
               

 

1 UniPID (Finnish University Partnership for International Development) on yhdeksän suomalaisen 

yliopiston verkosto, jota koordinoidaan Jyväskylän yliopistossa. UniPID:in tavoitteena on vahvistaa 

monitieteellistä kansainvälisiin kehityskysymyksiin liittyvää koulutusta ja tutkimusta sekä yliopistojen 

yhteiskunnallista vaikutusta ja kumppanuuksia. 

Kehitystutkimuksen maisteripalkinto 2016 Jyväskylän yliopiston Marinka Räsäselle 

Finnish University Partnership for International Development –UniPID1 ja Suomen 

kehitystutkimuksen seura myönsivät vuoden 2016 kehitystutkimuksen maisteripalkinnon 

Marinka Räsäselle.  

Tuhannen euron rahapalkinto julkistettiin kansallisen Development Day -konferenssin 

yhteydessä järjestetyssä palkintoseremoniassa Tieteiden talolla Helsingissä 16.2.2017. 

Parhaaksi valitussa Jyväskylän yliopiston ympäristötieteen ja kansainvälinen kehitystyön 

maisteriohjelman opinnäytetyössään ”Political economy and ecology of water control - dynamics 

of water policy reform and water justice in Taita Hills, South-Eastern Kenya” Räsänen tutki 

vesivarantojen hallintoa Kaakkois-Keniassa hyödyntäen sekä sosiaali- että luonnontieteellistä 

lähestymistapaa.  

 

Palkinto myönnetään vuosittain laadukkaalle globaaliin kehitykseen tai kehitystutkimukseen 

liittyvälle ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyölle. Palkinto jaettiin tänä vuonna viidettä 

kertaa. Palkintoa haki yhteensä 30 työtä, joista voittajan valitsi UniPID:n ja Kehitystutkimuksen 

seuran kokoama palkintoraati, jonka puheenjohtajana toimi emeritusprofessori Olavi Luukkanen 

ja jäseninä emeritusprofessorit Reijo E. Heinonen ja Ullamaija Kivikuru. Opinnäytetöiden 

arvostelussa keskityttiin erityisesti töiden teoreettisiin ja metodologisiin ansioihin, mutta myös 

opiskelijoiden oman kriittisen ajattelun pätevyyteen. Tämän lisäksi valinnassa korostettiin aiheen 

ajankohtaisuutta ja innovatiivisuutta, tutkimusasetelman haastavuutta, työn julkaisupotentiaalia 

sekä tulosten yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja sovellutusarvoa.  

  

Palkintoraadin mukaan Räsäsen työn aihe on tieteellisesti relevantti ja liittyy kiinteästi myös 

ajankohtaiseen globaaliin ympäristökeskusteluun. Työn tieteidenvälisyys, sekä poliittisen 

taloustieteen että poliittisen ekologian teoreettisten viitekehysten ja metodien ansiokas 

soveltaminen, tekevät työstä poikkeuksellisen. Räsänen käyttää työssään myös laajaa 

tutkimusaineistoa ja hänen tieteellisesti ansioitunut analyysinsa onnistuu nostamaan esiin 

tekijöitä, jotka määrittävät inhimillistä hyvinvointia. Tuloksilla on suoraa sovellutusarvoa ja ne 

voisivat olla hyödynnettävissä käynnissä olevassa Kenian vesireformissa. Räsäsen työn tukena 

oli monitieteellinen Jyväskylän ja Helsingin yliopistoja edustava tutkija- ja ohjaajaryhmä, jonka 

jäseniä Räsänen kiitti palkintoseremoniassa esitetyssä videotervehdyksessään.  

  

Voittajan lisäksi myös kaksi muuta ansioitunutta työtä saivat 250 euron rahapalkinnot. Toiseksi 

ylsi Helsingin yliopiston Yên Mai sosiologian työllään “Constructing the Vietnamese Queer 

Identities: A Hierarchy of Class, Gender, and Sexuality” ja kolmanneksi Tampereen yliopiston 

Jenni Puroila vastuullisen liiketoiminnan työllään “What really matters? Materiality disclosures in 

sustainability reporting practices”.  

 

 

Lisätietoja: Johanna Kivimäki, koordinaattori, UniPID-verkosto, email: johanna.kivimaki@jyu.fi, 

puh: +358 40 805 4136. 
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