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VUODEN 2018 TUTKIMUKSEN RAPORTOINTI
Alli Paasikiven Säätiö myönsi rahoituksen väitöstutkimukselleni ”Ura, perhe – vai
molemmat? Nuorten naisten työn ja perheen yhteensovittamiseen liittyvät odotukset ja
ratkaisutavat” 1.1.2018 alkaen. Väitöstutkimuksessa selvitetään muotoutuvassa
aikuisiässä olevien nuorten naisten perheen perustamisen odotuksia. Lisäksi
tutkimuksessa pureudutaan tekijöihin, jotka vaikuttavat naisten suunnitelmiin
tulevaisuuden työ- ja perhe-elämästä ja asettavat heidät keskenään eriarvoiseen
asemaan. Aineistoina hyödynnetään suomalaisten 18–27 -vuotiaiden nuorten naisten ja
heidän äitiensä haastatteluja sekä kansainvälistä vertailuaineistoa.

TUTKIMUKSEN EDISTYMINEN
Alli Paasikiven Säätiön rahoitus on mahdollistanut päätoimisen väitöskirjatyöskentelyn
vuoden 2018 aikana. Väitöstutkimus on edistynyt tutkimussuunnitelman mukaan
(teoreettis-metodologisen viitekehyksen syventäminen, menetelmien pilotointi,
esihaastattelut, nuorten naisten haastatteluaineiston keruu ja analysointi sekä 1.
artikkelin kirjoittaminen). Väitöstutkimuksen ohella olen suorittanut jatko-opiskelijoille
kuuluvia opintoja kuten sisältö-, tutkimusetiikan, tieteellisen viestinnän ja tieteellisen
asiantuntijuuden opintoja (20 opintopistettä). Loppuvuoden 2018 aikana tavoitteena on
lähettää 1. artikkeli julkaistavaksi sekä kerätä nuorten naisten äitien haastatteluaineisto
2. artikkelia varten. Vuoden 2019 työskentely etenee suunnitellusti aikataulun mukaan
(ks. taulukko 1).
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Taulukko 1. Vuoden 2019 tutkimussuunnitelma
Ajankohta Väitöskirjatutkimuksen vaiheet
2019

Kv-liikkuvuusjakso (Manchester), 2. artikkelin haastatteluaineiston
analysointi, artikkeli 2, 3. artikkelin kansainvälisen vertailuaineiston
analysointi, sisältö-, metodologian, tieteellisen viestinnän ja tieteellisen
asiantuntijuuden opintoja, Sosiaalipolitiikan päivät /Nuorisotutkimuspäivät,
European Sociological Association (ESA) konferenssi (Manchester 08/2019)

Emil Aaltosen Säätiö myönsi 4000 euron arvoisen matka-apurahan kahden kuukauden
mittaiseen tutkijakauteen Manchesterin yliopistossa, Morgan Centressä 1.3.2019–
30.4.2019. Tutkijaliikkuvuus edistää kansainvälistä verkostoitumista sekä mahdollistaa
yhteistyön sekä -kirjoittamisen Morgan Centren perhetutkimuksen asiantuntijoiden
kanssa.

TUTKIMUKSEN VAIKUTTAVUUS
Tutkimuksen sähköisessä ja julkisessa viestinnässä olen hyödyntänyt Jyväskylän
yliopiston kotisivuja (mm. ilmoitus tutkimusrahoituksesta
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/sisaiset/2017/05/tiedote-2017-05-11-13-47-07233252 ), tutkimustietojärjestelmiä (Converis, Tutka), JYX-julkaisuarkistoa sekä
henkilökohtaista Facebook -tiliäni.
Tutkimusta ja sen tuloksia on esitelty laajasti sekä kotimaisissa että kansainvälisissä
konferensseissa ja tapahtumissa:
Tieteellinen esitys kotimaisessa konferenssissa. Perhetutkimuksen päivät
2018 ”Elämänkulku ja sukupolvet”, Tampere; Outi Alakärppä: Nuorten naisten
odotukset tulevaisuudesta: perheen perustamisen mahdollisuudet ja haasteet, 20.4.2018
Tieteellinen esitys perhetutkijoiden tutkijaseminaarissa, Jyväskylän yliopisto; Outi
Alakärppä: Young women, expectations on work-family reconciliation and sustainable
solutions, 24.5.2018
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Posteri kansainvälisessä TRIAD 4 Tieteen työpajassa “Towards solutions for baby
friendly society”, Jyväskylän yliopisto; Outi Alakärppä: Young women’s expectations
on work-family reconciliation, 2.5.2018
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59617
Tieteellinen esitys kansainvälisessä kesäkoulussa. Summer School "Qualitative and
Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing", EERSS 2018, Brno;
Outi Alakärppä: Young women’s expectations on work-family reconciliation: Straddling
both life domains, 9.7.2018
Tieteellinen esitys kansainvälisessä konferenssissa. The 9th Congress of the European
Society on Family Relations “Families through the lens of diversity”, ESFR 2018,
Porto; Outi Alakärppä, Anna Rönkä & Eija Sevón: Young women’s expectations on
work-family reconciliation: Straddling both life domains, 7.9.2018
https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/59616
Lisäksi tutkimustuloksia on esitelty kahdessa kotimaisessa lehtikirjoituksessa:
Motiivi, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton jäsenlehti, 19.7.2018
https://motiivilehti.fi/lehti/artikkeli/vauvakuume-kateissa/
Keskisuomalainen 12.8.2018
https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4l%C3%A4inen-RiikkaLeinonen-luopui-lapsihaaveistaan-isomman-asian-vuoksi/1240010

