
Hoiva ja sen kontekstit: hoivan arkinen rakentuminen eurooppalaisissa 
hyvinvointijärjestelmissä 
 
Tutkimuksen päätavoitteena on analysoida arkisten hoivajärjestelyjen rakentumista vertailevan 
hyvinvointivaltiotutkimuksen muodossa. Kuinka eri eurooppalaisten hyvinvointivaltioiden kansa-
laisten mahdollisuudet ja rajoitteet rakenteistuvat? Millä tavoin kansalaiset itse uusintavat tai 
muuttavat hoivajärjestelyjensä konteksteja? 
 
Tämä tutkimus lähtee näkökulmasta, jonka mukaan edellä esitettyihin kysymyksiin vastaaminen 
edellyttää eri kontekstitasojen välisen vuorovaikutuksen ymmärtämistä. Hoivaregiimit ja kansalliset 
hoivajärjestelmät ovat toki keskeisiä, mutta myös alueelliset ja paikalliset politiikat ja mallit on 
huomioitava, jos pyritään kokonaiskäsitykseen tilanteesta. Palvelujärjestelmän eri tasojen 
tutkiminen ei sekään riitä vielä yksinään, sillä kaikkein merkittävin asia hoivajärjestelyille on 
tehtävien ja velvollisuuksien jaot formaalien palveluiden ja perheen ja sosiaalisen verkoston 
tarjoaman informaalin hoivan kesken. Nämä jaot liittyvät ihmisten, sukupolvien ja sukupuolten 
välisiin suhteisiin ja hierarkioihin. Tutkimuksen viimesijaisena tavoitteena on monitasoinen 
analyysi yksilöiden toiminnan ja rakenteellisten kontekstien kohtaamisesta tutkimalla jokapäiväisen 
hoivan muotoutumisen prosesseja eri eurooppalaisissa hyvinvointivaltioissa. Päämääränä on päästä 
tutkimaan hyvinvointiregiimien yhteyttä perheiden ja yksilöiden hyvinvointiin. 
 
Tämä tutkimus käyttää sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä. Aineistoina 
käytetään aiempien ja käynnissä olevien toisten tutkimusprojektin tuottamia kvalitatiivisia ja 
kvantitatiivisia aineistoja, joita hankkeen kuluessa päivitetään sekä täydennetään kansainvälisillä 
tilasto- ja kyselyaineistoilla. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 1.8.2006–31.7.2011. 
Lisätietoja: akatemiatutkija Teppo Kröger (krteka@yfi.jyu.fi). 
 
 
Care in Context: The Everyday Formation of Care within European Welfare Systems 
 
The main objective of this research project is to examine the formation process of everyday care 
arrangements in a comparative welfare state setting. How are the opportunities and constraints 
structured for citizens of different European welfare states? In what ways are citizens reproducing 
or restructuring the contexts of their care arrangements? 
 
It is here argued that answering to these questions requires an understanding of the interplay 
between different contextual levels. Care regimes and national care systems are vital but regional 
and local policies and patterns need also to be registered if full view is to be gained. However, it is 
not enough to look at the different levels of the formal care system. 
 
The by far most essential issue for care arrangements is the division of tasks and responsibilities 
between and among formal provisions and informal care, which is connected to interpersonal, 
intergenerational and gender relations and hierarchies. Studying the variations of these divisions is a 
necessary stage in this research. The ultimate aim of the project is to provide a multi-level analysis 
about the encounter between individual agency and structural contexts looking at the formation 
processes of everyday care taking place within different European welfare states. The goal is to 
interlink welfare regimes and the welfare of families and individuals in the analysis. 
 
Research methods of this research include qualitative as well as quantitative methods. From earlier 
and ongoing research projects, there are several available qualitative and quantitative data sets that 
will be used here. During the project, these data sets will be updated and supplemented with 
international statistical and survey data. The project is funded by the Academy of Finland (from 
August 2006 to July 2011). More information: Dr. Teppo Kröger (e-mail krteka@yfi.jyu.fi). 


