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Pitkäaikaishoiva!  
ruumiillisuude! arvost" 

Anna Ilona Rajala

Johdanto
Lukua ikääntyneiden pitkäaikaishoivasta on vaikea olla aloittamatta 
tavanomaisuuksin. Väestön ikääntyminen lisää merkittävästi Suo-
men terveys- ja sosiaalipalveluiden kysyntää. Palveluiden piirissä 
työskentelee jo nyt merkittävä osa Suomen työllisistä, mutta väes-
tön ikääntyessä palveluiden osuus bruttokansantuotteesta kasvaa 
entisestään (Honkatukia ym. #$!%; THL #$!&). Samalla resurssien 
riittävyys, työn kuormittavuus sekä hoivatyöntekijöiden työssä jak-
saminen puhuttavat (esim. Flinkman #$!%; Kröger ym. #$$'). 

Suomen laki määrittää, että ikääntyneen henkilön pitkäaikainen 
hoito tulee ensisijaisesti järjestää kotiin tarjottavilla avopalveluil-
la (L #(.!#.#$!#/'($). Tässä kirjoituksessa viittaan pitkäaikaishoi-
valla kuitenkin ympärivuorokautisiin virallisiin hoivapalveluihin, 
kuten tehostettuun palveluasumiseen, vanhainkoteihin ja peruster-
veydenhuollon vuodeosastoihin. Ikääntynyt henkilö tarvitsee pitkä-
aikaishoivaa, jos hän ei kykene fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen 
tai sosiaalisen toimintakyvyn heikkenemisen vuoksi enää asumaan 
omassa kodissaan. Rajauksessa ei alenneta ikääntynyttä henkilöä 
passiiviseksi, avuttomaksi ja vaativaksi (vrt. Keith !''#, !)*), sillä 
avun tarvitseminen merkitsee aktiivista toimijuutta.

Pitkäaikaishoivalla on jonkinlaista arvoa – tästä harva lienee eri 
mieltä. Sillä voi olla moraalinen arvo edellyttäen, että ikääntyneet 
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tunnustetaan huolenpidon arvoisiksi. Hyvin toteutetulla hoivalla 
ja hoidolla voi olla myös kansantaloudellinen arvo ajatellen esi-
merkiksi painehaavojen ehkäisyä (Hotus #$!)). Terveyspalvelujen 
käsitteleminen kaupallisessa viitekehyksessä on tunnistettu ongel-
malliseksi jo yli puoli vuosisataa sitten (esim. Arrow !')"). Mark-
kinoinnin kirjallisuudessa puhutaan esimerkiksi asiakasarvosta eli 
asiakkaan kokemuksesta tuotteesta tai palvelusta sekä asiakkaan 
arvosta yritykselle, jolla se pyrkii luomaan kilpailuetua (Smith & 
Colgate #$$*; Woodru+ !''*). Hoiva ei ole palvelu, jota on aina 
mahdollista vertailla, valita tai vaihtaa. Se ei ole myöskään tuotteen 
tai palvelun myymistä vaan välttämätöntä avun tarpeeseen vastaa-
misen asiantuntijuutta. Hoiva on ikääntyneen hengissä pysymisen 
kannalta välttämättömyys. 

Vaikka hoivalla olisi arvoa, sen arvostus ei aina näy hoivan arjes-
sa. Hoiva on sidottu aikaan ja paikkaan. Sen kustannuksia ei voida 
esimerkiksi vähentää siirtämällä työtä ulkomaille. Hoivan välttä-
mätön sidonnaisuus ylläpitää alhaista palkkatasoa ja niukkaa resur-
sointia. Samalla se asettuu sukupuolen, luokkataustan ja etnisyyden 
valta-akselin matalammin arvostettuun päähän (esim. McDowell 
#$$', #!%–#!&; Tedre #$$%a, *$; Widding Isaksen #$$#). Niukan 
resursoinnin ja matalan palkkatason voidaan ajatella luovan yhtääl-
tä säästöjä eli taloudellista arvoa, mutta toisaalta se voi kertoa hoi-
vatyön, sen tekijöiden ja hoivaa tarvitsevien arvostuksesta. 

Arvostuksen näkymättömyys ei välttämättä merkitse, että hoi-
van ammattilaiset eivät viihdy työssään. Toisaalta se ei myöskään 
ole työhyvinvoinnin kannalta yhdentekevää. Vaikka hoivatyönteki-
jät saattavat kokea työnsä merkittäväksi ja arvokkaaksi, he kokevat 
myös vaihtelevasti riittämättömyyttä, tekevät säännöllisesti ylitöi-
tä, työskentelevät sairaina, kokevat väkivallan uhkaa, uupuvat hen-
kisesti, kokevat fyysistä väsymystä ja harkitsevat työn lopettamista 
(Kröger ym. #$$'). Sosiologi Ariel Ducey (#$$*, #$%) arvelee, että 
terveysalan työntekijän halussa vaihtaa alaa on kyse sen heikosta 
arvostuksesta toisten silmissä. Ylen uutisten (#$!&) haastattelema 
valmistuva sairaanhoitaja Elina Uhtakari kiteyttää:
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Tuntuu, että koko ajan resursseja vähennetään, hoitajille siirre-
tään lisää töitä, mutta se ei näy palkassa tai hoitajien määrää ei 
lisätä. Kuormittavuus kasvaa, joka on tulevaisuudessa iso haaste. 
Toivon, että tätä työtä arvostettaisiin enemmän. 

Kuormittavuudella on seurauksia. Hoivatyöntekijät saattavat alkaa 
mieltää työnsä tehtäväkeskeiseksi, tehdasmaiseksi liukuhihnatyök-
si (Banerjee ym. #$!&; Lanoix #$!!). Se voi johtaa myös niin sanot-
tuun rakenteelliseen väkivaltaan eli fyysiseen ja psyykkiseen rasi-
tukseen, joka aiheutuu, kun organisaation olosuhteet, jäykät työru-
tiinit, vähäiset mahdollisuudet vaikuttaa työhön, ajanpuute, työn-
tekijän alhainen status tai riittämätön henkilöstömitoitus estävät 
hoivatyöntekijöitä tarjoamasta niin hyvää hoivaa kuin he haluaisi-
vat (Banerjee ym. #$!#). Kun ulkoiset tekijät estävät eettisen hoivan, 
voidaan puhua moraalisesta stressistä (Sarvimäki & Stenboc-Hult 
#$!$) tai jopa eettisestä väkivallasta (ks. Adorno !'')).

Käsittelen tässä luvussa ikääntyneiden pitkäaikaishoivan arvoa 
suhteessa ruumiiseen, teknologiaan ja palvelutalouteen. Ehdotan, 
että sen arvo rakentuu ainakin kahdella tavalla. Se rakentuu ensin-
näkin välttämättömän ruumiillisuuden ympärille. Toiseksi se aset-
tuu ruumiillisuuden ja teknisyyden kaksinapaiselle arvoasteikolle. 
Palvelutalouden kysymyksenä hoiva saa poliittisen ulottuvuuden, 
jonka tarkoitus on tehdä hoiva näkyväksi tutkimuksessa, politii-
kassa ja sosiaalipolitiikassa (vrt. Tedre #$$%a, )%). Tässä luvussa 
näkyväksi tekeminen merkitsee liiketalouden periaatteiden käytön 
kyseenalaistamista hoivan arvon mittareina.

Kirjoitusotteeni tarkoitus on hyväksyä, että neutraaliin sävyyn 
tai objektiiviseen tietoon ei ole mahdollista päästä käsiksi ainakaan 
hiljentämällä omaa kokemustani hoivasta ja erottamalla sitä itsestä-
ni tutkijana. Sen sijaan pyrin esseistisellä otteella kohtaamaan vaie-
tun, hiljennetyn ja näkymättömän ruumiin pakottamatta sen moni-
mutkaisuutta tieteellisen metodin yksinkertaistavaan muotoon (ks. 
Adorno !'*%, #").
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Hoito, ruumistyö vai hoiva?

Hoiva saattaa tuntua terveysalalla työskentelevistä epäammattimai-
selta sanalta. Eikö hoito olisi tutumpi ja käyttökelpoisempi käsite? 
Hoidolla voidaan käsittää toimenpiteet, joilla pyritään edistämään 
yksilön tervehtymistä (Eriksson !'((). Se on siis tavoitteellista tutki-
mustietoon perustuvaa toimintaa. Hoitoa voisi luonnehtia antami-
sena ja vastaanottamisena, toki itsehoitonakin. Hoito ei kuitenkaan 
kata terveysalan, saati pitkäaikaishoivan toiminnan koko kirjoa. 
Siellä ei vain hoideta vaan myös kuntoutetaan, ohjataan, siistitään, 
neuvotaan ja avustetaan. Hoivan käsite tarjoaa pitkäaikaishoivan 
tarkasteluun laajemman ja jokseenkin vakiintuneen viitekehyksen.

Kaiken terveysalan toiminnan yhteinen kohde on toisten ihmis-
ten ruumiit ja edellytyksenä kosketus. Fyysistä kontaktia ei kuiten-
kaan aina tarvita. Lääkäri voi antaa verikokeen tulokset soittoaika-
na. Fysioterapeutti voi ohjata harjoitteita virtuaalisesti. Telekirur-
gian kehityksen myötä kirurgin ei tarvitse enää olla edes samas-
sa maanosassa potilaan kanssa. Ammattilainen ja palvelun käyt-
täjä ovat kuitenkin aina jossain vaiheessa hoitopolkua välttämättä 
samassa tilassa ja ajassa. Terveyspalvelutyötä onkin yleisesti kuvattu 
ruumistyöksi (body work) eli ruumiin ympärille järjestetyksi työk-
si, joka edellyttää kontaktia asiakkaan ruumiiseen tai sen jätteisiin 
manipulaation, kosketuksen sekä hallinnoinnin kautta ja työksi, 
jossa samanaikainen läsnäolo, ruumiillisuus, tunteet sekä persoo-
nallisuus korostuvat (McDowell #$$'; Twigg ym. #$!!; Wolkowitz 
#$$); vrt. Korvajärvi tässä teoksessa). 

Ruumistyön käsite ei näytä vakiintuneen suomalaiseen hoivakir-
jallisuuteen. Sen sijaan puhutaan hoivasta ruumiillisena toiminta-
na. Hoiva on laaja käsite. Se on toimintana niin konkreettista, että 
siitä on ajoittain hankala saada otetta. Käsitteen käyttö vaihtelee 
tieteenaloittain ja se saa eri muotoja tilanteesta ja kontekstista riip-
puen (Anttonen & Zechner #$$', !*; ,omas !''"). Sitä on määri-
telty palkattomaksi tai palkatuksi työksi, johon liittyy huolenpitoa 
ihmisistä, jotka eivät selviydy ilman apua (Knijn & Kremer !''*, 
"#(–""$). Hoivassa on usein kyse perustarpeiden tyydyttämises-
tä, kuten syöttämisestä, ulostamisessa avustamisesta ja lämpimänä 
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pitämisestä (Anttonen & Zechner #$$', #(). Hoiva eetikot Berenice 
Fisher ja Joan Tronto (!''$, %$) määrittelevät hoivan puolestaan 
lajityypilliseksi toiminnaksi, jolla ylläpidämme, jatkamme ja kor-
jaamme maailmamme, jotta voimme elää siinä parhaalla mahdol-
lisella tavalla. Heidän mukaansa maailmamme käsittää ruumiim-
me, itsemme, ympäristömme ja kaiken, minkä punomme moni-
mutkaiseen elämää ylläpitävään verkkoon. Hoiva ei ole pelkkää 
työtä tai ihmisten välisiä suhteita. Kuten Tronto (!''", !!!) kirjoit-
taa, hoivan käsitteleminen johtaa samalla moraalisiin ja poliittisiin 
kysymyksiin.

Oleellista tämän luvun kannalta ei ole muodostaa hoivan eri 
määritelmistä konsensusta tai lopullisesti määritellä hoivaa, sillä 
se väistelee kategorisointia ja käsitteellistämistä. Oleellista on löy-
tää pitkäaikaishoivaan sopiva kuvaus, jonka avulla hoivan arvoa 
voidaan ymmärtää osana palvelutaloutta. Haluan korostaa hoivan 
merkitystä toimenkuvan sijaan ruumiillisena ja emotionaalisena 
toimintana. Hoivaa tulisi tarkastella myös tunnustamisen kysymyk-
senä. Filoso-assa tunnustamista on käsitelty hegeliläisen dialektii-
kan hengessä (esim. Fraser !'''; Honneth !''&; Taylor !''#), mikä 
on myös oma taustaoletukseni. Tätä lukua voidaan kuitenkin lukea 
ilman syvempää tunnustamisen teorioiden tuntemusta. Peruside-
ana on, että ihminen tarvitsee toisilta tunnustusta, vaatii sitä ja 
kamppailee siitä. Ja antaa sitä vastavuoroisesti toisille. Ikääntynyt, 
hoivatyöntekijä, avun tarve ja siihen vastaaminen tarvitsevat sitä. 
Tunnustaa voidaan ihmisen arvo, ainutlaatuisuus, itseys. Tunnus-
tus voi tapahtua hoivassa, politiikassa, tutkimuksessa ja organisaati-
oissa. Tunnustus voi jäädä saamattakin. Pitkäaikaishoivaa tarvitse-
vien ja tekevien ihmisten tunnustaminen edellyttää enemmän kuin 
subjektien välisten identiteettien rakentamista. Se edellyttää hoi-
van ymmärtämistä ihmisten väliseksi toiminnaksi, jossa sen vält-
tämättömästä materiaalisesta todellisuudesta ei vaieta vaan se toi-
mii arvon perustana.



!"*!"#$%&"$&"'()"*&+ ,--.""//"'--01+ &,*)'#&

Pitkäaikaishoivan välttämätön ruumiillisuus

Pitkäaikaishoiva on monella tapaa välttämättömyyksien määrittä-
mää. Ympärivuorokautista pitkäaikaishoivaa tarvitaan, sillä itsenäi-
nen ja turvallinen asuminen omassa kodissa ei ole aina mahdollista 
edes avopalvelujen, teknologioiden tai omaishoidon turvin. Pitkä-
aikaishoiva on siis olemassa, koska toimintakyvyn heikkeneminen 
luo välttämättömän avun tarpeen ja siihen vastaamisen. Välttämä-
tön ei suoraan merkitse, että jollain on arvoa tai että sitä arvos-
tetaan. Jos kuitenkin oletetaan, että pitkäaikaishoivalla on välttä-
mättömyydessään edes jonkinlainen arvo, sitä ei voida erottaa pit-
käaikaishoivan tarkoituksesta ja toteuttajista. Pitkäaikaishoivassa 
on kyse ikääntyneiden ihmisten hengissä pysymisestä ja elämän-
laadusta sekä niiden kannalta välttämättömästä työstä. Sen järjes-
täminen on siis moraalinen kysymys, jossa avun tarpeeseen vas-
taaminen tunnistetaan velvollisuudeksi ja apua tarvitseva henkilö 
tunnistetaan vähintään olemassaolon arvoiseksi. Tämä ei toki rii-
tä, sillä ihminen voi pysyä hengissä minimaalisinkin toimenpitein. 
Hyvässä hoivassa tarvitaan tunnustusta siitä, että ikääntyneet ovat 
ihmisarvoisia toimijoita. Tunnustamista onkin tutkittu eri näkö-
kulmista (esim. Bartlett & O’Connor #$$*; Dresser !''%; Jaworska 
!'''; Kitwood & Bredin !''#; Kontos #$$"; Pirhonen #$!&; Sabat 
& Harré !''#; Sweeting & Gilhooly !''*). Tunnustamisen teoriassa 
hoivasuhteen molemminpuolista välttämätöntä ruumiillisuutta ei 
voida ohittaa, sillä sen tunnustamatta jättäminen selittää osin hoi-
van heikkoa arvostusta. 

Avun tarvetta ja siihen vastaamista voidaan kuvata toisen heik-
kouden vahvistamiseksi ja vajavaisuuden täydentämiseksi. Suoma-
laisen hoivatutkija Silva Tedren (#$$!, !('; #$$%a, *#; #$$%b, &*) 
mukaan hoivassa on kyse kokonaisvaltaisesta ihmisten välisestä 
avun saamisesta ja antamisesta, ruumiillisesta työstä, ihmisten ruu-
miillisesta toiminnasta, kohtaamisista, kosketuksesta, ruumiin tar-
peesta, avuttomuudesta johtuvien aukkojen paikkaamisesta, vält-
tämättömästä samassa ajassa ja tilassa olemisesta sekä hoivaajan 
ruumiin antamisesta toisen käyttöön. Pitkäaikaishoivassa on siis 
välttämättä kyse kahdesta tai useammasta ihmisestä kosketuksissa 
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toisiinsa. Hoivaa ja vanhuutta sosiologisesta näkökulmasta tutkinut 
Michael D. Fine (#$$*, !*%) ehdottaa, että hoivan ruumiillisuudella 
on kaksi merkitystä. Siinä huolehditaan toisten ruumiista ja ruu-
miillisista tarpeista, mutta se vaatii myös työntekijältä ruumiillista 
ponnistelua. Tedre (#$$%b, &#) puolestaan kirjoittaa, että hoivatyön 
ruumiillisuutta ei voida käsitellä vain työntekijän ruumiillisuutena, 
sillä se sisältää aina välttämättä kaksi osapuolta, joista jommasta-
kummasta kirjoittaminen tekee samalla toisen näkyväksi. Hoiva ei 
ole vain toimenkuva vaan molemminpuolista ruumiillista toimin-
taa, jonka voi tiivistää Tedren (#$$%b, %*–%() kuvaukseen:

Hoiva on ruumiillisia kohtaamisia ja enemmänkin, ruumiiden 
pakollisia sylityksin olemisia, melkeinpä painiotteessa. Hoiva on 
ruumiillisia väistelyitä, katseen suunnan valintoja, tekeviä käsiä, 
nostavia vartaloita, fyysisiin tiloihin asettuneita ja asetettuja, ruu-
miillisen ihmisen avustamana kääntyviä, nousevia ja käveleviä 
ruumiillisia ihmisiä, fyysisiä tiloja käyttäviä ja tiloista toiseen liik-
kuvia ihmisiä.  

Kosketuksella on hoivassa eri merkityksiä. Hollantilaiset Els van 
Dongen ja Riekje Elema (#$$!, !%') toteavat antropologisessa tut-
kimuksessaan, että se on yhtäältä teknistä terveyshyötyä tavoittele-
vaa toimintaa ja toisaalta läheistä, tunteellista ja humaania. Jokainen 
meistä kokee kosketuksen tietenkin omalla tavallaan ja kosketuksen 
tarkoitus voidaan joskus tulkita väärin. Kosketus ei ole irrallinen 
sosiaalisista suhteista, tunteista tai kontekstista. Se voidaan kokea 
helläksi, helpottavaksi, miellyttäväksi, lämpimäksi, terapeuttiseksi 
tai varmaksi. Se voi olla myös epämiellyttävä, kiireinen, kiusallinen, 
kovaotteinen, epävarma, yllättävä, yhtäkkinen, kutittava, kylmä, 
kivulias, väärin ajoitettu tai väärin sijoitettu. Kuten kulttuuriant-
ropologi Taina Kinnunen (#$!", !'%, !'() kirjoittaa, kosketuksella 
tai sen puutteella on tunteiden tasolla valtava voima ja se muiste-
taan jopa vuosikymmenien päästä. Kosketus ei siis ole yhdentekevä, 
vaan sillä voi olla merkitystä hoivasuhteen muodostumiselle. Hoi-
van kosketus on monesti intiimiä. Hoivan ruumiillisuutta paljon 
tutkinut Julia Twigg (#$$), !"%, !"() toteaa, että siihen liittyy fyysistä 
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kosketusta ja joskus alastomuutta tai puolialastomuutta, joka rikkoo 
sosiaalisia käyttäytymissääntöjä sekä hyväksyttävän katseen ja kos-
ketuksen rajoja. Vaikka kosketus nostattaa läheisyyden ja lämmön 
tunteita, etenkin intiimi kosketus voi olla ristiriidassa sosiaalisten 
suhteiden kanssa, jolloin se koetaan kiusallisena. 

Pitkäaikaishoivan arjessa ikääntynyttä avustetaan tarpeen 
mukaan tukemalla perusliikkumisessa, ruokailussa, peseytymises-
sä sekä pukeutumisessa konkreettisesti käsillä ja ruumilla kääntäen, 
koskien, siirtäen, ohjaten, nostaen ja saattaen. Joskus avun tarve 
vaatii, että toiminnot on tehtävä hoivaa tarvitsevan puolesta. Täl-
löin passivoivia ilmauksia, kuten syöttäminen, pukeminen, pese-
minen, siirtäminen tai vaipan vaihto, ei voida välttää. Passivoiva 
ilmaisu ei ole hoivaa tarvitsevan vähättelyä vaan joskus välttämä-
töntä todellisuutta. Kun ruumiillinen kyvykkyys heikkenee, syntyy 
välttämätön avun tarve. Kuten Tedre (#$$%b, %*) kirjoittaa, avun 
tarpeeseen vastaamisessa on kyse ”luonnollisimmasta luonnollisim-
man alueesta”. Ruumiin välttämättömät perustoiminnot kuuluvat 
samaan luonnollisuuteen. Ikääntyneen täytyy päästä suihkuun ja 
vessaan, jalat täytyy hoitaa, kynnet leikata, huone siistiä. Pitkäai-
kaishoivassa harva selviytyy näistä hengen ja hyvinvoinnin kannal-
ta välttämättömistä asioista täysin yksin. Hoiva käsitteleekin tyy-
pillisesti ruumiin ylijäämää, vuotoja ja jätteitä – vuotavaa ja raja-
tonta ruumista – sekä tabuja, kuten ikääntymistä ja intiimialueita 
(Lawler !''!, !#"; McDowell #$$', !)*–!)(). Tämä välttämätön ruu-
miillisuus on usein piilotettua ja vaiettua, sillä likaa ja puhtaudesta 
huolehtimista pidetään vähäarvoisena työnä (Dyer ym. #$$(, #$"#; 
Tedre #$$%a, *(). Nuoruuden ja menestyksen eetoksen vastainen 
lika, kuihtuminen ja kuolema siistitään mieluummin konkreetti-
sesti näkymättömiin laitoksiin, verhojen taakse, potilashuoneisiin 
ja yksityiskoteihin (Lawler !''!; Lee-Treweek !''%).

Pitkäaikaishoiva on luonteeltaan väistämättä myös emotionaa-
lista. Tunnetiloja voidaan käyttää hoivassa esimerkiksi neuvottelun 
välineenä, jotta tarvittava epämiellyttävä tai kiusallinen toimenpi-
de saadaan toteutettua (Lee-Treweek !''%). Hoivassa myös syntyy 
väistämättä tunteita. Esimerkiksi hoivasuhteen läheisyys ja muka-
vuudentunteen tarjoaminen synnyttävät miellyttäviä tunteita, kun 
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taas hoivatyön intiimi puoli saattaa aiheuttaa negatiivisia tuntei-
ta (Twigg #$$$). Finen (#$$*, "") mukaan hoiva on tunnetyötä 
(emotional labour), joka merkitsee muun muassa toisen tarpeiden 
huomioimista vastuullisella ja välittävällä tavalla. Fine esittää, että 
tunnetyö voi merkitä työntekijälle äärimmäistä tunteiden kanssa 
kamppailua, tunteiden hallintaa ja pitkällä aikavälillä myös hintaa, 
joka koituu itsen ja spontaanien tunteiden tukahduttamisesta. Toki 
eritoten palkattua hoivaa voidaan myös tehdä ilman tunnesiteiden 
syntymistä ja jopa kylmästi varsinkin ankarissa ja huonoissa insti-
tutionaalisissa työolosuhteissa (Twigg #$$), !%*). Tunteellisuutta ja 
huolenpitokykyä arvostetaan heikosti, sillä ne asettuvat esimerkiksi 
sukupuolen valta-akselin feminiiniseen päähän (Jokinen #$!$, %().

Ruumis, teknisyys ja teknologia
Hoivalla voidaan todeta olevan arvoa, mutta sitä arvostetaan hei-
kosti. Kuten edellä tuli esiin, arvostuksen puutetta on selitetty hoi-
van tunteellisuudella ja ”likaisuudella”. Sitä voidaan selittää myös 
ruumiin ja järjen eriarvoisuudella, jota hoivan kontekstissa on luon-
nehdittu jaolla ruumiillisiin ja teknisiin töihin. Sosiologi Lisa Brush 
(#$$$) kuvaa ruumiillisuuden ja teknologian jakautumista korkean 
ja matalan statuksen töihin termien korkeatekninen (high-tech) ja 
korkeakosketuksinen (high-touch) avulla. Hoivan määräytyminen 
ruumiilliseksi työksi seuraa terveysalan ammatillisia rakenteita, 
joissa korkeatekninen työ merkitsee etäisyyttä ruumiista. Kun kor-
keammalla hierarkiassa oleva työntekijä on kontaktissa ruumiiseen, 
mukana kulkevat usein etäännyttämistekniikat. Likaisen kontaktin 
delegoiminen hierarkian alemmille tasoille, pakollisen kontaktin 
minimoiminen, katsekontaktin välttäminen, keskittyminen potilas-
tietojen käsittelyyn potilaan kohtaamisen sijaan, asettuminen tilassa 
potilaaseen nähden etäälle sekä statuksesta kertovan ruumiinkielen 
tai habituksen omaksuminen ovat esimerkkejä konkreettisista ja 
symbolisista tekniikoista. (Dill ym. #$!"; Lawler !''!; Twigg #$$$.) 
Vastaavasti jos työntekijä nousee hierarkiassa ylemmäs, esimerkiksi 
esimiestehtäviin, akateemiseen tutkimukseen tai opetukseen, hän 
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liikkuu kauemmas ruumiista – likaisesta ruumistyöstä puhtaaseen 
työhön koneiden parissa (Twigg ym. #$!!, !*&).

Korkeatekninen työ yhdistetään rationaalisuuteen, korkeaan 
koulutukseen, parempaan tulotasoon, ammatillistumiseen ja 
hyvään asemaan. Läheisyys ruumiiseen puolestaan merkitsee mata-
lampaa ammatillista asemaa, raskaampaa työtä, ja sen ajatellaan 
vaativan vähän taitoja. (McDowell #$$', %%; !)!–!'$; myös Ted-
re #$$%b, *(; Twigg #$$), ()–((.) Ikääntyneiden hoivaa pidetään 
vähän arvostettuna korkeakosketuksisena työnä, jonka ruumiilli-
suus ei vaadi erityisiä taitoja (McDowell #$$', !)*–!)(; Twigg #$$), 
!"(). Tavoitteellinen tieteeseen perustuva tekninen hoito tunnis-
tetaan hoivaa helpommin ammattitaitoa vaativaksi toiminnaksi. 
Twigg (#$$), !"() toteaa, että hoivassa tarvitaan todellisuudessa 
esimerkiksi erityistä herkkyyttä aistia hoivaa tarvitsevien tunneti-
loja ja ymmärtää ruumiillisen käyttäytymisen symbolisia rakentei-
ta. Tällaisia ruumiillisia tulkitsemisen taitoja ei Twiggin mukaan 
kuitenkaan opeteta, vaan hoivatyöntekijät jätetään yksin selviyty-
mään ja oppimaan hoivan monimutkaisia ruumiillisia merkityksiä. 

Pitkäaikaishoivan ruumiillisuus ei tietenkään täysin sulje pois 
teknologioita tai teknisyyttä. Sen tavoitteet ovat vaatimattomat las-
ten, työikäisten ja kotona asuvien ikääntyneiden henkilöiden hoi-
toon verrattuna, jolloin tarve hyödyntää kaikkea mahdollista hoiva-
teknologiaa, investoida laitehankintoihin tai suorittaa monimutkai-
sia teknisiä toimenpiteitä on pienempi. Esimerkiksi itsenäistä liik-
kumista tukevan kalliin laitteen, kuten sähköpyörätuolin, hankki-
minen on harvoin perusteltua, jos ikääntyneen kyky käyttää laitteita 
on heikentynyt. Pitkäaikaishoivassa kuitenkin käytetään erilaisia 
teknologioita, kuten elintoimintoja mittaavia laitteita tai liikkumi-
sen ja siirron apuvälineitä yksinkertaisista liukulakanoista moot-
toroituihin nostolaitteisiin. Hoivassa tarvitaan myös teknistä osaa-
mista, kuten taitoa käyttää laitteita, taitoa hoitaa hygieniaa ja tietoa 
ihmisruumiin toiminnasta. Lisäksi ruumiilliset taidot, kuten hoivaa 
tarvitsevan avustaminen sängystä pesupaareille turvallisesti ja ergo-
nomisesti ovat taitoja, joka vaativat oppimista. 

Selitystä sille, että ruumiillista arvostetaan vähemmän ja tekni-
syyttä enemmän, voidaan etsiä terveys- ja sosiaalipalvelujen markki- 
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noitumisesta sekä ruumiin näkymättömyydestä kaupallisissa pro-
sesseissa. Taloudellinen tehokkuus, kustannustietoisuus, lasken-
nallisuus, taloudellinen vastuu ja läpinäkyvyys ovat olleet keskei-
siä arvoja julkisen sektorin uudelleenmuotoiluissa kaikissa Pohjois-
maissa (esim. Lane !''*). Uusliberaalin talousajattelun ideologia, 
teoriat ja lähestymistavat ovat ohjanneet Suomen sosiaalipolitiikkaa 
!'($-luvun lopusta lähtien ja !''$-luvun talouslaman vauhdittama-
na (esim. Koivusalo ym. #$$'; Koskiaho #$$(). Muutosten myötä 
julkisen sektorin vastuuta on kavennettu, palveluja on alettu tuot-
taa sekä järjestää markkinaehtoisesti ja yksityisten palvelutarjoajien 
määrää on lisätty (Kovalainen #$$%, !((). 

Julkisiin palveluihin rantautuneet markkinapohjaiset mallit, 
kuten kilpailuttaminen, tuottavuuden parantaminen sekä tilaa-
ja-tuottajamalli edellyttävät tuotteistamista. Tuotteistamista voi-
daan kuvata palveluiden jäsentämiseksi ja suoritteiden yhdistämi-
seksi palvelukokonaisuuksiksi eli tuotteiksi. Tuotteistuksen avulla 
palveluille voidaan laskea hinta, jotta niillä voidaan käydä kauppaa. 
(Tyni ym. #$$', ", !)#–!)%.) Tekniset toimenpiteet ja teknologiat 
ovatkin kokonaisuuksia, jotka ovat helpommin tuotteistettavissa. 
Esimerkiksi haavasidosten vaihto, tikkien poisto ja katetrointi ovat 
sisällöltään selkeitä: tarvikkeet, niiden määrä ja hinta sekä toimen-
piteen tekninen suoritus ja siihen kuluva palkallinen työaika voi-
daan hinnoitella. Toisaalta hoivaan liittyville toimille voidaan aset-
taa palvelukokonaisuuteen viittaava nimike, kuten ”aamutoimissa 
avustaminen”. Hoivan tekemisen todellisuus ei kuitenkaan vastaa 
yksinkertaista nimikettä. 

Tuotteistamisen logiikka kumpuaa ideologiasta, jonka mukaan 
kaikki asiat voidaan tavoittaa objektiivisesti, tutkia empiirisesti ja 
mitata luotettavasti. Kaikkea voidaan sen mukaan hallita ja alis-
taa abstrahoimalla, yhdenmukaistamalla, numeroiksi muuttamal-
la, mittaamalla ja siten verrannolliseksi ja vaihtokelpoiseksi teke-
mällä (esim. Horkheimer & Adorno !')'). Tällaisella käsityksellä, 
kuten saksalainen -loso- ,eodor W. Adorno (!'*$, &") toteaa, 
on taipumus eliminoida laadullinen ja muuttaa kaikki mitattaviksi 
määritelmiksi. Mitattavaksi muunnettu taipuu hyödyllisyyden ja 
markkinoiden vaihtokelpoisuuden periaatteisiin, kun taas niihin 
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taipumattomaan suhtaudutaan epäillen (ks. Horkheimer & Ador-
no !')', ##). 

Hoivan tuotteistaminen ja sillä kaupankäynti tarkoittavat, että 
sen monimutkaisuus täytyy yksinkertaistaa laskennalliseen muo-
toon. Kuten amerikkalainen sosiologi Timothy Diamond (!''#, 
#$') toteaa etnogra-sessa tutkimuksessaan vanhainkodeista, käteen 
jäävän summan laskeminen on mahdollista vain, kun jokapäiväi-
set tarpeet ja niihin vastaaminen muutetaan laskennallisen logii-
kan mukaisiksi. Hoivapalvelujen yksityistäminen muuttaa hoivan 
hyödykkeeksi ja hoivaa tarvitsevan hallinnoitavaksi yksiköksi (emt. 
#$%). Julkisten terveyspalvelujen tiukat budjettivaatimukset toimit-
tavat saman asian (Twigg ym. #$!!, !(!–!(#). Hoivatoimien lasken-
nallinen muoto ja toimien materiaalinen todellisuus eivät kuiten-
kaan kohtaa. Vaikka tehtävien mittaaminen ajallisesti voi tuoda las-
kennallista hyötyä, jokapäiväistä hoivaa ei voi lopulta suunnitella. 
Se on ennalta arvaamatonta ja hoivan suorittaminen kiireellä tiuk-
kojen aikavaatimusten mukaisesti on ristiriidassa hoivan todelli-
sen toteutumisen kanssa (Diamond !''#, !%"; McDowell #$$', !("). 
Ruumis ja sen tarpeet eivät taivu kellon mukaisen työntekoajan tai 
sen tehostamisen vaatimusten mukaan. ”Kelloaika” on abstrak-
ti verrattuna ”ruumisaikaan”, jonka rytmi on yksilöllinen, vaihte-
leva, ympärivuorokautinen ja arvaamaton (Twigg ym. #$!!, !**). 
Tuotteistettu hoiva täytyy käytännössä ymmärtää sarjana erilaisia 
tehtäviä, palveluja ja toimenpiteitä sen aikaan sidonnaisen ja mate-
riaalisen ruumiiden, ihmisten, tunteiden ja elämien yhteenkietou-
tumisen sijaan. Hoiva ikään kuin pakotetaan muottiin, johon se ei 
sovi, jolloin sen ulkopuolelle putoaa iso osa välttämättömiä asioita. 

Ilman hoivan ”inhomaterialistista” (Tedre #$$%b) todellisuut-
ta pitkäaikaishoiva ei toteudu. Hoivan välttämätön ruumiillisuus, 
erottamaton emotionaalisuus sekä työn intiimiys ovat siis arvok-
kaita tai jopa korvaamattomia hoivan ulottuvuuksia, jos pitkäai-
kaishoivalla todetaan olevan edes jonkinlainen arvo. Tämä arvo ei 
kuitenkaan ole ainoastaan rahallinen. Jos hoivan arvoa tarkastel-
laan vain tuotteistamisen ja rahallisen hyödyn periaatteiden poh-
jalta, näiden ulkopuolelle putoava arkinen ja arvokkain hoiva jää 
näkymättömäksi. Hoivaa on mahdotonta täydellisesti käsitteellistää 
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tai tuotteistaa, saati tilastoida potilastietojärjestelmiin, mikä vahvis-
taa sen näkymättömyyttä palvelutalouden laskennallisissa proses-
seissa. Hoivan arkipäivän ja ruumiillisen todellisuuden esille tuo-
minen siis kyseenalaistaa kaupallisten prosessien käytön hoivan 
arvon mittareina. Se asettaa myös haasteen ruumiillisuuden arvon 
tunnustamiselle. 

Voidaanko arvostusta nostaa?
Hoivan arvostuksen noston on katsottu olevan yksittäisten työn-
tekijöiden ja työyhteisöjen vastuulla. Esimerkiksi sosiologi Karen 
Anne Wol-n mukaan (#$!", !&() hoivatyöntekijöiden täytyy oppia 
välittämään sekä niistä, joita hoidetaan että niistä, kenen kanssa 
potilasta hoidetaan. Lisäksi hän ehdottaa, että jokaisen työntekijän 
tulisi tiedostaa ja ottaa avosylin vastaan työnsä ruumiillisuus, sillä 
yksilöiden positiivinen suhtautuminen ruumiillisuuteen hoivan eri-
tyisenä ominaisuutena toisi sitä näkyväksi ja mahdollistaisi siihen 
liittyvän stigman poistamisen. Myös Twigg (#$$), !#!, !&() ehdot-
taa, että hoivan ruumiillisuutta tulee tuoda esille, mutta vain jos se 
vahvistaa ammatillista statusta. Twiggin mukaan hoivaa tarvitsevat 
täytyy lisäksi oppia näkemään tuntevina ihmisinä, ei pelkkinä kuih-
tuvina ruumiina. Suojakeinoiksi likaisen työn stigmaa vastaan on 
ehdotettu vahvan ammatti- tai työpaikkakulttuurin luomista, kol-
lektiivisen ammatti-identiteetin painottamista, likaisen työn tärkey-
den ja työtaitojen kehittämisen painottamista sekä hoivatilantees-
sa huumorin, jutustelun ja empatian käyttöä (Ashforth & Kreiner 
!'''; Bolton #$$&; Stacey #$$&; Twigg #$$$). 

Yksittäisten työntekijöiden tai työyhteisöjen yritykset nostaa hoi-
van arvostusta edellyttävät, että resurssit ja rakenteet mahdollista-
vat työtyytyväisyyden ja hyvinvoinnin. Liukuhihnatyöhön joutu-
neet ja rakenteellista väkivaltaa (Banerjee ym. #$!#; #$!&; Lanoix 
#$$!) kokevat työntekijät eivät hoivatyön arvostuksen nostami-
seen yksin pysty. Huomiota tulisikin kiinnittää yksittäisten toimien 
sijaan matalan arvostuksen syihin. Pitkäaikaishoivan tunnistus ja 
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arvostus elintärkeänä osana palvelusysteemiä vaatii vaietun, hil-
jennetyn ja näkymättömän hoivan ruumiillisuuden esille tuomista 
luonnollisena ja välttämättömänä asiana, joka on sellaisenaan arvo-
kasta. Se vaatii myös sen tunnustamista, että hoiva vaatii ammat-
titaitoa, osaamista ja kokemusta. Se vaatii teknisen ja teknologisen 
korkeamman arvostuksen sekä mitattavuuden ja taloudellisen hyö-
dyn tavoittelun kriittistä tarkastelua jälkiteollisen hoivan mittarei-
na. Pitkäaikaishoivan arvostusta voidaan nostaa kyseenalaistamalla 
järjestelmällisesti ja kritisoimalla syvällisesti niitä käsityksiä, jotka 
eivät näe taloudellisen hyödyn ohi.! 

! Kiitos refereille ja kirjan toimituskunnalle, erityisesti Taina Kinnuselle 
ohjaamisesta uusille poluille. Kiitos Timo Uotiselle kannattelusta, keskus-
teluista ja kommenteista.
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