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Seitsenhenkinen gradupalkintoraati sai helmikuussa luettavakseen seitsemän sosiologian pro
gradu -tutkielmaa eri yliopistoista. Ehdokkaina
olivat:

Raadin edustajat lukivat kaikki tutkielmat ja valitsivat näistä mielestään kaksi parasta. Oman
yliopiston pro gradu -tutkielma jätettiin jääviysperiaatteen mukaan listaamatta. Tämän jälkeen
edustajat lähettivät puheenjohtajalle tiedot valitsemistaan graduista lyhyiden perusteluiden
kera. Arvioinnin perustana käytettiin seuraavia
kriteerejä:

•

1.

Westermarck-seuran
gradupalkinto

•

•

Tiina Ahonen, Itä-Suomen yliopisto:
Mekanismit hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden
välissä –tarkastelussa statusstressi ja epäluottamus Suomessa
Elja Kaitila, Jyväskylän yliopisto: Syntyperä
kvalifikaationa: Tutkimus perhetaustan vaikutuksesta korkeasti koulutettujen työmarkkina-asemaan 2000-luvun Suomessa
Thảo Yên Mai, Helsingin yliopisto:
Constructing the Vietnamese Queer
Identities: A Hierarchy of Class, Gender,
and Sexuality

•

Ilpo Mikonmäki, Lapin yliopisto:
Lähidemokratia maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän julkaisuissa

•

Tuuli Ronkainen, Turun yliopisto:
Konsumerismin tuska ja olemisen sietämätön keveys: Hyvinvointi- ja ympäristönäkökulmat elämäntavan yksinkertaistajien
verkkokeskusteluissa

•

Sanna Rouhiainen, Tampereen yliopisto:
Parhaani teen: Työelämässä pärjäämiseen
liitetyt käsitykset työelämän muutoksen
kontekstissa

•

Annika Tuomi, Åbo Akademi: Att vägra
skämmas i tystnad: Feta kvinnors motstånd
mot fettförakt i finska och svenska bloggtexter

Kuinka hyvin kirjoittaja on perustellut tutkimansa aiheen merkittävyyden?

2. Miten hyvin tutkimus on asemoitu olemassa
olevan tutkimuksen kentälle?
3. Kuinka hyvin tutkimus on rajattu ja miten
argumentaatio etenee?
4. Miten hyvin tutkimuksen kontribuutio on
tuotu tutkielmassa esiin?
Kaikki työt olivat hyviä, mutta keskenään erilaisia.
Edellä mainituin kriteerein arvioituna raatilaisten perusteluissa nousi kuitenkin yksi työ ylitse
muiden. Vuoden 2017 gradupalkinnon voittajaksi valikoitui yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina
Ahonen Itä-Suomen yliopistosta pro gradu -tutkielmallaan: ”Mekanismit hyvinvoinnin ja eriarvoisuuden välissä – tarkastelussa statusstressi ja
epäluottamus Suomessa”. Palkintoraadin edustajat hyväksyivät voittajan yksimielisesti ja tunnustivat työn ansiot.
Ahosen sanoin: ”Statusstressi liittyy tiiviisti yksilöiden statuskilpailussa suoritettaviin keskinäisiin sosiaalisiin vertailuihin sekä autonomian, eli
oman elämän johdossa olemisen ja arvostuksen
puutteeseen. Statusstressi syntyy tilanteessa, jossa alempien ryhmien havainnot omasta alhaisesta asemastaan sekä kilpailu niukoilla resursseilla,
edistävät kroonista stressiä. Stressi puolestaan
heikentää hyvinvointia.”
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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,

