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TUP: Tiedekirjoja avoimesti, 
vaikuttavasti, vastuullisesti ja 
moniäänisesti
Tampere University Press (TUP) 
on 1994 perustettu tiedekirjojen 
kustantaja ja julkaissut jo yli 350 kirjaa. 
Painopistealojamme ovat yhteiskunta- ja 
kasvatustieteet sekä humanistiset tieteet.

Vuoden 2016 alusta TUP siirtyi Open 
Access (OA) -kustannusmalliin eli kaikki TUPin 
teokset on siitä lähtien julkaistu välittömästi 
avoimina verkossa ja siis kaikille maksutta 
ja esteettä luettavaksi ja käytettäväksi. 
Julkaisukieliämme ovat nykyään suomi, ruotsi 
ja englanti. Painokappaleita on myös edelleen 
mahdollista tilata, mutta toimintaamme 
ohjaa kuitenkin verkossa tapahtuva välitön 
avoimuus ja saavutettavuus.

Avoimella ja vastuullisella toiminnallamme 
haluamme edistää tutkitun tiedon vapaata 
ja esteetöntä saatavuutta. TUPin teokset 
ovatkin osaltaan omiaan mahdollistamaan 
tutkitun tiedon käyttöä laajasti 
yhteiskunnassa tietoperustaisessa politiikassa 
ja vaikuttamisessa sekä edistämään myös 
kansalaistiedettä. Covid-19-pandemia on 
entisestään korostanut myös välittömän 
saatavuuden merkitystä pääsyn painettujen 
tietokirjojen äärelle ollessa tavanomaista 
rajatumpaa. Avoin tiedekirja on myös 
pääsykoe- ja kurssikirjana erinomainen, 
sillä sen saatavuutta eivät rajoita fyysiset 
kappalemäärät tai käyttäjälisenssit.

Vastuullisen avoimuuden hengen 
mukaisesti meillä kirjoittajat eivät menetä 
tekijänoikeuksia omaan teokseensa. 
Avoimen julkaisukanavan valinta on 
myös omiaan lisäämään tutkijoille 
tuottamansa tutkimustiedon näkyvyyttä 
ja vaikuttavuutta. Lisäksi monet 
tutkimusrahoittajat ja -organisaatiot 
suosittelevat tai jopa edellyttävät 
tutkimustulosten avointa julkaisemista. 
Humanistis-yhteiskuntatieteellisillä aloilla 
tutkimuksen raportoinnille kirja on edelleen 
usein tarkoituksenmukaisin julkaisutapa. 
Tiedekirjojen saattaminen esimerkiksi 
tutkimusartikkeleiden tavoin maksutta 
ja viipeettä kaikkien saataville on tärkeä 
asia myös tieteenalojen vaikuttavuuden 
tasavertaisten lähtökohtien näkökulmasta, 
minkä merkitys korostuu TUPin julkaisemilla 
tieteenaloilla.

TUP-kustantamoa ylläpidetään ja 
kehitetään aktiivisesti Tampereen yliopiston 
kirjastossa laajassa yhteistyössä. TUPin 
julkaisutoimintaa ohjaa eri tieteenaloja ja 
eri yliopistoja edustavista tieteentekijöistä 
koostuva toimitusneuvosto. Toiminnassamme 
noudatamme hyviä tieteellisiä käytänteitä 
ja avoimen tieteen vastuullisia periaatteita. 
Lisäksi olemme aktiivisia tiedekustannusalan 
ja vastuullisen avoimen julkaisutoiminnan 
kehittäjiä ja vaikutamme useissa kansallisissa 
ja kansainvälisissä tiedekustantamisen ja 
avoimen tieteen verkostoissa.

Lisätietoa TUPista löytyy 
verkkosivuiltamme, sisältäen myös käytännön 
ohjeet miten tarjota meille käsikirjoitusta 
(https://tuni.fi/tup).

Tampereella 16.11.2021

Susanna Nykyri, YTT, 
kustannuspäällikkö (TUP)Ku
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TUPin vuoden kirjat 3

TUPin Vuoden kirja 2020
Satu Ojala ja Pasi Pyöriä (toim.)
Pirstoutuvatko työurat?
Teollisuusalat talouden ja teknologian 
murroksissa

Työurien vakaus ja laatu ovat merkittäviä 
yhteiskunnallisia ja talouspoliittisia 
kysymyksiä, sillä pohjoismaisen 
hyvinvointivaltion rahoitus perustuu 
työikäisten työssäkäyntiin sekä 
työstä, tuotannosta ja kulutuksesta 
kerättävään verotuloon. Tässä teoksessa 
tarkastellaan, millaisiksi työurat ovat 
viime vuosikymmeninä muotoutuneet 
viennin kannalta tärkeillä teollisuusaloilla. 
Työuria tarkastellaan teoksessa useista 
eri näkökulmista, joita ovat työllisyyden 
vakaus, työssäolo, työtulojen kehitys, 
liikkuvuus toimialojen ja toimipaikkojen 
välillä sekä uudelleenkouluttautuminen.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1
ISBN 978-952-359-029-8 (nid.)

"Huoli työn tulevaisuudesta on yhteinen. Kirja sopii kaikille 
‘yhteiskuntatieteellisesti lukutaitoisille’, mutta erityisen 
hyödyllistä luettavaa se on poliittisille päättäjille ja 
viranhaltijoille, joilla on vaikutus-, päätös- ja hallintovaltaa 
työelämäämme." – Professori Veli-Matti Värri

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1
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TUPin Vuoden kirja 2019

Outi Autti ja Veli-Pekka Lehtola
HILJAINEN VASTARINTA
Vaikenemista, jurnuttamista, tekemättä 
jättämistä, huomion siirtämistä 
epäolennaiseen.

Tämä monitieteinen teos tekee näkyväksi 
vähän käsiteltyä hiljaisen vastarinnan ilmiötä 
sekä kokoaa yhteen sitä koskevaa tutkimusta. 
Hiljainen vastarinta on alistettujen tai 
muuten marginaaliin jääneiden tapa asettua 
poikkiteloin hallitsevien järjestelmien 
kanssa. Koska se ei julistaudu vastarinnaksi 
vaan pikemminkin  pyrkii pysymään poissa 
julkisuudesta, se on riskitöntä matalan 
profiilin toimintaa, joka on näennäisesti 
epäpoliittista ja josta ei jää kiinni.

Kirjan artikkeleissa esimerkkitapauksia 
edustavat sekä historialliset että nykypäivän 
ilmiöt ja tapahtumat. Nämä erilaiset 
tapaukset avaavat ja jäsentävät hiljaisen 
vastarinnan esiintymismuotoja samoin kuin 
sen mekanismeja ja motiiveja.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7
ISBN 978-952-359-001-4 (nid.)

"Teos antaa arvon sille näkymättömälle toimijuudelle, jonka 
vuoksi vallan ja hallinnan käytännöt eivät pääse lepäilemään 
laakereillaan – hiljainen vastarinta haastaa vallitsevan 
järjestyksen pysymään alati valppaana." – Professori Jouni Häkli

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7
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TUPin Vuoden kirja 2018

Päivi Vartiainen, Marja Koskela ja Pirkko 
Pitkänen
Sairaanhoitajia Filippiineiltä:
Näkökulmia kestävään kansainväliseen 
rekrytointiin

Suomeen on rekrytoitu vuodesta 2008 
lähtien sairaanhoitajia Filippiineiltä. 
Määrät eivät ole suuria, mutta koska 
ilmiö on suhteellisen uusi, toiminta on 
herättänyt vilkasta yhteiskunnallista 
keskustelua puolesta ja vastaan. 
Kriittisissä puheenvuoroissa on 
kyseenalaistettu paitsi toiminnan eettisyys 
myös taloudellinen kannattavuus. 
Tässä julkaisussa filippiiniläishoitajien 
rekrytointia tarkastellaan kansainvälisen 
rekrytointiprosessin eri osapuolten 
näkökulmista.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0699-1
ISBN 978-952-03-0698-4 (nid.)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0699-1
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TUPin Vuoden kirja 2017

Heikki Uimonen, Meri Kytö ja Kaisa Ruohonen (toim.)
Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat
Kirja kokoaa yhteen ympäristön ääniä ja äänimaisemia tarkastelevia tieteellisiä 
artikkeleita sekä äänen kokemisesta kertovia tekstejä. Aikaan, paikkaan, arkeen ja 
juhlaan liittyvä äänimaisema muovaa nykypäiväämme ja rakentaa menneisyyttämme. 
Äänet ovat miellyttäviä ja kauniita, vuorokautta ja vuodenkiertoa rytmittäviä, 
häiritseviä, tylsiä ja sekä kaikkea näiden väliltä.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2
ISBN 978-952-03-0381-5 (nid.)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0382-2
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TUPin Vuoden kirja 2016
Tiina Miettinen ja Raisa Maria Toivo (toim.)

”Jos kovana hyötynä ajatellaan, historia 
on parhaimmillaan vakavaraisen 
sivistysyhteiskunnan statussymboli ja 
pahimmillaan marksilainen ylärakenne, 
joka tuottaa sirkushuveja ja kertaa vanhoja 
vääryyksiä, jottei kansa huomaisi nykyisiä 
ongelmia.”

Tämä teos kartoittaa historian ja historiantutkimuksen 
mahdollista vaikuttavuutta, merkitystä sekä 
yhteiskunnallista ja tieteellistä relevanssia. Kirjassa 
tarkastellaan tapausesimerkkien kautta, mitä 
hyötyä erilaisista historiantutkimuksista voi olla 
erilaisille historian käyttäjille. Kirja on poleeminen 
keskustelunaloitus: tyhjentävän selonteon sijaan se pyrki 
tarjoamaan odottamattomia näkökulmia ja uhkarohkeita 
vertailuja.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9969-2
ISBN 978-951-44-9968-5 (nid.)

Mitä väliä on historialla?

TUPin Vuoden kirja 2015
Eero Ropo, Eero Sormunen ja Jannica Heinström (toim.)
Identiteetistä informaatiolukutaitoon:
Tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija

Peruskoulutuksen uusi, vuonna 2014 vahvistettu 
opetussuunnitelma korostaa oppimistavoitteena laaja-alaista 
osaamista – oppijan metavalmiuksia.

Tämä kirja tarkastelee itsenäisen oppijuuden kahta keskeistä 
peruspilaria: identiteettiä ja informaatiolukutaitoa. Kirja esittelee 
laajaan tutkimukseen perustuvan näkökulman identiteetin ja 
informaatiolukutaidon kehittymisen kysymyksiin.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9920-3
ISBN 978-951-44-9919-7 (nid.)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9969-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-44-9920-3
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Tampere University Pressin uusimmat kirjat 2019–2021

2020
Hujala, Anneli & Taskinen, Helena (toim.)
Uudistuva sosiaali- ja terveysala
Teos tarjoaa selkeän, monipuolisen ja käytännönläheisen 
yleiskatsauksen siitä, mihin suuntaan suomalainen sosiaali- ja 
terveysala on kehittymässä 2020-luvulla. Kirjassa avataan 
monipuolisesti maamme sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistumista 
kolmesta eri näkökulmasta: sote-työntekijöiden monitoimijainen 
yhteistyö, asiakaslähtöinen palveluohjaus sekä asiakasosallisuus. 
Kirja pohjautuu Itä-Suomen yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin sekä 
kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9
ISBN 978-952-359-023-6 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

2020
Hänninen, Vilma & Kouvo, Antti & Kuusela, Pekka (toim.)
Elämää sinnittelevässä pikkukaupungissa: Varkautelaisten arki ja 
hyvinvointi
Tässä teoksessa tarkastellaan Varkautta rakennemuutoksen kanssa 
kamppailevana pienenä kaupunkina. Pitkän teollisuushistorian 
omaava Varkauden kaupunki on menettänyt suuren osan 
teollisista työpaikoistaan ja sen väestö on supistunut voimakkaasti. 
Varkaudelta toivotaan enemmän kaupunkimaista sykettä.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3
ISBN 978-952-359-025-0 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3
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2020
Foulkes Savinetti, Nicol & Riekhoff, Aart-Jan (toim.)
Shaping and re-shaping the boundaries of working life
Työmarkkinat ovat olleet valtavan paineen alla nopean 
teknologisen muutoksen, globalisaation, sääntelyn 
purkamisen, yksityistämisen, laajan muuttoliikkeen 
ja talouskriisien vuoksi. Tämä kokoomateos tarjoaa 
kokonaiskuvan muuttuvista työmarkkinarakenteista 
sekä ihmisten arkielämään vaikuttavista tekijöistä. Kirjan 
pääteemoja ovat elämänkulku ja sukupuoli työmarkkinoilla, 
työ ja muuttoliike, uudet työskentelymuodot sekä 
työelämään vaikuttamisen mahdollisuudet ja politiikat.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-020-5
ISBN 978-952-359-021-2 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja 
Adlibris.com).

2019
Heiskanen, Tuula & Syvänen, Sirpa & Rissanen, Tapio 
(toim.)
Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia
Kirjassa etsitään vastausta kysymykseen ”Mihin 
työelämä on menossa?” Kirja tarkastelee työelämän 
kehitysilmiöitä monitasoisesti kattaen niin muutoksen 
rakenteelliset kehityskulut, työvoimapolitiikan roolin, 
organisaatiokohtaiset käytännöt kuin yksilöiden 
kokemuksetkin. Kirjassa on vahvasti mukana 
hyödyntämisnäkökulma. Työelämän tutkimus tuottaa 
arvokasta tietoa niin työpaikoille kuin työelämäasioita 
käsitteleville päätöksentekijöille.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9

2020
Hujala, Anneli & Taskinen, Helena (toim.)
Uudistuva sosiaali- ja terveysala
Teos tarjoaa selkeän, monipuolisen ja käytännönläheisen 
yleiskatsauksen siitä, mihin suuntaan suomalainen sosiaali- ja 
terveysala on kehittymässä 2020-luvulla. Kirjassa avataan 
monipuolisesti maamme sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistumista 
kolmesta eri näkökulmasta: sote-työntekijöiden monitoimijainen 
yhteistyö, asiakaslähtöinen palveluohjaus sekä asiakasosallisuus. 
Kirja pohjautuu Itä-Suomen yliopistossa tehtyihin tutkimuksiin sekä 
kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9
ISBN 978-952-359-023-6 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-020-5
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2021
Reunanen, Esa & Kunelius, Risto
Medioitunut valta ja politiikan paluu: Kyselytutkimus 
suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019
Kirjassa kuvataan suomalaisten päättäjien suhdetta mediaan. 
Tulokset kuvaavat muutosta konsensushakuisesta ja 
verkostomaisesta päätöksentekotavasta kohti ideologisempaa 
ja enemmän valtakamppailuihin nojaavaa päätöksentekotapaa. 
Päättäjien suhde julkisuuteen on muuttunut ammattimaiseksi ja 
harkituksi. Sosiaalisen median merkitys julkisuudenhallinnassa on 
kasvanut ja journalistisen uutismedian painoarvo on laskenut. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-030-4
ISBN 978-952-359-031-1 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

2020
Kaukiainen, Kaisa & Kurikka, Kaisa & Mäkelä, Hanna & Nykänen, Elise & Nyqvist, 
Sanna & Raipola, Juha & Riippa, Anne & Samola Hanna (toim.)
Narratives of fear and safety
Kaksikielinen (englanti ja ranska) teos tarkastelee pelon ja turvallisuuden dynamiikkaa 
ja kulttuurisia merkityksiä kirjallisuudessa ja muissa medioissa. Teoksessa tarjotaan 
tuoreita, kulttuurien rajat ylittäviä tulkintoja pelon ja turvallisuuden teemoista sekä 
tuotetaan uutta tietoa kertomuksen eri lajeille ominaisista tavoista luoda kuvitteellisia 
maailmoja. Teoksessa käsitellään tällä hetkellä suosittuja apokalyptisia ja dystooppisia 
kertomuksia. Dystopiat eivät keskity pelkästään totalitarismin, teknokratian 
tai ekologisten katastrofien kaltaisiin tulevaisuudenuhkiin, vaan tutkivat myös 
vaihtoehtoisia olemisen tapoja, jotka syntyvät poliittisen vastarinnan seurauksena.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4
ISBN 978-952-359-015-1 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. 
Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

2020
Kumpu, Ville
Ympäristö, politiikka ja julkisuus: Kolme tapaustutkimusta journalistisen 
julkisuuden rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa
Kirjassa tarkastellaan kolmeen suomalaiseen ympäristökiistaan liittyvää 
sanomalehtijulkisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat kiistat Lievestuoreen 
sellutehtaan käynnistämisestä (1971), Kuusamon yhteismetsän omistamien metsien 
suojelusta (1994) ja Talvivaaran kaivoksen jätealtaan vuodosta (2012). Tutkimuksen 
perusteella median ja politiikan välisen suhteen rakentumista ympäristöpolitiikan 
toimintakentällä määrittelee ympäristönsuojelun kulttuurisen painoarvon merkittävä 
vahvistuminen 1970-luvulta nykypäivään.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-012-0
ISBN 978-952-359-013-7 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. 
Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-030-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-012-0
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2020
Borg, Sami & Koljonen Kari
Käyttöliittymä vaaleihin : Tutkimus vaalikoneista 
kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista
Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. 
Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median 
toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Vaalikoneiden 
merkitys vaalitiedon lähteenä on kohonnut maassamme 
merkittäväksi lähes kaikissa äänioikeutettujen ikäryhmissä. 
Nuorimmille äänestäjille vaalikoneet ovat jo merkittävin 
äänestyspäätösten tietolähde. Kirja lähestyy vaalikoneita 
erilaisista demokratianäkökohdista ja pohtii laajasti myös 
vaalikoneiden kehittämismahdollisuuksia. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7
ISBN 978-952-359-027-4 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja 
Adlibris.com).

2020
Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari
Tupo ja media: Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden 
toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä
Teoksessa kuvataan, millainen julkisen politikoinnin areena Helsingin 
Sanomissa rakentui kolmessa merkittävässä työmarkkinatapauksessa ja 
miten tämä tuki tai horjutti sopimusten syntyä ja osapuolten asemaa. 
Tarkasteltavina ovat vuonna 1968 solmittu Suomen ensimmäinen 
tulopoliittinen sopimus (Liinamaa 1) sekä Esko Ahon ja Juha Sipilän 
hallitusten yritykset niin sanotuiksi ”yhteiskuntasopimuksiksi” 
vuosina 1991 ja 2015. Tutkimuksen kohteena olevista jutuista 
tunnistetaan muutoksia ja pysyvyyksiä, jotka liittyvät niin tulopolitiikan 
puhetapoihin, julkisen argumentoinnin tapoihin kuin median/
journalismin toimintaan. Kirja avaa näkymän siihen, miten hallituksen, 
työmarkkinajärjestöjen ja median suhde on eri vuosikymmeninä 
julkisuudessa asettunut.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6
ISBN 978-952-359-011-3 (nid.) Painettu teos on tilattavissa 
verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6
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2020
Ropo, Eero & Jaatinen, Riitta (toim.)
Subject Teacher Education in  Transition: Educating 
Teachers for the Future
Tämä englanninkielinen teos esittelee Tampereen 
yliopistossa viimeisten 25-30 vuoden aikana tehtyä 
aineenopettajankoulutuksen kehittämistyötä, 
teoriaa ja käytäntöjä ainedidaktisessa kontekstissa. 
Johtoajatuksena on esitellä kehittämisen teoreettisia 
perusteita, suuntia ja tuloksia opettajuuden ja 
opettajankoulutuksen tulevaisuuden näkökulmasta. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8
ISBN 978-952-359-017-5 (nid.) Painettu teos 
on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, 
Suomalainen.com ja Adlibris.com).

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8
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2019
Autio, Tero & Hakala, Liisa &  Kujala, Tiina (toim.)
Siirtymiä ja ajan  merkkejä koulutuksessa: 
 Opetussuunnitelmatutkimuksen  näkökulmia
Teos jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, 
joiden merkittävin yhteinen nimittäjä on huoli 
saksalais-pohjoiseurooppalaisen Bildung/Didaktiikka 
-opetussuunnitelmatradition ajautumisesta entistä 
ahtaammalle oppimisteorioiden jäsentämän, taitoihin ja 
kompetensseihin rajoittuvan, näennäisesti epäpoliittisen 
angloamerikkalaisen curriculum-opetussuunnitelmatradition 
ja sen poliittisen aisaparin, uusliberalismin, puristuksessa.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3

2019
Heikkinen, Anja & Pätäri, Jenni & Molzberger, Gabriele 
(toim.)
Disciplinary Struggles in Education
Englanninkielinen kirja käsittelee kasvatuksen 
disiplinaarisia kiistoja kolmesta näkökulmasta. Vaikka 
kirjoitukset kohdistuvat kasvatuksen eri muotoihin, 
aikakausiin ja konteksteihin, ne tarjoavat aineksia myös 
yleisempään keskusteluun kasvatuksen eklektisistä ja 
vaihtelevista teorioista ja käytännöistä. 
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-002-1

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-002-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3
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2021
Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne 
&  
Rönkkö, Jaakko & Urpilainen, Matti & Wacker, Jani 
(toim.)
Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa
Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin 
tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, 
jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia 
muutoksia 2020-luvulla. Tilintarkastuksen, valvonnan 
ja arvioinnin ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan 
käytännönläheisesti mutta myös vahvasti tieteelliseen 
tutkimustietoon nojautuen.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-032-8
ISBN 978-952-359-033-5 (nid.) Painettu teos 
on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, 
Suomalainen.com ja Adlibris.com).

2019
Kangas, Anni & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & 
Lönnqvist, Antti & Laihonen, Harri & Bethwaite Julia (toim.)
Leading Change in a Complex World. Transdisciplinary 
Perspectives
Kirjassa esitellään analyyttinen viitekehys, joka rakentuu 
kompleksisuuden, relationaalisuuden ja dynaamisen 
muutoksen käsitteiden ympärille. Näitä käsitteitä 
hyödynnetään yhteiskunnan, organisaatioiden, politiikan 
sekä liike-elämän ilmiöiden analyysiin.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0845-2

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0845-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-032-8
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2019
Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne &  
Rönkkö, Jaakko & Wacker, Jani (toim.)
Talous, sääntely, ohjaus: 
Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä
Tämä teos sisältää tieteellisesti tutkittua tietoa tarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin 
ajankohtaisista kysymyksistä. Teoksessa käsitellään esimerkiksi yhtiöjärjestyksen 
tarkastamista, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen laatua, epävarmojen veropositioiden 
merkitystä, kuntien riskienhallintaa, ulkoistettujen palveluiden valvontaa sekä 
omistajaohjausta julkisella sektorilla. Kirja on monipuolinen kooste tilintarkastuksesta, 
valvonnasta ja arvioinnista.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5
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2021
Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Rönkkö, Jaakko & Urpilainen, Matti & 
Wacker, Jani (toim.): Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa
Reunanen, Esa & Kunelius, Risto: Medioitunut valta ja politiikan paluu: Kyselytutkimus 
suomalaispäättäjien suhteesta mediaan 2009 ja 2019

2020
Borg, Sami & Koljonen Kari: Käyttöliittymä vaaleihin: Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, 
ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista
Foulkes Savinetti, Nicol & Riekhoff, Aart-Jan (toim.): Shaping and re-shaping the boundaries of 
working life
Hiltunen, Sinikka & Kiviaho, Matti & Vikeväinen-Tervonen, Leena: NLP perusteet (4. muuttamaton 
painos, 1. painos 2003)
Hujala, Anneli &  Taskinen, Helena (toim.): Uudistuva sosiaali- ja terveysala
Hänninen, Vilma & Kouvo, Antti & Kuusela, Pekka (toim.): Elämää sinnittelevässä 
pikkukaupungissa: Varkautelaisten arki ja hyvinvointi
Kaukiainen, Kaisa & Kurikka, Kaisa & Mäkelä, Hanna & Nykänen, Elise & Nyqvist, Sanna & Raipola, 
Juha & Riippa, Anne & Samola Hanna (toim.): Narratives of fear and safety
Kumpu, Ville: Ympäristö, politiikka ja julkisuus: Kolme tapaustutkimusta journalistisen julkisuuden 
rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa
Ojala, Satu & Pyöriä, Pasi (toim.): Pirstoutuvatko työurat?: Teollisuusalat talouden ja teknologian 
murroksissa
Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari: Tupo ja media: Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden 
toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä
Ropo, Eero & Jaatinen, Riitta (toim.): Subject Teacher Education in Transition: Educating Teachers 
for the Future

2019
Autio, Tero & Hakala, Liisa & Kujala, Tiina (toim.): Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: 
Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia
Autti, Outi & Lehtola, Veli-Pekka (toim.): Hiljainen vastarinta: 
Heikkinen, Anja & Pätäri, Jenni & Molzberger, Gabriele (toim.): Disciplinary Struggles in Education
Heiskanen, Tuula & Syvänen, Sirpa & Rissanen, Tapio (toim.): Mihin työelämä on menossa? 
Tutkimuksen näkökulmia
Kangas, Anni & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & Lönnqvist, Antti & Laihonen, Harri & 
Bethwaite Julia (toim.): Leading Change in a Complex World. Transdisciplinary Perspectives
Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Rönkkö, Jaakko & Wacker, Jani (toim.): 
Talous, sääntely, ohjaus: Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä

Tampere University Pressin kirjat 1994–2021
Kaikki vuoden 2016 jälkeen ja suuri osa sitä ennen julkaistuista teoksista on 
avoimesti saatavilla osoitteessa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105885. 
Vuonna 2020 ja sen jälkeen julkaistuja teoksia saa tilattua myös painettuina 
verkkokirjakaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com, Adlibris.com).
Vanhempia maksullisia ja maksuttomia e-kirjoja löytyy Ellibsistä.
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http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-020-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-020-5
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-018-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-018-2
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-022-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-024-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-012-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-012-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-028-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-008-3
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-000-7
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-002-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-002-1
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-006-9
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2018
Ahteensivu, Aarno & Koskinen, Lasse & Kulmala, Jarna & Havakka, Pauliina (toim.): 
Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja
Eskola, Jari & Nikanto, Ilona & Virtanen, Satu (toim.): Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? 
– 14 eläytymismenetelmätutkimusta
Keskinen, Mikko & Joensuu, Juri & Piippo, Laura & Helle, Anna (toim.): Avoin Aperitiff. Kirjoituksia 
Kari Aronpuron kollaasiromaanista Aperitiff – avoin kaupunki
Parjanen, Matti: Mister Koli, oletteko kommunisti? Yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä
Pekkola, Elias & Kivistö, Jussi & Kohtamäki, Vuokko & Cai, Yuzhuo & Lyytinen, Anu (toim.): 
Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and 
Transformation: An advanced reader for PhD students
Vartiainen, Päivi & Koskela, Marja & Pitkänen, Pirkko: Sairaanhoitajia Filippiineiltä. Näkökulmia 
kestävään kansainväliseen rekrytointiin

2017
Autio, Tero & Hakala, Liisa & Kujala, Tiina (toim.): Opetussuunnitelmatutkimus. 
Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen
Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.): Kansalaiset kaupunkia kehittämässä
Enroos, Rosi & Mäntysaari, Mikko & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.): Mielekäs tutkimus. Näkökulmia 
sosiaalityön tutkimuksen missioihin
Eronen, Eija: Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia. Tutkimus Supermammojen vertaisryhmän 
äitityöstä
Eskola, Jari & Mäenpää, Tiina & Wallin, Anna (toim.): Eläytymismenetelmä 2017. Perusteema ja 11 
muunnelmaa
Harju, Auli & Koljonen, Kari & Heinonen, Ari (toim.): Yyteistä uuteen alkuun: toimittajien 
kertomuksia mediatyön murroksesta
Juuti, Petri: Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun 
jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta
Juuti, Petri S. & Katko, Tapio S. & Rajala, Riikka P.: Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017
Kihn, Lili-Anne & Leponiemi, Ulriika & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Wacker, Jani (toim.): 
Näkökulmia tilintarkastukseen ja arviointiin
Korhonen, Vesa & Annala, Johanna & Kulju, Pirjo (toim.): Kehittämisen palat, yhteisöjen salat: 
näkökulmia koulutukseen ja kasvatukseen
Pitkänen, Pirkko & Keisala, Katja & Niiranen, Vuokko (toim.): Tavoitteena sujuva arki: kulttuurien 
välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä
Saari, Juho (toim.): Sosiaaliturvariippuvuus – sosiaalipummit oleskeluyhteiskunnassa?
Uimonen, Heikki & Kytö, Meri & Ruohonen, Kaisa (toim.): Muuttuvat suomalaiset äänimaisemat

2016
Halmetoja, Antti & Koistinen, Pertti & Ojala Satu (toim.): Sosiaalipolitiikan lumo
Heikkilä, Mikko K.: Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus
Kolehmainen, Jari: Paikallinen innovaatioympäristö: kohti alueellisen innovaatiotoiminnan 
ymmärtämistä 
Miettinen, Tiina & Toivo, Raisa Maria (toim.): Mitä väliä on historialla?
Nyanchaga, Ezekiel Nyangeri: History of Water Supply and Governance in Kenya (1895–2005): 
lessons and futures
Rannisto, Pasi-Heikki & Tienhaara, Piia (toim.): Sote-palvelut markkinoilla – tavoitteita, toiveita ja 
ristiriitoja
Syväjärvi, Antti & Pietiläinen, Ville (toim.): Inhimillinen ja tehokas sosiaali- ja terveysjohtaminen
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2015
Aaltonen, Sanna & Högbacka, Riikka (toim.): Umpikujasta oivallukseen: refleksiivisyys empiirisessä 
tutkimuksessa
af Ursin, Klaus & Pekkola, Elias & Stenvall, Jari (toim.): Felix byrokratia?: julkinen hallinto kaiken 
huomioimisen taitona: Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja 
tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja
Forsskåhl, Mona & Kivilehto, Marja & Koivisto, Johanna & Metsä, Pasi (toim.): Svenskan i Finland 
15
Harisalo, Risto & Aarrevaara, Timo: Katalyyttinen puhe lautakunnissa: tutkimus kuuden suurimman 
kaupungin lautakunnista
Harjula, Minna : Hoitoonpääsyn hierarkiat: terveyskansalaisuus ja terveyspalvelut Suomessa 
1900-luvulla
Juuti, Petri: Valkea kaupunki, mustat vedet: Helsingin vedet 1800-luvun lopusta 2000-luvulle
Kihn, Lili-Anne & Leponiemi, Ulriika & Oulasvirta, Lasse & Vahtera, Veikko & Wacker, Jani (toim.): 
Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium: näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja 
standardeihin
Kuoppala, Kari & Pekkola, Elias & Kivistö, Jussi & Siekkinen, Taru & Hölttä, Seppo (toim.): 
Tietoyhteiskunnan työläinen: suomalaisen akateemisen projektitutkijan työ ja toimintaympäristö
Niemelä, Mikko & Kokkinen, Lauri & Pulkki, Jutta & Saarinen, Arttu & Tynkkynen, Liina-Kaisa 
(toim.): Terveydenhuollon muutokset: politiikka, järjestelmä ja seuraukset
Nieminen, Jere: Hirviä ja ihmisiä: hirven yhteiskunnallisen läsnäolon hallinta 2000-luvun alussa
Nordenstreng, Kaarle (toim.): Sananvapaus Suomessa
Ropo, Eero & Sormunen, Eero & Heinström, Jannica (toim.): Identiteetistä informaatiolukutaitoon: 
tavoitteena itsenäinen ja yhteisöllinen oppija
Syvänen, Sirpa & Tikkamäki, Kati & Loppela, Kaija & Tappura, Sari & Kasvio, Antti & Toikko, Timo: 
Dialoginen johtaminen: avain tuloksellisuuteen, työelämän laatuun ja innovatiivisuuteen
Virtanen, Petri & Stenvall, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.): Tiedolla johtaminen hallinnossa: 
teoriaa ja käytäntöjä
Välimäki, Susanna: Muutoksen musiikki: pervoja ekologisia utopioita audiovisuaalisessa 
kulttuurissa 

2014
Cai, Yuzhuo & Kohtamäki, Vuokko: Transformation of Higher Education in Innovation Systems in 
China and Finland
Hakkarainen, Jani & Hartimo, Mirja & Virta, Jaana (toim.): Muisti
Heikkinen, Anja & Kallio, Eeva (toim.): Aikuisten kasvu ja aktivointi
Hokka, Jenni: Kakkoselta kaikelle kansalle: kuulumisen politiikka YLE TV2:n arkirealistisissa sarjoissa
Häikiö, Liisa & Leino, Helena (toim.): Tulkinnan mahti: johdatus tulkitsevaan polittiikka-analyysiin
Jämsén, Arja & Nummela, Tuija (toim.): Opintolainalla onneen ja sivistykseen
Järvensivu, Anu & Nikkanen, Risto & Syrjä, Sannu (toim.): Työelämän sukupolvet ja muutoksissa 
pärjäämisen strategiat
Kantasalmi, Kari & Nest, Mauri (toim.): Valistajia, sivistäjiä, poliitikkoja ja asiantuntijoita: 
näkökulmia aikuiskasvatuksen kentän vaikuttajiin
Kilpimaa, Aarne: Johtajuuden vuorovaikutukselliset käytännöt: tarina innovatiivisen yrityksen 
strategisesta uudistumisesta ja sen vaatimasta johtajuudesta
Kortelainen, Ilmari & Saari, Antti & Väänänen, Mikko (toim.): Mindfulness ja tieteet: 
tietoisuustaidot ja kehotietoisuus monitieteisen tutkimuksen kohteena
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Murto, Eero: Virkamiesvaltaa?: ministerien ja virkamiesten valtasuhteet Suomessa viime 
vuosikymmenien aikana
Purjo, Timo: Arvot ovat ihmisen toiminnan perusta
Reunanen, Esa & Koljonen, Kari: Toimittajan sanansijat
Rintamäki, Timo & Tienhaara, Piia (toim.): Palveluajattelun murros: näkymiä uudistuvaan 
palveluun
Ruotsila, Markku: Uskonnollinen vasemmisto Yhdysvalloissa: historia, oppi ja politiikka
Saari, Antti & Jokisaari, Olli-Pekka & Värri, Veli-Matti (toim.): Ajan kasvatus: kasvatusfilosofia 
aikalaiskritiikkinä

2013
Harisalo, Risto & Rajaniemi, Jani: Liberaali valtio – toimiva yhteiskunta: tutkimus valtiosta 
automaattisten sopeutusmekanismien edistäjänä
Helander, Nina & Kujala, Johanna & Lainema, Kirsi & Pennanen, Miia: Avaimia asiakasläheisyyteen: 
uudistuva verkostomainen palveluliiketoiminta
Hujala, Eeva & Waniganayake, Manjula & Rodd, Jillian (toim.): Researching Leadership in Early 
Childhood Education
Kangaspunta, Seppo: Sekakäyttöä ja salarakkautta: digi-tv ja monimediaisuuden murros Suomessa
Koljonen, Kari: Seuraa johtajaa!: väliportaan päällikkötoimittajien muuttuvat roolit
Korkiamäki, Riikka: Kaveria ei jätetä!: sosiaalinen pääoma nuorten vertaissuhteissa
Koskinen, Kaisa (toim.): Tulkattu Tampere
Laitinen, Ilpo & Harisalo, Risto & Stenvall, Jari (toim.): Palvelutiede julkisten palveluiden 
uudistajana: kansainvälinen vertailu
Lehtonen, Pauliina: Itsensä markkinoijat: nuorten journalistien urapolut ja yksilöllistyvä työelämä
Navickienė, Aušra & Mäkinen, Ilkka & Torstensson, Magnus & Dyrbye, Martin & Reimo, Tiiu (toim.): 
Good Book, Good Library, Good Reading: studies in the history of the book, libraries and reading 
from the network HIBOLIRE and its friends
Oinonen, Eriikka & Repo, Katja (toim.): Women, Men and Children in Families: private troubles and 
public issues
Ojala, Hanna & Pietilä, Ilkka (toim.): Miehistä puhetta: miehet, ikääntyminen ja vanhenemisen 
kulttuuriset mallit
Oulasvirta, Lasse & Kihn, Lili-Anne & Mänttäri, Pietu & Wacker, Jani (toim.): Näkökulmia arviointiin 
ja valvontaan
Pöyhtäri, Reeta & Haara, Paula & Raittila, Pentti: Vihapuhe sananvapautta kaventamassa
Ropo, Eero & Huttunen, Maiju (toim.): Puheenvuoroja narratiivisuudesta opetuksessa ja 
oppimisessa
Sarsila, Juhani: Melancholica: poleemisia esseitä: 
Ylönen, Ritva: Tervaksinen toteemi: Kalle Päätalon Iijoki-sarjan vastaanotto ja vaikutus

2012
Ahonen, Kaarina & Juutilainen, Tiina (toim.): Järjen ja arjen ääniä: Tampereen normaalikoulu tutkii, 
kokeilee ja kehittää
Anttonen, Anneli & Haveri, Arto & Lehto, Juhani & Palukka, Hannele (toim.): Julkisen ja yksityisen 
rajalla: julkisen palvelun muutos
Cai, Yuzhuo: Understanding Employers’ Perceptions of International Graduates: an investigation of 
the employment prospects of Finnish-educated Chinese graduates in Finnish companies operating 
in China
Herkman, Juha & Hujanen, Taisto & Oinonen, Paavo (toim.): Intermediality and Media Change
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Herkman, Juha & Vainikka, Eliisa: Lukemisen tavat: lukeminen sosiaalisen median aikakaudella
Iivonen, Mirja & Helminen, Päivi & Ndinoshiho, Joseph M. & Sisättö, Outi (toim.): Empowering 
People: collaboration between Finnish and Namibian university libraries
Jokinen, Arto (toim.): Mieskysymys: miesliike, -työ, -tutkimus ja tasa-arvopolitiikka
Keisala, Katja: Monikulttuurisen työyhteisön viestintä
Keskinen, Suvi & Vuori, Jaana & Hirsiaho, Anu (toim.): Monikulttuurisuuden sukupuoli: kansallisuus 
ja erot hyvinvointiyhteiskunnassa
Kujala, Johanna & Myllykangas, Päivi & Sauer, Erika (toim.): Kokemus johtaa!
Maasilta, Mari (toim.): Maahanmuutto, media ja eduskuntavaalit
Mary, Aurélie: The Illusion of the Prolongation of Youth: transition to adulthood among Finnish and 
French female university students
Mäkinen, Marita & Annala, Johanna & Korhonen, Vesa & Vehviläinen, Sanna & Norrgrann, Ann-
Marie & Kalli, Pekka & Svärd, Päivi (toim.): Osallistava korkeakoulutus
Nevala-Nurmi, Seija-Leena: Perhe maanpuolustajana: sukupolvi ja sukupuoli Lotta Svärd- ja 
suojeluskuntajärjeistöissä 1918–1944
Noppari, Elina & Hautakangas, Mikko: Kovaa työtä olla minä: muotibloggaajat mediamarkkinoilla
Reunanen, Esa & Harju, Auli: Media iholla: politiikan julkisuus kansanedustajien aktivistien 
kokemana
Ryynänen, Aimo: Kunnallishallinnon kansainväliset vaikutteet
Soini, Tiina & Pyhältö, Kirsi (toim.): Akateeminen ohjaus tohtorikoulutuksessa
Tarvainen, Anne: Laulajan ääni ja ilmaisu: kehollinen lähestymistapa laulajan kuuntelemiseen, 
esimerkkinä Björk
Toikko, Timo: Sosiaalipalveluiden kehityssuunnat
Valkonen, Satu: Television merkitys lasten arjessa
Ylöstalo, Hanna: Tasa-arvotyön tasa-arvot 

2011
Antikainen, Ari: Kasvatussosiologiaa etsimässä: työelämäkerta
Ekunwe, Ikponwosa O. & Jones, Richard S.: Global Perspectives on Re-entry
Harisalo, Risto: Luovuuden teknologia: ideointimenetelmät organisaatioiden luovuuden 
vahvistajina
Heuru, Kauko & Mennola, Erkki & Ryynänen, Aimo: Kunta: kunnallisen itsehallinnon perusteet
Kangaspunta, Seppo (toim.): Yksilöllinen yhteisöllisyys: avaimia yhteisöllisyyden muutoksen 
ymmärtämiseen
Koivisto, Tapio & Mikkonen, Teemu & Vadén, Tere & Valkokari, Katri & Ahonen, Mikko & Vainio, 
Niklas: Rajoja ylittävä innovointi
Korpela, David: The Nyau Masquerade: an examination of HIV/AIDS, power and influence in 
Malawi
Mankkinen, Teija: Palomiehen ammatti työnä ja elämäntapana: 
Mäkelä, Maria: Uskoton mieli ja tekstuaaliset petokset: kirjallisen tajunnankuvauksen konventiot 
narratologisena haasteena
Mäkinen, Marita & Korhonen, Vesa & Annala, Johanna & Kalli, Pekka & Svärd, Päivi & Värri, Veli-
Matti (toim.): Korkeajännityksiä: kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta
Nygård, Clas-Håkan & Savinainen, Minna & Kirsi, Tapio & Lumme-Sandt, Kirsi (toim.): Age 
Management during the Life Course: proceedings of the 4th symposium on work ability
Oksanen, Atte & Salonen, Marko (toim.): Toiminnallisia loukkuja: hyvinvointi ja eriarvoisuus 
yhteiskunnassa
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Palomäki, Antti: Juoksuhaudoista jälleenrakennukseen: siirtoväen ja rintamamiesten asutus- ja 
asuntokysymyksen järjestäminen kaupungeissa 1940–1960 ja sen käänteentekevä vaikutus 
asuntopolitiikkaan ja kaupunkirakentamiseen
Salovaara, Perttu: From Leader-Centricity Toward Leadership: a hermeneutic approach
Tiuri, Martti : Tie kestävään tulevaisuuteen
Uimonen, Heikki: Radiomusiikin rakennemuutos: kaupallisten radioiden musiikki 1985–2005
Vakkuri, Jarmo & Oulasvirta, Lasse & Wacker, Jani & Kivimäki, Riikka (toim.): Tarkastus ja arviointi: 
julkisen ja yksityisen rajapinnassa
Virtanen, Turo & Ahonen, Pertti & Syväjärvi, Antti & Vartiainen, Pirkko & Vartola, Juha & Vuori, Jari 
(toim.): Suomalainen hallinnon tutkimus: mistä, mitä, minne?

2010
Borg, Olavi: Elämä kertoo: puoli vuosisataa akateemisessa maailmassa
Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Luottamus: pääomien pääoma
Hatavara, Mari: Historia kuvina, jälkinä ja esityksinä Leena Landerin Käskyssä
Joronen, Katja & Koski, Anna (toim.): Tunne- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen kouluyhteisössä
Järvensivu, Anu: Tapaus työelämä ja voiko sitä muuttaa?
Kivelä, Juhani: Valtiokonsernin talousohjauksen tila – tuki vai taakka?
Koivisto, Juha & Thomas, Peter D.: Mapping Communication and Media Research: conjunctures, 
institutions, challenges
Korhonen, Vesa (toim.): Cross-Cultural Lifelong Learning
Koskinen, Ismo & Palomäki, Jari (toim.): Raili Kaupin kirjoitukset. 4, logiikka, käsiteteoria: science 
generalis
Kurki, Leena & Kurki-Suutarinen, Matleena & Taruvuori, Karoliina: Muurien sisällä: 
sosiokulttuurinen innostaminen vankilassa 
Maasilta, Mari: Suomen televisio ja monikulttuuriset yleisöt 
Martikainen, Elina: Aseveli Yrjö Silo ja asevelihenki Tampereella 
Ojala, Hanna: Opiskelemassa tavallaan: vanhat naiset ikäihmisten yliopistossa
Raittila, Pentti & Koljonen, Kari & Väliverronen, Jari: Journalism and School Shootings in Finland 
2007–2008
Rantonen, Eila (toim.): Vähemmistöt ja monikulttuurisuus kirjallisuudessa
Ruostetsaari, Ilkka: Energiavalta: eliitti ja kansalaiset muuttuvilla energiamarkkinoilla
Sauer, Erika & Salovaara, Perttu & Mikkonen, Anne-Maria & Ropo, Arja : Johtajuuden uusi taide

2009
Borg, Sami & Paloheimo, Heikki (toim.): Vaalit yleisödemokratiassa: eduskuntavaalitutkimus 2007
Heiskanen, Johanna & Kihn, Lili-Anne & Näsi, Salme (toim.): Näkökulmia laskentatoimeen ja 
tilintarkastukseen 
Huotari, Maija-Leena & Lehto, Anne (toim.): Johtamishaasteena muutos: kirjasto akateemisessa 
yhteisössä = Change challenges leadership – library in the academic community
Kakkori, Leena: Martin Heideggerin olemisen kysyminen
Kjisik, Felicity & Voller, Peter & Aoki, Naoko & Nakata, Yoshiyuki (toim.): Mapping the Terrain of 
Learner Autonomy: learning environments, learning communities and identities 
Konttinen, Annamari (toim.): Civic Mind and Good Citizens: comparative perspectives 
Lönnroth, Harry: Svenskt i Tammerfors: tre undersökningar om språk och samhälle i det inre av 
Finland
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Niemi, Jarkko (toim.): Perspectives on the song of the indigenous peoples of northern Eurasia: 
performance, genres, musical syntax, sound
Parjanen, Matti: Marskin ritari Paavo Koli: itseään käskenyt mies 
Perkiö, Mikko (toim.): Perspectives to Global Social Development
Ridell, Seija & Kymäläinen, Päivi & Nyyssönen, Timo (toim.): Julkisen tilan poetiikkaa ja politiikkaa: 
tieteidenvälisiä otteita vallasta kaupunki-, media- ja virtuaalitiloissa
Toikko, Timo & Rantanen, Teemu: Tutkimuksellinen kehittämistoiminta: näkökulmia 
kehittämisprosessiin, osallistamiseen ja tiedontuotantoon 
Virtanen, Jorma: Esiopetuksen polut ja koulutusjärjestelmän muutos

2008
Aatsinki, Ulla: Tukkiliikkeestä kommunismiin: Lapin työväenliikkeen radikalisoituminen ennen ja 
jälkeen 1918
Ellonen, Noora: Kasvuyhteisö nuorten turvana: sosiaalisen pääoman yhteys nuorten 
masentuneisuuteen ja rikekäyttäytymiseen
Harisalo, Risto: Organisaatioteoriat
Heiskanen, Tuula & Leinon, Minna & Järvensivu, Anu & Aho, Simo (toim.): Kohti uutta työelämää?: 
tutkimuksen näköala työelämän kehitykseen
Häyhtiö, Tapio & Rinne, Jarmo (toim.): Net Working/Networking: citizen initiated Internet politics
Keinonen, Heidi & Ala-Fossi, Marko & Herkman, Juha (toim.): Radio- ja televisiotutkimuksen 
metodologiaa: näkökulmia sähköisen viestinnän tutkimiseen
Koivumäki, Jaakko: Työyhteisöjen sosiaalinen pääoma: tutkimus luottamuksen ja yhteisöllisyyden 
rakentumisesta ja merkityksestä muuttuvissa valtion asiantuntijaorganisaatioissa
Koskinen, Ismo: Raili Kaupin kirjoitukset 1: elämäkerta vuoteen 1963, varhaiskirjoituksia, 
bibliografia
Lagerstedt, Ilpo: Amerikansuomalaisia sarjakuvataiteilijoita
Mustikkamäki, Nina & Sotarauta, Markku (toim.): Innovaatioympäristön monet kasvot
Mäenpää, Jenni: Muokkausta ja manipulaatiota: digitaalisen kuvankäsittelyn rajat suomalaisissa 
sanoma- ja aikakauslehdissä
Määttä, Paula: The ILO Principle of Equal Pay and its Implementation
Nummenmaa, Anna Raija & Pyhältö, Kirsi & Soini, Tiina (toim.): Hyvä tohtori!: tohtorikoulutuksen 
rakenteita ja prosesseja
Peltola, Jarmo: 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa I. Työllisyys, työttömyys ja huolenpito: 
yhteiskunta Tampereella 1928–1938
Peltola, Jarmo: 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa II. Lama, pula ja työttömyys: 
tamperelaisperheiden toimeentulo 1928–1938
Peltola, Jarmo: 1930-luvun lama teollisuuskaupungissa III. Työmailla, kabineteissa ja kaduilla: valta 
ja lamapolitiikka Tampereella 1928–1938
Ryynänen, Aimo: Kuntauudistus ja itsehallinto
Sormunen, Eero & Poikela, Esa (toim.): Informaatio, informaatiolukutaito ja oppiminen
Välimäki, Susanna: Miten sota soi?: sotaelokuva, ääni ja musiikki

2007
Aatsinki, Ulla & Lampi, Mika & Peltola, Jari: Hirmuvallan huolena vankilat ja tuonela: luokka, liike ja 
yhteiskunta 1918–1944: Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla II
Harisalo, Risto & Aarrevaara, Timo & Stenvall, Jari & Virtanen, Petri: Julkinen toiminta – julkinen 
politiikka
Harjula, Minna: Terveyden jäljillä: suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla
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Hypén, Tarja-Liisa (toim.): Kirjan matkan tekijöiltä lukijoille: puheenvuoroja kotimaisen 
kaunokirjallisuuden luomisen ja lukemisen ehdoista 2000-luvulla
Järvensivu, Anu: Työprosessitieto, avain monitaitoisuuteen
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut: kielioppi- ja harjoituskirja. Alkeistaso 1
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut: kielioppi- ja harjoituskirja. Alkeistaso 2
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut: kielioppi- ja harjoituskirja. Jatkotaso 1
Kangasniemi, Heikki: Suomen kielen tikapuut: kielioppi- ja harjoituskirja. Jatkotaso 2
Karttunen, Laura & Niemi, Juhani & Pasternack, Amos (toim.): Taide ja taudit: tutkimusretkiä 
sairauden ja kulttuurin kosketuspinnoilla
Korhonen, Vesa (toim.): Muuttuvat oppimisympäristöt yliopistossa?
Koskinen, Pekka: Hämeen linnan linnoittaminen kustavilaisella ajalla 1772–1808
Kukkonen, Harri: Ohjauskeskustelu pelitilana: erialaisuus ammatillisen opettajaopiskelijan 
ohjaamisessa
Luoma, Mikko & Oulasvirta, Lasse & Näsi, Salme: Kansainväliset IPSAS-tilinpäätösstandardit valtion 
laskentatoimen kehittämisen näkökulmasta
Lönnroth, Harry: Filologin som vetenskap: artiklar om textutgivning och filologisk metod
Nummenmaa, Anna Raija & Karila, Kirsti & Joensuu, Maija & Rönnholm, Riikka: Yhteisöllinen 
suunnittelu päiväkodissa: kehittämisstrategiana ongelmaperustainen työssä oppiminen
Nygård, Clas-Håkan & Eskola, Hannu & Hyttinen, Jari & Savinainen, Minna (toim.): Näkökulmia 
hyvinvointiteknologiaan
Oittinen, Riitta & Tuominen, Tiina (toim.): Olennaisen äärellä: johdatus audiovisuaaliseen 
kääntämiseen
Rastas, Anna: Rasismi lasten ja nuorten arjessa: transnationaalit juuret ja monikulttuuristuva 
Suomi
Suodenjoki, Sami & Peltoja, Jarmo: Vasemmistolainen työväenliike Pirkanmaalla I. Köyhä Suomen 
kansa katkoo kahleitansa: luokka, liike ja yhteiskunta 1880–1918
Syrjä, Tiina: Vieras kieli suussa: vieraalla kielellä näyttelemisen ulottuvuuksia näyttelijäopiskelijan 
äänessä, puheessa ja kehossa
Syrjäläinen, Eija & Eronen, Ari & Värri, Veli-Matti (toim.): Avauksia laadullisen tutkimuksen 
analyysiin
Takala, Tuomas (toim.): Education Sector Programs in Developing Countries: socio-political and 
cultural perspectives

2006
Aarrevaara, Timo & Stenvall, Jari (toim.): Kriittinen ajankuva
Heikkilä, Kirsi: Työssä oppiminen yksilön lähtökohtien ja oppimisympäristöjen välisenä 
vuorovaikutuksena
Kurki, Leena & Nivala, Elina (toim.): Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen: johdatus kansalaisuuden 
sosiaalipedagogiikkaan
Lahtinen, Toni & Lehtimäki, Markku (toim.): Ääniä äänien takaa: tulkintoja rock-lyriikasta
Oksanen, Atte: Haavautuva minuus: väkivallan barokki kontrolliyhteiskunnassa
Paavola, Heli: Asiakasuskollisuuden jaetut merkitykset
Parviainen, Jaana (toim.): Kollektiivinen asiantuntijuus
Poikela, Esa & Nummenmaa, Anna Raija (toim.): Understanding Problem-Based Learning
Portimojärvi, Timo (toim.): Ongelmaperustaisen oppimisen verkko
Rasimus, Ari: Uudet liikkeet: radikaali kansalaisaktivismi 1990-luvun Suomessa
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Rautio, Pertti & Saastamoinen, Mikko (toim.): Minuus ja identiteetti: sosiaalipykologinen ja 
sosiologinen näkökulma
Tiihonen, Seppo: Ministeriön johtaminen: poliittisen ja ammatillisen osaamisen liitto
Tikkamäki, Kati: Työn ja organisaation muutoksissa oppiminen: etnografinen löytöretki työssä 
oppimiseen
Tuomisto, Jukka & Salo, Petri (toim.): Edistävä ja viihdyttävä aikuiskasvatus: Aulis Alanen 
aikuisopetuksen laatua etsimässä
Viittala, Kaisu: Lasten yhteinen varhaiskasvatus: erityisestä moninaisuuteen
Vuorinen, Heikki S.: Tautinen Suomi 1857–1865

2005
Almaspour, Aliakbar: Iranin naisten asema: oikeudet ja poliittinen toiminta
Häikiö, Liisa: Osallistumisen rajat: valta-analyysi kehityksen suunnittelusta Tampereella
Kainulainen, Kimmo: Kunta ja kulttuurin talous: tulkintoja kulttuuripääoman ja festivaalien 
aluetaloudellisista merkityksistä
Kasvio, Antti & Anttiroiko, Ari-Veikko (toim.): e-City: analysing efforts to generate local dynamism 
in the city of Tampere
Kasvio, Antti & Inkinen, Tommi & Liikala, Hanna (toim.): Tietoyhteiskunta: myytit ja todellisuus
Keskinen, Suvi: Perheammattilaiset ja väkivaltatyön ristiriidat: sukupuoli, valta ja kielelliset 
käytännöt
Koski, Tapio: Juoksemisen filosofia: kestävyysjuoksun monet ulottuvuudet – miten lihan kautta voi 
haastaa itsensä
Kuusela, Hannu & Ollikainen, Reijo (toim.): Riskit ja riskienhallinta
Lindfors, Pirjo: Homeopaatin vastaanotolla: tutkimus vuorovaikutuksesta ja päätöksenteosta
Lindström, Ari: Kirjakaapeista asiakkaan pöydälle: Tampereen yliopiston kirjasto 80 vuotta
Luoma, Matti: Tavoittelen tavoittamatonta: uskonnon filosofista tarkastelua
Nikunen, Minna: Surman jälkeen itsemurha: kulttuuriset luokitukset rikosuutisissa
Nummenmaa, Anna Raija & Lairio, Marjatta & Korhonen, Vesa & Eerola, Satu (toim.): Ohjaus 
yliopiston oppimisympäristöissä
Poikela, Esa (toim.): Oppiminen ja sosiaalinen pääoma
Poikela, Esa (toim.): Osaaminen ja kokemus: työ, oppiminen ja kasvatus
Poikela, Esa & Poikela, Sari (toim.): Ongelmista oppimisen iloa: ongelmaperustaisen pedagogiikan 
kokeilua ja kehittämistä
Poikela, Esa & Poikela, Sari (toim.): PBL in Context: bridging work and education
Pyöriä, Pasi & Melin, Harri & Blom, Raimo: Knowledge Workers in the Information Society: 
evidence from Finland
Salonen, Marko: Hiljainen heteroseksuaalisuus?: nuoret, suojaikäraja ja itsemäärääminen
Sauer, Erika: Emotions in Leadership: leading a dramatic ensemble

2004
Harisalo, Risto & Miettinen, Ensio: Hyvinvointivaltio: houkutteleva lupaus vai karvas pettymys
Hänninen, Vilma & Ylijoki, Oili-Helena (toim.): Muuttuuko ihminen?
Jaatinen, Riitta & Kaikkonen, Pauli & Lehtovaara, Jorma (toim.): Opettajuudesta ja 
kielikasvatuksesta: puheenvuoroja sillanrakentajille
Järvinen, Raija (toim.): Yhteiskuntavastuu: näkökulmia yritysten ja julkisyhteisöjen 
yhteiskunnalliseen vastuuseen
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Järvinen, Riitta: Ammatillisen maahanmuuttotyön kulttuuri: erilaisuus sosiaali- ja terveydenhuollon 
jäsennyksissä
Kinnunen, Juha & Eskelinen, Heikki & Lehto, Elina & Karjalainen-Juvelin, Ritva: Etelä-Pohjanmaan 
korkeakouluverkosto Epanet – enemmän kuin yliopistokeskus: arviointiryhmän raportti 2004
Kjellberg, Seppo & Kanerva, Raimo: Luonteva kaupunki arvojen valossa: kaupunkilaisten 
näkemyksiä kestävästä kehityksestä ja osallisuudesta
Klemola, Timo: Taidon filosofia – filosofin taito
Korhonen, Vesa (toim.): Verkko-opetus ja yliopistopedagogiikka
Kosonen, Päivi: Elämisen taidosta: esseitä modernin kirjallisuuden tunnoista
Lavikka, Riitta (toim.): Sopeudu ja vaikuta: työn tietoistuminen ja sukupuolen pysyvyys
Lönnroth, Harry (toim.): Nordistikens historia i Finland
Nummenmaa, Anna Raija & Lautamatti, Liisa: Ohjaajana opinnäytetöiden työprosesseissa: 
ryhmäohjauksen käytäntöä ja teoriaa
Sarpavaara, Harri: Ruumiillisuus ja mainonta: diagnoosi tv-mainonnan 
ruumiillisuusrepresentaatioista
Seppänen, Lauri: Kieltä ei ole: uusparagmatistista kielifilosofiaa: Richard Rorty ja Donald Davidson
Sotarauta, Markku & Kosonen, Kati-Jasmin (toim.): Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö: avauksia 
aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan
Tiihonen, Seppo: From Governing to Governance: a process of change
Värri, Veli-Matti: Hyvä kasvatus – kasvatus hyvään: dialogisen kasvatuksen filosofinen tarkastelu 
erityisesti vanhemmuuden näkökulmasta

2003
Aaltola, Mika: Suomen ulkopolitiikan kielipelejä: analyysi ulkopolitiikan tutkimuksesta 1970–2003
Ahonen, Pertti: Elämän työ epävarmuuksien maailmassa
Hiltunen, Sinikka & Kiviaho, Matti & Tervonen-Vikeväinen, Leena: NLP perusteet
Jaatinen, Riitta: Vieras kieli oman tarinan kieleksi: autobiografinen refleksiivinen lähestymistapa 
vieraan kielen oppimisessa ja opettamisessa
Jokinen, Arto (toim.): Yhdestä puusta: maskuliinisuuksien rakentuminen populaarikulttuureissa
Jutila, Karina: Yksillä säännöillä, kaksilla korteilla?: empiirinen tutkimus Suomen Keskustan 
sisäisestä päätöksenteosta
Kangaspunta, Seppo (toim.): Terveyskanavan tarina: analyysi digi-tv:n ensimmäisestä vaiheesta 
Kasesniemi, Eija-Liisa: Mobile Messages: young people and a new communication culture 
Koivunen, Niina: Leadership in Symphony Orchestras: discursive and aesthetic practices 
Korhonen, Vesa: Oppijana verkossa: aikuisopiskelijan oppimiseen suuntautuminen ja 
oppimiskokemukset verkkopohjaisessa oppimisympäristössä
Laine, Markus & Peltonen, Lasse: Ympäristökysymys ja aseveliakseli: ympäristön politisoituminen 
Tampereella vuosina 1959–1995
Lönnroth, Harry (toim.): Från Närpesdialekt till EU-svenska: festskrift till Kristina Nikula
Mäkinen, Ilkka & Sandqvist, Katja (toim.): Introduktion till informationsvetenskapen
Palukka, Hannele: Johtotähdet: lennonjohtajien ammatti-identiteetin rakentuminen 
ryhmähaastatteluissa
Poikela, Esa & Öystilä, Satu (toim.): Yliopistopedagogiikkaa kehittämässä: kokeiluja ja kokemuksia
Poikela, Sari: Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen
Ranta-Tyrkkö, Satu & Ropo, Arja (toim.): Turvallista hyvinvointia
Valkonen, Jarno: Lapin luontopolitiikka: analyysi vuosien 1946–2000 julkisesta keskustelusta
Varpio, Yrjö (toim.): Pekkasen perintö 
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2002
Anttila, Susanne & Laine, Tero & Raisamo, Roope: Mikrotietokoneen perussovellukset
Hautamäki, Tiina: Tuberkuloosin ja aidsin kulttuuriset merkitykset
Honkonen, Risto (toim.): Koulutuksen lumo: retoriikka, politiikka ja arviointi
Jehkonen, Mervi: The Role of Visual Neglect and Anosognosias in Functional Recovery After Right 
Hemisphere Stroke
Koistinen, Pertti & Sengenberger, Werner (toim.): Labour Flexibility: a factor of the economic and 
social performance of Finland in the 1990s
Koskinen, Ismo & Palomäki, Jari (toim.): Raili Kaupin kirjoitukset. 3.2, filosofia: coincidentia 
oppositorum
Kuusela, Hannu & Rintamäki, Timo: Arvoa tuottava asiointikokemus: hyödyt ja uhraukset 
henkilökohtaisen ja sähköisen asioinnin kehittämisessä
Lehtimäki, Markku (toim.): Merkkejä ja symboleja: esseitä kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta
Liikanen, Hanna: Tietotekniikka kehittää sosiaali- ja terveysalaa?: makropilotin arviointi
Martikainen, Juha-Pekka & Meklin, Pentti & Oulasvirta, Lasse & Vakkuri, Jarmo: Kunnallisen 
tilintarkastuksen ulkoistaminen: kuntien näkemyksiä tarkastuksesta, sen lisäarvosta ja 
kehittämistarpeista
Mehtonen, Päivi (toim.): Kielen ja kirjallisuuden hämärä
Nummenmaa, Anna Raija & Virtanen, Jorma (toim.): Ongelmasta oivallukseen: 
ongelmaperustainen opetussuunnitelma
Pantzar, Eero (toim.): Perspectives on the Age of the Information Society
Poikela, Esa (toim.): Ongelmaperustainen pedagogiikka: teoriaa ja käytäntöä
Raittila, Pentti (toim.): Etnisyys ja rasismi journalismissa
Raittila, Pentti & Hokkanen, Pekka & Kojo, Matti & Litmanen, Tapio (toim.): Ydinjäteihme 
suomalaisittain
Sarsila, Juhani: Bitter Lemons: eulogy of love and Cyprus
Vadén, Tere & Stallman, Richard M.: Koodi vapaaksi: hakkerietiikan vaativuus
Varto, Juha: Isien synnit: kasvatuksen kulttuurinen ja biologinen ongelma
Väntsi, Risto: Vuokra-asuntojen välityksestä

2001
Anttila, Susanne & Laine, Tero & Raisamo, Roope: Mikrotietokoneen perussovellukset
Heikkala, Juha: Järjestön strategia: käsikirja elinvoimaisen tulevaisuuden luomiseen
Hoikka, Paavo (toim.): Kunnat 2000-luvun kynnyksellä: näkökulmia kunnallisalan tutkimukseen ja 
käytäntöihin
Itkonen, Matti (toim.): Ihminen, mikä ja kuka olet?: filosofisia polkuja kasvatukseen, kasvuun ja 
olemiseen
Kangassalo, Marjatta & Suoranta, Juha (toim.): Lasten tietoyhteiskunta
Karvonen, Erkki (toim.): Informational Societies: understanding the Third Industrial Revolution
Karvonen, Erkki & Pietiläinen, Jukka (toim.): Kaarle Nordenstreng: viestintätieteen suurlähettiläs = 
Ambassador of communication research
Kasesniemi, Eija-Liisa & Rautiainen, Pirjo: Kännyssä piilevät sanomat: nuoret, väline ja viesti
Koskinen, Ismo & Palomäki, Jari (toim.): Raili Kaupin kirjoitukset. 3.1, filosofia: coincidentia 
oppositorum
Luoma, Matti: Etsijän tie ja ihmisen probleemi: maailmankatsomuksien ja ihmisen kehityksen 
tarkastelua
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Myllylä, Susanna: Street Environmentalism: Civic Associations and Environmental Practices in the 
Urban Governance of Third World Megacities
Myllymäki, Arvo & Vakkuri, Jarmo (toim.): Tulos, normi, tilivelvollisuus: näkökulmia 
tilintarkastukseen ja arviointiin
Mäkinen, Ilkka (toim.): Finnish Public Libraries in the 20th Century
Nikunen, Minna & Gordon, Tuula & Kivimäki, Sanna & Pirinen, Riitta (toim.)Nainen, naiseus, 
naisellisuus
Oittinen, Riitta & Mäkinen, Pirjo (toim.): Alussa oli käännös
Pantzar, Eero & Savolainen, Reijo & Tynjälä, Päivi (toim.): In Search for a Human-Centred 
Information Society
Poikela, Esa & Öystilä, Satu (toim.): Tutkiminen on oppimista – ja oppiminen on tutkimista: 
Rautiainen, Tarja: Pop, protesti, laulu: korkean ja matalan murroksia 1960-luvun suomalaisessa 
populaarikulttuurissa: 
Rautkallio, Hannu & Prozumenschikov, Mihail Su. & Tomilina, Natalia G. (toim.): NKP ja Suomi 
1953–1962
Saarenpää-Heikkilä, Outi: Sleeping Habits, Sleep Disorders and Daytime Sleepiness in 
Schoolchildren
Tomilina, Natalia G. ja muita toim.: KPSS i sovetsko-finlândskie otnošeniâ: sbornik dokumentov 
1953–1962
Varto, Juha: Kauneuden taito: estetiikkaa taidekasvattajille
Virkkunen, Riitta: Tekstitys oopperassa
Vuori, Jaana: Äidit, isät ja ammattilaiset: sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantuntijoiden 
kirjoituksissa

2000
Baer, Gerhard A. & Exner, Gerhard (toim.): Functional Electrical Stimulation in Paralysed 
Respiratory Muscles: Proceedings of the Workshop held in Hamburg 11-12 November 1999
Hosiaisluoma, Yrjö: Hanat auki!: Tampereen yliopiston virallinen kaskukirja
Ihonen, Markku & Koivula, Heidi (toim.): Kirjaimia kiikarissa: näkymiä eurooppalaiseen 
kirjallisuuteen
Jokinen, Arto: Panssaroitu maskuliinisuus: mies, väkivalta ja kulttuuri
Koski, Tapio: Liikunta elämäntapana ja henkisen kasvun välineenä: filosofinen tutkimus liikunnan 
merkityksestä, esimerkkeinä jooga ja zen-budo
Koskinen, Ismo & Palomäki, Jari (toim.): Raili Kaupin kirjoitukset 2: kirjasto, sivistys, kasvatus
Luukkala, Jouni: Suorituskyvyn vahvistaminen: menetelmänä itsesuggestio
Mäki-Lohiluoma, Kari-Pekka & Oulasvirta, Lasse (toim.): Tuleeko neuvottelemalla tulosta?: 
valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmä
Pesonen, Pertti (toim.): Suomen europarlamenttivaalit
Suoranta, Juha: Kasvatuksellisesti näkeväksi: sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa
Varto, Juha: Uutta tietoa: värityskirja tieteen filosofiaan

1999
Hosiaisluoma, Yrjö (toim.): Laulujen lumossa: kirjallisuustutkijoiden ja kirjailijoiden seireenilauluja 
professori Yrjö Varpiolle hänen 60-vuotispäivänään 7.11.1999
Jokinen, Arto (toim.): Mies ja muutos: kriittisen miestutkimuksen teemoja
Kasvio, Antti & Nieminen, Ari: Kilpailu työstä: tutkimus globalisaatiosta, maailmanlaajuisesta 
työpaikkakilpailusta ja Suomen mahdollisuuksista
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	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-014-4

	ISBN 978-952-359-015-1 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).
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	2020
	2020
	Kumpu, Ville
	Ympäristö, politiikka ja julkisuus: Kolme tapaustutkimusta journalistisen julkisuuden rakentumisesta ja merkityksestä ympäristöpolitiikassa
	Kirjassa tarkastellaan kolmeen suomalaiseen ympäristökiistaan liittyvää sanomalehtijulkisuutta. Tutkimuksen kohteena ovat kiistat Lievestuoreen sellutehtaan käynnistämisestä (1971), Kuusamon yhteismetsän omistamien metsien suojelusta (1994) ja Talvivaaran kaivoksen jätealtaan vuodosta (2012). Tutkimuksen perusteella median ja politiikan välisen suhteen rakentumista ympäristöpolitiikan toimintakentällä määrittelee ympäristönsuojelun kulttuurisen painoarvon merkittävä vahvistuminen 1970-luvulta nykypäivään.
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	ISBN 978-952-359-013-7 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

	Figure
	Figure
	2020
	2020
	Borg, Sami & Koljonen Kari
	Käyttöliittymä vaaleihin : Tutkimus vaalikoneista kansalaisten, ehdokkaiden ja journalismin näkökulmista
	Vaalikoneilla on Suomessa yli 20 vuoden historia. Suurin osa suomalaisista vaalikoneista on median toteuttamia ehdokasvaalikoneita. Vaalikoneiden merkitys vaalitiedon lähteenä on kohonnut maassamme merkittäväksi lähes kaikissa äänioikeutettujen ikäryhmissä. Nuorimmille äänestäjille vaalikoneet ovat jo merkittävin äänestyspäätösten tietolähde. Kirja lähestyy vaalikoneita erilaisista demokratianäkökohdista ja pohtii laajasti myös vaalikoneiden kehittämismahdollisuuksia. 
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-026-7
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	ISBN 978-952-359-027-4 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

	2020
	2020
	Reunanen, Esa & Väliverronen, Jari
	Tupo ja media: Talous- ja työmarkkinapoliittisen julkisuuden toimintahorisontit kolmella vuosikymmenellä
	Teoksessa kuvataan, millainen julkisen politikoinnin areena Helsingin Sanomissa rakentui kolmessa merkittävässä työmarkkinatapauksessa ja miten tämä tuki tai horjutti sopimusten syntyä ja osapuolten asemaa. Tarkasteltavina ovat vuonna 1968 solmittu Suomen ensimmäinen tulopoliittinen sopimus (Liinamaa 1) sekä Esko Ahon ja Juha Sipilän hallitusten yritykset niin sanotuiksi ”yhteiskuntasopimuksiksi” vuosina 1991 ja 2015. Tutkimuksen kohteena olevista jutuista tunnistetaan muutoksia ja pysyvyyksiä, jotka liitty
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-010-6
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	ISBN 978-952-359-011-3 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).

	Figure
	Figure
	2020
	2020
	Ropo, Eero & Jaatinen, Riitta (toim.)
	Subject Teacher Education in  Transition: Educating Teachers for the Future
	Tämä englanninkielinen teos esittelee Tampereen yliopistossa viimeisten 25-30 vuoden aikana tehtyä aineenopettajankoulutuksen kehittämistyötä, teoriaa ja käytäntöjä ainedidaktisessa kontekstissa. Johtoajatuksena on esitellä kehittämisen teoreettisia perusteita, suuntia ja tuloksia opettajuuden ja opettajankoulutuksen tulevaisuuden näkökulmasta. 
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-016-8

	ISBN 978-952-359-017-5 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).
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	Autio, Tero & Hakala, Liisa &  Kujala, Tiina (toim.)
	Siirtymiä ja ajan  merkkejä koulutuksessa:  Opetussuunnitelmatutkimuksen  näkökulmia
	Teos jakaantuu neljään teemakokonaisuuteen, joiden merkittävin yhteinen nimittäjä on huoli saksalais-pohjoiseurooppalaisen Bildung/Didaktiikka -opetussuunnitelmatradition ajautumisesta entistä ahtaammalle oppimisteorioiden jäsentämän, taitoihin ja kompetensseihin rajoittuvan, näennäisesti epäpoliittisen angloamerikkalaisen curriculum-opetussuunnitelmatradition ja sen poliittisen aisaparin, uusliberalismin, puristuksessa.
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	Figure
	2019
	2019
	Heikkinen, Anja & Pätäri, Jenni & Molzberger, Gabriele (toim.)
	Disciplinary Struggles in Education
	Englanninkielinen kirja käsittelee kasvatuksen disiplinaarisia kiistoja kolmesta näkökulmasta. Vaikka kirjoitukset kohdistuvat kasvatuksen eri muotoihin, aikakausiin ja konteksteihin, ne tarjoavat aineksia myös yleisempään keskusteluun kasvatuksen eklektisistä ja vaihtelevista teorioista ja käytännöistä. 
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	Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Rönkkö, Jaakko & Urpilainen, Matti & Wacker, Jani (toim.)
	 

	Tarkastus, arviointi ja valvonta murroksessa
	Teoksessa syvennytään yhteiskunnallisesti tärkeisiin tarkastuksen, arvioinnin ja valvonnan kysymyksiin, jotka ovat muuttuneet ja joihin on odotettavissa monia muutoksia 2020-luvulla. Tilintarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin ajankohtaisia ilmiöitä tarkastellaan käytännönläheisesti mutta myös vahvasti tieteelliseen tutkimustietoon nojautuen.
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	ISBN 978-952-359-033-5 (nid.) Painettu teos on tilattavissa verkkokaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com ja Adlibris.com).
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	Kangas, Anni & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & Lönnqvist, Antti & Laihonen, Harri & Bethwaite Julia (toim.)
	Leading Change in a Complex World. Transdisciplinary Perspectives
	Kirjassa esitellään analyyttinen viitekehys, joka rakentuu kompleksisuuden, relationaalisuuden ja dynaamisen muutoksen käsitteiden ympärille. Näitä käsitteitä hyödynnetään yhteiskunnan, organisaatioiden, politiikan sekä liike-elämän ilmiöiden analyysiin.
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	Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Rönkkö, Jaakko & Wacker, Jani (toim.)
	 

	Talous, sääntely, ohjaus:Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä
	 

	Tämä teos sisältää tieteellisesti tutkittua tietoa tarkastuksen, valvonnan ja arvioinnin ajankohtaisista kysymyksistä. Teoksessa käsitellään esimerkiksi yhtiöjärjestyksen tarkastamista, tilintarkastuksen ja sisäisen tarkastuksen laatua, epävarmojen veropositioiden merkitystä, kuntien riskienhallintaa, ulkoistettujen palveluiden valvontaa sekä omistajaohjausta julkisella sektorilla. Kirja on monipuolinen kooste tilintarkastuksesta, valvonnasta ja arvioinnista.
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5
	http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-359-004-5
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	Tampere University Pressin kirjat 1994–2021
	Kaikki vuoden 2016 jälkeen ja suuri osa sitä ennen julkaistuista teoksista on avoimesti saatavilla osoitteessa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/105885. Vuonna 2020 ja sen jälkeen julkaistuja teoksia saa tilattua myös painettuina verkkokirjakaupoista (mm. Booky.fi, Suomalainen.com, Adlibris.com).
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	Autio, Tero & Hakala, Liisa & Kujala, Tiina (toim.)
	 Siirtymiä ja ajan merkkejä koulutuksessa: Opetussuunnitelmatutkimuksen näkökulmia
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	Autti, Outi & Lehtola, Veli-Pekka (toim.)
	 Hiljainen vastarinta

	:
	Heikkinen, Anja & Pätäri, Jenni & Molzberger, Gabriele (toim.)
	 Disciplinary Struggles in Education

	:
	Heiskanen, Tuula & Syvänen, Sirpa & Rissanen, Tapio (toim.)
	 Mihin työelämä on menossa? Tutkimuksen näkökulmia

	:
	Kangas, Anni & Kujala, Johanna & Heikkinen, Anna & Lönnqvist, Antti & Laihonen, Harri & Bethwaite Julia (toim.)
	 Leading Change in a Complex World. Transdisciplinary Perspectives

	:
	Kihn, Lili-Anne & Oulasvirta, Lasse & Ruohonen, Janne & Rönkkö, Jaakko & Wacker, Jani (toim.)
	 Talous, sääntely, ohjaus: Tarkastuksen ja valvonnan ajankohtaiskysymyksiä

	2018
	:
	Ahteensivu, Aarno & Koskinen, Lasse & Kulmala, Jarna & Havakka, Pauliina (toim.)
	 Riskienhallinnan ajankohtaisia teemoja

	:
	Eskola, Jari & Nikanto, Ilona & Virtanen, Satu (toim.)
	 Aikamme kasvatus: vain muutos on pysyvää? – 14 eläytymismenetelmätutkimusta

	:
	Keskinen, Mikko & Joensuu, Juri & Piippo, Laura & Helle, Anna (toim.)
	 Avoin Aperitiff. Kirjoituksia Kari Aronpuron kollaasiromaanista Aperitiff – avoin kaupunki

	:
	Parjanen, Matti
	 Mister Koli, oletteko kommunisti? Yliopistobarrikadien räjäyttäjän elämä
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	Pekkola, Elias & Kivistö, Jussi & Kohtamäki, Vuokko & Cai, Yuzhuo & Lyytinen, Anu (toim.)
	 Theoretical and Methodological Perspectives on Higher Education Management and Transformation: An advanced reader for PhD students

	:
	Vartiainen, Päivi & Koskela, Marja & Pitkänen, Pirkko
	 Sairaanhoitajia Filippiineiltä. Näkökulmia kestävään kansainväliseen rekrytointiin

	2017
	:
	Autio, Tero & Hakala, Liisa & Kujala, Tiina (toim.)
	 Opetussuunnitelmatutkimus. Keskustelunavauksia suomalaiseen kouluun ja opettajankoulutukseen

	:
	Bäcklund, Pia & Häkli, Jouni & Schulman, Harry (toim.)
	 Kansalaiset kaupunkia kehittämässä

	:
	Enroos, Rosi & Mäntysaari, Mikko & Ranta-Tyrkkö, Satu (toim.)
	 Mielekäs tutkimus. Näkökulmia sosiaalityön tutkimuksen missioihin

	:
	Eronen, Eija
	 Kohtaamisia, katkoksia ja sidoksia. Tutkimus Supermammojen vertaisryhmän äitityöstä

	:
	Eskola, Jari & Mäenpää, Tiina & Wallin, Anna (toim.)
	 Eläytymismenetelmä 2017. Perusteema ja 11 muunnelmaa

	:
	Harju, Auli & Koljonen, Kari & Heinonen, Ari (toim.)
	 Yyteistä uuteen alkuun: toimittajien kertomuksia mediatyön murroksesta

	:
	Juuti, Petri
	 Historian hajuista tuoksujen tulevaisuuteen: pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistuksen keskeiset päätökset Espoon näkökulmasta

	:
	Juuti, Petri S. & Katko, Tapio S. & Rajala, Riikka P.
	 Sata vuotta vesihuoltoa Suomessa 1917–2017
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	Pitkänen, Pirkko & Keisala, Katja & Niiranen, Vuokko (toim.)
	 Tavoitteena sujuva arki: kulttuurien välinen työ sosiaali- ja terveydenhuollon työyhteisöissä
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	:
	Uimonen, Heikki & Kytö, Meri & Ruohonen, Kaisa (toim.)
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	 Sosiaalipolitiikan lumo

	:
	Heikkilä, Mikko K.
	 Kuka oli herra Heinäricki? – piispa Henrikin arvoitus
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	 Mitä väliä on historialla?

	:
	Nyanchaga, Ezekiel Nyangeri
	 History of Water Supply and Governance in Kenya (1895–2005): lessons and futures

	):
	Rannisto, Pasi-Heikki & Tienhaara, Piia (toim.
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	 Felix byrokratia?: julkinen hallinto kaiken huomioimisen taitona: Tampereen yliopiston 50-vuotisen hallintotieteellisen opetuksen ja tutkimuksen sekä julkishallinnon emeritusprofessori Juha Vartolan juhlakirja
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	 Katalyyttinen puhe lautakunnissa: tutkimus kuuden suurimman kaupungin lautakunnista
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	 Valkea kaupunki, mustat vedet: Helsingin vedet 1800-luvun lopusta 2000-luvulle
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	 Tilintarkastuksen ja arvioinnin symposium: näkökulmia tilintarkastuksen uudistumiseen ja standardeihin
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	 Sananvapaus Suomessa
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	Virtanen, Petri & Stenvall, Jari & Rannisto, Pasi-Heikki (toim.)
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	 Muutoksen musiikki: pervoja ekologisia utopioita audiovisuaalisessa kulttuurissa 
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