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Edistyminen
Keväällä 2012 Alli Paasikiven säätiö myönsi hankkeelle jatkorahoitusta 12500 €. Vuoden
rahoituskauden aikana julkaistuja osatutkimuksia ovat seuraavat:
1.

Cooke, L, Erola, J, Evertsson M, Gähler, M, Härkönen, J, Hewitt, B, Kan, M., Jalovaara, M, Lyngstad, T, Mencarini, L, Mignot, J, Mortelmans, D, Poortman, AR, Schmitt, C, &Trappe, H (2013). “Labor and love: wives’ employment and divorce
risk in its socio-political context”, Social Politics, hyväksytty julkaistavaksi.
Mäenpää E & M Jalovaara (2013). “The effects of homogamy in socioeconomic
background and education on the transition from cohabitation to marriage”, Acta
Sociologica 56(3):247–263.
Jalovaara M & A Miettinen (2013). “Does his paycheck also matter? The
socioeconomic resources of co-residential partners and entry into parenthood in
Finland”, Demographic Research 28(31):881–916.
Jalovaara M (2013). “Socioeconomic resources and the dissolution of cohabitations and
marriages”, European Journal of Population 29(2): 167–193.

2.
3.
4.

Lisäksi arvioitavina ovat julkaisut:
1.

Erola J & Jalovaara, M (2013). “The replaceable: the inheritance of paternal and
maternal class in non-standard families”, Revise & resubmit to Social Science
Research,
Fasang, A., Raab, M., Karhula, a & Erola, J (2013) Sibling similarity in family
formation. Under review in Demography.

2.

Hankkeen vaikuttavuuden arviointi
Vuonna 2012-13 tutkimushankkeessa siirryttiin seuraamaan entistä tarkemmin
perheellistymisprosessien vaikutuksia elinkaaren eri vaiheissa ja sukupolvien välillä.
Tuloksia ovat muun muassa seuraavat:
-‐

	
  

Pohjoismaissa naisten työssäkäynti vähentää avioeron riskiä toisin kuin muissa
eurooppalaisissa yhteiskunnissa ja Yhdysvalloissa.
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-‐
-‐
-‐
-‐

-‐

Perhetaustan mukainen homogamia lisää avioitumisen todennäköisyyttä Suomessa
vain maanviljelijöillä.
Suomessa molempien vanhempien työssäkäynti lisää lasten saannin todennäköisyyttä.
Naisten tuloilla on vahvempi positiivinen yhteys lasten saantiin kuin miesten tuloilla.
Avo- ja avioliittojen purkautumiseen vaikuttavat tekijät ovat hyvin samankaltaisia.
Taloudellisilla tekijöillä on Suomessa hieman suurempi vaikutus avioliittojen kestoon.
Avioerolasten heikompi sosioekonominen asema ei selity pelkästään valikoitumisella.
Tärkein selittävä tekijä näyttäisi Suomessa olevan se, että lapset eivät enää pääse
hyötymään toisaalla asuvan isän mahdollisista resursseista. Uuden isän resurssit
korvaavat nämä kuitenkin täysin.
Perheellistymisprosessi periytyy suurin piirtein yhtä vahvasti kuin taloudelliset
resurssit. Siskosten välillä on perheellistymisessä suuremmat erot kuin veljesten
välillä.

Tutkimusryhmä antaa kussakin julkaisussa politiikkasuosituksia havaittujen eriarvoisuutta
lisäävien tekijöiden heikentämiseksi tai poistamiseksi. Kansainvälisten julkaisujen kohdalla
havainnot raportoidaan vertaisarvioinnin ja julkaisemisen jälkeen myös suomalaisiin
medioihin.
Rahoituksen käyttö
Projektirahoitus käytettiin tutkimusapulaisten palkkoihin, Tilastokeskuksen aineistojen
käyttöön ja näihin liittyviin palveluiden sekä ohjelmisto- ja tarvikehankintoihin. Rahoitus
allokoitiin Taulukon 1 esittämällä tavalla:
Taulukko 1. Yhteenveto rahoituksen käytöstä.
2012-13

Tutkimusapulaisten palkkiot
TK: etäkäyttö
Kielentarkastukset
ATK-palvelut, ohjelmistot
Muut (tarvikkeet, kirjat, laitteistot)

3930
2400
610
3940
1620

Yhteensä

12500

Turussa 5.6.2013,

Jani Erola
Professori, tutkimusryhmän johtaja
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