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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Vanhenevan väestön toivotaan asuvan kotonaan mahdollisimman kauan. Monet kotonaan asuvat vanhukset selviävät arkisista toimistaan ilman
apua, monet eivät. Tässä tutkielmassa kartoitan vanhusten kotisiivoustyötä ja sen tekijää. Lähtökohta on oma työkokemukseni vanhusten
kotisiivousta tarjoavassa järjestössä. Tiivistän työkokemukseni yhdeksäksi hämmentävän ja ristiriitaisen asiakaskohtaamisen kuvaukseksi.
Nimitän kuvauksia solmukertomuksiksi ja käytän niitä tutkimukseni aineistona. Puran kertomukset tieteellisen kirjallisuuden avulla teemoiksi
kodista, hoivasta ja työstä. Ristiriidat paljastuvat rajanvedoiksi kodin ja laitoksen, hoivan ja siivouksen, hoivan ja palvelun, työn ja ei-työn,
sukupuolten, sukupolvien, luokkien sekä yksityisen ja julkisen sfäärin välillä.
Käytännön ja teorian välisen keskustelun tuloksena totean, että kodilla on erityisen suuri merkitys kotona asuvalle vanhukselle ja että siivous on
olennainen osa kodin ylläpitoa. Hoivan rajauksissa kotisiivous on haluttu erottaa varsinaisesta hoivasta. Siivouskyvyttömän vanhuksen kodin
siivoaminen on kuitenkin käytännössä välttämätöntä, ruumiinläheistä ja hyvin lähellä hoivaa. Siksi se on myös hoivapoliittinen kysymys. Tärkeä
käsitteellinen erottelu tulee tehdä hoivan ja palvelun välillä, sillä palvelu voi passivoida ja sen tarjoamista on vaikea pitää kenenkään
velvollisuutena. Kyvyttömyyden vuoksi annettu apu ei ole palvelua. Vanhuspoliittisissa ohjelmissa tavoitteeksi on asetettu kotona asuminen, ja
jos jotakin tavoitellaan, sille täytyy antaa myös edellytykset. Vanhuksella täytyy olla oikeus saada siivousapua, jos se täyttää hoivan ehdot.
Kodin, siivoustyön ja sukupuolitettujen töiden ja taitojen tarkastelu paljastaa myös, että toisen kodin siivoaminen on haastavaa työtä, jonka
edellyttämiä taitoja ei ole itsestään selvästi kummallakaan sukupuolella. Kotisiivoukseen liitetty luonnollisuus, sukupuoli ja luokka rakentavat
työlle alhaista statusta ja sitä kautta käytännön työtä hankaloittavia hierarkkisia asetelmia työntekijän ja asiakkaan välille. Auttamistyön arkisissa
kohtaamisissa asetelmia on vaikea purkaa. Kodin sfäärin yksityisyys tekee aiheen käsittelystä julkisella tasolla haastavaa. Käynnissä on myös
monimerkityksinen yksityistymisen prosessi, joka vie aihetta yhä kauemmas julkisuudesta ja politiikasta. Prosessissa kunnalliset
hyvinvointipalvelut yksityistetään markkinoille ja omaisille ja kodin asiat yksityisasioiksi. Samalla koti muuttuu entistäkin intiimimmäksi,
siivous triviaaliksi ja ruumiiseen ja likaan liittyvät kysymykset tabuiksi.
Demografisten kehitysnäkymien ja vanhuspoliittisten valintojen vuoksi hyvinvointiyhteiskunnan on otettava kantaa kotisiivouskysymykseen.
Vanhuksia ei voi jättää heitteille koteihinsa autonomiaan vedoten, sillä itsenäinen ja ihmisarvoinen ikääntyminen eivät toteudu sikolätissä.
Käyttämistäni lähteistä tärkein on Silva Tedren (1999) väitöskirja Hoivan sanattomat sopimukset, tutkimus kotipalvelun työntekijöiden työstä.
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