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Työtä pidettiin vakuuttavana, tieteellisesti perusteltuna puheenvuorona hyvinvointiin vaikuttavista mekanismeista Suomessa. Raadin
mukaan opinnäytteessä on osoitettu laajaa perehtyneisyyttä yhteiskunnallisen eriarvoisuuden
tutkimukseen ja työ on toteutettu kriittisellä tutkimusotteella. Työssä käytetty kyselyaineisto on
analysoitu tilastollisia menetelmiä monipuolisesti hyödyntäen. Lisäksi tutkimuksen tulokset ovat
raadin mielestä merkittäviä sekä sosiologisesti
ansioituneita.
Palkinto myönnettiin Ahoselle Tampereen yliopistossa järjestetyillä Sosiologipäivillä perjantaina 24.3.2017. Onneksi olkoon Tiina!
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tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Saavutus
voi olla esimerkiksi erityisen merkittävän kirjan
tai artikkelin julkaiseminen, erityisen menestyksekkäiden opetusmenetelmien kehittäminen tai
toteuttaminen, huomattavan kansainvälisen tai
kansallisen julkisen tunnustuksen saaminen tai
muunlainen sosiologian merkityksen tai tunnettuuden tieteellinen tai yhteiskunnallinen edistäminen. Vuoden sosiologiteko myönnetään ehdotusten perusteella, joita etsitään julkisella haulla
vuosittain. Palkinnon myöntämisestä esitysten
perusteella päättää Westermarck-seuran johtokunta.

Matti Kortesoja

Ehdotukset vuoden 2016 sosiologiteosta pyydettiin lähettämään seuran puheenjohtajalle
25.1.2017 mennessä.

Westermarck-seuran gradupalkintoraati,
Päivi Armila, I SY
Mika Helander, ÅA
Laura Kemppainen, TY
Pertti Jokivuori, JY
Janne Mikael Autto, LaY
Mikko Virtanen, HY
Matti Kortesoja, TaY (pj.)

Ehdotusten perusteella seuran hallitus päätti
myöntää ensimmäisen Vuoden sosiologiteko
-palkinnon Facebook-ryhmän Eriarvoisuusvarasto taustatyöryhmälle ”Kaksi Suomea – Kasvaako
eriarvoisuus”, jäseninään Juho Saari, Maria Ohisalo, Ida Pimenoff, Liisa Söderlund, Asta Leppä,
Minna Malja, Anna-Stina Nykänen, Niko Eskelinen, Sakari Kainulainen, Tuomo Laihiala ja Inkeri
Koskinen.

Vuoden sosiologiteko:
Facebook-ryhmä
Eriarvoisuusvarasto
Westermarck-seuran johtokunta päätti vuonna
2016 perustaa uuden, sosiologisen palkitsemiskategorian ”Vuoden sosiologiteko”.
Kilpailujulistuksessa mainitaan seuraavaa:
Vuoden sosiologiteko -palkinto myönnetään
poikkeuksellisesta saavutuksesta sosiologian
alalla, joka voi liittyä tutkimukseen, opetukseen

Ehdotuksessa Eriarvoisuusvaraston ansioina mainittiin seuraavat asiat:
”Koneen Säätiön rahoittaman Kaksi Suomea –
Kasvaako eriarvoisuus -hankkeen osana perustettu keskustelufoorumi Facebookissa tuo yhteen
toimittajia, kokemusasiantuntijoita, poliitikkoja,
opiskelijoita, tutkijoita, järjestötoimijoita, taiteilijoita ja muita aktiivisia eriarvoistumisesta ja erityisesti sen mekanismeista kiinnostuneita keskustelijoita. Suomalaisen yhteiskunnan siiloutuminen
on yksi keskeisistä yhteiskuntapoliittisista ongelmista: professiot käyvät liian vähän vuoropuhelua
ja palvelut erikoistuvat erilleen toisistaan. Useaan
yhtäaikaiseen ongelmaan on vaikea saada apua,
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saati saada läpi moninaisia ongelmia ennaltaehkäiseviä politiikkoja. Tätä siiloutumista vastaan
tarvitaan sektorirajat jatkuvasti ja rohkeasti ylittävää keskustelua, uusia avauksia, yhteistyötä ja
rohkeita kannanottoja. Eriarvoisuusvarasto keskustelufoorumina on yksi sosiologien aloitteista
lisätä yhteistä tutkimukseen pohjaavaa tietoa ja
keskustelua ajassa, jossa valemediat ja -uutiset
syövät mediatilaa, mutta myös ihmisten luottamusta mediaan, politiikkaan ja tutkimukseen.
Yli 2 000 jäsenen kaikille avoimessa ryhmässä
käydään päivittäin keskustelua eriarvoistumiseen
liittyvistä kysymyksistä esimerkiksi sote-uudistuksen, koulutuksen, tulonjaon, kansantalouden,
terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmista. Tarkoituksena on pureutua eriarvoisuuden laajoihin
yhteiskunnallisiin mekanismeihin, kerätä tietovaranto eriarvoisuuskeskustelun ajankuvasta satavuotiaassa Suomessa ja tuottaa uusia avauksia
yhteiskuntapolitiikan uudelleensuuntaamiseksi
tasa-arvoisempaan suuntaan.”
Seuran johtokunta oli ehdotuksen kanssa samaa
mieltä. Eriarvoisuusvarastossa toteutuu tieteenalan vahva ulospäin näkyminen sekä sosiologian,
journalismin, kansalaiskeskustelun ja taiteen
rajapinnassa toimiminen tavalla, joka on harvinaista paitsi omalla alallamme, myös yleisemmin tieteiden kentällä. Palkinnon myöntämällä
Westermarck-seura huomioi myös professori Juho
Saaren merkittävän panoksen sosiologian oppialan julkisen kuvan vahvistamiseksi niin tässä projektissa kuin yleisemminkin.
Westemarck-seura ja minä henkilökohtaisesti onnittelemme työryhmää palkinnon johdosta!

Jani Erola
Westermarck-seuran puheenjohtaja
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