 
Syftet med måltidsservice för studerande är att bidra till att de äter näringsmässigt riktigt 
och hälsosamt och att öka deras studie energi och trivsel i studierna. Måltidsservicen 
subventioneras med statliga medel i form av måltidsstöd. Denna rekommendation 
kompletterar förordningen om måltidsstöd. Ett av syftena med rekommendationen är 
att öka studentbespisningens popularitet genom att utveckla måltidernas kvalitet och 
utbudet av måltider. Centrala ämnen som tas upp i rekommendationen är måltider-
nas energiinnehåll och näringskvalitet, särskilt fettkvaliteten och mängden salt, samt 
sammanställningen av måltider. Andra ämnen är bl.a. vegetariska och specialdieter, 
anskaffning av livsmedel, konkurrensutsättning av måltidsservice och vägledning för 
studerande. I rekommendationen behandlas också en del särskilda frågor som är viktiga 
för studerande såsom drycker, måltidsrytm, portionsstorlekens betydelse samt en del 
vitaminer. Rekommendationen är avsedd som arbetsredskap för dem som svarar för mål-
tidsservicen för högskolestuderande och för konkurrensutsättningen av måltidsservicen 
samt som informationskälla för studerande. Rekommendationen gäller från 1.1.2013 



41

MUUT JULKAISUT

 m
uut julkaisut

(och ersätter då den rekommendation som publicerades 2008). Rekommendationen är 
publicerad i samverkan med Statens näringsdelegation.

49 s. | 2012 | 978-951-669-881-9 (pdf)

Suositus korkeakouluruokailun periaatteiksi 
Opiskelijaruokailun tavoite on tukea opiskelijoiden ravitsemusta ja terveyttä sekä opis-
keluvireyttä ja -viihtyvyyttä. Opiskelijaruokailua avustetaan valtion varoin ateriatuella. 
Tämä suositus täydentää ateriatukea koskevaa asetusta. Eräs suosituksen tavoitteista 
on lisätä opiskelijaruokailun suosiota kehittämällä aterioiden laatua ja tarjontaa. Suo-
situksen keskeisiä aiheita ovat aterioiden energiasisältö ja ravitsemuslaatu – erityisesti 
rasvan laatu ja suolamäärä – sekä aterioiden koostaminen. Muita aiheita ovat mm. kas-
vis- ja erityisruokavaliot, elintarvikkeiden hankinta, ruokapalvelujen kilpailutus sekä 
opiskelijoiden ohjaus. Suosituksessa käsitellään myös joitakin erityiskysymyksiä kuten 
juomia, ruokailurytmiä, annoskokoja sekä eräitä vitamiineja. Suositus on tarkoitettu 
työvälineeksi korkeakouluopiskelijoiden ateriapalveluista ja niiden kilpailutuksesta 
vastaaville tahoille sekä tietolähteeksi opiskelijoille. Suositus tulee voimaan 1.1.2013 
(korvaten vuonna 2008 julkaistun suosituksen). Suositus on julkaistu yhteistyössä Valtion 
ravitsemusneuvottelukunnan kanssa.

49 s. | 2011 | 978-951-669-875-8 (nid.), 978-951-669-876-5 (pdf)
Saatavissa: lomakevarasto@kela.fi 

Heikki Hiilamo, Olli Kangas, Kristiina Manderbacka, Päivi Mattila-Wiro, Mikko Niemelä ja Lauri Vuorenkoski
Hyvinvoinnin turvaamisen rajat. Näköaloja talouskriisiin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suomessa
Miten syksyllä 2008 alkanut globaali talouskriisi vaikuttaa pitkällä aikavälillä suoma-
laiseen hyvinvointivaltioon? Jos olisimme antiikin Kreikassa, voisimme mennä Delfoin 
oraakkelin luo Apollonin temppeliin ja esittää tämän kysymyksen ennuspapittarelle. 
Eräänä lokakuun päivänä 2009 Kelan tiloihin kokoontui joukko suomalaisia hyvinvoin-
tivaltion huippuasiantuntijoita. He kertoivat julkisen talouden, kansalaisten toimeentu-
lon ja terveyden näkökulmista kolmelle ”professori-oraakkelille” eli tanskalaiselle Nina 
Smithille, ruotsalaiselle Johan Fritzellille ja saksalaisille Karl Hinrichsille Suomen koke-
muksista edellisestä, 1990-luvun alun lamasta, sen jälkeisestä kehityksestä sekä omista 
tulevaisuuden arvioistaan. Seuraavana päivänä oraakkelit lausuivat ennustuksensa, joka 
paljastetaan tässä raportissa.

48 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-840-6 (nid.), 978-951-669-841-3 (pdf) | 10,00 e

Pertti Honkanen, toim.
JUTTA-käsikirja. Tulonsiirtojen ja verotuksen mikrosimulointijärjestelmä
Käsikirjan tavoitteena on kuvata JUTTA-mallia ja olla avuksi JUTTA-mallin käyttäjille. 
Käsikirja sisältää hyödyllistä informaatiota myös muille, jotka haluavat tutustua mallin 
pääpiirteisiin ja periaatteisiin ryhtymättä kuitenkaan mallin käyttäjiksi.

97 s. | 2010 | ISBN 978-951-669-827-7 (pdf) | 2., päivitetty painos 
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Tuula Helne ja Laura Kalliomaa-Puha, toim.
Filmi-Kela. Suomi-filmistä sosiaalipolitiikkaan
Elokuva kohtaa sosiaalipolitiikan. Miltä suomalainen sosiaalipolitiikka näyttää? Miten 
sosiaaliturvajärjestelmä ja ihminen kohtaavat? Entä ihmiset toisensa? Mikä on muut-
tunut Kansaneläkelaitoksen perustamisen (1937) jälkeisinä vuosikymmeninä? Mitä 
suomalainen elokuva kertoo aikansa yhteiskunnasta ja sen sosiaalisista kysymyksistä? 
Miten se peilaa nykyistä yhteiskuntaa? Filmi-Kelassa katsotaan suomalaisen sosiaalitur-
van vuosikymmeniä kahdeksan kotimaisen elokuvan kautta. Elokuvia kommentoidaan 
niin sosiaalipolitiikan, sosiologian, lääketieteen, oikeustieteen, aikalaiskokemusten 
kuin elokuvatutkimuksenkin näkökulmista. Artikkelit kattavat ihmisen elämänkaaren 
lapsuudesta vanhuuteen, kodista laitokseen, maaseudulta kaupunkiin ja tuberkuloosi-
parantolasta pandemiauhkien varjostamaan elämään. Näemme suuria mullistuksia, 
suojattomuutta, turvattomuutta ja paikattomuutta – mutta myös ihmisen voiman.

250 s. | 2009 | ISBN 978-951-669-815-4 | 13,00 e

Jyrki Heinonen
Lintu ja elämänpuu. Dokumentti kolmilapsisen perheen arjesta
Kelan tutkimusosaston tuottama dokumenttielokuva Lintu ja elämänpuu kertoo kol-
milapsisen yksinhuoltajaperheen arjesta sosiaaliturvasäädösten ja -organisaatioiden vii-
dakossa. Perheen kahdella lapsella on neurologinen kehityshäiriö ja äiti kamppailee eri 
viranomaistahojen kanssa saadakseen tukea kuntouttavan arjen pyörittämiseen. Elokuvan 
tavoitteena on herättää keskustelua muun muassa asiakkaan asemasta ja oikeuksista, 
sosiaaliturvan riittävyydestä ja sosiaaliviranomaisten yhteistyöstä. 

DVD-levy | 2008 | Kesto 60 min. | Painos lopussa

Jyrki Heinonen
Kohtaamisia
Kohtaamisia-dokumenttielokuva tarkastelee sosiaaliturvajärjestelmän ja kansalaisen 
kohtaamista yksittäisten elämäntarinoiden kautta. Päähenkilöinä on kaksi Kelan toi-
mihenkilöä, toinen Ivalossa, toinen Helsingissä. Elokuva seuraa heidän elämäänsä 
asiakaspalvelussa ja sen ulkopuolella. Toinen päähenkilöistä joutuu vastatusten tuot-
tavuusarvojen kanssa, toisen ymmärrys asiakkaan asemasta syventyy hänen oman 
poikansa sairauden vuoksi.

DVD-levy | 2007 | Kesto 47 min. | 9,00 e

Robert Castel
Sosiaalinen turvattomuus. Mitä on olla suojattu?

Alkuteos: L’insécurité sociale. Qu’est-ce qu’être protégé? Suomentanut Tiina Arppe

© Éditions du Seuil et La République des Idées, octobre 2003, ISBN 2-02-062349-8
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