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Tuula Piensoho

ÄITIYDEN ALKUMETRIT
Naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja
oppimiskokemukset

Tiivistelmä

Tutkimus sai alkunsa emansipatorisen, muutokseen pyrkivän tendenssin kautta.
Tarkoituksena oli naistutkimuksen lähtökohtien mukaisesti kuunnella raskaa-
na olleiden ja synnyttäneiden naisten ääniä ja etsiä ehjän raskaus-, synnytys-
ja äitiyskokemuksen ehtoja. Tavoitteena oli sekä edistää naisten itsereflektio-
ta ja kokemuksista oppimista että esittää kasvatuksen, koulutuksen ja opetuk-
sen maailmasta nostettuja raskauden ja synnytyksen hoitoon liittyviä perus-
teltuja kehittämiskohteita ja edesauttaa näin mm. toimivan vuorovaikutuksen
syntyä naisten ja hoitohenkilökunnan välille.

Tutkimustehtävät olivat: Mitä raskaus ja synnytys merkitsevät naisille?
Ovatko eri aikakausien naisten merkitykset erilaisia? Millaisia ovat naisten
raskauden ja synnytyksen oppimiskokemukset?

Tutkimuksen teoriaosassa raskautta, synnytystä ja äitiyttä tarkasteltiin nel-
jästä näkökulmasta, joita olivat kasvatustieteellinen, naistutkimuksen, hoito-
ja lääketieteellinen, vuorovaikutusta korostava sosiaalipsykologinen sekä psy-
kodynaaminen näkökulma. Jotta tutkimushenkilöiden kokemukset oli mah-
dollista asettaa oikeaan kontekstiin, kuvattiin tutkimuksessa myös yhteiskun-
nan kehitystä alkaen 1930-luvulta päätyen nykyaikaan. Tarkastelun kohteena
olivat naisen ja perheen asemaan liittyvät tapahtumat (mm. äitiyshuolto, ter-
veys-, väestö- ja perhepolitiikka) ja synnytystrendit ja – olosuhteet. Myös äi-
tiyteen liittyvä normitus, arvostus ja asennoituminen oli esillä.

Tutkimusaineistona olivat 167:n naisen kirjoittamat kertomukset raskaus-
ajoista ja synnytyksistä. Käytin koko aineistoa ensimmäisessä ja toisessa tut-
kimustehtävässä ja kolmannessa – tutkiessani naisten oppimiskokemuksia –
mukana olivat vain 1970- ja 1980-lukujen kertomukset (yhteensä 100 kpl).

Ensimmäisessä ja toisessa tutkimustehtävässä käytin Ference Martonin fe-
nomenografista tutkimusotetta. Etsin erilaisia raskauden ja synnytyksen ko-
kemisen tapoja (ko. ilmiöiden variaatioita). Kategoriat muodostettiin aineis-
ton pohjalta. Raskaudesta ja synnytyksestä löytyi yhdeksän laadullisesti poik-
keavaa kategoriaa. Raskaus (A) merkitsee tietoista valmentautumista, (B) su-
juu muun elämän ohella, (C) merkitsee kriisivaihetta, (D) merkitsee torjuntaa,



jopa kaaosta, (E) merkitsee tasapainon aikaa, (F) merkitsee näkemyseroja ym-
päristön kanssa, (G) saa merkityksen parisuhteen kautta, (H) merkitsee fyysi-
siä ongelmia ja keskenmenon uhkaa ja (I) merkitsee tietämättömyyttä. Vii-
meksi mainittu merkitys tuli esille 1930-1960-luvun kertomuksissa. Ylem-
män tason kategoriat muodostivat tutkijan selitysmallin tutkittavalle ilmiölle.
Näitä ovat (1) raskaus suoritteena ja fyysisenä kokemuksena, (2)  raskaus
pyrkimyksenä sisäiseen elämänhallintaan ja (3) raskaus vuorovaikutustapah-
tumana.

Synnytyksen kategoriat olivat: Synnytys (J) merkitsee terveen lapsen maa-
ilmaan saattamista, (K) merkitsee naisen elämään kuuluvaa luonnollista asi-
aa, (L) on vuorovaikutustapahtuma, (M) merkitsee epäonnistumista, (N) mer-
kitsee elämänhallintaa, omavoimaisuutta ja luovuutta, (O) on feministinen
kokemus, (P) merkitsee nautintoa ja seksuaalisuutta, (Q) merkitsee epäkoh-
tien huomaamista ja (R) merkitsee tietämättömyyttä ja nuoruuden päättymis-
tä. Viimeksi mainittu merkitys oli mukana 1930–1960-lukujen kertomuksis-
sa. Synnytyksen ylemmän tason kategoriat olivat (1) synnytys suoritteena,
(2) synnytys kasvuna ja sisäisenä elämänhallintana ja (3) synnytys vuorovai-
kutustapahtumana (vrt. raskaus).

Sekä raskauden että synnytyksen kategoriat olivat yleisesti ottaen hyvin
samanlaisia aikakaudesta riippumatta – toki erojakin oli. Äitinä kasvun fyy-
sis-psyykkis-sosiaaliset ulottuvuudet löytyivät myös tästä aineistosta. Nämä
ulottuvuudet ilmenivät eri naisten kokemuksissa eri tavoin. Kaiken kaikkiaan
tutkimuksen tulokset antavat monipuolisen kuvan naisten raskaus- ja synny-
tyskokemusten kirjosta.

Kolmannessa tutkimustehtävässä tarkasteltiin naisten kokemuksia mahdol-
lisina oppimiskokemuksina. Tässä käytettiin apuna sisällön analyysia ja ana-
lyysirunko oli laadittu aiemman oppimistutkimuksen pohjalta. Keskeisenä vai-
kuttajatahona olivat Peter Jarvisin, Jack Mezirowin, Ference Martonin ja Da-
vid Boudin näkemykset oppimisesta. Oppimiskokemukset luokiteltiin viiteen
kategoriaan. Nämä olivat  (1) Kun oppimista ei näytä tapahtuvan, (2) Oppimi-
nen tietojen ja taitojen lisääntymisenä, (3) Oppiminen ajattelun ja pohdinnan
avulla, (4) Asioiden näkeminen ja tekeminen uudella tavalla ja (5) Muuttumi-
nen ihmisenä. Tutkimuksessa havaittiin, että naisten oppimiskokemukset vaih-
telivat tietojen ja taitojen oppimisesta aina merkitysperspektiivin muutokseen.

Kaiken kaikkiaan kokemukset merkitsivät useimmille naisille paljon. Ki-
peät ja ongelmalliset kokemukset saattoivat olla myös tämän tutkimuksen
mukaan merkityksellisiä, kun nainen uskaltautui käsittelemään ja pohtimaan
niitä. Reflektio oli näin tärkeä elementti oppimisen edistäjänä – jopa niin, että
tutkimushenkilö tunsi muuttuneensa kokemuksen myötä myös ihmisenä. Ran-
kat kokemukset eivät siis aina suinkaan merkinneet alkuäitiyden epäonnistu-
mista. Joidenkin naisten kohdalla epäonnistumiset kuitenkin synkensivät nai-
sen elämää monien vuosien, jopa vuosikymmenten ajan. Kokemukset aiheut-
tivat katkeruutta, jopa vihan tunteita hoitohenkilökuntaa kohtaan ja epäonnis-
tumisen tunteita, jopa lamaantumista ja syytöksiä itseä kohtaan. Edellä maini-
tun johdosta raskausajan ja synnytyksen oppimisympäristöjen ja hoitokäy-



täntöjen kehittäminen on tarpeellista. Joillekin naisille omien kokemusten ref-
lektointi tapahtui ikään kuin automaattisesti, toiset tarvitsevat siihen tukea.
Oppimisen ja ohjauksen näkökulma tulisi näin entistä useammin huomioida
tässä kehittämistyössä.

Tutkimuksen lopussa on esitetty kehittämisehdotuksia, joita huomioimalla
ehjä raskaus- ja synnytyskokemus olisi mahdollista saavuttaa.

Avainsanat: fenomenografia, sisällön analyysi, raskaus, synnytys,
äitiys, kokemus, oppiminen
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Early Motherhood: How women experience their pregnancy and labour;
what they learn from their experiences

Abstract

This research has an emancipatory tehdency. The primary aim is to listen to
women´s voices, which arise from the experiences of women´s pregnancy
and labour. But the aim is also to find out what a good pregnancy and labour
experience is and to find out new ways and methods to teach these subjects
both in schools and in nursing institutes. And finally, a functional aspect of
the aim is how to promote women´s introspection and their ability to learn
from their experiences. The research questions were: How do women experi-
ence pregnancy and labour? How do their experiences differ and does a par-
ticular decade influence women´s experiences? Did they learn from their ex-
periences?

The theory consists in a combination of the paradigms of education,
women´s research, nursing- and medical research, social psychology and
psychodynamics. It was also important to describe the features of the time
(1930-1980), when these women´s pregnances and labours took place.

 The material of this research analysis the narratives of 167 women, who
wrote down their experiences (in letters). I used the whole material for both
the first and second questions, and when I found the answer to the third ques-
tion, I used only the narratives from the seventies and eighties (100 women).
The method used in the first two questions was phenomenography (designed
by Ference Marton) and the method used in the last question was content
analysis.

And the results? Both pregnancy and labour meant very different things to
the women of this study. Moreover, I found nine different categories. Firstly,
pregnancy (A) means, that one must learn and practice, (B) that one may live
as one lived before the pregnancy, (C) means crisis, (D) means repression,
even chaos, (E) means harmony, (F) means conflict, (G) means good relation-
ship, (H) means physical problems and miscarriages and finally (I) means
ignorance. I combined these categories with upper-level categories. They were
(1) pregnancy as a performance and a physical experience, (2) pregnancy as
an inner control of life and (3) pregnancy as an interactive experience.



The categories of labour were: labour (J) means a healthy child, (K) means
a natural event, (L) means interaction, (M) means failure, (N) means life-cont-
rol, creativity and good self-esteem, (O) is a feministic experience, (P) means
pleasure and sexuality, (Q) means ability to see bad conditions and circums-
tances and (R) means ignorance and the end of one´s youth. The upper-level
categories were like those in pregnancy.

And what were the results of the third question? The categories have come
from earlier learning research such as those from Peter Jarvis, Jack Mezirow,
Ference Marton and David Boud. These categories were: (1) There is no lear-
ning, (2) Learning means new knowledge and skills, (3) Learning by thinking
and reflection, (4) Ability to see things differently and to do things in a new
way and finally (5) Changing as a person.

The women of this study had very different learning experiences. Some
didn´t learn at all, many of them learned new skills and knowledge. And those
women, who could think their experiences (reflected them), very often also
found new ways to think and act. Finally some of them told, that ther life
changed totally becauce their experinces. Anyway, learning experiences me-
ant a lot for women. Also the results of this study confirmed, that bad experi-
ences can affect the quality of motherhood. However, bad experiences can
start the process of introspection. When a woman wants and when she has the
courage (and the opportunity) to think through her bad experiences, she can
grow as a person. Some women can do this alone, but most of them need
support to this process.

In the end of this research there are some practical advices how to make
women´s pregnancy ja labour experiences more successful.

Keywords: phenomenography, content analysis, pregnancy, labour,
motherhood, experience, learning



KIITOKSET

Tämän tutkimuksen tarina alkoi jo vuonna 1979, kun esikoiseni syntyi. Tutki-
mus sai alkunsa nimenomaan tekijänsä henkilökohtaisista kokemuksista. Sen
tie on kulkenut sittemmin sosiaalipolitiikan sivulaudaturista kasvatustieteen
lisensiaattityöksi ja viimein kasvatustieteen väitöskirjaksi. Omat kokemukset
ovat herkistäneet minut äitiyden alkuhetkien tutkimiseen. Mieltä alkoivat tuol-
loin askarruttaa monet kysymykset, joihin lähdin myöhemmin myös etsimään
vastauksia. Tutkimustyön etenemisen myötä monet kysymykset ovat löytä-
neet vastauksen, mutta monia kysymyksiä on edelleen vailla vastausta. Ehkä
tästä syystä äitiyden maailma kiehtoo edelleen.

Monet henkilöt ovat vaikuttaneet siihen, että väitöskirja on nyt valmis. Aloi-
tin äitiyteen liittyvän tutkimustyön Helsingin yliopiston sosiaalipolitiikan lai-
toksella. Tuolloin työn ohjaajana toimi dosentti Päivi Elovainio. Hänen ohjaa-
mana valmistui ensin sosiaalipolitiikan sivututkielma ”Verta, hikeä ja kyyne-
leitä – matkalla äitiyteen”. Kiitos hänelle kannustuksesta ja rohkaisusta, että
olen oikealla asialla; äitiyteen liittyvää tutkimusta tarvitaan.

Jatko-opintoni tein Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella. Tutki-
mustyöni ohjaajana on toiminut dosentti Ilse Eriksson-Stjernberg. Hänen joh-
dollaan valmistuivat niin lisensiaattityöni kuin tämä väitöskirja. Hän on oh-
jannut lempeän määrätietoisesti ja häneltä saamani rakentavan palautteen avulla
työ on vähitellen jäsentynyt tässä esitettävään muotoonsa. Kiitän häntä erityi-
sen lämpimästi myös siitä kannustuksesta ja rohkaisusta, jota olen saanut hä-
neltä tutkimustyön kaikissa vaiheissa osakseni.

Kasvatustieteen jatko-opintojen alkuvaiheissa työn valvojana toimi pro-
fessori Martti T. Kuikka. Kiitos hänelle ja tutkimusseminaareihin osallistu-
neille henkilöille saamistani ohjeista ja neuvoista. Jatko-opintojeni valvojana
on sittemmin toiminut kasvatustieteellisen tiedekunnan dekaani, professori
Hannele Niemi. Kiitän häntä lämpimästi niin keskusteluista kuin neuvoista,
palautteesta ja tuesta, jotka ovat edesauttaneet työni valmistumista.

Lisensiaattityöni ”Raskaus, synnytys ja oppimisen mahdollisuudet. 1970–
80-lukujen naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppi-
miskokemukset” tarkastajina toimivat professori Terttu Tuomi-Gröhn ja pro-
fessori Eija Syrjäläinen. Kiitän heitä lämpimästi oivallisista huomioista ja ar-
vokkaista kommenteista, jotka auttoivat minua työstämään tutkimustani eteen-
päin väitöskirjaksi. Kiitos heille myös innostavasta lisensiaattityön tarkastus-
tilaisuudesta. Sain tuosta tilaisuudesta miellyttävät kokemukset tulevan väi-
töstilaisuuden varalle.

Väitöskirjani esitarkastajina ovat toimineet professori Sirpa Janhonen ja
professori Eija Syrjäläinen. Kiitän heitä hyvistä huomioista ja kommenteista,
jotka ovat auttaneet minua viimeistelemään työni.

Helsingin yliopisto on tukenut väitöskirjatyötäni myöntämälle minulle kah-
den kuukauden apurahan. Tästä esitän parhaat kiitokset.



Kiitän myös kasvatustieteen laitoksen esimiestä, dosentti Marja Martikais-
ta, mahdollisuudesta saada liittää tämä väitöskirjani kasvatustieteen laitoksen
julkaisusarjaan ja amanuenssi Tuomo Aaltoa käsikirjoituksen painoasuun saat-
tamisesta.

Haluan lausua kiitokset myös edellisen työyhteisöni jäsenille Helsingin
ylipiston tutkimus- ja koulutuskeskus Palmeniassa ja siellä erityisesti koulu-
tuspäällikkö Pirjo Launiaiselle.

Tämä työ ei olisi ollut mahdollinen ilman kaikkia niitä ihania naisia, jotka
vuosien 1983–84 aikana kirjoittivat omista raskaus- ja synnytyskokemuksis-
taan ja näin auttoivat minua tutkimusaineiston saannissa. Haluan välittää täs-
sä heille kaikille lämpimät kiitokseni. Kiitän myös serkkuani Liisa Valkosta,
jonka kanssa keskustelimme tuolloin paljon synnytykseen liittyvistä kysy-
myksistä ja ideoimme monia asioita, joita olen voinut käyttää hyväksi tutki-
mustyössäni.

 Kiitos kuuluu myös kaikille äiti–vauva-ryhmiini osallistuneille äideille ja
vauvoille sekä ystävilleni ja tuttavilleni, joiden kanssa olen keskustellut ras-
kaudesta, synnytyksestä ja äitiydestä ja näin saanut uusia näkökulmia tutki-
mustyöhöni.

 Kolme nuorta – Jaakko, Ilmari ja Annu – ovat tämän väitöskirjan päähen-
kilöitä, vaikka he eivät suoranaisesti esiinny tässä tutkimuksessa. Heidän syn-
tymänsä on ollut kuitenkin lähtökohta sille, että tämä väitöskirja on tullut teh-
tyä. Kiitos heille tästä kuin myös siitä, että he ovat niin hyvin kestäneet haja-
mielistä ja tietokoneen ääressä viihtyvää äitiään.

Mieheni Antti, paras ystäväni, on aina kannustanut minua opiskelemaan.
Hän on kärsivällisesti ymmärtänyt aika ajoin poissaolevan oloista kumppani-
aan ja ollut valmis jakamaan perheen arkirutiinit. Hänen kanssaan olen myös
voinut keskustella äitiydestä, onhan hänellä ollut tässä kaikessa oma tärkeä
osuutensa. Kiitos Antti.

Vanhempani Ellen ja Veli Ahonen ovat aina kannustaneet minua opiskele-
maan ja yrittämään. Kiitän heitä tästä.

 Alun perin minulla ei ollut tarkoituksena edetä opinnoissani väitöskirjaan
asti. Tukijoukkojen avulla etenin alkuperäistä suunnitelmaa pidemmälle – sii-
tä sydämellinen kiitos kaikille.

Omistan tämän väitöskirjan kaikille naisille

Järvenpäässä 25. päivänä toukokuuta 2001

Tuula Piensoho
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1

1 ALUKSI

1.1 Lähtökohdat ja tarkoitus

Tutkimus sai alkunsa tekijänsä henkilökohtaisista kokemuksista. Koin lasten syn-
tymät voimakkaina elämyksinä, mutta samalla myös hämmentävinä kokemuksi-
na. Kaksi ensimmäistä synnytystä olivat erittäin vaikeita eikä mikään synnytyksen
vaihe tuntunut sujuvan niin kuin pitäisi. Kolmas oli helpohko, mutta sisälsi monia
normaalisynnytyksestä poikkeavia piirteitä. Äitiyden ensikokemukset olivat yllät-
täviä. Jouduin kotiintulon jälkeen takaisin sairaalaan ja eroon lapsesta. Sama tois-
tui kaksi kertaa ja vasta kolmannen lapsen kanssa saimme aloittaa yhdessäolon
ilman suurempia vaikeuksia. Omat kokemukset ovat herkistäneet minut äitiyden
alkuhetkien tutkimiseen. Kokemusten voimakkuus yllätti täysin. Mieltä alkoivat
askarruttaa monet kysymykset, joihin lähdin etsimään vastausta.

Lapseni syntyivät 1970- ja 1980-luvuilla. Matka synnytyksen ja äitiyden maa-
ilmaan alkoi tuolloin ja sitä matkaa teen edelleenkin. Omat lapset ovat kasvaneet
ja äitiys on minulle nyt jotain aivan muuta kuin tutkimustyötä aloittaessani. Koko-
sin aineiston vuosina 1983–84. Aihe ei ole kuitenkaan menettänyt hohtoaan. Olen
käsitellyt äitiyden alkumetrejä äiti–vauva-ryhmissä ja tehdessäni aiheeseen liitty-
vää tutkimustyötä; viimeksi tätä väitöskirjaa. Ne kysymykset, jotka heräsivät las-
ten syntymien myötä työstävät edelleenkin. Miten naiset kokevat raskauden ja syn-
nytyksen? Millaisia eri merkityksiä he antavat kyseisille ilmiöille? Miten aikakau-
si näkyy naisten raskaudelle ja synnytykselle antamissa merkityksissä? Näihin ky-
symyksiin etsin vastausta tutkimuksen ensimmäisessä ja toisessa tehtävässä.

Tutkimustyön edistyessä heräsin huomaamaan aiheeseen liittyvän oppimisnä-
kökulman erityisen merkityksen. Aikuisten arkielämän oppimisen ja oppimisym-
päristöjen tarkastelun kautta muotoutui kolmas tutkimustehtävä. Tarkoituksena on
selvittää, millaisia ovat naisten raskauden ja synnytyksen oppimiskokemukset.
Oppimiskokemusten analysoinnin pohja löytyy kokemuksellisen oppimisen asian-
tuntijoilta, joista keskeisimpiä ovat aikuiskasvatuksen professorit Peter Jarvis ja
David Boud. Uudistavan oppimisen myötä professori Jack Mezirow nousee työs-
säni merkittävään asemaan.

Tutkimuksen teon aikana olen havainnut, miten erilaisia oppimiskokemuksia
raskausaika ja synnytys voivat sisältää. Ilmiöitä voidaan hyvin lähestyä kehitys-
tehtävä- ja kriisinäkökulmasta kuten psykologiatieteen edustajat usein tekevät.
Kasvatustieteilijänä minua kiinnostavat kuitenkin erityisesti aikuisen oppimiseen
liittyvät kysymykset. Haluan tarkastella näitä naisen elämänvaiheita oppimisen
näkökulmasta. Työ johdatti merkittävien oppimiskokemusten maailmaan, sillä
naisen elämässä äidiksi tuleminen on useimmiten merkittävä kokemus, niin myön-
teisessä kuin joskus myös vähemmän myönteisessä mielessä. Elinikäiseen oppi-
miseen kuuluu itsen rakentamisen lisäksi ihmisen persoonan kehittyminen osana
yhteisöä. Oppimisessa yksilöllä ja yhteisöllä on vahva vuorovaikutuksellinen yh-
teys.
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Tutkimustyötä on siivittänyt naistutkimuksen 1960- ja 1970-luvuilla esiin nosta-
ma iskulause ”Henkilökohtainen on poliittista” (ks. Peltonen et al. 1979). Syksyl-
lä 1996 sain valmiiksi sosiaalipolitiikan sivututkielman ”Verta, hikeä ja kyynelei-
tä - matkalla äitiyteen. Naisten raskaus- ja synnytyskokemuksia Suomesta 1930-
1980-luvuilta.” Työn näkökulma oli psykososiaalinen: naisen kokemukseen vai-
kuttavat hänen persoonansa lisäksi se yhteiskunnallinen konteksti ja kulttuuri, jonka
jäsen hän on. Sivututkielma muodostui kokonaisuudeksi, jossa käsittelin äitiyttä
ja äitiyden kehitystehtäviä, synnytystä äitiysprosessin kulminaatiopisteenä ja syn-
nytyskokemukseen vaikuttavia tekijöitä. Hahmottelin  siinä myös sitä historiallis-
yhteiskunnallista todellisuutta, jossa naiset 1930–1980-lukujen Suomessa elivät.

Käytin tätä tutkielmaa hyväksi vuonna 1999 valmistuneessa lisensiaattitutki-
muksessa ”Raskaus, synnytys ja oppimisen mahdollisuudet. 1970–80-lukujen nais-
ten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkitykset ja oppimiskokemukset”. Tar-
kastelin siinä äitiyttä naisten raskausajan ja synnytyskokemusten kautta. Päähen-
kilönä oli suomalainen nainen. Tutkin, mitä raskaus ja synnyttäminen merkitsi
naiselle Suomessa 1970- ja 1980-luvuilla. Aineisto koostui naisten itse kirjoitta-
mista kertomuksista, narratiiveista. Tämä väitöskirjatutkimus rakentuu näistä edellä
mainituista tutkimuksista. Tutkimusta on kuitenkin kirjoitettu monissa kohdin
uusiksi (erityisesti tämän väitöskirjan kolmas tutkimustehtävä), ja toinen tutki-
mustehtävä (ks. tarkemmin s. 7) on mukana ainoastaan tässä väitöskirjatutkimuk-
sessa. Siinä tarkastelen eri aikakausien ja naisten kokemusten välistä suhdetta.
Olen kiinnostunut siitä, löytyykö eri vuosikymmeniltä erilaisia raskaudelle ja syn-
nytykselle annettuja merkityksiä.

Tutkimusaineiston kokoamiseen sain apua tietyiltä sanoma- ja aikakausilehti-
en yleisönosaston toimituksilta. Ne julkaisivat lehdissään synnytyskertomuspyyn-
töni (ks. liite 1). Pyyntö tuotti 167 kertomusta. Varhaisimmat synnytykset olivat
tapahtuneet 1930-luvulla. Raskauksista ja synnytyksistä kertovat naiset asuvat eri
puolella Suomea.  Lisensiaattityössä rajasin tutkimusta siten, että tutkin ainoas-
taan 1970- ja 1980-lukujen raskaus- ja synnytyskokemuksia. Aineiston rajaami-
nen perustui lähinnä kahteen kriteeriin: omakohtaiseen kiinnostukseen, joka liittyi
pitkälti siihen, että omien lasten syntymät ajoittuivat tähän ajankohtaan kuin myös
niihin yhteiskunnallisiin toimenpiteisiin, jotka liittyivät naisen asemaan. Keskei-
nen toimenpide oli vuonna 1970 voimaan tullut laki raskauden keskeyttämisestä.
Tämä laki, ainakin periaatteessa, lisäsi naisen mahdollisuuksia vaikuttaa oman
elämänsä päätöksiin. Näin lisensiaattityön aineisto rajautui sadan tutkimushenki-
lön kokemuksiin. Väitöskirjatutkimuksessa käytän koko tutkimusaineistoa seuraavin
ehdoin. Kahdessa ensimmäisessä tutkimustehtävässä on mukana koko aineisto
(167:n henkilön kertomukset), mutta kolmannessa tutkimustehtävässä ainoastaan
1970- ja 1980-lukujen raskaus- ja synnytyskertomukset.

Kokosin tutkimusaineiston 1980-luvun alkupuolella. Tuolloin se jäi monien
syiden takia analysoimatta. Yksi lapsistani syntyi prosessin hiljaiselon aikana.
Tutkija Ritva Nätkin (1997, 9) kertoo väitöskirjansa esipuheessa, että hänen neljä
lastaan syntyivät tutkimusprosessin aikana. Näin naisen elämässä tutkimustyö lo-
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mittuu usein eletyn arjen kanssa – niin  minullakin. Aineisto – naisten  raskaus- ja
synnytyskertomukset – on kuitenkin painanut mieltäni usean vuoden ajan. Olen
tyytyväinen, kun nyt sain mahdollisuuden tarttua aiheeseen uudelleen.

Raskaana oloa ja synnytystä on perinteisesti tutkittu hoitohenkilökunnan näkö-
kulmasta. Kun ryhdyin tekemään työtä, oli tavoitteena naistutkimuksen periaat-
teen mukaisesti kuunnella nimenomaan päähenkilöä: raskaana olevaa ja synnyttä-
vää naista. Aineiston kokoamisen jälkeen on ilmestynyt tutkimuksia ja kirjalli-
suutta, joissa naiset ovat saaneet oman äänensä kuuluviin. Se ei vähennä tutki-
muksen arvoa, sillä tämä työ tuo julki näiden naisten äänen ja heidän kokemuk-
sensa ilmiöistä raskaus ja synnytys.

Työssäni elää vahva emansipatorinen, muutokseen tähtäävä ote, mutta samalla
pyrin olemaan tutkittaville rehellinen ja ymmärtämään heidän kokemuksiaan. Tut-
kimuksessa voi tunnistaa modernin projektin piirteitä (ks. Bauman 1996) nimen-
omaan edellä mainitun otteen johdosta. Kun aloitin tutkimuksen teon, koin tärkeä-
nä muutokseen vaikuttamisen. Tiedostin, että niin valmennuksessa ja naisten syn-
nytysolosuhteissa kuin alkuäitiydessä ylipäätänsäkin oli monia epäkohtia, jotka
kaipasivat uudistamista. Tähän muutostyöhön löytyy rakennusaineksia kasvatus-
tieteen ja oppimisen tutkimuksen parista; työn ja toiminnan muuttaminen voi ta-
pahtua hyvin juuri opetuksen ja koulutuksen keinoin. Tutkimuksessa emansipato-
risuus-käsitettä käytetään tarkoittamaan yhtäältä  tutkimuksen tiedonintressiä ja
toisaalta Mezirowin (1991; 1996) tavoin kriittistä tiedostamista painottavaa eman-
sipatorista oppimista.

Tutkimus on naistutkimusta siinä mielessä, että tutkin naisia; heidän kokemuk-
siaan sekä niitä alueita, jotka kuuluvat naisen elämänpiiriin. Koin ja koen edel-
leenkin, vaikka paljon on maailmassa muuttunutkin tutkimuksen aloittamisen jäl-
keen, että on syytä kuunnella, mitä raskaus ja synnytys merkitsevät naiselle ja
mitä näistä ajoista on mahdollista oppia. Vasta tämän jälkeen on mahdollista päät-
tää, millaisilla toimenpiteillä parhaiten tuetaan naista näissä elämäntilanteissa.

Tosiasiat ovat aina riippuvaisia siitä näkökulmasta, josta niitä tarkastellaan.  Kun
aletaan tutkia mitä ilmiötä tahansa, on tutkijalla ensin olemassa tietynlainen esi-
ymmärrys1 asiasta. Esiymmärrys on lähtökohta, josta tietäminen alkaa. Ihminen ei
ole edes kiinnostunut asiasta, jos hänellä ei ole siihen kosketuspintaa. Tämä kos-
ketuspinta on usein työ, käytäntö tai tottumus, joskus myös teoreettinen tieto. Esi-
ymmärrys on alku, josta voi lähteä menetelmällisesti ja johdonmukaisesti etsi-
mään tietoa. Näin esiymmärrys määrää tavan tietää. Se ei kuitenkaan määrää sitä
niin, että ei olisi mahdollista saada myös muunlaista tietoa, sillä esiymmärrys voi
olla virheellinen. Tietäminen lähtee esiymmärryksestä, mutta ei ole sidottu tähän.
(Varto 1995, 102.)

Esiymmärrys yleensä muuttuu tulkintaprosessin edistyessä. On tärkeää, että
tutkija julkistaa työssä oman esiymmärryksensä. Näin hän ei pimitä lukijalta omaa
perspektiiviään vaan paljastaa lukijalle omat mahdolliset teoriamieltymyksensä,
omat kokemuksensa ilmiöstä jne. (ks. Larsson 1993, 196; Varto 1992) Tutkimuk-
sen ensimmäisessä luvussa määrittelen tutkimuksen alkunäkökulmaa, joka on tul-
kintaprosessin aikana täsmentynyt ja rikastunut.
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Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan roolin tarkastelu on merkityksellistä. Tut-
kimus ei lähde tyhjästä vaan tutkijan oma persoonallisuus, arvot ja historia suun-
taavat tutkimuksen kulkua. Tutkijalla voi olla aktiivinen rooli sillä tavalla, että hän
pyrkii tutkimuksensa kautta muuttamaan vallitsevia käytäntöjä tai ainakin kyseen-
alaistamaan niitä. Kokonaisvaltaisesta tutkimuskohteen ymmärryksestä voi nous-
ta myös kriittinen ja kantaa ottava tulkinta. (LeCompte 1993, 86; Syrjäläinen 1994,
78.) Tähän pyrin itsekin ja kasvatustieteilijänä tavoitteeni on esittää tutkimuksessa
kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen maailmasta nostettuja raskauden ja synny-
tyksen hoitoon liittyviä perusteltuja kehittämiskohteita.

Turun yliopiston psykologian laitoksella oli 1970–1980-lukujen vaihteessa alettu
tutkia Pirkko Niemelän johdolla äitiyttä ja nuo tutkimukset olivat yksi kimmoke
tutkimukselleni. Sittemmin niin Suomessa kuten muuallakin Pohjoismaissa on tehty
äitiyteen ja synnyttämiseen liittyvää tutkimusta entistä enemmän. (ks. esim. Föd-
sel och föräldrarskap- symposium 1996)  Myös länsimainen naistutkimus on ollut
kiinnostunut äitiyteen liittyvistä kysymyksistä. Keskeinen tutkimuskohde on ang-
loamerikkalaisessa naistutkimuksessa ollut synnytyksen teknistyminen. Tästä esi-
merkkinä Ann Oakleyn (1984; 1986; 1993) ja Emily Martinin (1987) tutkimus-
työt. Postmodernissa vaiheessa2 äitiydestä on tullut uudenlainen ongelma. Kun
edelliset sukupolvet Simone de Beauvoirin (1980) esimerkin mukaisesti taisteli-
vat oikeudesta olla synnyttämättä, uusi sukupolvi kohtaa yhä useammin hedel-
möittymistä koskevan ongelman. Seksuaalisuus ja äitiys ovat eriytyneet toisistaan
ja synnyttäminen on yhä selvemmin muuttunut teknologian johtamaksi toimin-
naksi (ks. Fintzi 1995). On ilahduttavaa, että naistutkimus on nyt kiinnostunut
äitiyteen liittyvistä kysymyksistä. Aiemmin teema ei erityisemmin kiinnostanut,
koska feministit näkivät äitiyden vielä 1970-luvulla kaksijakoisena kysymyksenä.
Nainen nähtiin ruumiinsa vankina ja alttiina alistamiselle nimenomaan äitiyden
kautta. Tämän ajattelutavan keskeisenä vaikuttajana toimi edellä mainittu ranska-
laisen eksistentialistisen feminismin edustaja Simone de Beauvoir. Näkemys on
kuitenkin saanut rinnalleen uuden lähestymistavan äitiyteen (ks. Kristeva 1976;
1993)  ja naistutkimus etsii nykyään uusia keinoja hahmottaa äitiys.

Äitiyden alkuvaiheeseen liittyvän tutkimuksen perinteet löytyvät ulkomaisesta
1900-luvun alkuvuosikymmenten psykoanalyyttisesta tutkimuksesta. Helen Deut-
schin, Therese Benedekin ja Grete Bibringin tutkimukset kuuluvat äitiysklassikoi-
hin – vain joitain mainitakseni. 1960-luvulta lähtien on naisen seksuaalisuuden
tutkijana vaikuttanut Janine Chasseguet-Smirgel. 1970-luvulla Nancy Chodorow
kirjoitti teoksen ”The Reproduction of Motherhood” ja se on pitkään säilynyt gy-
nosentrisen3  naistutkimuksen keskeisenä vaikuttajana. Postmodernin psykoana-
lyyttisen naistutkimuksen keskeinen vaikuttajahahmo on Julia Kristeva, joka on
tuonut äitiystutkimukseen naisen subjektiuteen ja kokemukseen liittyen uutta nä-
kökulmaa.

Äidiksi tulo ja äitiys ovat tärkeä kasvatustieteen tutkimusalue, joka on ollut
suhteellisen marginaalisessa asemassa. Kasvatustieteellisessä tutkimuksessa pai-
nopiste on ollut koulutusjärjestelmissä ja äitiyttä on tarkasteltu muiden tieteenalo-
jen tapaan lapsen kehityksen näkökulmasta. Äiti on usein merkinnyt taustamuut-
tujaa erityisesti lapsen kehityksen ongelmissa, joiden syytä on etsitty psykologis-
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ten teorioiden kautta varhaisesta äiti–lapsi-suhteesta. (Naskali 1996, 164.) Arki-
päivän oppimisen merkityksen löytämisen myötä on oletettavaa, että teema alkaa
innoittaa myös kasvatustieteen tutkijoita.

1990-luvulla äitiys alkoi kiinnostaa yhä enemmän myös hoitotieteen ja yhteis-
kuntatieteen tutkijoita. Viimeksi mainitusta tieteenalasta esimerkkeinä Ritva Nät-
kinin ja Eeva Jokisen tekemä tutkimustyö. Nätkinin (1997) väitöskirja ”Kamppai-
lu suomalaisesta äitiydestä” etsii maternalistista diskurssia hyvinvointivaltiolli-
sesta äitiyspolitiikasta ja Jokisen (1996) väitöskirja ”Väsynyt äiti” käsittelee sitä,
mikä äitejä oikeastaan väsyttää. Marjo Kuronen (1989; 1993) on tutkinut mm.
onnellista ja ongelmallista äitiyttä sekä äitiys- ja lastenneuvoloiden toimintakäy-
täntöjä. Näissä tutkimuksissa käsitellään myös raskautta ja synnytystä, vaikka il-
miöt eivät ole tutkimuksen keskeisin alue. Hoitotieteen puolelta voisi mainita eri-
tyisesti Vehviläinen-Julkusen (1986; 1993; 1994) tutkimukset.

Aikaisemmat psykoanalyyttiseen ja -sosiaaliseen teoriaan pohjaavat tutkimuk-
set (ks. esim. Lagercrantz 1979) ovat antaneet ymmärtää, että synnytyksestä muo-
dostuu osalle naisista elämän kohokohta, kun taas osa kokee synnytyksen lamaan-
nuttavana, jopa katastrofaalisena tapahtumana. Nämä tutkimukset korostavat syn-
nytystä äitiysprosessin kulminaatiopisteenä, kriisivaiheen huipentumana. Puhu-
taan äitiyden kehitystehtävistä ja siitä, miten tiettyjen kehitystehtävien puutteelli-
nen läpikäyminen heijastuu synnytystapahtumaan ja mahdollisesti aiheuttaa koko
alkuäitiyden epäonnistumisen. Psykososiaalinen lähestymistapa korostaa ympä-
ristötekijöiden merkitystä synnytyksessä. Se, millainen merkitys ja tulkinta ras-
kaudelle ja synnytykselle annetaan, on samalla kulttuurinen ja sosiaalinen sekä
toisaalta yksilöllisiin kokemuksiin ja mielikuviin perustuva konstruktio. Synnytys
on siis yhtä hyvin yhteiskunnallinen ja kulttuurinen tapahtuma.

Tässä tutkimuksessa tarkastellaan naisen yhden elämänvaiheen oppimiskoke-
muksia; nimittäin raskauden ja synnytyksen. Miksi on syytä tutkia raskauteen ja
synnytykseen liittyvää oppimista? Äitiydessä on kysymys oppimisesta. Lähden
tutkimuksessa siitä, että jokainen kokemus pitää sisällään mahdollisuuden oppia.
Jokainen kokemus ei kuitenkaan johda oppimiseen (ks. esim. Jarvis 1987). Tutki-
mukseni tavoitteena on etsiä sellaisia keinoja, joilla naista voidaan äitiydessään
tukea. Mitä tulisi tehdä, jotta mahdollisimman monen naisen äitiyden ensikoke-
mus muodostuisi onnistuneeksi, naisen itseluottamusta lisääväksi tapahtumaksi?
Työssä etsitään vastausta myös tähän kysymykseen, sillä se miten esimerkiksi syn-
nytys koetaan, saattaa vaikuttaa siihen, miten nainen kokee itsensä äitinä, naisena
ja ihmisenä. Raskauden ja synnytyksen oppimiskokemukset muodostavat näin pe-
rustan äitiydelle. Chertokin (1973) mukaan traumaattinen synnytyskokemus voi
aiheuttaa kielteisiä ja ristiriitaisia tunteita lasta, miestä ja äitiyttä kohtaan. Näin
terveyskasvatuksen ja hoitokäytäntöjen kehittämisen näkökulma on vahvasti mu-
kana tutkimuksessa.

Tarkoituksena ei ole pönkittää äitimyyttiä, jonka mukaan nainen on nainen vasta
äitiyden koettuaan. Äitimyyttiä olivat jo 1970–1980-luvuilla kaatamassa niin Riit-
ta Auvinen (1977;1979), kuin jo aikaisemmin mainittu Pirkko Niemelä (1980;
1981; 1982). Olen sitä mieltä, että nainen tekee omat valintansa myös äitiydessä ja
hänen valintojaan on kunnioitettava. Toki tällainen individualistinen valinnanva-
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paus on mahdollistunut vasta modernin yhteiskunnan myötä ja  tutkija puhuu tässä
oman aikakautensa lapsena. Kaikilla naisilla ei ole ollut mahdollisuutta individua-
lismiin. Mutta kun nainen nyt valitsee äitiyden, tulisi ympäröivän yhteisön ja yh-
teiskunnan omalta osaltaan pystyä tukemaan naista mahdollisimman hyvin. Viime
kädessä tämä liittyy naisen asemaan yhteiskunnassa ja siihen, miten valta ymmär-
retään ja kuka valtaa käyttää. Raskauden ja synnytyksen osalta siihen kuuluvat
oleellisesti raskauden seuranta sekä synnytyskäytännöt ja -olosuhteet. Tarjoavatko
raskaus- ja synnytysolosuhteet naiselle mahdollisuuden löytää oma äänensä ja saa-
vuttaa subjektin ja toimijan asema omassa synnytystilanteessa? Tätä kysymystä
pohdin tutkimuksen loppupuolella, hahmotellessani ehjän raskaus-, synnytys- ja
äitiyskokemuksen muotoutumisen ehtoja.

Teen tutkimusta Helsingin yliopiston kasvatustieteen laitoksella, mutta työ liit-
tyy myös muiden tieteenalojen piiriin. Liikun käyttäytymis- ja yhteiskuntatietei-
den, naistutkimuksen sekä hoito- ja lääketieteen kentillä. Tämän poikkitieteisyy-
den olen kokenut rikkautena, mutta tuntenut nahoissani myös tästä lähestymista-
vasta johtuvat ongelmat. Siitä siis seuraa monia myönteisiä asioita, mutta myös
ongelmia: on aina tietynlaisen epävarmuuden tilassa. Aikuiskasvattajan, sosiologi
Peter Jarvisin ajatukset selkiyttivät omiani. Hän toteaa, että oppimista tapahtuu
silloin, kun ihminen pystyy tiedostamaan, että ei tiedä. Tämä on mahdollista sil-
loin, kun hänen tietojensa ja tarvittavien tietojen ja taitojen välillä on tiettyä epä-
suhtaa. (Jarvis 1987, 79.) Väitöskirjan tekeminen onkin minulle oma oppimispro-
sessi.

Tutkimus liittyy äitiyden alkuvaiheiden tutkimiseen. Mitä raskaus ja synnytys
naiselle merkitsevät? Ovatko eri aikakausina naisten ilmiöille antamat merkityk-
set erilaisia? Millaisia oppimiskokemuksia ne ovat olleet? Työtä tehdessä keskei-
seksi kysymykseksi nousi oppiminen ja naisten oppimiskokemukset. Psykodynaa-
misessa tutkimuksessa on korostettu äitiyden kehitystehtävien merkitystä äidiksi
kasvussa. Tämä on yksi tapa lähestyä äidiksi kasvamista. Itse olen tutkimuksen
myötä päässyt perehtymään oppimiseen, nimenomaan arkipäivän oppimiseen.
Käännyin mm. Mezirowin (1981; 1991; 1996) ja Jarvisin (1987; 1993; 1995; 1996)
töiden puoleen. Heidän ajatuksista ja tutkimuksista löysin omalle tutkimukselle
pohjaa.

Yhteiskuntaa ja sen muutosta jäsennän työssä etupäässä sosiologien Anthony
Giddensin, Zygmut Baumanin, Peter Jarvisin ja Riitta Jallinojan töiden kautta.
Naisten kokemuksia tarkastellaan modernin ja osin myös myöhäisen modernin
aikakauden piirteiden kautta. Raskausajan ja synnytyksen yhteiskunnallisen kon-
tekstin kuvaamiseksi perehdyin suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen alkaen
1930-luvulta päättäen sen nykypäivään. Erityisen kiinnostunut olen 1970- ja 1980-
lukujen ilmiöistä, sillä tämän ajankohdan naisten kokemukset ovat tutkimuksen
keskiössä. Olen keskittynyt naisen elämään liittyviin yhteiskunnallisiin kehitys-
piirteisiin: väestö-, terveys-, äitiyshuolto- ja tasa-arvo-tekijöihin. Työ kytkeytyy
myös hyvinvointivaltion kehittämiseen. Tutkimusta tehdessäni olen päässyt tutus-
tumaan lähihistorian tapahtumiin. Tällainen ote on ollut oleellisen tärkeä, jotta
olen pystynyt sijoittamaan tutkimushenkilöiden kokemukset oikeaan kontekstiin.
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Teoriataustan kehittämiseksi perehdyin aluksi psykoanalyyttisen ja -sosiaali-
sen teorian pohjalta tehtyihin äitiys- ja synnytystutkimuksiin. Ne eivät kuitenkaan
riittäneet, jotta voisi ymmärtää naisten erilaisia äitiyskokemuksia ja niihin liitty-
vää oppimista. Psykologisen otteen rinnalle tarvittiin myös muita näkökulmia.
Raskaus- ja synnytyskokemukseen vaikuttavat yhtälailla yhteiskunnallinen, histo-
riallinen ja kulttuurinen konteksti. Tämä tuli ilmi myös omasta tutkimusaineistos-
ta. Naisten kokemukset liittyvät myös laajemman yhteisöllisen ja yhteiskunnalli-
sen kentän piiriin. Aineisto johdatteli minut oppimiskokemuksiin, jotka eivät muo-
dostuneet vain naisen identiteettiin liittyviksi kysymyksiksi.

1.2 Tutkimustehtävien asettaminen ja tutkimuksen rakenne

Analysoin tutkimuksessa naisten raskaudelle ja synnytykselle antamia merkityk-
siä ja oppimiskokemuksia laadullisen tutkimusotteen avulla. Pyrin ymmärtämään
naisten kokemaa, mutta samalla etsimään uusia näkökulmia. Tutkimus sai alkunsa
emansipatorisen, muutokseen pyrkivän tendenssin kautta. Olin itse huomannut
ongelmia raskaana olevan ja synnyttävän naisen olosuhteissa ja yleisessä suhtau-
tumisessa raskaana olevaan. Kriittinen teoria tulee mukaan tutkimukseeni erityi-
sesti filosofi Jürgen Habermasin ja Jack Mezirowin töiden kautta.

Tutkimuksessa on kolme tutkimustehtävää:

1. Ensimmäisenä tutkimustehtävänä on selvittää, miten tutkimushenkilöt
kokevat raskauden ja synnytyksen. Millaisia erilaisia merkityksiä tutkimus-
henkilöt antavat kyseisille ilmiöille?

2. Toinen tutkimustehtävä liittyy siihen,  miten aikakausi näkyy naisten ras-
kaudelle ja synnytykselle antamissa merkityksissä. Vai näkyykö se? Eroa-
vatko eri aikakausien naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merki-
tykset toisistaan?

3. Kolmannessa tutkimustehtävässä tarkastelen sitä, millaisia ovat tutki-
mushenkilöiden raskauden ja synnytyksen oppimiskokemukset. Mikä on op-
pimiskokemusten kirjo? Olen kiinnostunut sekä siitä, mitä kokemuksista
opitaan että siitä, eroavatko oppimiskokemukset laadullisesti toisistaan.

Tutkimustehtävät ovat tarkentuneet tutkimusprosessin aikana. Aivan prosessin
alussa tutkimustehtäviä oli huomattavasti enemmän. Jäsentelyn ja rajauksen jäl-
keen enää vain yksi ”Mitä raskaus ja synnytys naiselle merkitsevät?” Tutkimus-
prosessin edetessä tutkimustehtävät muotoutuivat yllä esitettyyn muotoon.

Käyttämäni tutkimusote ensimmäisen ja toisen tutkimustehtävän ratkaisemi-
sessa on fenomenografia, jolla on juurensa fenomenologisessa tietoteoriassa. Laa-
dullinen tutkimus pyrkii ihmisen toiminnan tai ajattelun  ymmärtämiseen. Feno-
menografinen tutkimus tavoittelee laadullista, henkilöiden ilmaisuista tulkittua tie-
toa. Ilmaisut tulkitaan ajatusyhteyksiään vasten. (Ahonen 1994, 126, 152.) Feno-
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menografinen tutkimus on useimmiten oppimisen tutkimista, niin myös tässä. Ta-
voitteeni on Ference Martonin kehittelemää tutkimusotetta hyväksi käyttäen etsiä
naisten kokemuksista laadullisesti erilaisia raskauden ja synnytyksen kokemisen
tapoja. Etsin ilmiöistä variaatiota. Keskityn tutkimaan koettua todellisuutta, joka
tässä tapauksessa liittyy raskaana olleiden ja synnyttäneiden naisten kokemuksiin.
Uljensin (1989, 27-29) mukaan olennainen todellisuudesta saadaan selville, kun
monien ihmisten koettu todellisuus yhdistetään. Erilaisten kokemusten variaatio
tuottaa näin yksilötasoa yleisemmän kokemussisällön. Pyrin löytämään ilmiöiden
variaation ja keskeisimmät tekijät. (ks. Marton 1997, 117.)  Tutkimukseni on ai-
neistolähtöinen sikäli, että tutkimustehtäviä ei ole muotoiltu etukäteen aikaisem-
man tutkimuksen ja teorianmuodostuksen pohjalta.

Kolmannessa tutkimustehtävässä käytän sisällön analyysia. Käytän sitä ras-
kauden ja synnytyksen oppimiskokemusten keruuseen, luokitteluun ja analysoin-
tiin. Siinä käytettävä analyysirunko on muodostettu aiemman oppimistutkimuk-
sen teorioiden pohjalta.

Olen asettanut tavoitteeksi, että tutkimus omalta osaltaan edesauttaa naisia it-
sereflektoinnin ja omista kokemuksista oppimisen edistämisessä. Kasvatustietei-
lijänä näen tällä alueella oppimisen ja opetuksen/ohjauksen ensiarvoisen merki-
tyksen. Aikuisena kehittyminen ja kasvu on pitkälti itsekasvatusta, mutta ihminen
tarvitsee tähän kasvuun myös tukea toisilta ihmisiltä. Edelleen pyrin siihen, että
työ lisää terveydenhuollon ammattilaisten ymmärrystä naisten raskauden ja syn-
nytysajan kokemuksiin niin perhevalmennuksessa kuin synnytystilanteiden hoi-
don suunnittelussa ja toteutuksessa. Myös erilaisten vanhempainryhmien (esim.
äiti–vauva-ryhmät)  ohjaajat saanevat tutkimuksesta ideoita ja näkemyksiä omaan
toimintaansa. Näin terveyskasvatuksen näkökulma on tutkimuksessa oman työn
kehittämisen ja hoitamisen kehittämisen kautta voimakkaasti mukana. Tutkimuk-
sen tavoitteena on esittää toimenpide-ehdotuksia, jotka parantavat raskaana ole-
van ja synnyttävän naisten elämän olosuhteita.  Näin muutokseen tähtäävä pyrki-
mys on esillä työssäni. Kasvatustieteilijänä haluan erityisesti korostaa elinikäisen
oppimisen ja arkipäivän oppimisympäristöjen (esim. neuvolat ja synnytyshuoneet)
kehittämisen merkitystä.

Tutkimusta aloittaessani tarkastelin raskautta ja synnytystä psykoanalyyttises-
ta ja -sosiaalisesta viitekehyksestä osin siitä syystä, että kyseisiin ilmiöihin liitty-
vää tutkimusta oli tehty näistä paradigmoista käsin. Raskaus ja synnytys nähdään
tuolloin normaalina kehityskriisinä, jonka eläminen mahdollisimman täydellisesti
mahdollistaa naisen kehityksen jatkumisen myönteisenä myös äitiyden osalta (ks.
Bibring 1959; 1961; Lagercrantz 1979). Tutkimusta tehdessä näkökulmani laajeni
ja opin näkemään, että kyseisiä ilmiöitä tulee tarkastella monesta eri näkökulmas-
ta. Lisäksi ymmärsin, että on tärkeää tarkastella niitä tarkemmin juuri arkipäivän
oppimisen näkökulmasta. Kasvatustieteen piiristä, nimenomaan aikuisen oppimi-
seen liittyvästä tutkimuksesta löytyy keinoja edesauttaa ihmisen omien kokemus-
ten reflektointia ja lisätä ihmisen itseymmärrystä  ja kasvua.
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Synnytystapahtuman korostuminen tutkimuksessa johtuu tutkijan omasta mie-
lenkiinnosta. Aineiston hankintatilanteessa – yleisönosastopyynnöissä – toivoin
naisia kertomaan nimenomaan synnytyskokemuksista. (ks. liite 1 ) Näin he keskit-
tyivät kertomuksissa synnytyksiin,  mutta toki niissä on kerrottu myös raskaus-
ajoista ja äitiydestä.

Tutkimuksessa edetään seuraavasti. Tämän Aluksi -luvun jälkeen paikannan
toisessa luvussa tutkimuksen tieteenfilosofisia-  ja oppimisteoreettisia lähtökoh-
tia. Kolmannessa luvussa siirryn käsittelemään raskaus- ja synnytyskokemusten
tutkimuksen eri näkökulmia. Otan tuolloin esille oppimisen-, naistutkimuksen-,
hoito- ja lääketieteellisen-, sosiaalipsykologisen ja psykodynaamisen tutkimuk-
sen äänet. Neljäs luku käsittää tutkimukseni ajallisen taustan kuvauksen. Olen ja-
kanut luvun siten, että ensin hahmottelen sitä muutosta, jota yhteiskunta on läpi-
käynyt siirtymässä traditionaalisesta yhteiskunnasta moderniin ja sitten modernis-
ta myöhäiseen moderniin. Tämän jälkeen kerron tutkittavan ajankohdan (1930–
1980-luvut) ja tutkittavan ajankohdan jälkeisen ajan yhteiskunnallisista tapahtu-
mista.

Viides luku kertoo, miten tutkimuksen empiirinen osa on toteutettu: miten tut-
kimusaineisto hankittiin, keitä tutkimushenkilöt ovat ja miten työssä sovelletaan
fenomenografiaa ja sisällön analyysia. Kuudennessa, seitsemännessä ja kahdek-
sannessa luvussa käsitellään tutkimustuloksia. Ensin tarkastellaan naisten raskau-
delle ja synnytykselle antamia merkityksiä ja sen jälkeen oppimiskokemuksia.
Yhdeksännessä luvussa pohditaan tutkimuksen tuloksia ja esitetään ehdotuksia
muutoksen aikaansaamiseksi raskaana olevan ja synnyttävän naisen olosuhteisiin
ja tarkastellaan ehjän raskaus- ja synnytyskokemuksen ja äitiyden ehtoja.

Viitteet

1 Hermeneuttinen ajattelutapa erottaa kaksi ymmärtämisen tasoa: 1) varsinaisen ymmär-
tämisen ja 2)  ns. esiymmärtämisen. Edellinen on sitä, mistä puhutaan tajunnallisuute-
na. Se todellistuuu merkityssuhteina. Esiymmärtäminen ei ole ymmärtämistä tajunnal-
lisessa mielessä, vaan sillä tarkoitetaan varsinaisen ymmärtämisen rajaehtojen ja sisäl-
töjen määräytymistä ihmisen situaatiossa. (Rauhala 1993, 20.)

2 Tutkimuksessa käytetään synonyymeina seuraavia käsitteitä: myöhäinen moderni-, post-
moderni- ja jälkitraditionaalinen yhteiskunta. Ensin mainittu käsite on Jarvisin (1997)
yleisesti käyttämä, postmoderni-käsitettä käyttää mm. Bauman (1996)  ja viimeksi
mainittu on erityisesti Giddensin (1995)  käyttämä.

3 Gynosentrismi pitää äitiyttä valintana eikä biologisena kohtalona ja selvästi kulttuuri-
sena ja sosiaalisena konstruktiona eikä itsestäänselvyytenä. Se keskittyi naiskeskeisesti
mm. synnytyksen ja hoivan uudelleenmuotoiluun. (Nätkin 1997, 251.)
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2 TUTKIMUKSEN PAIKANTAMINEN

2.1 Merkitysten ja oppimiskokemusten tutkimisen
tieteenfilosofiset lähtökohdat

Nykyaikaiseen maailmankatsomukseen tai yleissivistykseen ei kuulu ainoastaan
tieteen tärkeimpien tulosten tunteminen, vaan myös käsitys niistä menetelmistä ja
tutkimustavoista, joilla nämä tulokset on saavutettu. Näin tieteentieteen ja tieteen
historian ohella tieteen tutkimuksen vanhimman lohkon, so. tieteen metodiikkaa
tarkastelevan metodologian ja yleisemmin tieteellistä tutkimusprosessia tutkivan
tieteenfilosofian merkitys on kasvanut. Tieteenfilosofialla voidaan lyhyesti määri-
tellen tarkoittaa filosofisen metodin soveltamista tieteeseen  -  tutkimustoimintaan
ja sen tuloksiin. (Niiniluoto 1986, 21, 38-39.)

Sovellan tutkimuksessani fenomenologis-hermeneuttista tutkimusotetta, jonka
taustafilosofiana on aristoteelisen tradition synnyttämä ymmärtämistä ja tulkitse-
mista painottava näkemys todellisuudesta. Se nojaa humanistiseen arvoperustaan.
Aristoteelisen tradition mukaan ihmisen toimintaa ei voi rinnastaa luonnon toi-
mintaan ihmisen toiminnassa mukana olevan subjektiivisen aspektin vuoksi. Ih-
misen toimintaa ei voi selittää ottamatta huomioon ihmisen omia todellisuuskäsi-
tyksiä. Tieto on tämän näkemyksen mukaan ns. tarkoitustietoa ja tapaus tapauk-
selta syntyvää. Todellisuutta ei pyritä selittämään vaan ymmärtämään; todellisuu-
den jäsentäminen tapahtuu oivallusten ja tulkintojen avulla. Tähän traditioon no-
jaava tutkimus on tulkinnallista ja etenee käytännön havainnoista laajempiin ana-
lyyseihin. (Hirsijärvi 1985, 63-69.)

Työssäni on mukana myös kriittisen tutkimuksen piirteitä. Tutkimuksessa on
esillä emansipaation ja itsereflektoinnin merkitys. Olen johdanto-osassa selvittä-
nyt, että tutkimuksen tavoitteena on vaikuttaa vallitseviin olosuhteisiin – aikaan-
saada muutosta raskaana olevan ja synnyttävän naisen elämänpiirissä. Tämä eman-
sipatorinen ote tulee esille Habermasin tiedonintressien kautta Mezirowin (ks. esim.
1991; 1996a ) uudistavan oppimisen yhteydessä. Kriittisen tutkimusotteen tausta-
filosofiana voidaan nähdä marxilainen traditio ja siihen pohjaava kriittinen teoria.
(ks. tarkemmin esim. Niiniluoto 1984)

Esittelen seuraavissa alaluvuissa tarkemmin tämän tutkimuksen tieteenfiloso-
fisia lähtökohtia. Puhun tutkimuksen ihmis- ja tietokäsityksestä. Tämä siitä syys-
tä, että tiede ei ole pelkkää empiiristä todellisuuden tarkastelua, vaan aina tiettyjen
normatiivisten periaatteiden käyttämistä todellisuuden selittämisessä ja ymmärtä-
misessä. Näitä normeja voidaan noudattaa joko sokeasti tai tietoisesti. Tieteenfilo-
sofia on kiinteässä yhteydessä filosofian ydinasioihin: ontologiaan, tietoteoriaan
ja etiikkaan. (Juntunen & Mehtonen 1977, 11-12, 18, 23.)
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2.1.1 Tutkimuksen ihmiskäsitys

Tutkin naisten raskaus- ja synnytyskokemuksia ja niissä voidaan nähdä niin pro-
fessori Rauhalan (1983; 1995) esittämät kolme ihmisenä olemisen puolta kuin
myös kriittisen teorian ymmärrys ihmisestä oman toimintansa subjektina ja sosi-
aalisen ympäristön vaikutus ihmisen kehittymisessä. Sosiaalinen ja kulttuurinen
konteksti on keskeinen oppimisen lähde. Ihmisen kehitystä ei voi ymmärtää irral-
laan hänen elämäntilanteestaan menneisyydessä ja nykyisyydessä. (ks. esim. Ber-
ger & Luckmann 1995; Sarja 2000) Nämä vaikuttavat hänen tapaansa havainnoi-
da, ajatella, tuntea, kokea ja oppia.

Tutkimuksessani lähdetään siitä, että ihminen tietää maailmasta kokemuksen
kautta. Eksistentialistis-fenomenologinen ihmiskäsitys1 näkee ihmisen valintoja
tekevänä yksilönä, joka koko ajan luo oman kasvunsa ja elinympäristönsä toimin-
takokonaisuuksia ja pyrkii omilla teoillaan antamaan merkitystä elämälleen (Rä-
sänen 1992). Hän suuntautuu aina johonkin, on intentionaalinen ja  pyrkii löytä-
mään ja luomaan merkitystä elämälleen. Ihminen on myös tietoinen, tavoitteelli-
nen ja järkevään toimintaan kykenevä olento. Hän antaa merkityksiä sille, mitä
tekee samoin kuin sille, kuka hän on. Ihmisen elämässä on tarkoitus ja päämäärä.
(Toiskallio 1998, 48.) Kriittisen teorian edustaja Paulo Freire (1996) korostaa, että
ihminen on luonnostaan tietoa etsivä, utelias olento. Ihminen on myös elinikäinen
oppija, joka aktiivisesti rakentaa maailmaansa. (Rauste-von Wright & von Wright
1994). Hän tekee itsenäisesti arvovalintoja ja etsii identiteettiään ja joutuu otta-
maan vastuuta omasta elämästään (Hautamäki 1996, 9.) Postmodernissa aikuis-
kasvatusteoriassa aktiivisella toimijalla on kaksi vaatimusta: häneltä vaaditaan
yksilöllistä kykyä elää jatkuvassa epävarmuudessa ja edellytetään sosiaalista ky-
kyä kollektiiviseen vastuunottoon ja huolenpitoon yhteisistä asioista. (Suoranta
1998, 28.)

Tutkimuksen ihmiskäsitystä on mahdollista jäsentää jo aiemmin mainitun Lauri
Rauhalan kokonaisvaltaisen, holistisen ihmiskäsityksen (Rauhala 1995, 87) avulla
– siitäkin huolimatta, että kriittisen teorian käsitys (johon myös tutkimuksessani
tukeudun) menee pidemmälle määritellessään ihmisen olemusta, koska se koros-
taa ihmisen omaa aktiivisuutta  maailmankuvansa muodostamisessa ja perspektii-
vin muutoksessa. (ks. tarkemmin Mezirow 1991; 1996a) Rauhalan fenomenolo-
gista lähestymistapaa soveltaen naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat mer-
kitykset ja oppimiskokemukset voidaan ymmärtää ihmisen tajunnassa ilmenevik-
si mielellisiksi edustuksiksi eli merkityssuhteiksi. Merkityssuhteessa joku ilmiö
tai asiantila ymmärretään joksikin tai jonkinlaiseksi. (Rauhala 1983, 110-114.)
Näin naisen raskauteen ja synnytykseen liittyvät oppimiskokemukset konstituoi-
tuvat hänen tajunnassaan ja ovat osa  ”elämismaailmaa”. Elämismaailma on ainut-
laatuinen, yksilöllisesti koostunut ja jäsentynyt dynaaminen, holistinen ja tajun-
nallinen kokonaisuus, joka koostuu kaikesta siitä mitä ihminen on kokenut ja siitä,
miten hän ymmärtää todellisuuden ja oman olemassaolonsa. (Varto 1992, 23-24.)

Ihminen todellistuu Rauhalan (1983; 1995) mukaan ainakin kolmessa olemas-
saolon muodossa: (1) kehollisena (olemassaolo orgaanisena tapahtumisena), (2)
tajunnallisena olentona  (olemassaolo kokemisen erilaisina laatuina ja asteina) sekä
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(3) situaalisena (olemassaolo suhtautuneisuutena omaan elämäntilanteeseen eli
situaatioon). Nämä alueet ovat toisiinsa kietoutuneita ja edellyttävät toisensa ol-
lakseen itse olemassa. Ne ovat joka hetki olemassa ihmisen kokonaisuudessa, vaikka
ovatkin laadullisesti erilaisia. Ihmisten erilaisuuden ymmärtämiseksi on selvitet-
tävä kunkin olomuodon ominaisuudet. (Rauhala 1983, 25-38; 1995, 85-89.)

Kehollisuudella Rauhala (1983; 1995) tarkoittaa elämää toteuttavien ja ylläpi-
tävien orgaanisten prosessien kokonaisuutta: ihmisen biologista olemassaoloa, elin-
toimintojen säätelyä ja fyysisyyttä. Tajunnallisuus on merkityskokemusten keh-
keytymisen, olemassaolon ja toimivuuden taso ihmisessä. Ihmisen olemassaolon
perustana on se, että hän kokee ja ymmärtää jotakin. Hän tietää, uskoo, tuntee jne.
Arvot ja normit ovat suhteessa ihmiseen tajunnan kautta. Tajunnan sisällöt ovat
erilaisia ja eritasoisia merkityssuhteita, joiden yhteen kietoutuneisuutta kutsutaan
maailmankuvaksi. Kaikkien kokemisen muotojen ja laatujen ei tarvitse olla tie-
dollisesti selkeitä eikä kielellisesti ilmaistavia, sillä korkeimmat ja hienoimmat
kokemislaadut, kuten pyhyyden ja esteettisen hurmion kokeminen ovat usein sy-
viä perustunnelmia, joita ei voida tietoisuuden tasolla selkeästi määritellä. (Rau-
hala 1983, 34-38, 156-158; 1995, 86.)

Kolmas olemassaolon muoto, situationaalisuus, täydentää edellisiä. Situatio-
naalisuus tarkoittaa ihmisen (oikeammin tajunnallisuuden ja kehollisuuden) suh-
teutuneisuutta situaatioonsa. Kantasana on situaatio eli elämäntilanne, jolla tar-
koitetaan todellisuudesta kaikkea sitä minkä kanssa ihminen joutuu suhteeseen.
Se ei ole sama kuin fyysinen ympäristö. Sillä tarkoitetaan, että ihminen on aina
suhteessa johonkin: ihmisiin, tehtäviin, kulttuuriin, yhteiskuntaan jne. Situaatio
on aina yksilöllinen, vaikka eri henkilöillä voi olla samoja ja samankaltaisia ra-
kennetekijöitä. Siihen kuuluu sekä sellaisia elementtejä, joihin ihminen voi vai-
kuttaa, että sellaisia, joihin hän ei voi vaikuttaa. (Rauhala 1995, 86.)

2.1.2 Tiedosta ja tietämisestä

Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että ihmisen tietäminen on sidoksissa monin
tavoin elämiseen. Fenomenologis-hermeneuttinen filosofia korostaa, että vain elä-
mismaailman asiat voivat tulla tiedon kohteiksi. Eläminen itsessään - siis tavalli-
nen ja arkipäiväinen elämä - nostaa esiin asioita ja saa kiinnostumaan niistä. Tämä
käytännöllinen ja jokapäiväinen on tärkein syy tietää: eläminen edellyttää ratkai-
suja ja ihmiset ratkaisevat asioita tiedoksi. Ihmistä kiinnostaa erityisesti hänen
oma elämänsä ja sen perusta. (Varto 1995, 80.)

Tieto ei voi olla riippumattomana. Tietäminen tapahtuu aina jossain ympäris-
tössä, tietyistä lähtökohdista, tiettyjä päämääriä varten ja aina jonkun ihmisen tie-
tämänä. Tietämisen lopputuloksena oleva tieto on ymmärrettävissä kunnolla ja
oikein vain tässä yhteydessä. Jokainen tieto, jonka kanssa ihminen joutuu tekemi-
siin, voi johtaa tietämiseen mikäli ihminen pystyy näkemään sen merkitysyhtey-
den, jossa se on tietoa. Ratkaisevaa on kokonaisuus, se merkitysyhteys, jossa jokin
tapa tai toimi on. Tiedolla on siis aina kulttuurinen side. Kulttuurista riippumaton-
ta tietoa ei ole. Tieto kantaa mukanaan oman syntymisympäristönsä: miksi se on
syntynyt, kenelle ja mitä päämäärää varten. (emt., 95-97.)
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Näin ajattelen myös omassa tutkimuksessa. Tieto, jota tutkimuksessa etsin, on
suuressa määrin inhimillistä, subjektiivista ja arvosidonnaista; tiedon tuottajaa ei
voida siinä sivuuttaa. Tieto on rajallista ja se on sidoksissa ihmisen sosiaaliseen
elämään ja kulttuuriin. Ihminen käyttää tietoa perustanaan luodessaan uusia sosi-
aalisia ja kulttuurisia muotoja, mutta silti tieto on rajoittunutta ennustamaan, sillä
elämä itsessään on odottamatonta ja ennalta ennustamatonta.  Tutkimuksesta saa-
tava tieto ei pyri lisäämään ilmiöiden ennustettavuutta. Laadullinen tutkimus pyr-
kii lisäämään inhimillistä ymmärrystä sosiaalisesta elämästä ja herättämään kes-
kustelua ja uusia ajatuksia. Se ei pyri esittämään yhtä ainutta totuutta; eri yksilöil-
lä on kullakin omat kokemuksensa ja siten myös niihin liittyvät totuutensa. (vrt.
Syrjäläinen 1994, 77-78.)

Tutkimukseni tiedonintressi on praktis-emansipatorinen. Jokaiseen tutkimusti-
lanteeseen liittyy jokin tutkimusintressi – niin myös tähän naisten raskausajan ja
synnytyksen kokemuksia käsittelevään tutkimukseen. Intressi muodostaa olennai-
sen ja epäolennaisen kriteerin. Tiedonintresseillä Habermas tarkoittaa jonkinlaista
objektiivista rationaalisuusperustaa tieteelliselle käytännölle. Tiedonintressi on siten
eräänlainen tiedon arvon perusta. (Niiniluoto 1984, 71.) Esimerkiksi humanistisia
tieteitä hallitseva hermeneuttinen eli praktinen tiedonintressi liittyy kulttuuri-il-
miöiden merkitysten ymmärtämiseen ja siten ihmisten itseymmärryksen lisäämi-
seen kommunikaation ja traditionvälityksen avulla. Praktinen tiedonintressi pyrkii
ymmärtämiseen kielen avulla. Praktinen intressi (ja sen toiminnallinen vastike:
kommunikatiivinen toiminta) konstituoi persoonien, ilmaisujen, toimintojen, mo-
tiivien, tarkoituksien jne. todellisuuden. (Juntunen & Mentonen 1977, 196; Niini-
luoto 1984, 71-72.) Tässä tutkimuksessa praktinen tiedonintressi näkyy mm. siinä,
että tutkimus pyrkii lisäämään kyseisiin ilmiöihin liittyvää ymmärrystä tuomalla
esille erilaisia raskaudelle ja synnytykselle annettuja merkityksiä. Määrittelin tut-
kimuksen tiedonintressin myös emansipatoriseksi. Valta on yhteiskunnallinen te-
kijä, joka liittyy emansipatoriseen tiedonintressiin. Sen tavoitteena on maailman
muuttaminen. (Tuomela & Patoluoto 1976, 118-123.) Viimeksi mainittu – maail-
man muuttaminen - tulee tutkimuksessani ilmi mm. käsiteltäessä niitä ongelmia ja
puutteita, joita tutkimushenkilöt ovat raskausaikana tai synnytystilanteessa koke-
neet. Tutkimuksen tavoitteena on vaikuttaa vallitseviin asenteisiin ja hoitokäytän-
töihin. Näin tämä tutkimus liittyy kriittistä yhteiskuntatiedettä hallitsevaan eman-
sipatoriseen, vapauttavaan tiedonintressiin, jonka tehtävänä on auttaa väärästä tie-
toisuudesta vapautumista (ks. Niiniluoto 1984, 71-72).

2.1.3 Fenomenologiaa ja fenomenografiaa

Käytän kahdessa ensimmäisessä tutkimustehtävässä aineiston analysoinnissa fe-
nomenografiaa. Sitä ei voida suoraan lukea minkään tietoteorian piiriin, mutta
suuntauksella on yhteistä myös fenomenologian kanssa. Fenomenografian suhde
fenomenologiaan on lähinnä ”cousin-by-marriage” -tasoinen suhde. (Marton 1997,
117.)
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Fenomenografien lähtökohdilla on siis yhtymäkohtia fenomenologiseen filo-
sofiaan. Fenomenologisessa tutkimustraditiossa painopiste on yksilön kokemus-
maailman tutkimisessa. Ihminen kiinnittää huomion elämismaailmaan eli maail-
maan sellaisena kuin hän sen kokee. Fenomenologit pohtivat, miten elämismaail-
maa voi lähestyä riippumatta siitä, onko sen takana objektiivista todellisuutta vai
ei. Marton (1988;1995) hylkää kaksinaisen, dualistisen käsityksen näiden välises-
tä suhteesta. Vaikka kokemus on aina kokemusta jostakin, ei fenomenografiassa
oleteta erillistä objektiivista todellisuutta. Ilmiöitä tai ongelmia ei ole olemassa
ilman ihmisen ajattelua tai kokemusta. On yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin.
(ks. myös Uljens 1992.)

Vaikka fenomenologian tutkimuskohteena on kokemus, sen sisällä on niin monia
suuntauksia, jotka vaikeuttavat tilannetta fenomenografien kannalta. Alun alkaen
fenomenologia halusi kehittää yhden teorian kokemuksen tutkimiseen käyttämäl-
lä metodia, joka pohjaa filosofiaan. Filosofit tutkivat ilmiötä oman kokemuksen
kautta, kun taas fenomenografit valitsivat empiirisen orientaation. He tutkivat toisten
ihmisten kokemuksia. Näin nämä kaksi eroavat tavassa, jolla ne ryhtyvät tutki-
maan kokemusta. (Marton 1997, 116-117.)

Fenomenologia tekee eron esitietoisen kokemuksen ja käsitteellisen ajattelun
välillä. Fenomenografia ei tee tätä erottelua. Koetun ilmiön rakenne ja merkitys
voidaan löytää sekä esitietoisesta kokemuksesta että käsitteellisestä ajattelusta.
Fenomenografia keskittyy ilmiöiden kokemisen tapoihin, tapoihin nähdä ne, saa-
da niistä tietoa ja löytää niihin liittyviä taitoja. Päämääränä on löytää variaatio ja
variaation rakenne niistä tekijöistä, jotka määrittävät ilmiötä. Samanaikainen tie-
toisuus kaikista kriittisistä tekijöitä tulee lähelle fenomenologien olennaisen (es-
sence) etsintää, mutta fenomenografit pitävät tätä väliaikaisena tilana. Kokoelma
ilmiön laadullisesti eri tavoin koetuista mahdollisuuksista on lopullinen, mutta ei
suljettu. Tieteen kehittyminen ym. tekijät tuovat mukanaan uusia tapoja kokea
kyseinen ilmiö. (Marton 1995, 178-179.)

Fenomenologisen ja fenomenografisen tutkimuksen tarkoitus eroavat toisis-
taan. Fenomenologisen tutkimuksen tarkoituksena on saada esille kokemuksen
runsaus ja yltäkylläisyys eli kaikki se, mitä ihminen kokee ja miten  hän kuvaa
ilmiötä. Fenomenologi pyrkii kuvaamaan yksilön elämismaailmaa eikä niinkään
niitä kuvauskategorioita ja ilmiön loogista hierarkiaa, jota taas fenomenografi et-
sii. (Marton 1997, 117.) Fenomenologi pyrkii löytämään ilmiöstä sen, mikä on
olennaista - sen, mitä ei ilmiöstä voida ottaa pois. Fenomenologinen tutkimus etsii
siis sitä, mikä on keskeisintä käyttämissämme käsitteissä. (Larsson 1986, 11.)

Yhteenvetona eroista Marton (1988, 152-154; 1997, 116-121) tuo esille seu-
raavat näkökohdat2:

1) Fenomenologinen tutkimus pyrkii kuvaamaan tutkittavan ilmiön välitöntä
kokemusta. Kohteen ja sen kokemisen katsotaan olevan yhtä. Kokemus kertoo näin
ilmiöstä. Ensimmäisen asteen tutkimuksessa tutkijan painopiste on tutkimuksen
kohteessa ja tästä syystä tutkijan oma kokemus sulkeistetaan. Fenomenologisessa
tutkimuksessa tutkijan tietoisuus halutaan syrjään kokemuksen kohteesta ja tietoi-
suuden rakentavat toiminnat halutaan takaisin siihen olotilaan kuin ne olivat aikai-
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semmin. Tutkija tutkii omaa kokemustaan reflektoimalla sitä. Fenomenografiassa
tutkija tutkii toisten ihmisten kokemuksia reflektoimalla niitä. Toisen asteen tutki-
musnäkökulma tarkoittaa sitä, että tutkija on kiinnostunut siitä, kuinka joku kokee
jotain, kuinka ilmiö tutkittavalle näyttäytyy. Ei ole kysymys siitä, onko se jokin
totta vai tarua vaan miten toinen ihminen kokee sen ilmiön. (ks. myös Larsson 1986,
12)

2) Fenomenologien huomion kohteena on ”essence”. Vaikka sen tulkinta vaih-
telee, ihmisen kokemus tutkimuskohteena viittaa olennaiseen, yhteiseen intersub-
jektiiviseen merkitykseen. Fenomenografi pyrkii sen sijaan kuvaamaan todellisuu-
den tietyn aspektin ymmärtämisessä ilmeneviä eroja. Yritetään tavoittaa yksilöiden
erilaiset tavat käsittää/kokea ilmiö. Tutkimuksen tavoitteena on variaation löytämi-
nen. Käsittämistapojen vaihtelun rakenne on kokemuksessa olennaista.

3) Fenomenografiassa kokemuksen tutkimisessa huomio kiinnitetään - toisin
kuin fenomenologiassa – kohteen tiedolliseen käsittämistapaan. Sen ohella kiin-
nostuksen kohteena on myös elämyksellinen kokeminen. Mitä ajatellaan ja miten
koetaan ovat molemmat tarkastelun kohteena. Niitä ei eroteta toisistaan. (ks. myös
Uljens 1989, 23-27.) Fenomenologia on metodinen suuntaus ja fenomenografia
korostaa sisällön ja rakenteen merkitystä. Fenomenologinen tutkimus kohdistuu tie-
toisuuden esitietoisille tasoille. Fenomenografiassa käsitellään sekä käsitteellisiä
että kokemuksellisia asioita. Myös fenomenografisessa tutkimuksessa voidaan pu-
hua olennaisen tavoittamisesta. Kysymys on siitä, että pyritään löytämään käsityk-
sissä ilmenevän vaihtelun takana oleva rakenne, joka on jonkin kokemuksen olen-
nainen aspekti. Kun tämä on havaittu, voidaan myös todeta loogisia suhteita eri
ilmiöiden käsittämistapojen välillä. Tällainen suhteiden löytäminen on fenomeno-
grafiassa tärkeää. Tällöin kuvataan eri käsittämistavat suhteessa toisiinsa.

Yhteistä fenomenologiassa ja fenomenografiassa on, että huomion kohteena
on ihmisen subjektiivinen kokemus ympäröivästä maailmasta. Niinpä kokemuk-
sellisuus, ihmisen suhde ympäröivään maailmaan, sidonnaisuus sisältöön sekä ih-
misen toiminnan ohjautuminen hänen kokemuksistaan ja laadullisuus ovat yhtei-
siä molemmissa. Molemmat tunnustavat myös sen, että tieto pohjaa kokemuk-
seen, myös tieteellinen tieto. (Marton 1988, 152-153.)  Molempien lähtökohtana
on ihmisten jokapäiväinen, intersubjektiivinen elämismaailma, jonka he omaksu-
vat luonnollisen asenteensa mukaisesti itsestään selvänä jokapäiväisenä todelli-
suutenaan.

Tiedon sosiaalisen sidonnaisuuden ja jakautumisen seurauksena eri yksilöillä
ja ihmisryhmillä on hallussaan erilaista tietoa. Tämän johdosta eri yksilöt ja ih-
misryhmät pitävät eri asioita ja erilaisia tietovarantoja relevantteina. (Berger &
Luckmann 1995, 219.) Näin ymmärrän myös oman tutkimustehtäväni mielekkyy-
den, koska tutkin arkielämää; naisten raskauden  ja synnytyksen oppimiskoke-
muksia.
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2.2 Merkitysten ja oppimiskokemusten tutkimisen
oppimisteoreettiset lähtökohdat

Tutkimuksen oppimisteoreettinen perusta löytyy kokemuksellisen ja uudistavan
oppimisen maailmasta. Keskeisimmät vaikuttajat ovat aikuiskasvatustieteen pro-
fessorit Peter Jarvis ja Jack Mezirow. Tässä luvussa määrittelen tutkimuksen oppi-
misteoreettisia lähtökohtia.

Kokemuksellisen oppimisen (kuten myös uudistavan oppimisen, lisäys TP) tie-
teenfilosofinen perusta löytyy ajatuksesta, että ihmiset ovat toimijoita eivät sivus-
taseuraajia.  Nämä ajatukset sopivat hyvin tilanteeseen, jossa modernin universaa-
li rationaalisuus, tieto ja totuus on tehty kyseenalaiseksi: äärimmilleen vietynä ei
ole mitään yleispätevää tietoa vaan ainoastaan paikallisia ja osittaisia tietoja. Pe-
rusteluja löytyy myös postmodernille ominaisesta suhteesta kaikkiin tietämisen
muotoihin. Kaikki tietämisen muodot ovat vain osittaisia ja näkökulmiin sidottu-
ja. Tiede samoin kuin käytännöllinen tieto ovat vain eräitä ja sinänsä rajallisia
tapoja tehdä maailma ymmärrettäväksi. Postmodernissa tilanteessa kaikki ovat tie-
don tuottajia. Sitä ollaan nimenomaan osallistumalla, ei tarkkailemalla. (ks. Tois-
kallio 1998, 43.)

Kokemusoppimista (ja uudistavaa oppimista, lisäys TP) voidaan näin pitää vas-
tareaktiona modernisaation luomalle tilanteelle, jossa asiantuntijat julistavat ja
kuulijat kuuntelevat. Moderni maailma oli luonut kuvan, jossa tiedon oletettiin
sijaitsevan ihmisen ulkopuolella – se oli objektiivinen totuus ja ihmisten tuli oppia
ja sisäistää se, jotta he voisivat toimia oikein. (Jarvis 1993, 183.) Myöhäinen mo-
derni aika ei näe oppimista näin vaan korostaa toimijan aktiivista osuutta oman
maailmankuvansa muodostajana. (ks. tarkemmin esim. Rauste-von Wright & von
Wright 1994)

2.2.1 Kokemuksesta, merkityksen antamisesta, oppimisesta ja kasvusta

Kokemus on aina kokemus jostakin. Käsite kuvaa ihmisen oppimisen, kasvamisen
ja kulttuuriin sosiaalistumisen prosesseja. Kokemuksessa tapahtuu jotain tulkitsi-
jalle itselleen. Kokemukseen kuuluu tietoisuuden rekonstruoiminen. Elämä on
kokemuksien virta. Kokemukset ovat aistimuksia, elämyksiä, tunteita, tuntoja, tun-
tumia ja tunnelmia. (Turunen 1997, 131.)  Nainen voi esimerkiksi havaita synny-
tyksen kokemukseksi, jolla on ollut vaikutusta hänen itseluottamuksensa kasvuun
tai oppimiseen yleensä, mutta se voi olla myös kokemus, joka lannisti hänet.

Kokemuksen merkitys on mahdollista ymmärtää kokemukseen liittyvien tilan-
teiden, olosuhteiden ja kulttuuristen merkitysmaailmojen kautta. Jokaisella koke-
muksella on oma kokemushorisonttinsa, joka on juurtunut ihmisen elämismaail-
maan. Horisontti tarkoittaa tajunnallista ymmärtämisyhteyttä, merkityssuhteista
muodostunutta suhdejärjestelmää, joka viittaa koetun maailman historiallisuuteen.
(Rauhala 1981; 9-10; 1993, 16-17.) Horisontti on kokemusten kooste, joka syntyy
merkityksistä ja on elämän merkityskokonaisuus. Horisonttina kokemukset ovat
muuttuva ja uutta luova kokonaisuus; jo koetut merkitykset vaikuttavat siihen, miten
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uusi koetaan. Merkitykset eivät muodostu mekaanisesti vaan elävät. Uusia koke-
muksia ei voi pakottaa: ihminen kokee ja oppii vain suhteessa aiemmin koettuun
ja oppimaan. (Varto 1995, 78-79; ks. myös Jarvis 1987)

Kokemus on todellisuutta koskevien tietojen saamista ja merkityksenantamista
siten, että aikaisempiin tietoihin tulee jokin olennainen lisä ja ihminen muuttuu.
Kokemukset voivat olla sisäisiä tai ulkoisia. Sisäinen maailma on suurimmalta
osalta ihmisen oma ja ulkoinen se, jonka hän jakaa toisten ihmisten kanssa. Ihmi-
sen maailmansuhde rakentuu kokemisesta ja sen ajattelemisesta. Kokemus eli jo-
kapäiväinen elämä asettaa tavallisesti pelkästään pohtimalla saadut aikaansaan-
nokset omille paikoilleen. (Varto 1995, 76.) Merkitysten antaminen ei tapahdu
eristyksessä vaan tietyssä kontekstissa. Ne annetaan dynaamisessa vuorovaiku-
tuksessa ihmisen ja yhteiskunnan välillä. Millään sosiaalisella tilanteella ei ole
merkitystä sinänsä; kahdella ihmisellä voi olla aivan erilainen tulkinta samasta
tapahtumasta. Ihmisillä on erilainen elämänhistoria, jonka johdosta kokemukset
ovat erilaisia ja merkitykset ovat sosiaalisesti rakentuneita ja kontekstisidonnai-
sia. Edelleen tarve ymmärtää omaa kokemusta on inhimillisistä tarpeista perusta-
vin (Merriam & Heuer 1996, 246-247; ks. myös Jarvis 1987; Mezirow 1991.)

Siinä missä määrällinen tutkimus operoi luvuilla, laadullinen tutkimus operoi
merkityksillä. Merkitykset välittyvät kielen ja toiminnan kautta. Merkityksen an-
taminen on itse asiassa erottelun tekemistä. Merkitykset nousevat sosiaalisesta
toiminnasta ja ovat eräänlaisia sosiaalisia rakennelmia. (Dey 1993, 10-11.) Merki-
tyksen antaminen tarkoittaa kokemuksen ymmärtämistä: tietynlaisen tulkinnan
laatimista siitä. Kun ihminen sitten myöhemmin käyttää tätä tulkintaa päätöksen-
teon tai toiminnan ohjenuorana, merkityksen antaminen on muuttunut oppimisek-
si. (Mezirow 1996a, 17).

Kokemusten tulkintaperusteena voidaan pitää merkitysperspektiiviä, joka on
ihmisen henkilökohtainen viitekehys tai paradigma. Sen avulla ihminen liittää ja
jäsentää uusia kokemuksia aikaisempiin. (Mezirow 1991, 37-63, 150.) Merkitys-
perspektiivillä on kolme erityistä ilmenemismuotoa: 1) vahvistunut itsetunto, 2)
kriittisempi ymmärrys siitä, miten ihmisen sosiaalinen ja kulttuurinen ympäristö
on muovannut hänen uskomuksiaan ja tunteitaan ja 3) toimivampia strategioita ja
vahvuuksia ryhtyä ”sanoista tekoihin”. (emt., 161.) Myös Jarvisille (1992) oppi-
minen on merkityksen antamisen prosessi ja yritys ymmärtää omia elämänkoke-
muksia. (emt., 89-90.) Merriam & Heuerin (1996, 250-252) mallissa  (kuvio 1)
esitetään merkityksen antamisen, aikuisen oppimisen ja kasvun välinen suhde. Sen
kautta on mahdollista ymmärtää myös naisen raskaus- ja synnytyskokemusten
suhdetta oppimiseen ja ihmisenä muuttumiseen.
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Kuvio 1 Merkityksen antaminen, oppiminen ja kasvu (emt., 252)

Mallissa oppiminen syntyy halusta ymmärtää omaa kokemusta (vrt. Jarvis 1987;
Mezirow 1991, 1996a). Merkityksen antaminen tapahtuu sosiaalisessa ympäris-
tössä. Ihminen tuo tilanteeseen mukanaan aiemmat merkitykset. Jos ihmisen mer-
kitysjärjestelmä hyväksyy kokemuksen (hän voi ymmärtää sen aikaisempien ko-
kemusten perusteella), on mahdollista, että oppimista tapahtuu, mutta ei kehitystä
ja kasvua. Vain silloin, kun ihminen ei pysty ymmärtämään kokemusta aiemman
perusteella, voi kehitystä tapahtua. (vrt. Jarvis 1987) Jotta oppimista ja kasvua
voisi tapahtua, on ihmisen sitouduttava kokemuksen pohdintaa. Tätä kutsutaan
reflektioksi.

Aikuisen oppiminen ja kasvu ymmärretään tutkimuksessani Merriam & Heu-
erin (1996), Mezirowin (1991, 1996) ja Jarvisin (1987) esittämän mukaisesti (ks.
tarkemmin s. 30 eteenpäin). Kehitys ja kasvu merkitsevät usein hyppäyksittäin
tapahtuvaa laadullista muutosta ihmisen tavoissa ajatella, tuntea ja toimia. Kehi-
tys on muutosajatuksen synonyymi. Kehitys ei merkitse välttämättä niinkään har-
monista, jatkuvaa etenemistä, vaan myös erilaisten kriisien kautta polveilevaa
muutosta. Kehitys on enemmänkin laadullinen kuin määrällinen prosessi. Toisaal-
ta myös rauhallisempi kehitys on mahdollista. (ks. Ahteenmäki-Pelkonen 1997)

Elämänkokemus
Tarve ymmärtää kokemusta, 
antaa kokemukselle merkitys

Merkityksen antaminen 
ei onnistu
- kokemus ”ei istu” aikaisempiin 
kokemuksiin

Merkityksen antaminen onnistuu
- kokemus ”istuu” hyvin aikaisempiin 
kokemuksiin

Sitoutuminen 
kokemuksen tarkasteluun

Siirto laajempaan persoonalliseen
ja sosiaaliseen kontekstiin

Merkitysjärjestelmä muuttuu
(kehittyneempi, kompleksisempi)

aika
tuki



20

Tutkimuksessa lähdetään siitä, että oppiminen syntyy kokemuksesta. Koke-
muksellisen oppimisen ydin on kokemuksen subjektiivinen tulkinta. Oppimisessa
on kyse merkityksen antamisesta, kokemuksen ymmärtämisestä ja tulkinnasta.
Kokemuksen tulkinta on jatkuva prosessi. Koska se tapahtuu muuttuvassa yhteis-
kunnassa, oppiminen on luonteeltaan muuttuvaa ja uudistavaa. Eivät konkreetit
tapahtumat sinänsä vaan niille tulkinnassa annettavat merkitykset ovat oppimisen
avain. (Jarvis 1993, 183.)

Niin kauan kuin ihminen tiedostaa ja on tietoinen omista kokemuksistaan, hän
kykenee oppimaan. Kokemus on kaiken oppimisen perusta, mutta itse oppiminen
on monimutkaisempi prosessi. (Jarvis 1987, 16.) Kokemuksia on kahdenlaisia:
ensisijaisia ja toissijaisia. Ensin mainituilla tarkoitetaan tosiasiallisia kokemuksia,
joita ihmisellä on tietyssä tilanteessa ja joissa hän on suorassa vuorovaikutuksessa
toisiin ihmiseen ja asioihin. Jälkimmäiset ovat kokemuksia, jotka saadaan usein
siten, että toiset kertovat omista kokemuksistaan – esimerkiksi median kautta. Tois-
sijaiset kokemukset välittyvät usein kielen avulla, sen sijaan ensisijaiset kokemukset
eivät ole luonteeltaan kielellisiä. (Jarvis 1992, 180-181; 1995, 67,75-80; 1997b,
52,90.)

Kokemus on sidottu aikaan, tilaan, yhteiskuntaan ja subjektiivisuuteen. Henki-
lökohtainen kokemus on itsessään konstruktio, sillä ihminen tuo jokaiseen elä-
mäntilanteeseensa oman elämänhistoriansa. Minän ja tilanteen välillä on vuoro-
vaikutus ja tämän vuorovaikutuksen seurauksena kokemus. Kokemus muuttuu jok-
sikin, josta opitaan. Tämä muuntaminen tapahtuu useiden prosessien välityksellä.
Ihmiset oppivat, jotta voivat sopeutua muutokseen, mutta samanaikaisesti oppimi-
nen auttaa synnyttämään muutosta (Jarvis 1992, 127, 215; 1995, 65-66.)

Vaikka jokainen kokemus on mahdollinen oppimiskokemus, jokaisesta koke-
muksesta ei opita. Jarvisin (1987) mukaan ihminen voi kasvaa ja kehittyä oppi-
miskokemusten tuloksena tai säilyä muuttumattomana tai peräti oppia vääriä asi-
oita. Oppimisen tuloksena myönteisessä tapauksessa voi olla kokeneempi ihmi-
nen, jolla on uutta tietoa, uusi taito, toisenlainen asenne, muuttunut minäkäsitys
tai mikä tahansa edellä mainittujen yhdistelmä. (ks. Jarvis 1987, 16-27, 128; 1993,
185-186.) Näin myös raskauden ja synnytyksen ollessa kyseessä. Oppimiskoke-
mukset eivät aina johda myönteiseen kehitykseen. Kun opitaan vääriä asioita, sillä
on yhteneväisyyksiä Deweyn ei-kasvatuksellisten kokemusten kanssa, sillä jotkut
kokemukset voivat olla sellaisia, että ne johtavat ei-toivottuihin oppimistuloksiin.
Tuolloin ihminen muuttuu kielteiseen suuntaan. Oppimisesta voi siis seurata yllät-
täviä tilanteita. (ks. tarkemmin Jarvis 1987; 1997a.)

Tässä tutkimuksessa lähdetään Martonin (1980; 1993), Säljön (1979), Jarvisin
(1987; 1995) ja Mezirowin (1981;1991;1996a) tapaan siitä, että on olemassa eri-
laisia oppimisen muotoja. Edellä mainitut oppimisen asiantuntijat ovat kukin oman
tutkimuksensa myötä määritelleet oppimisen tasoja ja lajeja. Tutkimuksessa tu-
keudutaan erityisesti Jarvisiin ja Mezirowiin, joiden näkemyksiä oppimisesta sel-
vitetään tarkemmin tutkimuksessani sivulta 43 lähtien.
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2.2.2 Merkittävistä oppimiskokemuksista

Tutkimuksen kolmannessa tutkimustehtävässä pohditaan sitä, millaisia oppimis-
kokemuksia raskaus- ja synnytys ovat naisille olleet. Raskaus- ja synnytyskoke-
mukset ymmärretään tutkimuksessa elämänkokemuksina, jotka antavat mahdolli-
suuden oppia, mikäli ihminen osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia.
Mikä tekee elämänkokemuksesta oppimisen kannalta merkityksellisen? Aiemmissa
tutkimuksissa (ks. esim. Merriam & Clark 1993) on todettu, että suurin osa oppi-
miskokemuksista ei ole peräisin muodollisen koulutuksen piiristä vaan pikem-
minkin erilaisista informaaliseen oppimiseen liittyvistä tilanteista. Naisten elä-
mässä keskeiset oppimiskokemukset olivat tutkimuksissa liittyneet erityisesti ys-
tävyys- ja rakkaussuhteisiin. Elämä mahdollistaa oppimiselle lukuisia tilaisuuk-
sia, mutta tiedetään aika vähän siitä, miksi tietyistä elämänkokemuksista opitaan
ja toisista ei. Tai sitä, mitä niistä opitaan ja miksi toisilla kokemuksilla on suurem-
pi vaikutus kuin toisilla. (emt., 129.)

Kun kokemus on ihmiselle merkityksellinen, siitä tulee oppimisen perusta, joka
saa aikaan myönteisen oppimisen spiraalin (ks. Kolb 1984).  Jotta jokin oppimis-
kokemus voidaan kokea merkittäväksi, sen tulee omata joko henkilökohtaista tun-
neperäistä vaikuttavuutta tai kokemuksen tulee muuten olla subjektiivisesti mer-
kittävä. Oppimisen tekee ihmiselle merkittäväksi se, että oppiminen aikaansaa uusia
taitoja, tietoja, itsen tai elämänperspektiivin laajennusta tai muutosta. Edelleen
siihen kuuluu se, että oppijan tulee arvostaa oppimaansa. Samat kokemukset voi-
vat olla toisille henkilökohtaisesti merkittäviä ja toisille tyystin merkityksettömiä.
(Merriam & Clark 1993, 129-135.)

Merkittävillä oppimiskokemuksilla on vaikutusta ihmisen elämään. Raskaus ja
synnytys ovat naiselle kokemuksia, jotka voivat antaa hänelle mahdollisuuden oppia.
Omien kokemusten muisteleminen voi toimia omaa elämää, identiteettiä ja maail-
mansuhdetta jäsentävänä prosessina, jossa kokemuksen kertoja alkaa ymmärtää
omaa elämäänsä ja toimintaansa uudella tavalla. Merkittävien elämänkokemusten
tutkiminen voi näin johtaa oman elämän filosofiseen tarkasteluun ja henkilökoh-
taisen arvoperspektiivin muuttumiseen. (Merriam & Clark 1993, 134.) Erilaisten
elämänkokemusten mahdollistamaa oppimista tai ei-oppimista Merriam & Clark
(1993, 137) kuvaavat seuraavasti:
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Kuvio 2 Oppiminen ja ei-oppiminen Merriam & Clarkin (1993) mukaan

Kaikilla elämänkokemuksilla on mahdollisuus ainakin periaatteessa muodos-
tua merkittäväksi oppimiskokemukseksi, mutta se edellyttää näiden kokemusten
tietoista huomioimista ja reflektointia. Ihmisen on oltava ainakin jonkin verran
sitoutunut omien kokemustensa reflektointiin. (emt., 137.)

Merkittäviä oppimiskokemuksia voidaan määritellä suhteessa elämänkulkuun
ja identiteettiin siten, että merkittäviä oppimiskokemuksia ovat sellaiset oppimis-
kokemukset, jotka elämänkertomuksen perusteella näyttivät ohjanneen elämän-
kulkua ja /tai muuttaneen tai vahvistaneen yksilön identiteettiä. (Antikainen 1996,
251-252.) Merkittäville oppimiskokemuksille on ominaista hyvin laaja kirjo eri-
laisia elämänkokemuksia, joita Antikainen (emt., 254-256) erottelee seuraavasti:

1. Kokemukset voivat vaihdella kestoltaan; osa on lyhytkestoisia, osa tapahtuu pit-
kän ajanjakson kuluessa.
2. Kokemukset saattavat vaihdella laatunsa ja jatkuvuutensa suhteen; kokemukset
voivat olla sekä myönteisiä että kielteisiä.
3. Kokemukset saattavat vaihdella oppimisen intressin tai alan suhteen, sillä yksilöt
orientoituivat opiskeluun hyvin eri tavoilla.
4. Kokemukset saattavat erota sen suhteen, missä ympäristössä tai tilanteessa ne
tapahtuivat. Jotkut liittyvät formaalisiin tilanteisiin, jotkut enemmän informaalisiin
tilanteisiin.
5. Kokemukset voivat vaihdella myös sisällön suhteen. Ne saatetaan liittää erilais-
ten praktisten, kognitiivisten, sosiaalisten tai kommunikatiivisten taitojen oppimi-
seen.

Traumaattiset kokemukset muistetaan usein hyvin, koska ne ovat olleet niin
merkittäviä. Näin tapahtuu osalle ihmisistä ja heille näistä kokemuksista usein
muodostuukin oppimiskokemuksia, joiden myötä he kasvavat ihmisenä. (ks. Jar-

Kokemus

Oppiminen
(kokemus otetaan huomioon
ja sitä reflektoidaan)

Ei-merkityksellinen
(voi sisältää laajenemista 
mutta sitä ei arvosteta)

Ei-oppiminen
(kokemusta ei oteta 
riittävästi huomioon)

Merkityksellinen
(subjektiivisesti arvostettu ja
omaa joko laajentavaa tai 
muuttavaa vaikutusta)
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vis 1987)  Aikuisuutta tarkastellaan tutkimuksessani muutoksen näkökulmasta.
Mezirow (1991; 1996a) toteaa, että vaikeudet ja ristiriidat tuovat usein esille ihmi-
sen sisimmän olemuksen. Omista kokemuksista kertominen voi lisätä ihmisen tie-
toisuutta mahdollisuuksistaan. Siten esimerkiksi kielteisten kokemusten reflek-
tointi voi olla eräänlainen terapeuttinen kokemus ja mahdollisuus oman minuuden
uudenlaiseen tiedostamiseen. Näin voi tapahtua myös naisten kirjoittaessa omia
raskaus- ja synnytyskokemuksiaan. Kaikki eivät  kuitenkaan kasva vaikeuksien
myötä. Lopputulokseen vaikuttaa ihmisen aiempi elämänhistoria ja hänen tapansa
reagoida kokemukseen eri tavalla. Kokemuksellinen oppimisprosessi sisältää myös
reflektioprosessiin vaikuttavien myönteisten ja kielteisten tunteiden työstämistä
(ks. tarkemmin Boud et al. 1985, 18-40).

Viitteet

1 Ihmiskäsityksen tulee paljastaa ensisijaisesti se, millaisissa olemisen perusmuodoissa
ihminen on reaalistunut eli todellistunut. Ihmiskäsityksen tulee myös perustella ja siten
filosofisesti oikeuttaa ihmistutkimuksessa nyt ja aina väistämättömästi vallitseva prob-
lematiikkatyyppien erilaisuudesta johtuva monitieteisyys. Toisaalta sen pitää osoittaa,
että ihminen on kokonaisuus. (Rauhala 1983, 14-15.)

2 Käyttämäni tekstikoko on yhteenvedossa normaalia tekstikokoa pienempi siitä syystä,
että tämä osuus on tutkimuksen kannalta vähemmän tärkeä. Siinä kuitenkin kiteytetään
keskeisimmät asiat lyhyesti ja näin ollen osuus puoltaa asemaansa.
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3 RASKAUS- JA SYNNYTYS-
KOKEMUSTEN TUTKIMISEN

MERKITYKSESTÄ

Olen lähtenyt etsimään tutkimuksessa naisten raskauteen ja synnytykseen liittyviä
merkityksiä ja oppimiskokemuksia heidän omista lähtökohdistaan; itse kirjoitta-
mista kertomuksista. Tässä luvussa perustelen ensin sitä, miksi näiden kokemus-
ten tutkiminen on tärkeää. Sen jälkeen kokoan teoriaosan yhteen. Teoriaosan koonta
toimii tutkimuksen orientaatioperustana. Tämä luku (kuten myös kuvio 3) on syn-
tynyt tutkimusprosessin loppuvaiheessa, sen jälkeen kun olin sekä perehtynyt ai-
kaisempaan tutkimukseen, eri teorioihin että analysoinut aineistoa. Tutkimuksen
raportointijärjestys poikkeaa näin tutkimuksenteon järjestyksestä, mutta uskon työn
avautuvan lukijalle paremmin tällä tavalla.

Tutkimuksen keskipiste on synnytyksessä. Synnytyskokemuksena ymmärre-
tään sitä kokonaisvaltaista elämystä, jonka lapsen syntyminen naisessa herättää.
Nummenmaa (1985) toteaa, että se voi olla sisällöltään naisen yleinen tunneilma-
us ”Se oli maailman ihanin asia”  tai eritellympi kuvaus synnytyksen eri vaiheis-
ta, omasta käyttäytymisestä synnytyksen aikana, kivuista, peloista ja lapsen ensi-
kohtaamisesta. Olennaista on, että synnytyskokemus on äidin subjektiivinen ko-
kemus eikä se välttämättä kovin hyvin vastaa synnytystä ulkopuolisena seurannei-
den havaintoja. Niinpä esimerkiksi kätilön ja äidin arviot synnytyksen elementeis-
tä kuten fyysisestä rasittavuudesta, kivuliaisuudesta tai pelottavuudesta eivät vält-
tämättä ole samanlaisia. (emt., 67.)

Synnytyskokemuksen merkitystä naiselle perustellaan niillä tutkimustuloksil-
la, joita on saatu tutkittaessa esimerkiksi äitien muistikuvia synnytyksistään.  Nai-
selle on tärkeää pystyä integroimaan synnytyksessä kokemansa elämys niin, että
hän myös tunnetasolla tietää mitä synnytyksessä tapahtui ja ymmärtää millainen
hän oli. Ne naiset, jotka ovat unohtaneet tai torjuneet osia synnytyksestään, koetta-
vat jälkeenpäin tavoittaa näitä puuttuvia palasia. He haluavat puhua niiden henki-
löiden kanssa, jotka olivat synnytyksessä läsnä saadakseen synnytyksestä integ-
roidun kuvan. Nekin naiset, jotka muistavat koko synnytyksensä, haluavat yhä
uudelleen käydä sitä läpi mielessään, joko yksin tai jonkun synnytykseen osallis-
tuneen kanssa. (Niemelä & Heino 1980, 7.)

Myös uudelleensynnyttäjän on hyvä käydä läpi aikaisempia synnytyskokemuk-
siaan ja tavata henkilöitä, jotka olivat synnytyksessä mukana. Esimerkiksi Lundis-
sa, Ruotsissa, on työskennelty aktiivisesti synnytyspelkojen ennaltaehkäisyn pa-
rissa. Naisia rohkaistaan kirjoittamaan omia ajatuksia raskaudesta ja synnytykses-
tä, toivomuksistaan, peloistaan jne. (Kätilölehti 1/1991, 10.) Myös Suomessa use-
at synnytyssairaalat ovat aloittaneet synnytyspelkojen käsittelyyn liittyvän tuki-
toiminnan ja synnytyksen jälkeen on useimmissa sairaaloissa mahdollisuus käydä
läpi synnytykseen osallistuneen kätilön kanssa synnytyksen eri vaiheet (Ahonen
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&  Klemettilä 1996, 40-51). Näin kielteisten oppimiskokemusten reflektointi voi
olla terapeuttinen prosessi ja mahdollisuus oman minuuden uudenlaiseen tiedos-
tamiseen sekä omien tunteiden ja emootioiden ymmärtämiseen.

Elämänkulun muutostapahtumat (kuten lapsen syntymä), siirtymävaiheet ja
valintatilanteet (elämä lapsen kanssa tai ilman) saattavat olla samalla merkittäviä
oppimiskokemuksia. Omien elämänkokemusten tarkastelu on toimintaa, joka kyt-
keytyy läheisesti elämän merkityksen ja tarkoituksen hahmottamiseen ja ymmär-
tämiseen ja voi auttaa yksilöä esimerkiksi hyväksymään tekemisiään ja valinto-
jaan. Persoonallisesti merkittävien oppimiskokemusten muisteleminen voi muo-
dostua omaa elämää, identiteettiä ja maailmansuhdetta jäsentäväksi prosessiksi.
Merriam ja Clark (1993, 13) toteavat, että merkittävien elämänkokemusten tutki-
minen voi johtaa myös oman elämän filosofiseen tarkasteluun ja henkilökohtaisen
arvoperspektiivin muuttumiseen.

Aiemman tutkimuksen (ks. Vallimies-Patomäki 1998) mukaan synnytyskoke-
muksen sisältö muotoutuu useista eri tekijöistä. Jokaisella raskaana olevalla nai-
sella on oma ainutlaatuinen henkilökohtainen perhe- ja kulttuuritaustansa, jotka
vaikuttavat hänen synnytyksensä kulkuun ja synnytyskokemukseen. Nainen tuo
synnytykseen elämänhistoriansa, joka ulottuu niinkin kauas kuin naisen omaan
lapsuuteen ja syntymään. Siis jopa sekin, mitä nainen tietää omasta syntymästään,
vaikuttaa hänen tapaansa saattaa oma lapsi maailmaan. (Odent 1986, 23.)

3.1 Raskaus- ja synnytyskokemusten tutkimisen eri näkökulmat

Raskautta ja synnytystä voi tutkia eri näkökulmista. Seuraavassa tarkastelen ilmi-
öitä kasvatustieteen-, yhteiskuntapainotteisen naistutkimuksen-, hoito- ja lääke-
tieteen-, vuorovaikutusta korostavan sosiaalipsykologisen-  ja psykodynaamisen
tutkimuksen kautta. Eri tieteenalojen piirissä tehty tutkimus on osittain päällek-
käistä, mutta jaottelu jäsentää niitä eri näkökulmia, joista raskautta, synnytystä ja
äitiyttä on mahdollista tarkastella.

Kasvatustieteilijänä on erityisen kiinnostunut oppimisen näkökulmasta. Halu-
an selvittää, millaisia oppimiskokemuksia naisilla on raskaudesta ja synnytykses-
tä. Ovatko oppimiskokemukset myönteisiä? Ovatko kokemukset kielteisiä kuten
esimerkiksi itseluottamuksen menettämistä tai kielteisiä asenteita itseä ja vasta-
syntynyttä kohtaan? Onko naisilla ylipäätänsä oppimiskokemuksia? Kaikella tällä
on merkitystä naisen, hänen lähiympäristönsä ja lopulta koko yhteiskunnan väli-
sessä vuorovaikutuksessa.

Yhteiskunta antaa ikään kuin raamit raskaus- ja synnytystapahtumalle. Keskei-
nen kysymys liittyy tuolloin naisen asemaan kyseisessä yhteiskunnassa. Kysy-
mykset siitä, miten naiseuteen tai äitiyteen suhtaudutaan kyseisessä kulttuurissa,
ovat kiinnostaneet erityisesti yhteiskuntapainotteista naistutkimusta. Kulttuurin
arvot ja asenteet ovat luettavissa lainsäädännöstä ja yhteiskunnan tukimuodoista –
viime kädessä perhevalmennuksesta tai itse synnytystilanteista. Naisen valta omaan
ruumiiseen ja naisen subjektiivisuus ovat erityisesti naistutkimusta askarruttaneita
teemoja. Yhteiskuntatieteellinen naistutkimus on kyseenalaistanut myös teknis-
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lääketieteellisen, naisen objektiivisuutta korostavan tieteen eli ns. medikalisaatio-
diskurssin. Vastadiskurssi korostaa naisten aktiivista roolia ja elämänhallintaa myös
synnytystapahtumassa.

Hoitotieteen kuten ei-perinteisen lääketieteellisen tutkimuksen piirissä synny-
tystä on viime vuosina tutkittu myös vuorovaikutus- ja hoitosuhdenäkökulmasta.
Hoitotiedettä onkin kiinnostanut sekä perhevalmennuksen kehittäminen että syn-
nytystä avustavan henkilöstön ja synnyttäjän vuorovaikutus. Tukihenkilön merki-
tystä kuten myös kritiikkiä medikalisaatiota kohtaan on käsitelty uudistavan lää-
ketieteellisen tutkimuksen piirissä. Perinteisempi lääketieteellinen tutkimus on
keskittynyt toimenpiteiden ja lääkityksen (esim. kipulääkitys) tarvittavuuden ja
merkityksen kysymyksiin.

Synnyttäjän perhetilanteen ja synnytyskokemuksen välinen suhde on kiinnos-
tanut tutkijoita. Parisuhteen merkitystä synnytystapahtuman muotoutumisessa on
tarkasteltu psykososiaalisesta ja interaktiota korostavasta näkökulmasta. Sosiaali-
psykologinen näkökulma tulee esille mm. tulevien vanhempien vuorovaikutuksen
laatua selvittävissä tutkimuksissa. Psykososiaalinen näkökulma avaa kokemusten
yhteyden ympäristötekijöihin. Raskaus- ja synnytys ovat yhtä lailla yhteiskunnal-
linen ja kulttuurinen tapahtuma.

Psykodynaamiselta kannalta on mielekästä nähdä äitiysprosessin jatkuvuus.
Tuolloin tarkastellaan raskausaikaa ja synnytystä osana äitiysprosessia. Synnytys-
tä pidetään tämän kehityskulun kulminaationa. Psykoanalyyttisessa tutkimukses-
sa tähdennetään myönteisenä koetun synnytyksen arvoa ja niitä kehitysmahdolli-
suuksia, joita onnistunut synnytys tuo mukanaan. Keskeisiä tutkimusteemoja ovat
naisen kriisi- ja kehitystehtävät ja tiedostamattoman osuus raskaus- ja synnytys-
kokemusten muotoutumisessa.



28

Kuvio 3 Eri tieteenalojen piirissä tehty raskaus- ja synnytystutkimus

Kuviossa on hahmoteltu raskaus- ja synnytystutkimuksen eri näkökulmia. Ha-
luan korostaa, että luokittelu ei ole ehdoton ja toisensa poissulkeva. On erittäin
vaikea asettaa ehdottomia rajoja, ja ainakin myöhäisen modernin aikakauden tut-
kimuksissa on usein löydettävissä useita näkökulmia ja eri tieteenalojen rajojen
ylittämistä.

Raskaus- ja synnytyskokemuksia on mahdollista tarkastella myös eri tasoilla.
Yksi tapa on nähdä kokemukset ympäristön erilaajuisten kehien vaikutuskenttinä.
Brofenbrenner (1979) on soveltanut ekologista sosiaalistumisteoriaa käsitelles-
sään lapsen sosiaalistumista yhteiskunnan jäseneksi. Sosiaalistumiseen vaikutta-
vat tällöin ympäristön erilaajuiset kehät, joiden kanssa ihminen on aktiivisessa
vuorovaikutuksessa. Brofenbrenner on nimennyt kehät  (1) mikrosysteemiksi, joka
muodostuu toiminnoista, rooleista ja ihmisten välisistä suhteista (perhe, lapset,
isovanhemmat), (2) mesosysteemiksi, jonka kanssa ihminen toimii itse aktiivises-
ti (naapurit, ystävät), (3) eksosysteemiksi, joka on yhteisöllinen taso ja (4) mak-
rosysteemiksi, johon kuuluvat kulttuuriin ja yhteiskuntaan liittyvät arvot, asenteet
ja ideologiat. (emt., 22-26.)

Ajattelu sisältää kolme oletusta ihmisen ja ympäristön suhteesta. Ensinnäkin
ihminen nähdään aktiivisena ympäristöön vaikuttavana henkilönä ja toiseksi ym-
päristö vaatii ihmistä mukautumaan sen ehtoihin ja edellytyksiin. Nämä yhdessä

Psykodynaamiseen 
teoriaan perustuva 
tutkimus
- kriisi- ja kehitystehtävät

- tiedostamaton raskaudessa
ja synnytyksessä

- synnytysodotukset ja oma
asennoituminen

- synnyttäjän persoona

Sosiaalipsykologinen 
tutkimus
- perheen kehitysvaiheet ja
tehtävät

- parisuhteen
vuorovaikutuksen laatu

- isä-kategoria

Hoito- ja lääketieteellinen 
tutkimus
- kivut, kivunlievitys ja
synnytyspelot

- synnytysolosuhteet

- synnyttäjän
vaikutusmahdollisuudet

- tukihenkilön merkitys

- henkilökunnan ja
synnyttäjän vuorovaikutus

- synnytys- ja
perhevalmennus

RASKAUS- JA SYNNYTYSKOKEMUS

Yhteiskuntapainotteinen naistutkimus
- kriittinen naiseus- ja äitiysdiskurssi

- naiseuden subjektius

- äitiyteen liittyvät normit, arvot, asenteet ja 
myytit

- naisen valta omaan ruumiiseen;
obstetriikan vastustaminen

Kasvatustieteellinen tutkimus
- oppiminen ja kasvu

- kokemuksellinen oppiminen

- arkipäivän oppiminen ja oppimisympäristöt

- uudistava oppiminen
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merkitsevät ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta. Kolmanneksi ympäristö koos-
tuu erilaajuisista sisäkkäisistä kokonaisuuksista sekä niiden keskinäisistä suhteis-
ta. (ks. emt., 3.)

Brofenbrennerin mallia on mahdollista käyttää hyväksi raskaus- ja synnytys-
kokemuksen psykososiaalista kenttää hahmoteltaessa (kuvio 4). Näin naisen ko-
kemuksiin vaikuttavat ympäristön erilaajuiset kehät, joiden kanssa nainen on ak-
tiivisessa vuorovaikutuksessa. Ympäristö (kulttuuri ja yhteiskunta) asettaa naisel-
le sopeutumisvaatimuksia: ehtoja ja edellytyksiä. On kyse yhteiskunnan arvoista,
asenteista, normeista jne. Tämä on makrosysteemin taso. Se toimii ihmisen koke-
musten raamina. Yhteisöllinen taso (eksosysteemi) pitää sisällään esimerkiksi per-
hevalmennuksen ja sairaalat (terveydenhuollon järjestelmät), mesosysteemi liit-
tyy esimerkiksi vuorovaikutukseen muiden synnyttäneiden naisten kanssa ja mik-
rosysteemiin kuuluvat naisen vanhemmat, hänen elämänkumppaninsa jne. Tulen
palaamaan Brofenbrennerin malliin tulosten yhteydessä käsitellessäni arkielämän
oppimisen lähteitä ja oppimista.

Kuvio 4 Raskaus- ja synnytyskokemusten psykososiaalinen kenttä Brofenbrennerin
(1979) mallia soveltaen

makrosysteemi: esim. yhteiskunnan äitiyteen liittyvät
arvot, normit ja asenteet

eksosysteemi: esim. terveydenhuollon järjestelmät 
(valmennus, sairaalat jne.)

mesosysteemi: esim. muut synnyttäneet naiset

mikrosysteemi:
kumppani, omat vanhemmat 
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3.1.1 Oppimisen näkökulma raskauteen,  synnytykseen ja äitiyteen

3.1.1.1 Mistä oppimisessa oikein on kysymys?

Tarkastelen aikuisen oppimiseen liittyviä kysymyksiä erityisesti Jarvisin, Meziro-
win ja Boudin näkemysten pohjalta. Käsittelen myös kasvatusfilosofi John De-
weyn merkitystä niin kokemuksellisen oppimisen kuin kriittisen teorian vaikutta-
jahahmona. Näiden oppimisen asiantuntijoiden kirjoitusten kautta on mahdollista
ymmärtää naisten raskauden, synnytyksen ja äitiyden oppimiskokemuksia.

Oppiminen merkitsee prosessia, jossa kokemus ensin konstruoidaan ja muun-
netaan sitten tiedoiksi, asenteiksi, arvoiksi, emootioiksi, käsityksiksi, uskomuk-
siksi jne. (Jarvis 1987, 25; 1992, 11; 1993, 180; 1997a, 14) Se voidaan määritellä
myös muodoksi, joka asettaa oppijoiden omat kokemukset keskeiseen asemaan ja
käyttää tätä oppimisen organisoinnin pääperiaatteena. Oppijoita ohjataan käsitte-
lemään ja prosessoimaan aikaisempia kokemuksiaan. (Boud et al. 1985, 16.) Me-
zirowille (1996a) merkityksen antaminen tarkoittaa kokemuksen ymmärtämistä:
tietynlaisen tulkinnan laatimista siitä. Kun ihminen myöhemmin käyttää tätä tul-
kintaa päätöksenteon tai toiminnan ohjenuorana, merkityksen antaminen muuttuu
oppimiseksi. Näin oppiminen on prosessi, jossa tietyn kokemuksen merkitys tul-
kitaan uudelleen tai sen tulkintaa tarkistetaan siten, että syntynyt uusi tulkinta oh-
jaa myöhempää ymmärtämistä, arvottamista ja toimintaa. (emt.,17-19.) Oppimi-
sella ei siis tarkoiteta vain muutoksia ulkoisessa käyttäytymisessä tai jonkin yk-
sinkertaisen tiedon, taidon tai kyvyn hallitsemista. Kysymys on myös uudenlai-
sesta minän kasvusta. (Jarvis 1987, 127.)

Kasvatustieteen piirissä ollaan suhteellisen yksimielisiä siitä, että oppimisessa
on kysymys nimenomaan muutostapahtumasta. Lyhytaikaisia muutoksia käyttäy-
tymisessä tai siihen liittyvissä tekijöissä ei pidetä oppimisena, sillä oppimiseksi
käsitetään yleensä vain melko pysyvät ilmiöt (Vaherva & Ekola 1986, 25). Ellströ-
min (1996) mukaan oppiminen tarkoittaa suhteellisen pysyviä muutoksia yksilön
kyvykkyydessä, jotka ovat syntyneet seurauksena yhteistyöstä ympäristön kanssa.
Edellä mainituissa näkemyksissä korostuvat sekä muutos että oppimisen konteks-
tuaalisuus (emt., 147).

Yhteiskunnalliset muutokset ovat heijastuneet oppimiskäsityksiin. Näin aikuis-
koulutuksen suuntaukset  ja oppimiskäsitykset ovat läpikäyneet muutoksia. Oppi-
mista tarkastellaan yhä enemmän suhteessa ihmisen omiin kokemuksiin ja sisäi-
siin konstruktioihin. Merriam & Caffarella (1991) luokittavat oppimisteoriat nel-
jään kategoriaan: behavioristiseen, kognitiiviseen, humanistiseen ja sosiaaliseen.
Kategoriat eivät ole toisiaan poissulkevia ja kokemuksellinen oppiminen liittyy
sekä humanistiseen että sosiaaliseen traditioon. (Jarvis 1995, 59-60.) Reynolds,
Sinatra ja Jetton (1996) puolestaan jakavat oppimisteoriat viiteen suuntaukseen,
joita ovat behavioristiset-, konnektionistiset- ja sosiaalisen oppimisen teoriat sekä
situationaalisen kognition teoria ja skeemateoriat. Tämän luokittelun perustana he
käyttävät kokemus–ajattelu-ulottuvuutta seuraavasti:



31

Kuvio 5 Kokemuspainotteisista teorioista ajattelupainotteisiin oppimisteorioihin
(Reynolds et al. 1996, 102.)

Behavioristiset teoriat sijoittuvat luokittelussa jatkumon kokemuspainotteiseen
päähän, sillä niissä ei huomioida tietoisuutta. Sinne kuuluvat myös konnektionis-
tiset teoriat. Viimeksi mainittu on suuntaus, jossa inhimillistä kognitiota tarkastel-
laan yksiköistä koostuvana neurobiologisena verkostona. Sosiaalisen oppimisen
teorioihin kuuluvat sosiokonstruktivismi ja sosiokulttuurisen oppimisen suunta-
ukset.  Niissä sosiaalinen ja kulttuurinen konteksti ovat tiedonmuodostuksen läh-
tökohta. Sosiaalisen konstruktivismin kiinnostuksen kohteena on myös yksilölli-
sen oppimisen kokemuksellisuus. Situationaalisen kognition teoriassa vuorovai-
kutteisuus on vahvasti mukana. Tilannesidonnaisuus on määritelty siinä ihmisen
ja häntä ympäröivän sosiaalisen ja fyysisen tilanteen tuottaman vuorovaikutuksen
tulokseksi. Skeema- ja informaatioprosessointiteorioissa korostuvat yksilöllisen
tietoisuuden, mutta myös aikaisemman tiedon ja kokemuksen merkitys uuden in-
formaation muokkauksessa ja tulkinnassa.  (emt., 95-102 ; Sarja 2000,15-17.)

Oppimiskäsitysten muutos aikuiskoulutuksessa on ilmennyt siten, että beha-
vioristisista käsityksistä ollaan siirrytty humanistisen näkemyksen kautta kogni-
tiiviseen, työlähtöiseen ja kontekstuaaliseen oppimiseen (ks. esim. Kauppi 1989;
1993). Puhutaan myös uudistavasta (ks. Mezirow 1991;1996a) ja kokemukselli-
sesta oppimisesta (ks. Jarvis 1987; 1996a) sekä ongelmaperustaisesta ja -lähtöi-
sestä oppimisesta (ks. esim. Boud et al. 1985;  Poikela 1998; Hakkarainen et al.
1999). Oppimiskäsitys on näin laajentunut ja tutkimuskenttä muuttunut. Se on
laajentunut ohjattujen ja organisoitujen opetustilanteiden ulkopuolelle työ- ja per-
he-elämään, yhteiskunnalliseen toimintaan jne. Tämä on ohjannut tutkijoita pa-
neutumaan entistä syvällisemmin aikuisten oppimiseen käytännössä ja ”luonnol-
lisissa oppimisympäristöissä”. (Tuomisto 1998, 33.) Puhutaan myös avoimista op-
pimisympäristöistä.1

Suorannan (1998) mukaan aikuiskasvatuksen tutkimuksen keskeinen haaste
onkin ihmisten jokapäiväisen oppimisen ja kasvamisen tutkiminen ja arkielämän
mielekkyyden tukeminen. Tähän liittyy myös raskaana olevan ja synnyttävän nai-
sen arkielämän oppimisen tutkiminen. Kokemuksellisen oppimisen myötä on alettu
yhä useammin puhua arkipäivän oppimisesta. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi per-
heen piirissä, työssä tai muussa yhteiskunnallisessa toiminnassa tapahtuvaa koke-
musperäistä oppimista. (Tuomisto 1998, 30.) Raskauden ja synnytyksen oppimis-
ta ja oppimiskokemuksia pystyy mielestäni parhaiten ymmärtämään juuri koke-
muksellisen ja uudistavan oppimisen kautta.

Kokemuspainotteiset                        Vuorovaikutteiset    Ajattelupainotteiset

Behavio-
ristiset
teoriat

Konnektio-
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Ihmiset, jotka konstruoivat ja muuntavat kokemuksiaan, oppivat. Oppiminen
on pohjimmiltaan yksilöllinen prosessi, joten kukaan ei voi oppia toisen puolesta.
Ja joka kerta, kun ihminen oppii, hän muuttaa omaa elämänhistoriaansa. Samalla
ihminen muuttuu yhä enemmän siksi yksilöksi, joka hän on. (ks. Jarvis 1997a)
Esimerkiksi neuvolakäyntien yhteydessä tai perhevalmennuksessa asiantuntijat
voivat tuoda esille äitiyden kannalta keskeisiä näkökohtia, mutta vastuu oppimi-
sesta on yksilöllä itsellään.

Oppimiskokemus muodostuu oman yksilöllisen minän ja tilanteen yhteisvai-
kutuksena. Prosessi on elinikäinen. Oppimalla ihminen rakentaa elämäänsä ja hä-
nestä tulee kokeneempi. Oppia voi kun tiedostaa, että ei tiedä tarpeeksi eikä pysty
tulemaan toimeen. (Jarvis 1987, 71; 1992, 196; 1997a, 15). Uskallus tunnustaa,
että esimerkiksi raskaana oleminen on jotain sellaista, mistä ei tiedä tarpeeksi tai
joka herättää naisessa yllättäviä tunteita ja kysymyksiä, joita täytyy selvittää, on
askel oppimiseen. Kun ihminen ei hallitse maailmaa, jossa elää, hänen on rekonst-
ruoitava kokemuksensa, jotta hän pystyy elämään muuttuneessa tilanteessa ja yh-
teiskunnassa. Tämä voi tulla esiin esimerkiksi siinä, kun maailma tuntuu synnyttä-
misen jälkeen oudolta.

Raskausajan ja synnytyksen kokemusten ymmärtäminen on samalla merkityk-
sen antamista, tietynlaisen tulkinnan laatimista. Kun nainen myöhemmin käyttää
tätä tulkintaa päätöksenteon tai toiminnan ohjenuorana, merkityksen antaminen
muuttuu oppimiseksi. Lapsen syntymä yleensä muuttaa naista, mutta ei ole ole-
massa yhtä tapaa muuttua. Muutos voi myös jäädä tapahtumatta, jos kokemusta ei
mielletä merkittäväksi tai jos kokemus jätetään huomioimatta tai jopa torjutaan
esimerkiksi sen ahdistavuuden takia. (ks. Jarvis 1987; 1995)

Oppimisen yhteydessä on tärkeä puhua motivaatiosta, sillä motivaatiolla on
ihmisen toiminnan säätelyssä keskeinen osuus. Toiminnan perimmäisiä virittäjiä
ovat biologisesti määräytyvät tarpeet. Motivaatio kuvastuu toiminnan tietoisissa
tai tiedostamattomissa tavoitteissa. Tavoite säätelee sitä, mitä yksilö pyrkii teke-
mään, mutta oppimista säätelee se, mitä yksilö tekee ja millaista palautetta hän saa
toiminnastaan. Käytännössä motivaatio ilmenee useimmiten siinä, mihin valikoi-
va tarkkaavaisuus kohdistuu. Mieleen jää se, mihin tarkkaavaisuus kohdistuu, mikä
on ihmisen odotusten tai pelkojen mukaista tai hänen tavoitteittensa suuntaista.
(Rauste - von Wright & von Wright 1994, 34-36.) Näin tapahtunee myös synny-
tystilanteissa. On mahdollista havainnoida omaa itseä, esimerkiksi sitä, miten ko-
kee suoriutuvansa/hallitsevansa synnytystilanteen tai sitä, miten hoitohenkilökun-
ta toimii tai sitä, miten tuleva isä tilanteessa selviää jne. Havainnointia ohjaavat
omat aiemmat kokemukset. Oppimiskokemuksen reflektointi ei ole kuitenkaan
helppoa itse tilanteessa. (Boud et. al. 1993, 23-26.) Siksi esimerkiksi synnytysti-
lanteessa hoitohenkilökunta voisi ohjata synnyttäjää tukemalla häntä havainnoi-
maan esimerkiksi omia tunteita ja tarpeita, sillä tunteet liittyvät oleellisena osana
oppimiseen.

Oppimisessa korostetaan emotionaalisten tekijöiden tunnistamista (Boud et al.
1985; 1990; 1993). Tunteet ovat keskeisessä asemassa, vaikka tunteiden merkitys-
tä ei ehkä perinteisessä oppimistutkimuksessa ole tarpeeksi huomioitu. Oppimi-
sessa olisi huomioitava sosiaalisten suhteiden ja yksilön tunneperusta. Emotio-
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naaliset seikat kuten onnellisuus, surullisuus, alhainen itsetunto, voimakkaat tun-
teet jne. voivat vaikuttaa oppimiskykyyn joko parantaen tai laskien sitä. Tunteet
ohjaavat meitä elämän kokemuksissa. (Eriksson-Stjernberg 1998, 68-69.) Emoti-
onaaliset reaktiot värittävät kokemuksia. Kielteiset tunteet, erityisesti sellaiset, jotka
liittyvät omaan itseen, voivat ehkäistä havaintotoimintaa, johtaa tilanteiden vää-
riin tulkintoihin ja vähentää motivaatiota. Toisaalta myönteiset tunteet voivat lisä-
tä motivaatiota. (Boud et. al. 1985, 11.)

Oppiminen on kasvun edistymisen väline, mutta  toisaalta kasvu luo ihmiselle
haasteita ja mahdollisuuksia uuden oppimiselle. Kasvu on kokonaisvaltainen muu-
tostapahtuma. Ilman oppimista ei tapahdu kasvua. Oppiminen pysähtyy tai jää
vähäiseksi ellei kasvua tapahdu. Kasvu on kehitystä, rakentavasti suuntautunutta
muutosta. Kasvu liittyy kulttuuriin. Ihmisen kasvua ei niinkään määrää geeneissä
oleva historia kuin se, joka sisältyy hänen ulkopuolella olevaan kulttuuriinsa. Kas-
vu on näin aina ulkoapäin autettua kasvua. (Toiskallio 1989, 21-24.) Kasvu tähtää
johonkin lopputulokseen; se on lajiolemus ja yksilöllisyyden toteutuminen. Kasvu
edellyttää, että sitä autetaan ja sille on tyypillistä hitaus ja monitahoisuus. Kasvua
tapahtuu eri alueilla. Kasvulle on ominaista, että ihminen tulee vähitellen tietoi-
seksi kasvutapahtumasta. (Wilenius 1975)

Reflektiivisyys nähdään tässä tutkimuksessa kasvun ja kehittymisen elinehto-
na ja näin raskaus- ja synnytyskokemusten reflektointi antaa mahdollisuuden kas-
vuun (vrt. Mezirow 1991; Boud & Walker 1990). Tämän seurauksena ihminen
yleensä tulee tietoisemmaksi omista ajatuksistaan ja toimintatavoistaan. Reflektio
voidaan nähdä myös laajempana toiminnan taustalla vaikuttavien arvojen, tarkoi-
tusten ja seuraamusten pohdiskeluna. (ks. myös Mustikkamaa 1993,14; Järvinen
1990, 31.)  Jokaista kokemusta ei  kuitenkaan seuraa sen reflektio. Esimerkiksi
jokapäiväisessä elämässä ihmisellä on kokemuksia, jotka ovat samanlaisia; joita
hänellä on ollut aikaisemmin. Mutta kun tapahtuu jotain uutta, nämä uudet koke-
mukset saattavat laittaa ihmisen ajattelemaan. Jarvis (1987) lainaa Schützia ja
Luckmannia (1974) sanomalla ”Tulen tietoiseksi tietorakennelmistani, kun uusi
kokemus ei sovi siihen...”. Toisin sanoen, jos ihmisen elämänhistoria ja kokemus
eivät ole harmoniassa, tästä seuraa jonkinasteista reflektointia. (Jarvis 1987, 78-
81.)

Toisaalta se, mitä opitaan, ei ole välttämättä hyödyllistä tai relevanttia sen het-
kisessä yhteiskunnassa. Yhteiskunta, joka korostaa proaktiivisuutta, sisältää riskin
elementtejä. Yhteiskunnan rakenteiden muuttaminen ja se, ettei olla täysin varmo-
ja siitä, mitä tietyt toiminnat aikaansaavat, sisältää riskin. Avoin yhteiskunta on
riskien yhteiskunta. Proaktiivinen oppiminen on eräs ilmaus tällaisesta yhteiskun-
nasta. Kun oppimisyhteiskunta on reflektiivinen ja muutokseen suuntautunut, se
on samalla riskiyhteiskunta. (Jarvis 1992, 220, 236; ks. myös Beck 1995.)



34

3.1.1.2 Raskausaika ja synnytys arkipäivän oppimisympäristönä
sekä elinikäisenä oppimisena

Elinikäinen oppiminen on tietojen, taitojen ja asenteiden hankkimista elämän ai-
kana opiskellen, kokemusten kautta tai opetuksen avulla. Ihminen voi oppia missä
vain tai milloin vain – kuitenkin tietyin edellytyksin. Raskausaika ja synnyttämi-
nen liittyvät naisten arkipäivän oppimiseen. Neuvolat ja sairaalat ovat naisille ar-
kipäivän oppimisympäristöjä. Oppiminen on mahdollista nähdä näin tilanneyhte-
yksien kautta. Eri elämäntilanteissa ja erilaisissa oppimisympäristöissä on mah-
dollista oppia.  Ennakoimatonta, työssä tai muussa arkielämässä tapahtuvaa oppi-
mista on kuitenkin herkästi vähätelty. Kuitenkin on esitetty, että noin 80 prosenttia
aikuisen oppimisesta on ennakoimatonta, tavallaan itsestään tapahtuvaa oppimis-
ta. (Tough 1979) Tässä liittymäpinta tutkimukseeni.

Puhutaan formaalista, informaalista ja nonformaalista oppimisesta. (Jarvis 1986,
2, 3, 26) Formaalinen oppiminen liittyy koulutukseen: institutionalisoituun, kro-
nologisesti ja hierarkkisesti järjestettyyn oppimisympäristöön. Oppiminen on si-
doksissa ennalta ja ylhäältä määriteltyihin tavoitteisin ja ohjeisiin. Informaalisen
oppimisen konteksti löytyy arkipäivän elämästä. Oppiminen ei ole määriteltävissä
vaan on ennalta määrittelemättömän piiloisen vuorovaikutuksen tulosta. (Jarvis
1987, 70, 176.) Informaalinen oppiminen alkaa usein hämmästyksellä, yllätyksel-
lä tai epämukavuuden tunteella, jotka edellyttävät reflektiota (Marsick & Watkins
1993, 293-297). Nonformaalisen oppimisen kontekstina on mikä tahansa syste-
maattinen ja organisoitu oppiminen. Oppimistilanteet ovat organisoituja, mutta
eivät välttämättä byrokraattisesti. (Jarvis 1987, 70, 176.)

Arkipäiväoppimista eli informaalista oppimista voi Tuomiston (1998) mukaan
tapahtua seuraavilla tavoilla. Viimeksi mainittu (c-kohta) sopii hyvin naisten ras-
kaus- ja synnytyskokemuksiin.

a. tietoisesti ja huolelliseen suunnitelmaan perustuvana, esimerkiksi itseohjattuna
oppimisena
b. erilaisena kokemusperäisenä oppimisena, esimerkiksi osallistumalla johonkin
kehitysprojektiin. Tällainen toiminta on yleensä hyvin tietoista ja siinä tapahtuva
oppiminen tavoitteellista
c. suurin osa oppimisesta tapahtuu kuitenkin spontaanisti muiden toimintojen sivu-
tuotteena niin, ettei yksilö itse edes sitä tiedosta. Tällaista suunnittelematonta ja
tiedostamatonta oppimista tapahtuu kaikessa inhimillisessä toiminnassa. Tämä op-
piminen voi kuitenkin myöhemmin tulla yksilön tietoisuuteen ja hänen reflektionsa
kohteeksi. (emt., 32-33.)

Arkipäivän oppimisympäristöissä tapahtuvalle oppimiselle on tyypillistä in-
formaalisuus, satunnaisuus ja oppimisen piiloutuminen jonkin muun toiminnon
lomaan. Arkielämässä tapahtuvaan oppimiseen liittyy aina tietynlainen konteksti-
ja tilannesidonnaisuus. Oppiminen tapahtuu jossain tietyssä tilanteessa ja suuri
osa oppimisesta syntyy vastauksena näiden tilanteiden esiintuomille ongelmille.
Tilannekohtaisessa oppimisessa lähtökohtana ovat havainnot ihmisten arkipäivän
tilanteisiin – situaatioihin – liittyvistä oppimisprosesseista, tiedoista, taidoista,
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ymmärryksestä, kommunikaatiosta ja osallistumisesta. Keskeisenä tarkastelukoh-
teena ovat ne sosiaalisten toimintatilanteiden ja oppimisen väliset suhteet, joissa
ihmiset päivittäin elävät ja toimivat. (Lave & Wenger 1991, 32-37.) Arkipäivän
oppimiselle on tyypillistä se, että  ihmiset eivät aina huomaa oppineensa uusia
asioita tai taitoja, vaan oppimisen merkitys paljastuu myöhemmin, kun opittua
tietoa, taitoa tai asiaa sovelletaan johonkin käytännön tilanteeseen tai ongelmaan.
(Aittola et al. 1997, 10.)

Ihmisen elämismaailman perusrakenteet (koulutus, työssäolo, vapaa-ajan har-
rastukset, medioiden seuraaminen ja läheiset ihmissuhteet) toimivat arkielämän
oppimisympäristöinä. Näiden arkisten oppimisympäristöjen tuottamista oppimis-
kokemuksista on toistaiseksi suhteellisen vähän tietoa. (emt., 40). Se pitää paik-
kansa myös raskauden ja synnytyksen osalta. Vaikka raskautta ja synnytystä on
tutkittu pitkään niin psykoanalyyttisen ja -sosiaalisen tutkimuksen kuin hoito- ja
lääketieteellisen tutkimuksen piirissä, on oppimisen näkökulma kuitenkin ollut
vähäisessä asemassa. On toki tutkittu synnytysodotuksia, pelkoja, kivunlievityk-
sen merkitystä, vuorovaikutusta jne.

Tutkimuksessani arkielämän oppimisympäristöjä ovat tutkimushenkilöille mm.
koti, neuvolat ja  perhevalmennus, media ja kirjallisuus, ystävien kanssa käydyt
keskustelut, omat vanhemmat, kumppani ja viimein itse synnytystilanne. Esimer-
kiksi perhetilanteet ja läheiset ihmissuhteet voivat toimia raskausajan ja synnytyk-
sen monien oppimiskokemusten lähteenä. Kyse voi olla tuolloin erilaisten asentei-
den kuin myös sosiaalisten taitojen, kommunikaation ja vuorovaikutuksen oppi-
misesta. Erilaiset vertaisryhmät kuten ystävät, työtoverit ja perheenjäsenet mah-
dollistavat erilaisia oppimiskokemuksia. Läheisiin ihmissuhteisin liittyy näin mo-
nia kokemuksia, joiden työstäminen voi tarjota mahdollisuuden henkilökohtai-
seen kasvuun ja oppimiseen. Merriam ja Yang (1996, 77-79) ovat todenneet, että
ihmisten henkilökohtaisessa elämässä tapahtuneet kokemukset muokkaavat hei-
dän tapaansa jäsentää ympäröivää maailmaa. Monet dramaattiset muutokset ih-
misten perspektiiveissä ovat usein yhteydessä heidän elämässä tapahtuneisiin
muutoksiin kuten avioitumiseen, vanhemmaksi tuloon jne. (ks. myös Mezirow
1991; 1996a.)

Formaali ja informaali oppiminen ovat yleiskäsitteitä, jotka voivat pitää sisäl-
lään monenlaisia kokemuksellisen oppimisen muotoja. Luokittelua voi täsmentää
ottamalla mukaan reflektio ja toiminta.
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Kuvio 6 Oppimisen eri muodot ja toiminta (Marsick & Watkins 1992)

Pelkät kokemukset eivät ole riittävä lähtökohta oppimiselle, sillä kokemuksista
oppimiseen tarvitaan reflektio ja toiminta. Ihmiset tulevat tietoiseksi oppimises-
taan sen myötä, kun he reflektoivat tietoisesti omia kokemuksiaan. Tämä edellyt-
tää tarkoituksellista toimintaa. Informaalinen oppiminen edellyttää tarkoituksel-
lista reflektiota, usein jopa tietynasteista ennakkosuunnittelua. Satunnainen oppi-
minen tapahtuu usein tilanteissa, joissa ihmiset eivät erityisemmin reflektoi omaa
toimintaansa vaan joissa oppiminen voi peittyä muuhun toimintaan. Formaalille
oppimiselle on puolestaan ominaista pitäytyminen reflektioon ilman toimintaa tai
opitun koettelua käytännössä. Jos sekä reflektio että toiminta puuttuvat, ei oppi-
mista tapahdu. (Marsick & Watkins 1992, 290-291.)

Tämän tutkimuksen naisten mahdolliset oppimiskokemukset liittyvät lähinnä
informaaliseen oppimiseen, mutta synnytystilanteita (kuten myös neuvolakäynte-
jä) on mahdollista tarkastella nonformaalisina/satunnaisoppimisena ja jopa for-
maalisina oppimisympäristöinä. Millaisia oppimistilanteita ja -ympäristöjä ne ovat
olleet? Tällä tarkoitan esimerkiksi sitä, onko naisella ollut mahdollisuutta oppia
näistä ilmiöistä esimerkiksi median kautta tai tuttaviensa kanssa keskustellessa.
Toisaalta koska neuvolakäyntien ja -valmennuksen tavoitteet ovat yhtenevät koko
maassa, on mahdollista löytää yhteyksiä myös systemaattiseen ja organisoituun
oppimiseen. Myös synnytystilanteissa on paljon formaalisen oppimisympäristön
elementtejä, sillä sairaalabyrokratia tuo siihen mukaan hierarkkisen elementin.
Oppimisen näkökulmasta jokainen synnytystapahtumaan (tai neuvolakäyntiin)
osallistuva hoitohenkilö on vaikuttaja – myönteisessä tapauksessa itse sekä oppija
että opettaja.

Aikaisemmin ajateltiin, että arkipäiväoppiminen tuottaa vain arkitietoa, joka
koostuu yksittäisistä erillistiedoista. Nykykäsityksen mukaan arkipäiväoppiminen
(tässä tutkimuksessa raskausaikaan ja synnytykseen liittyvä oppiminen) voi olla
hyvin monenlaista. Olennaista arkipäiväoppimisessa on kuitenkin jatkuva itseref-
lektio, jonka kautta ihminen tulkitsee omaa elämäänsä ja hakee sille uusia merki-
tyssisältöjä. (Tuomisto 1998, 51.)

Elinikäinen oppiminen toi mukanaan kysymyksen yksilön ja yhteisön välisestä
vuorovaikutussuhteesta. Sosiaalistaminen kulttuurin jäseneksi on pitkälti kulttuu-
rin arkikäsitysten mukaisten odotusten välittämistä seuraaville sukupolville elä-
män eri vaiheiden perusluonteesta ja merkityksestä. Mezirow (1991) tähdentää,
että aikuinen on lapsuus- ja nuoruusvuosien voimakkaan sosialisaation tuote. Kult-
tuurin legitimoimat käsitykset, normit ja arvot siirtyvät lapsen todellisuudeksi.
Ihminen usein omaksuu ne kritiikittä aina murrosikään saakka. Tämän jälkeen

ei-oppiminenformaalinen oppiminentoiminnan poissaolo

satunnainen oppimineninformaalinen oppiminentoiminnan läsnäolo

reflektion poissaoloreflektion läsnäolo
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aikuisen reflektointikyky alkaa näkyä toiminnoissa. (emt., 145-146.) Toisaalta mitä
opitaan, ei ole välttämättä hyödyllistä tai relevanttia juuri kyseisen yhteiskunnan
puitteissa. Eikä ihminen välttämättä edes tiedä, millainen oppiminen on hänen
oman etunsa mukaista. Paradoksaalista on, että oppiessaan ihminen tulee yksilök-
si yhteiskunnassa, mutta samalla hän myös sopeutuu ja hänestä tulee yhteiskun-
nan jäsen. (Jarvis 1992, 236-237.)

Yhteiskunnan arvojen ja asenteiden pohjalta muotoutuneet instituutiot  (päivä-
kotilaitos, koululaitos jne.) ovat naisen elämässä tärkeitä vaikuttajia, sillä ne vai-
kuttavat äitiyteen liittyviin käsityksiin, asenteisiin jne. Näin varsinkin silloin, kun
on kyse lapsesta tai nuoresta henkilöstä. Sosialisaatioprosessin aikana tiettyyn
yhteiskuntaan syntyneestä lapsesta kasvaa sosiaalinen olento, yhteiskuntansa jä-
sen (Brofenbrenner 1974, 12). Tuon sosialisaatioprosessin aikana muotoutuu esi-
merkiksi naiseuteen, äitiyteen ja synnyttämiseen liittyviä käsityksiä. Sosialisaati-
on kautta syntyneitä epäkriittisiä merkitysperspektiivejä on toki mahdollista myö-
hemmin muuttaa (ks. tarkemmin Mezirow 1996a, 31-34).

Toisaalta jos yhteiskunnan jokainen jäsen jatkuvasti toimisi reflektiivisesti ja
kriittisesti, yhteiskunnan perusta olisi uhattuna. Oppimisen paradoksaalisuus tu-
lee esille siinä, että yhteiskunta toisaalta tarvitsee yksilöitä, jotka sopeutuvat, mut-
ta myös reflektiivisiä yksilöitä. (Jarvis 1992, 223-234.) Jos taas yhteiskunnan muu-
tos on liian nopea, yksilöllä on vaikeuksia sopeutua uusiin tilanteisiin. Tällöin ih-
minen kokee tilanteen sellaisena, jossa on mahdoton oppia. Paradoksaalista on se,
että oppiminen on muutoksen tulos, mutta samalla se synnyttää muutosta. Toisaal-
ta oppiminen on sopeutumismekanismi, mutta toisaalta myös kyky estää sopeutu-
mista. Ihmiset oppivat saadakseen olla turvassa, mutta samanaikaisesti oppiminen
on riskinsisältävää aktiivisuutta. (emt., 209-210.)

Reflektioprosessien käynnistäminen on tuonut esille myös kasvun esteitä. Niinpä
mm. sosiaalistumiseen, perinteisiin, myytteihin ja minäkäsitykseen liittyvien asen-
teiden tiedostaminen tuo esiin kasvun esteen, muutosvastarinnan. Sen kanssa jou-
dutaan tekemisiin myös itsereflektion2  yhteydessä. Muutosvastarintaa syntyy, kun
pitkän ajan kuluessa muodostuneita rutiineja ryhdytään muuttamaan. Tutkimuk-
sissa on todettu, että ihmiset pyrkivät ylläpitämään johdonmukaista minäkäsitystä
ja että he helposti hylkäävät uudet ideat, joiden he havaitsevat olevan ristiriidassa
oman minäkäsityksen kanssa. (Niikko 1995, 85.) Muutosvastarinta ilmenee eri
yksilöillä eri tavoilla. Defensiivinen toimintamalli tai rutiini on sosiaalistumisen
yhteydessä omaksuttu malli, jonka tarkoituksena on torjua minään ja omaan toi-
mintaan kohdistuva uhka. (Miettinen 1990, 23.) Miten tämä voisi näkyä naisten
raskaus- ja synnytyskokemuksissa? Kuinka helppoa tai vaikeata on muuttaa esi-
merkiksi raskaana olevan naisen äitimyyttiin liittyviä asenteita? Kuinka helppoa
on ohjata naista passiivisesta synnyttäjästä aktiiviseksi?

Eksistentiaalisessa kasvatusnäkemyksessä painotetaan kasvatettavan omaa vas-
tuuta ja kasvatus mielletään olennaisesti itsekasvatukseksi. Itsekasvatuksesta on
kyse myös äitiyteen kasvamisessa – nimenomaan aikuisen kohdalla. Tällä hetkellä
aikuiskasvatuksessa pyritään ottamaan huomioon sekä yksilökeskeinen että laaja-
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alaisempi näkökulma. Emansipatorisen näkemyksen pohjalta tässä tutkimuksessa
pohditaan myös sitä, onko naisen mahdollista ”oikaista” kriittisen reflektion kaut-
ta aiemmin syntyneitä vääristymiä (ks. Mezirow 1991; 1996a).

3.1.1.3 Kokemuksellisen ja uudistavan oppimisen näkökulma ja
naisten raskausaika ja synnytys

Oppimiselle on ominaista tietynlainen kokemuksellisuus, sillä ihmisen aikaisem-
mat kokemukset muodostavat laajan tieto- ja kokemusvaraston, joka auttaa häntä
suuntautumaan erilaisiin toimintatilanteisiin ja selviytymään uusista tehtävistä.
Erilaiset merkittävät elämänkokemukset ovat oppimiskokemusten perusta, vaikka
kaikista kokemuksista ei opittaisikaan. (Jarvis 1987; 1992; 1997) Näin olettaisi
asian olevan myös raskausaikaan ja synnytykseen liittyvien kokemusten kohdalla.
Esittelen tässä ensin kokemuksellisen oppimisen keskeisiä vaikuttajia ja piirteitä
ja sen jälkeen siirryn käsittelemään uudistavaa oppimista. Luvun tehtävänä on tuoda
esille sitä oppimisnäkökulmaa, jonka kautta raskausaikaan ja synnytykseen liitty-
vät oppimiskokemukset tässä tutkimuksessa ymmärretään.

Kokemukselliset oppimisnäkemykset korostavat oppimisen prosessiluonnetta,
syklisyyttä ja reflektoinnin merkitystä oppimisessa. Kokemuksellinen oppiminen
ei ole sisäisesti jakautumaton suuntaus vaan se sisältää erilaisia lähestymistapoja.
(Poikela 1998, 61.) Kokemuksellisen oppimisen taustalla voidaan nähdä useam-
man eri tradition piirteitä. Näitä ovat progressiivinen traditio (johtohahmona De-
wey), humanistinen traditio (esim. Rogers ja  Maslow) ja kriittinen traditio (Illich
ja Freire). (Saddington 1998, 133-138.) Tämä taustatraditioiden lukuisuus on ai-
heuttanut sekaannusta. Miettinen (1998; 1999) käsittelee tätä ongelmatikkaa poh-
tiessaan kokemuksellisen oppimisen taustoja.

Tutkimukseni kannalta tärkeimpiä vaikuttajia ovat Jarvis ja Mezirow, joista
viimeksi mainittu liitetään lähinnä sosiaalisen oppimisen (ks. Sarja 2000) ja kriit-
tisen teorian piiriin. On myös huomioitava Deweyn asema kokemuksellisen oppi-
misen ”isänä”. Dewey pohti jo 1900-luvun alussa kokemuksen merkitystä oppi-
misessa. Boud tulee tutkimukseen mukaan lähinnä siitä syystä, että hän on tutki-
nut erityisesti tunteiden merkitystä oppimisessa. Tutkimuksessani ei tukeuduta
erityisesti David Kolbin oppimisnäkemyksiin, mutta hän on mukana siitä syytä,
että hänen mallinsa on toiminut sekä Jarvisin (1987; 1999) oppimisprosessien ete-
nemistä kuvaavan mallin että Boud et al. (1985) esittämän mallin pohjana.

Dewey korosti omien kokemusten tarkastelun merkitystä oppimisessa

Kasvatusfilosofi John Dewey (1859–1952) mainitaan useissa yhteyksissä koke-
musoppimisen, reflektiivisen ajattelun ja konstruktivistisen oppimiskäsityksen pe-
rustelijana. (Miettinen 1998a, 85). Mikä on Deweyn ja kokemuksellisen oppimi-
sen suhde? Dewey paikannetaan hyvin erilaisten oppimiskäsityksen ”isäksi”, sillä
hänet on haluttu mukaan elinikäisen oppimisen ja  aikuiskasvatuksen teoriaan.
Deweyn kokemuskäsitteen keskeiset määreet: esineellisyys, kokeellisuus ja ym-
päristön käytännöllinen muuttaminen ovat hänen reflektiivistä ajattelua ja toimin-
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taa koskevan teorian keskeinen sisältö.  Tältä osin teoria eroaa huomattavasti kog-
nitiivisesta ja niistä konstruktiivisista oppimiskäsityksistä, jotka korostavat tiedon
aktiivista muokkaamista. On syytä tarkastella Deweyn ajatuksia reflektiosta ja hä-
nen yhteyksiään kriittiseen teoriaan. Vaikka kokemuksellisen oppimisen tutkimus
on rakentunut pitkälti Deweyn ajatuksille, hänen ajatuksensa ovat jääneet usein
kokemuksellisen oppimisen soveltajille epäselviksi. (Miettinen, 1998b, 165; 1999b,
31-39.)

Kasvatuksen ja persoonallisen kokemuksen välillä vallitsi Deweyn (1938,12)
mielestä välitön orgaaninen yhteys, vaikka kaikki kokemukset eivät olleetkaan
kasvatuksellisesti merkittäviä. Kasvatuksellisesti merkittävät kokemukset johtivat
kasvuun ja rikkaampiin kokemuksiin. Kokemuksilla oli näin muutosta edistävä
voima, joka ohjasi yksilön ajattelua ja toimintaa. (ks. Merriam & Clark 1993, 129.)
Dewey pohti oppimisen valikoivaa luonnetta eli sitä, miksi toiset kokemukset toi-
mivat  oppimisen perustana ja toiset eivät. Tällöin keskeistä oli havainto siitä, että
oppimistilannetta ja vuorovaikutusta oli mahdotonta erottaa toisistaan. Lähtökoh-
tana oleva kokemus ei syntynyt tyhjiössä vaan sitä muokkasi aina aktuaalinen ti-
lanne ja tilanteessa vaikuttava interaktio. (Poikela 1998, 62.)

Kokemus ilmenee Deweyn filosofiassa moniulotteisena ja -merkityksellisenä
käsitteenä. Dewey käytti sitä ilmaisemaan katkosta rutiininomaisessa toiminnas-
sa, mutta toisaalta näki kokemuksen pitkäkestoisena ongelmaratkaisu- ja kasvu-
prosessina. Kokemuksen kokonaisvaltainen luonne korostui erityisesti Deweyn
myöhäistuotannossa. Kokemus voitiin ymmärtää prosessina, jossa yksilö motivoi-
tuu kyseenalaistamaan toimintansa ehtoja ja päämääriä sekä konstruoi jatkuvasti
uudelleen käsitystä maailmasta ja itsestään. Hän korosti yksittäisten kokemusten
jatkuvuutta sitä kautta, että  yksilö tulkitsee niiden merkitystä oman elämänsä ja
toimintansa kontekstissa. Kokemuksesta saattaa näin muodostua ainutkertainen ja
yksilöllisesti merkityksellinen, kokonaisvaltainen kasvuprosessi. (Törmä 1998, 325;
Miettinen 1999b, 33.)

Käytännöllinen esineellisen elämäntoiminnan analyysi oli Deweyn kokemuk-
sen ja reflektion toisiinsa liittymisen lähtökohta. Ei-reflektiivinen, vakiintuneisiin
toimintatapoihin ankkuroituva kokemus on hallitseva ja tyypillinen inhimillisen
kokemuksen tyyppi. Reflektiivinen, älyn ja tiedon välittämä kokemus kasvaa sen
riittämättömyydestä ja ristiriitaisuudesta. Reflektiivisen oppimisen lähtökohtana
ei näin ole vain kokemus, vaan totunnaisten toimintatapojen murtumisesta johtu-
van ongelmatilanteen ratkaiseminen kokeellisen toiminnan avulla. (Miettinen
1998a, 87). Dewey oli korvaamassa kokemuksen käsitteen kulttuurin käsitellä.
Kulttuuri sisälsi sekä materiaalisen että ideaalisen keskinäisen vuorovaikutuksen
ja toiseksi se on kokoava käsite inhimillisen kokemuksen kirjolle, erilaisten yh-
teiskunnallisten toiminta- ja ajattelutapojen rikkaalle ja alati muotoutuvalle ku-
dokselle. (Miettinen 1999b, 36.)

Reflektiivinen ajattelu merkitsi Deweylle hypoteesin ohjaamaa kokeellista toi-
mintaa. Tavoitteena oli jonkin päämäärän saavuttaminen, epäilyksen ratkaisemi-
nen tai toiminnan suunnasta päättäminen. Ajatteluun sisältyi sen hetkinen epäilys
tai ongelma, jonka ratkaisemiseksi pyrittiin aktiivisesti etsimään aiemmista koke-
muksista ja tietämyksestä sellaista tietoa, jonka avulla tilanne voitaisiin ratkaista.
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Deweyn mallin olennaisimmat kohdat ovat toiminnan ongelma, toiminnan ehtoja
koskevan työhypoteesin muodostaminen sekä sen koettelu käytännössä. (Mietti-
nen 1999b, 37; Poikela 1998, 71.)

Kolb korosti oppimista syklisenä tiedon rakentamisprosessina

Kolbin (1984) esittämä oppimisteoria on ollut eri yhteyksissä eräs yleisimmin käy-
tettyjä kokemuksellisen oppimisen malleja. Oppimista kutsutaan siinä kokemuk-
selliseksi kahdesta syystä. Ensiksi nimi haluaa muistuttaa mallin yhteyksistä De-
weyn, Lewinin ja Piagetin teorioihin ja toiseksi se korostaa kokemuksen keskeistä
roolia oppimisprosessissa. Mallin tavoitteena on muodostaa oppimisesta holisti-
nen ja integroiva käsitys, jossa yhdistyvät kokemus, havainnointi, kognitio ja käyt-
täytyminen. Oppimisprosessin esitystapa nelivaiheisena syklinä on peräisin Lewi-
niltä. Kokemuksellinen oppiminen voidaan näin ymmärtää sykliseksi, yksilön
omakohtaiseen kokemukseen perustuvaksi tiedon rakentamisprosessiksi, jossa
oppimisen kannalta keskeistä on toiminnassa saatujen omakohtaisten kokemusten
reflektointi ja tältä pohjalta tapahtuva abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen
soveltava toiminta. Kolbille oppiminen merkitsee ennen kaikkea prosessia, jossa
tieto luodaan kokemuksen muutosten kautta. (emt., 20-21, 38-40.)

Oppimissyklissä oppimisen perustana on konkreettinen, omakohtainen koke-
mus. Oppiminen on ensimmäisessä vaiheessa välitöntä, intuitiivista ja avointa. Ei
pyritä heti ilmiön käsitteellistämiseen. Toisessa vaiheessa reflektiolla on tärkeä
merkitys. Tätä vaihetta määrittää pohdiskeleva havainnointi. Käsiteltävä ilmiö py-
ritään liittämään erilaisiin yhteyksiin eri näkökulmien tarkastelun ja oman oppi-
misen reflektoinnin avulla. Seuraava vaihe on abstrakti käsitteellistäminen, jossa
pyritään ongelmia ymmärtävään ratkaisuun ja sopivan säännön tai teorian muo-
dostamiseen systemaattisen ajattelun avulla. Neljäs vaihe on aktiivisen toiminnan
vaihe. Etsitään toimivia käytännön ratkaisuja ja sovelluksia sekä pyritään tarvitta-
essa muuttamaan aikaisempaa käytäntöä. (emt., 23-41.)

Mallin teknologista taustaa sekä metodia, jota Kolb on käyttänyt saadakseen
sille tukea, on kritisoitu. Kritiikki kohdistuu mallin historialliseen alkuperään, eri-
tyisesti mainintoihin Lewin ja Deweyn käsityksiin kokemuksesta ja mallin nimeä-
miseen Lewinin mallista johdetuksi. Kolb nimeää mallinsa taustahahmoiksi Lewi-
nin, Deweyn ja Piagetin ohella humanistisen psykologian Carl Rogersin ja Abra-
ham Maslowin, psykoanalyysin Carl Jungin ja Erik Eriksonin kuten myös kriitti-
sen teorian Paulo Freiren ja Ivan Illichin. Kuitenkin esimerkiksi Deweyn koke-
mus-käsitteen filosofinen merkitys on vastakkainen sille merkitykselle, minkä käsite
saa Kolbin mallissa, joka korostaa kokemuksen yksilöllisyyttä, ainutkertaisuutta
ja riippumattomuutta kulttuurin kollektiivisesta merkitysjärjestelmästä. Kolbin
kokemusoppimisen malli edustaa lähinnä sitä kokemus-käsitteen tulkintaa, jota
Dewey kritisoi ja mistä syystä hän halusi korvata kokemuksen käsitteen kulttuuri-
sen toiminnan käsitteellä. (Miettinen 1999b, 37; 1999a, 128-129; Miettinen 1998a,
85; Miettinen 1998b, 166.) Myös Jarvis (1987; 1999) kritisoi mallia sen liiallisen
yksilöllisyyden korostuksen ja oppimisen yksinkertaistamisen takia. Myös reflek-
tion merkitys on jäänyt Kolbin mallissa liian vähälle huomiolle. Jarvisin (1996)
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mukaan Kolb ei problematisoi reflektion käsitettä riittävästi vaan esittää siitä liian
yksinkertaistettuja väitteitä. Vaikka reflektio ja toiminta ovatkin dialektisessa suh-
teessa toisiinsa, niitä ei tulisi asettaa toistensa vastakohdaksi kuten Kolb tekee.
(Mezirow 1996a, 23.)

Miten huomioida tunteet raskauden ja synnytyksen kokemuksissa? Boudin
näkemyksiä oppimisesta

Kokemusperustainen oppiminen on saanut kannatusta erityisesti Australiassa. Ni-
meämisellä on haluttu korostaa kokemuksellisen oppimisen monipuolisuutta ja
välttää Kolbin mallin dominoivuutta. Erot suuntausten välillä eivät kuitenkaan ole
kovin merkittäviä. Boud & Walker (1990) toteavat, että kokemus on toimivan op-
pimisen perusta ja lähtökohta ja oppijat konstruoivat jatkuvasti omia kokemuk-
siaan. Konstruointi tapahtuu sosiaalisen ja kulttuurisen ympäristön vaikutuksen
alaisena ja oppimiseen vaikuttaa oleellisesti sen sosio-emotionaalinen konteksti.
Kokemus ja sen tulkinta on yksilöllistä. Tämä tarkoittaa sitä, että kahden eri ihmi-
sen on mahdotonta kokea jokin tilanne samalla tavalla. Reaktiot ja tunteet voivat
siis olla hyvin erilaisia. (vrt. Jarvis 1987.)

Boudin, Keoghin ja Walkerin (1985) esittämässä kolmivaiheisessa oppimis-
mallissa reflektointiprosessi etenee kokemuksesta sen herättämien tunteiden kä-
sittelemisen kautta kokemuksen uudelleenarviointiin seuraavasti:

Kuvio 7 Reflektioprosessin eteneminen (Boud et al. 1985, 36.)

Oppimista on mallin avulla mahdollista arvioida ja havainnoida. Kokemukset
ovat reflektioprosessin raaka-ainetta. Ensimmäinen vaihe on kokemukseen palaa-
minen. On koottava yhteen, mitä on tapahtunut ja millaisia reaktioita tapahtuma
aiheutti kokijassa. Tämä on hyvä tehdä joko kirjallisena tai kertomalla siitä toisel-
le henkilölle. Tätä voi tapahtua usein spontaanisti esimerkiksi naisten kertoessa
omista raskaus- ja synnytyskokemuksista toisille. Sitä voidaan myös tehdä tietoi-
sesti kuten esimerkiksi useissa sairaaloissa tehdään synnytyksen jälkeen. Toisessa
vaiheessa keskitytään tunteisiin. On tärkeää tunnistaa kokemuksen herättämät tun-
teet. Tämä jää usein tekemättä; tunteita aliarvioidaan helposti. Se on kuitenkin
tärkeä vaihe ja esimerkiksi synnytyksen aikaisten myönteisten tunteiden voima

Kokemukset
- toiminta
- ajatukset
- tunteet

Reflektointi
1. Kokemukseen palaaminen
2. Omien tunteiden analysointi

- myönteisten tunteiden
hyödyntäminen

- kielteisten tunteiden
poistaminen

3. Kokemuksen uudelleen
arviointi

Tulokset
- uusia näkökulmia
- toiminnan muutos
- valmius soveltaa
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olisi mahdollista ottaa näin käyttöön. Vaihe lisää itsetuntemusta ja oman persoo-
nan tietoista hallintaa. Omien asenteiden, ennakkoluulojen, väärinkäsitysten ja
pelkojen tiedostaminen auttaa näkemään kokemus uudessa valossa. Kielteiset tun-
teet on tärkeää työstää, jottei tilanteen tuoma ahdistus ole esteenä uuden oppimi-
selle. Toisaalta myönteisten tunteiden tiedostaminen antaa voimaa jatkaa toimin-
taa eteenpäin. Kolmannessa vaiheessa kokemus arvioidaan uudelleen. Prosessin
tuloksena  voi olla joko muuttunut käytäntö, uusi näkökulma kokemukseen tai
muuten lisääntyneen itsetuntemuksen tuomaa valmiutta toimia uudessa tilantees-
sa. (emt., 26-36.)

Mallia on kehitelty eteenpäin, koska se keskittyi Boud et al. (1993) mukaan
liiaksi oppimistapahtuman jälkeiseen reflektioon. Reflektointia tarvitaan jo oppi-
mistapahtuman aikana ja sitä voidaan edistää varaamalla oppimistilanteessa tar-
peeksi aikaa pohdinnalle ja kokemusten analyysille. Kokemusta lähestytään oppi-
jan ja oppimisympäristön välisenä vuorovaikutuksena. Keskeistä on se, miten ko-
kemuksen kautta opitaan ja miten oppijat voivat parhaiten vaikuttaa omaan oppi-
miseensa. Reflektio toimii tällöin havainnoinnin ja toiminnan suunnan tarkistami-
sen, interventioiden avulla. Koko ajan tapahtuu syklinä havainnoinnin, reflektoin-
nin, toiminnan suuntaamisen, havainnoinnin ja reflektoinnin vaihtelua. (emt., 18-
23; 1990, 66-68.) Erityisesti raskausaikana tällaiseen pohdintaan on mahdollisuus
(esimerkiksi neuvolakäyntien yhteydessä), mutta olisiko tämä mahdollista myös
synnytyksen aikana.

Havainnointi (noticing) on luonteeltaan aktiivista ja etsivää, mutta ei välttä-
mättä etukäteen suunniteltua. Oman sisäisen maailman havainnointi kohdistuu aja-
tuksiin ja tunteisiin. Ulkopuolisia havainnoinnin kohteita ovat oppimisympäris-
töön liittyvät tekijät, esimerkiksi osallistujien välinen vuorovaikutus, kielenkäyttö
ja kulttuuriset tekijät. Oppijat havainnoivat usein oppimisympäristön tapahtumia,
mutta omien sisäisten tapahtumien havainnointi jää vähiin. Niillä on kuitenkin
oppimisessa vähintään yhtä tärkeä tai tärkeämpikin merkitys kuin ulkopuolisilla
tekijöillä. Havainnointia ohjaavat omat aikaisemmat kokemukset. Aktuaalisen
oppimiskokemuksen reflektointi ei ole kuitenkaan helppo tehtävä, koska on sa-
manaikaisesti osallistuttava aktiiviseen oppimiseen ja tarkkailtava itseään oppija-
na. (Boud et al. 1990, 68-74; 1993, 23-26.) Toiminnan suunnan tarkastaminen
(intervening) tarkoittaa oppijan toimintaa, joka vaikuttaa oppimisympäristöön tai
oppijaan itseensä. Tämä tapahtuu usein spontaanisti, mutta voi syntyä myös aiem-
pien reflektiivisten prosessien seurauksena. Toisen henkilön antama ohjaus voi
auttaa oppijaa irtautumaan vakiintuneista perusolettamuksista sekä löytämään ja
soveltamaan erilaisia lähestymistapoja. (emt., 74-77; 1993, 26-28.)

Edellä esitetyt näkökohdat  olisi tärkeä tiedostaa myös raskausajan hoidossa ja
synnytystilanteissa.  Neuvolan kätilö ja myöhemmin synnytystä hoitava kätilö voivat
hyvin toimia kyseisissä tilanteessa oppimisen ohjaajina, jotka huomioimalla syn-
nyttäjän tunteita auttavat naista näkemään uusia mahdollisuuksia esimerkiksi syn-
nytyskipujen ja -pelkojen kohtaamisessa sekä synnyttäjän toiminnassa itse synny-
tystilanteessa.
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Jarvisin oppimisen typologiat ja naisten raskaus- ja synnytyskokemukset

Jokainen kokemus on mahdollinen oppimiskokemus, mutta jokaisesta kokemuk-
sesta ei opita. (Jarvis 1987, 16-20.) Ihminen voi kasvaa ja kehittyä oppimiskoke-
musten myötä tai säilyä muuttumattomana tai oppia vääriä asioita. Oppimisen tu-
loksena myönteisessä tapauksessa voi olla kokeneempi ihminen, jolla on uutta
tietoa, uusi taito, toisenlainen asenne, muuttunut minäkäsitys tai mikä tahansa edellä
mainittujen yhdistelmä. (emt., 24-27, 128.)

Kuvio 8 Oppimisprosessien malli  (Jarvis 1987, 25; 1999, 38-39)

Kokemus muuntuu joksikin, josta ihminen oppii. Tämä muuntuminen tapahtuu
useiden prosessien välityksellä. Oppimisprosessi voi edetä joko niin, että

- kohta 4  - oppimista ei tapahdu (ei-oppiminen)
- kohta 6  - oppiminen on lähinnä muistamista (ei-reflektiivinen oppiminen)
- kohta 7  - reflektoimalla kokemusta ja oppimalla tällä tavalla (reflektiivinen

   oppiminen)
- kohta 5  - harjoittelemalla oppimaansa (ei-reflektiivinen, tekemällä oppiminen
                    ja/tai refl. oppiminen)  (Jarvis 1999, 38.)

Jarvisin esittämä oppimisprosessien malli on kehitelty Kolbin (1984) mallista.
Jarvis testasi Kolbin mallia Englannissa ja Yhdysvalloissa ja päätyi kompleksi-
sempaan esitykseen. Jarvisin mallissa kokemukseen on mahdollista reagoida yh-
deksällä eri tavalla ja ne voidaan luokitella kolmeen kategoriaan: ei-oppimiseen,
ei-reflektiiviseen oppimiseen ja reflektiiviseen oppimiseen. (Jarvis 1995, 69-70.)

tilanne  2)

kokemus  3)

käytäntö,  5)
kokeilu

yksilö  1) yksilö:  4)
vahvistunut, 
mutta muuttumaton

arviointi  8)
muistiinpainaminen 6)

reflektointi,  7)
perustelu

yksilö:  9)
muuttunut ja 
kokeneempi
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(1) Ei-oppiminen (kohta 4) tarkoittaa, että tilanteissa, joissa oppiminen olisi
mahdollista, sitä ei kuitenkaan tapahdu. Se voidaan jakaa kolmeen muotoon: en-
nakko-oletukseen, huomiotta jättämiseen ja torjuntaan eli siihen, että oppijat kiel-
täytyvät oppimasta. Mitä enemmän ihmisen käyttäytyminen toistuu samanlaisena
samoissa tilanteissa, sitä helpommin siitä tulee hänelle ”toinen luonto”. Tilanne
laukaisee samantapaisen käyttäytymisen. Ennakko-oletus voi olla voimakas ja
kokemus ennakko-oletuksen mukainen. Näin kokemuksesta ei opita uusia taitoja
tai tietoja, mutta on mahdollista, että käsitys itsestä vahvistuu. Kokemus voi olla
merkittävä, mutta se mahdollistaa toiminnan tutulla tavalla. (Jarvis 1987, 134; 1995,
71.) Ei-oppimisen muodot ovat kuitenkin tärkeitä yksilön ja yhteiskunnan pysy-
vyyden kannalta (Jarvis 1992, 211). Totunnaistumisen ja rituaalien johdosta jo-
kaista tilannetta ei tarvitse määritellä uudelleen. Tämä vapauttaa yksilön alituisen
valitsemisen vaivasta. Totunnaistuminen vapauttaa energiaa merkittäviin ja elin-
tärkeisiin päätöksiin, kun se tuottaa vakaan ympäristön, jossa ihminen voi toimia
suurimman osan ajasta ilman erityisten päätösten tekoa. Totunnaistunut toiminta
säilyy mielekkäänä, vaikka siitä muodostuu ihmiselle rutiini. (ks. Berger & Luck-
mann 1995, 66.) Tässä tutkimuksessa esimerkiksi raskausaika ja/tai synnytys voi-
vat sujua niin oppikirjamaisesti tai oletusten mukaisesti, ettei nainen joudu muut-
tamaan ennakkokäsityksiään, kun kaikki sujuu niin kuin pitikin.

 Huomiotta jättäminen merkitsee sitä, että yksilö ei vastaa mahdolliseen oppi-
miskokemukseen esimerkiksi kiireen johdosta. Hän voi tuntea itsensä uhatuksi tai
sitten hänen aikaisempien ja tämän kokemuksen välillä on liian suuri juopa – hän
ei halua ajatella koko asiaa. Torjuntaa liittyy erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa
ihminen  tuntee itsensä uhatuksi. Hän itse ei esimerkiksi ymmärrä tilannetta, jo-
hon on joutunut. (Jarvis 1987, 28-29, 135; 1995, 71-72.)  Raskaana olevalle voi
raskaus ja lähestyvä synnytys olla niin ahdistava tunne, että hän mielummin jatkaa
elämäänsä mahdollisimman samalla tavalla kuin aikaisemminkin ja kieltää ras-
kauden herättämät tunteensa.

(2) Ei-reflektiivinen oppiminen (kohta 6) liittyy uusintamiseen ja rutiinien
ylläpitoon. Myös se pitää sisällään kolme erilaista reagointitapaa: esitietoisen, tai-
tojen oppimisen ja oppimisen muistamisena. Esitietoinen oppiminen on usein ar-
kielämän  merkittävinä koetuissa tilanteissa tapahtuvaa oppimista, joissa ihminen
ei ole ymmärtänyt oppineensa. Ihminen saa aistiensa kautta kokoa ajan vaikuttei-
ta. Usein nämä kokemukset eivät ole luonteeltaan tiedollisia vaan esimerkiksi es-
teettisiä. Esitietoinen oppiminen on reaktiivista oppimista eli sopeutumista ulkoa
tuleviin vaikutteisiin. (Jarvis 1987, 147-151.) Esitietoisesta oppimisesta on hyvin
vähän tutkimustuloksia. (Jarvis 1995, 72.) Opimme sekä sosiaalisia että motorisia
taitoja. Ei-reflektiivisen oppimisen avulla on mahdollista oppia yksinkertaisia tai-
toja. Nainen esimerkiksi haluaa hyväksi synnyttäjäksi ja harjoittelee ahkerasti val-
mennuksessa opetettujen ohjeiden mukaan. Muistamisen kautta oppiessaan ihmi-
nen ottaa informaation vastaan sellaisena kuin se hänelle esitetään. Usein tällainen
oppiminen liitetään autoritaariseen ympäristöön. Oppiminen uusintaa tässä kult-
tuuria ja sosiaalisia rakenteita eikä se ole luonteeltaan uudistavaa oppimista. Op-
piminen on usein auktoriteetin johdolla tapahtuvaa. (Jarvis 1987, 31-32, 152-153,
161; 1995, 72.)



45

(3) Reflektiivinen oppiminen (kohta 7) on oppimista omakohtaisen ajattelun
kautta, reflektiivisten taitojen oppimista tai oppimista käytännön ja teorian yhdis-
tämisen kautta. Tässä korostetaan oppijan tietoista toimintaa. Reflektiivistä oppi-
mista on kahdentyyppistä: yhdenmukaisuuteen pyrkivää ja uudistavaa oppimista.
Yhdenmukaisuuteen pyrkivä oppiminen ei paljoa muuta ihmisen elämän tasapai-
noa, kun taas uudistava oppiminen muuttaa. Jarvis vertaa ensimainittua Argyrisin
(1982) singel-loop-oppimiseen ja viimeksi mainittua douple-loop-oppimiseen.
Viimeksi mainitulla on yhteistä myös Mezirowin (1981) transformatiivisen, uu-
distavan  oppimisen kanssa. (Jarvis 1987,167-168; Jarvis 1995, 73-75.)

Oppiminen ei aina näy ulkoisesta käyttäytymisestä ja pohdiskeluun liittyvä it-
searviointi onkin eräs oppimisen muoto. Oppiminen voi olla tällöin joko reaktii-
vista tai proaktiivista, mutta kokemus on yleensä merkityksellinen. Käytännön
yhdistäminen ajatteluun ja teoriaan on keskeistä. Tämän yhdistämisen kautta ta-
pahtuva oppiminen liittyy Jarvisin (1987) mukaan jo Kellyn (1963) esittämään
ajatukseen, että ihmiset ovat kuin tiedemiehiä, jotka etsivät totuutta. Oppimisen
taustalla on merkityksellinen kokemus, jota ei voi ottaa itsestään selvänä vaan
joka vaatii syventymistä. Reflektoinnin kautta ihmisen persoona saa kasvun ai-
neksia. Reflektiivisen oppimisen kautta kasvu ja kehitys tulevat mahdolliseksi.
(Jarvis 1987, 34-35, 151,172-174; 1995, 74.)

Reflektiivinen oppiminen voi vapauttaa ympäristön kahleista ja sosialisaation
yhteydessä tapahtuneesta oppimisesta. (Jarvis 1987, 169-170; vrt. Mezirow 1991)
Tämä voisi ilmetä raskaana olevan ja synnyttävän naisen elämässä esimerkiksi
toimintana, joka pyrkii uudistamaan ympäristön käsityksiä synnytyksestä ja hake-
maan muutoksia itse synnytystilanteisiin. Toisaalta vaikka ihminen on oppinut
uudistavasti, hän voi jatkaa elämäänsä entiseen tapaansa. Näin silloin, kun hän ei
saa vahvistusta ympäristön hyväksymisestä. Reflektiivinen oppiminen voi johtaa
siis sekä toimintakäytäntöjä säilyttäviin että uudistaviin seurauksiin. Säilyttävät
syntyvät siitä, että oppija toimii aina oman historiansa perustalta tietyssä toiminta-
ympäristössä, jolla on myös oma historiansa. Oppija saattaa tiedostaa oppimisti-
lanteen ja sen haasteet, mutta ei ole valmis muuttamaan toimintakäytäntöjään.
(Jarvis 1987,  183-184; Jarvis 1995, 74-75; Kauppi 1993, 83.)

Uudistava oppiminen ja naisten raskauden ja synnytyksen kokemukset

Emansipatorisesti orientoituva kriittinen oppimis- ja kasvatussuuntaus kritisoi
humanistisen näkemyksen liiallista yksilökeskeisyyttä yhteisöllisten näkökulmi-
en kustannuksella. Kriittisessä suuntauksessa yksilö ja ympäristö asetetaan vasta-
vuoroiseen suhteeseen, jossa ympäristö vaikuttaa yksilöön, mutta jossa myös yk-
silö on aktiivinen oman ympäristönsä suhteen. Aikuiskoulutuksen kriittinen teoria
liitetään usein Paulo Freireen. Tällä hetkellä kriittisen teorian merkittävimpiin edus-
tajiin kuuluu aikuiskasvatuksen professori Jack Mezirow. Hänen oppimisnäkemyk-
set perustuvat Jürgen Habermasin teoriaan tiedonintresseistä ja kommunikatiivi-
sesta toiminnasta, lähinnä teokseen ”Knowledge and human intrests”. (Kauppi
1989, 92-93; Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 133.) Vaikka Mezirowin (ks. esim. 1991;
1996a) teoria uudistavasta oppimisesta kuuluu kriittisen aikuiskasvatusteorian pii-
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riin, se - korostaessaan kokemuksellisuuden merkitystä  merkitysskeemojen ja -
perspektiivien muodostumisessa - lähestyy myös kokemuksellisen oppimisen teo-
rioita. (Poikela 1998, 66.) Uudistavan oppimisen teoria perustuu emansipatori-
seen paradigmaan ja se on objektiivisen ja tulkinnallisen paradigman dialektinen
synteesi (Mezirow 1996b, 158). Teoriassa on emansipatorisen näkemyksen lisäksi
mukana psykoterapian lähestymistapoja ja aineksia Freiren kriittisestä tiedosta-
misesta. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 26-27.)

Mezirowin näkemys aikuisuudesta on lähinnä psykologinen. Aikuisuus mer-
kitsee hänelle kokemuksia ja elämänvaiheiden tulkintaa ja reflektointia. Tämä lä-
hestymistapa sopii hyvin myös naisten raskauden ja synnytyksen vaiheisiin. Oppi-
mista aikaansaavana perimmäisenä motiivina on ihmisen tarve ymmärtää omaa
kokemustaan. (Mezirow 1991, 10-11; ks. myös Jarvis 1987) Kyseessä on pohjim-
miltaan eksistentiaalinen prosessi. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 122.) Kokonai-
suutena Mezirowin oppimisen teoria korostaa yksilön sosiaalista ja kulttuurista
riippuvuutta myös oppimisessa. Mezirow tarkastelee oppimista yksilön elämän
vaihtuvien tilanteiden pakottamana ilmiönä. (Varjokorpi 1995, 36.) Kriittinen ref-
lektio liittyy keskeisesti uudistavaan oppimiseen. Sillä tarkoitetaan aikaisemman
oppimisen ennakko-oletusten pätevyyden kyseenalaistamisesta. (Mezirow 1996a,
28-29.)

Uudistavan oppimisen keskeinen taustaoletus liittyy muuttuvaan yhteiskuntaan
ja siinä tarvittavaan oppimiseen. Modernissa yhteiskunnassa auktoriteetit ja itses-
täänselvyydet joutuivat kriittisesti arvioitaviksi. Aikaisemmat tulkintaperusteet
muuttuivat ja kokemuksille annettiin uusia merkityksiä. Uudistava oppiminen johtaa
usein toimintaan, joka koskee ihmisten välisiä suhteita, organisaatioita ja koko
sosioekonomista järjestelmää. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 141-142.)

Mezirow muutti Habermasin (1972) tiedonintressit (tekninen, praktinen ja
emansipatorinen) oppimisen lajeiksi tai alueiksi, joita ovat instrumentaalinen, dia-
loginen ja emansipatorinen eli itsereflektoiva oppiminen. Myöhemmin Mezirow
perustaa näkemyksensä Habermasin kommunikatiivisen toiminnan teoriaan. Hän
käyttää dialogisen oppimisen käsitettä uudessa merkityksessä soveltaessaan kom-
munikatiivisen toiminnan teoriaa. Dialogisen oppimisen käsite esiintyy näin uu-
dessa merkityksessä. Se tarkoittaa kommunikatiivista toimintaa, osallistumista
kriittiseen diskurssiin. Tiedonintressien pohjalta luodut oppimisen lajit, niiden
mukaiset oppimistarpeet ja niiden edistämistehtävä ovat Mezirowin näkemyksissä
arvotettu. Keskeisimmäksi nousee kriittistä tiedostamista painottava emansipato-
rinen oppiminen. Instrumentaalinen ja emansipatorinen oppiminen esiintyvät eri-
laisuudestaan huolimatta usein yhdessä. (Mezirow 1996b, 164-165; Ahteenmäki-
Pelkonen 1997, 134-138.)

Tekniseen tiedonintressiin perustuva instrumentaalinen oppiminen ilmenee teh-
täväorientoituneena ongelmanratkaisuprosessina. Sen tavoitteena on saada deduk-
tiivisesti päätellen ennustavaa tietoa kontrollin edistämiseksi. Praktinen tiedonint-
ressi koskee ihmisten välistä vuorovaikutusta tai kommunikatiivista toimintaa.
Tavoitteena on selvittää, millaisia odotuksia, normeja, tunteita ja arvoja ihmiset
välittävät toisilleen symbolisen vuorovaikutuksen kuten kielen avulla. Dialogisen
oppimisen avulla pyritään selittämään, tulkitsemaan ja arvioimaan symbolista



47

vuorovaikutusta ja siihen sisältyviä merkityksiä abduktiivisen päättelyn avulla.
Tavoiteltava tieto on luonteeltaan hahmottavaa. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 134-
135.)

Emansipatorisen tiedonintressin kohteena on valta, sen analyysi ja siitä vapau-
tuminen. Vastaavasti emansipatorinen eli itsereflektoiva oppiminen tavoittelee ar-
vioivaa tietoa. Viime kädessä on kysymys itsetuntemuksen kehittämisestä, itseil-
maisun kehittymisestä ja oman elämän haltuunotosta. Itsereflektoivan oppimisen
avulla on mahdollista oivaltaa se, miten aiempi elämänhistoria vaikuttaa nykyises-
sä elämässä ja sitä hahmottavassa merkitysperspektiivissä. Aikaisempien toimin-
taperusteiden tiedostaminen auttaa aikuista tunnistamaan häntä kahlitsevat voi-
mat, suhteellistamaan niiden merkityksen ja vapautumaan niiden vallasta. Itseref-
lektoiva oppiminen vastaa läheisesti merkitysperspektiivin muutosprosessia. (emt.,
135-136.)

Teknisen tiedonintressin mukaan tieto perustuu välittömään havaintoon. Se voisi
raskaus- ja synnytyskokemuksissa merkitä esimerkiksi sitä, että terveydenhuollon
asiantuntijoiden sanaan ja toimintaan luotetaan ainoana ”totuutena”. Oma tulkinta
tilanteesta ei ole tärkeää. Instrumentaalinen oppiminen tähtäsi ensisijaisesti hy-
vään lopputulokseen (terve lapsi), joka mahdollistuu noudattamalla lääkärin ja
kätilön ohjeita ja oikeita toimintatapoja.

Praktiseen tiedonintressiin pohjaava dialoginen oppiminen korostaa sitä, että
asiat saavat merkityksensä tietystä asiayhteydestä vuorovaikutuksessa muiden kans-
sa. Praktinen tieto on kulloisenkin toiminnan ja kertyneen kokemuksen välistä
dialogia ja sitä testataan kokemuksen avulla. Tämä vaihe voisi kuvata reflektiivi-
sen ajattelun alkeiden oppimista: kokemuksia aletaan tulkita ja valintoja aletaan
perustella (vrt. Järvinen 1990, 31.) Synnytys- ja äitiyskokemuksissa kommunika-
tiivinen oppiminen voisi liittyä esimerkiksi hoitohenkilökunnan ja naisen väliseen
yhteistyöhön ja erilaisten intentioiden ymmärtämiseen. Mitä enemmän nainen voi
keskustella terveydenhoitajan tai kätilön kanssa raskausajan tuntemuksistaan tai
synnytyksen aikana ja jälkeen omista toiveistaan ja tunteistaan, sitä todennäköi-
semmin käsitykset täsmentyvät  ja ymmärrys lisääntyy. Kommunikatiivinen oppi-
minen tähtää yhteisymmärrykseen ja samalla aikaisempaa laajempaan ja syvem-
pään käsitykseen asiasta (Varjokorpi 1995, 38).

Emansipatorisen tiedonintressin ja oppimisen kautta löytyvät yhteydet femi-
nismiin ja naisen aktiivisuutta ja vastuuntuntoa synnyttäjänä korostavaan diskurs-
siin. Itsereflektoiva eli emansipatorinen oppiminen on aikuisille ominaista oppi-
mista, jota heidän kokemuksensa edellyttävät ja jonka ne myös mahdollistavat
(Mezirow 1996a, 30; Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 136.) Uudistavaan oppimiseen
sisältyy aina toiminta-aspekti, jonka ensimmäinen aste on päätöksenteko. Sen tie-
toisena tuloksena voi olla joko konkreettiseen toimintaan ryhtyminen tai siitä luo-
puminen. Toiminta voi tarkoittaa siis myös päätöstä olla toimimatta. Ratkaisu pe-
rustuu kyseisen henkilön tietoihin ja taitoihin sekä tilannekohtaisiin ja emotionaa-
lisiin tekijöihin. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 145-146.)

Mezirow esitti aluksi tiedonintresseistä johdetut oppimisen lait vaihtoehtoisi-
na. Myöhemmin hän muutti käsityksiään siten, että emansipatorinen oppiminen
voi koskea sekä instrumentaalista että dialogista oppimista. Instrumentaalinen ja
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kommunikatiivinen oppiminen toteutuvat usein samanaikaisesti. Ensin mainittu
voidaan mieltää myös kommunikatiivisen oppimisen osa-alueeksi. Instrumentaa-
linen oppiminen on alisteinen kommunikatiiviselle ja emansipatoriselle oppimi-
selle. Näin uudistavaan oppimiseen sisältyvät kommunikatiivisen ja instrumen-
taalisen oppimisen näkökulmat ovat eriarvoisessa asemassa: instrumentaalinen
oppiminen on uudistavaa vain jos se tapahtuu kommunikatiivisen oppimisen osa-
na tai sen perusteella. Mezirow kritisoikin aikaisempia käsityksiä aikuisten oppi-
misesta siitä, että niissä painotetaan yksipuolisesti instrumentaalista oppimista.
(Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 141, 194; Mezirow 1994, 225-226.)

Emansipatoriseen oppimiseen tulisi luoda mahdollisuus myös raskaana olevan
ja synnyttävän naisen elämäntilanteessa. Emansipatorinen oppiminen usein johtaa
toiminnan muutoksiin, jossa yksittäisen henkilön (esim. synnyttävän naisen) ke-
hittyminen voi olla väline kokonaisuuden (esimerkiksi synnytysolosuhteiden) ke-
hittämiselle. Tästä avautuu mahdollisuus terveydenhuoltojärjestelmän kehittämi-
seen paremmin naisten toiveita ja tarpeita vastaavaksi. Toisaalta nainen voi valita
myös sen vaihtoehdon, ettei ryhdy toimintaan. Näin varmaan usein tapahtuukin,
vaikka omat kokemukset antaisivat mahdollisuuden ryhtyä muutosta synnyttävään
toimintaan.

Uudistavassa oppimisessa puhutaan paljon reflektiosta. Reflektio voi olla olen-
nainen osa päätöksentekoa tai sisältää jälkikäteen tehtyjä uudelleenarviointeja.
Mezirow erottaa arvioinnin käsitteen reflektiosta. Reflektiolla ymmärretään arvi-
ota siitä, miten ja miksi on havaittu, tunnettu, ajateltu tai toimittu tietyllä tavalla,
mutta arviointiin liittyy näkökulma siitä, kuinka hyvin tämä on tapahtunut. (Mezi-
row 1996a, 22-23.) Jälkikäteisreflektiolla tarkoitetaan aiemmin opitun tarkaste-
lua. Tällöin tarkastelu voi kohdistua esimerkiksi tilanteeseen tai laajemmin omaan
toimintaan kokonaisuudessaan. Jälkikäteisreflektointi, jolla selvitetään onko ai-
emmin opittu yhä perusteltua uusissa tilanteissa, on oppimisessa tärkeää. Jälkikä-
teisreflektiossa katsotaan takaisin aiemmin opittuun, keskitytään olettamuksiin
ongelman sisällöstä, sen ratkaisuprosessiin, menettelytapoihin tai niihin ennakko-
oletuksiin, joiden perusteella ongelma on asetettu. Kun reflektio liittyy myös sii-
hen, että henkilö arvioi omaa toimintaansa, on kyseessä itsereflektio. (emt., 21,
30.)2

Mezirow erittelee reflektiivisyyden kohteet ja tasot sisäkkäisten kehien muo-
dostamana kokonaisuutena. Kehän laajempien kohtien tietoisuus on kehitykselli-
sesti mahdollista vasta sen jälkeen, kun sitä edeltävien suppeampien kehien muo-
dostama taso on saavutettu. (Mezirow 1981, 12.) Reflektion ydinkohteita ovat tie-
toisuus havainnoista, ajattelusta ja toiminnasta sekä näihin liittyvistä tottumuksis-
ta. Ne ovat ydinkohtia, joihin reflektiivisyyden eri tasot kohdistuvat. Miten nämä
reflektiivisyyden ydinkohdat voisivat näkyä naisen raskausajan ja synnytyksen
kokemuksissa? Reflektion ydinkohdat löytynevät niistä teemoista, joista tutkimus-
henkilöt omissa kertomuksissaan kirjoittavat. Ne ovat niitä asioita, jotka ovat as-
karruttaneet heitä raskaudessa ja synnytystapahtuman jälkeen. Aiemman tutkimuk-
sen perusteella voisi olettaa, että ne liittyvät esimerkiksi tutkimushenkilön itseen-
sä, vuorovaikutussuhteisiin (kumppani, hoitohenkilökunta ja syntyvä lapsi) jne.
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Mezirow tekee eron tiedostamisen ja kriittisen tiedostamisen välillä. Tietoi-
suus vastaa kysymyksiin ”mitä” ja ”miten”, mutta kriittinen tietoisuus vastaa ”mik-
si”- kysymyksiin. Vasta kriittinen tiedostaminen auttaa ymmärtämään ilmiöitä laaja-
alaisesti: historiallisesti ja kontekstuaalisesti. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 188.)
Tietoisuuteen kuuluva affektiivinen reflektiivisyys tarkoittaa sitä, että ihminen tu-
lee tietoiseksi siitä mitä ja miten havainnoi, ajattelee ja toimii. Erotteleva reflektii-
visyys tarkoittaa tietoisuutta älyllisistä prosesseista ja esimerkiksi sitä, miten ha-
vainnoi syy- ja seuraussuhteita. Arvioiva reflektiivisyys liittyy tietoisuuteen omis-
ta arvoista. Muutos toteutuu vasta sitten, kun ihminen kykenee kontrolloimaan
havaintoja,  ajattelua ja toimintaa sekä tottumuksia. Mezirowin sanoin puhutaan
kriittisestä tietoisuudesta. Kriittisen tietoisuuden tasot ovat käsitteellinen -, psyyk-
kinen - ja teoreettinen reflektiivisyys. Käsitteellinen sisältää tietoisuuden käsit-
teistä, psyykkinen viittaa kriittiseen tietoisuuteen älyllisistä prosesseista ja teo-
reettinen tietoisuutta kulttuurista ja toimintaympäristöstä, jossa ihminen elää. Teo-
reettiseen reflektioon sisältyy kyky kritisoida niitä olettamuksia, joihin omat us-
komukset perustuvat. Sen avulla on mahdollista tulla tietoiseksi niistä kulttuuri-
sista tai psykologisista olettamuksista, jotka vaikuttavat omaan ajatteluun ja toi-
mintaan. Näitä olettamuksia tarkastelemalla on mahdollista muuttaa oman elämän
perspektiiviä. (Mezirow 1981, 3-24; 1991, 5-6.)

Reflektiota on mahdollista jaotella kohteen mukaisesti. Oppimisen sisältöihin
ja prosessiin kohdistuvan reflektion avulla voi tietoisesti arvioida ja ennakoida
omien toimien vaikutusta. Sisältöön kohdistuvan reflektion avulla voi arvioida
sitä, mikä oikeastaan on toiminnan, ajattelun ja tuntemusten kohteena. Prosessin
reflektion avulla voi pohtia oman toiminnan tehokkuutta. Oman ajattelun ennak-
ko-oletuksiin kohdistuvan reflektion avulla voi pohtia miksi toimii, ajattelee tai
tuntee tietyllä tavalla ja miten voi tulla tietoiseksi oman ajattelun ehdoista. Kriitti-
nen reflektio johtaa vaikuttavimmillaan laajaan omien kokemusten tulkinnan muu-
tokseen. (Mezirow  1991, 104-111; 1994, 223-224.)

Kriittinen reflektio on uudistavan oppimisen edellytys. Korkeamman tason
oppiminen edellyttää kriittistä reflektiota, joka koskee sekä instrumentaalista että
kommunikatiivista oppimista. (ks. Mezirow 1996c) Tämä tarkoittaisi  tutkimuk-
sessani sitä, että nainen uskaltaa tarvittaessa ennakkoluulottomasti kyseenalaistaa
aiemmin oppimaansa ja kokemaansa eikä esimerkiksi pitäydy aiemmin oppimis-
saan näkemyksissä äitiydestä tai synnyttämisestä.

Oppimisen vaihtoehtoiset ulottuvuudet naisten raskauden ja synnytyksen
oppimiskokemusten luokitteluperustana

Perinteisessä oppimisessa on kysymys vanhan tai annetun tulkinnan liittämisestä
uuteen, mutta uudistavassa oppimisessa kokemus tulkitaan uudesta, tiedollisesti
kattavammasta perspektiivistä (Mezirow 1991, 4-7). Uudistavan oppimisen avain-
käsitteitä ovat merkitysskeema ja -perspektiivi. Mezirow (1994) puhuu näistä myös
yhteisellä nimellä merkitysrakenteet (emt., 223).
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Merkitysperspektiivi  edustaa kieleen ja kulttuuriin sidottua maailmankuvan
tasoista tietoisuuden ulottuvuutta, jonka avulla ihminen huomio ja valikoi kiin-
nostuksen kohteita myös ei-tietoisella tasolla. Siinä voidaan erottaa sosiolingvisti-
siä, (esim. sosiaaliset normit, roolit, kielipelit ja teoriat) episteemisiä (esim. oppi-
mistyylit) ja psykologisia (esim. persoonallisuuden piirteet, epävarmuuden sieto)
koodeja. Kokemusten tulkintaperusteena oleva merkitysperspektiivi  on ihmisen
henkilökohtainen viitekehys. Sen avulla hän liittää ja jäsentää uusia kokemuksia
aikaisempiin. (Mezirow 1991, 41-45; 1994, 223; 1996a, 27.)

Merkitysperspektiiviin sisältyy merkitysskeemoja eli toisiinsa liittyviä odotuk-
sia, jotka koskevat syy-seuraus-suhteita, rooleja, sosiaalista toimintaa, yksilön
minäkäsitystä, arvoja sekä tunteiden ja toiminnan yhdistämistä. Merkitysskeema
koostuu niistä käsityksistä, uskomuksista, arvostuksista ja tunteista, joiden avulla
ihminen tulkitsee omia kokemuksiaan. (esim. mitä ajatella abortista, liberalismis-
ta jne.) Merkitysskeemat edustavat eriytyneempiä tietorakenteita. Ne ovat tiedon
ja kokemuksen alueita, jotka jäsentävät kokonaistietämystä. (Mezirow 1991, 41-
45; 1994, 223; 1996a, 18-21.) Merkitysskeeman ja -perspektiivin käsitteet ovat
kuitenkin niin lähellä toisiaan, että niitä on vaikea erotella selkeästi toisistaan (Poi-
kela 1998, 67). Kuitenkin esimerkiksi raskauden ja synnytyksen medikalisaatio-
diskurssia,  luonnonmukaista diskurssia tai feminististä diskurssia voisi pitää Me-
zirowin tarkoittamina merkitysskeemoina, joiden avulla naiset pystyvät jäsentä-
mään omia näkemyksiään.

Oppimisen vaihtoehtoisia lajeja tai ulottuvuuksia ovat seuraavat: (1) oppimi-
nen olemassa olevan merkitysskeeman puitteissa, (2) uuden merkitysskeeman
oppiminen, (3) oppiminen muuttamalla olemassa olevaa merkitysskeemaa tai (4)
oppiminen muuttamalla merkitysperspektiiviä  (Mezirow 1991, 93-94; Mezirow
1994, 224; Varjokorpi 1995,37.) Kolmessa ensimmäisessä on kysymys merkityss-
keemoja koskevista muutoksista, neljännessä merkitysperspektiivin muutoksesta.
(Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 144-145.)

Perspektiivin muutosprosessin ihanteena on sen autenttisuuden kehittyminen
ja lisääntyminen. Merkitysskeemat ja -perspektiivit auttavat hahmottamaan todel-
lisuutta, mutta samalla ne valikoivat sitä, jolloin syntyy helposti itseään toteutta-
via ennusteita. Autenttisuus merkitsee tulkintojen tutkimista, pyrkimystä päästä
niiden taakse todellisiin ilmiöihin. Autenttisen merkitysperspektiivin vastakohta
on vääristynyt merkitysperspektiivi.  Vääristynyt merkitysperspektiivi sisältää epis-
teemisiä, sosiokulttuurisia/sosiolingvistisiä tai psyykkisiä/psykologisia vääristy-
miä. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 126.)

Episteemiset vääristymät liittyvät tiedon luonteeseen ja käyttämiseen. Eräs vää-
ristymä on reifikaatio eli ajatus siitä, että ihmisten rakentamat systeemit ovat luon-
nonvoimien tavoin muuttamattomia ja inhimillisen kontrollin ulottumattomissa.
Myös oletukset siitä, että jokaisella ongelmalla on yksi oikea vastaus tai ettei auk-
toriteetteja voi vastustaa, kuuluvat tähän vääristymien ryhmään. (emt., 127-128;
Mezirow 1996a, 32.) Nainen ei esimerkiksi halua vastustaa lääkäriä synnytykses-
sä (vaikka kokee tulleensa kohdelluksi väärin), koska lääkäri edustaa naiselle auk-
toriteettia.
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Toinen vääristymä liittyy ympäristöön ja sen normistoon. Sosiokulttuuriset ja
ideologiset vääristymät merkitsevät sellaisten uskomusjärjestelmien pitämistä it-
sestään selvinä, jotka liittyvät valtaan ja sosiaalisiin suhteisiin, erityisesti kulloin-
kin vallalla oleviin ja instituutioiden oikeuttamiin. (Mezirow 1996a, 32.) Esimer-
kiksi medikalisaatiodiskurssin mukaiset käsitykset synnytyksestä voisivat kuulua
tähän.

Psyykkiset ja psykologiset vääristymät koskevat ihmisen suhdetta omaan it-
seensä. Syynä voi olla esimerkiksi aikaisemmissa elämäntilanteissa saatujen ko-
kemusten ja niiden tulkintojen toistaminen uusissa tilanteissa, jossa ne ovat itse
asiassa epäadekvaatteja, mutta kuitenkin tuttuja ja turvallisia. Siksi niistä luopu-
minen herättää uhkaa ja vastustusta, vaikka ne rajoittavat elämää. (emt., 33-35.)
Tällaisessa tilanteessa nainen saattaa pelätä raskaaksi tuloa ja/tai synnyttämistä,
koska kokemukset omasta pärjäämisestä ja siitä, mitä on luottaa toiseen ihmiseen,
ovat olleet kielteisiä.

Lapsuuden maailma on voimaperäinen ja kiistattoman todellinen. Ihmisen en-
simmäinen maailma rakentuu primaarisosialisaatiossa. Vasta myöhemmin tulee
epäily. Niinpä havahtuminen siihen, että esimerkiksi jotkut asiat ovat kaikkea muuta
kuin ”hyvin”, voi ihmisen elämänhistoriasta riippuen olla rankka kokemus. (Ber-
ger & Luckmann 1995, 154-155.)  Uuden merkitysperspektiivin omaksuminen
edellyttääkin suostumista todellisuuden uuteen tulkintaan, mikä merkitsee myös
koettujen oppimistarpeiden uudelleenarviointia. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 217;
Varjokorpi 1995, 37.)

Mezirow tarkastelee aikuisuutta muutoksen näkökulmasta. Näkemyksillä lap-
suuden ja nuoruuden merkityksestä sekä korjaavien muutosten tarpeesta on yhte-
nevyyksiä psykoanalyyttiseen näkemykseen. Toisaalta käsitys ihmisestä merki-
tyksiä luovana olentona on yhteydessä moniin lyhytterapian suuntauksiin, joissa
painottuu kriisi- ja konfliktikeskeisyys. Hän myöntää myös rauhallisemman kehi-
tyksen mahdollisuuden, mutta ei pohjimmiltaan usko ihmisen vapaaehtoiseen ha-
luun muuttua. Vasta vaikeudet ja ristiriidat tuovat esiin ihmisen sisimmän olemuk-
sen. Tuolloin ihminen paljastuu aktiivisena, merkityksiä etsivänä ja luovana olen-
tona. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 130 -131.)

 Uudistavan oppimisen prosessi ei ole välttämättä kivuton  (Mezirow 1991,
44). Ihmisen elämänvaiheet ja -tehtävät vaativat kuitenkin toisinaan uudistamaan
tai muuttamaan merkitysperspektiiviä. Aikuisen tärkeimpänä oppimisen muotona
on merkitysperspektiivin muutosprosessi. Perspektiivin muutosprosessi voi tapahtua
vähittäisen kehityksen kautta, mutta usein se käynnistyy merkittävässä elämän-
muutoksessa tai ristiriitoja sisältävässä tilanteessa. (Mezirow 1991, 93-94; Varjo-
korpi 1995, 38; Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 123.) Tällainen tilanne saattaa olla
juuri äidiksi tuleminen.
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3.1.1.4 Yhteenveto

Tässä luvussa kokoan lyhyesti yhteen oppimisen asiantuntijoiden näkemyksiä op-
pimisesta. Luku toimii tutkimukseni oppimisteoreettisen näkemyksen kiteytykse-
nä ja sillä on merkitystä erityisesti kolmannessa tutkimustehtävässä, kun tarkaste-
len naisten raskausajan ja synnytyksen oppimiskokemuksia.

Tutkimuksessa mainitut kokemuksellisen oppimisen asiantuntijat korostavat
sitä, että kaikki oppiminen edellyttää jonkinlaista kokemusta, joko aiemmin ta-
pahtunutta tai itse oppimistilanteessa tapahtuvaa. Jo Dewey (1933) toi esille koke-
muksen keskeisen merkityksen oppimisprosessissa, mutta hän kuvasi samalla ko-
kemuksellisen prosessin ongelmallisuutta. Oppiminen voi olla luonteeltaan myös
rutiinitoimintaa, joka perustuu traditioon, ulkoisiin auktoriteetteihin ja olosuhtei-
den asettamiin ehtoihin. (emt., 9.) Myös Mezirow (1996a) painottaa kokemukses-
ta oppimisen näkökulmaa uudistavassa oppimisessa. Kaikista kokemuksista ei
kuitenkaan opita. Jarvis (1987) puhuu ei-oppimisesta. Tällä hän tarkoittaa, että
tilanteissa, joissa oppiminen olisi mahdollista, sitä ei kuitenkaan tapahdu.

Toiseksi oppimisen asiantuntijat tuovat esille sitä, että oppimisprosessi on aina
tilannesidonnainen; jotakin opitaan aina jossakin – mitään ei opita yleensä. Oppi-
minen on sidoksissa siihen toimintaan, kontekstiin ja kulttuuriin, jossa tietoa opi-
taan ja käytetään. Niinpä kontekstista usein riippuu, mikä hahmotetaan ongelmak-
si tai tavoitteeksi, mikä keinoksi ja mikä hyväksyttäväksi ratkaisuksi. Niinpä esi-
merkiksi Jarvisin (1983; 1987) situationistinen oppimiskäsityksen määrittely si-
sältää kaksi tekijää: oppijan subjektiivisen kokemuksen ja sosiaalisen kontekstin.

Kolmas keskeinen kohta oppimisessa on reflektio. Reflektion merkitys tunnus-
tetaan oppimisessa. Reflektiivisyyden painottaminen kokemuksellisessa oppimi-
sessa on tärkeää siitä syystä, että kokemukset sinänsä tai mitkä tahansa kokemuk-
set eivät johda oppimiseen. Kehittymisen ja oppimisen kannalta on tärkeää, että
omakohtaisia kokemuksia pyritään tekemään tietoiseksi erittelemällä ja arvioi-
malla niitä kriittisesti. Asiantuntijat perustelevat  reflektion hyödyllisyyttä ja mer-
kitystä oppimisessa eri tavoilla (Jarvis 1987; Kolb 1984; Boud et al. 1985; Mezi-
row 1991; 1996). Deweylle (1933, 9) reflektio tarkoitti omien uskomusten perus-
teiden arviointia. Reflektio alkoi hämmennyksestä ja se päättyi tarkoitukselliseen
kyselyyn ja tietoiseen ongelmanratkaisuun. Mezirow painottaa reflektiossa käsit-
teen kognitiivista luonnetta ja piirteitä ikään kuin yksilön subjektiivisina ominai-
suuksina. Hänelle nimenomaan kriittinen reflektio on uudistavan oppimisen edel-
lytys. Boud et al. (1985, 3-11) näkemys reflektiosta laajentuu käsittelemään myös
sen affektiivista puolta. Reflektio on monimutkainen prosessi, jossa tunteet ja tie-
to ovat tiiviissä yhteydessä ja vuorovaikutussuhteessa.

Oppimisen laadullinen erilaisuus on seuraavassa tarkastelun kohteena. Asian-
tuntijat ovat esittäneet oppimisen vaihtoehtoisista muodoista ja ulottuvuuksista
erilaisia kategorioita.  Esitän seuraavassa asiantuntijoiden näkemyksistä syntee-
siksi laadittuja, oppimisen laadullista erilaisuutta kuvaavia kategorioita. Katego-
riat ovat tämän tutkimuksen tapa määritellä raskauden ja synnytyksen oppi-
miskokemus. Oppimiskokemusten luokittelun taustalla ovat mm. Jarvisin, Mezi-
rowin ja Martonin näkemykset oppimiskokemusten erilaisuudesta. Kategoriat ei-
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vät rakennu hierarkkiseksi järjestelmäksi vaan kertovat oppimisen erilaisuudesta;
oppimisen tyypittelystä. Tässä tutkimuksessa lähdetään siitä, että eri henkilöillä
voi raskausaikana ja synnytyksessä olla vaikuttavuudeltaan erilaisia oppimiskoke-
muksia, mutta toisaalta myös sama henkilö voi tuolloin oppia vaikkapa uusia tie-
toja ja taitoja, mutta myös vaikuttavuudeltaan voimallisempia asioita kuten esi-
merkiksi uuden näkökulman raskaana oloon.

Seuraavassa esitettävät viisi kategoriaa toimivat kolmannessa tutkimustehtä-
vässä naisten raskausajan ja synnytyksen oppimiskokemusten tarkastelussa käy-
tettävän analyysirungon perustana. (ks. tarkemmin luku 5.3.3.)  Oppimisen ensim-
mäistä vaihtoehtoista lajia tai ulottuvuutta edustavat ne naisten kokemukset, joista
ei –  syystä tai toisesta – opita. Jarvisin sanoin (1987) voidaan puhua ei-oppimises-
ta. Koska ihminen on merkitystä etsivä olento, hän haluaa jo varhaisesta lapsuu-
desta vanhuuteen saakka päästä selville itsestään ja maailmasta. (Jarvis 1987, 6;
Mezirow 1991.) Tämän johdosta hän rakentaa sellaista merkitysjärjestelmäänsä,
joka sallisi hänen toimia kokemusten kautta niin, että joutuu tilanteisiin, joissa voi
tehdä kysymyksiä ja etsiä vastauksia. Jokainen tilanne on tällöin mahdollinen op-
pimistilanne. Toisaalta ihmisen elämässä on aikoja, jolloin tämä prosessi on vä-
hemmän aktiivinen. (Jarvis 1987, 6-7.) Olen sijoittanut tutkimuksessani tällaiset
kokemukset kategoriaan ”Kun oppimista ei näytä tapahtuvan”.

Kaikki oppiminen ei ole luonteeltaan ihmisen elämää mullistavaa. Opitaan myös
suhteellisen yksinkertaisia tietoja, taitoja jne. Olen nimennyt tällaista oppimista
sisältävät kokemukset kategoriaksi ”Oppiminen tietojen ja taitojen lisääntymise-
nä, muistamisena ja usein ohjeiden noudattamisena”. Esimerkiksi Mezirowin esit-
tämän (1991) luokituksen kahden ensimmäisen lajin (oppiminen olemassa olevan
merkitysskeeman puitteissa ja korkeintaan uuden merkitysskeeman oppiminen) ja
Jarvisin (1987) ei-reflektiivisen oppimisen muodot edustavat oppimista, joka on
luonteeltaan uusintavaa. Myös Martonin (1980; 1993) ja Säljön (1979) tutkimuk-
sista löytyy kuvauksia tämäntyyppisestä oppimisesta.

Kokemuksen merkitystä ajattelun käynnistäjänä korostavat mm. Jarvis (1987),
Mezirow (1981; 1991) Kolb (1984) ja Boud et al. (1985; 1990; 1993) Kokemus
voi olla oppimisprosessin käynnistäjänä merkityksellinen kuitenkin vain silloin,
kun tilanne ei suju aikaisemman kokemusvaraston tuottamalla rutiinilla. Oppies-
saan yksilö reflektoi kokemuksiaan ja etsii uusia, muuttaa vanhoja tai vahvistaa jo
olemassa olevia tietoja, taitoja tai asenteita. Kokemusten prosessit eivätkä reflek-
tointi ole irrallaan laajemmasta sosiaalisesta todellisuudesta. Oppiminen ei ole
ainoastaan yksilöllinen prosessi vaan oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa
muiden ihmisten kanssa, vaikka yksilö on se, joka oppii. (Jarvis 1987, 16, 24-27,
128.) Seuraava oppimisen kategoria sisältää jo kokijansa omakohtaista ajattelua ja
pohdintaa, mutta ei vielä muutosta toiminnan tasolla. Kategoria on tässä tutki-
muksessa nimeltään ”Oppiminen ajattelun ja pohdinnan avulla”.

Kategoriassa ”Asioiden näkeminen ja tekeminen uudella tavalla” oppiminen
aiheuttaa jonkin asteisen muutoksen ihmisen elämässä ja se muutos näkyy myös
ulospäin hänen toiminnassaan. Pohdinta ei tässä jää pelkästään ajattelun  varaan.
Samankaltaisia näkemyksiä  esittää Mezirow (1991) puhuessaan oppimisesta mer-
kitysskeeman muutoksena. Marton et al. (1993, 284) kirjoittavat asiasta ” Näke-
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minen jotakin uudella tavalla”. Myös Boud et al. (1990; 1993) ja Jarvisin
(1987;1995) kirjoituksista on löydettävissä sama idea. Kun oppimiseen liittyy
ymmärtäminen, asioiden näkeminen ja tekeminen uudella tavalla, nousee kokijan
(oppijan) oma aktiivisuus oppimisessa keskeiseen rooliin.

Seuraavaa oppimisen lajia kuvaa hyvin sellainen tilanne, jossa omien merkittä-
vien oppimiskokemusten reflektointi johtaa uudenlaiseen itsensä ymmärtämiseen,
minäintegraatioon sekä uusien persoonallisen kasvun mahdollisuuksien avautu-
miseen. Tästä puhuvat myös mm. Mezirow (1991), Jarvis (1987; 1995), Merriam
et al. (1993) sekä Marton et al. (1993). Merkittävien kokemusten läpikäymisessä
voi olla kysymys myös koettujen tosiasioiden tunnustamisesta. Negatiivisten mer-
kittävien oppimiskokemusten reflektointi voi olla terapeuttinen kokemus ja väylä
minän vähemmän tiedostettujen kerrosten tiedostamiseen ja omien tunteiden ja
emootioiden ymmärtämiseen. Tälle kategorialle olen antanut tutkimuksessa ni-
men ”Muuttuminen ihmisenä” (vrt. Marton et al. 1993, 292-294). Kokemusten
muistelu voi olla omaa elämää, minää ja maailmansuhdetta jäsentävä terapeutti-
nen kokemus. Ihminen alkaa ymmärtää toimintaansa ja kokemusten yhteyksiä elä-
mäntilanteeseensa uudella tavalla. (vrt. Silkelä 1996, 125, 130.)

3.1.2 Naistutkimuksen näkökulma raskauteen, synnytyksen ja äitiyteen

3.1.2.1 Kriittinen naiseus- ja äitiysdiskurssi

Naisen olemuksella tarkoitetaan niitä yleisiä ominaisuuksia, jotka kuvastavat naista.
Naisen olemuksen määrittely muotoutuu historian aikana toisistaan poikkeavalla
tavalla eri yhteiskunnissa ja eri kulttuureissa. Naisen olemus voidaan nähdä nais-
myyttinä eli perinteisenä uskomuksiin perustuvana näkemyksenä naisesta. Myytti
naisesta muotoutui aikojen kuluessa. Naisen olemus on siten jotain sellaista, mi-
hin nainen itse ei voi paljon vaikuttaa. (Heinämaa & Saarinen 1983, 9.) Oppimisen
näkökulmasta on kuitenkin mahdollista löytää toisenlainen näkökulma asiaan. Kun
ihminen nähdään kokemuksellisen ja uudistavan oppimisen näkökulmasta aktiivi-
sena, tavoitteisiin suuntautuvana ja palautehakuisena yksilönä (ks. tarkemmin Jar-
vis 1987; Mezirow 1991), hänellä  on mahdollisuus muuttaa myös tätä myyttistä
näkemystä naisesta.

Naistutkimuksen ydinkysymyksenä on miten ”ihmistää” nainen eli miten teh-
dä hänestä subjekti: oman elämänsä ehtoja ja kulkua tietoisesti hallitseva yksilö.
On kysymys siitä, miten sukupuoli (naiseus) kumoutuu naisen elämää rajoittavas-
ta tekijästä sitä rikastavaksi tekijäksi. Perustana on käsitys naisen osan historialli-
suudesta: naisen toissijaisuus ei ole biologista alkuperää vaan yhteiskunnallisesti
tuotettua ja näin muuttunutta, muuttuvaa ja muutettavissa olevaa. (Saarinen 1981,
14-15). Tähän liittyy myös kysymys äitiydestä ja siitä, miten äitiys voitaisiin näh-
dä myönteisenä kokemuksena eikä naisen toissijaisuutta tukevana asiana.

Äitiys ja naisen subjektiviteetti on yksi naistutkimuksen ydinkysymyksiä. Kes-
keistä on tutkia, muodostaako äitiys edelleen esteen naisen täysvaltaisuudelle vai
voisiko se toimia myös päinvastaisena ilmiönä? Äitiys- ja subjektiustarkastelun



55

kahtena ääripäänä voidaan nähdä liberaalihumanisti Simone de Beauvoir ja postfe-
minismin edustaja Julia Kristeva. Yhteistä molemmille on ajatus siitä, että äidissä
katoaa subjektin ja objektin vastakohtaisuus. Beauvoirille se merkitsee samalla
äidin subjektiviteetin katoamista, yksilöllisen toimintakyvyn ja autonomian me-
netystä, kun taas Kristeva pitää äitiyttä haasteena humanismin käsitykselle sub-
jektista ja haluaa avata tietä myös naisen kokemusta kunnioittavalle käsitykselle.
(Naskali 1996, 164, 166.)

Naistutkimus haki 1960-luvulla sukupuolten kesken samanlaisuutta ja tähän
liittyi vaatimus naisten pääsemisestä tasa-arvoisesti samoihin tehtäviin kuin mie-
het. Pyrittiin löytämään universaalin ihmisen kategoria. Naisen ja miehen kesken
ei katsottu olevan merkittäviä eroja. (Pulkka 1995, 40-41.)1970-luvun naistutki-
muksen keskeisiä havaintoja oli, että sukupuolen osuus ja vaikutus yksilön ase-
maan ja elämään eri yhteiskunnissa on suurempi kuin on aiemmin ymmärretty.
Useimmat tutkijat ovat lisäksi sitä mieltä, että mies ja miehuus ovat hallitsevia ja
nainen ja naiseus alistettuja. (Nenola 1990, 11.) Feministinen suuntaus pyrki 1970-
luvulla korostamaan sukupuolten välistä eroa. Haluttiin löytää naisen oma tapa
tietää, naisen kokemus ja naisen vahvuudet. Katsottiin, että feminiininen ja mas-
kuliininen ovat erotettavissa ja pyrittiin löytämään universaali naisen kategoria.
Tähän teemaan liittyy gynosentrinen naistutkimus ja pyrkimys löytää poissuljettu
ja vaiettu naisen maailma. (Pulkka 1995, 40-41.)

Tämä toinen naissukupolvi ei käynyt enää taistelua tasa-arvon etsimisessä vaan
se otti omakseen eron ja erityisyyden puolustamisen. Sukupuoliero on seikka, joka
on uusintamisessa suhteessa biologiaan ja fysiologiaan, mutta samalla se heijastaa
eroa, joka vallitsee subjektien suhteessa symboliseen sopimukseen, joka on aina
sosiaalinen sopimus. Kolmannessa naissukupolvessa (joka on hahmottumassa)
mies/nais-kahtiajako näyttää kuuluvan metafysiikkaan.  Mitä identiteetti ja suku-
puoli-identiteetti tarkoittavat uudessa tilassa, jossa koko identiteetin käsite on ky-
seenalaistettu? (Kristeva 1993, 171, 182.)

Nykyisin keskustellaan subjektin hajoamisesta. Koskeeko se myös naisia? Nai-
nen ei ole ollut subjekti meidän länsimaisessa kulttuurissamme. Radikaalifemi-
nistit ovat tavoitelleet naisen subjektiutta. Irigarayn (1989) mielestä itsenäinen
nainen on lähes aina mies. Naisella pitää olla toinen, oma identiteetti, joka on eri
kuin miehen. Naisen tärkein päämäärä on naisen oikeus olla nainen. On kyse eroista.
(Pulkka 1995, 48.)

Äitiydestä puhuessaan Kristeva (1993) tuo esille, että naiset ovat osittain otta-
neet omakseen miesdiskurssien äidin kategorian: neitsytäiti Marian. Äidillinen
masokismi eli halu kärsiä, näyttää edelleen olevan osa naisen luontoa. Kristeva
luonnehtii äitiyttä yhdeksi masokismin muodoksi. Miehisessä kulttuurissa äitiys
vaatii uhrautumista, mikä Kristevan mukaan varmistaa äideille pääsyn yhteiskun-
nan jäseneksi ja samalla palkitsee heidät mielihyvän tunteella. Autonomisen yksi-
lön näkökulmasta uhrautumisen nautinto on kuitenkin perverssiä. (Nätkin 1997,
248-249.)

Yhteiskunnassamme naiseus ja äitiys joutuvat helposti ristiriitaan yleisten ar-
vojen ja arvostusten kanssa. Historian kuluessa on muodostunut ”naisten maail-
ma” ja ”miesten maailma”. Naisten maailma (perhe) ja sitä jäsentävä työ perustui
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pääosin perittyyn taitoon. Miesten maailma jäsentyi tiedolle. (Saarinen 1981, 29.)
Kun yhteiskunnassa on perinteisesti arvostettu tietoa, tehokkuutta ja voimaa, ovat
sellaiset arvot kuin tunteet, luovuus, vaistot ja intuitio saaneet väistyä ja ne ovat
muotoutuneet marginaalisiksi tekijöiksi.

Perinteisesti äitiys nähdään naisen elämäntehtävänä. Se on tehtävä, joka saa-
daan biologisesti säädellyn tapahtuman välityksellä ja jota ei voi välttää. Se on
tehtävä, johon kaikkien naisten täytyy ottaa kantaa, synnyttävät he lapsia, adoptoi-
vat niitä tai päättävät olla kokonaan ilman niitä. (Eliasson & Carlsson 1993, 129.)
Naistutkimus tarkastelee äitiyttä yhteiskunnallisesti tuotettuna ilmiönä. Vaikka
äitiydellä on biologinen perusta: naisten kyky tulla raskaaksi, synnyttää ja imettää
lapsiaan, on tämän biologisen perustan toteutuminen erilainen eri kulttuureissa ja
eri historiallisina aikakausina. Niinpä esimerkiksi naisten mahdollisuudet säädel-
lä raskauksien määrää ja ajankohtaa ovat vaihdelleet eri aikakausina. (ks. tarkem-
min Kuronen 1987). Äitiys on nimenomaan kulttuurinen konstruktio, ja se merkit-
see yleisesti ottaen suhdetta lapseen (Nätkin 1997, 153-154).

Äitiyden analyysit ovat olleet feministisen teorian kehittelyn tärkeä osa. Nancy
Chodorow (1978) erottaa sosiaalisen ja biologisen sukupuolen. Tätä lähestymista-
paa kutsutaan ns. gender-teoriaksi. Äitiys- ja gender-keskusteluissa on äitiydessä
yhteisenä piirteenä nähty sen ilmiasu sosiaalisena ja kulttuurisena konstruktiona.
Keskeistä siinä on ollut myös suhde lapseen. Naisen ruumis jakautuu raskauden ja
synnytyksen kuluessa kahdeksi osaksi, joista toinen, lapsi, alkaa pikkuhiljaa elää
omaa elämäänsä.  (emt., 149, 153-154.)

Sosiaalinen sukupuoli -käsitteen kautta pyritään eroon sukupuolen ymmärtä-
misestä luonnollisena kategoriana. Chodorow on naiskeskeisen (gynosentrisen)
feminismin edustaja (Ruotsalainen 1991,24). Hän käyttää käsitettä ”jakamaton
äitiys” ja tarkoittaa sillä, että lapsia hoitavat lähes yksinomaan naiset (Chodorow
1978). Chodorowia on kritisoitu mm. siitä, että tulkinnat pohjautuvat pitkälti ame-
rikkalaiseen keskiluokkaiseen kulttuuriin. Monissa muissa kulttuureissa äitiys ei
ole niin jakamaton: pienen lapsen hoidon jakavat suvun ja yhteisön tai päivähoi-
don naiset. Hän on varmaan oikeassa siinä, että miehet puuttuvat pienen lapsen
päivittäisestä, jatkuvasta hoidosta. (ks. Vuori 1995, 26-27) Samaan asiaan – että
miehet puuttuvat pienen lapsen hoidosta – on kiinnittänyt huomiota myös sosiaa-
liantropologi Sheila Kitzinger (1984; 1994).

Pohtiessaan biologisen ja sosiaalisen äitiyden ja äidiksi haluamisen kysymyk-
siä, sosiologi ja naistutkija Ann Oakley (1984) toteaa, että yhteiskunta on viimeis-
ten vuosikymmenten aikana läpikäynyt suuria muutoksia. Nainen saa keskimää-
räisesti vähemmän lapsia kuin ennen, kuolee harvemmin synnytykseen, mutta toi-
saalta on tiukemman lääketieteellisen kontrollin alaisena. Myös mahdollisuudet
ehkäistä ei-toivottuja raskauksia ovat lisääntyneet. Sosiaalinen äitiys liittyy sosi-
aaliseen reproduktioon: lasten hoitoon. Oakleyn mielestä äitiydessä on kuitenkin
jotain todella masentavaa. Esimerkkinä hän mainitsee synnytyksen jälkeisen ma-
sennuksen. Kolmannes naisista ei ole tyytyväinen äidin sosiaaliseen rooliin ja kaksi
kolmannesta ilmaisee kielteisiä tai ambivalentteja tunteita lasta kohtaan. Yhtenä
syynä Oakley näkee naisten epärealistiset odotukset siihen, mitä äitiys oikein on.
Yksi äitiyteen liittyvistä ongelmista onkin, että patriarkaalinen perhe-orientoitu-
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nut kulttuuri velvoittaa naisen lastenhoitoon ja -kasvattamiseen. Näin naisen odo-
tukset siitä, mitä hän itse voi saavuttaa lapsen hankkimisen kautta, voivat olla epä-
realistisia. (emt., 58-65.)

Miksi naiset kuitenkin kaikista ristiriitaisuuksista huolimatta haluavat äidiksi
ja hoitavat lapsiaan? Siihen, että nainen haluaa lapsen, vaikuttavat monet tekijät:
mm. henkilökohtainen halu äitinä olemiseen, halu luoda läheinen suhde lapseen ja
antaa hänelle hellyyttä. Luonnollisesti siihen vaikuttavat myös ympäristö ja omien
vanhempien esimerkki. Tänä päivänä lapsen hankkiminen nähdään tietoisena va-
lintana. Niiden naisten määrän, jotka eivät lainkaan tule hankkimaan lapsia, olete-
taan lisääntyvän ja ne naiset, jotka synnyttävät, synnyttävät keskimäärin enemmän
lapsia kuin aiemmin. (Säntti 1993, 10.)

Chodorowin mukaan äidiksi haluamisen syinä eivät ole luonto, fysiologia, roo-
lioppiminen tai ideologiat. Vastaus löytyy psykoanalyysin ja objektisuhdekoulu-
kunnan piiristä: pienen lapsen ensimmäiset suhteet toisiin ihmisiin vaikuttavat hänen
tapaansa hahmottaa maailma ja luoda myöhemmin ihmissuhteita. Painopiste on
lapsen ns. esioidipaalisen vaiheen ja sitä kautta äitisuhteen tarkastelussa. Riippu-
en, onko lapsi tyttö vai poika, suhde äitiin saa joko samaistumisen tai erilaisuuden
merkityksen. Chodorowin keskeinen väite on, että tytöt ja naiset kehittävät ja yllä-
pitävät kykyään luoda läheisiä, samaistuvia ja hoivaamista auttavia suhteita toisiin
ihmisiin, kun taas pojat ja miehet ottavat välimatkaa. Naisten ongelmat liittyvät
tästä syystä yksilöllistymisen vaikeuteen ja miesten kykenemättömyyteen muo-
dostaa läheisiä ihmissuhteita. (Chodorow 1978, 13-39.)

Kristevan mukaan tehokas väestöpolitiikka on äitiyttä ihannoimalla saanut nai-
set puolelleen ja synnyttämään lapsia. Suomessa äitimyyttiä ovat paljastaneet ja
kritisoineet mm. Riitta Auvinen (1977; 1979) ja Pirkko Niemelä (1982, 1991).
Äitimyytti ja äitiys asettuvat sekä gynosentrisessä eli naiskeskeisessä että postmo-
dernissa katsannossa uuteen valoon. Äitiys on alati muuttuva, määrittelyn alaisena
oleva, kulttuurinen ja historiallinen konstruktio, joka koostuu tavattoman monista
suhteista. Luonnollinen tai aktiivinen synnytyskään eivät ole paluuta johonkin al-
kuperäiseen olotilaan vaan uusi tuotos. Siihen Nätkinin (1997) mukaan sisältyy
vanhoja maternalistisia argumentteja äidin ja lapsen hyvästä kontaktista, mutta
myös uudempia argumentteja lapsen ja isän kontaktista.  Edelleen siihen kuuluu
argumentteja naisen ruumiillisen itsemääräämisoikeuden puolesta sekä äidistä eril-
lisen lapsen oikeudesta syntyä lempeästi. (emt., 250.)

Naisnäkökulma äitiyteen on jännitteinen. Se tulee esille vaikkapa siinä, että
toisessa ääripäässä naiset on nähty holhouksen, sääntelyn ja kontrollin uhreina ja
alistettuina, toisessa taas vahvoina ja aktiivisesti kamppailevina yhteiskunnan jä-
seninä. (Nätkin 1997).  Äitiys on yksi länsimaisen yhteiskunnan ja symbolisen
järjestyksen peruskategoria. Eeva Jokinen (1994), Luce Irigarayta lainaten toteaa,
että kulttuurimme perustuu symboliselle äidinmurhalle. Patriarkaalinen järjestys
hiljentää naisen äänen ja jättää äitiyden ei-symboliseksi ja ei-olemassa olevaksi.
(Jokinen 1994, 15.)

Länsimaisen filosofian periaatteena on naisen poissulkeminen. Naisen pitää
etsiä poissulkeminen jälkiä. (Irigaray 1984) Myös Kristeva  (1976) kannustaa ”On
varmaan mahdollista lähestyä tuota hämärää seutua, jollainen äitiys naiselle on,



58

kuuntelemalla entistä tarkemmin, mitä nykypäivän äidit sanovat taloudellisten
huoliensa läpi, levottomuuksien, ilojen, raivojen, tuskien ja onnentunteiden kes-
kellä, ja sen syyllisyyden tuolla puolen, jonka liian eksistentialistinen feminismi
heille testamenttasi... ” (emt, 18).

Naistutkimus puhuu äitiyden ideologiasta ja äitimyytistä. Yhteistä käsitteille
on se, että yhteiskunnassa vallitsee tietty käsitys siitä, millaista äitiyden tulisi olla.
Tämä käsitys sitoo äitiyden tiettyyn kaavaan, josta ei ole syytä poiketa. Ideologia-
ja myyttikäsitteitä käytetään lähes synonyymeina. (Kuronen 1989, 25.) On ole-
massa mielikuva eräänlaisesta malliäidistä, josta johdamme, niin miehet kuin nai-
setkin, ohjeet ja normit jokapäiväiseen käyttäytymiseen. Äitimyytin mukaista on
ollut mm. se, että naiset ovat yksin vastuussa pienten lasten hoidosta ja suomalai-
sessa yhteiskunnassa äitimyytti on ilmennyt keinotekoisessa kahtiajaossa koti- ja
ansioäiteihin. Auvinen mainitsee, että naisen ihannointi häntä ylistämällä ylläpi-
tää alistussuhdetta: nainen alistetaan ylistämällä. Äitimyyttiä toteuttava nainen on
alistunut ja epäitsenäinen, joskin hän tässä valtakysymyksiä tiedostamattomassa
roolissaan on tyytyväinen, koska hän näin parhaiten vastaa kulttuurin odotuksia.
(Auvinen 1979, 183-189.)

Äitiysinstituutiolla on pitkä patriarkaalinen historia. Äitiyttä on historiallisesti
käytetty kieltämään naisilta kansalaisuus ja kytkemään heidät yksityisen elämän
alueelle. Nicen (1992) mukaan naistutkijatkin ovat toimineet patriarkaalisen ajat-
telun sisällä. Hekin ovat tulkinneet teorioita siten, että niistä on tullut äitejä syyl-
listäviä ja äiti on redusoitu lasten ja perheen ongelmien lähteeksi. Henkisen terve-
yden alueella äitejä on syytetty eniten. Näissä teorioissa naisten kokemukset on
mitätöity. (Naskali 1996, 165.)

Äitiys instituutiona palvelee yhteiskuntaa, nimenomaan patriarkaalista yhteis-
kuntaa. Sen mukaista on, että naiset hoitavat lapsia, sairaita ja vanhuksia. Äitiy-
sinstituutio  määrittelee äidin normein, odotuksin ja vaatimuksin. Niinpä naisen
on vaikea luottaa äitiydessään omaan kokemukseensa, kun hän on samanaikaisesti
tietoinen äitiysinstituution vaatimuksista. Richin (1977) mukaan äitiys on yhteis-
kunnan sukupuolijärjestelmän mikrokosmos; kokemus ja instituutio, joka saman-
aikaisesti selittää ja oikeuttaa naisen aseman yhteiskunnassa.

Äitiyttä voidaan eritellä. Se voidaan nähdä naiselle tyypillisenä ominaisuute-
na, äidillisyytenä (Kuronen 1989, 23). Perinteisesti äidillisyyden on nähty kosket-
tavan kaikkia naisia riippumatta siitä, onko naisella itsellään lapsia vai ei (ks. Saa-
rinen & Heinämaa 1984, 61). Toinen tapa tarkastella äitiyttä on käsittää se naisen
reproduktiokyvyksi, kyvyksi tulla raskaaksi ja synnyttää lapsia. Myös tällöin tar-
kasteltavana on tietyllä tavalla kaikki naiset, sillä heidät voidaan tämän fyysisen
ominaisuuden vuoksi nähdä potentiaaleina äiteinä. Tässä tarkastelutavassa äitiys
nähdään ennen kaikkea raskauden ja synnyttämisen kautta. Kolmas tapa käsittää
äitiys on tarkastella sitä äitien tekemän hoito- ja kasvatustyön kautta. Nämä näkö-
kulmat eivät ole toisiaan poissulkevia vaan tiiviissä yhteydessä keskenään. Kyse
on lähinnä siitä, mitä äitiyden puolta kulloinkin painotetaan. (Kuronen 1989, 23.)

Äitiysteema nousi 1990-luvulla yleiseen keskusteluun myös Eeva Jokisen (1996)
väitöskirjan myötä. Väitöskirja käsitteli äitien väsymystä. Kotona oleminen ainoa-
na aikuisena ja naisten itselleen asettamat epärealistiset äitiyden vaatimukset yh-
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dessä olivat keskeisiä väsymisen syitä. Tutkija toteaa myös, että meissä elää syväl-
lä kaksijakoinen äititarina: hyvä ja paha äiti. Jokisen tutkimuksen lähtökohtana on
yksityisen äidin elämänhistoria. Äitiys, koti, jääminen ja väsymys ovat keskeisiä
teemoja. Äidit kirjoittivat paljon myös kiireestä ja stressistä. Tulkinnan tasolla äi-
tien kertomuksista löytyvät rytmiristiriidat. Naiset pohtivat paljon sitä, miten äi-
din ruumis suhtautuu aikaan. He eivät suoranaisesti kerro siitä, että vauvat väsyt-
täisivät heitä. Jokinen tulkitsee, että väsymys saattoi olla myös ”suoja” joitain vaa-
rallisempia tunteita vastaan. Äidiksi haluamisen ristiriitaisuus tuli myös esille täs-
sä tutkimuksessa. Äidiksi haluavat naiset eivät osanneet antaa selkeää vastausta
siihen, miksi he haluavat äidiksi. He puhuivat lähinnä epämääräisesti, että äitiys
on lupaus kypsyydestä, aikuisuudesta ja naisena olemisesta. Tässä koettiin kuiten-
kin usein pettymyksiä. (vrt. Oakley 1984, 58-61.)

Ritva Nätkinin (1997) väitöskirja käsitteli äitiyttä toisesta näkökulmasta. Väi-
töskirjassa etsitään maternalistista diskurssia  kolmesta näkökulmasta: (1) väestö-
poliitikkojen, asiantuntijoiden ja ammattilaisten, (2) naisliikkeen ja vaikuttajanaisten
sekä (3) tavallisten naisten, äitien näkökulmasta. Äitien omaelämäkerroista erottui
kaksi juonirakenteen mallia. Ne ovat familistinen perhekokonaisuutta ja avioliit-
toa koossa pitämään pyrkivä malli (eräänlainen ”kumppanuustarina”) ja materna-
listinen, äidin ja lapsen (lasten) kiinteään suhteeseen ja miehen poissulkemiseen
pyrkivä malli (eräänlainen ”roistomiestarina” tai ”tarina vaikeasta miehestä”.)
Familistisessa äitiydessä keskeiseksi nousi puolisoiden välinen suhde. Näissä tari-
noissa ei puhuttu paljoakaan lapsista eikä myöskään hyvinvointivaltion asiantunti-
joista. Maternalistiset tarinat ovat pitkälti selviytymistarinoita, joissa tarvitaan
vahvaa äitiä. Se on äidin ja lapsen tiiviin suhteen malli, jossa ei isää tarvita: tari-
noita vaikeuksista tai poissaolevista miehistä. Kolmas malli on äitiyden tarinan
individualistinen juoni. Se on epäyhtenäinen ja teoreettinen ja sitä voisi kutsua
enemmänkin pyrkimykseksi irrota kahdesta edellisestä selkeästä mallista. Yksi-
löllistymiseen pyrittiin eri tavoin. Se ilmeni puolisoiden pyrkimyksenä irrota su-
vusta, naisen pyrkimyksenä irrota miehestä, naisen pyrkimyksenä irrota sekä mie-
hestä että lapsista ja keskittyä työhön tai kaikkien perheenjäsenten yksilöllisyyden
korostamisena. (emt., 197-198.)

3.1.2.2 Naisen valta omaan ruumiiseen ja obstetriikan vastustaminen

Kun suomalainen naistutkimus 1980-luvun loppupuolella innostui tutkimaan äiti-
yttä, esikuvia löytyi esimerkiksi Ann Oakleyn ja Emily Martinin tutkimuksista.
Oakley analysoi kriittisesti lääketieteen käyttämiä menetelmiä raskaana olevan ja
synnyttävän naisen hoidossa. Kirjassaan ”The Captured Womb” (1984) hän käsit-
teli äitiyden asteittaista medikalisoimista ja naisten käymiä taisteluja, jotta he sai-
sivat takaisin raskauden ja synnytyksen aikaisen kontrollin lääkäreiltä ja muilta
terveydenhuollon asiantuntijoilta. Oakley väittää, että äitiyshuoltoa käytetään nais-
ten sosiaalisen kontrollin välineenä. (Oakley 1984, 2)  Erityisesti äitiys-, sukupuo-
li- ja väestöpolitiikkaa koskevissa tutkimuksissa naisten sääntelynäkökulma on
kiteytynyt medikalisaatioteesiin. Siinä kiinnitetään huomiota lääkärikunnan am-
matilliseen valtaan ja äitiyden lääketieteellistämiseen muidenkin kuin lääketie-
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teellisten kysymysten yhteydessä. Medikalisaatioteesin esille nostaminen on ollut
ominaista angloamerikkalaiselle naistutkimukselle. (Nätkin 1997, 17.) Medikali-
saatiodiskurssissa synnyttäjästä on tullut objekti (ks. myös Ruusuvuori 1992).
Adrianne Rich (1977) näkee synnytyksen naisen alistamisena, koska nainen, uutta
elämää luodessaan, on tuolloin kytketty kiinni erilaisiin valvontalaitteisiin (emt.,
170-171).

Nykyaikaiset, synnytyksessä käytettävät tekniset apuvälineet johtuvat Emily
Martinin (1987, 54) mukaan siitä, että ihmisruumista verrataan koneeseen. Kun
synnyttävän naisen identiteetti näin synnytystapahtumassa hävitetään, synnytystä
johtavista obstetrikoista tulee persoonattomia ”heitä”, jotka päättävät synnytysta-
pahtumassa kaikesta (Oakley 1981, 87). Medikalisaatiodiskursissa tieto on asian-
tuntijoiden hallussa ja tiedon kohteena on naisen ruumis. Vastadiskurssissa on ar-
vosteltu tätä asetelmaa ja pyritty palauttamaan naisten valta omaan ruumiiseensa
sekä valta sitä koskevan tiedon haltijana. Diskurssien välisessä kamppailussa on
kysymys kamppailusta auktoriteettiasemasta suhteessa tietoon ja tiedon kohtee-
seen (Ruusuvuori 1992, 6.) Syntymää ja synnytystä käsittelevässä kirjallisuudessa
teknologista synnytystä kritisoivat tekstit ovat usein feministisiä. Toisaalta talou-
dellinen tilanne eli noususuhdanteen katkeaminen 1990-luvun alussa on antanut
potkua korostaa itsehoitoa, sillä kattava terveydenhuoltojärjestelmä käy yhteis-
kunnalle kalliiksi (emt., 7).

Miten tällaiseen asiantuntijavaltaan on tultu? Teknologian nopea kehittyminen
toi muutoksia synnytystapahtuman hoitoon. Muutokset näkyivät mm. toimenpi-
teiden rutiininomaistumisena. Länsimaissa synnytystä pidetään yleisesti lääketie-
teellisenä toimenpiteenä ja synnytys tapahtuu lääkäri-instituution valvonnassa ja
vastuulla. Lääkärinhoidon instituutioihin kuuluu myös kätilön työ. (Balaskas 1988,
16.) Kun pääsääntöisesti synnytettiin kotona, oli nainen ja hänen perheensä vas-
tuussa synnytyksestä. Näin Suomessa ennen 1950-lukua. Tuolloin synnytykset alet-
tiin keskittää sairaaloihin ja avustavan henkilökunnan määrä ja koulutus lisääntyi-
vät yhdessä kehittyvän teknologian kanssa. Kriittinen vastadiskurssi esittää, että
tämän seurauksena valta siirtyi yksilöltä ja perheeltä instituutiolle ja samalla syn-
nyttäjästä tuli potilas. (ks. Miettinen-Jaakkola 1992)

Onko synnyttäjältä siis viety itsemääräämisoikeus? Näitä kysymyksiä esittää
Oakley (1984) analysoidessaan synnytyksen teknistymistä. Lähihistorian vastaus
kysymyksiin löytyy lääketieteen aikaansaannoksista, jotka ovat auttaneet äitien ja
syntyvien lasten kuolleisuuslukujen alenemisessa. Äitiyshuollossa ja synnytysten
hoidossa on ollut tärkeää mahdollisten riskien ja komplikaatioiden poistaminen.
Niinpä äitiyshuolto pyrkii seulomaan riskisynnyttäjät tarkempiin kontrolleihin. Kun
lapsia syntyy nykyisin tosiasiallisesti vähemmän kuin aiemmin, on jokainen sitä-
kin kallisarvoisempi ja tärkeämpi niin perheelle kuin yhteiskunnallekin. Tämä ris-
kien eliminoimispyrkimys teknologian ja jatkuvan seurannan avulla on ollut ta-
voitteena myös muualla maailmassa (Oakley 1984, 5).

Emansipatorinen näkemys liittyy medikalisaatiodiskurssin vastadiskurssiin,
jossa tähdennetään naisten aktiivista panosta ja elämänhallintaa myös synnytysta-
pahtumassa. (vrt. oppimiskäsitys ihmisestä aktiivisena toimijana) Se tuo voimak-
kaasti esille, että synnytyksen asiantuntijat ovat riistäneet naisten subjektiuden ja
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tehneet heistä passiivisia potilaita. Medikalisaatiodiskurssi on tehnyt synnytyk-
sestä sairauden kaltaisen olotilan, jota hoidetaan kuin sairautta. (Oakley 1984; 1993)
Vastadiskurssin tukijat löytyvät usein naistutkimuksen piiristä.

Ruusuvuoren (1992) työssä tarkasteltiin synnyttävän naisen aseman muutosta.
Tutkimukseen osallistui 18 ensisynnyttäjää, joita haastateltiin ennen ja jälkeen syn-
nytyksen. Väitteet ”Jokainen synnytys on potentiaalinen riskisynnytys” ja ”Syn-
nytys on naisen elämään kuuluva luonnollinen asia” kuvaavat tutkijan näkökul-
maa synnyttämiseen kahden vastakkaisen mieltämistavan törmäyspisteessä. Val-
litseva on ensiksi mainittu, jota Ruusuvuori Hemminkiä (1983) ja Oakleyta (1984)
lainaten kutsuu medikalisaatio- tai valtadiskurssiksi. Valtadiskurssin mukainen
käyttäytyminen  edellyttää synnytyksessä teknisiä toimenpiteitä. Toisaalta osa nai-
sista näkee synnytyksen luonnollisen, naisen arvostelukykyä painottavan diskurs-
sin kautta. He ovat kriittisiä ja joutuvat usein synnytyksessä kokemaan pettymyk-
siä esimerkiksi henkilökunnan tekemien toimenpiteiden takia. Naiset itse toimivat
eri tilanteissa eri diskurssien mukaisesti. (ks. Ruusuvuori 1992, 6.)

Tutkijan mukaan keskeisenä kysymyksenä on kysymys naisen vallasta omaan
ruumiiseensa ja äitiysvalmennuksen vaikutuksesta tämän suhteen muotoutumi-
seen. Naisten itselleen antama asema synnytyksessä vaihteli tutkimuksen mukaan
toiminnan subjektin ja sen kohteen välillä. Esimerkiksi synnytysprosessin alku-
vaihetta kuvatessaan naisten puheessa painottui toimiminen asiantuntijakehykses-
sä. Tällöin asetuttiin asiantuntijoiden tekemien toimenpiteiden kohteeksi. Synny-
tysprosessin edetessä kokemuskehyksen mukaiset painotukset saivat enemmän ti-
laa. Erityisen vahvasti se oli nähtävissä ponnistusvaihetta kuvattaessa. Kaiken kaik-
kiaan johtopäätelmä oli, että medikalisaatiodiskurssi miellettiin legitiimiksi ja asian-
tuntijoiden toimia kyseenalaistettiin harvoin suoraan. (emt., 63.)

Tutkimuksessa puututtiin myös perhevalmennukseen. Ruusuvuoren haastatte-
lemat naiset pitivät valmennuksessa saatua kuvaa synnytyksen kivuliaisuudesta
epärealistisena: ei kerrottu totuutta siitä, kuinka voimakkaita kivut todella saatta-
vat olla. Kenellekään ei valmennuksessa oltu myöskään kerrottu sairaalassa tehtä-
vien rutiinitoimenpiteiden merkitystä. Naiset eivät olleet kokeneet saaneensa neu-
volasta riittäviä tietoja kivunlievityksestä. Tutkimuksessa todetaan myös, että ”Syn-
nytysasennon valinnassa synnyttäville naisille tarjotaan valmennuksessa asettu-
mista potilaan asemaan”. Tutkija toteaa, että naisia tulisi tukea luottamaan itseen-
sä myös synnytystilanteessa. Asetelma, jossa synnyttävästä naisesta tehdään poti-
las, voitaisiin purkaa antamalla naiselle resursseja itsensä ilmaisemiseen. (emt.,
53,57,67.)

3.1.3 Hoito- ja lääketieteen näkökulma raskauteen,
synnytyksen ja äitiyteen

Äitiyshuoltoa ja synnyttäjän hoitoa on hoitotieteessä tutkittu viime vuosina entistä
enemmän. Tutkimus on kohdistunut äitiysneuvolapalveluihin, perhevalmennuk-
seen, naisen itsemääräämiseen, synnytysodotuksiin ja -kokemuksiin sekä sosiaali-
seen tukeen. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on selvitelty myös synnytyspaikan
valintaa ja miehen roolia synnytyksessä. (ks. Vallimies-Patomäki 1998, 15-16.)
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Myös synnytyksen vuorovaikutussuhteita on tutkittu. Otan tässä esille erityisesti
sellaisia tutkimuksia, joissa on etsitty uudenlaista tapaa kohdata synnyttävä nai-
nen. Käsittelen ensin synnytyskipuun ja kivunlievitykseen liittyviä tutkimuksia.
Tätä teemaa on tutkittu sekä suomalaisessa että ulkomaisessa hoito- ja lääketie-
teen tutkimuksessa.

Synnytyskipuja ja kipujen lievittämismenetelmiä käsiteltiin Koukkulan (1992)
”Synnytyskipu – vastasynnyttäneiden äitien kokemuksia” ja Pihlajaniemen (1992)
”Synnytyskipu ja kätilön toiminta synnytyskivun lievittämisessä” töissä. Ensin
mainitussa synnyttäjät olivat kokeneet pettymyksiä siinä, etteivät pystyneet itse
päättämään kivunlievityksestä vaan olivat joutuneet kiireen takia hoitohenkilö-
kunnan päätösten alaisiksi. Vehviläinen-Julkunen et al. (1994) tutkimuksessa suu-
rin osa naisista odotti kokevansa voimakasta synnytyskipua ja pelkäsi sitä, mutta
ei osannut kuvitella kipua etukäteen. Naiset pitivät kivunlievitystä merkittävänä
seikkana suunnitellessaan lasta (Salmi 1994). Toisaalta naiset halusivat luottaa
omaan kykyynsä ja pyrkivät välttelemään kivunlievitystä mahdollisimman pitkään.
(Ruusuvuori 1992; Vehviläinen-Julkunen et al. 1994; Vallimies-Patomäki 1998)

Rannan (1995) väitöskirja ”Labour pain and it´s relief” käsittelee synnyttäjien
synnytyskipuja ja sitä, miten kipuja hoidetaan. Tutkimuksen mukaan puolet koki
saaneensa  riittämättömän kivunlievityksen. Yli 80 prosenttia synnyttäjistä koki
avautumisvaiheen kivut kovina tai sietämättöminä ja suurin osa oli odottanut saa-
vansa lääketieteellistä kivunlievitystä. Ensisynnyttäjistä 83 prosenttia ja uudelleen-
synnyttäjistä 54 prosenttia saikin kivunlievitystä. 94 prosenttia epiduraalipuudu-
tuksen saaneista koki kivunlievityksen merkittäväksi. Tutkimuksessa todetaan, että
epiduraalipuudutus on tehokkain tapa lievittää synnytyskipuja. Esimerkiksi para-
servikaalipuudutuksen teho oli pienempi eivätkä petidiini ja ilokaasu vähentäneet
kipua juuri lainkaan.

Synnytyksen vuorovaikutussuhteisiin liittyvät useat Vehviläinen-Julkusen tut-
kimukset. Hän on tutkinut mm. synnyttäjän ja kätilön välistä vuorovaikutusta (Veh-
viläinen-Julkunen 1983) ja perhevalmennuksen kehittämistä (Vehviläinen-Julku-
nen 1986; 1993).  Ensin mainitussa tutkimuksessa selviteltiin vuorovaikutusta syn-
nytystapahtuman avautumis-, ponnistus- ja jälkeisvaiheessa. Tutkimuksessa tode-
taan, että vain pieni osa vuorovaikutuksesta oli keskustelua, lähinnä se oli ohjei-
den antamista ja niiden noudattamista. Avautumisvaiheessa vuorovaikutus oli yk-
sipuolista, 87 prosenttisesti kätilö oli aloitteentekijä ja vuorovaikutus keskittyi fyy-
siseen hoitoon. Psyykkinen hoito jäi vähemmälle. Kolmasosa tutkimuksen äideis-
tä oli kokenut yksinäisyyttä avautumisvaiheen aikana. Myös kätilöt olivat tiedos-
taneet, että avautumisvaiheen aikana äidit olivat joutuneet olemaan liian paljon
yksin. (Vehviläinen-Julkunen 1983)

Edellä mainittu tutkija (1986) vertaili lisensiaattityössään pienryhmissä ja isoissa
ryhmissä valmennettavien pariskuntien arviointeja valmennuksen ohjauksesta, si-
sällöistä ja valmennuksen vaikutuksista synnytyskokemuksiin. Tutkimuksen ta-
voitteena oli äitiysneuvoloissa toteutettavan perhevalmennuksen kehittäminen. Siinä
todetaan, että perhevalmennus noin 10 hengen ryhmässä on parempi vaihtoehto
kuin suuremmissa ryhmissä tapahtuva valmennus. Pienemmissä ryhmissä mah-
dollistuu keskusteluyhteys. Valmennettavat toivoivat valmennukseen myös muita
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asiantuntijoita terveydenhoitajan lisäksi. Keskeistä oli, että valmennettavat eivät
kaivanneet valmennukselta suoranaisesti tietoja vaan tukea. Johtopäätelmänä to-
detaan, että valmennusta pitää kehittää perhekeskeisempään suuntaan.

Vehviläinen-Julkunen et al. (1994) vertailututkimuksessa perehdytään naisten
synnytyskokemuksiin eri kulttuureissa. Tutkimus koskee suomalaisia ja pohjois-
amerikkalaisia naisia. Synnytyskokemusta tutkittiin synnytyksen helppouden, syn-
nytykseen liittyvien pelkojen, asiantuntijoihin luottamisen, synnyttäjän päätök-
sentekomahdollisuuksien ja äitiyden merkityksen osalta. Tutkimustuloksissa to-
detaan suomalaisten naisten arvioivan synnytyksensä vaikeiksi. Synnytystä kuvat-
tiin jännittäväksi ja epämiellyttäväksi, mutta silti erittäin merkitykselliseksi koke-
mukseksi. Sen mukaan nainen luottaa äitiysneuvolaan ja synnytyssairaalaan. Val-
taosa vastanneista oli sitä mieltä, että synnytyksen hoito tulisi perustua synnyttä-
jän, kätilön ja lääkärin yhteiseen sopimukseen. Lähes kaikille oli myös tärkeä oma
aktiivinen osallistuminen synnytykseen ja mahdollisuus valita eri hoitokäytäntö-
jen välillä. Tutkimus on lähtökohdiltaan praktinen ja siinä haluttiin selvittää syn-
nyttäjän ja hoitohenkilökunnan välistä vuorovaikutusta sekä eri kulttuurien koke-
museroja.

Projektiin liittyi myös Kivivirran (1994) työ ”Suomalaisen naisen kokemuksia
synnytystapahtumasta”.  Työn tarkoituksena oli tutkia minkälaisia pelkoja ja on-
gelmia naisilla on synnytyksissä, mihin hän luottaa synnytyksessä ja miten hän
osallistuu itse synnytystapahtumaan. Tekijä on tiivistänyt tuloksensa hyvin ylei-
seen toteamukseen, että nainen on tyytyväinen ollessaan raskaana ja synnyttäes-
sään. Hän pelkää synnytystä ja pitää sitä kivuliaana, mutta pitää sitä merkityksel-
lisenä kokemuksena, joka on kestettävä. Tutkimustuloksista on luettavissa luotta-
mus hoitohenkilökuntaan ja halu itse aktiivisesti osallistua synnytykseen. Tutki-
mukseen osallistuneet naiset halusivat mahdollisimman luonnonmukaisen ja tur-
vallisen synnytyksen. He arvostivat äitiyttä, mutta äitiys ei ollut naisille ainut pää-
määrä.  Myös tämän tutkielman lähtökohdat ovat hyvin praktisia: on tarkoituksena
tuottaa tietoa synnyttäjän ja hoitohenkilökunnan vuorovaikutuksen luonteesta ja
sen vaikutuksesta synnytykseen.

Vuonna 1998 ilmestyi Vallimies-Patomäen väitöskirja ”Synnytys naisen ja mie-
hen kokemana”. Tutkimuksessa tarkastellaan hoitokäytäntöjen yhteyksiä synny-
tystapaan ja synnytyskokemukseen. Tehtävänä oli selvittää, miten synnytyksiä
hoidetaan ja minkälaisia odotuksia ja kokemuksia naisilla ja mukana olevilla mie-
hillä on sekä arvioida, mitkä tekijät ennustavat synnytystapaa ja naisen kokemusta
(Vallimies-Patomäki 1998) Tutkimus kohdistui synnyttäjien kipuihin ja pelkoihin,
hänen saamaan sosiaaliseen tukeen, synnyttäjän osallistumiseen, varhaiskontak-
tiin ja vierihoitoon sekä synnytystapaa ja -kokemusta ennustaviin tekijöihin. Se
huomioi myös synnytyksessä mukana olevan miehen kokemukset. Keskeisiä tut-
kimustuloksia olivat mm. seuraavat:

- Miehen läsnäolo vähentää ja toimenpiteet lisäävät naisen pelkoja synnytyksen
aikana. Naisen fyysisten tarpeiden ja mielialan huomioon ottaminen vähentää pel-
koja. Tiedon saaminen synnytyksestä vähentää kivuliaisuutta ja pelkoja.
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- Naisen mielipiteiden huomioon ottaminen ja oma-aloitteisen toiminnan sallimi-
nen vähentävät pelkoja synnytyksen aikana.
- Naisen sosiaalinen tukeminen ja osallistumismahdollisuudet vaikuttavat synny-
tyksen kokemiseen odotettua helpompana.
- Erittäin myönteistä synnytyskokemusta ennustavat tekijät liittyvät lapsen tervey-
teen, naisen vähäiseen ahdistukseen, pelkoon ja kipuun, kipulääkityksen välttämi-
seen, sosiaaliseen tukeen sekä synnytyksen helppona kokemiseen.
- Kielteistä synnytyskokemusta ennustavat tekijät liittyvät lapsen ongelmiin, sosi-
aalisen tuen riittämättömyyteen, voimakkaisiin pelkoihin ja kipuihin sekä synny-
tyksen epäsäännöllisyyteen ja vaikeana kokemiseen. (emt., 166-167.)

Rautava (1989) tutki perhevalmennusta terveyskasvatuksen näkökulmasta. Työs-
tä ilmeni se, että eniten neuvolan valmennuksesta hyötyvät vähemmän koulutusta
saaneet. Enemmän koulutusta saaneet naiset olivat kokeneet neuvolan valmen-
nuksen turhauttavana ja jo tuttujen asioiden kertauksena. Hoitotieteestä löytyy
hoitokäytäntöihin liittyviä töitä kuten Korppoon (1995) ”Äitien kokemuksia sai-
raalasynnytyksen aikaisesta hoitotyöstä”, Laaksorannan (1996) ”Koskettaminen
synnyttäjän hoidossa – kuin kalvo särkyisi” ja Penin (1994) ”Ensimmäistä las-
taan odottavien suomalaisten naisten synnytykseen liittyviä odotuksia raskauden
keskivaiheessa”. Viimeksi mainitussa tutkimuksessa todetaan, että naiset odotti-
vat pääsevänsä mukaan päätöksentekoon itseään koskevissa asioissa synnytykses-
sä. Edelleen heidän odotuksiaan oli, että tukihenkilö tai hoitajat rohkaisisivat ja
tukisivat heitä. Naiset odottivat hoitajilta ystävällisyyttä ja yksilöllistä kohtelua.
Synnytyksensä he odottivat olevan kivulias ja pelkäsivät synnytyskipuja.

”Riittääkö taito ja tieto? Kuvaus synnyttäjän itsemääräämisestä, synnytystä
koskevasta tiedosta ja päättämishalukkuudesta” -tutkimuksessa ristiriitaisuus nai-
sen toiveiden ja oman käytännön toiminnan välillä tulee esille mm. siinä, että nai-
set toisaalta halusivat nähdä lääkärin ja kätilön asiantuntijana ja konsulttina, joi-
den mielipiteet he ottavat sitten omassa synnytyksessä huomioon. Kuitenkin tilan-
teen vaikeutuessa synnyttäjät usein halusivat luovuttaa päätöksenteon asiantunti-
joille ja päätöksen synnytyksen kulusta lääkärille. (Haaramo 1995, 47-48.) Sa-
massa tutkimuksessa korostetaan, että kätilön persoona vaikuttaa synnytyskoke-
muksen laatuun. Sen sijaan lääkärin merkitys oli vähäisempi. Synnyttäjät halusi-
vat keskustella henkilökunnan kanssa ja päästä hyvään yhteistyöhön heidän kans-
saan. Toiveena usealla oli myös halu tavata kätilö etukäteen. Tutkimushenkilöt
eivät kuitenkaan halunneet valita kätilöä tai lääkäriä. Sen sijaan he halusivat tieto-
ja synnytyksen kulusta; jopa pyytämättä ja myös ikävistä asioista. (emt, 48-49.)

”Asiakkaan itsemääräämisoikeus äitiyshuollossa” oli Laantin (1989) tutkimuk-
sen aiheena. Siinä ja edellä mainituissa tutkimuksissa tulee aikakauden merkitys
näkyviin. 1980-luvun puolesta välistä lähtien  myös terveydenhuollon sektorilla
kiinnostuttiin asiakkaasta; siitä, mitä nainen haluaa ja miten hoitohenkilökunta
voisi kehittää omaa toimintaansa.  Myös Suonion et al. (1993) tutkimuksessa käsi-
tellään sekä henkilökunnan toiminnan merkitystä että synnyttäjän yleisiä ja syn-
nytykseen liittyviä pelkoja. Tuloksista ilmenee, että äidille tuottaa ahdistusta pel-
ko henkilökunnan epäystävällisyydestä, ankaruudesta ja alistavuudesta sekä inti-
miteettisuojan puutteellisuudesta. Munkki-Utunen et al. (1993) tutkimuksessa
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puolestaan todetaan, että kiireetön ja rauhallinen ilmapiiri, kätilön läsnäolo ja tu-
kihenkilön mukanaolo tuovat synnyttäjälle hyvää oloa. Useiden hoitotieteen tutki-
musten mukaan synnyttäjät haluavat neuvotella hoidostaan ja osallistua sitä kos-
kevaan päätöksentekoon. (Vehviläinen-Julkunen et. al. 1994; Kivivirta 1994; Laanti
1989; Vallimies-Patomäki 1998). Näin naisen aktiivisuutta korostava suuntaus on
löydettävissä myös täältä.

Tukihenkilön merkitystä synnytyksessä on käsitelty lääketieteen puolella esi-
merkiksi Hemminki et al. tutkimuksessa (1988). Tutkimus sai innostuksen Klau-
sin et al. (1986) tukihenkilötutkimuksesta, joissa saatiin näyttöä sille, että nais-
puolisen henkilön, joko maallikon tai ammattilaisen jatkuva läsnäolo ja tuki syn-
nyttäjälle vähensi synnytyksen aikaisia toimenpiteitä. Tuloksena todettiin, että
miehen läsnäolosta riippumatta synnyttäjät olivat erittäin tyytyväisiä tukihenki-
löön. Naispuolinen tukihenkilö oli avuksi synnytyksessä. On myös mahdollista,
että tukihenkilöllä on positiivinen vaikutus synnytyksen etenemiseen, mutta tutki-
mukseen osallistuneiden pienen lukumäärän vuoksi asia kaipasi tutkijoiden mie-
lestä lisäselvitystä. (Kätilölehti 1/1992, 4-6.)

Sairaalalaitoksen toimintaan liittyy paljon kirjoittamattomia lakeja ja rutiini-
toimenpiteitä. Näistä on siirtynyt käytäntöjä synnytyssaleihin ja lapsivuodeosas-
toille. Näistä hoitotoimenpiteistä on tullut yleisiä ja niitä pidetään myös normaa-
liin synnytykseen kuuluvina. Tällaisia ovat mm. sikiökalvojen puhkaiseminen,
kohdunsisäinen sydänäänten ja supistusten rekisteröinti, välilihan leikkaus, supis-
tuksia tehostavan lääkityksen käyttö jne. (ks. esim. Miettinen-Jaakkola 1992)  Tek-
nologian nopea kehittyminen 1970-luvulla oli siis nähtävissä myös synnytysta-
pahtuman hoidossa. Lääkäreiden joukosta löytyy niitä, jotka ovat kyseenalaista-
massa näitä käytäntöjä. Hemminki et al. (1989) synnytyssairaaloissa suorittama
kysely selvitti siellä tehtyjä toimenpiteitä vuosien 1983-88 välisenä aikana. Tulok-
sissa todetaan, että keisarinleikkaukset yleistyivät vuoteen 1986 asti ja niitä oli 15
% kaikista synnytyksistä. Samaan aikaan myös synnytyskivun lievitykseen tarvit-
tavien puudutusten käyttö yleistyi, mutta episiotomioiden (välilihan leikkaus) vä-
heni. Edelleen tuloksissa todetaan, että niistä toimenpiteistä, joista tietoja pyydet-
tiin, yleisimmäksi osoittautuivat välilihan leikkaus ja suoneen annettu oksitosiini-
lääkitys. Toimenpiteiden käyttö vaihteli eri sairaaloissa. (Suomen lääkärilehti 9/
91, 809, 811.)

On hyvä muistaa, että synnytykseen liittyvä tutkimus lisääntyi 1980-luvun puo-
livälin jälkeen. Aineistoni tutkimushenkilöt ovat synnyttäneet 1970-luvulla ja 1980-
luvun alkuvuosina, jolloin asiaan ei oltu samassa määrin vielä paneuduttu. Edellä
esitettyjen tutkimusten avulla on etsitty uusia toimintamalleja terveydenhuollon
käytäntöihin. Tutkimusta tällä alalla tehdään edelleen hoitohenkilökunnan ja syn-
nyttäjän vuorovaikutuksen toimivuudesta ja sairaalakäytännöistä.

3.1.4 Sosiaalipsykologinen näkökulma raskauteen, synnytyksen ja äitiyteen

Kuten yksilön kehitys on mahdollista nähdä siirtymisenä kehitysvaiheesta toiseen,
myös perhettä ja sen elämää voidaan käsitellä dynaamisena, kehitysvaiheesta toi-
seen siirtyvänä ja jatkuvasti muuttuvana järjestelmänä. Sosiaalipsykologisessa
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perhetutkimuksessa on oltu kiinnostuneita mm. siitä, miten puolisoiden välinen
vuorovaikutussuhde muuttuu perheen siirtyessä kehitysvaiheesta toiseen. (Num-
menmaa 1985, 15-17.) Kehitysvaiheteorian mukaan perheen ensimmäinen vaihe
on aviopuolisoiden keskinäinen yhdessäolo. Sitä nimitetään keskinäisen sopeutu-
misen vaiheeksi. Kehitystehtäviä ovat mm. pari-identiteetin luominen ja parisi-
doksen vakiinnuttaminen, molemmille tyydytystä tuovan seksuaalisuhteen luomi-
nen jne. Kaiken kaikkiaan luodaan toimiva parisuhde, jota pidetään perheen pe-
rusrakennusaineksena.  (emt, 22-23.) Useiden tutkimustulosten mukaan puolisoi-
den suhde koetaan kaikkein myönteisimmäksi perheen ensimmäisessä vaiheessa,
mutta lapsen synnyttyä vuorovaikutussuhteen tunnesävy yleensä hieman laimenee
(emt., 17).

Aviopuolisoiden välinen suhde on ollut perhetutkimuksen suosituimpia tutki-
muskohteita. Perheen elämänkaari -tarkastelussa esimerkiksi Kiviluodon (1980)
tutkimusryhmä tarkasteli synnytyskokemuksen ja vanhemmuuteen kasvamisen
yhteyksiä lapsen ensimmäisen elinvuoden aikana. Puolisoiden välinen suhde hei-
jastui myös synnytykseen. Naisilla, jotka kokivat synnytyksen vaikeana ja kivuli-
aana kokemuksena, oli myös aviollisia ongelmia raskauden aikana ja he suhtau-
tuivat mahdolliseen uuteen raskauteen kielteisemmin kuin ne naiset, joiden suhde
puolisoon oli myönteinen.

Isän diskursiivinen kategoria muodostui 1970-luvulla, kun naisammattilaisten
lisäksi myös muut alkoivat korostaa isyyden merkitystä. Isän kategoria syntyi kui-
tenkin paljolti niin kutsuttujen biologisten isien oikeuksien turvaamiseksi. (Nätkin
1997, 164.) Meillä kiinnostuttiin 1980-luvulla tutkimaan sekä isän mukanaolon
merkitystä synnytyksessä että hoitosuhteen vuorovaikutuksen merkitystä. Miehen
mukanaolon ja samalla isyyden merkityksen  tunnustaminen tulee ilmi parisuh-
teen vuorovaikutusta käsittelevässä  Mannerheimin Lastensuojeluliiton tutkimuk-
sessa ”Operaatio perhe – isä ja synnytys” (1981). Tutkimusta käytettiin myös
keinona valtuuttaa miesten osallistuminen synnytykseen. Aineisto oli kerätty per-
hesynnytyksistä, jotka olivat tapahtuneet vuosien 1973–1980 välisenä aikana ja
keskeiset tulokset olivat seuraavat:

- äidin kertoman mukaan isän apu oli kaikissa perhesynnytyksissä merkittävä
- isän läsnäolo auttoi äitiä paremmin hyödyntämään ja soveltamaan
  valmennuksessa opittuja asioita
- yleisesti arvioiden isän läsnäolo synnytyksessä vähensi äidin kokeman kivun määrää
- äidin ensikontakti lapseen muodostui keskimäärin myönteisemmäksi kuin
  sellaisessa synnytyksessä, joissa isä ei ollut mukana
- isät pitivät perhesynnytystä 100 %:n myönteisenä elämyksenä
- myös hoitohenkilökunnan arviot olivat myönteisiä. Heidän mukaansa isä pystyi
  antamaan äidille emotionaalista tukea. (emt, 20)

Tutkimukseen osallistuneita perheitä seurattiin kolmen vuoden ajan. Seuran-
nan tulokset osoittivat, että perhesynnyttäjä-äidit imettivät lapsiaan muita pitem-
pään ja suhtautuivat yleensä myönteisemmin lapseen ja imetykseen kuin yksin
synnyttäneet. Tutkimuksessa havaittiin isän osallistumisella synnytykseen olevan
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vaikutusta puolisoiden niin myönteisen vuorovaikutuksen kehittymiseen että lap-
sen kaikinpuoliseen kehitykseen. (ks. myös Nummenmaa 1985, 80-81.) Kokonai-
suutena tutkimuksen tulokset puolsivat perhesynnytystä sekä äidin, lapsen ja isän
jatkuvaa yhdessäoloa koko sairaalassaoloajan.

Vanhemmuuteen siirtymistä erityisesti kontekstisidonnaisena tapahtumana tar-
kastellaan Strandenin (1982) tutkimuksessa. Myös tässä tutkimuksessa käsiteltiin
parisuhteen merkitystä. Äitinä oleminen oli sitä parempaa, mitä parempi suhde
naisella  oli kumppaniinsa ja mitä enemmän kumppanilla oli aikaa hänelle. (emt,
176, 203.) Muualta maailmasta oli saatu toisenlaisiakin tuloksia. Esko (1984)
mainitsee tutkimuksia, joissa oli kartoitettu lasta odottavan isän reaktioita synny-
tykseen. Monien myönteisten asioiden ohella tutkimukset koskettelevat myös mie-
hissä ilmenneitä oireita: masentuneisuutta, unettomuutta ja sairauden tuntoja. Ti-
lanne saattoi käynnistää uudelleen vaikeat tunnesuhteet omiin vanhempiin, tai he
pelkäävät menettävänsä kiintymyksen vaimoonsa. Tulevat isätkin voivat stressaan-
tua näiden tutkimusten mukaan. (emt., 52; ks. myös Brudal 1980)

Myös sosiaaliantropologi Kitzinger (1985) on ollut ajamassa parien mahdolli-
suutta kokea syntymähetki yhdessä. Hän on kirjoituksissaan ja tutkimuksissaan
korostanut isän merkitystä parisuhteen sekä äidin että lapsen kannalta. Isä pystyy
auttamaan naista raskausaikana, synnytyksessä ja sen jälkeisenä aikana. Lapsi
kuitenkin muuttaa parin elämäntyyliä, heidän tunteitaan toisiaan kohtaan ja hei-
dän suhdettaan. Miestä, samoin kuin naista, odottavat monet tunne-elämän haas-
teet. (emt., 6-7.)

3.1.5 Psykodynaaminen näkökulma raskauteen, synnytykseen ja äitiyteen

3.1.5.1 Naisen kehityskriisit ja -tehtävät

Psykoanalyyttinen tutkimus korostaa tiedostamattomien tunteiden käsittelyn mer-
kitystä, jotta synnytys sujuisi hyvin. Tutkimus on tuonut tietoa naisen raskauden ja
synnytyksen aikaisiin tunteisiin ja kokemuksiin. Tutkijat ovat käsitelleet raskautta
ja synnytystä yksilön omaan identiteettiin ja hänen lähimpään sosiaaliseen ympä-
ristöönsä liittyvänä kriisiperiodina.

Kehitystehtävät3 ovat eri ikävaiheisiin liittyviä opittavia asioita. Kehitystehtä-
vät korostavat kehityksen dynaamisuutta ja suuntaavat huomiota eteenpäin. Kehi-
tystehtävä ja kehityskriisi käsitteitä käytetään toistensa synonyymeina. Käsittei-
den eron voi pelkistää siten, että kehitystehtävä määrittää toiminnan alueen ja ke-
hityskriisi viittaa laajemmin siihen dynamiikkaan, joka kehitystehtävien työstä-
miseen liittyy. (Nummenmaa 1985, 22.) Äitiyteen liittyviä kehitystehtäviä tarkas-
tellaan usein seuraavien sisältöalueiden kautta: (1) naisen muuttuva suhde omaan
itseen ja äitiyden liittäminen minäkuvaan. Naisen tulisi liittää äitiys omaan minä-
kuvaansa niin, että hän hyväksyy äitiyden ja kokee itsensä äitinä ehyeksi, (2) nai-
sen muuttuva suhde omaan äitiinsä, (3) puolisoiden välinen vuorovaikutussuhde,
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(4) suhde tulevaan lapseen niin, että äiti kokee lapsen hyvinvoinnin tärkeäksi ja (5)
muuttuvat olosuhteet. Äidin tulee pystyä muuttamaan suhdettaan elämään ja lähi-
ympäristöön siten, että lapselle tulee tilaa äidin elämään. (emt., 29.)

Raskausaika ja synnytys ovat naisen elämään liittyvä normaali kriisitilanne,
eräänlainen käännekohta. Sen kulkuun vaikuttavat monet henkilökohtaiset ja yh-
teiskuntariippuvaiset tekijät. Se on sisäisen kehityksen ja ulkoisten yhteiskunnal-
listen, taloudellisten ja kulttuuriolosuhteiden tiivis yhteistulos. (Götzsche et al.
1980) Psykoanalyyttisessa traditiossa synnytyskokemuksen tulkitaan heijastavan
tuon kehitysvaiheen työskentelyä. Kärjistäen voidaan sanoa, että positiivinen ko-
kemus on merkki onnistuneesta kehitystehtävän ratkaisemisesta. Kielteinen koke-
mus voi kertoa, että äitiyden kehitysprosessi on vielä kesken tai epäonnistunut.
(Nummenmaa 1985, 72.)

Helene Deutsch (1945) ja Grete Bibring (1959) sekä myöhemmin Elisabeth
Lagercrantz (1979) esittävät, että äidiksi tuleminen on kriisin kaltainen tapahtuma
ainakin ensimmäisen raskauden aikana. Suomessa Pirkko Niemelän tutkimusryh-
mä (1980;1981) on  tutkinut äitiyttä samankaltaisista lähtökohdista. Kriisille on
ominaista, että nainen joutuu uusien vaatimusten eteen, jotka vaativat häneltä uu-
denlaista sopeutumista ja orientoitumista. Niinpä kehitys äidiksi voi muodostua
vaiheeksi, jolle on ominaista aktiivinen ja rakentava ongelmien käsittely. Näin
tapahtuu myönteisissä tapauksissa. Mutta se voi olla myös vaihe, jonka nainen
kokee vaikeana ja ahdistavana. Kokemuksen laatu riippuu sekä naisen henkilö-
kohtaisista voimavaroista että ulkoisista tekijöistä.

Äitiys on ristiriitoja sisältävä kehityskulku ja synnytys eräänlaisen taistelun
tulos. Sitä voidaan arvostaa lapsen syntymään liittyvien pelkojen ja ahdistusten
voiton ilmaisuna (Chertok 1973, 33). Helen Deutsch (1945) selittää, että synny-
tyksen voimakkaalla elämyksellä on juurensa naisen syvimmissä tunteissa, jotka
palautuvat hänen omaan syntymäänsä. Synnytys on alkuperäisen kuolemanpelon
ja separaatioahdistuksen aktivoimista. Tämä tiedostamaton ahdistus on läsnä syn-
nytystapahtumassa, mutta terveellä naisella ahdistusta tasapainottaa ilo tulevasta
lapsesta. Elintärkeän merkityksensä ja voimakkuutensa takia synnyttämisen elä-
mys on erittäin merkitsevä äitiyteen liittyvälle kehityskululle. (emt., 145.)

Raskautta kuten myös murrosikää ja vaihdevuosia voidaan tarkastella kautena,
jossa syvälti vaikuttavat hormonaaliset, ruumiilliset ja psyykkiset muutokset yh-
distyvät. Uusi elämäntilanne vaatii naiselta uusia arviointeja suhteessa itseen ja
lähiympäristöön (Bibring 1959). Jos nainen joutuu todella syvällisten muutosten
eteen, hän saattaa tuntea tilapäistä ahdistusta ja henkisen tasapainon horjumista.
Tämä ahdistus puolestaan voi ilmetä erilaisina henkisinä tai fyysisinä oireina. Oi-
reet voivat esiintyä esimerkiksi lisääntyvänä ärtyisyytenä tai voimakkaana pahoin-
vointina. On kuitenkin muistettava, että raskauden alkukolmanneksen pahoinvoin-
nilla ja ärtyisyydellä on osin hormonaalinen pohja. Hyvin voimakkaina esiintyes-
sään oireita on kuitenkin pidetty myös merkkinä ratkaisemattomista tunteista (Götz-
sche et al. 1980, 8-9.) Kriisivaihe ei rajoitu vain raskausaikaan ja synnyttämisen
hetkiin. Äidiksi kasvaminen tapahtuu pääosin vasta lapsen syntymän jälkeen.
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Jotta nainen voi kokea lapsen hyvinvoinnin tärkeäksi, hänen on voitava luoda
suhde lapseen jo raskausaikana.  Bibringin (1959) mukaan suhde lapseen muodos-
tuu siten, että nainen voi hyväksyä hedelmöityksen ja sen, että hedelmöitys on
tapahtunut hänen oman seksuaalisuutensa kautta. Silloin nainen voi hyväksyä myös
sikiön osaksi omaa itseään. Kun nainen tuntee raskauden keskivaiheilla sikiön liik-
keet, voi hän hyväksyä sikiön erillisenä olentona, jos hän on ensin voinut hyväk-
syä sikiön osaksi itseään. Tällöin hän pystyy muodostamaan raskauden loppuvai-
heessa sikiöön psykologisen symbioottisen suhteen ja kokemaan syntymän jäl-
keen lapsen itselleen tärkeäksi ja läheiseksi. (Niemelä-Heino 1980, 2-3.)

Useat tuntevat raskausaikana itsensä yksinäiseksi ja samalla heillä on voima-
kas tarve tulla suojelluksi (Jessner 1970). Bibring (1961) korostaa, että osa näistä
naisista pyrkii tukahduttamaan nämä tuntemukset, sillä tuntemusten käsittely edel-
lyttäisi entistä rationaalisempaa asennetta raskauteen. Tämä saattaa vaikeuttaa sitä
kehitysprosessia, jonka kautta nainen totuttautuu äitiyteen. Äidin elämäntilantees-
ta riippuu, miten ratkaisematon tilanne ilmenee: ahdistuneisuutena, ärtyvyytenä
jne. Monille naisille varsinkin ensimmäinen raskaus on myös sosiaalinen mullis-
tus, joka voi aiheuttaa vaikeuksia esimerkiksi hänen opinnoissaan tai ansiotyös-
sään. Aivan päinvastoin jotkut naiset tuntevat olonsa raskauden ensivaiheessa sekä
psyykkisesti että fyysisesti erinomaiseksi – paremmaksi kuin ennen raskautta. Ras-
kauden ensimmäisessä vaiheessa normaali psyykkinen epätasapaino, jolle ovat
ominaisia esimerkiksi edellä kuvatut huolenpidon ja tuen tarpeet, on ennen kaik-
kea ilmaus bio-psykologisesta kehityskriisistä, jossa naisen aikaisemmat voima-
varat järjestetään uudelleen. Tähän yleensä tarvitaan myös kumppanin ja ympäris-
tön tukea ja hyväksyntää. (Götzsche et al. 1980)

Raskauden eri vaiheiden tunnistaminen jäsentää kehitysvaiheen askeleita. Ku-
vaukseni seurailee Götzschen et. al. (1980, 13-26) esitystä. Ensimmäinen vaihe
kuvaa aikaa ennen sikiön liikkeiden alkamista (viisi ensimmäistä raskauskuukaut-
ta), toinen vaihe 5-7 kuukauden aikaa ja kolmas synnytystä edeltävää aikaa. En-
simmäisen vaiheen aikana nainen kokee sekä ruumiillisia että psyykkisiä muutok-
sia: rintojen aristamista, aamupahoinvointia, väsymystä sekä usein ärtymystä, mie-
lialojen vaihtelua ja kasvavaa haavoittuvuutta. Psykoanalyyttinen teoria painottaa
kehollisen identiteetin (body-image) merkitystä. Identiteetti liittyy voimakkaasti
lapsuuden aikaisiin kokemuksiin. Muutoksia sietävän kehollisen minuuden kehit-
tymiselle on ominaista se, miten hyvin ihminen on onnistunut integroimaan mi-
näänsä oman lapsuutensa kehitysvaiheeseen liittyvät kokemukset. Naisen koke-
mukset oman ruumiin tuntemisesta omaksi tai vieraaksi liittyvät tähän. (Götzsche
et al. 1980)

Raskauden toisessa vaiheessa sikiö ilmaisee liikkeillään olevansa itsenäinen
olento ja se korostaa äitiyden todellisuutta ja tulevia vaatimuksia. Samalla naisen
ruumis muuttuu näkyvästi ja psykologinen tietoisuus sikiöstä tekee raskauden väis-
tämättömäksi. Jo tässä vaiheessa useimmat naiset kehittävät biologisen symbi-
oosin ohella lapseen psykologisen suhteen, jota värittää se, miten nainen tunteen-
omaisesti hyväksyy äitiyden ja koko tämän kauden ruumiillisen, psyykkisen ja
sosiaalisen tilanteen. Naisen omilla lapsuudenaikaisilla elämyksillä ja kokemuk-
silla on merkitystä siinä, miten helposti hän omaksuu uuden identiteetin ja sopeu-
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tuu siihen. Jos lapsuudenkuvaa äitiyden tehtävistä varjostavat turvattomuus ja tyy-
dyttämättömät tarpeet, hänen tiedostamaton perusasenteensa äitiyteen saa kieltei-
siä muotoja. Raskauden tuottaman ilon ohella koetaan normaalistikin voimakkuu-
deltaan vaihtelevaa ahdistusta ja levottomuutta lapsen terveydestä ja raskauden
kulusta. Usein naiset miettivät, ovatko lasta voineet vahingoittaa tupakka, lääk-
keet, sukupuoliyhteys, saasteet jne. He saattavat tuntea ahdistusta siitä, sujuuko
raskaus normaalisti, selviävätkö he synnytyksestä normaalisti – kaiken kaikkiaan
siitä, pystyvätkö he kasvamaan tulevaisuuden vastuun ja vaatimusten mittaisiksi.
(Götsche et al. 1980)

Varsinkin ensimmäisen raskauden aikana nousee ristiriitoja, jotka tietoisella
tasolla koetaan häiriöksi suhteessa kumppaniin (Loesch & Greenberg 1962). Tut-
kimuksessa mainitaan puolisoon kohdistuvien tunteiden ja tarpeiden ristiriita, jonka
katsottiin aiheuttavan tasapainottomuutta myös lapsen ensimmäisten elinvuosien
aikana. Kuten raskauden ensimmäisessä vaiheessa, nainen saattaa käydä tämän
vaiheen psyykkiset vaatimukset osana myönteistä kehitystä kohti vanhemmuutta.
Mutta epäsuotuisissa olosuhteissa hän voi joutua ongelmiin, jotka voivat ulottua
myös äidin ja tulevan lapsen väliseen suhteeseen. Äidin rooliin samaistumiseen
liittyvät psyykkiset vaikeudet saattavat ilmetä masennuksena, unettomuutena tai
muina psykosomaattisina oireina. (Götsche et al. 1980)

Viimeisten raskauskuukausien kuluessa useimmat naiset kuitenkin sopeutuvat
tulevaan synnytykseen. Lapseen liittyvät odotukset ja kuvitelmat saavat realisti-
semman luonteen käytännön järjestelyjen, vaatteiden, sängyn hankkimisena jne.
Vaikka useimmat naiset tässä vaiheessa suuntautuvat synnytystä ja tulevaisuutta
kohti, on raskaana olevan naisen tietoisuudessa myös pelko synnytyksen kulusta
sekä kivun ja fyysisen vaurioitumisen pelko. Lisäksi mukaan tulee huoli lapsen
hyvinvoinnista. (Götsche et al. 1980) Nämä pelot on tunnistettu suomalaisessa
tutkimuksessa.4

Myönteisellekin kehityskriisille on omaista synnytyksen pelko, mutta samalla
myös tulevan lapsen iloinen odotus ja tunne läheisestä ja sisäisesti tukevasta yh-
teenkuuluvuudesta miehen kanssa. Kriisin epäsuotuisa kehityskulku ilmenee mo-
nin tavoin: vaikeana ahdistuksena ja epätoivona synnytyksen takia, pahana epä-
varmuutena tai ristiriitaisina tunteina lapsen hoitamisen suhteen. Suotuisissa oloissa
kehityskriisi valmistaa naista raskauden viimeisten kuukausien aikana synnytyk-
sen aiheuttamaan jyrkkään muutokseen. Synnytykseen katsotaan myös liittyvän
surun tunteita, jotka voivat ilmetä masennuksena. Tätä selitetään sillä, että loppu-
raskauden itsekeskeisyyden vaihe lähestyy loppuaan ja äiti alkaa valmistautua sii-
hen, että vastasyntynyt vaatii huolehtimista ja hoitoa. Masennus on eräänlainen
sopeutumiskeino uuteen tilanteeseen. (Götzsche et al. 1980). Tamminen (1990)
toteaa väitöskirjassaan, että huomattavasta masennuksesta kärsii 10-15 % äideis-
tä.

Askel nuoruudesta äitiyteen on tapahtuma, josta ei ole paluuta. Naisen elämän-
tilanne muuttuu täydellisesti. Äidiksi tuleminen muuttaa naisen identiteettiä. Äiti-
yteen liittyy paljon luopumisen tunteita. Myös suhde kumppaniin muuttuu. Yksi
naisen kehitystehtävistä raskauden aikana on muuttaa suhdettaan mieheen. Nai-
nen ja mies eivät enää ole kahden vaan lapsen synnyttyä muodostuu kolmiosuhde:
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äiti, isä ja lapsi. Äidin kuten isänkin tulee henkisesti olla valmis ottamaan lapsi
vastaan. Lapsen synnyttyä naisen tulee olla kykenevä jakamaan hellyyttä sekä lap-
selle että miehelle. Miehen taas tulee oppia ymmärtämään, että lapsi sitoo äitiä.
Aikaa miehelle on tosiasiallisesti vähemmän. (Götzsche et al. 1980)

Nainen joutuu luopumaan tyttären roolista ja kasvamaan tasaveroiseksi äitinsä
kanssa. Esimerkiksi Deutch, Bibring ja Chasseguet-Smirgel korostavat nuoren äi-
din suhdetta omaan äitiinsä – kukin tutkija omalla tavallaan. Heidän mukaansa se,
miten nainen itse on vauvana kokenut oman äitinsä ja tämän hoivan, vaikuttaa
siihen, missä määrin äiti nyt itse pystyy identifioitumaan hoivaavaan äitiin. Naisen
tulisi pystyä siirtymään tyttären osasta äidin osaan. Hänen tulee voida muuttaa
suhdettaan omaan äitiinsä siltä osin, kun siinä on vielä lapsenomaista sitoutumis-
ta. (Deutch 1945, 141,145.) Deutschin käsitys naisesta on tummasävyinen, sillä
Deutsch  näkee naisen Freudin tavoin narsistisena, masokistisena ja passiivisena.
(Hautamäki & Slotte 1993). Sen sijaan Chasseguet-Smirgel (1970), Bibring (1961)
ja Breen (1975) korostavat sitä, että nainen on tuolloin avoimempi tiedostamatto-
malle ja näin mahdollisuus kypsyyteen ja integraatioon on olemassa. (Lagercrantz
1979, 17.)

Suotuisissa olosuhteissa raskauden aikana kehittyy ristiriidaton ja hyödyllinen
samaistuminen äitiin vanhemmuuden esikuvana. Raskauden aikana lapsuuden tun-
nekokemukset ajankohtaistuvat. Jos lapsuudessa on paljon kipeitä kokemuksia,
saattaa tämä aiheuttaa naiselle ristiriitaisia tunnetiloja. Ne ovat psykoanalyyttisen
tutkimuksen mukaan usein merkki ratkaisemattomista konflikteista oman äidin
kanssa ja täten merkki kielteisestä äitisamaistumismallista (emt., 22-23.) Myön-
teinen suhde omaan äitiin on perusta naisen omalle kehittymiselle kypsäksi äidik-
si ja edellytys kypsän äitiroolin muodostumiselle (ks. Chasseguet-Smirgel 1970).

Naiselta vaaditaan myös sitä, että hän pystyy irrottautumaan työstään. Monelle
naiselle työstä luopuminen aiheuttaa ristiriitaisia tunteita. Varsinkin jos työ on
merkinnyt naiselle paljon, saattaa sitoutuminen lapsen hoitotyöhön olla vaikeaa.
Ne naiset, joille pienen lapsen hoitaminen oli vierasta, kokivat lapsen hoidon sito-
vuuden yllätyksenä (Nieminen 1985, 171). Raskaana olevan naisen iän on myös
katsottu vaikuttavan äitiyden kokemuksiin. Niemelän & Heinon (1980) tutkimuk-
sessa todetaan, että lapsen hankkimisen siirtäminen siihen asti, että äidillä on jo
koulutusta ja ansiotyökokemusta ja niiden mukanaan tuoma identiteetti, antaa nai-
selle paremmat edellytykset käydä läpi äitiyteen liittyviä muutoksia. Tällaisella
naisella on paremmat mahdollisuudet onnistua äitinä kuin sillä, joka saa lapsia 20-
vuotiaana. (Niemelä & Heino 1980, 36.)

3.1.5.2 Ambivalentit tunteet raskaudessa ja synnytyksessä

Psykoanalyyttinen tutkimus korostaa ambivalenttien tunteiden käsittelyn merki-
tystä raskausaikana ja synnytystilanteessa. Raskauteen liittyvän luopumisen ja
epävarmuuden tunteiden takia näitä ristiriitaisia tunteita voi kohdistua myös lap-
seen. Ristiriitaiset tunteet kertovat naiselle, että äidiksi tuloon ja lapsen saamiseen
liittyy vielä asioita, joita hän ei ole tunnistanut ja ratkaissut. Myös ne naiset, joi-
den lapsi on ollut toivottu ja odotettu, saattavat raskausaikana kokea mitä erilai-



72

sempia ristiriitaisia tunteita ja ajatuksia. Vaikeuksia syntyy silloin, jos nainen itse-
pintaisesti kieltää ja torjuu nämä tunteet. Kieltämisen takana saattaa tällöin olla
ns. äitimyytin sanelema kuva äitiydestä. (Lagercrantz 1979, 221-226.)

Äitimyytin mukaan hyvä äiti on aina onnellinen, raskausaika on pelkkä juhlaa
ja äiti asettaa lapsen edun omien tarpeittensa edelle (ks. Auvinen 1979; Niemelä
1980). Lagercrantzin (1979, 221-226) mukaan parhaiten äitiyteen kasvamisessa
selviävät ne naiset, joilla tosin raskauden aikana on ristiriitaisia tunteita, mutta
jotka ovat pohtineet ja läpikäyneet tunteitaan ja mahdollisesti järjestäneet elämän-
sä uudella tavalla. Tutkija onkin sitä mieltä, että selviäminen ei liity vaikeuksien
määrään vaan siihen, miten nainen pystyy näitä asioita käsittelemään. Aviomiehen
tuki tai kuunteleva ystävä ovat tärkeitä. Kiviluodon (1979, 110) tutkimuksessa tuli
esille se, että naisen ja hänen kumppaninsa välinen vuorovaikutus lisää synnytyk-
sen kokemista myönteisenä.

Lagercrantzin (1979) tutkimuksessa kuvattiin 33:n naisen raskauden kulkua,
synnytystä ja suhdetta lapseen sen 18 elinkuukauden aikana. Kaikki naiset olivat
ensisynnyttäjiä. Tutkija jakoi naiset viiteen ryhmään. Ryhmä 1:n naiset olivat ras-
kausaikana kokeneet ristiriitaisia tunteita, joita he olivat pystyneet käsittelemään
aktiivisesti ja rakentavasti. He ryhtyivät toimenpiteisiin ja pystyivät luomaan ym-
päristön suotuisaksi perheen sisäisten suhteiden kehittymiselle. Ryhmien 3 ja 4
naiset kokivat vaikeita kriisejä raskausaikana ja heillä oli paljon psyykkisiä oirei-
ta. Lapsuuden ja kasvuiän ristiriidat ja sen hetkisen psykososiaalisen tilanteen ra-
sitteet kärjistyivät niin pahasti, että heidän edellytyksensä eivät riittäneet. Synny-
tys ja lapsen hoito aiheuttivat psykologisen hätätilan. Ryhmien 2 ja 5 naiset taas
kokivat tiedostamattaan tai vain osittain tietoisesti kriisejä, ahdistusta ja ristiriito-
ja. Näennäisesti heillä ei näyttänyt olevan mitään ongelmia. (emt, 221-226.)

Seuratessaan näiden naisten synnytyksiä ja vuorovaikutusta vauvojen kanssa
tutkija havaitsi selviä eroja. Raskausryhmä 1:n äidit kokivat synnytyksen myön-
teisenä ja helppona. Eläminen lapsen kanssa sujui myönteisesti kuten myös muu
perhe-elämä. Raskausryhmien 3 ja 4 naisilla, joiden raskausaikaan liittyi vaikeita
kriisejä, oli selvästi kivuliaampi ja vaikeampi synnytys kuin muilla ryhmillä. Sa-
moin varhaisessa vuorovaikutuksessa oli ongelmia. Raskausryhmien 2 ja 5 naiset
sijoittuivat sekä synnytystä että varhaista vuorovaikutusta luonnehtivien arvioiden
osalta edellisten ryhmien väliin. (emt, 221-226.)

Synnytyskokemuksen tulkitaan psykoanalyyttisen tutkimuksen mukaan heijas-
tavan sitä, miten nainen kokee äitiyden ja miten hän on onnistunut työstämään
raskauteen liittyvät kehitystehtävät. Lagercrantzin (1979) tutkimuksen mukaan
toisille synnytys muodostuu identiteettiä vahvistavaksi kokemukseksi, kun taas
osa kokee synnytyksen aikana suurta pelkoa ja ahdistusta. Joillekin kokemus muo-
dostuu identiteettiä hajottavaksi kokemukseksi. Naiset, jotka pitivät synnytystä
myönteisenä kokemuksena ja kokivat sen jälkeen voimakkaan onnen tunteen, tun-
sivat myös itsensä eteviksi, perinaisellisiksi ja olivat ylpeitä omasta synnytykses-
tä. Kuvauksissa korostui se, että synnyttävä nainen pystyy olemaan psyykkisesti
aktiivinen ja tunteenomaisesti läsnä koko synnytyksen ajan. Joillekin näistä nai-
sista synnyttämisessä oli ollut jotain uskonnollista tai mystistä; esimerkiksi he
ovat tunteneet olevansa liitossa maan ja ikuisuuden kanssa, kokeneet yhtäkkiä
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ymmärtävänsä elämän tarkoituksen jne. Noin kolmannekselle synnytyksen koko-
naiskokemus oli voimakkaan kielteinen tai traumaattinen. Heillä esiintyi voima-
kasta ahdistusta, kipua ja pakokauhua. Synnytystapahtuma oli kaoottinen elämys,
jota he eivät pystyneet ruumiillisesti eivätkä psyykkisesti hallitsemaan. Monella
oli vieraantunut, epätodellinen tunne eivätkä he oikeastaan olleet osallisina synny-
tyksessä – he eivät olleet kokeneet tulevansa äidiksi. (Lagercrantz 1979, 45-46.)

3.1.5.3 Äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus

Myös äidin ja lapsen varhainen vuorovaikutus on kiinnostanut tutkijoita. Synnyt-
täjän ja vastasyntyneen varhaiskontaktilla on todettu olevan tärkeä merkitys äidil-
le, lapselle ja perheen kiinteytymiselle. Käsittelen tässä niitä tutkimuksia, jotka
vaikuttivat sairaaloiden vierihoitojärjestelmän kehittymiseen – myös omassa maas-
samme. Vierihoitotutkimukset saivat alkunsa siitä olettamuksesta, että synnytystä
seuraavat hetket ovat sekä äidin että lapsen emotionaalisen kehityksen kannalta
tärkeitä. Marshall H. Klaus teki useiden vuosien aikana tutkimuksia selvittääk-
seen äidillistä käyttäytymistä ensin eläinkokeilla ja myöhemmin tutkimalla äitejä
ja vauvoja. Eläintutkimukset osoittivat, että vuohien ja lampaiden karitsan tai leh-
män vasikan erottaminen emosta 1-2 tunniksi välittömästi synnytyksen jälkeen
aiheutti emon äidinvaistossa pysyviä häiriöitä.  Emo hylki vastasyntynyttä jatku-
vasti. Jos vastasyntynyt ja emo saivat olla yhdessä ensimmäiset neljä päivää ja
heidät erotettiin viidentenä päivänä yhtä pitkäksi ajaksi, emo osoitti jatkossa sille
lajilleen tyypillistä äidillistä suojelua ja hoivaa. (Klaus 1975, 209.)

Myös äitejä tutkittaessa todettiin, että synnytystä seuraava aika vaikutti merkit-
sevästi joko myönteisesti tai kielteisesti äidilliseen käyttäytymiseen. Tutkimuk-
sessa yksi ryhmä äitejä sai hoitaa vastasyntyneitä omaan tahtiinsa kolmen vuoro-
kauden ajan synnytyksestä. Kontrolliryhmällä oli kontakti lapseen vain sairaalan
rutiinin määrääminä aikoina. Eroja äitien käyttäytymisessä oli havaittavissa kuu-
kauden, mutta myös vuoden jälkeen synnytyksestä. Äidit, jotka olivat saaneet hoi-
taa lastaan omaan tahtiinsa, osasivat tyynnyttää lapsiaan ja näyttivät useammin
kiintymystä  ruokintatilanteessa. Heillä oli enemmän katsekontakteja lapseensa.
(Klaus et al. 1976)

 Sairaalakäytäntö, joka erotti keskoset, sairaat ja täysin terveet lapset äideistä,
saattoi aiheuttaa naiselle myös masennusta. Seurauksena saattoi olla naisen epä-
toivottu käyttäytyminen lasta kohtaan vielä kuukausia tai vuosia synnytyksen jäl-
keen. Lapsen ja äidin osittaisella tai täydellisellä erottamisella ensimmäisten syn-
nytyksen jälkeisten tuntien ja päivien aikana on todettu yhteys äidin kokemaan
deprivaatioon. Kotona synnyttäneillä tai lastaan vierihoidossa hoitaneilla ei esiin-
tynyt deprivaatiota lainkaan. Kun kontakti lapseen oli osittainen, nainen kärsi use-
an päivän deprivaatiosta, joka loppui vasta äidin ja lapsen kotiuduttua. Vaikein
deprivaatio oli niillä naisilla, joiden lapsi jouduttiin siirtämään toiselle osastolle.
(ks. Kiviluoto et al. 1979)
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3.1.5.4 Tutkimuksia raskaus- ja synnytyskokemukseen vaikuttavista tekijöistä

Suomalaista tutkimusta raskausajasta, synnytyksestä ja synnytyskokemuksesta
naisen näkökulmasta katsottuna oli 1980-luvulle tultaessa tehty suhteellisen vä-
hän. Turun yliopiston psykologian laitoksen Niemelän tutkimusryhmän pitkittäis-
tutkimus ”Naisen elämän käännekohdat 1-5” raportoitiin vuosina 1980-82. Se ei
käsittele ilmiötä naisen näkökulmasta vaan enemmänkin tutkijan ja teorian testa-
uksen näkökulmasta.  Pitkittäistutkimuksissa kuvattiin ensimmäisen raskauden
aikaisten äitiysasenteiden ja ambivalenttisten tunteiden hyväksymisen tai kieltä-
misen merkitystä sille, miten nainen kehittyy äitinä synnytyksen jälkeisten neljän
vuoden aikana.

Tutkimuksessa äitiyttä ihannoivien naisten synnytyskokemukset olivat kieltei-
sempiä kuin äitiyteen realistisesti suhtautuvien. He kokivat synnytykset kivuli-
aampina kuin ne naiset, joiden odotukset synnytyksestä olivat todenmukaisempia.
Äitimyytin kannattajat saivat myös enemmän kipulääkitystä. Ihannoijat olivat myös
vauvan hoidossa epävarmempia ja imettäminen aiheutti heille useammin hanka-
luuksia. Myös äitiyden ihannoinnin ja synnytysharjoitteluaktiivisuuden välillä il-
meni tietty yhteys. Ne naiset, jotka ihannoivat äitiyttä eniten, olivat kuitenkin har-
joittelussaan vähiten aktiivisia. (Niemelä & Heino 1980, 39-40.)

Synnytyskokemuksia tutki Turun yliopistolla 1970-luvun lopulla myös Kivi-
luodon tutkimusryhmä (1979). Tutkimuksessa tarkasteltiin synnytyskokemuksen
luonnetta ja psykologisia tekijöitä, jotka vaikuttivat kokemuksen erilaisuuteen.
Tässäkään tutkimuksessa ei ollut kysymys naisten äänen kuuntelusta. Turkulais-
ten äitien synnytyskokemuksista ilmeni, että vaikeata synnytystä odottaneet äidit
kokivat synnytyksensä helpoiksi ja helppoa ennakoineet vaikeaksi. Kiviluoto tul-
kitsi asian niin, että vaikeata synnytystä odottaneet äidit olivat tavallaan ”ylivarau-
tuneet” synnytykseen. Tärkeimmiksi synnytyskokemuksen laatuun vaikuttaviksi
tekijöiksi todettiin aviopuolisoiden välinen vuorovaikutus ja naisen piirreahdistu-
neisuus.  Näiden lisäksi naisen suhteella oman lapsuutensa onnellisuuteen ja ras-
kaudenaikaisia psyykkisiä vaikeuksia ilmaisevalla itkuisuudella oli yhteyttä syn-
nytyskokemuksen laatuun. Kaikki nämä ovat tekijöitä, jotka muovautuvat jo ras-
kauden aikana tai osittain ennen sitäkin. Näiltä osin voitiin synnytyskokemuksen
olevan sidoksissa äidin taustaan liittyviin psykologisiin tekijöihin. Saadut tulokset
olivat samansuuntaisia kuin esimerkiksi Bibringin ja Lagercrantzin. (Kiviluoto et
al. 1979, 110)

Synnytyskokemukseen vaikuttivat myös synnytystilanteen eri tekijät. Kieltei-
seen kokemukseen päätyneiden äitien havaittiin synnytyksen loppuvaiheen aikana
turvautuvan voimakkaasti hoitavaan kätilöön. Tämä oli seurausta naisen oman ot-
teen menettämisestä: synnytys oli jo avautumisvaiheen aikana muodostunut odo-
tettua vaativammaksi ja vaikeammaksi. Tutkijat olettivat, etteivät näiden naisten
odotukset valmennuksesta huolimatta olleet realistisia. Vaikeaksi käyneen synny-
tyksen aikana nämä turvautuivat muita voimakkaammin synnytystä hoitaviin hen-
kilöihin pääsemättä kuitenkaan henkilökohtaiseen kontaktiin, sillä kätilöt pyrkivät
lähes poikkeuksetta säilyttämään ohjaavan ja toimenpidekeskeisen suhteen syn-
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nyttävään äitiin vältellen avoimen henkilökohtaisen riippuvuuden syntymistä. Tämä
oli omiaan lisäämään näiden äitien kokemaa turvattomuutta ja pelkoa synnytyk-
sen aikana. (emt., 110-111.)

Tutkimuksen mukaan noin kolmasosa synnyttäjistä koki turvattomuutta olles-
saan yksin synnytyshuoneessa. Myöskään henkilökunnan ja äidin yhteistyö ei avau-
tumisvaiheessa ollut yhtä hyvää kuin ponnistusvaiheessa. Tutkimuksessa todetaan,
että synnytyksessä koettuja turvattomuuden tunteita voitaisiin vähentää lisäämällä
äidin henkilökohtaista tukea esimerkiksi painottamalla myötäelämisen tärkeyttä
hoitokäytännöissä. Jotkut äideistä eivät olleet edes uskaltaneet aluksi koskettaa
vastasyntynyttään, koska he pelkäsivät poikkeavansa ”sairaalan puhtauden vaati-
muksista”. He olivat sitä mieltä, ettei henkilökunta myöskään ollut rohkaissut hei-
tä lapsen koskettamiseen. Useimmat äidit kuitenkin tunsivat itsensä turvalliseksi
synnytyksen aikana. Noin kolmannes koki kuitenkin jääneensä yksin jossakin syn-
nytyksen vaiheessa ja viidesosa äideistä kuvasi olonsa jopa pelottavan turvatto-
maksi. Nämä yksinjäämisen kokemukset liittyivät avautumisvaiheeseen. (emt., 111-
113.)

Naisen kasvu äitiyteen ja synnyttämiseen muodostuu joukosta psykologisia,
sosiaalisia ja somaattisia tekijöitä. Synnytys on psykoanalyyttisen ja -sosiaalisen
teorian mukaan osa äidiksi kasvamista. Se, millaisena nainen kokee synnytyksen,
vaikuttaa vielä synnytyksen jälkeen siihen, millaisena äitinä nainen kokee itsensä.
Suotuisissa tapauksissa synnytyksellä on voimakas myönteinen merkitys. Se muo-
dostuu naisen itsetuntoa kasvattavaksi tekijäksi.5 Nainen kokee, että hän on pysty-
nyt käyttämään synnytyksessä sekä psyykkiset että fyysiset voimavaransa. Synny-
tyskokemukset saattavat olla myös toisenlaisia. Synnytys voi muodostua tuskalli-
seksi kokemukseksi, jonka johdosta naisen itsetunto kärsii kolahduksen. Se, miten
synnytys koetaan, vaikuttaa synnytyksen jälkeen siihen, miten nainen kokee itsen-
sä äitinä. Chertokin (1973) mukaan traumaattinen synnytyskokemus voi aiheuttaa
kielteisiä ja ristiriitaisia tunteita lasta, miestä ja äitiroolia kohtaan. Traumaattinen
synnytyskokemus saattaa vakavasti muuttaa äidin ja lapsen ensikohtaamisen luon-
netta. Pettymys, jännittyneisyys ja negatiiviset reaktiot äidin ja lapsen välillä saat-
tavat jäädä pysyviksi ja muodostaa noidankehän, jota on vaikea murtaa.

Viitteet

1 Useimpien määritelmien mukana avoin oppimisympäristö on sellainen, jossa pyritään
saamaan aikaan optimaalinen joustavuus ajan, paikan, menetelmien, toteutustapojen ja
oppisisältöjen suhteen. Aikuiskouluttajan rooli puolestaan muuttuu oppimisympäristö-
jen suunnittelijaksi, oppimisen ohjaajaksi, asiantuntijaksi ja tiimin jäseneksi. Peruspe-
riaate on, että opiskelu muuttuu opiskelijakeskeiseksi perinteisen opettaja- tai oppilai-
toskeskeisyyden sijasta. Usein pyritään myös luomaan linkki konkreettisen toiminnan
ja opiskelun välille. (Manninen & Pesonen 1997, 269.)

2 Itsereflektiossa tarkastelun kohteena on jokin puoli henkilössä itsessään. Itsereflektio
voi tapahtua jälkikäteisreflektiona tai välittömästi tilanteessa, jolloin henkilö pysähtyy
tutkimaan omia sisäisiä kokemuksiaan, ajatuksiaan ja tunteitaan. (Mezirow 1996a, 30.)
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3 Havighurst (1982) määrittelee käsitteen seuraavaan tapaan: ”Yksilön elämänkaaren eri
kehitysvaiheissa on erilaisia kulloiseenkin vaiheeseen liittyviä kehitystehtäviä, joiden
onnistunut läpityöskentely on edellytys myönteiselle kehitykselle sekä uuteen kehitys-
vaiheeseen siirtymiselle. Epäonnistuminen saattaa vaikeuttaa kehitystä ja johtaa kehi-
tyshäiriöihin. Osa kehitystehtävistä on luonteeltaan enemmän kypsymisen ja oppimi-
sen kautta tapahtuvaa ja osa taas enemmän kulttuurin ja ympäristön odotusten säätele-
miä.”

4 Sekä Kiviluodon (1979) tutkimusryhmän ensisynnyttäjiä koskevassa tutkimuksessa että
Suonio et al. (1993) tutkimuksessa tuli ilmi, että naisilla on näitä pelkoja. Suonion
tutkimuksessa todettiin, että lähes 85 prosenttia synnyttämään tulleista pelkäsi synny-
tystekniikkansa olevan heikkoa ja 40 prosenttia uskoi synnytyskipujen olevan kestä-
mättömiä. Tutkimus tehtiin kahden viimeisen raskausviikon aikana. Molemmissa tut-
kimuksissa todetaan myös äidin ja vauvan vaurioitumiseen liittyvä pelko. Suonion tut-
kimuksessa yleisimpiä pelkoja olivat kuitenkin äitiin itseensä liittyvät pelot. Synnytyk-
seen liittyvä kuolemanpelko tuli tässä tutkimuksessa hyvin esille. Kiviluodon tutki-
muksessa yleisin pelko on lapsen puolesta koettu pelko. (Suonio et al. 1993; Kiviluoto
1979)

5 Itsetunto ei ole irrallinen persoonallisuuteen liittyvä osa vaan kiinteästi yksilön minän
toimintoihin liittyvä. Itsetuntoa on se, kuinka paljon hyviä ominaisuuksia ihminen it-
sessään näkee. Hyvien ominaisuuksiensa lisäksi hän havaitsee ja tietää myös heikkou-
tensa. Itsetuntoa voi nimittää myös itsearvostukseksi tai sitä voi kuvata itseluottamuk-
sen ja itsevarmuuden määrällä. Itsearvostus voidaan määritellä positiivisuus–negatiivi-
suus-ulottuvuudella. (Keltikangas-Järvinen 1994, 17-18; Kalliopuska 1984, 9.)
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4 TUTKIMUKSEN AJALLINEN TAUSTA

Raskauden ja synnytyksen aika on naiselle elämänvaihe, johon usein liittyy voi-
makkaita tunteita ja kokemuksia. Se on uudelleenasennoitumista haasteisiin ja
vaatimuksiin. Tutkimukseni keskittyy 1970- ja 1980-luvuilla äidiksi tulleiden nais-
ten kokemuksiin. Ymmärtääksemme tuon ajan naista on tärkeä ymmärtää sitä yh-
teiskunnallista todellisuutta, jota tuolloin elettiin. 1970 ja 1980-luvulle tyypillisiä
ilmiöitä olivat mm. naisten lisääntyvä osallistuminen työelämään sekä sukupuoli-
rooleissa ja vastuun jakamisessa tapahtuneet muutokset. Tässä luvussa tarkastel-
laan myös 1930–1960-lukujen tapahtumia ja ilmiöitä, jotta myös tuon ajan naisten
kokemukset tulevat tutkimuksen lukijalle ymmärrettäväksi.

Sosiologi Anthony Giddensin (1995, 83-84) mukaan elämme jälkitraditionaa-
lisessa yhteiskunnassa. Paljon myös puhutaan modernin projektin lopusta ja post-
modernista yhteiskunnasta (ks. Bauman 1996). Jarvis (1997b, 4) kutsuu nykyai-
kaa myöhäiseksi moderniksi. Mitä käsitteet oikein tarkoittavat? Mitä aikaa elettiin
1970- ja 1980-lukujen suomalaisessa yhteiskunnassa? Mitä siirtymät traditionaa-
lisesta moderniin ja modernista myöhäiseen moderniin/jälkitraditionaaliseen yh-
teiskuntaan oikein merkitsevät? Mitkä tekijät kuvaavat näitä muutoksia? Jälkitra-
ditionaalinen tai myöhäinen moderni aika liittyy tutkimukseeni, koska olen halun-
nut sitoa tutkimuksen nykyaikaan.

Etenen luvussa seuraavasti. Hahmottelen yhteiskunnan muutosta ajankuvan ja
käytäntöjen kautta. Se tapahtuu sekä Jallinojaan (1991), Giddensiin (1995), Beckiin
(1995), Jarvisiin (1993; 1997) ja Baumaniin (1996) tukeutuen että kuvaamalla
suomalaisen yhteiskunnan kehityskaarta alkaen 1930-luvulta ja päätyen omaan
aikaamme. Yhteiskunnan rakennemuutos elää kaiken taustalla. Kun tutkimusai-
neiston iäkkäimmät naiset synnyttivät lapsiaan, oli Suomi vielä maatalousvaltai-
nen maa. Maamme teollistui eurooppalaisittain varsin myöhään, vasta 1960-luvun
loppupuolella. Jälkitraditionaalisesta, postmodernista tai myöhäisestä modernista
yhteiskunnasta alettiin Suomessa puhua 1980-luvulla. Tarkastelun kohteina ovat
naisen elämään keskeisesti liittyvät ilmiöt kuten kehitys äitiyshuollossa, terveys-,
väestö- ja perhepolitiikassa sekä muutosten ilmeneminen konkreettisesti esimer-
kiksi synnytystrendeissä ja -olosuhteissa. Myös arvo- ja asenneilmapiirin liittyvät
muutokset tulevat käsittelyyn. Keskiössä on myös äitiyteen liittyvä normitus, ar-
vostus ja asennoituminen, eräänlainen äitiyden ideologia.

4.1 Traditionaalisesta yhteiskunnasta moderniin ja
modernista myöhäiseen moderniin

Modernia elämää sen paremmin kuin traditionaalista, myöhäistä modernia tai jäl-
kitraditionaalista ei ole yksiselitteisenä ilmiönä missään vaan ne tuotetaan tulkin-
noissa antamalla joillekin piirteille ja ilmiöille modernin tai myöhäisen modernin
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merkitys. Näin syntyvä ajankuva sisältää väistämättä ajatuksen muutoksesta: ny-
kyhetki on toisenlainen kuin sitä edeltävä aika. Mikäli näin ei olisi, ajankuva kävi-
si tarpeettomaksi.  (vrt. Jallinoja 1991, 19,34.)

Traditionaalinen oli  paikallista kulttuuria; heimojen ja myyttien aikaa. Traditi-
ot kestivät tällaisessa yhteiskunnassa kauan ja niiden toistaminen oli suullisen pe-
rinteen varassa. Traditiota vartioivat tietyt henkilöt; shamaanit ja päälliköt. Tradi-
tion vartijoilta voi ajatella verrattavan nyky-yhteiskunnan asiantuntijoihin. Tradi-
tionaalisessa järjestyksessä asema, ei niinkään pätevyys, oli vartijan ensisijainen
ominaisuus. (Giddens 1995, 94-95, 113.) Oppiminen tapahtui traditionaalisessa
yhteisössä pääosin sosiaalistumisen kautta. Lapsi oppi kulttuurin traditiot kasvun-
sa aikana osallistuessaan heimon rituaaleihin ja juhliin. Traditionaalisessa ei ollut
yksilöllisiä identiteettejä, vaan yksilö oli ennen kaikkea heimon tai suvun jäsen.
Esimerkiksi metsästäjän, shamaanin tai päällikön identiteetin yksilö sai kasvunsa
myötä. (Juuti 1997, 5.)

Modernissa yhteiskunnassa historia jäsennetään yhdeksi kertomukseksi, jolla
on tietty alku ja suunta. Moderni on ihmisen unelma luoda järjestystä ja kyetä
hallitsemaan elämää tiedon ja ajattelun avulla. Modernin visiona oli hierarkkinen
harmonia, jossa ei ollut sopeutumattomia eikä epäjärjestystä. Tällainen vaatii auk-
toriteetteja ja kuria sekä valvontaa. (Bauman 1996, 28-35.) Modernia voidaan ku-
vata dynaamisen yhteiskuntakehityksen vaiheeksi, jossa edistys ja tieto olivat ar-
vossaan. Kouluttamista ja kouluttautumista pidetään maailman parantamisen pro-
jektina, joka vapauttaa tietämättömät. Modernissa maailmassa oli järkevä ryhtyä
pyhiinvaeltajaksi ja elää elämänsä niin kuin siinä olisi kyse pyhiinvaellusmatkas-
ta: jossakin siintää luvattu maa, perimmäinen tavoite. Elämänprojektin valinta oli
tehty jo varhain. (emt., 271; Koski 1997, 69.)

Elämänpolitiikkaan liittyvät asiat tulivat ajankohtaiseksi siirryttäessä jälkitra-
ditionalaiseen yhteiskuntaan, jossa ihmisten elämää eivät enää entiseen tapaan
kahlitse yleisesti hyväksytyt periaatteet ja jäykät auktoriteettirakenteet, vaan niis-
tä on neuvoteltava aina erikseen. Ihmiset joutuvat yksilöinä yhä useammin sellai-
siin valintatilanteisiin, joissa heitä eivät auta perinne tai sitovat moraalikoodit. He
joutuvat itse harkitseman valintojaan. Elämänpolitiikka liittyy ihmisten oman elä-
män, identiteetin, elämänkulun, itserefleksiivisyyden ja hyvinvoinnin käsitteisiin.
Peruskysymykset koskettavat sitä, kuinka meidän yksilöinä ja ihmiskuntana tulee
elää maailmassa, joka on yhä enemmän tullut inhimillisten päätösten alaiseksi.
Elämänpolitiikka koskee yksilön elämäntyyliä ja valintoja ja se voidaan nähdä
kansalaisten kasvuna toimintakykyisiksi, kasvuna vastuulliseen ja autonomiseen
omatoimisuuteen. (Giddens 1995, 14-15.)

Jälkitraditionaalisessa tai myöhäisessä modernissa yhteiskunnassa ihmisen oman
elämänrakentamisen  ja elämänpolitiikan tärkeys on korostunut, koska yhteiskun-
ta on eriytynyt vaikeasti hallittavaksi riskiyhteiskunnaksi (ks. Beck 1995). Elämää
eivät enää tue teollisen yhteiskunnan selkeät identiteetit, mallit, traditiot tai luok-
karakenteet. Teollisen yhteiskunnan murtumisen myötä elämä on yhä vahvemmin
yksilöllistynyttä, vailla traditioiden antamaa tukea tapahtuvaa etsivää, kokeilevaa
ja sosiaalisesti refleksiivistä elämää. Tämä heijastuu myös arkielämään. Näin ih-
misen oman elämänkulun muuttuminen yhä riskialttiimmaksi ja kompleksisem-
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maksi on nostanut esiin tarpeen rakentaa erityistä elämänpolitiikkaa, joka liittyy
elämänkulkuun liittyvien ratkaisujen ja valintojen vaikeutumiseen. Jälkitraditio-
naalista tai myöhäistä modernia elämää kuvaa tietynlainen tuotettu epävarmuus.
Monet elämänalueet ovat äkkiä muuttuneet avoimiksi, ja niitä jäsentävät  skenaa-
rioajattelu ja erilaiset summittaisratkaisut. (emt., 9-15.)

Kun oppiminen nähtiin modernissa yhteiskunnassa maailman parantamisen
projektina, jonka tarkoituksena oli vapauttaa tietämättömät, tuntuu tämä pyhiinva-
eltajan tai sankarin omaksuma aatteellinen näkökulma vanhanaikaiselta postmo-
dernin viitekehyksessä, jossa oppiminen ja oppija ymmärretään aivan toisin. (ks.
tarkemmin Bauman 1996) Myöhäisessä modernissa vaiheessa elinikäinen oppi-
minen on välttämättömyys, koska koko kulttuuri rakentuu uusiutumisen varaan.
Elämä on jatkuvaa oppimista. Siitä on tullut luova prosessi, jossa oman tarinan
käsikirjoitusta kirjoitetaan koko ajan uudelleen. Näin tehdessä luodaan uutta sisäl-
töä siihen kulttuurin saarekkeeseen, jonka osia ihmiset ovat. Ihmisen elämästä on
muodostumassa jatkuvien uudenlaisiin tietojen järjestelmiin ja kulttuureihin sosi-
aalistumista sekä uutta kulttuuria luovien vaiheiden vuorottelun  prosessi. (Juuti
1997, 9-10.)

Traditionaalisessa yhteiskunnassa uuden oppiminen liittyi traditioiden, elämän-
ohjeiden ja työtapojen - usein ritualistiseen - siirtoon sukupolvelta toiselle. Mo-
derni teollisuusyhteiskunta puolestaan edellytti koulutusjärjestelmien kehittämis-
tä ja opetussuunnitelmien laatimista - hyvin karkeasti kuvailtuna. Jatkuvasta kou-
lutuksesta ja elinikäisestä oppimisesta onkin nyt tullut keinoja, joilla pyritään vas-
taamaan yhteiskunnan, talouden, politiikan ja kulttuurin muutoksiin. Oppimisen,
varsinkin kasvun, näkeminen toimintakyvyn kehittämisenä luo kytkennän Gid-
densin (1994, 14-15,21) elämänpolitiikkaan eli kysymykseen siitä, miten meidän
yksilöinä ja ihmiskuntana tulisi elää maailmassa, joka on yhä enemmän tullut in-
himillisten päätösten alaiseksi.

Yhteiskunnallisen modernisoitumisen myötä aikaan ja paikkaan liittyvät ra-
joitteet ovat heikentyneet. Muutokset koskevat monipuolisen asiantuntijajärjestel-
män kehittymistä ja tiedon hyödyntämistä eri elämänalueilla. Yhteiskunnallinen
modernisoituminen on pakottanut ihmiset kehittämään aikaisempaa joustavampia
elämäntapoja, jotka mahdollistavat sopeutumisen nopeasti vaihtuviin olosuhtei-
siin ja elämäntilanteisiin. (Giddens 1990, 53.) Refleksiivisen modernisaation pe-
rusteesi väittää, että mitä pitemmälle yhteiskunnat modernisoituvat, sitä enemmän
toimijat eli subjektit hankkivat kykyjä reflektoida olemassaolonsa yhteiskunnalli-
sia edellytyksiä ja samalla muuttaa niitä. Modernisaation moottorina oli läntisen
(kapitalistisen, demokraattisen) mallin mukainen teollinen yhteiskunta (vrt. Jalli-
noja edellä), joka oli muuttumassa maailmanlaajuiseksi. (Beck 1995, 236-237.)

Modernin yhteiskunnan vaihetta, jossa sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja
yksilölliset riskit yhä useammin luisuivat teollisen yhteiskunnan seuranta- ja tur-
vainstituutioiden otteesta, kutsutaan riskiyhteiskunnaksi.  Se muodostuu refleksii-
viseksi modernisaatioksi kutsutussa prosessissa. Tuossa prosessissa moderni yh-
teiskunta murentaa rakenteitaan ja ennakkoedellytystensä muotoja. Sen eräs piirre
liittyy tiedon kulun kaksisuuntaisuuteen asiantuntijoiden ja maallikkojen välillä.
Toinen keskeinen piirre liittyy siihen, että yksilöille kasaantuu lisääntyvästi valin-
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nan vastuuta. Yksilöt joutuvat itse suunnittelemaan, laatimaan, sovittamaan ja paik-
kaamaan omat elämänkertansa. (emt., 16, 27). He joutuvat tekemään itsenäisesti
arvovalintoja ja etsimään identiteettiään (Hautamäki 1996, 9).

Modernin teollisen lännen rakentamisessa asiantuntijoilla on ollut keskeinen
merkitys. Postmodernin myötä asiantuntijuus on kriisiytynyt. Kriisiytyminen il-
menee eettis-poliittisena, yhteiskunnan luonnetta ja rakenteita, suunnittelun ja pää-
töksenteon kontrollia sekä elämän hallintaa ja ihmisten välistä vuorovaikutusta
koskevina ongelmina. Se liittyy myös tiedon luonteeseen, siihen millaiseksi tieto
ylipäätään ymmärretään. (Kivinen 1997, 37.) Asiantuntijat näyttävät menettäneen
postmodernissa sen aseman, jonka ne saivat hyvinvointivaltion rakentamisessa.
Puhutaan asiantuntijoiden itsevapauttamisesta (Eräsaari & Rahkonen 1995, 41.)
Kun usko tieteen kaikkitietävyyteen on murentunut, myös asiantuntijoiden aukto-
riteettia kyseenalaistetaan. Samalla ovat korostuneet yhteiskunnan ns. tavallisen
jäsenen kokemukset ja arkielämän tutkimus.

Taulukko 1 Traditionaalisen, modernin ja myöhäisen modernin yhteiskunnan piirteitä
(Beck et al. 1995; Bauman 1996; Juuti 1997; Koski 1997)

Traditionaalinen 
yhteiskunta 

 Moderni yhteiskunta Myöhäinen moderni 
yhteiskunta 

- traditionaalinen on 
perinteen vaalimista    

- korostaa tekniikkaa ja 
luonnontieteitä 

- mikään ei ole pysyvää; ei 
perinteitä 
- on ns. mediayhteiskunta 

- traditiot siirtyvät suullisen 
perinteen kautta 
- ihmiset oppivat 
sosialisaation avulla 

- koulutus nähdään maailman 
parantamisen projektina 

- elinikäinen oppiminen 
- jokainen on itse vastuussa 
omasta oppimisestaan 
- on opittava koko ajan uutta 

- ihminen on 
heimon/yhteisön jäsen,  
ei omia tavoitteita 

- ihminen on pyhiinvaeltaja, 
joka suuntaa tiettyjä tavoitteita 
kohti 

- ihminen on nomadi, 
kiertolainen 

- ihmisellä ei ole omaa 
identiteettiä  

- ihmisellä on pysyvä 
identiteetti 

- ihmisellä ei ole pysyvää 
identiteettiä 

- on staattinen yhteiskunta - pyrkimys järjestykseen ja 
varmuuden tavoitteluun; 
kaaoksen pelko 

- kaaoksen ja epävarmuuden 
hyväksyminen 
 

- mystiikka, uskonnot ja 
myytit vallalla 

- järjen voitto 
- suurten aatteiden ja 
ideologioiden aikaa 

- käytännön tietotaito 
- epäily hyväksytty 
- pienet projektit 

- traditiota vartioivat tietyt 
henkilöt; shamaanit ja 
päälliköt 

- asiantuntijakeskeisyys - säätelyn purkaminen; 
jokainen on itse oman onnensa 
seppä 

- paikallisten kulttuurien, 
heimojen ja myyttien aikaa 

- kansallisvaltio - globaali maailma 

- tulevaisuus samanlainen 
kuin menneisyys 

- tulevaisuutta voi ennustaa, 
suunnitella ja muokata 

- tulevaisuutta ei voi ennustaa 

- traditio esitti toiminta-
säännöt, joita oli 
noudatettava 
 

- teoria moraalista - jokainen on itse vastuussa 
moraalistaan 
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4.2 Tutkittava ajankohta

4.2.1 Elämää 1930–1940-lukujen Suomessa, kun
äitiyshuoltoa kehitetään ja perhemyönteisyys saa jalansijaa

Avioliitto, perhe ja naisen oikeudet

Naisen oikeuksien lisääminen 1900-luvun alussa kosketti perheen sisäisiä valta-
suhteita. Kun naimisissa oleville naisille pyrittiin saamaan oikeus omaan omai-
suuteen, se merkitsi samalla aviomiehen vallan vähenemistä. Naisten vapautumi-
sen myötä asennoituminen avioliittoon alkoi muuttua. Naiset eivät pitäneet avio-
liittoa ainoana vaihtoehtona vaan naimattomaksi jääminen oli osalle tietoinen va-
linta. Uusi avioliittolaki oli säädetty vuonna 1929. Laki totesi puolisoiden olevan
tasavertaisia, ja heidän tuli yhdessä edistää perheen hyvinvointia. Samanaikaisesti
äitien oikeudet lapsiinsa pyrittiin legitimoimaan  lainsäädännöllisesti. Avioliitto-
laki julisti molemmat vanhemmat tasaveroisiksi lasten huoltajiksi. Aikaisempi lain-
säädäntö oli korostanut isän ensisijaista roolia lasten holhoajana. Avioerot tulivat
1930-luvulla entistä yleisemmiksi. Ne liittyivät selvästi uuteen elämäntapaan ja
modernisoitumisprosessiin. Suurin osa avioeroista tapahtui kaupungeissa. (Ollila
1990, 283-285, 292.)

Suurta perhettä oli aiemmin pidetty vakaan perhe-elämän perustana. 1930-lu-
vulla huomio kiinnittyi entistä enemmän parisuhteeseen. Monilapsisuus ei sopi-
nut kumppanuusavioliittoon. Myös naisten käsitys omasta seksuaalisuudesta al-
koi muuttua. Seksuaalikielteisyys väheni ja se näkyi esimerkiksi uudenlaisissa
avioliitto-oppaissa. Myös ehkäisy hyväksyttiin, koska ajateltiin, että myös naisilla
oli oikeus nauttia seksistä. Seksi ja suvunjatkaminen erotettiin toisistaan. (emt.,
308-309.)

Jallinoja (1984; 1985) puhuu Bergeria (1979) ja Barret & McIntoshia (1982)
lainaten individualistisesta ja familistisesta perhekäsityksestä (Jallinoja 1985, 21-
31; Jallinoja 1984, 39-57). Individualistinen käsitys korostaa yksilön oikeuksia.
Perheen etu sai väistyä yksilön toiveiden ja etujen tieltä. Familistisessa käsitykses-
sä perhe on niin tärkeä, että muut pyrkimykset ovat sille alisteisia. 1940-luvulla
familistinen perheideologia saa jalansijaa. Perhekultti oli kuitenkin keskiluokkai-
nen, joten sen istuttaminen kaikkiin väestökerroksiin kohtasi vastustusta (ks. Nät-
kin 1997). Familistisen ja individualistisen perhekäsityksen erottelua on myös kri-
tisoitu. Familistisen käsite ei kuvaa tyhjentävästi tuon ajan naisten toimintaa ja
ajattelua, vaan sitä osittain käsitteellisesti sivuava maternalismi2  on naisten toi-
minnassa yhtä uskottava vaikutin. Perhe on käsitteenä epämääräinen eikä se pysty
erottelemaan toisistaan äitiyttä ja vaimoutta, minkä maternalismin mukaan otta-
minen mahdollistaa. (Nätkin 1997, 209-210.) Elämäntapojen ja perhekäytäntöjen
kirjo oli niin laajaa, että voitiin puhua pikemminkin jatkuvasta kamppailusta ja
uudelleenmäärittelystä. (Nätkin 1991, 13.)

Valtion kiinnostus perhettä kohtaan on erityisen suurta maissa, joissa valtion
merkitystä muutenkin korostetaan. Tavoitteeksi ilmoitetaan perheen tukeminen,
koska perhettä pidetään yhteiskunnan perusyksikkönä. Vakaiden perheiden ym-
märretään edistävän yhteiskunnan vakautta, sillä perhe tukee vallitsevaa sosiaalis-
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ta järjestystä. Näin myös Suomessa. Valtio ja sen etua ajavat piirit herkistyvät aja-
maan perheen asioita, kun perheinstituutio näyttää jollakin tavalla tulevan uhatuk-
si. Tilanne ymmärretään tällaiseksi mm. silloin, kun syntyvyys alentuu. Synty-
vyys oli alentunut 1920-luvulta lähtien, mutta vasta 1930-luvulla kysymys nousi
julkiseen keskusteluun. (Jallinoja 1985, 24.) 1940-luvulla keskustelua väestökrii-
sistä johti vuonna 1941 perustettu Väestöliitto ry. (Valvanne 1986, 108.)

1940-luvulla Suomeen saatiin väestökehitykseen vaikuttavia lakeja. Sellaisia
olivat vuoden 1943 perhelisälaki ja vuoden 1944 kodinperustamislaki. Näiden la-
kien avulla pyrittiin auttamaan ja tukemaan perheitä. Uudistukset on nähty fami-
listisen perheideologian vahvistumisen merkkeinä. (Jallinoja 1984, 49-50.) Perhe-
lisälain avulla tuettiin etenkin suurperheitä. Perhepoliittinen tukimuoto oli myös
vuonna 1948 järjestetty lapsilisien maksu. Lapsilisien suorittaminen tuli tällöin
riippumattomaksi tulo- ja omaisuusrajasta. (ks. Jallinoja 1984; Säntti 1993.)

1940-luvun jälkipuoliskoa leimannut kotikultti näkyi myös asuntorakentami-
sessa: perheelle tuli saada koti eikä vain asuntoa. Näkemyksiä puolusteltiin fami-
listiselta pohjalta. Samaan aikaan, kun kotikulttia luotiin julkisessa keskustelussa,
avioituminen yleistyi voimakkaasti. Vuosittain solmittujen avioliittojen määrä lä-
hes kaksinkertaistui vuosina 1945-47 siitä, mitä se oli ollut 1930-luvulla ja 1940-
luvun alussa. Avioliittoja solmivat entistä useammin vanhemman ikäluokan edus-
tajat ja uudelleenavioituminen vilkastui voimakkaasti sodan jälkeen, kun sotales-
ket menivät uudelleen naimisiin. Samoin syntyvyys kasvoi. Vaikka avioitumisen
yleistyminen perustui pitkälti perhemyönteisen ilmapiirin vahvistumiseen, tarvit-
tiin myös moraalikäsityksissä tapahtuvaa vapaamielistymistä. Vasta se laukaisi
puritaaniseen moraaliin pohjautuneen estyneisyyden, joka oli lisännyt naimatto-
muuden todennäköisyyttä. Sodan jälkeistä ja osin jo sodan aikana tapahtunutta
seksuaalista vapaamielistymistä osoitti se, että avioliiton ulkopuoliset synnytyk-
set yleistyivät kaupungeissa saavuttaen huippunsa vuonna 1945. Pääosin vapautu-
minen kanavoitui kuitenkin avioliittoon. (Jallinoja 1984, 60, 67-69.)

Äitiyshuoltoa kehitetään

Äitiys- ja lastenneuvolan palvelujen käyttäminen on nykyään tärkeä osa suoma-
laista vanhemmuutta ja lapsuutta. 1900-luvun alussa äitiyshuoltoa ja lasten terve-
ydenhuoltoa kehitettiin alempien sosiaaliluokkien naisia ja lapsia varten. Ensisi-
jaisena tavoitteena oli korkean lapsikuolleisuuden alentaminen. Äitiys- ja lasten-
neuvolatoiminnassa äitien valistamiseen yhdistyi alusta alkaen konkreettisen aut-
tamisen ja hoidon, terveystarkastusten ja materiaalisen avustamisen periaate. (Ku-
ronen 1993, 16.)

Neuvolatoiminnan alkuna pidetään Arvo Ylpön Mannerheimin Lastensuojelu-
liiton tuella Helsingissä vuonna 1922 aloittamaa lasten neuvonta-asemaa. Lasten-
neuvolatoiminnan käynnistyttyä huomiota alettiin kiinnittää myös äitiyshuoltoon.
(Korppi-Tommola 1987, 63.) Ensimmäinen äitiysneuvola perustettiin vuonna 1926
Helsingin yliopiston naistentautien poliklinikan yhteyteen. Vaikka äitiys- ja las-
tenneuvolat organisaatioina eriytyivät alusta alkaen, niiden päämäärät ja toi-
mintaperiaatteet olivat hyvin samanlaiset. (Hänninen 1965, 228-229.)
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Myös valtiovalta huolestui syntyvyyden laskusta ja korkeasta lapsikuolleisuu-
desta. Äiti ja lapsi nousivat sosiaalisen mielenkiinnon kohteiksi. 1930-luvusta
muodostui näin äitiyshuoltotyön1 aloitusvuosikymmen. Väestönkasvukysymykseen
jouduttiin asennoitumaan uudella tavalla. Ihmiselämä tuli valtiolle tärkeäksi. (Hän-
ninen 1965) Äitiysneuvolat yleistyivät 1930-luvun aikana. Vuonna 1935 maassa
oli parikymmentä neuvolaa ja vuonna 1939 jo 140. Yksi näistä toimi Kätilöopiston
yhteydessä ja sen tarkoituksena oli perehdyttää kätilöoppilaat käytännölliseen äi-
tiyshuoltotyöhön. Äitiyshuoltotyön kehittämiseen osallistui paljon yksityisiä hen-
kilöitä ja yhdistyksiä. Kenraali Mannerheimin Lastensuojeluliiton (nykyisin Man-
nerheimin Lastensuojeluliitto) toimesta koulutettiin neuvoloiden työntekijöitä ja
ryhdyttiin järjestämään ns. äitiyskoreja, jotka varustettiin pääasiassa lastenvaat-
tein. Koreja oli tarkoitus lainata kätilöiden välityksellä äideille, joilta tarvittavat
varusteet puuttuivat. Käytännössä tämä järjestely ei onnistunut. Korien takaisin-
saaminen oli vaikeaa. (emt., 229, 231-232; Heydemann 1980) Äitiyskorit olivat
äitiyspakkausten edelläkävijöitä.

Äitiysavustuslaki säädettiin vuonna 1937. Sitä voidaan pitää ensimmäisenä vä-
estöpoliittisena lakina. Sen mukaan raskaana olevan oli hankittava raskaudesta
todistus lääkäriltä tai kätilöltä ennen kuin hänelle voitiin myöntää lain suoma avus-
tus. Tämän järjestelyn avulla saatiin varattomat ja vähävaraiset äidit neuvoloihin.
(Hänninen 1965, 232). Neuvolat tarjosivat näin ensimmäisiä sosiaalihuollon il-
maispalveluja. (Korppi-Tommola 1990) Vuonna 1939 11 prosenttia raskaana ole-
vista oli äitiys- ja lastenneuvolan kirjoilla (Hänninen 1965, 236).

Naiset alkoivat näin saada tietoa ja tukea neuvoloista. Mutta entä millaiset oli-
vat synnytysolosuhteet? 1930- ja 1940-luvuilla ensisijainen synnytyspaikka oli
naisen oma koti ja usein synnytys tapahtui ilman asianmukaista apua. Avustajana
saattoi toimia  seudun kokenut lastenpäästäjä, naapurin emäntä tai oma mies. (emt,
239.) Sairaalasynnytysten aika ei ollut vielä - ei ollut sairaalapaikkoja. Kätilölain-
säädäntöä uudistettaessa oli pyritty siihen, että jokaisen maalaiskunnan palveluk-
sessa olisi riittävä määrä kätilöitä. Laissa määrättiin kunnan kätilöiden vähimmäis-
määrä ja asetettiin kätilömäärä riippuvaiseksi kuntalaisten lukumäärästä. Vuonna
1937 annettiin uusi asetus ja määräykset, jotka aiemmin olivat koskeneet vain
maalaiskuntia, laajenivat koskemaan myös kaupunkikuntia. Kaupunkikunnat ei-
vät kuitenkaan olleet riippuvaisia asukasluvusta kätilöitä palkatessaan. (emt, 184-
185.)

Kotisynnytyksiin ei aina kuitenkaan riittänyt kätilöitä. Tästä saattoi  aiheutua
dramaattisia tilanteita. Kätilönhaku saattoi estyä myös luonnonolosuhteiden joh-
dosta. Tällaisista tapauksista kertoivat myös ne tutkimukseni naiset, jotka olivat
synnyttäneet 1930- tai 1940-luvuilla. Vuonna 1930 ilman kätilön apua jäi runsas
30 prosenttia kotona synnyttävistä. Synnytyslaitoksissa synnytti samana vuonna
19 prosenttia raskaana olevista naisista. Vastaava luku oli 28 prosenttia vuonna
1939. (emt, 241). Suuntaus sairaaloihin oli alkanut. Sairaalaverkosto oli kuitenkin
kehittymätön, ja maaseudulla matkaa lähimpään sairaalaan saattoi olla useita sa-
toja kilometrejä. Pitkä matka ei aina innostanut lähtemään, varsinkin kun synny-
tykset usein tapahtuvat öiseen aikaan.
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Kotisynnytyksissä saattoi tapahtua ennalta arvaamattomia yllätyksiä. Perätila-
synnytykset, pitkittyneet synnytykset ja repeämät aiheuttivat vaaratilanteita. Näitä
tekijöitä käytettiin myöhemmin argumentteina sairaalasynnytyksiin siirtymises-
sä. Sairaalaympäristö mahdollisti synnytyksen lääketieteellisen seurannan, mutta
muuten sairaalaolosuhteet olivat 1930- ja 1940-luvuilla puutteelliset. Oli synnyt-
täjien yhteiset salit, joissa kahdeksankin naista synnytti yhtäaikaa. Näissä olosuh-
teissa nainen kuuli ja näki monenmoista omaa synnytysvuoroaan odotellessaan
(Valvanne 1986, 91.) Eikä tuolloin ollut nykyistä sairaalatekniikkaa ja kivunlievi-
tystä.

Sotavuodet vaikuttivat myös neuvolatoimintaan. Ne antoivat sysäyksen toimin-
nan laajentamiselle. Odottavat äidit saivat ylimääräisen elintarvikeannoksen. Sen
saamiseksi äidin tuli osoittaa raskaus todistuksella ja sen sai kätevästi lähimmästä
neuvolasta. (Hänninen 1965, 236; Valvanne 1986.) Naiset alkoivat käyttää neuvo-
lapalveluja hyväkseen ja paine uusien neuvoloiden perustamiseen kasvoi, koska
syntyvyys oli nousussa. Vuonna 1940 liki 21 prosenttia raskaana olevista oli äi-
tiysneuvolan kirjoilla ja vuonna 1945 jo noin 87 prosenttia. Osa naisista kävi yksi-
tyislääkärin vastaanotolla. (Hänninen 1965, 236-237.)

Vuonna 1944 oli tullut voimaan laki kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista.
Näin neuvolatoiminta tuli osaksi julkista terveydenhuoltojärjestelmää. Tosin jo
vuonna 1935 valtio oli alkanut myöntää kunnille harkinnanvaraista apua äitiys-
neuvojien palkkaamiseen. Äitiysneuvojan tehtävänä oli paitsi seurata raskauden
kehittymistä, myös neuvoa lastenhoitoon ja ruokintaan liittyvissä kysymyksissä ja
levittää kotiin aiheeseen liittyvää kirjallisuutta. (Vauhkonen et al. 1978, 57.) Lain
mukaan jokaisessa kaupungissa, kauppalassa ja maalaiskunnassa tuli vuoden 1949
puoleenväliin mennessä olla lääkärin johtama äitiys- ja lastenneuvola. Näin luo-
tiin kattava äitiyshuolto. Vuonna 1939 neuvoloita oli 140 ja vuonna 1949 jo 1569.
(Hänninen 1965, 235.)

Sotavuosien asuntopula aiheutti osaltaan sen, että synnytykset pyrittiin siirtä-
mään sairaaloihin. Sairaaloihin pyrkivien äitien lukumäärä oli ensin suurempi kuin
sairaaloiden paikkamäärät. Vuonna 1940 sairaalassa synnytti noin 30 prosenttia
naisista ja kotona kätilön avustamana lähes 50 prosenttia. Loput 20 prosenttia syn-
nyttivät kotona, mutta ilman asianmukaista apua. Vastaavat luvut olivat vuonna
1949 sairaalasynnytysten osalta 55 prosenttia ja kätilön avustamana 38 prosenttia.
Loput, noin 7 prosenttia synnyttäjistä, olivat edelleen vailla asianmukaista apua.
Synnytykset olivat siirtymässä laitosten hoidettaviksi. Tämä oli ollut terveyden-
huoltoviranomaisten päämäärä. (emt., 241.)

Naiset työelämässä

Ensimmäinen maailmansota (1914–1918) oli edesauttanut naisten vapautumista,
sillä sodan aikana naiset korvasivat miehet työmarkkinoilla (Ollila 1990, 280-282).
Naisille avautui sittemmin uusia työmahdollisuuksia, kun erilaiset palveluamma-
tit ja toimistotyöt lisääntyivät. Samoin naisten koulutusmahdollisuudet paranivat.
Sotavuodet muokkasivat myös 1940-luvun naisen elämää. Sota antoi naiselle taas
mahdollisuuden työssäkäyntiin. Samanaikaisesti koettiin kuitenkin menetyksiä
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henkilökohtaisessa elämässä esimerkiksi aviomiehen kaatumisen johdosta. Jos siis
1930-luvun naisen elämään vaikutti pula-aika, oli 1940-luku sotavuosien varjosta-
maa. Sota vaikutti kaikkeen elämiseen ja olemiseen.

Naisten työssäkäyntiä pidettiin 1940-luvulla aluksi vain väliaikaisena ilmiönä
ja alkuperäisenä tarkoituksena olikin antaa naisilla korvatut työpaikat takaisin
miehille sodan loputtua. Toisin kuitenkin kävi. Sodan aikana saavutettu naimisissa
olevien naisten ansiotyö säilyi 1950-luvulle saakka samana tai jopa kasvoi. (Jal-
linoja 1984, 60.) Tätä edesauttoi maan teollistuminen, joka Suomessa alettuaan
tapahtui niin nopeasti, että oli otettava käyttöön kaikki mahdollinen työvoima-
reservi - myös naiset (Ollila 1990, 337-338).

Naisten työssäkäynti vaikutti perhe-elämään. Toisaalta se lisäsi perheen elinta-
soa ja vastuu perheen taloudesta jakaantui molempien sukupuolten osalle. Naisten
palkkataso oli ja on edelleenkin miesten palkkatasoa alhaisempi (ks. Suomen ti-
lastollinen vuosikirja 1997) ja työtehtävät usein vaatimattomampia. Työssäkäynti
vaikutti myös lastenhoidon järjestelyihin. Aluksi apuna toimivat sukulaiset ja ko-
tiapulaiset. (Jallinoja 1985, 66.)

Väestöpolitiikka, syntyvyys ja äitiyden ihannointi

Syntyvyys oli laskenut ensimmäisestä maailmansodasta lähtien. Pohja saavutet-
tiin vaikeina pulavuosina 1930-luvun alussa. Syntyvyyden aleneminen aiheutti
suurimman muutoksen lapsen ja perheenäidin rooleissa. Kun lapsia oli entistä vä-
hemmän, heistä haluttiin nyt huolehtia paremmin kuin aikaisemmin. Aviollisen
hedelmällisyyden aleneminen tapahtui samoihin aikoihin, kun naimattomuus saa-
vutti huippunsa eli 1920–1930-lukujen vaihteessa. Avioliittoja solmittiin vähem-
män kuin koskaan ja nekin, jotka avioituivat, pyrkivät pitämään lapsiluvun alhai-
sena. Kun perheiden keskimääräinen lapsiluku oli 1900-luvun alussa 4,8, oli se
1930-luvulla 2,8. Syntyvyys oli alhaisinta vuonna 1933. (Suomen tilastollinen vuo-
sikirja 1997; Jallinoja 1984, 105; Ollila 1990, 287.)

Sodan loputtua elämä elpyi ja voitiin suunnitella tulevaisuutta. Tämä toiveik-
kuus näkyi väestönkasvussa. Huipussaan syntyvyys oli vuonna 1948. Tuolloin
päivänvalon näki 109 640 uutta suomalaista. (Hänninen 1965, 239.) Väestöruuhka
näkyi sairaaloissa ja se kosketti synnyttävän naisen arkipäivää. Näitä väestönkas-
vulukuja ei sen jälkeen olekaan ylitetty. Sotavuosien jälkeiset ikäpolvet kuuluvat
ns. suureen ikäluokkaan. Suomalainen väestöpolitiikka onnistui sikäli, että synty-
vyys oli sodan jälkeen suuri, ja ainakin historiikeissa kerrottiin kodin ja perheen
arvostuksen olleen tuolloin huipussaan. (Auvinen 1991, 210.)

Väestön lukumäärän lisääminen ja laadun kontrollointi on ollut  1800- ja 1900-
lukujen eurooppalaisten kansallisvaltioiden harjoittaman väestöpolitiikan motii-
vina, kun syntyvyys modernisaation myötä oli vähentynyt useissa Euroopan mais-
sa – myös meillä Suomessa (Nätkin 1997, 62). Vuonna 1941 perustettu Väestöliit-
to pyrki väestön kasvun lisäksi kohottamaan kansallista itsetuntoa. Yhdistys oli
alun perin naisten ja miesten yhteisyritys. Väestöliittoa perustettaessa oli arvioitu,
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että Suomen väkiluvun turvaamiseksi tulisi suomalaiseen ihanneperheeseen kuu-
lua vähintään kuusi lasta. Tätä tavoitetta ei kuitenkaan kirjattu liiton ohjelmaan.
(Valvanne 1986, 108,111; Nätkin 1997, 62-63.)

Väestökysymyksen on väitetty olevan naiskysymys siinä mielessä, että vastuu
alhaisesta syntyvyydestä olisi naisten. Naisia on syytetty mm. itsekkyydestä. Ve-
toaminen äitiyteen naisten kansalaisvelvollisuutena ei ole tyypillistä vain väestö-
politiikalle vaan se on piilevästi ollut koko valistuksen projektiin liittyvän kansa-
kunnan heräämisen ydinajatus. Toisaalta väestöpolitiikan vaikutus naisten asemaan
on moniselitteinen. Esimerkiksi Väestöliiton toiminnassa on monia konservatiivi-
sia, sukupuolten työnjakoa syventäviä piirteitä kuten äitiyden ihannointi ja sen
valjastaminen kansallisiin tarpeisiin, mutta myös äidin oikeuksien puolustamista
ja arkipäivän helpottamista. (Nätkin 1997, 73, 75-77.)

Sitä, miksi naiset synnyttävät ja kuinka monia lapsia hankitaan, voidaan selit-
tää monella tavalla. Yhtäältä voidaan korostaa valtiollisen politiikan ja ammatti-
laisten ylhäältäpäin ohjaavaa vaikutusta. Toisaalta voidaan korostaa taloudellista
reduktionismia, jossa elinolosuhteet tai vaikkapa pääoman logiikka vaikuttavat
ihmisten valintoihin. Myös naisten osallistuminen palkkatyöhön vaikuttaa kiistat-
tomasti lapsilukuun, samoin ehkäisyvälineiden tekninen kehitys. Merkittävin asi-
aan vaikuttavista tekijöistä on ns. ajan henki eli kulttuuriset virtaukset, aatteet ja
ideat, jotka nekin ilmenevät eriaikaisesti eri yhteisöissä. Myös uskonnollisuuden
on havaittu kohottavan perheiden lapsilukuihanteita. (emt., 173-174.)

4.2.2 Elämää 1950–1960-lukujen Suomessa, kun
naiset siirtyvät työelämään, synnytykset sairaaloihin

ja yhteiskunta vapautuu

Moderni eetos muotoutui alun perin rationaalisuuden pohjalta (ks. Hallinger 1994;
Jallinoja 1991) Rationaalisuuteen pohjaavassa modernisuuskäsityksessä tiedon
merkitys sai ylivertaisen merkityksen: tietämisestä tuli itsetarkoitus. Modernisaa-
tioon kytketty emansipaationäkökulma välittyi myös kansalaistoimintaa koske-
vaan analyysiin. Sen mukaan perinteistä vapautuneesta ihmisestä tulee subjekti,
koska hän voi omalla toiminnallaan vaikuttaa yhteiskunnallisiin tapahtumiin. Ih-
misistä  tuli modernissa osallistujia, jotka vaikuttivat äänestämällä ja toimimalla
puolueissa ja yhdistyksissä eli niissä elimissä, jotka modernisaation myötä syntyi-
vät vallankäytön instituutioiksi. (Jallinoja 1991, 55-57.)

Emansipaatiotulkinta poikkesi ratkaisevalla tavalla tulkinnasta, jonka mukaan
modernisaatio ohjaa elämäntavallista muutosta. Emansipaatiotulkinnan mukaan
ihmiset ovat subjekteja, joilla on kyky ja taipumus tavoitella yhä parempaa elä-
mää. Rakenteellinen muutos vapauttaa pakon avulla toiminnan rakenteesta, panee
yksilöt vapautumaan yksikertaisen moderniuden instituutioiden normatiivisista
odotuksista ja johtaa kyseisten refleksiiviseen tarkkailuun ja itsetarkkailuun osana
omien identiteettien konstruointia. (Lash 1996, 271.)



87

Äitinä oleminen ja perhe

Naisen paikka ei enää 1950-luvulla ollut vain koti vaan tie kulki yhä useammin
työelämään.  Perheyksikkökin on elänyt kehitysvaiheitaan modernistumisen vai-
kutuksen alaisena. Muutosta hallitsee kaksi piirrettä, emansipaatiota korostava tasa-
arvo ja modernisaation ominta periaatetta toteuttava järkevä perhesuunnittelu. (Jal-
linoja 1991, 55-57.) Jo perheen toisessa kehitysvaiheessa, jonka Jallinoja (1984)
ajoitti alkamaan 1910-luvulta kaupungeissa ja 1920-luvulta maaseudulta aina toi-
sen maailmansodan päättymiseen, oli havaittavissa nousevaa individualistista nä-
kemystä. Vaiheeseen liittyi alhainen avioliittoisuus ja erityisesti kaupungeissa voi-
makkaasti alentunut aviollinen hedelmällisyys. Kolmas ajanjakso alkoi heti toisen
maailmasodan jälkeen avioliittoisuuden voimakkaalla lisääntymisellä. Siinä fa-
milistiset ja individualistiset näkemykset yhdistyivät ja loivat yhdessä perhemyön-
teisen ilmapiirin, joka jatkui vahvana 1950-luvun loppuun saakka. (emt., 73.)

Toisen maailmansodan jälkeen Suomessa, kuten useissa muissakin länsimais-
sa, oli alkanut voimakas hyvinvointivaltion kehittämisen aika. Tämä oli merkinnyt
myös äiteihin ja lapsiin kohdistuvien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen li-
sääntymistä. Hyvinvointivaltiokritiikissä on esitetty, että valtio otti näin hoitaak-
seen tehtäviä, jotka aiemmin kuuluivat perheelle. Tällöin se on vienyt perheen
autonomiaa ja tunkeutunut sellaisille alueille, jotka on perinteisesti nähty yksityis-
alueena. Naisten kannalta tilanne on kuitenkin monisyisempi: hyvinvointivaltio
mahdollisti naisten työssäkäynnin ja kouluttautumisen mm. päivähoidon järjeste-
lyjen kautta. (Julkunen 1994)

Äitiyteen nämä muutokset vaikuttivat mm. siten, että yhä suurempi osa äidin
huolenpitotehtävästä tapahtui yhteistyössä perheen ulkopuolisten asiantuntijoiden
kanssa. Tämä ei kuitenkaan vapauttanut äitiä käytännön huolehtimistehtävistä eikä
ensisijaisesta vastuusta lastensa hyvinvoinnista. Ammattilaisten määrän kasvu johti
kuitenkin äideille annettaviin normeihin ja standardeihin, ja huolenpitotyö on tul-
lut enemmän riippuvaiseksi eri asiantuntijoiden neuvoista ja suosituksista. (Kuro-
nen 1989, 31.) Tämä näkyy selkeästi myös raskausajan ja synnytyksen hoidossa.

Valtiovallan suhtautuminen perheyksikköön näkyy sen harjoittamassa perhe-
politiikassa. Yhteiskunnallisten muutosten myötä painopiste on muuttunut. 1900-
luvun alkupuolella painopiste oli pääasiassa väestö- ja terveyspolitiikassa, 1920-
luvulla kotitalouksien hygieenisen tason kohottamisessa ja 1930-luvulla perhepo-
litiikan painopiste siirtyi väestöpolitiikkaan. Toisen maailmansodan jälkeen huo-
miota alettiin kiinnittää lapsiperheiden taloudelliseen toimeentuloon ja 1940-lu-
vulla myös aloitettiin lapsilisien, perheavustusten ja kodinperustamislainojen mak-
saminen sekä äitiys- ja lastenneuvolatoiminta. 1950- ja 1960-luvuilla perhepoli-
tiikka oli sosiaalipoliittisessa uudistustyössä taka-alalla ja varsinkin 1960-luvulla
painopiste siirtyi perheen tukemisesta sairausvakuutuksen ja eläkepolitiikan ke-
hittämiseen. (ks. Jallinoja 1984; Säntti 1993; Hänninen 1965)
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Äitiyshuolto

Synnytykset ja sen seurauksena väestön lukumäärä vähenivät. Kun synnytettiin,
paikka oli yhä useammin sairaala. Vuonna 1956 hyväksyttiin ns. keskussairaalala-
ki, joka pohjautui valtion ja kuntien yhteistoimintaan. Sen mukaan sairaanhoito
yleissairauksien osalta järjestettiin pääasiassa keskussairaalapiireittäin, joita oli
muodostettu 21. Lain mukaan keskussairaaloiden yhteyteen tuli perustaa myös
erikoislääkärin johtamia synnytys- ja naistautiosastoja. Nämä uudistukset johtivat
siihen, että sairaalasynnytysten määrä kasvoi. Vuonna 1959 laitossynnytyksiä oli
lähes 90 prosenttia synnytyksistä. (Hänninen 1965, 240-241.)

1950-luku muistetaan siitä, että synnytykset siirtyivät sairaaloihin. Synnytys-
ten siirtämiseksi sairaaloihin käytettiin usein termiä ”riski”. Oli riskisynnyttäjiä ja
-raskauksia sekä obstetrisia (synnytysopillisia) että sosioekonomisia riskiäitejä,
eikä raskaus, synnytys tai äitiys näyttänyt enää normaalilta olotilalta. Erityisesti
lääkärit kannattivat sairaalasynnytyksiä. Kätilöiden ratkaisuesitykset olivat tuol-
loin erilaisia kuin lääkäreiden. Kätilöt painottivat pienten sairaalayksiköiden ra-
kentamista ja perheen (aluksi miehen) saamista mukaan sairaalaan. Suomalaisten
kätilöiden maternalistinen medikalisaatiokritiikki3 ei kyseenalaistanut yhteistyötä
lääkäreiden kanssa vaan sen sanakäänteet olivat sovittelevia. Kätilöiden materna-
listinen medikalisaatiokritiikki tiivistyi ”valtakunnankätilön” Leena Valvanteen
kirjoituksissa, joissa korostettiin toisaalta ammatillisuutta ja toisaalta vastustettiin
liiallista medikalisaatiota. (Nätkin 1997,138-141.)

Synnytysten ammatillinen apu vakiinnutettiin ennen kaikkea tiedon nimissä.
Se tarkoitti tietoa, joka vahvisti naisen vastuuta itsestään ja omasta hyvästä kohte-
lusta, sillä naisen ruumis kasvatti uutta väestöä. Naisen vastuu kumpusi kristillis-
siveellisistä periaatteista. Väestöpoliittinen päättäväisyys toi ammattilaisapuun myös
militantin sävyn: viranomaiset voittivat taistelun taantumusta vastaan. Äitiyssuo-
jelullinen interventio perustui ajatukseen, että synnyttävän naisen ruumis oli väes-
töpoliittisen ajattelun mukaisesti vähän valtionkin omaisuutta. (emt., 44-45.)

Henkilökunnan auktoriteettiasema oli ehdoton ja hierarkia sairaaloissa aika-
kauden mukainen. Henkilökunnan asemasta ja toimintamalleista kertoo Valvanne
(1986) seuraavasti:

”Siihen aikaan ei synnytyshuoneessa tunnettu kahdeksan tunnin työaikoja, lis-
talla olijat saivat synnyttäjänsä sitä mukaa, kun heitä tuli. Saman synnyttäjän vie-
ressä oltiin sitten syntymään saakka. Odotus saattoi muodostua pitkäksi. Jos synny-
tys venyi 24 tuntiin, oppilas pääsi välillä nukkumaan. Herätys tuli kuitenkin heti,
jos äidin kohdalla ryhdyttiin toimenpiteisiin”. (emt, 71-72.)

Tällainen järjestely oli varmasti rankkaa kätilöille, mutta äidin kannalta järjes-
tely oli hyvä. Muutoin synnytyshuoneissa toimittiin rutiininomaisesti. Äitien huu-
dot ja valitukset  olivat asiaan kuuluvia ja synnyttäjää saatettiin lohduttaa tyyliin
”Rouva hyvä! Kuta enemmän polttaa, sitä pikemmin se tulee.”  Synnytysvalmen-
nusta ei ollut, synnyttäjää makuutettiin synnytysvuoteessa, synnytyksen intiimi-
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syydestä ei niin tiedetty, lapsi vastaanotettiin maailmaan hyvin rutiininomaisesti
jne. (ks. emt., 90-91.) Vaikka miehet olivat usein toimineet avustajina kotisynny-
tyksissä, synnytyssaleihin heillä ei kuitenkaan ollut asiaa, paitsi tietysti lääkärinä.

1960-luvulla synnytysvalmennuksessa siirryttiin Dick Readin menetelmästä
uuteen ranskalaisperäiseen profylaktiseen menetelmään. Uuden menetelmän ( jota
yleisesti käytettiin myös 1970-luvulla) teoreettinen perusta löytyi Pavlovin ehdol-
lisista reflekseistä ja niiden lainalaisuuksia kuvaavasta oppimisteoriasta. Menetel-
män tavoitteena oli opettaa äideille keskittymistä, hengitystekniikkaa ja rentoutu-
mista, joiden avulla hänen oletettiin pystyvän toimimaan synnytyksessä järkevästi
ja tarkoituksenmukaisesti. Profylaktisen menetelmän käyttöön ottamisen yhtey-
dessä oli kiinnitetty huomiota myös muihin synnytyskokemukseen vaikuttaviin
ympäristötekijöihin. Isien osallistuminen synnytysvalmennukseen ja myöhemmin
synnytykseen oli tämän kehityksen seurausta.  (Tarkiainen 1978, 31-33; Valvanne
1986, 215-216.) Valmennus oli 1960-luvulla nimensä mukaisesti kuitenkin vielä
synnytysvalmennusta, ei perhevalmennusta kuten nykyisin.

1940-luvulta 1960-luvulle saakka äitiyshuolto ja lasten terveydenhuolto oli his-
toriansa aikana ehkä vahvimmin lääketieteellisesti painottunutta. 1960-luvulle tul-
taessa äitiys- ja lastenneuvolatoiminta vakiinnutti paikkansa suomalaisessa ter-
veydenhuoltojärjestelmässä ja kävijämäärät kohosivat lähes sille tasolle, jolla ne
nykyäänkin ovat. (Kuronen 1993, 19.)

Naiset työelämässä ja tasa-arvoa korostava ideologia

Naimisissa olevien naisten työssäkäynti yleistyi 1950-luvulla. Kun vuonna 1950
kaupungissa asuvista ja naimissa olevista naisista kävi töissä 35 prosenttia, oli
luku vuonna 1960 45 prosenttia. Perheellisten naisten työssäkäynti yleistyi siinä
määrin, että siitä alkoi olla seurauksia yhteiskunnan toimintaan. Naisen paikka oli
ollut kotona pitämässä huolta lapsista ja tästä syystä päivähoitojärjestelmä oli ke-
hittymätön. Vuoteen 1950 saakka äidin merkitys lasten päivähoidossa oli hyvin
suuri ja muiden päivähoitomuotojen merkitys vähäinen. Päiväkotilaitoksen laaje-
neminen myötäili keskimääräistä yhteiskunnallistamista; voimakkaan kasvun kausi
alkoi jo 1950-luvulta. Jouduttiin miettimään yhteiskunnan taholta ratkaisuja las-
ten päivähoidon järjestämiseen. (Jallinoja 1984, 85; 1985, 66; Ollila 1990.)

Naisten ansiotyötä pidettiin vielä 1950- ja 1960-lukujen yleisessä keskustelus-
sa lähinnä psykiatrisena kysymyksenä. Ansioäitiä saatettiin luonnehtia esimerkik-
si patologisen torjuvaksi henkilöksi. (Kuronen 1989)  Ansioäidin ei ajateltu pysty-
vän antamaan tarpeellista äidinhoivaa. Äitien ansiotyö uhkasi jopa mullistaa koko
yhteiskuntarakenteen, jonka perustana oli koti ja perhe. (Nätkin 1997, 151.) 1950-
luvun lopulla äiti- ja emäntäkeskeisyyden sijaan alkoi kuitenkin työntyä suku-
puolten välistä tasa-arvoa korostava ideologia. Elina Haavio-Mannila (1968) kiin-
nitti vuosikymmenen lopulla virinneen naispoliittisen kiinnostuksen sukupuolten
väliseen tasa-arvoon. Hänen piirtämänsä kuva suomalaisista naisista raskaan työn
sankareina, poliittisesti aktiivisina ja miehiä paremmin koulutettuna ryhmänä loi
uskoa sukupuolten tasa-arvoistumiselle. Eron sijasta korostui samanlaisuus. (Ant-
tonen 1994, 212.)
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1960-luvulla yhteiskunta alkoi vapautua traditioista. Naisasialiike sai tuulta sii-
piensä alle ja ryhtyi laajentamaan perinteistä naisen roolia. Nainen ei välttämättä
olekaan valintatilanteessa, jossa hänen tulee valita joko työ tai perhe. Hänen on
mahdollista yhdistää nämä molemmat elementit. Nainen vapautuu myös seksuaa-
lisesti. Vuosikymmentä kuvataankin kuohunnan ja muutoksen vuosikymmenenä.
Emansipatorisuus näkyi liikehdintänä, mm. poliittisena kuohuntana ja naisen ase-
maan liittyvien tabujen purkamisena ja siitä seuraavana vapautumisena. Seksuaa-
linen vapautuminen mahdollistui sekä kehittyneiden ehkäisyvälineiden että asen-
nemuutoksen myötä.  Ehkäisypillereiden avulla naiset pystyivät entistä tehokkaam-
min suunnittelemaan omaa raskaaksi tuloaan. Samalla ne, torjumalla epätoivotun
raskauden, sallivat naisen nauttia seksuaalisuudestaan. Teknologian kehittymisen
seurauksia ei ole kuitenkaan koettu pelkästään myönteisenä asiana. (ks. tarkem-
min Oakley 1984; Kuronen 1989)

Naisen oikeuteen omasta ruumiistaan liittyi taistelu raskauden keskeyttämises-
tä. Aborttilaki oli astunut voimaan vuonna 1950. Vaikka se ei hyväksynyt ns. sosi-
aalista  abortti-indikaatiota, se otti huomioon naisen terveyteen vaikuttavat erikoi-
sen vaikeat elämänolot ja muut olosuhteet. (Valvanne 1986,119.) Abortti oli ollut
kielletty, suorastaan kriminalisoitu ja häpeällinen asia 1940-, 1950- ja vielä 1960-
luvuilla. Raskauden keskeytys oli 1940- ja 1950-luvuilla ajan henkeen sopimaton
asia. Äidin väsymisen vuoksi oli raskaus saatettu tuolloinkin keskeyttää, mutta
siihen tarvittiin selkeät lääketieteelliset syyt. (Nätkin 1997, 171-172.) 1960-luvul-
la uudet tuulet alkoivat puhaltaa ja aborttilaki alkoi tuntua vanhentuneelta. Lain-
uudistus, jonka mukaan raskauden keskeyttäminen tulisi aiempaa helpommaksi,
sai kuitenkin aikaan tulenpalavia väittelytilaisuuksia (ks. Jallinoja 1983) Toisen-
lainen aikakausi, eräänlainen moderni ja tasa-arvohenkinen kansanterveyslinja,
alkoi kuitenkin häämöttää. Sille oli ominaista muidenkin ammattikuntien kuin vain
lääkäreiden osallistuminen äitiyttä ja aborttia koskevaan päätöksentekoon (Nätkin
1997, 142.)

Uusi naisliike sai voimaa Betty Friedanin ”Naisellisuuden harhat” -teoksesta.
Teos rikkoi amerikkalaista myyttiä onnellisista kotiäideistä. Naisten tuli kieltäy-
tyä olemasta vain kotiäitejä. Heidän tuli luoda ura samalla tavalla kuin miehet
tekivät. Tämä ei kuitenkaan  merkinnyt sitä, että naisten pitäisi luopua perheestä.
Friedanin mukaan naiset voivat valita molemmat (Friedan 1973; Ollila 1990, 343).
Naisasialiikettä voidaan pitää tyypillisenä sosiaalisena liikkeenä: on halu muuttaa
naisten sen hetkistä elämäntilannetta ja sitä koskevia käsityksiä jollakin oleellisel-
la tavalla. (Jallinoja 1983, 9,15.)

Naisasialiikkeen hiljaiset vuodet päättyivät Suomessa vuonna 1965. Toinen tais-
telukausi  alkoi vuonna 1966, jolloin Yhdistys 9 perustettiin ja se päättyi vuonna
1970, jolloin yhdistys lopetti toimintansa. (emt., 17.) Feministisen liikkeen tunne-
tuimpia iskulauseita oli tuolloin ”Yksityinen on poliittista”. Iskulause liittyi sii-
hen, että yksityisen ja julkisen välinen ero oli silloisessa yhteiskunnassa jyrkkä ja
poliittinen toiminta liitettiin tavallisesti vain julkiseen. Kun naisen aseman epä-
kohdat feministien mukaan kytkeytyivät useimmiten yksityisen alueelle, alettiin
vaatia yksityisen politisoimista. Vaatimus siitä, että jokaisen olisi oltava oman elä-
mänsä subjekti, oli uuden naisliikkeen tavoite. (Peltonen et al. 1979, 236.)
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Suomalaisen naisliikkeen toinen vaihe (1966-1970) ei siis pitänyt äitiyttä nai-
sen elämän ainoana täyttymyksenä. Naisen tuli vapautua ruumiinsa orjuudesta:
äitiydestä. Tämä oli vastareaktio sille, että nainen oli ollut sidottu ruumiiseensa,
sukupuolisuuteen ja äitiyteen. Samalla kamppailtiin myös reproduktiivisten valin-
nanmahdollisuuksien puolesta. Vaistonvarainen äitiys tuli korvata älyllisellä äitiy-
dellä. Naisliikkeen toinen aalto ja sitä seurannut naistutkimus kohdisti kritiikkinsä
äitiyden määrittelyyn ja väestöpolitiikkaan. Erityisesti äitiyden myyttiset sävyt
haluttiin kaataa, koska ne nähtiin osana naisten alistamista. (Nätkin 1997, 15-16.)

Vaikka naisen rooli alkoi muuttua, säilyi miehen rooli 1960-luvulla suurem-
mitta muutoksitta. Havaittavissa oli kuitenkin pehmenevää linjaa, mutta esimer-
kiksi keskustelut miehen jäämisestä kotiin (ns. koti-isä-ilmiö) tulivat julkisuuteen
vasta 1970-luvulla. (ks. esim. Esko 1984) Tähän pehmenevään linjaan liittyivät
myös perhesynnytyskokeilut. Ne olivat alkaneet Suomessa kaikessa hiljaisuudes-
sa vuonna 1966. (Valvanne 1986)

4.2.3 Elämää 1970–1980-lukujen Suomessa, kun
tekniikka valtaa alaa synnytyksessäkin, mutta samanaikaisesti

myös pehmeät arvot saavat jalansijaa

Moderni elämä vaatii jatkuvia uudistuksia ja ihmisistä tuli näin uudenaikaistumi-
sen toteuttajia. Ihmiset oppivat muuttamaan maailmaa ja tekemään sen itselleen
paremmin soveltuvaksi. (Berman 1992, 33.) Modernin kulttuurin lähtökohdat ulot-
tuvat valistuksen aatteisiin. Valistus korosti järkeä, empirismiä, (luonnon)tiedettä,
universalismia, kehitystä, individualismia, suvaitsevaisuutta, vapautta, ihmisluon-
non samankaltaisuutta ja maallistumista. Moderni maailma perustui valistuksen
hyveisiin ja niistä varsinkin (luonnon)tieteelliseen tietoon, empirismiin, rationaa-
lisuuteen, individualismiin, sekularismiin ja kehitykseen (Jarvis 1997b, 69, 122,
155.)

Rationaalisuuden kritiikkiin osallistuneet intellektuellit esittivät, että ihmisten
yksilöityminen toteutui parhaiten hedonistisuudessa. Ajankuvaa kuvasi kuitenkin
parhaiten vapaamielisyys. Vapaamielisyyteen pohjaavassa käsityksessä ihmiset
haluttiin vapauttaa instituutioiden säätelemästä vallankäytöstä. Niinpä modernin
ihmisen kriteeriksi tuli, että hän hyväksyy protestitoiminnan. Moderni ihminen ei
myöskään ollut isänmaallinen. (Jallinoja 1991, 68.) Moderni ihminen ei myös-
kään helposti miellä kansalaisvelvollisuudekseen täyttää lapsilukuun liittyviä odo-
tuksia kuten sodanjälkeisinä vuosina korostettiin mm. Väestöliiton piirissä. (ks.
Nätkin 1997)

Äitiyden modernisaatio tapahtui Pohjoismaissa 1960-ja 1970-lukujen vaihteessa,
jolloin naiset hakeutuivat työmarkkinoille ja jakoivat hoito- ja kasvatusvastuun
hyvinvointivaltion ammattilaisten kanssa. Myös ennen kuvattua murrosta mater-
nalistinen äitiys oli ollut tietyllä tavalla modernia; naisilla oli paikkansa kansalli-
sessa modernisaatioprojektissa. Aivan ilmeinen modernisaatioaskel tapahtui 1960-
ja 1970-lukujen vaihteessa äitiyden diskursiivisten ja materiaalisten (kuten ehkäi-
syvälineiden, hyvinvointivaltion luomien naistyöpaikkojen ja lasten päivähoidon)
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ehtojen osalta, mutta monia pyrkimyksiä yksilöllistymiseen oli jo ennen mainittua
murrosta. (Nätkin 1997, 230.) 1960-70-lukujen vaihteen murroksessa naistoimijat
taistelivat abortin, tasa-arvoisen parisuhteen ja ansioäitiyden puolesta (emt., 245).

Modernin ja traditionaalisen ihmisen erotti siitä, miten asianomainen suhtautui
esimerkiksi avioliittoon ja sen oikeuteen asettaa ihmisten toimintaa sääteleviä nor-
meja. Moderni ihminen piti avioliittoa vanhanaikaisena. Hän hyväksyy avioeron,
avoliiton, vapaaehtoisen lapsettomuuden sekä esiaviolliset ja avioliiton ulkopuoli-
set sukupuolisuhteet. Leimaa-antava piirre on kielletyn tekeminen sallituksi ja va-
paamielisyys koskee ennen kaikkea suhtautumistapaa. (emt., 69,71.) 1960-luvun
arvoihin oli vielä kuulunut naimisiin meneminen, sillä avoliitot yleistyivät vasta
1970-luvulla. Myös avioeroluvut alkoivat kohota. Samalla syntyvyys aleni. (ks.
Suomen tilastollinen vuosikirja 1997, 112-115.)

Modernissa hedonistisuus vie yksilöllisyyden lopulliseen voittoon, jolloin elä-
män modernisoitumista koskeva tulkinta saa narratiivisen päätöksen. Hedonisti-
sessa itsensä toteuttamisessa yksilöllisyys tuli varmistetuksi, kun toiminnan taus-
talla ovat ihmisen sisäiset aistimukset. Tämä ilmaistiin puhumalla tunteiden, tun-
temusten, aistimusten ja kokemusten ensisijaisesta merkityksestä. Hedonistisuut-
ta luova tilanne on sellainen, jossa ihminen voi tehdä valintoja. (Jallinoja 1991,
72,74.) Giddens (1995) puhuu refleksiivisyydestä, jota jatkuvien valintojen teke-
minen edellyttää.

Moderni asiantuntemus oli puitteista riisuvaa – traditiosta poiketen se ei ollut
ei-paikallista ja hajakeskitettyä. Asiantuntemus ei myöskään liittynyt kaavallisiin
totuuksiin vaan uskoi tiedon korjautuvuuteen, mikä edellytti systemaattista epäi-
lyä. Kolmanneksi asiantuntijuudelle oli ominaista erikoistuminen, mikä seurasi
siitä, että asiantuntijatieto on voimakkaasti kasautuvaa. (emt., 120.) Kun moderni
asiantuntijatieto riisuu ilmiöitä ja tietoa puitteistaan, eettisessä elämässä on kyse
puitteistettujen yhteiskunnallisten käytäntöjen elämismaailmasta: asiantuntijan on
kyettävä tunnistamaan yhteisön arkielämän paljastamia totuuksia (Lash 1995, 204-
205).

1970-lukua on monissa yhteyksissä kutsuttu tiedostamisen vuosikymmeneksi.
Vuoden 1975 asenneilmastoa kuvasikin yleinen yhteiskuntakriittisyys, erityisesti
kuluttajien kriittisyys ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. Nämä olivat
ilmeisesti jäänteitä juuri päättyneestä voimakkaan poliittisesta kaudesta. (Puohi-
niemi 1993, 32.) Tiedostaminen ilmeni naisen elämässä mm. voimakkaina tasa-
arvopyrkimyksinä; emansipatorisen otteen ilmentymänä. Naiset alkoivat vaatia
entistä kuuluvammin koulutuksellista ja seksuaalista tasa-arvoa. Vaadittiin myös
tasa-arvoa työelämään: samaa palkkaa samasta  työstä. Korostunut naisen ääni
alkoi näkyä myös tavassa, jolla äitiydestä ja synnytyksestä alettiin puhua. Naiset
ottivat julkisesti kantaa kivunlievitykseen, isän mukanaoloon synnytyksissä jne.

Naisten työssäkäynti ja päivähoidon kehittäminen

1970-luvun keskeinen huolenaihe liittyi naisten työssäkäynnin ja lastenhoidon
yhdistämiseen. Naiset jaettiin julkisessa keskustelussa koti- ja ansioäiteihin ja eri
näkökantoja edustavat tahot olivat jyrkkiä kannanotoissaan. Samoihin aikoihin



93

alettiin puhua ns. jaetusta vanhemmuudesta, jossa isän merkitys lapsen kehityk-
seen ja hoitoon huomioitiin entistä painokkaammin. Vanhemmuuden jakaminen
nähtiin ratkaisuna naisten työssäkäynnin ongelmatilanteihin. Tuolloin aloitettiin
myös uusien  lastenhoitojärjestelyjen kehittäminen. Kunnallinen päivähoitolaki
astui voimaan 1.4. 1973. Sitä ennen lasten päivähoitotoimintaa oli toteutettu las-
tensuojelulain puitteissa. (Jallinoja 1983; 1984, 85.)

Tämä aiheutti päivähoitopaikkojen lisäyksen. Vuonna 1970 päivähoitopaikkoja
oli 28 000 ja kymmenen vuotta myöhemmin 131 640 paikkaa. Keskusteltiin myös
siitä, pitäisikö samanaikaisesti luoda lasten kotihoitoa tukeva järjestely. Vasem-
misto-modernistit eivät kannattaneet kotiäideille maksettavaa palkkaa, mutta sen
sijaan kyllä julkisen vastuun lisäämistä pienten lasten hoitokustannuksista. Agraa-
ri–oikeisto-rintama tavoitteli äitien kotiin jäämistä tukevaa vaihtoehtoa. (Julkunen
1995, 196.) Ilman sukulaisten, palvelijoiden ja vieraiden perheiden antamaa apua
päivähoidon  yhteiskunnallistaminen olisi tapahtunut  jo aikaisemmin (Jallinoja
1984, 85).

Naisemansipaatio ja uudistunut aborttilaki

Naisliikkeen kolmas taistelukausi kehkeytyi vuonna 1973, kun kaksi feministi-
ryhmää aloitti toimintansa. Liikkeessä ei Jallinojan (1983, 224) mukaan ollut ha-
vaittavissa yhtä selkeää ja yhtenäistä naiskäsitystä kuin varhaisessa naisliikkeessä
tai 1960-luvun tasa-arvoliikkeessä. Feministisessä liikkeessä korostettiin yksityi-
sen ja julkisen elämänalueen kaksijakoisuutta. Naisten yksityistä aluetta pyrittiin
nostamaan esille. Naiset kokivat yksityiselämäänsä liittyvät ongelmat tärkeimmiksi
siitä huolimatta, että heidän työssäkäyntinsä yleistyi. Naiskäsitystä luonnehti voi-
makas perheen ja avioliiton arvostelu. (Peltonen et al. 1979, 235.) Kauden olen-
naiseksi osaksi muodostui Naisasialiitto Unioni, jonka jäsenmäärä kasvoi nopeas-
ti 1970-luvun puolivälin jälkeen. Kysymyksessä oli uuden feministisesti ajattele-
van sukupolven esiintulo. Tämä aktiivikausi jatkui 1980-luvun puolelle saakka.
(Jallinoja 1983, 17.)

Raskaana olevan naisen asemaan vaikutti uusi aborttilaki, joka tuli voimaan
1.6.1970. Lain mukaan kaikki virkalääkärit voivat antaa luvan raskauden keskeyt-
tämiseen sairauden tai sosiaalisten syiden perusteella. Sosiaalisin perustein lääkä-
rit pystyivät antamaan luvan keskeytykseen vain, jos raskauden kesto ei ollut ylit-
tänyt 16:ta viikkoa. (Hytönen et  al. 1974.) Suomalainen liberaali aborttilaki ei
kuitenkaan ollut feministisen kamppailun tulos kuten muissa Länsi-Euroopan
maissa. Toki asiasta keskusteltiin mm. Yhdistys 9:ssä, mutta aborttioikeus syntyi
ennemminkin sosiaalireformistien ja muiden poliittisten uudistajien vaikutukses-
ta kuin naisasialiikkeen toiminnasta. (Nätkin 1997, 117-118.) Tämä laki toi yksi-
löllisen valinnanmahdollisuuden naisen elämään. Hänellä oli ainakin periaattees-
sa mahdollisuus vaikuttaa äidiksi tuloonsa. Myös lääketieteen ja tekniikan kehit-
tyminen mahdollisti monia asioita, joista oli aikaisemmin vain haaveiltu. Esimer-
kiksi synnytyskäytännöissä tapahtui suuria muutoksia.
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1980-luvulle siirryttäessä raskaus ja lapsen synnyttäminen muuttuivat siis en-
tistä enemmän päätökseksi. Tämän mahdollistivat uudet ehkäisymenetelmät ja viime
kädessä uudistunut aborttilainsäädäntö. Naisella oli nyt periaatteessa mahdolli-
suus säädellä oman kehonsa toimintaa. Hän joutui entistä useammin puntaroimaan
elämänsä valintoja. Haluaako hän äitiyden? Joutuuko hän tällöin luopumaan jos-
takin? Feministisessä liikkeessä äitiyden ongelma on ollut keskeinen. Modernin
feminismin keulahahmo Simone de Beauvoir oli suhtautunut äitiyteen torjuvasti:
äitiys oli hänelle naisen alistaminen mekanismi (de Beauvoir 1980; Reuter 1989,
105) Monet feministinaiset näkivät äitiydestä kieltäytymisen miesvaltaa vastaan
kohdistuvana manifestina.

Äitiyshuolto uudistuu – synnytysvalmennuksesta perhevalmennukseen

Kun siirryttiin 1970-luvulle ja uusi kansanterveyslaki tuli voimaan, saatiin uusia
tutkimustuloksia isän merkityksestä synnytyksessä ja valmennuskurssien ohjel-
maa laajennettiin kasvatukselliseen suuntaan. Myös nimi muutettiin perhevalmen-
nukseksi. (Nummenmaa 1985, 86-87.) Valmennuksen päämääränä oli edelleen
kivuton synnytys ja sen katsottiin olevan mahdollisimman monen synnyttäjän saa-
vutettavissa. Fernand Lamaze, yksi menetelmän kehittäjistä katsoi, että raskau-
denaikainen valmennus oli ennen kaikkea odottavan äidin kasvamista hyväksi ja
kivuttomaksi synnyttäjäksi opettamalla hänelle synnytyksen yksityiskohdat ja se,
mitä synnyttäjän tuli kulloinkin tehdä. Lamazen koulukunta muutti myös raskau-
denajan hengityskoulutusta. Kun hengityksen syvyyttä ja tiheyttä muutettiin nor-
maalista poikkeavaksi, hengittäminen muuttui harkituksi refleksiksi, joka entistä
tehokkaammin esti kivun aistimisen. Lamazen menetelmässä korostettiin myös
henkilökunnan merkitystä synnytyskivun torjunnassa. (Tarkiainen 1978, 26-29.)

Profylaktisen valmennuksen saaneet naiset alkoivat antaa neuvoloille palautet-
ta, että heidät jätettiin synnytyksessä yksin. Sairaalan kätilö ei ollut osannut jatkaa
siitä, mihin neuvolakätilö oli lopettanut. Ja kun vielä isäkin puuttui... (Valvanne
1986, 216). Valmennuksessa alettiinkin kokeilla uusia toimintamalleja. Yksi oli
miesten mukaantulo valmennukseen ja synnytykseen. Uutta se ei sinällään ollut,
sillä etenkin maaseudulla miehen läsnäololla synnytyksessä oli pitkät perinteet.
Tämä traditio oli kuitenkin katkennut, kun synnytykset oli 1950-luvulla valtaosin
siirretty sairaaloihin.

Sairaaloissa vierastettiin aluksi isän mukanaoloa synnytyksissä ja perhesynny-
tyksiin suhtauduttiin eri tavoilla. Jotkut toivottivat miehet tervetulleiksi, osa sai-
raaloista katsoi heidät välttämättömäksi pahaksi ja osa ei hyväksynyt ollenkaan.
Valmennuksessa tapahtuvien linjausten rinnalla neuvolatoiminnan kenttä oli kui-
tenkin alkanut laajentua. Vanhemmuuden, äitiyden ja isyyden, kuten myös lapsen
kehityksen psyykkisten ja sosiaalisten aspektien huomiointi alkoi nousta lääketie-
teellisen seurannan rinnalle. (ks. Vehviläinen-Julkunen 1993)

Miesten osallistuminen synnytyksiin oli 1980-luvulla jatkuvasti kasvussa. Syn-
nytyksistä muodostui näin yhä useammin perhesynnytys. Jo Strandenin (1982)
tutkimuksessa oli painotettu, että äitiys- ja lastenneuvolatoimintaa olisi kehitettä-
vä niin, että fyysisen terveyden ohella huomiota kiinnitettäisiin myös henkiseen
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hyvinvointiin. Synnytys- ja perhevalmennustoimintaa oli kehitettävä, jotta van-
hemmilla olisi mahdollisuus kokemusten vaihtoon ja vuorovaikutukseen toisten
kanssa. Myös isät oli saatava kiinteämmin mukaan. (emt, 226.) Isien mukaantulo
onnistui. Mutta todellinen perhesynnytys, jossa myös perheen lapset olisivat mu-
kana, on meillä lähes tuntematon ilmiö. Myös kotona tapahtuvat synnytykset ovat
edelleen harvinaisia. (ks. Miettinen-Jaakkola 1992)

Vanhemmuuden ja perhe-elämän tukeminen ja ohjaaminen onkin nykyisen neu-
volatoiminnan keskeinen tehtävä. Jo 1980-luvulla neuvolatoiminta tavoitti lähes
jokaisen raskaana olevan, mutta itse neuvolatoiminnan kehittäminen oli edelleen-
kin ajankohtaista. Useissa tutkimuksissa (Rautava 1989; Ruusuvuori 1992) todet-
tiin, että äitien fyysisen terveyden seuranta ja siihen liittyvien ongelmien havaitse-
minen toteutui neuvolatyössä hyvin. Äidit olivat pääpiirteissään tyytyväisiä fyysi-
sen terveyden seurantaan (Kuronen 1993, 2). Sen sijaan monet toivovat valmen-
nuksen sisältävän enemmän keskustelua ja ohjausta nimenomaan henkisen tasa-
painon kysymyksissä, sillä odotusaika ja synnyttäminen ovat naisen elämänvai-
heita, joihin liittyy paljon myönteisiä tunteita, mutta myös epävarmuutta ja ahdis-
tusta. (ks. Niemelä 1981; Vehviläinen-Julkunen 1986)

Näin 1980-luvun loppupuolella keskusteltiin paljon odottajien psyykkistä ja
sosiaalisista kysymyksistä. Neuvoloiden antamaa perhevalmennusta tutkittiin ja
pyrittiin löytämään toiminnalle uutta suuntaa, sillä naiset kokivat perhevalmen-
nuksen tiedot pinnallisiksi ja tutuiksi (Rautava 1989). Naiset halusivat lisää tietoja
mm. normaalista ja epänormaalista synnytyksestä: yksityiskohtaisesti ja totuuden-
mukaisesti. Haluttiin tietää, miten selviytyä kotona lapsivuodeaikana, vastasynty-
neen hoidosta jne. Neuvolatoiminnan kehittämisajatukset ovat liittyneet hyvin-
vointisuomen kehittämiseen. Ideologisesti ne liittyivät myös voimistuvaan asia-
kaskeskeiseen ajatteluun ja tulosjohtamiseen.

1970- ja 1980-luvut muistetaan niin perhesynnytyksen ja pehmeiden arvojen
kuin voimakkaasti teknistyneiden synnytyskäytäntöjen vuosikymmeninä. Suuri
yleisö keskusteli pitkään ja tulisesti mm. synnytyskivuista ja kivunlievityksestä.
Kipukeskustelu alkoi Helsingin Sanomien mielipidesivuilla vuonna 1976. Kes-
kusteluun yhtyivät niin äidit kuin lääkäritkin. Keskustelu sai aikaan eduskuntaky-
selyn, jonka kaikki naiskansanedustajat allekirjoittivat. Tämä johti siihen, että lää-
kintöhallitus asetti työryhmän, jonka tehtäväksi tuli tehdä ehdotus synnytyskipu-
jen lievittämisen toteuttamiseksi Suomessa (Valvanne 1986, 251-254; Lääkintö-
hallituksen työryhmän mietintö 1977).

Mietinnössä linjattiin maan kivunlievityspolitiikkaa. Työryhmä päätyi suosit-
telemaan lumbaalista epiduraalipuudutusta ensisijaiseksi johtopuudutusmenetel-
mäksi, ehdotti uusia anestesialääkäreiden ja -sairaanhoitajien virkojen perustamista
sekä synnytysten entistä suurempaa keskittämistä. Työryhmä arvioi epiduraali-
puudutusta tarvitsevan noin 15-20 prosenttia synnyttäjistä. (Lääkintöhallituksen
työryhmän mietintö 1977, 13 ) Nämä suositukset olivat teknisiä ratkaisuja. Työ-
ryhmä oli täydellisesti unohtanut inhimilliset tekijät. Näillä inhimillisillä tekijöil-
lä Valvanne (1986) tarkoitti perhesynnytyksen kehittämistä ja henkilökunnan vas-
taantuloa siten, että naisen itsemääräämisoikeutta kunnioitettaisiin synnytyksessä.
(emt., 254.)
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Synnytystapahtumassa oli työryhmän mielestä kyse sekä äidin että lapsen hy-
vinvoinnista ja molemmat osapuolet tuli ottaa huomioon. Synnytyskipujen lievit-
tämiseen oli todellinen tarve, sillä noin 85:lla prosentilla synnyttäjistä oli niin voi-
makkaita kipuja, että he tarvitsivat jonkinasteista kivunlievitystä. Osalle (n. 10-15
prosenttia) kipu oli niin sietämätöntä, joten kivunlievityksen tuli olla erittäin teho-
kasta. Sietämätön synnytyskipu, paitsi että se voi muodostua rasitukseksi synnyt-
täjälle, voi myös aiheuttaa riskin lapsen terveydelle. Voimakas kipu vaikuttaa hai-
tallisesti kohdun supistustoimintaan ja tästä voi olla seurauksena synnytyksen pit-
kittyminen ja äidin ja lapsen komplikaatioiden lisääntyminen. (Lääkintöhallituk-
sen työryhmän mietintö 1977,13.)4

Julkisuuteen haluttiin tuoda myös muita epäkohtia. Kipukeskustelua seurasi
toinen, synnyttäjän intimiteettisuojaa käsittelevä keskustelu. Naiset kertoivat tun-
teneensa itsensä synnytyksessä ”näyttökoneiksi”, kun heidän ympärillään tungek-
si täysin vieraita ja ulkopuolisia henkilöitä. Eduskunnan oikeusasiamies puuttui
keskusteluun ja lopputuloksena lääkintöhallitus antoi sairaaloille ohjeen, jonka
mukaan synnyttäjällä oli oikeus kieltäytyä ulkopuolisten mukanaolosta synnytyk-
sessä. (Valvanne 1986, 256-257.)

Oli myös ruvettu puhumaan jaetusta vanhemmuudesta. Pienten lasten hoito
tuli jakaa isien ja äitien kesken, koska vain tällaisessa tapauksessa lapsi  pystyy
rakentamaan terveen primaarirakkaussuhteen molempiin sukupuoliin. Jotta tämä
mahdollistuisi, olisi jaetulle vanhemmuudelle annettava mahdollisuus. (Chodo-
row 1978) Miesten konkreettista mukaantuloa lastenhoitoon oli painotettu jo 1960-
luvulla, mutta vasta 1970-luvulla perhekeskeisyys ja jaettu vanhemmuus-ideolo-
gia alkoivat saada jalansijaa. Vaikutteita tähän oli saatu mm. Lamazen klinikalta
Ranskasta. (Valvanne 1986.)

Miesten mukanaolo valmennuksessa ja synnytyksessä tuli näin mahdolliseksi,
vaikka ongelmiakin oli. Taistelua käytiin Turussa vielä 1980-luvulla, mutta varsi-
naisesti viimeinen julkinen yhteenotto tapahtui vuodenvaihteessa 1972-73. Maan
74:stä synnytyksiä hoitavasta sairaalasta  55 oli tuolloin hyväksynyt isän mukana-
olon. Taistelu kärjistyi Kätilöopistolla. Valvanne (1986) kertoo näin:

”Pitkin vuotta oli kuulunut hiljaista jyrinää. Kätilökoulutuksen muuttuminen 1968
ja vuoden 1972 huhtikuussa voimaanastunut kansanterveyslaki olivat johtaneet
synnytyssairaaloissa työvoimapulaan ja tunnelmien kiristymiseen. Näin oli tapah-
tunut myös Kätilöopiston sairaalassa, jonka johto oli jo eräitä kertoja vihjannut
siihen suuntaan, että isät tästä saavat lähteä. Ovet suljettiin äkillisesti joulun alla.
Sairaalassa oli puhjennut vastasyntyneiden salmonellaepidemia ja syy vieritettiin
isien harteille. (emt, 229.)

Tartunnan lähteeksi paljastui lopulta talon työntekijä, mutta synnytyshuonei-
den ovia ei avattu isille. Kieltopäätöksessä vedottiin henkilökuntapulaan, tilanah-
tauteen jne. Tästä  virisi uusi julkinen keskustelu, jota käytiin myös päivälehdissä.
Kätilöopiston ovet avattiin isille vasta vuonna 1976. Tällä välin perhesynnytystä
haluavat joutuivat hakeutumaan muihin sairaaloihin. Isät vastaan hoitohenkilö-
kunta-taistelu päättyi Valvanteen (1986) mukaan vasta Mannerheimin Lastensuo-
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jeluliiton ”Operaatio Perhe” -tutkimuksen (1981) myötä. Tutkimuksen julkista-
misen jälkeen myös Turun yliopistollisen keskussairaalan myöntyi. Vuonna 1981
synnytyshuoneiden ovet aukenivat isille. (Valvanne 1986, 229, 234-244.)

Vastapainoksi teknistyville synnytyskäytännöille oli maailmassa alettu etsiä
lempeämmän ja luonnonmukaisemman synnyttämisen vaihtoehtoa. Ranskalaisen
synnytyslääkäri Frederick Leboyerin ajatukset edustavat synnyttämisen vaihtoeh-
toa, jonka vaikutukset alkoivat näkyä maassamme. Syntymästä alettiin puhua lap-
sen näkökulmasta ja ajateltiin, että vastasyntyneen kokemukset olivat perinteisesti
kauhun kokemuksia. Näitä kauhun kokemuksia aiheuttivat vastasyntyneelle syn-
nytysolosuhteet: voimakkaat valot, kylmyys, henkilökunnan rajut otteet jne. Le-
boyerin ajatuksia kuvaillaan sanoilla ”syntyminen ilman väkivaltaa”. Syntymän
juhlassa ei saisi olla voimakkaita valoja, ei äkkinäisiä liikkeitä, kovia ääniä tai
tuntemattomia hajuja. Myös napanuoran katkaiseminen ja sitominen entistä myö-
häisemmässä vaiheessa ja vastasyntyneen asettaminen äidin vatsalle täydentävät
Leboyerin mielestä lempeää syntymää. (Leboyer 1980) Opit kantautuivat myös
meille ja naiset alkoivat vaatia uusien oppien huomioonottamista synnytystilan-
teessa.5 Jossain määrin sairaalat suostuivat kuuntelemaan synnyttäjän toiveita.
Esimerkiksi synnytyssairaaloiden vierihoitojärjestelmän kehittäminen oli seura-
usta äiti–lapsi-suhteen merkityksen syvemmästä ymmärtämisestä. (ks. esim. Ki-
viluoto 1979; Nummenmaa 1985)

Kansanterveyslaki oli astunut voimaan vuonna 1972 ja siihen perustuu edel-
leenkin kuntien äitiyshuoltotyö. Äitiyshuollon, johon oleellisena osana kuuluu
neuvolatoiminta, tuloksia voidaan mitata mm.  synnytys- ja äitiyskuolleisuuden,
perinataalikuolleisuuden (lapsi syntyy kuolleena tai kuolee ensimmäisen elinvii-
kon aikana) ja imeväiskuolleisuuden muutoksilla. Vuodesta 1970 saakka äitiys-
kuolleisuus näytti vakiintuneen alle 0,1 promilleen (noin 4-5-äitiä vuodessa). Myös
imeväis- ja perinataalikuolleisuusluvut ovat Suomessa maailman pienimpiä. (Es-
kola et al.1987, 40.)

Syntyvyys ja perhe

Naisten yhteiskunnallinen aktivoituminen: työelämään siirtyminen, tasa-arvovaa-
timukset jne. yhdessä ehkäisymenetelmien kehittymisen kanssa aiheuttivat osal-
taan sen, että syntyvyysluvut alenivat. Tätä alenemista jatkui vuoteen 1981 asti.
Vuonna 1970 maahan oli syntynyt 64 559 uutta kansalaista. Kymmenen vuoden
aikana pudotusta oli tullut runsaat 20 000 kansalaista. Julkisen vallan perhepoliit-
tisin toimenpitein ei ole yleensä pystytty vaikuttamaan syntyvyyteen. Yhteiskun-
tarakenteen muuttuessa myös perheeseen liittyvät arvot ovat muuttuneet. Ihmisten
yksilöllisten arvojen korostuminen on lisääntynyt. Naisten koulutustason nousu ja
runsas työssäkäynti vaikuttavat syntyvyyttä alentavasti. Lasten hankinta kilpailee
muiden valintojen kanssa. Aikaisemmin lapset nähtiin vanhuuden turvana, mutta
nykyisin lapsi nähdään enemmänkin kulutusta lisäävänä tekijänä. (Suomen tilas-
tollinen vuosikirja 1997, 99; Säntti 1993, 99-100.)
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Syntyvyysluvut pienenivät siis aina 1980-luvun alkuun saakka. Syntyvyys oli
toisen maailmansodan jälkeen pienemmillään vuonna 1973, jolloin syntyi 56 787
lasta.  Syntyvyysluvut kääntyivät vuonna 1981 jälleen nousuun (Suomen tilastol-
linen vuosikirja 1997, 99). Mikä aiheutti nousun? Vastausta voidaan hakea monel-
ta taholta. Vuodesta 1964 lähtien synnyttäminen oikeutti korvaukseen yleisen sai-
rausvakuutuksen perusteella. Äitiysrahakausi oli tuolloin 54 arkipäivää ja on siitä
vähitellen pidentynyt. Syntyvyyden kasvuun vaikuttivat niin parantuneet äitiyslo-
ma-, äitiys-, isyys- ja vanhempainrahauudistukset, päivähoitojärjestelmä, tervey-
denhoitopalvelujen monipuolistuminen kuin yleinen asennoituminen. (Säntti 1993,
48).

Syitä on kuitenkin haettava myös muista tekijöistä. Hyvinvointivaltiossa lap-
sista on tullut varakkuuden mittari. Yllättävät tekijät, erilaiset ”baby-boomit”, ovat
osoitus siitä, että naiset eivät enää pidä äitiyttä vain rajoittavana tekijänä vaan myös
myönteisenä, omaehtoisena ratkaisuna. (Ollila 1990, 288) Lapsiperheiden luku-
määrä on tosiasiallisesti kuitenkin vähentynyt ja perheen koko pienentynyt, vaik-
ka 1980-luvun loppupuolella oli merkkejä perheen lapsiluvun vähäisestä kasvus-
ta. (Säntti 1993, 12.)

Sosiaalipolitiikan painopiste siirtyi 1980-luvulla perhepolitiikkaan. Tukimuo-
doista kehitettiin erityisesti lasten hoitoa koskevia järjestelmiä kuten lasten päivä-
hoitoa, vanhempainrahajärjestelmää ja lasten kotihoidon tukea. Perhepolitiikan
tavoitteet oli määritelty valtioneuvoston perhepoliittisessa selonteossa 25.3.1980.
Keskeiseksi päämääräksi oli asetettu yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja
yhdenvertaisten kehittymisedellytysten takaaminen kaikille lapsille. Tavoitteiden
saavuttamiseksi edellytettiin mm., että (1) toteutetaan vanhempien yhteinen vas-
tuu lapsen huollosta , (2) lasten hoidon järjestämistä tuetaan pidentämällä äitiysra-
hakautta ja tarjoamalla päivähoitopaikkaa sitä tarvitsevalle, (3) tehostetaan lapsi-
lisäjärjestelmää ja (4) työaikajärjestelyn kautta pyritään varaamaan vanhemmille
aikaa lapsilleen (emt., 1-2, 5.)

Miten oli avioliittojen laita? Suomessa samoin kuin muuallakin Euroopan maissa
avioliittojen määrät olivat laskeneet. Parisuhteessa elävien määrä ei silti välttä-
mättä ole laskenut, koska on tullut uusia parisuhteen muotoja kuten avoliitto. Vuonna
1970 oli solmittu vajaat 41 000 avioliittoa ja vuonna 1980 vajaat 30 000. Aviolii-
ton solmimisen vilkkaus pysyi 1990-luvulla suunnilleen viime mainitussa luke-
massa. (Suomen tilastollinen vuosikirja 1997, 99.)  Myös perheen perustaminen
on  siirtynyt entistä myöhäisempään ajankohtaan ja niinpä  esimerkiksi vuonna
1985 ensimmäisen avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 25,4 vuotta, kun se
vuonna 1970 oli ollut 23,0 vuotta. (emt, 103.) Syitä tähän on etsitty mm. koulutus-
ajan pidentymisestä, avoliittojärjestelmän yleistymisestä ja asuntopolitiikastakin.
Myös arvostuksissa on  tapahtunut muutoksia. (Säntti 1993, 10.)

1960-luvun kuohunnoista ja vapautumista huolimatta oli tuon vuosikymmenen
arvoihin  kuulunut avioituminen. Avoliitot yleistyivät vasta 1970-luvulla. Tämä
suuntaus jatkui myös 1980-luvulla. Kun avoliitossa olevia oli vuonna 1978
163 000, oli luku vuoteen 1989 mennessä kaksinkertaistunut. Samalla avioerojen
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määrä oli lähtenyt nousuun. Vuonna 1986 avioeroja oli 9742, kun luku esimerkiksi
vuonna 1970 oli 6044. Avioliittolain muutos vuonna 1988 lisäsi avioerojen mää-
rää jonkin verran. (Suomen tilastollinen vuosikirja 1997, 106.)

Asenteista ja arvoista

Yhteiskunnan asenteista ja arvoista voidaan päätellä jotain maan tilasta. 1980-
luvun alussa oltiin huolestuneita 1970-luvun lopun korkeasta työttömyysasteesta.
Vuonna 1983 asenneilmasto oli kuitenkin jo huomattavasti optimistisempi. Asen-
netasolla alkoi löytyä valmiuksia kulutuskeskeiselle elämäntyylille, joka sitten
suuresti leimasikin kyseistä vuosikymmentä. Henkeä kohden laskettu bruttokan-
santuote nousi 1980-luvun lopulla tasaisesti. Modernit, kokeilevat ja uusia elä-
mäntapoja etsivät asenteet yleistyivät. Samalla yksilöllisyyden korostus lisääntyi.
Asennetasolla alkoi esiintyä kovuutta ja pinnallinen suhtautuminen asioihin yleis-
tyi. EVA:n (1985) analyysin mukaan tuona aikana myös aineettomilla arvoilla oli
vahva merkitys. Painopiste kansalaismielipiteessä siirtyi aineellisesta aineettom-
aan hyvinvointiin. Talouskasvua kohtaan esiintyi selkeää kriittisyyttä ja vaihtoeh-
tomyönteisyys lisääntyi. Inglehartin (1991) käsittein voi puhua postmaterialisti-
sesta asenneilmastosta. Paradoksaalista oli, että samanaikaisesti yhteiskuntamme
kaupallistui ja teknistyi voimakkaasti. (Puohiniemi 1993, 33-36.) Tämä paradok-
saalinen tilanne näkyi myös mm. synnytystrendeissä. Samanaikaisesti synnytys
teknistyi ja ”pehmeni” eli etsittiin vaihtoehtoja luonnonmukaisen ja aktiivisynny-
tyksen parista.

Vuonna 1989 taloudessa tapahtui selkeä käänne huonompaan suuntaan. Brut-
tokansantuotteen kasvu pysähtyi ja ulkomainen nettovelka alkoi lisääntyä. (emt.,
36.) Julkusen (1992) mukaan toisen maailmansodan jälkeisenä aikana hyvinvoin-
tivaltiolla oli ollut yhteiskunnallisessa kehityksessä keskeinen asema. Se oli tuo-
nut taloudellista kasvua, työvoiman uudistamista ja uuden sukupolven tuottamis-
ta. Se oli myös tyynnytellyt poliittisia ristiriitoja ja normalisoinut ihmisten arki-
elämää. Talouden käänteen myötä hyvinvointivaltiokin joutui kriisiin. Yleinen kään-
ne näkyi siinä, että julkisten ja sosiaalimenojen kansantuoteosuuksien kasvu pää-
sääntöisesti pysähtyi tai kääntyi 1980-luvulla laskuun. Suomi oli kuitenkin poik-
keustapaus, joka taloudellisen kasvun turvin jatkoi vielä 1980-luvulla sosiaalitur-
van ja hyvinvointipalvelujen täydentämistä. (emt., 13-14.)

 Yhdistyneet Kansakunnat hyväksyi kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista
koskevan yleissopimuksen vuonna 1979. Sopimus tuli Suomessa voimaan vuoden
1986 lokakuussa. Vuoden 1987 alussa tuli voimaan tasa-arvolaki. Laki edellyttää,
että viranomaiset, työnantajat ja muut yhteiskuntaelämän osapuolet, esimerkiksi
järjestöt, edistävät sukupuolten välistä tasa-arvoa. Lain tarkoituksena on estää su-
kupuoleen perustuva syrjintä ja parantaa naisten asemaa erityisesti työelämässä.
Lain tehtävänä on olla myös perustana asenteiden muutokselle. Lain valvonta an-
nettiin tasa-arvovaltuutetun ja tasa-arvolautakunnan tehtäväksi. (Degerstedt &
Nurmi 1992,10.) Tasa-arvolaista huolimatta naiseen kohdistuva syrjintä työelä-
mässä ei ole loppunut, sillä esimerkiksi raskaaksi tuleminen ja synnyttäminen ai-
heuttavat edelleenkin syrjintää.
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Vaikka naisten ja miesten oikeudet ja velvollisuudet ovat lakien mukaan pää-
sääntöisesti samanlaiset, on naisten ja miesten asema kuitenkin käytännössä eri
elämänalueilla erilainen. Ero näkyy erityisesti työelämässä. Naiset ovat yleensä
huonommin palkattuja, heikommassa ammattiasemassa ja heidän mahdollisuu-
tensa edetä työssään kehnommat. (Suomen tilastollinen vuosikirja 1997, 360-363.)

Synnytys ja naisemansipaatio

1970- ja 1980-luvuilla  99 prosenttia synnytyksistä tapahtui sairaaloissa (Mietti-
nen-Jaakkola 1992) Sairaalat olivat kehittyneet teknisesti asianmukaisiksi synny-
tyspaikoiksi. 1980-luvulta lähtien sairaaloissa on myös selkeästi pyritty edesautta-
maan äiti–isä–lapsi-suhteen syntyä. Tämä suuntaus ilmeni perhesynnytysmahdol-
lisuuksien parantamisena ja vierihoitojärjestelmän kehittämisenä. (ks. Nummen-
maa 1985; Kiviluoto 1979)6

1980-luvun gynosentrinen feminismi ja naistutkimus (ks. Saarinen 1988; Ruot-
salainen 1991) toivat mukanaan aktiivisynnytyskeskustelun. Näin palasi materna-
listinen diskurssi mukaan keskusteluun. Se oli jäänyt kehityksen jalkoihin tasa-
arvodiskurssin tultua vallitsevaksi. Nyt asialla toimi osittain uusi naissukupolvi.
(Nätkin 1997, 143.) Sairaalasynnytyksiä alettiin kritisoida entistä voimakkaam-
min. Ne olivat liian teknisiä ja hoito rutiinimaista. Kritiikki kohdistui sairaalayksi-
köiden kokoon, toiminnan liukuhihnamaisuuteen, henkilökunnan kiireisyyteen ja
synnyttäjien aliarvioimiseen, kivunliennytyksen saatavuuteen jne. Samaan aikaan
maailmalta tuli viestejä Michel Odentin Pithiviersin erilaisesta sairaalasta. Siellä
naiset synnyttivät luonnonmukaisesti ilman synnytyksen käynnistyksiä, oksitosii-
nitiputuksia, sikiökalvojen puhkaisuja, jopa ilman kivunlievitystä.7  Näiden toi-
menpiteiden sijasta  naiselle annettiin vapaus synnyttää oman tahdin ja toiveiden
mukaisesti. Kätilönkin rooli oli pikemminkin tukija kuin auktoriteetti. (Odent 1986)
Näitä uusia tuulia haluttiin kokeilla myös Suomessa.

Synnytyssairaalat muuttuivatkin 1980-luvun loppupuolella toimintatavoiltaan
joustavammiksi niin naisten kuin myös miesten toiveiden suhteen. Tietyt sairaalat
profiloituivat. Rakennettiin perhesynnytyshuoneita, jotka kilpailivat kodinomai-
suudellaan steriilien synnytyshuoneiden kanssa. Sairaaloihin ilmestyi vesisänky-
jä, ammeita, erilaisia synnytystä mukailevia välineitä kuten synnytyspalleja, kiik-
kutuoleja, suuria tyynyjä jne. Nainen saattoi ottaa tukijakseen muunkin henkilön
kuin tulevan isän. Myös mahdollisuus synnyttää kotona alkoi kiinnostaa naisia.
(ks. Miettinen-Jaakkola 1992)

Naiset puhuivat julkisuudessa synnyttäjien oikeuksista. Etunenässä toimi Ak-
tiivisen synnytyksen -liike, joka sai jalansijaa myös Suomessa. Liike korosti nai-
sen aktiivista roolia raskaudessa ja synnytyksessä. Se oli  perustettu Janet Balas-
kasin myötävaikutuksella Englannissa vuonna 1982. Aktiivisynnytyksessä synny-
tysasento ja naisen osallistumisaktiivisuus ovat erityisen keskeisiä asioita. Nainen
ei halua synnyttää selinmakuulla vaan kyykyssä, avustajan kaulassa riippuen, sei-
soen jne. Synnytysjakkara on apuväline, jota vaihtoehtoista synnytysasentoa käyt-
tävä nainen usein synnytyksessään käyttää. (Balaskas 1988, 15-19.)
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Aktiivisynnyttäjänä toimiminen oli eräänlaista kansalaistottelemattomuutta ja
oman subjektiuden kokeilua. Luonnonmukaisen ideologian mukaisesti synnytyk-
sessä on mahdollista kokea nautintoa. Nainen on siinä mukana kokonaisvaltaises-
ti. Synnytys on näin nähtynä hyvin erilainen kokemus kuin perinteisen lääketie-
teen näkemyksen mukainen kokemus. Vaihtoehtoliikkeen mukaan sairaalassa syn-
nyttäjä edelleenkin miellettiin potilaaksi, jolle tehdään ”jotakin”. Hän ei ollut ta-
saveroinen hoitohenkilökunnan kanssa. (ks. Miettinen-Jaakkola 1992) Synnyttä-
jän ääni ei riittävästi kuulu synnytystapahtumassa. Aluksi oli ollut ranskalaisen
Leboyerin lempeän syntymän aate (ks. Leboyer 1980), jonka mukaan lapsi ym-
märrettiin aistivaksi ja tuntevaksi ihmiseksi. Tämän jälkeen seurasi teknistyviä
synnytyskäytäntöjä vastustavan ranskalaisen Michel Odentin luonnollisen synty-
män liike. Sen mukaan on luovuttava sairauspainotteisesta synnytyksestä ja palat-
tava ajatukseen synnytyksestä normaalina tapahtumana. Odent painotti myös äi-
din aseman merkitystä synnytystapahtuman onnistumisessa. (Odent 1986.)

Synnytys on mahdollista kokea myös seksuaalisena nautintona, koska synny-
tys oli osa naisen psykoseksuaalista kehitystä. Synnytyksen aikana elimistön läpi
virtaava energia, supistelevien lihasten paine, vauvan alaspäin suuntautuva liike ja
pehmeiden kudosten avautuminen on mahdollista kokea voimakkaan eroottisena
kokemuksena. Synnyttämisen mieltäminen eroottiseksi kokemukseksi on kuiten-
kin laitosympäristössä harvinaista. Ne naiset, jotka olivat ymmärtäneet synnytyk-
sen seksuaalisen luonteen, olivat synnyttäneet kotona tai hyvin joustavissa sairaa-
loissa. Luonnollisen synnytyksen seksuaalisuus oli jyrkässä ristiriidassa perinteis-
ten sairaalaolosuhteiden kanssa. Sairaalassa synnytyksestä oli tullut lääketieteel-
lis-kirurginen kriisitilanne, jossa näkyi taloudellinen panos-tuotos ajattelu. (Kit-
zinger 1984, 209.) Samantapaisesti ajateltiin Suomessa vaihtoehtoja etsivän liik-
keen piirissä.

Luonnonmukaisen syntymän yhdistys syntyi Suomessa kotisynnyttäjien aloit-
teesta. Perustajajäseninä oli kätilöitä ja lääkäreitä, mutta myös tavallisia äitejä ja
isiä. Ajatuksena oli yhdistää voimavarat luonnollisemman syntymän eteenpäin-
viemiseksi. Taustalla oli ajatus siitä, että naiset olivat kyllästyneet synnytyslääkä-
reiden holhoukseen ja heränneet aktiivisen synnyttämisen ja itsehoidon aatteille.
Muutosta kaivattiin mm. perhevalmennukseen ja sairaalasynnytyksiin. (Miettinen-
Jaakkola 1992, 19-20.)

Näin 1970- ja 1980-lukujen Suomessa oli nähtävissä lisääntyvää yksilöllisty-
mistä, jonka kautta naiset olivat alkaneet kyseenalaistaa vallitsevia käytäntöjä –
myös raskaana olevan ja synnyttävän naisen elämäntilanteissa. Näin modernin ai-
kakauden vahva asiantuntijausko joutui myöhäisen modernin vaikutteiden johdosta
kyseenalaistetuksi. Naisten aktiivisuus ja vaihtoehtojen etsintä synnyttämisen ja
äitinä olemisen pohdinnoissa ja käytännöissä näytti tuona aikana ainakin  lisään-
tyvän.
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4.3 Aika tutkittavan ajankohdan jälkeen

4.3.1 Elämää 1990-luvun Suomessa, kun
myöhäinen moderni aika valtaa alaa ja
uuden vuosituhannen vaihde häämöttää

Olisin voinut lopettaa aikakausikuvauksen 1980-luvulle. Halusin kuitenkin sitoa
tutkimuksen nykyaikaan. Jarvis (1997b) kutsuu nykytilaa myöhäiseksi modernik-
si, sillä muutos on vasta tapahtumassa ja yhteiskunta vielä modernin vaikutuksen
alainen. Vaikka modernin näkemykset elävät keskuudessamme, myöhäisen mo-
dernin aikakauden seuraavat seikat ovat korostuneet: koulutuksen lisääntyminen,
elinikäinen oppiminen, relatiivinen tieto ja teknologinen kapitalismi (emt, 4, 122.)
Identiteetti-käsite oli modernin keksintö. Työnjaon erilaistuessa ja paikallisuuden
kadotessa tarvittiin erilaisia rooleja, jotka luokittelivat ihmisen riittävän yksiselit-
teisesti. Myös Bauman (1996) katsoo 1990-luvun ihmisten yhä olevan moderneja
siinä mielessä, että ihmisillä on edelleen tapana nähdä elämä ratkaistavien ongel-
mien sarjana. Ei uskota kuitenkaan yhteen ongelmaan, jonka ratkaiseminen pois-
taisi kaikki muut ongelmat. (emt., 1, 6, 274.)

Elämme siis jälleen kulttuurin murroksen aikaa. Murroksessa monet tutut ajat-
telutavat menevät päälaelleen. Jo moderni aika edusti muutosta. Muutos käynnis-
tyi tieteen avulla ja tähtäsi edistyksen lisääntymiseen. Nyt pinnalla ovat individua-
lismi, pluralismi, on olemassa useita todellisuuksia ja tieto on suhteellista. Indivi-
dualistisen käsityksen mukaan ihminen on yhtä aikaa sekä ainutlaatuinen yksilö
että vuorovaikutuksessa yhteisöjen ja tradition kanssa. Yksilön kehitystä voidaan
kuvailla niiden valintojen kautta, joita hän tekee. Valinnat eivät ole yhteiskunnan
määräämiä, mutta vaihtoehtojen joukko on suurelta osalta yhteiskunnallisesti mää-
räytynyt. Ollaan palaamassa aikaan, jolloin yksilöille palautetaan heiltä aiemmin
riistetty vastuu. Yksilöille lankeaa suurempi moraalinen vastuu. (emt., 288; Hau-
tamäki et al. 1996, 30.)

Myöhäisen modernin arvot liittyvät käytännöllisyyteen, hyödyllisyyteen, mark-
kinoitavuuteen ja relatiivisuuteen (Jarvis 1997b, 71-73.) Moderni aika puolestaan
tarjosi melko pysyvän kontekstin ihmisten identiteetille ja vuorovaikutukselle, joi-
den kautta myös oppiminen jäsentyi. Postmodernissa identiteetti ja ajattelu on kiin-
nitettävä johonkin kulttuuriin tietoisena siitä, että se ei ole ainoa olemassa oleva
eikä edes paras mahdollinen ja että se tulee nopeasti muuttumaan. (Helakorpi et al.
1996, 33.)

Postmodernin ihmiskäsityksen keskeinen teema on auktoriteettien poistumi-
nen. Eettinen vastuu siirtyy yksilöille, jolloin jokainen tekee omat moraaliset va-
lintansa. (Bauman 1996, 286.) Nykyaika arvostaa individualismia, jota pidetään
länsimaissa itsestäänselvyytenä. Ihmiset nähdään itseohjautuvina, vapaina ja ak-
tiivisina toimijoina, jotka voivat määrätä oman kohtalonsa. (Jarvis 1997b, 99.)

Postmodernille maailmalle ja riskiyhteiskunnalle on ominaista, että ihminen
joutuu tekemään itsenäisesti vaikeita arvovalintoja ja etsimään identiteettiään. Hän
joutuu ottamaan kasvavasti vastuuta omasta elämästään ja käsittelemään siihen
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sisältyviä riskejä Tällaisessa tilanteessa tarvitaan uudenlaista toimintakykyä, joka
vaatii uudenlaista välittämistä omasta itsestä. Tämä uusi individualisaatio ei kui-
tenkaan merkitse privatisoitumista vaan kyse on ihmisen vapautumisesta traditio-
naalisen yhteiskunnan siteistä; ihmiselle tulee paitsi lisää oikeuksia, myös velvol-
lisuuksia. (Hautamäki 1996, 9; Rinne 1997, 114-115.)

Viimeistelen tutkimusta vuonna 2001.8 1990-luku oli ollut monin tavoin yllättä-
vä. Vuoden 1991 aikana tapahtui taloudessa selkeä käänne huonompaan. Työttö-
myys kääntyi nousuun kesän aikana ja yleinen huolestuminen lisääntyi. (Puohinie-
mi 1993, 37.) Näkyikö tämä naisen asemassa? Vuosikymmenen alkuvuosina perhe-
poliittisten tavoitteiden toteuttamista varjosti kansantalouden kasvun hidastuminen.
Erityisesti julkisen sektorin talouden ongelmat vaikuttivat estävästi. Perhepoliittisia
toimenpiteitä ei voitu toteuttaa entisessä tahdissa. (Säntti 1993, 109). Vaikka talou-
dellinen tilanne parani huomattavasti vuosikymmenen puolivälin jälkeen, supistuk-
set jatkuivat  julkisen talouden piirissä. Kunnat supistivat  menojaan sekä sosiaali-
ja terveyspalveluissa että koulutuksessa. Hyvinvointivaltion palvelujen asteittainen
purkaminen (ks. Julkunen 1994; Eräsaari 1995) aiheutti muutoksia yhteiskunnassa
julkisten palvelujen lakkauttamisen tai maksulliseksi tekemisen johdosta.

Muutoksia on tapahtunut myös raskaana olevan naisen elämänpiirissä. Jo 1980-
luvulla neuvolatoiminta alkoi muuttua asiakaslähtöisemmäksi ja synnytysolosuh-
teet olivat ulkoisesti ja vuorovaikutuksellisesti erilaiset kuin esimerkiksi 1970-lu-
vulla. Sairaalat panostivat 1990-luvulla viihtyvyyteen ja isien sekä muiden tuki-
henkilöiden mukanaolo synnytyksessä oli jopa  toivottavaa. Heidät huomioitiin hank-
kimalla mm. lepotiloja sairaaloihin. Synnytyshuoneet ovat suurempia ja tekniikka
on pyritty mahdollisuuksien mukaan piilottamaan katseilta (Järvinen, Helsingin
Sanomat 4.8.1997)  Myös ensihoidon merkitys on tiedostettu ja siitä on yhtenä
esimerkkinä Kätilöopiston perheosaston perustaminen. Lääketieteellistä tai sairaan-
hoidollista apua tarvitsevat äidit ohjataan siellä tavalliselle lapsivuodeosastolle, mutta
terveet äidit lapsineen voivat asua perheosastolla. Perheosastolla on mahdollisuus
heti synnytyksen jälkeen tutustua vauvaan rauhallisessa ympäristössä, levätä syn-
nytyksen jälkeen ja saada ohjausta ja tukea lapsenhoitoon ja imetykseen. Vanhem-
mat osallistuvat itse lapsen hoitoon enemmän kuin tavallisella lapsivuodeosastolla.
Perheet  jäävät osastolle yleensä kolmeksi vuorokaudeksi. (Kumpula, Vauvasemi-
naari 11-12.11.1996)

1990-luvulla oli myös alettu keskustella siitä, kuka itse asiassa on synnyttävän
naisen paras tuki. Esimerkiksi Kitzinger (1996) on korostanut sitä, että tuleva isä on
oikeastaan yhtä jännittynyt kuin äitikin ja tarvitsee tukea. Näin molemmat tarvitse-
vat tukihenkilön ja se voi hyvin olla toinen synnyttänyt nainen. Naisten tukiverkos-
ton merkitystä on alettu korostaa aiempaa enemmän (Kitzinger, Äitiys ja seksi-se-
minaari 29.11.1996) Tukihenkilön eli doulan tarve tiedostetaan ja esimerkiksi En-
sikotien liitto järjestää doulien koulutusta ja -välitystä. Sen sijaan voimakkaita into-
himoja herättäneitä keskusteluja synnytyskäytännöistä kuten 1970- ja 1980-luvuil-
la tapahtui, ei ole 1990-luvulla juuri käyty. Ainakin periaatteessa synnyttäjällä on
nyt mahdollisuus kokeilla myös vaihtoehtoisia synnytystapoja. Mitä synnytyshuo-
neissa 1990-luvulla on tapahtunut, on kuitenkin jo toisen tutkimuksen aihe.  Nais-
ten  synnytyshalukkuus ei  ole kuitenkaan lisääntynyt.   (ks. Heikkinen, Helsingin
Sanomat  5.6. 1998)  Nyt 2000-luvun alussa ollaan jälleen  hyvin huolestuneita
väestönkasvukysymyksistä.
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Yleisesti uskotaan, että mitä pitemmälle yhteiskunnat modernisoituvat, sitä
enemmän toimijat (subjektit, ihmiset) hankkivat kykyjä reflektoida olemassaolonsa
yhteiskunnallisia edellytyksiä ja muuttaa niitä. Refleksiivisen moderniuden teoria
on optimistinen. Optimistisuus tarkoittaa, että reflektion, asiantuntijoiden, tieteen,
itsetietoisuuden ja itsekritiikin lisääminen avaa uusia toimintamahdollisuuksia si-
joiltaan menneessä maailmassa. (Beck 1995, 236.)

Jälkitraditionaalinen yhteiskunta on nostanut esille myös ihmisen kehittymi-
selle dilemmoja, jotka tuovat uusia haasteita aikuisen oppimiselle. Jälkitraditio-
naalisen yhteiskunnan selviytymisstrategiat eivät nojaudu traditioiden kunnioituk-
selle ja auktoriteettien kuuliaiselle tottelemiselle. Pysyvyyttä elämäänsä oppija
joutuu rakentamaan itsestään lähtien, samalla kuitenkin mahdollisuus erilaisiin
valintoihin lisää epävarmuutta. (Giddens 1991) Riskiyhteiskunnan haasteeksi kat-
sotaan  pyrkimys ottaa vakavasti elämänikäinen oppiminen ja oppimisyhteiskunta
(Rinne 1997, 118-120). Parhaimmillaan tämä olisi sitä, että ihmiselle varmiste-
taan jatkuvia mahdollisuuksia tutkia epävarmuuden yhteiskunnan läpi kulkevaa
polkuaan – myös äitiydessä.

Ihmisen arkipäiväisellä toiminnalla on nykypäivänä maailmanlaajuiset seura-
ukset. Tämä vahva ja kiihtyen voimistuva keskinäisyhteys arkisten tapahtumien ja
globaalien seuraamusten välillä sekä sen kääntöpuoli – globaalitason järjestysten
vaikutus yksilön elämään – muodostavat uuden avainkysymyksen. Eivätkä vain
paikalliset yhteisöt vaan myös hyvinkin yksilölliset henkilökohtaiset elämät ja
minän puolet kietoutuvat yhteen ajallisesti ja paikallisesti. (Giddens 1995, 85, 87.)
Maailman muuttuu globaaliksi kyläksi, jossa byrokratian ja kehittyvän tekniikan
johdosta ihmisten väliset suhteet muuttuvat persoonattomiksi (Jarvis 1997b, 37).

Tämä aika ei kuitenkaan tarjoa ihmiselle sen enempää vapautta kuin moderni-
kaan. Vapaus on sosiaalinen suhde: minun vapauteni on pois jonkun toisen vapau-
desta. (Bauman 1996, 292.) Ja toisaalta, yksien vapauden lisääntyminen merkitsee
– ja usein suorastaan aiheuttaakin – toisten sortoa (Giddens 1995, 154). Olemme
myös yhä riippuvaisempia teknologiasta. Ei ainoastaan laitteista vaan teknologi-
sesti välittyneistä tulkinnoista, joita saadaan asiantuntijoilta. (Bauman 1996, 292.)
Asiantuntijat ovat ottaneet pysyvän paikan yhteiskunnassa. Ihmiset ovat tulleet
asiantuntijoista riippuvaisiksi; huomasivatpa he sitä tai ei. Maailma on täynnä asian-
tuntijuutta. (Eräsaari 1995, 62.) Esimerkiksi terveydenhuollon asiantuntijat ovat
ottaneet synnytyksen haltuunsa (ks.esim. Oakley 1984).

Epäluottamus sellaiseen modernin yhteiskunnan synnyttämään professionalis-
min traditioon, joka perustuu tieteen ylläpitämälle uskolle rationaalisuuteen ja to-
tuuteen, näyttää kuitenkin kasvan. Tieteellä ei enää uskota olevan etuoikeutettua
totuuden ja rationaalisuuden tulkin asemaa. (Eräsaari 1995, 62.) Yhteiskuntien lait-
kaan eivät ole universaalisti moraalisia vaan ne edustavat lähinnä laatijoittensa
etua (Jarvis 1997b, 39). Nimenomaan perinteiseen asiantuntijuuteen liittyy vaara.
Se tuhoaa merkitystä, intiimiyttä, intensiivistä semanttista vuorovaikutusta, tun-
teiden jakamista ja ymmärrystä  (Lash 1995, 276.)
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Viitteet

1 Hännisen (1965) mukaan äitiyshuolto on työmuoto, joka kohdistuu äidin ja lapsen ter-
veyden vaalimiseen. Siihen kuuluu terveydenhoitotoiminnan lisäksi laaja sosiaalinen
työ sekä lainsäädännöllisessä että valistustoiminnan muodossa. (emt, 226.)

2 Maternalismilla Nätkin (1997, 27) tarkoittaa puhetta tai toimintaa, joka ei edellytä ruu-
miillista äitiyttä (siis omia lapsia) eikä sitä ole kirjoitettu naisen ruumiiseen. Yhtäältä
maternalismi merkitsee poliittisia liikkeitä, joissa naiset pyrkivät edistämään äitien ja
lasten hyvinvointia. Maternalismi merkitsee myös ajattelutapaa, jossa äitiä ja lasta ei
eroteta toisistaan vaan jonka mukaan naiskysymys on lähes sama asia kuin äiti- ja lap-
sikysymys.

3 Maternalistinen medikalisaatiokritiikki ilmeni Valvanteen (1970) kirjoituksissa mm.
sairaalatyöskentelyyn liittyvinä toivomuksina. Lääkäri ei saisi patriarkaalisesti päättää,
säätää, hyväksyä tai hylätä silloinkin, kun päätökset eivät olleet lääketieteellisiä (ks.
Nätkin 1997, 141.)

4 Nämä synnytyskipukeskustelut eivät olleet siinä mielessä uusi asia, sillä jo aikojen alusta
on pyritty löytämään keinoja synnytyskipujen poistamiseksi. Muinaisten egyptiläisten,
kiinalaisten, kreikkalaisten ja juutalaisten kirjoituksissa käsiteltiin synnytyskipua ja sen
merkitystä. Tutkimusten mukaan luonnonkansojen synnytyksiin liittyy yhtä lailla ki-
puja kuin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Antropologien kertomuksissa on myös
kuvauksia eri kansojen ja heimojen tavoista yrittää lievittää synnytyskipuja: synnyttä-
viä naisia saatettiin vihtoa nokkoskimpuilla, Assamissa äidit vaivutettiin synnytysriitis-
sä transsiin ja Merun alueella synnyttäjät imivät kipuunsa oluentapaista juomaa. (Kalso
& Vainio 1993, 168.)

5 1980-luvulla olikin käytössä sellaisia kivunlievitysmenetelmiä, joissa vältyttiin koko-
naan lääkeaineiden käytöstä. Näitä olivat psykologinen analgesia (mm. synnytysval-
mennuksessa käytetyt keskustelut ja hengitys- ja rentoutusharjoitukset), hypnoosi, aku-
punktio, transkutaaninen sähköinen hermoärsytys ja aktiivisynnytyksen keinot kuten
liikkuminen, vaihtoehtoiset synnytysasennot jne. (Eskola et al. 1987, 136-137; Lääkin-
töhallituksen työryhmän mietintö 1977, 30-31; Miettinen-Jaakkola 1992)

6 Vierihoidolla tarkoitetaan lähinnä sitä, että äiti ja vauva (usein myös isä) saavat olla
mahdollisimman paljon yhdessä, äidille annetaan opastusta vauvan hoidossa ja hän
myös itse hoitaa mahdollisimman paljon vauvaansa sairaalassaoloaikanaan. Yhdessä-
olo on monissa sairaaloissa viety niin pitkälle, että vauvat nukkuvat myös yönsä samas-
sa huoneessa äitien kanssa. Myös isille järjestyy useissa sairaaloissa mahdollisuus hoi-
taa vauvaansa, heille järjestetään opastusta ja vierailuajat ovat tehty joustaviksi. (ks.
esim. Kiviluoto 1979.) Tilanne vaihteli sairaalakohtaisesti.

7 Synnytyksen käynnistämiseen käytettävä ”tippa” tarkoittaa synteettisesti valmistetun
oksitosiinihormoonin antamista synnyttäjälle. Tippa nimensä mukaan annetaan synny-
tyksessä suonensisäisesti sokeriliuoksessa, mutta sitä voidaan antaa myös tablettina
posken ientaskuun. (Eskola et al. 1987, 138.)

8 Käyttämäni tekstikoko on tässä kohdassa normaalia tekstikokoa pienempi siitä syystä,
että tämä osuus on tutkimuksen kannalta vähemmän tärkeä, mutta juonen eteenpäin
kuljettamisen kannalta kuitenkin tärkeä.
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN
TOTEUTTAMINEN

5.1 Tutkimusaineiston hankinta

Hankin tutkimusaineiston lähettämällä kirjoituspyynnön tiettyjen sanoma- ja ai-
kakausilehtien yleisöosaston toimituksille. Kolme naistenlehteä ja viisi sanoma-
lehteä julkaisivat pyyntöni (ks. liite 1). Sain 167:n naisen synnytyskertomukset.
Lähtiessäni hankkimaan aineistoa luotin naisten hyvään tahtoon ja kertomisen tar-
peeseen enkä pettynyt. Ensimmäisessä ja toisessa tutkimustehtävässä käytän koko
aineistoa. Kolmannessa tutkimustehtävässä on mukana sadan 1970- ja 1980-lu-
vuilla synnyttäneen tutkimushenkilön kertomukset.

Kirjoituspyyntöni saivat seuraavien lehtien yleisöosaston toimitukset. Sano-
malehdet ovat Helsingin Sanomat, Aamulehti, Etelä-Saimaa, Kaleva, Savon Sano-
mat, Karjalainen, Keskisuomalainen, Kouvolan Sanomat, Sosiaalidemokraatti,
Suomenmaa, Kansan Uutiset ja Satakunnan työ. Lehdet olin valinnut sattumanva-
raisesti kuitenkin niin, että ne ilmestyivät eri puolilla Suomea ja olivat ns. valta-
kunnallisia lehtiä. Lisäksi lehdet edustivat eri poliittisia näkemyksiä. Myös seu-
raavat aikakausilehdet saivat vetoomuksen: Uusi nainen, Seura, Anna, Kotilääkä-
ri, Kotiliesi ja Kodin Kuvalehti. Osa edellä mainituista lehdistä ei enää ilmesty.

Pyysin juttuja ja kertomuksia hyvistä ja huonoista, kaukaisista ja juuri tapahtu-
neista synnytyksistä. En halunnut kirjoittajien nimiä, mutta siitä huolimatta valta-
osassa kertomuksia oli tarkat henkilötiedot.  Useat ilmoittivat myös olevansa val-
miita antamaan lisätietoja, jos tarvitsisin niitä. Pyysin tietoja synnytyksen ajan-
kohdasta, synnytyspaikasta ja siitä, monennestako synnytyksestä nainen kertoo.
Olin kiinnostunut myös kirjoittajan iästä ja  lasten lukumäärästä. Useat ilmoitti-
vatkin nämä tiedot. Osalle pyyntöni oli jäänyt huomioimatta. Tapahtumat ajoittui-
vat naisten kertomuksissa eri vuosikymmenille. Ensimmäiset synnytykset olivat
tapahtuneet 1930-luvulla ja viimeisimmät 1980-luvulla. Ensisynnytyksen mukaan
kertomukset jakautuivat seuraavasti: 1930-luku (8 kpl), 1940-luku (18 kpl), 1950-
luku (17 kpl), 1960-luku (22 kpl), 1970-luku (50 kpl), 1980-luku (50 kpl) ja ei
tietoa (2 kpl).

Se, että olin aluksi ensisijaisesti kiinnostunut 1970- ja 1980-lukujen naisten
kokemuksista (lisensiaattitutkimukseni v. 1999), johtuu paitsi 1970-luvun alussa
voimaan tulleesta laista raskauden keskeyttämisestä sosiaalisten perusteiden takia
myös muista tuon aikakauden äitiyteen ja synnytykseen liittyvistä uudistuksista ja
virtauksista. Tutkimuksen tekijän kiinnostus kyseiseen aikakauteen ja omien syn-
nytysten ajoittuminen tähän ajanjaksoon ei voinut olla vaikuttamatta valintaan.
Naisliikkeen väittämä ”Henkilökohtainen on poliittista” näytti vaikuttavan myös
kohdallani. Väitöskirjatutkimuksessa mukana on koko aineisto ja siinä tutkin myös
1930–1960-lukujen naisten raskaus- ja synnytyskokemuksia.
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Tutkimusaineiston kertomukset ovat pituudeltaan keskimäärin 3,5 liuskaa.
Mukana on 15 sivun kertomuksia, mutta myös yhden sivun pituisia kuvauksia.
Aineisto sisältää sekä käsin että koneella kirjoitettuja tekstejä. Aineisto ei ole tuon
ajan edustava otos suomalaisista synnyttäjistä ja synnytyksistä. Laadullisen tutki-
muksen periaatteita noudattavana tutkijana en edes vaadi sitä aineistolta (ks. Lars-
son 1986, 7-9). Kirjoittamaan ovat luultavasti valikoituneet tietynlaiset henkilöt:
ne, joilla on aikaa, aktiivisuutta jne. Itsevalinta ei ole kuitenkaan sellainen ongel-
ma kuin ollaan taipuvaisia ajattelemaan (Roos 1987, 32). Tässä tutkimuksessa ei
ole päämääränä yleistysten teko – laadullisen tutkimuksen periaatteiden mukai-
sesti – vaan olen selvittämässä tutkimushenkilöiden tapoja kokea raskaus ja syn-
nytys sekä tarkastella näitä ilmiöitä mahdollisina oppimiskokemuksina. Vaikka
aineisto ei edusta elämänkertakirjoitelmia (narratiiveja kylläkin), lainaan J.P. Roosin
(1987) esittämiä elämäkertatutkimukseen liittyviä näkökohtia, koska ne sopivat
hyvin tähän tutkimukseen.  Roos toteaa kirjeiden, päiväkirjojen ja elämänkertojen
olevan henkilökohtaisia dokumentteja ja näin perinteisesti kvalitatiivisen tutki-
muksen aineistoja. Henkilökohtaisen dokumentin kirjoittajalla on jokin melko
pakottava motivaatio. Motivaatio voi liittyä joko elämään itseensä  tai haluun an-
taa käsitys jälkipolvelle siitä, miten ennen on eletty. (emt., 12.)

Tämä viimeksi mainittu tuli hyvin esille aineiston vanhemmissa kertomuksissa
– erityisesti 1930- ja 1940-lukujen kertomuksissa. Ylipäätänsä on huomioitava sub-
jektiivisen dokumentin ongelma eli se, että kertomus elämästä ja kokemuksista ei
ole välttämättä tapahtuneen suora heijastus. Sillä on tuotantoehtonsa, joiden puit-
teissa se syntyy. Se on elämäntapahtumista tehty konstruktio, jonka yksilö muok-
kaa tilanteeseen sopivaksi. Yksilö- ja tilannesidonnaisuutensa lisäksi se on voi-
makkaasti kulttuurisidonnainen. Niinpä kertomus ei suoraan heijasta elämää ja
yksilön kokemuksia, mutta sen voi olettaa heijastavan vallitsevia teorioita ”mah-
dollisesta elämästä ja kokemuksista”. Yhteiskunta on näin mukana kertomuksis-
sa. (Vilkko 1988, 81-83; 1992, 82.) Näin ajattelen myös itse, vaikka en myöskään
kyseenalaista tutkimushenkilöiden kokemaa. Kokemus on heille tosi. Mäkelä (1992)
puhuu tutkittavien puheen (kirjoitusten, lisäys TP) autenttisuudesta tai todellisuu-
desta, joka on osa tutkimuksen luotettavuutta. Yksittäisten ihmisten tekstit on suh-
teutettava heidän yhteiskunnalliseen tilanteeseensa. (emt., 48-49.)

5.2 Tutkimusaineiston kirjoittajat

Nuorimmat tutkimushenkilöt olivat kirjoitushetkellä 18-vuotiaita ja vanhimmat
yli 70-vuotiaita. Vanhimmat olivat siis syntyneet 1910- tai 1920-luvuilla ja heidän
synnytyksensä tapahtuivat 1930–1960-luvuilla. 1960-luvulla syntyneitä oli 17 hen-
kilöä ja he saivat lapsensa ensimmäisen kerran 1980-luvulla. Tutkimushenkilöt
ovat ammateiltaan opiskelijoita, kotiäitejä, emäntiä, ammatillisen koulutuksen
suorittaneita (piirtäjiä, merkonomeja, sairaanhoitajia, lastenhoitajia) sekä akatee-
misen loppututkinnon suorittaneita (FK, ekonomi jne.) Aineistosta löytyi myös
toimistotyöntekijöitä ja siivoushenkilökuntaa. Kirjoittajien ammattitiedot ovat
puutteelliset. Laadullisessa tutkimuksessa ei kuitenkaan olla kiinnostuneita raken-
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teellisten seikkojen kuten perhetausta, koulutus, uskonto jne. ja tietyn käsityksen
välisestä riippuvuussuhteesta, joten suuresta epäkohdasta ei siis ole kysymys. (ks.
tarkemmin Marton 1995)  Koulutustietojen kautta voidaan kuitenkin havaita, että
kirjoittajat edustavat hyvin erilaisia äitejä. Toisin sanoen tutkimuksessa on mah-
dollista tavoittaa ilmiöiden kannalta olennainen variaatio.

Synnytyshetkellä lähes kaikki tutkimushenkilöt olivat naimisissa. Avoliitossa
eli kaksi  ja naimattomia oli viisi. He kertoivat joko yhdestä tai useammasta ras-
kaudesta ja synnytyksestä. Tutkimushenkilö saattoi myös valita useammasta äi-
diksi tulostaan yhden tapauksen, josta hän pääasiassa kertoi. Kaikki 1970- ja 1980-
lukujen synnytykset olivat tapahtuneet sairaalassa. Synnytyksissä oli päädytty myös
keisarinleikkaukseen. Näistä leikkauksista osa oli suoritettu nukutuksessa ja osal-
le leikkaus oli tehty epiduraalipuudutuksessa. Synnytykset vaihtelivat kestoltaan
yhdestä tunnista kolmeen vuorokauteen. Keskimäärin synnytykset kestivät 10 tun-
tia. Tuleva isä osallistui 68:n naisen synnytykseen (joko yhteen tai kaikkiin). Kol-
mellatoista tutkimushenkilöllä  oli  kotisynnytyskokemus. Keisarinleikkaus oli suo-
ritettu yhteensä 22 henkilölle. Näistä osa oli suoritettu nukutuksessa ja osalle kei-
sarinleikkaus oli tehty epiduraalipuudutuksessa.

Sain kertomuksia joka puolelta Suomea ja hyvin erilaisista raskauksista ja syn-
nytyksistä. Tutkimusaineisto mahdollistaa monipuolisen kuvan raskauden ja syn-
nytyksen kokemuksista. Mukana ovat niin onnelliset kuin onnettomatkin tapahtu-
mat, myös keskenmenot ja lapsen kuolema. Sain myös tietoja ulkomailla synnyt-
täneiltä naisilta. Synnytyspaikkakunnista Helsinki, Tampere ja Espoo olivat par-
haiten edustettuina.

Kirjoittajat ovat kirjalliselta ilmaisultaan hyvin erilaisia. Kirjoittamistaito ei
ollut rajoittava tekijä. Mukana on korkeatasoisia kaunokirjallisia esseitä ja toisaal-
ta hyvin niukkoja ja kirjoitusvirheitä sisältäviä kertomuksia. Kertomukset olivat
sekä laadullisesti että pituudeltaan erilaisia. Yhteistä on se, että tutkimukseen osal-
listuneilla on ollut jokin motiivi jakaa kokemusta muille tai he ovat halunneet
selkiinnyttää omia tuntemuksia. Motiivit olivat hyvin erilaisia: yksi halusi kertoa
onnistumisesta, toinen synnytyksen epäonnistumisesta: kovista kivuista, epäem-
paattisesta hoitohenkilökunnasta jne. Yhteistä on myös se, että he ovat kirjoitta-
neet kokemuksista vapaaehtoisesti.

Jokainen kertomus oli omalla tavallaan mielenkiintoinen. Kaikki olivat osal-
taan lisäämässä uskoa työn tärkeydestä. Monet kirjoittajat aloittivatkin sanoilla:
”Vihdoinkin joku vaivautuu kysymään naisilta näitä asioita...”  Useat kirjoittivat,
että kokemuksen paperille paneminen oli kuin uusi synnytys; niin voimakkaina
muistot vuosienkin jälkeen tulvahtivat mieleen. Usea kertoi tunteneensa suurta
helpotusta voituaan vihdoinkin kirjoittaa tunteensa ”ulos”. Kirjoittaminen on tapa
jäsentää omia tunteita ja ajatuksia. Yksilö muovaa käsitystä itsestään  järjestämäl-
lä ja jäsentämällä elämänkulkunsa tapahtumia. Tätä elämän arviointia hän tekee
jatkuvasti pitkin elämäänsä. Näillä jäsennyksillä ja selityksillä hän antaa mieltä
elämälle paikantaen itseään tässä ja nyt, mutta myös ennakoimalla tulevaisuutta.
(Vilkko 1988, 83-84; 1992.) Naiset pyrkivät ymmärtämään omaa kokemustaan
kirjoittamalla siitä. Tarve ymmärtää omaa kokemusta on yksi perustavimmista in-
himillisistä tarpeista (Mezirow 1991, 4).
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5.3 Fenomenografiaa ja sisällön analyysia

5.3.1 Fenomenografiaa

Tässä luvussa esittelen ensin fenomenografisen tutkimuksen piirteitä ja sen jäl-
keen keskityn sisällön analyysiin.

Fenomenografia perustuu näkemykseen, jonka mukaan ihminen vastaa toiminnal-
laan, ei niinkään ulkoiseen todellisuuteen kuin siihen, minkälaisena hän todellisuu-
den kokee (Marton 1995, 173).1 Pohjoismaisille kasvatuksen tutkijoille fenomeno-
grafia liittyy kiinteästi Göteborgin yliopistoon, kasvatustieteen osastoon ja henkilö-
nä Ference Martoniin. Marton aloitti 1970-luvulla tutkia opiskelijoiden erilaisia
käsityksiä oppimisesta (Marton 1988, 141)

TIPS-projektista (Tillämpad inlärningspsykologi och studiefärdighet) lähdettiin
liikkeelle ja tutkimustoiminta laajeni INOM-ryhmän (Inlärning och omvärldsupp-
fattning) toimintaan, jonka tehtävänä oli selvittää mitä ja miten ihmiset oppivat ym-
päröivästä maailmasta (ks. Marton & Wenestam 1984,11; Dahlgren 1989, IX-XI;
Svensson 1989,33). Marton otti itse käyttöön käsitteen ”fenomenografia” vuonna
1981 (Uljens 1989, 9).

Martonin ohella keskeisiä vaikuttajia ovat mm. R. Säljö, S. Larsson, L. Svens-
son, L.O. Dahlgren ja B. Hasselgren. ( ks. Marton & Wenestam 1984; Säljö 1989 )
Fenomenografisen tutkimuksen sisällä on ollut käynnissä monia virtauksia, joista
tuntumaa saa lukiessaan varsinkin 1990-luvun alkupuolen Nordisk Pedagogie -leh-
den artikkeleita. Omassa tutkimuksessa pyrin välttämään näitä kiistoja ja sovellan
etupäässä Martonin, mutta myös Uljensin esittämiä näkemyksiä.

Otan esille kuitenkin Hasselgrenin (1996) esittämän kritiikin. Fenomenografiaa
kriittisesti arvioivien tutkijoiden (emt., 8-9) mukaan Göteborgissa tehty tutkimus
on alun alkaen pragmaattista empiiristä tutkimusta, jonka filosofiset sitoumukset
eivät olleet kovin tiiviitä. Itse asiassa vasta viime aikoina fenomenografit ovat alka-
neet etsiä filosofista perustaa. Se perusta on usein löytynyt fenomenologiasta. Gö-
teborgissa tehdyssä tutkimuksessa on tunnistettavissa viisi erilaista suuntausta. Ne
ovat: (1) deduktiivinen, päättelyyn perustuva, (2) kokeellinen, (3) naturalistinen,
(4) hermeneuttinen ja (5) fenomenologinen. (Hasselgren & Beach 1996, 15.) Vain
kaksi viimeistä tapaa tehdä tutkimusta täyttää fenomenologian laatuvaatimukset.
Hasselgrenin mukaan esimerkiksi Martonin, Säljön ja Dahlgrenin tekemä tutkimus
kuuluisi lähinnä kokeelliseen ja päättelyyn perustuvaan fenomenografiaan. (emt.,
24-25.) Jotkut tutkijat ovat pyrkineet toteuttamaan töissään fenomenologista laa-
tua. Näistä Hasselgren mainitsee mm. Jan Themanin (1981) tutkimuksen poliittisen
vallan käsityksistä ja Michael Uljensin analyysin fenomenografiasta fenomenolo-
gisessa viitekehyksessä. Suomalaisen Uljensin työ on teoreettinen. ( emt, 22-23. )
Fenomenografisen tutkimuksen harjoittajia löytyy Pohjoismaiden lisäksi myös esi-
merkiksi Britanniasta ja Australiasta ( Ahonen 1994, 115).

Fenomenografia on laadullisesti suuntautunutta empiiristä tutkimusta (Uljens
1989, 10). Alunperin se on ollut laadullista oppimisen tutkimusta. Tomas Krok-
mark (1987) on töissään selvittänyt fenomenografian ontologista perustaa (Dahl-
gren 1989, XII). Hän on selvittänyt myös nimen etymologiaa ja lyhyesti ilmaistuna
se tulee sanoista ”ilmiö” ja ”kuvata” (ks. Hasselgren & Beach 1996, 8; Uljens 1989,
11; Svensson 1989, 34). Fenomenografi tutkii sitä, miten ympäröivä maailma ilme-
nee ja rakentuu ihmisen tietoisuudessa. Fenomenografi on perinteisesti tutkinut
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käsityksiä. Käsitykselle on kuitenkin annettu toinen merkitys kuin arkipuheessa.
”Uppfattning om fenomenet” tarkoittaa sitä, että käsitykseen liittyy arvotusta, mut-
ta fenomenografit ovat enemmänkin kiinnostuneita ”uppfattning av fenomenet” -
ilmiöstä, jolla tarkoitetaan pikemminkin ilmiön käsittämistä ja ymmärtämistä. (Ul-
jens 1989, 10.)

Tutkimusta on tehty Uljensin (1989) ja Larssonin (1986) mukaan seuraavilta
alueilta: (1) ainedidaktiset, (2) yleispedagogiset, (3) koulutuksen vaikuttavuuteen
liittyvät ja (4) ei-pedagogiset tutkimukset. Näistä viimeksi mainituista klassikoista
ovat esimerkkeinä Dahlgrenin (1981) tutkimus siitä, miten ihmiset ymmärtävät ve-
rotusjärjestelmän ja Wenestamin (1978 ja 1980) tutkimukset sosiaaliavusta ja las-
ten kuolemaan liittyvistä käsityksistä. (Uljens 1989, 13, 19; Larsson 1986, 13-20.)

Käsitysten muodostaminen on fenomenografiassa perinteisesti  nähty kognitii-
visten struktuurien rakentumisena. Hahmopsykologinen koulukunta on innostanut
fenomenografista tutkimusta. Erityisesti tämä koskee Wertheimerin produktiiviseen
ajatteluun liittyvää työtä. Yhtäläisyys koskee ajattelun luovan luonteen painotta-
mista ja kvalitatiivisten sisällöllisten erojen painottamista sekä ajattelussa että ajat-
telun tuloksissa. Suurin ero on siinä, että Wertheimer kiinnittää suuremman huomi-
on rakenteellisiin eroihin, jolloin rakenne ymmärretään suuressa määrin annetuksi.
Fenomenografiassa korostetaan enemmän laajempaa rakenteellista variaatiota ja
pienempää riippuvuutta tiedon kohteesta. (Gröhn 1993, 16; Wenestam 1984, 20.)

Fenomenografisen ajattelun näkemyksessä tiedosta ja oppimisesta on yhtäläi-
syyksiä myös traditioon, joka on Vygotskyn, Lurian ja Leontjevin luomaa. Yhtäläi-
syys koskee tiedon muodostuksen vahvaa sitoutumista ympäristösuhteisiin. Ero on
siinä, että edellä mainittujen luoma traditio korostaa enemmän kieltä objektiivisesti
annettuna edellytyksenä ja kollektiivista perusnäkemystä fenomenografisen otteen
painottaessa ajattelun sisältöä ja ihmisen toiminnan luovaa luonnetta tiedon muo-
dostuksen pääperiaatteena. Myös Piaget´n työllä ja fenomenografialla on yhteistä
nimenomaan geneettisen epistemologian kautta. Perustavanlaatuinen ero on siinä,
että Piaget sitoo tiedon kehityksen ajattelun loogisiin muotoihin, kun taas viimeksi
mainittu keskittyy tiedon sisältöön. (Gröhn 1993, 16-17.) Fenomenografian edeltä-
jistä voidaan siis mainita hahmopsykologit Köhler, Koffka, Wertheimer ja Lewin
sekä strukturaalisen teorian edustaja Piaget että käsitysten kulttuurihistoriallista
määräytymistä esittävä Vygotsky. (Uljens 1993, 135; Säljö 1989, 1-3.)

Miksi kognitiivinen psykologia ei enää kelpaa fenomenografeille? Marton läh-
tee siitä, että ei ole olemassa erillistä objektiivista todellisuutta, josta ihminen ais-
tien avulla muodostaa representaatioita ja kehittelee niistä oman subjektiivisen
maailmansa. Ilmiöitä tai ongelmia ei ole olemassa ilman ihmisen ajattelua. On
vain yksi maailma, joka ilmenee eri tavoin ihmisten kokemuksissa. (Marton 1995,
172-173.) On yksi maailma ja se on todellinen ja koettu. Kokemukset  on osa
koettua maailmaa tai yksinkertaisesta osa maailmaa. Ei voi sanoa, että kokemus
on kaikki, mitä on olemassa, mutta oma koettu maailma on varmasti osa maail-
maa. Samoin oma kollektiivinen kokemus on kaikkien erilaisten kokemustapojen
maailma. (emt., 173-174.)

Kognitiivisen psykologian piirissä vallitsee dualistinen ontologia ja presenta-
tionaalinen epistemologia. On kaksi todellisuutta: todellinen maailma ja maailma
sellaisena kuin se ihmisille näyttäytyy, ts. millaiseksi ihminen sen mielessään ra-
kentaa ja miten todellisuus hänelle representoituu. Kiinnostuksen kohteina ovat
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yksilön psyykkiset prosessit hänen muodostaessaan käsityksiä maailmasta. Eräil-
tä osin myös fenomenografiassa on samoja elementtejä. Ihminen nähdään merki-
tyksiä tuottavana yksilönä, jolloin objektin ja siihen liittyvän käsityksen välinen
suhde ei ole suora (Uljens 1993, 138, 141). Alkuvaiheessa huomio kohdistettiin
lähinnä siihen, miten käsitykset ilmenevät. Kysymystä todellisuudesta ei pidetty
kiinnostavana. Nykyisin on otettu entistä selvemmin esiin kysymys todellisuudes-
ta. Tällöin ero kognitiivisen psykologian ja fenomenografian todellisuus-käsityk-
sen välillä on tullut havaittavammaksi. Fenomenografiassa vallitsee non-dualisti-
nen ontologinen näkemys: todellisuutta on nimenoman koettu todellisuus. Olen-
nainen todellisuudesta muodostuu, kun ihmisten käsitykset pannaan yhteen. Yksi-
lön kokemuksen todellisuutta ei kuitenkaan kiistetä. (Uljens 1989; 1993; Marton
1995. )

Ajattelua ja käsitteitä tutkivan tradition rinnalla Marton (1995; 1997) puhuu
kokemusten tutkimisesta. Aiemmin fenomenografiassa perusentiteetti oli käsite ja
ero tehtiin käsitteen ja kuvauskategorian välillä. Nyt fenomenografi puhuu pikem-
minkin ”ways of experiencing”. Tämä siksi, että ajatukset ja käsitykset helposti
ymmärretään ”piilossa oleviksi” tai johtopäätelmiksi.  Voidaan jopa virheellisesti
ajatella, että käsitykset ohjaavat toimintaa. Fenomenografi näkee asian niin, että
ihminen tehdessään jotain kokee sekä tilanteen, jossa hän toimii että kohteen, jo-
hon toiminta kohdistuu. Mutta tuskin hän kokee toimintaansa ohjaavia käsitteitä.
Tämän johdosta onkin helpompi todeta, että ”koen, olen siis olemassa”  kuin ”ajat-
telen, olen siis olemassa”.  Vaikka ajattelu ja kokemus ovat synonyymeja, Marton
puhuu nykyisin mieluummin kokemisen tavoista eli ”ways of experiencing”. (Mar-
ton 1995; 171-172; 1997, 113-114.) Näin käsitysten ja käsitysmaailman tutkimi-
nen ovat saaneet rinnalle kokemusten ja kokemusmaailman tutkimisen.

Fenomenografisen tutkimuksen lähtökohtana on tapa kokea jotakin ja tutki-
muksen kohde on jonkin ilmiön kokemisen variaatio. Fenomenografian perusta
löytyy kiinnostuksesta kuvata ilmiö niin kuin muut sen näkevät ja halu paljastaa ja
kuvata variaatio nimenomaan opetuksellisessa kontekstissa. Tapa kokea maailma
voi olla – kuten yleensä onkin – hierarkkisesti järjestynyt. Jotkut tavat ovat kehit-
tyneempiä, kompleksisempia ja voimallisempia kuin toiset. Erot eri tapojen välil-
lä ovat opetuksellisesti kriittisiä eroja ja muutokset niissä oppimisen kannalta kaik-
kein mielenkiintoisempia (Marton 1997, 111.)

Fenomenografia on ennen kaikkea tutkimussuuntaus. Tutkimus käyttää tietysti
tiettyjä metodeja saavuttaakseen tarkoituksensa (Svensson 1989, 34). Fenomeno-
grafia ei ole metodi sinänsä, vaikka siinä on metodologisia elementtejä eikä myös-
kään teoria kokemisesta, vaikka siinä on myös teoreettisia elementtejä. Se on enem-
mänkin lähestymistapa identifioida, muotoilla ja käydä käsiksi tiettyihin tutkimus-
kysymyksiin. (Marton 1997, 111.)

Fenomenografin tehtävänä on löytää ja systematisoida ne erilaiset kokemusta-
vat, joilla ihmiset tulkitsevat ympäröivää maailmaa. Fenomenografi pyrkii löytä-
mään ilmiön ymmärtämisen variaatiot. Fenomenografisen analyysin tarkoitukse-
na on löytää kvalitatiivisesti erilaisia luokkia, joilla käsityksiä ja kokemuksia voi-
daan kuvata. Näin tutkimus on pyrkinyt kuvaamaan laadullisesti erilaisia käsityk-
siä niiden omista lähtökohdista ja niiden omaa logiikkaa noudattaen. Käsityksiä ja
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kokemuksia ei aseteta yksioikoisesti paremmuus- tai kehittyneisyysjärjestykseen,
mikä helposti merkitsisi niiden sisältöjen hukkaamista. Vaikka fenomenografinen
tutkimus perustui alun perin kognitiiviselle oppimisnäkemykselle, se pyrkii ny-
kyisin irrottautumaan kognitivismista ja psykologismista. (Marton 1997, 114.)

5.3.2 Fenomenografisen tutkimuksen eteneminen

Tässä luvussa esittelen, miten fenomenografinen tutkimus yleensä etenee ja miten
olen soveltanut sitä tutkimuksen kahdessa ensimmäisessä tutkimustehtävässä. Fe-
nomenografista otetta käyttävänä tutkijana pyrin näkemään ilmiöt mahdollisim-
man pitkälti sellaisena kuin tutkittavat itse ne näkevät. Ymmärrän, että omat en-
nakkokäsitykset, tiedot ja odotukset vaikuttavat tutkimukseen. Olen pyrkinyt tie-
dostamaan omat lähtökohtani ja kirjoittanut ne julki, jotta lukijan on mahdollista
tunnistaa ne tutkimuksesta. Tällainen hallittu  subjektiivisuus on yksi tutkimuksen
luotettavuuden  edellytyksistä. (ks. Marton 1988; Larsson 1986.)

Tutkimuksen kulku etenee Uljensin (1989,11) mukaan seuraavasti: (1) määri-
tellään ilmiö, (2) valitaan ilmiön tarkasteluun sopiva näkökulma, (3) suoritetaan
haastattelut, (4) haastattelut nauhoitetaan, (5) haastattelut kirjataan ja (6) analy-
soidaan sekä muodostetaan kuvauskategoriat. Tutkimukseni kulkureitti eroaa edellä
mainitusta siinä, että en ole käyttänyt aineiston hankintamenetelmänä haastatte-
lua, joka  on fenomenografiselle tutkimukselle ominainen aineiston hankintatapa
(Larsson 1986, 26-29; Marton 1997, 129).  Vaikka haastattelu on keskeinen keino
hankkia aineisto, myös muut aineistonkeruumenetelmät ovat mahdollisia (Francis
1993, 70). Myös Svensson (1989) mainitsee erilaiset kirjoitetut tekstit, havain-
noinnin ja dokumentit ja toteaa, ”etteivät ne ole millään tavalla poissuljettuja
aineistonhankintamenetelmiä”. Hän kuitenkin lisää, että kun on kysymys spon-
taanisti ilmaistuista käsityksistä, voi ongelmia tulla tutkimuksen luotettavuudes-
sa, tarkkuudessa ja ilmausten erikoislaadussa ja mahdollisuudessa varmistua käsi-
tysten sisällön tulkinnasta. (emt., 41-42.) Tässä tutkimuksessa aineisto muodostui
teksteistä: kertomuksista eli narratiiveista. Naiset ovat kertoneet niissä omista äiti-
yden alkuvaiheisiin liittyvistä kokemuksista. Kirjoittaminen on merkinnyt usein
myös omien kokemusten pohdintaa. Näin esimerkiksi Martonin ajatus haastatte-
lutilanteissa tapahtuvasta reflektoinnista on mahdollista löytää  myös kirjallisesta
materiaalista (Marton1997,129-133).

Fenomenografisen tutkimuksen intressinä on kuvata, analysoida ja tulkita ne
eri tavat, joilla ihmiset ymmärtävät tietyn ilmiön omassa elämänympäristössä.
Fenomenografi on kiinnostunut arkielämästä. Elämismaailma on konkreettinen
koettu todellisuus, joka kohdataan jokapäiväisessä elämässä. Se muodostaa perus-
tan sekä teorialle että tieteelliselle toiminnalle. Tieteen tekeminen ei ole identtistä
todellisen elämismaailman kanssa, sillä tiede pyrkii muodostamaan teorioita konk-
reettisesta. (Kroksmark 1989, 169.)

Tutkimuksen tehtävänä on lähestyä ilmiötä tietystä näkökulmasta ja rajata tut-
kimusongelma (Uljens 1989, 11). Tähän se tarvitsee kyseiseen ilmiöön liittyvää
aikaisempaa teoriaa, sillä myös fenomenografisessa tutkimuksessa teorialla on
merkitystä. Teoreettinen perehtyminen tekee tutkijasta samalla tutkimusinstrumen-
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tin. Teoria on erottamaton osa tutkimusprosessia. Ilman sitä tutkimus latistuu ra-
kenteettomaksi kuvailuksi ja sitaattikokoelmaksi. Teoriaa ei fenomenografisessa
tutkimuksessa kuitenkaan käytetä käsitysten luokitteluun ennakolta ja teoriasta
johdettujen valmiiden olettamusten testaukseen. Tutkimuksen perusväittämät muo-
toillaan oman aineiston pohjalta. Tutkijan teorianmuodostusta tukee ratkaisevalla
tavalla kuitenkin ”seurustelu” muiden teorioiden kanssa. (ks. Larsson 1986, 23;
Ahonen 1994,123.)

Analysoinnissa ja tulkinnassa pyritään ymmärtämään se merkityssisältö, jonka
tutkittavat tutkittavasta ilmiöstä antavat. Vertailemalla ilmaisujen yhteneväisyyk-
siä ja eroja saadaan kategorisoitua laadullisesti erilaisia ryhmiä. Näitä ryhmiä Ul-
jens (1989) kutsuu kuvauskategorioiksi. Kuvauskategoriat tuotetaan aineistosta.
(emt., 11-12.) Tässä tutkimuksessa aineiston analysointia ja tulkintaa on tapahtu-
nut kaikissa vaiheissa ensilukemisesta alkaen. Analyysia ei ole erotettu erilliseksi
työvaiheeksi. Olen lukenut aineistoa läpi useita, useita kertoja. Näin olen alkanut
hahmottaa aineiston keskeisiä elementtejä. Jo ensilukemisen yhteydessä erottui-
vat ne keskeiset teemat, joiden kautta naiset ovat jäsentäneet kokemuksiaan. Tut-
kimusmenetelmä eroaa tässä perinteisestä fenomenografiasta, sillä haastattelume-
netelmää  käyttävä tutkija on usein oman teoreettisen perehtyneisyytensä pohjalta
valinnut ne teemat, joita hän haluaa tutkimushenkilönsä käsittelevän haastattelus-
sa. Minä olen pyrkinyt lähtemään ”tyhjältä pöydältä”. Toisaalta teoreettinen pe-
rehtyminen aiheeseen on tutustuttanut minut niihin teemoihin, joista naiset kir-
joittivat. Mutta joka tapauksessa naiset ovat itse valinneet  asiat, joista he halusivat
kertoa. Tutkijana olen vaikuttanut teemojen muotoutumiseen lähinnä lehteen lä-
hettämien kirjoituspyyntöjen kautta (ks. liite 1).  Keskeisten teemojen selvittyä
luin aineistoa läpi myös teemoittain.

Luokittelu on inhimillisen ajattelun perustoimintoja. Ensimmäinen luokittelu
sisältää oleellisen nostamisen esille. Analyysivaiheen alku on tietoaineksen tiivis-
tämistä siten, että tutkittavaa ilmiötä voidaan lyhyesti ja yleisesti kuvailla tai niin,
että tutkittavan ilmiön väliset suhteet saadaan ilmi. Alkuvaiheessa tutkija voi ver-
tailla saamiaan kategorioita; etsiä asiayhteyksiä ja mahdollisia ristiriitaisuuksia.
Tehdyt luokitukset kyseenalaistetaan. Lopullinen luokitus edellyttää, että on käy-
tettävissä oman teoretisoinnin tueksi mahdollisimman selkeitä teoreettisia käsit-
teitä. (Syrjäläinen 1994, 89-90.)

Kategoriat osoittavat ja kokoavat yhteen ne laadullisesti erilaiset käsitykset ja
kokemistavat (ks. Marton 1995; 1997), joita tietyllä ryhmällä on samasta ilmiöstä.
Ne luokitellaan kategorioiksi niiden erojen pohjalta, joita ne sisältävät. Kategoriat
muodostuvat erojen ja samankaltaisuuksien analyysin kautta. (Uljens 1989, 39.)
Kun ajatellaan yksittäisen tutkimushenkilön käsityksen suhdetta kuvauskategori-
aan, voidaan erottaa ainakin kolme asiaa:

1. Jokin ilmauksessa muodostaa kuvauskategorian perustan. Tämä ”jokin” on
se merkityksellinen kohta, jota kuvauskategoria selvittää.
2. Kuvauskategoria ”lepää” siinä suhteessa, joka sillä on toisten samaa merkitystä
sisältävien ilmausten kanssa. Ilmaus saa merkityksensä sen kontekstin kautta, jossa
se ilmaistaan.
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3. Kuvauskategoria luodaan sille pohjalle, joka nousee eri tutkimushenkilöiden il-
maisemien merkityssisältöjen välille. (Uljens 1989, 39-41.)

Kun kategoriaa verrataan yksittäisen tutkimushenkilön näkemyksiin, se edus-
taa abstraktimpaa tasoa. Voidaan sanoa, että kategoria on abstrakti kolmella eri
tavalla: (1) se on selektiivinen, (2) summaava ja (3) organisoitu huomioiden eri
tutkimushenkilöiden merkityssisällöt. (emt, 41-42.)

Tutkija systematisoi kategoriat tutkimusmateriaalista.  Kategorioiden luomi-
nen vaatii analysointia, tulkintaa ja vertailua. (emt, 44.) Fenomenografisen tutki-
muksen tulkintayksikkö on ajatusyhteys eikä mekaanisesti määritelty alue. Mer-
kitys tulkitaan ajatusyhteydestä kokonaisuutena, joskus ns. triangulaation avulla
käyttäen rinnalla muuta saman henkilön tuottamaa aineistoa – esimerkiksi kirjoi-
telmia, piirroksia jne. (Ahonen 1994, 141.) Tässä tutkimuksessa ei käytetä saman
tutkimushenkilön tuottamaa rinnakkaisaineistoa.

Kategoriat syntyvät luovan työprosessin aikana. Niitä ei tule määritellä val-
miiksi teorian tai aikaisempien tutkimusten pohjalta vaan ne on luotava itse (Ul-
jens 1989, 44; Larsson 1986, 8). Myös Marton ja Säljö (1984) painottavat, että
kategorisoinnit  tulee tehdä ilman ennakko-oletuksia siitä, millaisia ne voisivat
olla. Löydetyt kategoriat tulee keskusteluttaa aikaisemman tutkimuksen ja teorioi-
den kanssa.

Tutkimuksessani naiset puhuvat raskaudesta ja synnyttämisestä pääsääntöises-
ti seuraavien kahdentoista teeman kautta: raskausaika ja synnytykseen valmistau-
tuminen, oma osuus synnytyksessä, omat vaikutusmahdollisuudet synnytyksessä,
henkilökunnan toiminta, synnytyksessä käytetyt lääkkeet ja toimenpiteet, kivut,
isä synnytyksessä (mukana vai ei), lapsen kohtaaminen, tunteet (ennen synnytys-
tä, synnytyksen aikana ja synnytyksen jälkeen), mitä seurauksia tapahtumalla oli
äidin elämään ja mitä äitinä oleminen on, synnytyksen merkitys sekä synnytyksen
myönteisyys tai kielteisyys. Teemat ovat auttaneet löytämään naisten kokemuk-
sista eroja ja yhteneväisyyksiä. Tehtävänäni on selvittää, miten kokemukset eroa-
vat toisistaan eli mitä teoreettisesti merkitsevää ja erilaista niissä on toisiinsa ver-
rattuna. Työssäni tutkintayksiköksi muodostui naisen kertomus kokonaisuutena,
johon suhteutin löytämäni merkitykset. Teemat eivät siis ole tutkimuksen varsi-
naisia tulkintayksikköjä vaan niitä on käytetty hyväksi merkitysten avaamisessa.

Kategoriat esitetään fenomenografisessa tutkimuksessa kollektiivisella tasolla.
Se tarkoittaa sitä, että yksittäisten ihmisten subjektiiviset käsitykset ovat kiinnos-
tavia vain suhteessa toisten käsityksiin. (Uljens 1989, 42; Marton 1995; 1997) Ei
olla myöskään kiinnostuneita siitä, miksi ihmisten käsitykset ovat erilaisia. Suurin
syy tähän lienee ymmärrys siitä, että ihmisten käsitykset ovat muuttuvia ja tilan-
neherkkiä (Uljens 1989, 42). Kategoriat eivät ole luonteeltaan persoonallisia ei-
vätkä yksilöllisiä. Ihmiset saattavat esittää ilmiöstä useampiakin käsityksiä. Feno-
menografiassa ei olla kiinnostuneita siitä, onko samalla henkilöllä samasta ilmiös-
tä useampia käsityksiä kuin yksi. Fenomenografi ei myöskään laske ilmiöstä esi-
tettyjen käsitysten lukumäärää vaan suhteuttaa käsityksiä toisiinsa. (emt, 43.) Näin
toimitaan myös tässä tutkimuksessa.
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Kategorioiden muodostamiseen voi liittyä ylitulkinnan vaara. Saadakseen koot-
tua aineiston selkeästi kohtuulliseen määrään kategorioita, voi olla kiusaus pakot-
taa jotkut ilmaisut sellaisiin kategorioihin, joihin niissä ei ole riittävästi aineksia.
Tämän välttämiseksi on tutkittavien ilmaisut pidettävä esillä itselle ja lukijalle.
Näin luokittelua voi jatkuvasti tarkistaa. Kategoriat ovat valideja, jos ne ovat aito-
ja eli vastaavat tutkittavien tarkoittamia merkityksiä ja ovat relevantteja tutkimuk-
sen teorian kannalta. (Ahonen 1994, 146, 154.)

Löydettyjä kategorioita voidaan pitää tutkimuksen pääasiallisena tutkimustu-
loksena. (Uljens 1989,46; Larsson 1986, 23.) Kategoriajärjestelmä voi vaihdella
eri tutkimuksissa. Syy johtuu tutkimusongelmista. Uljens (1989) erottaa kolme
erilaista kategoriastruktuuria. Näitä hän kutsuu horisontaaliseksi, vertikaaliseksi
ja hierarkkiseksi systeemiksi. Horisontaalinen systeemi on dominoinut tutkimus-
ta. Sen mukaan kaikki ilmiötä kuvaavat näkökulmat ovat samanveroisia. Horison-
talisaatiossa etsitään mahdollisimman monenlaisia käsityksiä ilmiöstä. Käsitysten
esiintymisen useus ei ole tärkeätä, ainoastaan erilaisuus. Näin saadaan aineisto
kuvattua. (Uljens 1989, 47-51.)

Tutkimuksessani olen horisontalisaation kautta etsinyt aineistosta erilaiset ras-
kausaikaa ja synnytystä ilmaisevat lausumat (ks. Uljens 1989, 47). Tämä liittyy
tutkimuksen kahteen ensimmäiseen tutkimustehtävään. Laadullista tietoa tavoit-
televa tutkija etsii tutkimushenkilönsä ilmaisusta, mikä sen merkitys on eli mikä
intentio siihen sisältyy. Ilmaisun merkitys on luonteeltaan kontekstuaalinen ja in-
tersubjektiivinen. Se paljastuu usein vasta ilmaisun asia- ja tilanneyhteydestä. In-
tersubjektiivisuus taas tarkoittaa sitä, että ilmaisun merkitys riippuu paitsi ilmai-
sun tekijästä myös sen tulkitsijasta, joka ymmärtää ilmaisun merkityksen oman
asiantuntemuksen ja henkilökohtaisen mielensisällön kautta. Tutkimushenkilöi-
den ajatuksia on kannattavaa käsitellä niin laajoina yksikköinä kuin mahdollista.
(Ahonen 1994, 123-124.) Näin teen myös työssäni.

Ilmiöihin liittyvät merkitykset löysin avaamalla raskauteen ja synnytykseen
liittyvät lausumat edellä esitettyjen periaatteiden mukaisesti, tarkastelemalla ker-
tomusta kokonaisuutena. Tämän toiminnan tarkoituksena oli tuottaa ilmiöihin liit-
tyvät variaatiot. Näin olen löytänyt mahdollisimman monenlaisia ilmiöiden koke-
misen tapoja. (ks. Marton 1995; 1997) Tällöin kokemusten esiintymisen useus ei
ole ollut tärkeää vaan niiden erilaisuus. (Uljens 1989; Marton 1995.)

Toinen kategoriasysteemi Uljensin (1989) mukaan on vertikalisaatio. Sen käyt-
täminen edellyttää, että saman henkilön näkemyksiä ja näkemysten muutoksia
voidaan seurata ajassa. Tällöin voidaan havainnoida esimerkiksi sitä, onko tutki-
mushenkilö muuttanut käsityksiään esimerkiksi opiskelun tai elämänkokemusten
myötä. Kolmantena tapana Uljens mainitsee hierarkkisoinnin. Sillä on tarkoitus
osoittaa, että tietyt käsitykset ovat kehittyneempiä tai laajempia kuin toiset. (emt,
47-51)

Tulkittu merkitys muodostuu usein sellaisenaan kategoriaksi. Usein on kuiten-
kin tarkoituksenmukaista pelkistää ja yhdistää merkityksiä toisiinsa. Tämä sel-
keyttää tutkimusta ja auttaa lukijaa paremmin mieltämään työn tulokset. Tutki-
musraportissa tutkija otsikoi kategorioittain järjestetyt alaluvut lainaamalla tutki-
mukseen osallistuneiden havainnollisia ydinilmauksia ja tutkimuslöytöjen esitte-
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lyyn kuuluu kategorian nimen lisäksi myös sen lyhyt luonnehdinta, todistusaineis-
tona ote haastattelusta (jos se on suoritettu, lisäys TP) ja oleellisena osana vielä
kategorian teoreettinen luonnehdinta. (Ahonen 1994, 145, 150-151.) Tähän tapaan
toimin myös tutkimuksessani.  Esittelen tutkimustulokset kategorioittain siten, että
ensin kuvailen lyhyesti kunkin kategorian sisällön ja tuon esille sen, miten eri
kategoriat eroavat toisistaan kuin myös kunkin kategorian rakenteen. Kuvailussa
käytän hyväkseni  löydettyjä teemoja. Olen myös valinnut kustakin kategoriasta
esimerkkejä ja näin elävöitän ja tuon kategorian lukijalle ymmärrettävämmäksi.
Larsson (1986, 39) suosittaa kahden sitaatin käyttöä kustakin kategoriasta.

Tutkimuksessa löydettyjä kategorioita voidaan teoreettisista lähtökohdista kä-
sin yhdistellä laaja-alaisempiin ylemmän tason kategorioihin. Ylemmän tason ka-
tegoriat selittävät käsityksiä universaalimmin. Niinpä kategoriat, nimenomaan ylem-
män tason kategoriat, muodostavat tutkijan oman teorian – selitysmallin – tutkit-
tavalle asialle. (Ahonen 1994,127-128; Uljens 1989, 43.) Näin teen myös tässä
tutkimuksessa.

5.3.3 Sisällön analyysi ja sen eteneminen

Kolmas tutkimustehtävä liittyy naisten raskausajan ja synnytyksen oppimiskoke-
muksiin. Oppimiskokemusten luokittamisessa ja analysoinnissa käytän apuna laa-
dullista sisällön analyysia2. Tässä luvussa käsittelen sisällön analyysin periaatteita
ja sitä, miten olen soveltanut sisällön analyysia omaan tutkimukseeni. Tukeudun
etupäässä Pietilän (1976) ja Kyngäs & Vanhasen (1999) kirjoituksissa esittämiin
näkemyksiin.

Sisällön analyysi on tapa järjestää, kuvailla ja kvantifioida tutkittavaa ilmiötä.
Se sopii hyvin strukturoimattomaan aineistoon ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi
päiväkirjojen, kirjeiden, puheiden, dialogien, raporttien, kirjojen, artikkeleiden ja
muun kirjallisen materiaalin analyysiin. Sisällön analyysi ei ole vain aineiston
keruu- ja luokittelumenetelmä vaan sen tulee samalla kehittää ymmärrystä kom-
munikaation luonteesta. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3-4.) Ennen sisällön analyy-
sin aloittamista tulee päättää, analysoidaanko vain se, mikä on ilmaistu dokumen-
tissa selvästi vai myös se, mikä on siinä mukana piiloviestinä (Pietilä 1976). Ana-
lysoin tutkimuksessani dokumenteista ainoastaan sen, mikä on teksteissä selvästi
ilmaistu. En etsi kätkettyä totuutta (vrt. Perttula 1996, 10).

Analyysilla pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkittavaa ilmiötä
tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittava ilmiö voidaan käsitteellistää. Si-
sällön analyysin tekemiseen ei ole olemassa yksityiskohtaisia sääntöjä, ainoastaan
tiettyjä ohjeita analyysiprosessin etenemiseksi. Analyysi voidaan tehdä joko ai-
neistolähtöisesti eli induktiivisesti tai deduktiivisesti, jolloin analyysia ohjaa teo-
riaan perustuva analyysirunko. Analyysin etenemistä säätelee se, ohjaako analyy-
sia aineisto vai ennalta valitut kategoriat, käsitteet, teemat tai käsitejärjestelmä.
(Kyngäs & Vanhanen 1999,5.) Käytän tutkimuksessa deduktiivista sisällön ana-
lyysia. Olen kuitenkin ensin aineistolähtöisesti teemoittanut ja yhdistellyt eri tut-
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kimushenkilöiden oppimiskokemukset, jotta niitä on ollut helpompi käsitellä.
Analyysirunkona toimii aiemman oppimistutkimuksen pohjalta laadittu luokitte-
lurunko.

Analyysin ensimmäinen vaihe on analyysiyksikön määrääminen. Valintaa oh-
jaa tutkimustehtävä ja aineiston laatu. Tavallisimmin käytetty yksikkö on sana tai
sanayhdistelmä, mutta se voi olla myös lause, lausuma tai ajatuskokonaisuus. Aja-
tuskokonaisuus voi muodostua useammasta kuin yhdestä lauseesta ja se voi sisäl-
tää useamman kuin yhden merkityksen. Analyysiyksikkö voi olla myös kirjain,
sivujen määrä jne. (Pietilä 1976, 109-116.) Analyysiyksikön valitsemisen jälkeen
aineisto luetaan läpi useita kertoja (vrt. fenomenografia). Analyysiyksikkönä on
tässä tutkimuksessa käytetty ajatuskokonaisuutta.

Deduktiivisessa sisällön analyysissa käytetään valmista viitekehystä, jonka
avulla aineistoa analysoidaan. Tämän aikaisemman tiedon varassa tehdään ana-
lyysirunko, johon etsitään aineistosta sisällöllisesti sopivia asioita. Analyysirunko
voi olla niin väljä, että sen sisälle on mahdollista luoda kategorioita noudattaen
induktiivisen sisällön analyysin periaatteita. Analyysirunko voi olla myös struktu-
roitu, jolloin aineistosta poimitaan vain ne asiat, jotka sopivat analyysirunkoon.
Tässä tutkimuksessa analyysirunko on strukturoitu, mutta sen sisällä toimitaan
aineistosta nousseiden teemojen puitteissa.

Sisällön analyysi etenee tutkimuksessani siten, että etsin ensin aineistosta tut-
kimushenkilöiden ilmaisemia raskauden ja synnytyksen oppimiskokemuksia. Kir-
joitan ylös kaikki asianmukaiset ilmaukset ja sen jälkeen yhdistän omaksi katego-
riaksi ne, joilla on yhteinen merkitys (ks. Allen et al., 1997, 75). Tämä työskentely
tuotti kuusi raskauden ja synnytyksen teemaa, joiden sisälle aineisto pelkistetään
ja ryhmitellään. Aineistosta nousseet teemat ovat seuraavat:

(1) Henkilö itse, tunteet ja oma toiminta
(2) Vuorovaikutus
(3) Valmennus ja valmentautuminen
(4) Raskauden ja synnytyksen luonne
(5) Äitiys
(6) Naisen rooli ja asema yhteiskunnassa

Oppimiskokemusten  laadullisen erilaisuuden löytämiseksi tätä tutkimusta varten
kehiteltiin alla esitettävä analyysirunko,  joka perustuu tutkimuksen teoriaosassa
esiteltyjen oppimisen asiantuntijoiden näkemyksiin. Analyysirunko on eräänlai-
nen synteesi Deweyn, Boudin, Mezirowin, Jarvisin, Merriaminja Martonin esittä-
mästä erilaisesta oppimisesta. Näin toimittaessa sovellettiin deduktiivisen sisällön
analyysin periaatteita. Analyysirunko on tarkentunut tutkimusaineiston vaikutuk-
sesta ja se mahdollistaa oppimiskokemusten luokittamisen viiteen eri kategoriaan.
Kategoriat edustavat erilaisia oppimiskokemuksia. Analyysirungon kategoriat ovat
seuraavat:
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(1) Kun oppimista ei näytä tapahtuvan
(2) Oppiminen tietojen ja taitojen lisääntymisenä, muistamisena sekä usein

 ohjeiden noudattamisena
(3) Oppiminen ajattelun ja pohdinnan avulla
(4) Asioiden näkeminen ja tekeminen uudella tavalla
(5) Muuttuminen ihmisenä

Sisällön analyysi tuottaa raaka-aineet teoreettiseen pohdintaan, mutta itse poh-
dinta tapahtuu tutkijan oman ajattelun keinoin (Grönfors 1982, 161). Analyysin
tuloksena on tutkittavaa ilmiötä kuvaavia kategorioita. Näiden lisäksi tuloksissa
kuvataan kategorioiden sisällöt eli se, mitä ne tarkoittavat. Suorat lainaukset lisää-
vät tulosten luotettavuutta ja osoittavat lukijalle sen, mistä tai minkälaisesta alku-
peräisaineistosta kategoriat on muodostettu. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 10.) Esi-
tän tutkimustulosten yhteydessä esimerkkejä eri kategorioiden sisällöstä.

Viitteet

1 Käyttämäni tekstikoko on tässä kohdassa normaalia tekstikokoa pienempi siitä syystä,
että tämä  osuus on tutkimuksen kannalta vähemmän tärkeä.

2 Sisällön analyysista käytetään myös käsitettä ”sisällön erittely” (ks. Pietilä 1976). Täs-
sä tutkimuksessa käytetään yleensä käsitettä ”sisällön analyysi”, paitsi niissä tapauk-
sissa, joissa lainataan sellaisen henkilön tekstiä, joka  puhuu sisällön erittelystä.
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6 MILLAISIA MERKITYKSIÄ NAISET
ANTAVAT RASKAUDELLE JA

SYNNYTYKSELLE?

Ensimmäinen tutkimustehtävä liittyy siihen, millaisia merkityksiä naiset antavat
raskaudelle  ja synnytykselle ja miten näitä löydettyjä merkityksiä on mahdollista
kategorisoida. Esitän ensin 1970- ja 1980-lukujen naisten raskaudelle ja synny-
tykselle antamat merkitykset ja vasta sen jälkeen ne 1930–1960 -lukujen naisten
vastaaville ilmiöille antamat merkitykset, jotka poikkeavat 1970- ja 1980-lukujen
merkityksistä. Esitysjärjestys johtuu siitä, että lisensiaattityössä käytin ainoastaan
1970- ja 1980-lukujen aineistoa. Tässä väitöskirjatyössä mukana on koko tutki-
musaineisto.

Tulokset ovat esillä siten, että kuvailen lyhyesti kunkin kategorian sisältöä ja
tuon esille toisaalta sen, miten eri kategoriat eroavat toisistaan kuin myös sen,
miten kategoriat rakentuvat eli millaisia kategorioiden yhteiset elementit ovat.
Edellä esitetyn lisäksi olen valinnut kustakin kategoriasta esimerkkejä ja näin elä-
vöitän ja tuon kategorian lukijalle ymmärrettävämmäksi. Tulosten esittelyn yhtey-
dessä etsin yhteyksiä aikaisempiin tutkimuksiin ja teorioihin. (ks. Larsson 1986,
39.)

6.1 1970–1980-lukujen naisten raskaudelle
antamat merkitykset

1970- ja 1980-lukujen naisten raskauteen liittyvistä ilmauksista (mitä raskaus nai-
selle merkitsi ja miten hän sen koki) löysin seuraavat kahdeksan laadullisesti eri-
laista kategoriaa. Analyysissa on mukana 76 tutkimushenkilöä.

(A) Raskaus merkitsee valmentautumista synnytykseen ja äitiyteen
(B) Raskaus sujuu muun elämän ohella ilman suurempaa valmentautumista
(C) Raskaus merkitsee kriisivaihetta; omien pelkojen kohtaamista sekä elämän
     ja tulevaisuuden pohdintaa
(D) Raskaus merkitsee torjuntaa, jopa kaaosta
(E) Raskaus merkitsee tasapainon aikaa
(F) Raskaus merkitsee ristiriitoja ympäristön kanssa
(G) Raskaus saa merkityksen parisuhteen kautta
(H) Raskaus merkitsee fyysisiä ongelmia ja keskenmenon uhkaa
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(A) Raskaus merkitsee valmentautumista synnytykseen ja äitiyteen

Harjoittelu tekee mestarin

Raskausaika merkitsee tässä kategoriassa huolellista valmentautumista synnytys-
tapahtuman varalle. Valmentautuminen tapahtuu valmennuskurssien, synnytysop-
paiden, kirjallisuuden ja/tai keskustelujen avulla. Raskaana oleminen on näiden
naisten mielestä opiskeltava ja opeteltavissa oleva asia. Tarkoituksena on ilmiön
haltuunotto tiedollisesti ja taidollisesti. Ensin mainittu lukemalla ja keskustele-
malla ja viimeksi mainittu esimerkiksi neuvolassa ja/tai kotona tapahtuvan har-
joittelun avulla. ”Harjoittelu tekee mestarin” -ajatus kuvaa hyvin naisten näke-
myksiä. Raskaus on merkinnyt tutkimushenkilöille vaihetta, jonka kautta ollaan
kulkemassa tärkeää hetkeä – lapsen syntymää – kohti. Valmentautuminen on  oleel-
linen osa raskaana olemista. Naiset eivät ole halunneet mennä synnytykseen tietä-
mättä, mitä tuleman pitää. Neuvolavalmennus ja sen antama ohjeistus on koettu
merkityksellisenä eikä sitä ole kyseenalaistettu, ei ainakaan ennen synnytystä.
Odotusaikana käydään tunnollisesti valmennuskursseilla joko yksin tai yhdessä
lapsen isän kanssa. Raskausaika koetaan myönteisenä aikana.

Tutkimushenkilöt ovat innokkaita valmennusoppaiden lukijoita ja annettujen
valmennus- ja rentoutusohjeiden harjoittelijoita. Profylaktisen valmennuksen pää-
ideana oli 1970–1980-luvuilla synnytyksen tiedollinen hallinta. Sen katsottiin edes-
auttavan myös synnytyskipujen hallintaan.

”Neuvolassa minua hoiti viehättävä terveydenhoitaja ja odotinkin aina innokkaasti
neuvolaan pääsyä. Sain heti kesän alussa kirjan ”Raskaus, synnytys...” ja aloitin
hengitys- ja rentoutumisharjoitukset pahoinvoinnistani huolimatta. Näitä harjoituk-
sia tein joka päivä kaksi kertaa.” (Th 8, synnytys 1978)

“Siihen aikaan valmennuskurssilla korostettiin mahdollisuutta kivuttomaan synny-
tykseen MIKÄLI TIETÄÄ MITÄ SYNNYTYKSESSÄ TAPAHTUU. Oletin tietä-
väni synnytyksestä tärkeimmät ja keskeisimmät asiat, olinhan käynyt valmennus-
kurssin ja lukenut kaiken käsiini saaman aineiston tarkoin. Halusin tietää, mitä syn-
nytyksessä tapahtuu.” (Th 28, synnytykset 1978  ja 1982)

Merkityksistä on löydettävissä asiantuntijoiden ohjaukseen luottava moderni
nainen, joka asennoituu raskauteen, synnytykseen ja lastenhoitoon ilmiönä, joka
tulee opetella. Niistä tulee esille luottamus asiantuntijoihin, joiden toimia tutki-
mushenkilöt eivät halua kyseenalaistaa. Ristiriitaa äitien ja asiantuntijoiden välillä
ei ole eivätkä naiset koe olevansa raskaudessaan asiantuntijoiden johdateltavina
kuten esimerkiksi naistutkijoiden Oakleyn (1984; 1986; 1993) tai Martinin (1987)
kirjoituksista on luettavissa. Tutkimushenkilöiden ilmaukset vahvistavat sitä käsi-
tystä, jonka mukaan on irtaannuttu sellaisesta äitiyden ajatuksesta, joka tunnustaa
äitiyden luonnollisena, (ks. esim. Ollila 1990, 289) ikään kuin äidin maidossa siir-
tyvänä ”taitona”. Naiset ovat halunneet olla aktiivisia ja heidän kokemuksista on
luettavissa kyseisen aikakauden idea ”valistuneesta” synnyttäjästä ja äidistä, joka
valmennuksen ja oman terveyden vaalimisen kautta ottaa raskauden tosissaan ja
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huomioi kohdussa kasvavan lapsen terveyden. Tähän esimerkiksi neuvolatoimin-
nan laajentaminen jo sotavuosista lähtien oli pyrkinyt. (ks. Hänninen 1965; Val-
vanne 1986)

Jotta olisi mahdollista varmistaa raskausajan sujuminen hyvin sekä selviytyä
synnytyksestä, oli asiaa siis opiskeltava ja harjoiteltava. Naisten kokemukset ras-
kaudesta liittyvät paljon hoito- ja lääketieteen korostamaan naisen fyysisen kun-
non tarkkailun ja synnytykseen valmentautumisen ideologiaan, jonka mukaan ter-
ve, hyväkuntoinen nainen synnyttää todennäköisesti terveemmän lapsen kuin omas-
ta terveydestä piittaamaton.  Raskausaika on opiskelun ja oppimisen aikaa, jonka
tuloksena toivottiin olevan sen, että nainen pystyisi mahdollisimman hyvin hallit-
semaan itsensä synnytyksessä ja synnyttämään terveen lapsen. Monissa aiemmis-
sa tutkimuksissa (ks. Ruusuvuori 1992; Lindqvist 1996) on tullut esille tämä sama
tarve: tarve hallita itseä.

(B) Raskaus sujuu muun elämän ohella ilman suurempaa
valmentautumista

Kyllä kaikki järjestyy

Äidiksi tuleminen on luonnollinen prosessi eikä sitä tarvitse erikseen opetella.
Niinpä esimerkiksi valmennuskurssien hyötyä ei koeta kovin merkittävänä. Ras-
kaus on ilmiö, jota ei tarvitse sen kummemmin pohtia. Raskausaika on koettu
kaikin puolin helppona – ikään kuin mitään ihmeellistä ei olisikaan tapahtumassa.
Ei puhuta sen enempää  fyysisistä kuin psyykkisistäkään ongelmista eikä kyseen-
alaisteta omaa olemassaoloa, omia käsityksiään jne. kuten esimerkiksi psykoana-
lyyttinen näkemys raskaudesta korostaa (ks. Bibring 1959; 1961; Lagercrantz 1979).
Raskaana olevan mieltä eivät askarruta sen enempää lähestyvä synnytys kuin pelot
omasta tai lapsen terveydestä. Näin koettuihin raskauksiin eivät juuri kuulu ahdis-
tuksen tunteet eivätkä ihmissuhdeongelmat. Ainakaan tutkimushenkilöt eivät puhu
niistä. He eivät omasta mielestään hyödy myöskään synnytysvalmennuksesta ei-
vätkä he liioin halua lukea synnytysoppaita, sillä heidän kantava ajatuksensa on
”Kaikki kyllä järjestyy” -ajatus.

Raskaana oleminen on oleellinen osa naisen elämää. Sen luonnollisuus on luet-
tavissa mm. seuraavasta otteesta:

”Maatalon emäntänä olen nähnyt monien lehmien poikivan ja kun sitten sain tietää
raskaudestani, en pelännyt tai jännittänyt etukäteen niin luonnollista tapahtumaa.
En myöskään ajatellut liiemmälti koko asiaa, se niin kuin luonnistui muun ohella. ”
(Th 18, synnytykset 1977 ja 1979)

Kun raskausaika koetaan helppona (ei ongelmia oman fyysisen kunnon tai ih-
missuhteiden kanssa) eikä odottaja koe elämäänsä erilaisempana kuin ”normaali-
elämäänsä”, voidaan synnytysvalmennus ja muu odotukseen liittyvä informaatio
kokea vähemmän merkityksellisenä.
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”Täälläpäin ei mielestäni synnytysvalmennuksesta ollut mitään apua. Henkityksiä
harjoiteltiin kerran ja sillä hyvä. Mutta niinhän tuo olikin helppoa, sekä raskausaika
että synnytys.” (Th 49, synnytys 1982)

”Odottaessani ensimmäistä lastani en lukenut yhtään synnytystä käsittelevää kirjaa.
Minä ajattelin, että kyllä kaikki asiat sitten aikanaan ”loksahtavat” paikoilleen ja
niin tapahtuikin. En tarvinnut oppaita enkä valmennusta.”
(Th 39, synnytykset 1972 ja  1978)

Tämän kategorian naisten kokemuksista on löydettävissä yhteneväisyyksiä myös
äitiyden ihannointi - ja äitimyyttitutkimusten tuloksiin. Saatetaan todeta, että ”Nai-
nen on luotu synnyttämään ja siksi äidiksi tuleminenkin on normaalia ja help-
poa”. Niemelän (1980, 1981) työryhmän tutkimustuloksissa äitiyden ihannoinnin
faktoriin (äitimyytti) liittyi käsityksiä, joiden mukaan nainen on nainen vasta lap-
sen synnytettyään ja että hyvällä äidillä on loputtomiin kärsivällisyyttä, hän on
toimissaan vakaa ja rakastaa heti lastaan sekä kieltää omat tarpeensa. Ihannoijat
olivat raskausaikanaan torjuneet ambivalentit tunteensa ja he osallistuivat vähiten
valmennuskursseille.

(C) Raskaus merkitsee kriisivaihetta; omien pelkojen kohtaamista sekä
elämän ja tulevaisuuden pohdintaa

Pelot

Raskaus ja äidiksi tulo on merkinnyt tässä erilaisia kriisejä; uuden elämäntilan-
teen asettamia haasteita. Mikään ei ole itsestään selvää vaan nainen joutuu sinnit-
telemään ja etsimään haasteisiin ratkaisuja. Koetut kriisit liittyvät usein pelkoihin
siitä, saako koskaan omaa lasta kuin siihen, pystyykö itse selviämään elävänä ras-
kaus- ja synnytysajasta ja selviääkö lapsi. Myös ajatus lapsesta ja itse äitiyskin
saattaa tuntua vieraalta.

Raskauteen liittyy pelon tunteita. Pelot liittyivät kiinteästi lähestyvään synny-
tykseen. On tunne, ettei pysty selviytymään synnytyksestä: pelko omasta ja lapsen
terveydestä on läsnä. Näitä pelkoja pystytään kuitenkin käsittelemään – ainakin
jollakin tasolla. Ne eivät jää piileviksi vaan niistä uskalletaan puhua myös toisille.
Näin tulee kasvu ja oppiminen mahdolliseksi. Psykoanalyyttinen tutkimus koros-
taa (ks. Bibring 1959; 1961), että murrosikä, raskaus, synnyttäminen ja vaihevuo-
det ovat naisen elämän käännekohtia. Raskaus on siis kriisiperiodi, joka eroaa
merkittävästi muista ihmiselämän kriiseistä. Nainen joutuu uusien  sopeutumis-
vaatimuksien eteen. Muutospaineet voivat aiheuttaa myös tasapainon horjumista.
Nainen voi tilapäisesti kokea ahdistusta, joka kuuluu oleellisena osana kehityspro-
sessiin. (ks. Kiviluoto et al. 1979) Näin siis myös tämän kategorian  käsityksissä.

”Raskauden edetessä aloin yhä enenevässä määrin miettimään,  mitä synnytys to-
della on. Välillä olin todella peloissani ja välillä taas ajattelin, että sattukoon kuinka
paljon tahansa, olihan siitä tuloksena oma pieni vauva. ...Päivää ennen laskettua
aikaa olin hyvin jännittynyt. Ajattelin, että huomenna se syntyy. Mieleeni ei edes
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juolahtanut, ettei minun lapseni syntyisi ajoissa. ..Sitten tuli laskettu päivä. Odotin
joka hetki, että jotain tapahtuisi. Toisaalta tavallaan olin huojentunut, ettei vielä
alkanut supistella. Minua pelotti niin. Onneksi pystyin puhumaan asiasta.”
 (Th 97, synnytys 1983)

”Olin raskaana. Voi sitä riemua! Kyllä ilon kyyneleet tulivat poskille – kauan kai-
vattu raskaus. Olin jo pelännyt, etten koskaan saa omaa lasta. Mutta mitä pitemmäl-
le raskauteni eteni, sitä enemmän rupesin sitä ajattelemaan. Jotenkin minusta tun-
tui, etten kykenisi sitä tekemään, että jokin minussa pettäisi. No, mitä enemmän
pohdin ja pohdin, niin se rupesi näkymään minusta ulos ja kyllä minä sen tunnus-
tinkin, että pelkäsin. Onneksi.” (Th 90, synnytys 1983)

Tässä kategoriassa kohtaavat aiempi psykoanalyyttinen tutkimus, joka kuvaa
raskausaikaa erääksi naisen elämän kriisikohdaksi (ks. Lagercrantz 1979; Nieme-
lä 1980), ja tämän tutkimuksen naisten kokemukset.

(D) Raskaus merkitsee torjuntaa, jopa kaaosta

Da. Torjuttu raskaus

En kokenut mitään ylimaalisia onnentunteita

Äidiksi tulo saatetaan torjua lähes täysin. Myöskään lapseen ei vielä raskausaika-
na uskalleta muodostaa läheistä suhdetta.. Lasta ei haluta vielä – syystä tai toisesta
– ajatella ja nainen pysyy jollain lailla etäisenä lapseensa koko raskausajan. Täl-
löin mukaan astuvat myös syyllisyyden tunteet (vrt. äitimyytin vaatimukset). Tut-
kimushenkilöt tuovat kertomuksissaan esille oman elämänhistoriansa dramaatti-
set kokemukset ja lähipiirin pelottelut.

”Olin raskausaikana tuntenut syyllisyyttä siitä, etten kokenut mitään ylimaallisia
onnentunteita siksi, että minussa kasvoi lapsi. Ei se toki vastenmielistäkään ollut,
mutta jotenkin pysyin eräällä tavalla välinpitämättömänä ja etäisenä suhteessani
lapseen. Oli kuin en täysin olisi käsittänyt, että todella tulen synnyttämään oman,
ihan oikean lapsen. Ymmärsin kyllä, että on vaikea rakastaa sellaista henkilöä, jota
ei ole koskaan nähnyt.” (Th 64, synnytys 1983)

”Kävin töissä loppuun saakka, minulla oli hirveästi töitä ennen äitiyslomalle lähtöä
ja yritin tehdä kaiken aloittamani loppuun ja jättää sijaiselleni puhtaan pöydän. En
ehtinyt syventyä lapsen odottamiseen lainkaan . Se vain meni siinä sivussa ja pää-
tin, että sitten kun pääsen äitiyslomalle rauhoitun asialle. Jäin sitten äitiyslomalle ja
muutimme toiseen asuntoon, lisäksi kuorollemme tuli ulkomainen kuoro vieraaksi
ja koska olin päivisin vapaa, lupauduin olemaan avuksi”. (Th 60, synnytys 1983)
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Db. Raskaus kaaoksena ja kuolemanpelkona

Tässä alakategoriassa raskaus merkitsee ennen kaikkea kaaosta. Lähestyvä synny-
tys merkitsee pelkoa ennenaikaisesta kuolemasta. Synnytys merkitsee oman hen-
kisen tasapainon uhkaa ja ollaan mielummin tietämättömiä mahdollisista raskau-
teen (ja synnyttämiseen) liittyvistä asioista. Raskautta ei haluta ajatella lainkaan.

”Äitini oli kuollut istukan irtoamiseen ja yhdistin mielessäni tapauksen synnyttämi-
seen. Lisäksi pelkäsin synnytyskipuja. Uskoin, etten pysty hallitsemaan niitä. Myös
eräät naispuoleiset tuttavani olivat valistaneet minua kertomalla omista vaikeista
synnytyksistään. Mielessäni oli siis kaaoksena mielikuvat tuskista ja ennenaikai-
sesta kuolemasta. Niinpä mieluummin torjuin koko ajatuksen enkä halunnut raska-
usaikanani pohtia sitä.” (Th 70, synnytys 1982 )

Raskausajan ongelmista on perinteisesti puhuttu julkisuudessa aika vähän. Ehkä
on kysymys siitä, että kaikki raskaana olevat eivät edes halua kuulla ongelmista.
On tutkimustuloksia, joiden mukaan raskausajan pelkoja lisäsivät toisten naisten
kertomukset vaikeista synnytyksistä. (ks. esim. Suonio et al. 1987) Näin koettu
raskausaika kuitenkin ikään kuin ”valuu” pois, sitä ei ole olemassa.

(E) Raskaus merkitsee tasapainon aikaa

Odotusaika oli elämäni parasta aikaa

Tässä kategoriassa raskaus merkitsee toiveiden täyttymystä. Lapsi on toivottu –
valinta, ei sattuma – ja nainen kokee naisena olemisen myönteisyyden. Raskausai-
ka on koettu elämän parhaana aikana;  se on ollut naisellisen kukoistuksen kautta.
Raskaus on näille naisille tasapainon  ja  onnen aikana. On ihanaa olla nainen.
Yhteistä on ollut myös kokemus omasta hyvästä fyysisestä kunnosta. Odottajan
hyvä fyysinen kunto ja toivottu lapsi selittävät tässä naisen hyvää oloa.

”Koko raskausajan vointini oli erinomainen, lenkkeilin päivittäin äitiyslomalle jää-
tyäni ja nautin kauniista ja aurinkoisesta keväästä. Olin ruskettunut ja onnellinen.
“(Th 43, synnytykset 1970- ja 80-luvuillla)

”Sain ensimmäisen lapseni elokuussa. Odotusaika oli elämäni parasta aikaa, vointi-
ni oli koko ajan erinomainen.” (Th 95, synnytys 1983)

Toivottu ja rakastettu lapsi siivittää naisen myönteisesti koettua raskausaikaa:

”Tämä lapsi oli todella toivottu ja rakkaudella tehty.” (Th 46, synnytys 1970-luvul-
la)
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Lagercrantzin (1979) ja  Niemelän  (1980;1981) tutkimukset antoivat ymmär-
tää, että naiset kokevat raskausaikansa hyvin erilaisena. Raskausaika voi olla toi-
sille elämän parasta aikaa kuten tämän kategorian tutkimushenkilöillä. Tuleva äiti
voi mainiosti sekä fyysisesti että psyykkisesti. Nainen voi tuntea  jopa identiteet-
tinsä jollain tavalla vahvistuneen.

(F9) Raskaus merkitsee ristiriitoja ympäristön kanssa

Naimattomuus vaikuttaa vieläkin
                                                                                                                                                                                                                                                                

Tässä kategoriassa korostuu se, ettei nainen koe tulevansa ymmärretyksi, koska
ympäristön ja raskaana olevan arvot ovat niin erilaiset. Raskausaikaa määrittää
yksinäisyyden tunne ja raskaana olo saa kielteisen kaiun. Arvojen erilaisuus tulee
esille mm. äidin rooliin ja tasa-arvoon liittyvissä kysymyksissä. Ympäristö ei esi-
merkiksi hyväksy naimattoman naisen raskautta. Hänen tulisi olla naimisissa. Tästä
kategoriasta löytyy feministisen ajattelun siemeniä. Feministinen näkemys nai-
seudesta (myös raskaana olemisesta ja synnyttämisestä) korostaa naisen subjekti-
utta ja emansipaatiota. Tässä koetaan lähinnä turhautuneisuutta ja kaunaa oman
alistettuna olemisen kokemuksen johdosta, mutta toisaalta osataan myös kritisoi-
da vallitsevia olosuhteita.

”Koko raskaus- ja itse synnytyskin olivat minulle kielteisiä tunteita herättäviä ja
vaikka yritin mahdollisuuksien mukaan luoda ja ajatella myönteisesti koko ajanjak-
soa silloin ja nyt, en pysty sektoroimaan tunteitani yhtään vähemmän negatiivisesti
kuin vuonna 1976-77. Useimmilla naisilla jo raskauden alkukuukaudet ovat erilai-
set. Itse en mennyt avioon raskauden alettua, koska en halunnut sitoutua elämään
miehen kanssa Raamatun ja evankelisluterilaisen kirkon kautta vaan halusin jakaa
muuten aviomieheni ja minun yhteiset asiat ja intressit vapaan, avoimen rehellisen
suhteen avulla. Tämä naimattomuus vaikuttaa vieläkin jopa neuvolaverkoston kaut-
ta (70-luku ei olekaan tuonut uudistusta!) ja se seikka, että neuvolakorttiin merkit-
tiin sukunimi lyijykynällä, herätti minussa aggressioita neuvolassa toimivaa kätilöä
kohtaan. Häneltä oli muutoinkin turha kysellä mitään asiallista tietoa, koska vasta-
ukset olivat niin ympäripyöreitä. Niinpä koko raskauden ajan hoidin itse itseäni
omien keinojen ja ystävien neuvojen avulla. Pakollisissa terveystarkastuksissa tie-
tysti kävin.” (Th 15, synnytys 1977)

Koko raskausaika koetaan kielteisenä ja samalla muodostuu käsitys siitä, että
itse on vain pärjättävä, sillä muilta ei saa apua. Tässä kategoriassa kritisoidaan
terveydenhuollon asiantuntijoita. Neuvolatoiminta koetaan turhauttavana, koska
sieltä ei saa asiallisia vastauksia kysymyksiin. Koetaan, että raskaana olevaa nais-
ta pidetään jopa aivottomana, ikään kuin raskaana oleminen tekisi naisesta toimin-
takyvyttömän ja ajattelemaan pystymättömän, holhottavan  yksilön.

Näitä ajatuksia on luettavissa monista (nais)tutkimuksista hieman myöhem-
mältä ajalta. Esimerkiksi Ruusuvuoren (1992) ja Rautavan (1989) tutkimuksissa
tuotiin samantapaista kritiikkiä esille. Tutkimushenkilöt kokivat, ettei heidän kans-
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saan oltu keskusteltu neuvolassa ja valmennuksessa muusta kuin fyysisestä kun-
nosta. Mitä he todella tunsivat, ei kiinnostanut asiantuntijoita. Tärkeintä oli antaa
neuvoja ja ohjeita.

Raskaus ja raskaana oleminen koetaan tässä kategoriassa eri tavalla kuin ym-
päristö sen kokee. Opitut käsitykset äitiydestä ja naisen omat kokemukset raskau-
desta ja äitiyden ”ihmeellisyydestä” eivät myöskään kohtaa.

”Odotin, milloin tulee se ylevä äitiyden tunne, milloin tuntisin suorittavani jotain
jumallista. Sitä ei tullut, jollei ylevyyttä sitten ollut siinä ajatuksen häivässä, että nyt
on minun vuoroni täyttää naisen perimmäinen tehtävä, synnyttää jälkeläinen”.
(Th 23, synnytykset 1973 ja 1979)

(G) Raskaus saa merkityksen parisuhteen kautta

Raskaus saa tässä merkityksen parisuhteen kautta. Se merkitsee joko yhteistä pro-
jektia lapsen isän kanssa (Ga) tai parisuhteeseen liittyviä ongelmia (Gb).  Ensiksi
mainitussa (Ga) tutkimushenkilöt ovat suuresti arvostaneet sitä, että kumppani on
ollut aktiivisesti mukana lapsen odotuksessa heti alusta alkaen. He tuovat esille,
että raskausaika on merkinnyt aikaa, joka on jaettu iloineen ja murheineen yhdes-
sä lapsen isän kanssa. Yhdessä käydään neuvolassa ja kuunnellaan vauvan sydän-
ääniä.  Nämä kertomukset on usein kirjoitettu me-muodossa, joka kertoo siitä, että
raskaus on ollut kollektiivinen kokemus. (ks. tarkemmin Vilkko 1988; 1992) Nai-
nen saa voimaa mieheltään ja kokee näin itsensä vahvemmaksi tuntemattoman
edessä. Toisaalta se saattaa kertoa myös puolisoiden välisestä voimakkaasta tun-
nesiteestä. Raskausaika koetaan myönteisenä.

Toisena alakategoriana (Gb) on parisuhteen ongelmiin liittyvä luokka. Raskaus
voi muodostua ahdistavaksi, jos raskaaksi tulo on yllätys eikä tutkimushenkilön
kumppani ole vielä halukas isäksi. Nainen ei saa kumppanilta tukea vaan kokee
itsensä yksinäiseksi.

Ga. Yhteinen projekti

Mieheni oli alusta alkaen hengessä mukana

Näille tutkimushenkilöille raskausaika merkitsee yhteistä kokemusta ja hyvää
parisuhdetta.

”Päällimmäisin tunteeni odotusaikana oli ilo syntyvästä lapsestamme. Kävimme
yhdessä tulevan isän kanssa neuvolan valmennustilaisuuksissa ja järjestelimme elä-
mistä ja olemista tulevaa vauvaa varten. Laskettuna synnytyspäivänä olimme vadel-
mia keräämässä ja seuraavana päivänä yleisurheilun maailmanmestaruuskisojen
avajaisissa. …Samana tiistaina, jolloin olin menossa sairaalan poliklinikalle yliai-
kaisuuden takia, alkoivat supistukset. Lähdimme poliklinikalle yhdessä.”
(Th 8, 1979)
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”Lapsi on meidän ensimmäinen. Mieheni oli alusta alkaen mukana hengessä, syn-
nytyksessä myös. Hän oli myös neuvolakäynneillä mukana. Molemmat olimme
myös valmennuksessa. Pyrimme jakamaan kaiken odotuksen yhdessä.”
(Th 89, synnytys 1983)

Näistä kokemuksista voi lukea psykososiaalisen teorian näkemyksiä siitä, kuinka
tärkeää on ymmärtää raskauden vuorovaikutuksellinen luonne. On kysymys yksi-
lön ja ympäristön vuorovaikutuksesta ja tässä tapauksessa nimenomaan naisen ja
miehen välisestä. Puhutaan äidiksi kasvun kehitystehtävistä. Naisen kumppanin
rooli äitiyden kokemusta muotouttavana tekijänä korostuu tässä. Myös aikaisem-
mat tutkimukset  (ks. Kiviluoto 1979;  Nummenmaa 1983; Makkonen et al. 1981)
tuovat esille, miten merkityksellistä on se, että nainen saa mieheltä  tukea ja että
lapsi voidaan kokea ”yhteisenä projektina.” Jaetun vanhemmuuden (Chodorow
1978) perusta löytyy tässä jo raskausajalta.

Gb. Parisuhdeongelmia

Lapsen synnyttyä kuitenkin erosimme

”Aloin odottaa helmikuussa -82 vahingossa, vaikka olihan siitä puhuttu mieheni
kanssa ennenkin. Hän olisi halunnut abortin, minä en. Yritinkin jossain vaiheessa
saada abortin. Mutta halusin lapsen ja kärsin henkisesti ahdistavana ajatuksen abor-
tista. …Alkuaikoina voin pahoin ja olin koko raskausajan aika masentunutkin. Li-
säksi supistuksia oli kesäkuusta lähtien ja turvotusta. Jouduimme pohtimaan mie-
heni kanssa elämäämme. Lopputuloksena oli, että pidämme lapsen ja jatkamme
avioliittoamme. Tämän jälkeen alkoikin parempi jakso.  ... Lapsen synnyttyä kui-
tenkin erosimme.” (Th 96, synnytys 1982)

”Olin 24-vuotias, kun aloin odottamaan. Opiskelin viimeistä vuotta ja sanalla sa-
noen raskauteni oli yllätys, pelottavakin. Itkin, kun pääsin lääkäristä, epävarmuus
opiskelujen loppuunsaattamisesta pelotti. Lääkärikin otti puheeksi abortin, kun näki
ilmeeni. Poikaystäväkin muuttui hiukan vaiteliaaksi asiasta kuultuaan, mutta pikku
hiljaa totuimme asiaan ja se muuttui iloiseksi salaisuudeksi ja hiljaiseksi riemuksi.”
(Th 55, synnytys 1979)

Psykodynaaminen teoria korostaa, että raskausaika tuo muutoksia miehen ja
naisen väliseen suhteeseen. Miehen saattaa olla vaikea sopeutua ajatukseen, että
hänen vaimostaan tulee äiti. He eivät ole enää kahden vaan heistä muodostuu per-
he. Suhteessa on oltava tilaa myös lapselle. (ks. Götsche et al. 1980) Myös mies
itse voi kokea sopeutumisvaikeuksia ajatellessaan isyyden vaatimuksia. Ne isät,
joiden odotukset tulevasta toiminnastaan olivat realistiset, sopeutuivat hyvin. Yli-
päätänsä mitä realistisempi käsitys aviopuolisoilla oli tulevasta, sitä vähemmän
ilmeni sopeutumisvaikeuksia lapsen syntymän jälkeen. (Nummenmaa 1984, 192.)
Näiden sopeutumisongelmien eteen jouduttiin tässä kategoriassa.
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(H) Raskaus merkitsee fyysisiä ongelmia ja keskenmenon uhka

Vaikeudet tulla raskaaksi ja pysyä raskaana

Tässä raskaus merkitsee naisen fyysisen terveyden tiivistä valvontaa ja elämä pyö-
rii paljolti sen ympärillä. Kun julkisuudessa puhutaan raskausajan ongelmista,
puhutaan usein etupäässä fyysisistä vaivoista ja tuolloin lähinnä pienemmistä
murheista kuten närästyksestä, suonikohjuista ja ummetuksesta jne. Tämän kate-
gorian tutkimushenkilöille oma keho on muodostunut keskeiseksi raskausajan
määrittäjäksi. Raskaus on merkinnyt heille erilaisia fyysisiä vaivoja ja niiden kanssa
elämistä. Kun kyse on ollut keskenmenon uhasta, on myös psyyke saanut oman
osansa. Raskausaika on usein koettu vaikeampana kuin itse synnytys tai lapsivuo-
deaika.

Raskausaikaan liittyy ongelmia, joiden keskiössä on tässä vaikeudet tulla ras-
kaaksi. Lapsen saaminen ei ole itsestäänselvyys.

”Raskauteni oli työn ja useiden lääkärissäkäyntien ja tuskailujen takana. Kahden
vuoden yrityksistä huolimatta hedelmöitystä ei tapahtunut ilman lääkehoitoa. Ja
sitten kaksi kuukautta ennen suunniteltua leikkausta jouduin valtavien alavatsaki-
pujen takia sairaalahoitoon. Onnellisten yhteensattumien vuoksi kirurgit eivät ope-
roineet hätätapauksena.” (Th 46, synnytykset 1976 ja 1977)

”Menimme naimisiin vuonna 1969 ja olisin heti halunnut lapsen. En vain tullut heti
raskaaksi. Kävimme molemmat kokeissa, mitään ei löytynyt mikä estäisi raskaaksi
tulemisen. Kului kaksi vuotta ja sitten kuukautiset jäivät pois ja tulokset näyttivät
positiivista.” (Th 38, synnytys 1972)

Raskaus voi olla pelkoa keskenmenosta:

”Odotimme alkavaa raskautta kuin kuuta nousevaa. Kuukautiset olivat jo kolmatta
viikkoa myöhässä ja testi näytti vain miinusta. Mutta sitten, eräänä torstaina, testi
näytti plussaa. IHANAA! Olin koko päivän ihan pökerryksissä onnesta. …Kaikki
oli hyvin siihen asti kunnes eräänä päivänä alkoivat supistukset. Jouduin pariksi
päiväksi sairaalaan ja tiputukseen. Supistukset menivät ohitse ja pääsin kotiin. Sit-
ten taas 13:lla viikolla alkoi vuotoa jo aamulla ja ajattelin ensin, että ne ovat va-
lekuukautiset. Illalla menin kuitenkin sairaalaan ja olin taas pari päivää siellä. Nämä
olivat jonkinmoisia uhkaavia keskenmenoja, jotka Luojan kiitos menivät ohitse.
Kerran jopa pyörryin kaupungilla ja minut vietiin ambulanssilla sairaalaan tarkkai-
luun. Raskauden keskivaihe meni paremmin, mutta loppua kohden alkoivat taas
vaikeudet. Kohdunsuu alkoi aueta aivan liian aikaisin. Sain supistuksia ehkäiseviä
lääkkeitä ja ne auttoivat. Kerron tämän kaiken siksi, ettei raskaus aina suju hyvin
vaan vaikeuksia voi tulla – niin kuin minulle”. (Th 61, synnytys 1983)

”Raskauden ajan olin tarkassa valvonnassa. Joka toinen viikko äitiyspoliklinikka:
tutkat, virtsa, verinäytteet ja voimakkaiden ennenaikaisten supistusten vuoksi lää-
ke- ja sairaalahoitoa”. (Th 48, synnytykset 1976 ja 1977)
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Näiden tutkimushenkilöiden kokemuksissa lääketieteellä on suuri myönteinen
rooli. Sieltä on saatu apua eikä jatkuvasta kontrollista valiteta. Päinvastoin koe-
taan, että raskauden alkaminen ja jatkuminen on mahdollistunut kehittyneen lää-
ketieteen myötävaikutuksella. Raskausaika saa kuitenkin eräänlaisen sairaskerto-
mus -luonteen, kun raskautta joudutaan hoitamaan kuten sairautta. Tutkimushen-
kilöt kokevat tämän kaikesta huolimatta myönteisenä ja arvostavat saamaansa hoi-
toa. Lapsen hoiva ja turva ovat heille ensiarvoisen tärkeitä asioita.

Rantala (1983) on käsitellyt keskenmeno-teemaa kirjassaan ”Nimetön”. Hän
kuvaa siinä raskausajan varjopuolia: keskenmenon alituista painetta ja taistelua
pienen ihmishengen puolesta. Samanlaisia tunteita koetaan tässä kategoriassa.
Keskenmeno on aina kriisi naiselle ja niissä keskenmenoissa, jotka tapahtuvat
myöhäisempinä raskausviikkoina, menetys on psykologisesti merkityksellinen.
(Hytönen et al. 1974) Jo uhkaava keskenmeno on naiselle rasitustekijä.

6.2 1930–1960-lukujen naisten raskaudelle
antamat merkitykset

 Tarkastellessani 1930–1960-lukujen naisten raskauskertomuksia, löysin edellä mai-
nittujen kategorioiden lisäksi uuden, yhdeksännen kategorian. Analyysissa on
mukana 52 tutkimushenkilöä. Nimesin kategorian seuraavasti:

(I)   Raskaus merkitsee tietämättömyyttä

(I) Raskaus merkitsee tietämättömyyttä

Eipä ollut tietäjä Salmimiestä antamassa neuvoja

Näiden naisten raskausaikaan kuuluvat olennaisesti tietämättömyyden tunteet, jotka
liittyvät raskauden yksityiskohtiin. Näin erityisesti 1930–1950-lukujen naisten
kertomuksissa. Tuohon aikaan ei maassa ollut kattavaa neuvolajärjestelmää eikä
tästä johtuen  raskaana oleville naisille myöskään järjestetty valmennusta. Tietoa
ja taitoa kertyi näille tutkimushenkilöille usein  lähinnä omien raskauskokemusten
myötä. Nainen oppii tällöin lukemaan omia ”raskauden merkkejään”. Tietämättö-
myys tulee esille mm. naisten kertoessa, että lapsia tuli omaan tahtiinsa, että eh-
käisykeinoja ei tunnettu ja ”kun pässi oli samassa aitauksessa...” Nämä tutkimus-
henkilöt eivät osanneet suunnitella raskauttaan vaan yhtä raskautta seurasi usein
toinen.

Oman äidin antaman opastuksen merkitys korostuu tämän kategorian naisten
kertomuksissa, mutta usein oma äiti oli tietoineen ja taitoineen kaukana. Saattoi-
kin tapahtua, että raskaana olevalla ei ole ketään, joka olisi voinut (tai uskaltanut)
kertoa hänelle raskaudesta ja naisen elämään liittyvistä asioista. Aihe oli vielä
tuolloin arkaluontoinen, eikä siitä voitu julkisesti puhua kuten nykyään. Tämä tie-
tämättömyys saattoi ilmetä esimerkiksi siinä, että lapsiveden menemistä luultiin
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pissaksi eikä ymmärretty lähteä sairaalaan. Joku kertoo kuitenkin, että ”Kun tun-
tui kova vihlaisu, arvasin lähteä siitä sairaalaan. ”Tietämättömyys aiheutti jos-
kus turvautumista taikauskoon ja erilaisiin ”kotikonsteihin”.

”Nykypäivänä, seuraillessani omien tyttärieni odotusaikaa, lähestyvää synnytystä
ja sitä edeltävää tietoutta, tulee mieleen, miten paljon muutosta on tapahtunut sitten
omien kokemuksieni. Ja nyt ovat isätkin hyväksytty ”synnyttäjiksi”, tukijoiksi, se-
län hierojaksi ja kurssitettu tapahtumaan, joka yhdistää koko perheen. ... Kun siis
itse 32 vuotta sitten kuljin mieheni vierellä joulunalusviikolla aamuyöstä kohti syn-
nytyssairaalaa, muistan ajatelleeni, kipujen ja pysähdysten lomassa, mitä minulle
oikein tapahtuu? Ensimmäinen lapsi tulossa ja tietämys tulevasta tapahtumasta mi-
nimaalista. Neuvolatoiminta ennen synnytystä melkein olematonta. Ei hengitys-
opetusta tms. Eikä liioin tietoa muutakaan. Sitä vain odotettiin!” (Th 125, synny-
tykset 1951 ja 1963)

”En ymmärtänyt mitään, ei ollut neuvoloita eikä muitakaan neuvojia, äitikin asui
kaukana. ...Sain vain yhden pojan, sillä lopussa tuli vain tyttöjä. Mutta jos silloin
olisi ”tietäjä” Salmimies ollut neuvojaan antamassa, niin olisin ehkä saanut toisen-
kin pojan. Liekö tuo tietäjä itse silloin vielä ollut syntynytkään!” (Th 101, kuusi
synnytystä 1933-1947)

Tietämättömyys ”elämän pikku yksityiskohdista” saattaa ilmetä niin raskau-
teen liittyvänä kuin myös yleisemminkin seksuaalikäyttäytymiseen liittyvinä asi-
oina.

”Olen niitä sota-ajan rouvia ja synnyttänyt peräti viisi lasta. Sain vanhemmiltani
mahdollisimman vanhanaikaisen kasvatuksen. Kävin yhteiskoulun ja kaikki lisään-
tymisopit yms. käytiin kaiketi hienotunteisuussyistä kovin kepeästi ohi ja lisäksi en
ollut itse lainkaan kiinnostunut näistä kysymyksistä. Menin sitten luokkatoverini
kanssa naimisiin täysin tietämättömänä seksuaaliasioista ja lasten syntymisestä.
Kainoussyistä valitsin naislääkärin odottaessani ensimmäistä lasta. Lääkärini ei
myöskään selittänyt yhtään mitään. Tärkeintä olivat suuret elintarvikekortit! Kun
minulle kehittyi tumma, melkein musta raita navasta alas, olin aivan varma, että
vatsani avautuu siitä ja lapsi tulee ulos. Vakuutin sitä miehellenikin, joka vain nau-
roi ja niinpä hän tullessaan minua katsomaan laitokselle heti kysyikin: ”No, jokos
tiedät mistä se lapsi tulee?” (Th 114, viisi synnytystä v. 1943-54)

Raskauden ehkäisyyn liittyvän tiedon puuttumisen johdosta lapset eivät aina
synny näille naisille toivottuina.

”Lienee nyt harvinaista se, että epätoivottuja lapsi tulee, mutta vuonna -55 oli tilan-
ne toinen. Ehkäisyvalistusta ei juuri ollut, kaikki oli puutteellista. Raskauteni oli
siis yllätys eikä välttämättä toivottu.” (Th 134, synnytykset 1955 ja 1958)

Naisten raskauskertomuksissa ilmaisema tietämättömyys liittyi kyseisen aika-
kauden yleiseen tilanteeseen. Vielä 1960-luvulla raskaana olevat naiset saattavat
kertoa, että raskausaika merkitsi heille tietämättömyyden aikaa. Nämä tutkimus-
henkilöt kertoivat kehittymässä olevan neuvolajärjestelmän puutteista ja yleisestä
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ilmapiiristä, jossa monet nykynaiselle tavalliset asiat kuten ehkäisy- ja sukupuoli-
suuteen liittyvät kysymykset olivat vielä tabuja. Niistä ei tuohon aikaan ollut vielä
suotavaa puhua julkisesti.

Ylemmän tason kategoriat

Olen yhdistänyt kategoriat ylemmän tason kategorioiksi, jotka selittävät kokemuksia
yleisemmin, universaalimmin ja muodostavat tutkijan selitysmallin tutkittavalle
ilmiölle. (ks. Uljens 1989, 41-42; Ahonen 1994, 127-128.)

Kuvio 9  Raskauden ylemmän tason kategoriat

1. Tässä ylemmän tason kategoriassa raskaus koetaan ”välttämättömänä” ta-
pahtumana, pitkälti fyysisenä kokemuksena, jolloin fysiologia ja lääketiede ovat
keskeisessä asemassa. Se voi olla myös kokemus raskaudesta täysin luonnollisena
tapahtumana (biologia sanelee tahdin), joka ei vaadi naiselta omaa aktiivisuutta.
Tähän kuuluvat kategoriat: (B) raskaus sujuu muun elämän ohella ja (H) raskaus
fyysisenä kokemuksena ja keskenmenon uhkana. Raskaus torjuntana ja kaaoksena
(D) on niinikään luokiteltu tähän, sillä siinä nainen eristää tunteensa ja vieraantuu
raskausprosessista. Näin hän asettuu ”suorittajaksi” ilman omaa aktiivista osallis-
tumista raskauden eri vaiheisiin. Tähän ylemmän tason kategoriaan kuuluu myös
raskaus tietämättömyytenä (I),  joka tuli mukaan 1930–1960-lukujen naisten ko-
kemuksista.

2. Raskaus merkitsee tässä kategoriassa naiselle oman itsen etsintää ja (löytä-
mistä). Se on kokemus, jossa keskeisenä elementtinä on halu oman elämän sisäi-
seen hallintaan ja subjektiuteen. Raskaana oleminen on opettelua ja tunteiden kanssa
sinuksi tulemista. Tähän kategoriaan kuuluvat: (A) raskausaika on tietoista val-

RASKAUS

1. Raskaus suorit-
teena ja fyysisenä
kokemuksena

- raskaus sujuu muun 
elämän ohella (B)

- raskaus fyysisenä
kokemuksena (H)

- raskaus torjuntana; 
kaaoksena (D)

- raskaus 
tietämättömyytenä (I)

2. Raskaus pyrki-
myksenä sisäiseen 
elämänhallintaan

- raskaus valmentautu-
misena (A)

- raskaus kriisinä (C)

- raskaus tasapainona (E)

3. Raskaus
vuorovaikutuksena

- raskaus saa merki-
tyksen parisuhteen 
kautta (G)

- raskaus ristiriitoina 
ympäristön kanssa (F)
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mentautumista synnytykseen ja äitiyteen, (C) raskausaika on naiselle kriisivaihe,
jonka aikana nainen joutuu kohtaamaan pelkoja ja arvioimaan elämäänsä ja (D)
raskausaika on tasapainon aikaa.

3. Tässä raskaus merkitsee erilaisia vuorovaikutustapahtumia ympäristön kanssa.
Merkitys löytyy joko parisuhteen vuorovaikutuksen kautta (G), jolloin on kysy-
mys mikrosysteemin tasosta tai laajemmin ympäristön kanssa tapahtuvasta vuoro-
vaikutuksesta (F). Tällöin on kyse joko meso-, ekso- tai makrotasoista. (ks. Bro-
fenbrenner 1979) Vuorovaikutus voi olla onnistunutta (Ga) tai sisältää katkoksia ja
ristiriitoja kuten kategorioissa (Gb) ja (F).

6.3 1970–1980-lukujen naisten synnytykselle
antamat merkitykset

 Tässä luvussa tarkastelen tutkimushenkilöiden synnytyskokemuksille antamia
merkityksiä. Olen muodostanut ilmaisuista alla olevat kategoriat.  Kerron synny-
tyskokemusten variaation ja sen, miten synnytys on koettu. (ks. Marton 1995; 1997)
Analyysissa on mukana 100 tutkimushenkilöä, jotka olivat raskaana ja synnyttivät
1970- ja/tai 1980-luvuilla.  Esittelen kategoriat samaan tapaan kuin tein raskausai-
kaan liittyvässä osassa. Kategoriat ovat seuraavat:

(J) Synnytys merkitsee terveen lapsen maailmaan saattamista ja omien
tarpeiden unohtamista

(K) Synnytys on naisen elämään kuuluva luonnollinen asia
(L) Synnytys on vuorovaikutustapahtuma; yhteistyötä tai yhteistyön

epäonnistumista  synnytykseen osallistuvien osapuolten välillä
(M) Synnytys merkitsee epäonnistumista: taistelua kipuja vastaan, yksinäisyyttä ja

äidin unohtamista
(N) Synnytys on elämänhallintaa, omavoimaisuutta ja luovuutta
(O) Synnytys merkitsee feminististä kokemusta
(P) Synnytys merkitsee nautintoa ja seksuaalisuutta
(Q) Synnytys merkitsee kriisivaihetta: epäkohtien huomaamista ja muutosta

(J) Synnytys merkitsee terveen lapsen maailmaan saattamista ja omien
tarpeiden unohtamista

Ja. Lapsen etu ennen kaikkea

Kestän kaiken, jotta vain sinä syntyisit terveenä

Tähän alakategoriaan kuuluvissa merkityksissä löytyy yhteiseksi tekijäksi se, että
äiti ajattelee aina lapsen parasta. Synnytyksessä on tärkeintä terveen lapsen maail-
maan saattaminen, jopa äidin oman terveyden kustannuksella. Nämä lapsen tar-
peet menevät naisen tarpeiden edelle. Itse synnytys ei ole omana kokemuksena
ensiarvoinen. Synnytyksen aikana ajatellaan lasta ja hänen hyvinvointia ja nouda-
tetaan hoitohenkilökunnan ohjeita (varmistus siitä, että äiti tuntee tekevänsä kai-



135

ken oikein). Hoitohenkilökunnan toimintaa ei kyseenalaisteta. Ajatus lapsesta pi-
tää synnyttäjän koossa eikä synnytyksen aikana koeta ahdistuneisuuden tai  yksi-
näisyyden tunteita, sillä synnyttäjä on lapsensa kanssa. Tutkimushenkilöt tuntevat
itsensä suhteellisen tasapainoisiksi. Synnytys on luonteeltaan enemmän  työtapah-
tuma, jossa järki on pidettävä mukana kuin mahtava tunnekokemus. Lapsen synty-
mä sinällään on myönteinen asia.

Äidin tehtävänä on saattaa lapsi kunnialla maailmaan:

”Puolen yön aikaan alkoi sitten tapahtua itse synnytys. Ensimmäiset työnnöt ja pon-
nistukset lapsen maailmaan saattamiseksi eivät jääneet mieleen ollenkaan ikävänä
asiana. Siinä vaiheessa  nimittäin ajattelin, että teen kaiken niin hyvin kuin voin,
vaikka henki menisi, kunhan vain saatan maailmaan terveen lapsen.”
(Th 36, synnytys 1972)

”Synnytysten aikana päällimmäisenä asiana mielessäni oli, että koeta kestää pik-
kuinen, kyllä minä kestän, kunhan vain syntyisit terveenä ja saisin sinut ulos kaikel-
la kunnialla, ettei tässä tapahtuisi mitään sinua vahingoittavaa.”
(Th 34, synnytykset 1976 ja 1978 )

Terve lapsi ei ole näille tutkimushenkilöille itsestäänselvyys. Lapsen puolesta
oli jouduttu taistelemaan jo raskausaikana. Synnytyksen oli mentävä hyvin. Tutki-
mushenkilöillä oli erilaisia pelkoja. Pelätään, että lapsi saattaa vammautua synny-
tyksessä. Synnytyksessä oli koettu yllättäviä tilanteita. Vakuuttelut siitä, että ”Kestän
kaiken, jotta vain sinä syntyisit terveenä”, auttoivat. Synnytyksen jälkeen oltiin
tyytyväisiä ja äitiys maistuu hyvältä. Lapsi on naiselle tärkeä henkilö. Äitiyden
onni tulee esille seuraavista otteista: ”On ihanaa olla pienen tytön äiti”  ja ”Tun-
sin heti hellyyttä lastani kohtaan”.

Vaikka lapsi on omaa synnytyskokemusta tärkeämpi, itse synnytystäkään ei
koeta kielteisenä tai arkipäiväisenä tapahtumana:

”Missään tapauksessa synnytys ei ole arkipäiväinen tapahtuma. Se on yksi elämän
kohokohta, jonka tulee muistamaan aina. Ja terve lapsi on siitä hyvä muistutus.”
(Th 96, synnytys 1982)

Hoitohenkilökunnan merkitys ei tässä alakategoriassa nouse keskeiseksi. Vuo-
rovaikutussuhde on pääsääntöisesti kuitenkin kunnossa. Myöskään lapsen isän
osuutta kokemuksen muotoutumisessa ei koeta erityisen tärkeänä. Usein isä ei
edes ole mukana synnytyksessä. Tärkeää onkin äidin ja lapsen suhde. Kokemuk-
sissa on yhteneväisyyksiä Nätkinin (1997,197, 205-209) esittämän maternalisti-
sen äitiysjuonimallin kanssa.
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Jb. Kivut kuuluvat synnytykseen

Kivulla sinun on synnytettämän

Synnytyskivut otetaan vastaan niistä suuremmin valittamatta (pitäen niitä asiaan-
kuuluvina, jopa toivottavina). Synnyttäjän mielessä on selkeänä se, että lopputulos
– oma lapsi – tulee korvaamaan koetut tuskat. Kivut kuuluvat synnytykseen. On
ajateltava lasta eikä sitä, miltä itsestä tuntuu. Synnytyksessä ei ole kysymys syn-
nyttäjän elämysten hausta, viihtymisestä tai omien toiveiden toteuttamisesta vaan
ennen kaikkea myönteisen lopputuloksen varmistamisesta. Todetaan myös, että
”Mieluummin kivulias synnytys ja terve lapsi kuin helppo synnytys ja sairas lap-
si”. Keisarinleikkauksella lapsensa synnyttänyt jopa arvelee, että ”En ollut äiti
enkä mikään, koska en ollut synnyttänyt lastani normaalisti, kipujen kera.” (Th 48,
synnytykset 1976 ja 1977).

Jo valmennuksessa olisi naisia autettava pääsemään pois ”egoistisesta egosent-
risyydestä”  ja keskittymään lapseen eikä omiin tuntemuksiin:

”Äitejä olisi valmennettava pois egoistisesta egosentrisyydestä ajattelemaan lasta
eikä sitä, miten kivuliaalta itsestä tuntuu. Vaan ajattelemaan, että kohdun suun on
auettava, jotta lapsi voisi syntyä. Se ehkä saattaa tuottaa kipuakin, mutta lapsi ei
pääse syntymään jollei supistuksia ole. Kaikella on tarkoituksensa, ei meidän eli-
mistössä mitkään ole yhtään turhaa. Tuo kipukin on tarpeellinen meille. Se on mei-
dän kipuamme syntyä äidiksi. Se, mitä helpolla saa, ei sellaista arvosta. Kai se näin
on tässäkin asiassa.” (Th 33, synnytykset 1970 ja 1980-luvuilla)

Tämän kategorian (Ja ja Jb) käsitykset ovat ristiriidassa niille naistutkimuksen
ja naisen aktiivisuutta korostaville näkemyksille (ks. Kitzinger 1984; 1996; Balas-
kas 1988; Oakley 1984), joissa tuodaan esille naisen omien tuntemusten merkitys-
tä; naisen subjektiutta. Sen sijaan kategorian kokemuksissa on selkeitä yhtymä-
kohtia sellaiselle näkemykselle äitiydestä ja naisen roolista, joka korostaa äitiyden
ihannointia ja naisen omien tarpeiden unohtamista. (ks. Auvinen 1979; Niemelä
1980)  Mukana on sitä uhrautuvaisuutta, joka yleisesti liitetään äitimyytti-ajatte-
luun. Toisaalta näkemyksissä korostuu myös äidin ja lapsen välisen suhteen mer-
kitys, joka sopii maternalistiseen näkemykseen äitiydestä (ks. tarkemmin Nätkin
1997).

(K) Synnytys on naisen elämään kuuluva luonnollinen asia

Ka. Luonnon tarkoituksen täyttäminen

Kautta aikojen naiset ovat synnyttäneet

Tässä alakategoriassa yhteinen tekijä löytyy siitä, että  synnytys koetaan luonnol-
lisena tapahtumana. Synnyttäminen ei ole mikään sankariteko vaan luonnon tar-
koituksen täyttämistä. Biologia sanelee toimintaa ja tutkimushenkilöt tuovat nä-
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kemyksensä julki sanomalla: ”Kautta aikojen naiset ovat synnyttäneet.” Synny-
tykset koetaan helppoina ja lähes kivuttomina tapahtumina. Niissä ei tarvita ki-
vunlievitystä, eivät ainakaan nämä naiset ole sitä tarvinneet.  Kivunlievitykseen
suhtaudutaan kielteisesti. Luonnollisuus-ennakkoasenteen mukaisesti ei tarvita
valmennustakaan. ”Kaikki asiat kyllä loksahtavat sitten paikoilleen” -ajattelu ku-
vastaa hyvin näitä kokemuksia.  Synnytyksissä henkilökunnan toimilla ei ole suur-
takaan merkitystä, vaikka vuorovaikutusta synnyttäjän ja henkilökunnan välillä
on ollut riittävästi ja yleistunnelma myönteinen. Isä ei ole mukana synnytyksessä
eivätkä tutkimushenkilöt kaivanneetkaan heitä.

Synnytyksessä selvitään hyvin, vaikka eihän siinä kovasti tarvitse yrittää, kos-
ka ”Kaikki on ihmisruumiissa niin hyvin järjestetty”. Tutkimushenkilöt ovat tyy-
tyväisiä itseensä. ”Koin syntymän luonnollisena tapahtuma, joka on alku niin pit-
källe tapahtumasarjalle. Olin tyytyväinen itseeni ja onnellinen”. (Th 85, synnytys
1983). Synnytyksen aikana  mieliala on hyvä ja synnytyksen jälkeisiä tunnelmia
kuvataan ”hyvän olon tunteiksi”. Tämän kategorian käsityksissä esiintyy muista
kategorioista  poikkeavia ajatuskulkuja. Tutkimushenkilöt epäilevät kanssasisar-
tensa vaikeina koettujen synnytysten totuudenmukaisuutta: ”Onko nykynainen niin
huonoa tekoa, ettei kipuja siedä?”

Lähes kivuttomina koetuissa synnytyksissä ei tarvita lääkitystä eikä synnytyk-
sissä ole juuri rutiinitoimenpiteitä kummempia toimenpiteitä. Helpot synnytykset
innostavat hankkimaan näitä kokemuksia yhä uudestaan. Tutkimushenkilöt ovat
eräänlaisia ”luonnonlapsia”, joita tuleva ei pelota vaan jotka suunnistavat synny-
tykseen tämän näkemyksen mukaisesti. Kategorian luonnollisuus-käsitettä  ei pidä
sekoittaa esimerkiksi aktiivisynnytyksen ja luonnonmukaisen synnytyksen ideolo-
gioihin (ks. Balaskas 1988; Miettinen-Jaakkola 1992), joissa korostetaan naisen
omaa aktiivisuutta ja tietoisen, vaihtoehtoja kunnioittavan valmentautumisen mer-
kitystä.

Synnytyksen  luonnollisuus, helppous ja kivuttomuus tulevat esille seuraavista
otteista:

”Päätin tässä tarttua kynään ja kirjoittaa minäkin kokemuksistani, jotka olivat, täy-
tyy tosiaan tunnustaa, erittäin miellyttäviä kokemuksia minulle. Toinen pojistani
täyttää tulevassa toukokuussa 12-vuotta ja toinen nyt helmikuussa 6-vuotta. ...Minä
olen tässä pitkin syksyä lukenut ihmisten kokemuksia synnytyksistään, kun he ovat
lehtien palstoilla niitä kertoneet. En tiedä olenko minä jotenkin poikkeava, kun en
ole tuntenut mitään hirveitä kipuja, niin kuin jotkut ovat kirjoittaneet. Minä tein
ensimmäistä poikaani 22 tuntia ja  toinen tuli kolmessa tunnissa. Ne olivat kyllä
ihan luonnollisia tapahtumia.” (Th 30, synnytykset 1977 ja 1980)

”Hoitaja tutki minut, löi käsiänsä yhteen ja sanoi: ”Herrajestas! Kohtuhan on jo
viisi senttiä auki.” Mitäs siinä sitten kuin vaatteitten vaihtoon jos synnytykseen
mukaan mieli. Itse kävelin synnytyshuoneeseen, vaikka kärryjäkin tarjottiin. Tule-
va isä ei ollut mukana. ...Supistukset jatkuivat eivätkä olleet kummemmat kuin kuu-
kautiskivut. Minkäännäköistä lääkitystä ei tarvittu koko aikana. Aika vain meinasi
käydä pitkäksi, vaikka, niin oudolta kun se itsestänikin tuntuu, ehdin nukahdella
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supistusten välillä ja näin unta meidän lapsuuskodin naapurissa asuneesta vanhasta
miehestä. Ja sitten kolmen työntöpolton jälkeen maailmaan syntyi melkein neljä
kiloa painava ja 52 cm pitkä poikalapsi. Näin jälkeenpäin ajateltuna kivuttomuu-
teen ja helppouteen vaikutti varmasti suurimmalta osin se, ettei minulla ollut mitään
pelkoja synnytystä kohtaan. Enemmän pelkään hammaslääkärissä käyntiä kuin
mahdollista tulevaa synnytystä.” (Th 31, synnytys 1979)

Synnytys ei ole näille tutkimushenkilöille erityisen voimakas tunnekokemus.
Tähän alakategoriaan kuuluvat synnytyskokemukset (ks. myös Jb) löytävät vertai-
lukohdan Maslowin (1976) esittämistä tasankokokemuksista. Tällaiset kokemuk-
set ovat huippukokemukseen verrattuna enemmänkin tyytyväisyyden kokemuksia
kuin voimakkaan ekstaattisia kokemuksia.

Kb. Luojan naiselle antaman tehtävän täyttäminen

Ensiksi kiitin Taivaan Isää lahjastaan

Tässä tutkimushenkilöiden kokemukset liittyvät uskonnolliseen elämänasentee-
seen. Synnyttäminen merkitsee Luojan naiselle antaman tehtävän täyttämistä. Us-
konto on oman kulttuurimme keskeinen vaikuttajataho ja se tuli hyvin selkeästi
esille juuri näiden tutkimushenkilöiden kokemuksissa. He luottavat Jumalan apuun
myös synnytyksessään. Koetaan, että ollaan oikeassa paikassa ja Taivaan Isän val-
vonnassa. Tästä saadaan vahvuutta ja turvaa. Vaikka synnytys hieman pelottaakin,
apua on saatavissa: ”Minua synnytys etukäteen hieman pelotti, toisaalta ajattelin,
ettei se voi olla ylipääsemätön paikka, koskapa Luoja on sellaisen järjestyksen
luonut ihmissuvun jatkumiseksi.” Synnytykset koetaan normaaleina ja kipujen suh-
teen päästään helpolla. Kipulääkitystä ei olisi edes otettu, koska ”Synnytyskivut
kuuluvat synnytykseen”.

”Itse henkilökohtaisesti ajattelin mitä aikojen alussa Jumala sanoi Eevalle: ”Kivulla
pitää sinun lapsesi synnyttämän.” (Th 41, neljä synnytystä 1970-luvulla)

Hoitohenkilökuntaan asennoidutaan myönteisesti eikä haluta esittää omia toi-
veita synnytysasennon, liikkumisen tai muun suhteen. Asiantuntijat ohjaavat syn-
nytystä ja se sopii näille naisille oikein hyvin. Synnytyksen jälkeen äideille on
tärkeää kiittää auttajaansa. Todetaan, että ”Ensiksi kiitin Taivaan Isää lahjastaan”.
Tunnelmat ovat kaiken kaikkiaan myönteisiä ja iloitaan uudesta elämästä. Ajatuk-
set uusista synnytyksistä ja lapsista eivät ole lainkaan vieraita.

”Oi sitä iloa, kun siskot saivat pienen veljen. En tiennyt itkeäkö vai nauraa. Ensiksi
kiitin Taivaan Isää lahjastaan. Hänen johdatuksensa oli auttanut minua ja perhettä-
ni.” (Th 41, neljä synnytystä 1970-luvulla)

”En ole koskaan saanut ilokaasua enkä happea, aina on mennyt työntövaihe hyvin.
Minulla ei ole mitään huonoa sanottavaa synnytyksistä, minusta lapsen synnytys on
aivan semmoinen, kun Luoja on sen tarkoittanutkin. Se, että se on toiselle vaikeaa,
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johtuu varmaan siitä, että moni on jo etukäteen ensimmäisten isompien polttojen
tullessa asennoitunut synnytykseen kärsimyksenä ja sehän siitä sitten ilman muuta
tulee. Myönnän kyllä, että varmasti on todella vaikeita synnytyksiä. Minä en ole
koskaan edes huutanut.” (Th 42, neljä synnytystä 1970-80-luvuilla)

(L) Synnytys on vuorovaikutustapahtuma; yhteistyötä tai yhteistyön
epäonnistumista synnytykseen osallistuvien osapuolten välillä

Tähän kategoriaan kuuluvat kokemukset synnytyksestä eri henkilöiden välisinä
vuorovaikutustapahtumina. Ne sisältävät myönteisyys–kielteisyys-ulottuvuuden.
Myönteistä, vuorovaikutteista synnytystä kuvataan ”elämän kauneimmaksi, mer-
kityksellisimmäksi, ihanimmaksi tai rikastuttavimmaksi kokemukseksi”. Synnytyk-
set sisältävät myönteisiä asioita. Eikä pelkästään myönteisiä asioita, sillä synny-
tystä on kuvattu myös ”iloksi”. Kielteisinä koetuissa vuorovaikutustapahtumissa
synnytystä kuvataan ”kaaokseksi, objektivoivaksi tai elämän hirveimmäksi koke-
mukseksi.” Onnistuneen synnytyskokemuksen ainekset löytyvät kunnossa olevista
vuorovaikutussuhteista ja epäonnistumisen ainekset puutteellisista tai täysin kat-
kenneista vuorovaikutussuhteista hoitohenkilökunnan kanssa.

La. Synnyttäjän ja henkilökunnan hyvä yhteistyö

Tunsi olevansa ihminen eikä mikään tapaus

Tässä synnytyksen merkitys muodostuu synnyttäjän ja henkilökunnan hyvästä
vuorovaikutussuhteesta. Isä ei ole pääsääntöisesti mukana. Joko nainen tai mies
itse ei sitä halua tai synnytyssairaala ei päästä miestä synnytykseen. (Perhesynny-
tys ei ollut 1970-luvulla eikä vielä 1980-luvun alussakaan mahdollinen kaikkialla
Suomessa.) Kiitos hyvästä yhteistyöstä kohdistuu pääasiassa kätilöihin. Kaikki on
mennyt hyvin juuri heidän ansiostaan. Koetaan, että henkilökunta kuuntelee syn-
nyttäjää. Tämän lisäksi on mahdollista vaikuttaa omassa synnytyksessä.

Tutkimushenkilöt korostavat, että henkilökunnan rooli on johtava ja että se oli
hyvä asia. Synnytystapahtuma ei ollut valtapeliä. Henkilökunnan toimiin oli mah-
dollista luottaa ja antaa heille selkeä asiantuntijan rooli. Synnytystilanteet on koet-
tu turvallisina, vaikka synnytyksissä oli yllättäviäkin piirteitä. Kokemuksista vä-
littyy, että henkilökunta on läsnä ja kohtelee synnyttäjiä inhimillisesti. Henkilö-
kunnan toiminta koetaan asiallisena, kannustavana ja kuuntelevana. Tunnetaan,
että synnyttämisen hetket on mahdollista elää yhdessä. Näin koetuissa synnytyk-
sissä on sijaa tunteille, joita saatiin myös osoittaa.

”Minulla oli aivan ihana kätilö. Hän oli koko ajan hengessä mukana. Näin jälkeen-
päin ajateltuna se tuntuu aivan uskomattomalta. Kätilö antoi työntöpolttojen tulles-
sa työnnellä hiljakseen ja rauhoitteli minua sillä, että kaikki menee hienosti ja tyttö
tulee. Hän kun oli kuulemma tyttöjen kätilö. ...Kun lapsen pää oli jo ulkona, kätilö
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pyysi minua nousemaan ylös, että näkisin kumpi meille tulisi. Niin teinkin. Kätilö
huusi: ”Nyt sai sotapoika pojan.” Minä aloin nauramaan, sillä olin niin onnellinen.
Kätilö nauroi ja sanoi, että olen mainio synnyttäjä.”
(Th 42, 4 synnytystä 1970  ja 80-luvuilla)

”Olin XX-paikkakunnalla synnyttämässä ja minusta siellä oli hyvä olla. Henkilö-
kunta oli mukavaa ja siellä tunsi olevansa ihminen eikä mikään yksi tapaus vaan.
Minulla oli ihana kätilö luonani koko ajan, lukuun ottamatta joitain pieniä pausseja.
...Minulla oli kova tarve ponnistaa, mutta en saanut ja kätilö henkitteli kanssani
koko ajan, mikä oli minusta hyvä asia. Muutenkin hän oli kanssani. Ponnistus ta-
pahtui minusta hyvin, sillä nostin jalkani kätilön ja avustavan apuhoitajan lanteille
ja pidin omista polvistani kiinni. Ja koko ajan kätilö neuvoi henkityksessä ja muus-
sa. Kaikki sujui hyvin. Minusta oli niin ihanaa, kun poika syntyi. Minulle oli synny-
tys myönteinen tapaus.” (Th 49, synnytys 1982)

Myös lääkäri kuvataan ymmärtävänä osapuolena, mutta yleensä onnistunut
vuorovaikutus koskee toimivaa suhdetta kätilön kanssa. (vrt. Haaramo 1995) Käti-
löt ovat ymmärtäviä ja auttavia henkilöitä. He eivät ole pelkästään ymmärtäviä,
sillä myös napakka kätilö voi lisätä synnyttäjän turvallisuuden tunteita.

”Ja molempien synnytysten apuna olleista kätilöistä ja muusta henkilökunnasta on
vain hyvää sanottavaa. Minulle ainakin tuolla hetkellä kätilö tuo turvallisuuden tun-
netta osaavuudellaan, varmuudellaan ja ystävällisyydellään ja tarpeen tullen ko-
mentelullaan. Ja sen myönnän, että en olisi kaikkia ohjeita silloin tajunnut ellei niitä
olisi sanottu päättäväisesti ja toistettu monta kertaa. Tunsin olevani varmoissa kä-
sissä.” (Th 55, synnytys 1979)

Näistä kokemuksista välittyy, että henkilökunnan toiminnalla ja etenkin käti-
lön persoonalla on suuri merkitys synnytyskokemuksen muotoutumisessa. Tässä
alakategoriassa myönteisessä ja seuraavassa alakategoriassa (Lb) kielteisessä mie-
lessä. Synnytys muodostuu tässä erääksi elämän tärkeimmäksi tapahtumaksi. Ki-
vut eivät suuremmalti häiritse synnyttäjää eikä kipulääkitystä yleensä tarvita. Lap-
si tuntuu omalta heti synnytyksen jälkeen ja ollaan tyytyväisiä itseen ja omaan
toimintaan synnytyksessä. Kokemuksen ydin löytyy onnistuneesta vuorovaikutuk-
sesta. Yhteisöllisyys on koettu merkityksellisenä tekijänä. Synnytyksen jälkeen
todetaan, että ”Elämäni on saanut uutta lämpöä” ja tunnetaan olo ”maailman
onnellisimmaksi äidiksi”.

Hoitohenkilökunnan ja synnyttäjän toimivan vuorovaikutuksen merkitys on
todettu monessa muussa tutkimuksessa. Aihetta on käsitelty esimerkiksi Kiviluo-
don (1979) tutkimuksessa. Myös hoitotieteen (ks. Vehviläinen - Julkunen 1983;
1994; Haaramo 1995; Laanti 1989 jne.) tutkimuksissa on korostettu hoitohenkilö-
kunnan toiminnan osuutta synnytyskokemuksen muotoutumisessa.
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Lb. Synnyttäjän ja hoitohenkilökunnan katkennut vuorovaikutus

Henkilökunta käveli ylitseni

Tässä kokemukset liittyvät alistettuna oloon sekä pahoinpitelyn ja objektina ole-
misen tuntemuksiin. Kokemukset ovat kauhukokemuksia (vrt. Cosslett 1994).
Kokemuksiin liittyy avuttomuuden, häpeän, turvattomuuden, vihan ja nöyryytyk-
sen tunteita; voimakkaita kielteisiä tunteita. Näissä synnytyksissä vuorovaikutus
henkilökunnan kanssa on joko kokonaan poikki tai hyvin huono. Äidin ääntä ei
kuunnella päätöksiä tehtäessä. Pyynnöistä huolimatta kipulääkitys evätään ja  hen-
kilökunta on töykeä synnyttäjälle. Tähän alakategoriaan kuuluvat niiden tutkimus-
henkilöiden kokemukset, jotka eivät jaksa nousta vastarintaan vaan alistuvat. He
tuntevat itsensä kohtelun jälkeen huonoiksi synnyttäjiksi, jopa huonoiksi ihmisik-
si. Koetaan, että yksi elämän tärkeimmistä hetkistä oli pilattu. Epäonnistuminen
aiheuttaa itsetunnon alenemista. Tutkimushenkilöt vetäytyvät itseensä tai masen-
tuvat.1

Synnytyksissä on paljon tekniikkaa ja lääketieteellisiä toimenpiteitä ja kivut
näyttelevät isoa osaa. Synnytykset on koettu vaikeina. Tämän alakategorian koke-
muksissa synnytyksen epäonnistuminen on aiheutunut henkilökunnan toiminnas-
ta. Koetaan, ettei naisilla ole synnytyksissä minkäänlaista vaikutusvaltaa. Jälkeen-
päin ihmetellään itsekin, miksi suostuttiin huonoon kohteluun. Toisaalta kivuista
ollaan niin väsyneitä, ettei pystytä enää ponnistamaan, saati sitten pitämään puo-
lia.

Henkilökunnan suhtautuminen ja toiminta pilaavat kokemuksen. Kokemukset
ovat kipeitä, ”Henkilökunta käveli ylitseni” ja oma itse koetaan ”esineeksi, ei ih-
miseksi”. Niinpä synnytyksessä koetaan sellaista turvattomuutta ja huonoutta, yk-
sinäisyyttä ja pelkoja, jota ei aiemmin oltu koettu.

”Työntöpolttojen alettua oli kipu selässä sanoinkuvaamaton – samalla kun työntö-
poltto tuli, se myös ”sammui” silmänräpäyksessä. Tätä ei kätilö uskonut vaan minä
hänen mielestään valehtelin. Sain kuulla myös ääntelyjeni seurauksena seuraavaa:
”Et sinä huutanut tätä lasta alulle pannessasikaan” ja ”Kyllä minä ymmärtäisin, jos
olisit 20-vuotias, mutta olet jo kolmekymppinen”. Välillä ajattelin, että huudan lu-
jasti apua, sillä tuntui, etten selviäisi tämän ihmisen kynsistä. Menetin otteeni koko
tapahtumaan. ... Vaikka tämä avustajani myöhemmin puolusti käytöstään ammat-
tinsa varjopuolilla, ei se häivyttänyt silloin eikä vielä tänä päivänäkään sitä sisäistä
tuskan tunnetta, jonka sain kokea tilanteen herkkyydestä huolimatta.”
(Th 71, synnytys 1983)

”Synnytys oli kauhea kokemus. Se kesti noin 12 tuntia ja kymmenen tunnin ajan
minulla oli sietämättömän kovia kipuja. Mitään todellista lievitystä kipuihin en saa-
nut. Sain kyllä jotakin lievää kipulääkettä, mutta se ei auttanut yhtään mitään. Pyy-
sin epiduraalipuudutusta, mutta sitä ei annettu. En tiedä, olisinko saanut kipulievi-
tystä, jos olisin valittanut suureen ääneen ja pitänyt meteliä. Näin jälkeenpäin ih-
mettelinkin, miksi kärsin kipuni aivan hiljaa ja valittamatta. Ponnistusvaiheen alka-
essa olin sekaisin ja väsynyt. Ponnistamisesta ei tullut mitään. En osannut kohdistaa
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ponnistusvoimaa alapäähän vaan se meni kasvoihin. Juuri vuoroon tullut kätilö moitti
ja syytteli minua. Hän oli sitä mieltä, että en yritäkään ponnistaa. Hän myös vihjaili,
että jos lapsi jotenkin synnytyksessä vahingoittuu, se on minun syyni. Kätilön moit-
teet saivat minut lopulta niin sekaisin, että jouduin pakokauhun valtaan. Tuli sellai-
nen tunne, että kaikki menee nyt pieleen ja se on minun syyni. Lopuksi lapsi saatiin
vatsasta painalla ulos. Koko synnytyksestä jäi ilkeä olo. Ei edes lapsen saaminen
vatsan päälle ja hetken kuluttua imemään tehnyt oloani paremmaksi. Tunsin itseni
todella huonoksi ja kelvottomaksi.” (Th 73, synnytys 1982)

Synnytyksen lopputuloksena on tunne ”Lapseni on nyt tehty” (joka kyllä saat-
toi muuttua ajan kuluessa) eikä vastasyntyneestä pystytä iloitsemaan, sillä ”Minut
oli lyöty maahan sekä fyysisesti että henkisesti”. Henkisesti maahan lyöty hokee
”Tapoin lapseni, tapoin lapseni”. Kokemuksia on mahdollista verrata Maslowin
(1976; 1987) esittämiin laaksokokemuksiin, jotka kuvaavat elämänkulun kaikkein
pahimpia ja epämiellyttävimpiä tai tuskallisimpia kokemuksia. Tällaisen koke-
muksen aikana ihminen voi kokea itsensä tai minän tukahdutetuksi ja kokemuk-
sen traumaattiseksi. Kyseessä on vahva tunnepitoinen ja järkyttävä kokemus. Coss-
lett (1994) puhuu vastaavasti synnytyksen kauhukertomuksista. Tällaisissa synny-
tyskokemuksissa nainen oli kokenut täydellisen kontrollin menetyksen tunteen ja
synnytyksestä oli muodostunut hänelle eräänlainen sairaskertomus. (emt., 156-
157.)

Olen poiminut seuraavat henkilökunnan toimintaan liittyvät toiveet tämän ala-
kategorian tutkimushenkilöiden kertomuksista. Näin synnyttäjien mielestä voitai-
siin ehkäistä kielteisten kokemusten toistuminen:

- hoitohenkilökunnan määrää on lisättävä, jotta sama henkilö (erityisesti kätilö) voisi
huolehtia synnyttäjästä koko synnytyksen ajan
- synnyttäjälle on kerrottava niistä toimenpiteistä, joita hänelle tehdään
- synnyttäjän toivomuksia (esim. synnytysasennon ja kipulääkityksen suhteen) ja
tuntemuksia on kuunneltava
- synnyttäjään tulee suhtautua ihmisenä; subjektina eikä objektina
- kaiken kaikkiaan äidit pyytävät henkilökunnalta asiallista ja inhimillistä kohtelua,
koska on tärkeää ”antaa tilanteelle arvoisensa puitteet”

Vastaavanlaisia kokemuksia hoitohenkilökunnan käytöksen merkityksestä löy-
tyy hoitotieteen piirissä tehdyistä tutkimuksista ja esimerkiksi Suonio et al. (1993)
tutkimuksesta, jossa todettiin äideille tuottavan ahdistusta pelko hoitohenkilökun-
nan epäystävällisyydestä sekä naistutkijoiden kriittisistä kirjoituksista, joissa ar-
vostellaan synnytyksen asiantuntijoiden valtaa suhteessa synnyttäjään. (esim.
Oakley, 1984; Martin, 1987; Hemminki 1988;  Miettinen-Julkunen 1992.)
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Lc. Synnyttäjän, henkilökunnan ja isän hyvä yhteistyö

Sairaala oli maailman paras kuten myös mieheni

Synnytyksen merkitys löytyy tässä niistä turvallisuuden ja tyytyväisyyden tunteis-
ta, joita henkilökunnan kannustus ja synnyttäjän toiveiden kuuleminen on aikaan-
saanut. Mutta eivät vain henkilökunta ja synnyttäjä ole toimineet yhteistyökykyi-
sesti. Synnytys on ollut eräänlainen tiimikokemus, jossa mukana ovat olleet niin
synnyttäjä, tuleva isä kuin sairaalan henkilökunta. Yhteistyö on toiminut hyvin.
Synnytyskokemus on ollut ”siihenastisen elämäni paras”. Henkilökunta on läsnä
eikä synnyttäjää ole kohdeltu objektina kuten edellä: ”Synnyttäjän yli ei ole kävel-
ty”. Samaan tapaan kuin hoitohenkilökunnan ja synnyttäjän yhteistyö-kategorias-
sa, synnytyskivut eivät ole keskeinen tekijä. Kivut kuvataan siedettäviksi eikä ki-
vunlievitystä juuri tarvita. Synnyttäjät kokevat itsensä luottavaisiksi ja tuntevat
olevansa hyvissä käsissä. Synnytyksen jälkeen mieliala on korkealla. Ollaan tyy-
tyväisiä omaan toimintaan, elämään ja onnellisia vastasyntyneestä.

Tyytyväisyys vuorovaikutuksen onnistumisesta tulee esille seuraavassa mm.
siitä, että hoitajista puhutaan etunimillä kuin puhuttaessa omista ystävistä. Hoita-
jat koettiin läheisinä auttajina. Myös oma kumppani on seuraavassa esimerkissä
mukana ja vaikka kumppani on hämillään, välittyy kokemuksesta lämpö ja rakka-
us:

”Brita käy välillä kuuntelemassa ja kysyy haluanko synnytyshuoneeseen. En halua
vielä. Pyöriskelen sängyssäni ja yritän kuluttaa aikaa. ...Kahdeksan tienoissa soitan
anopille ja lähetän terveisiä Markulle, että hän voi tulla. Markku tulee vähän yli
yhdeksän ja siirrymme pieneen huoneeseen vastapäätä synnytyshuonetta. ...Nyt
minulla on oikeita voimakkaita supistuksia ja alkaa tuntua sietämättömältä. En ha-
lua missään nimessä makuulle. Minä kävelen, kävelen edestakaisin. Ensin huoneessa
ja sitten käytävällä. Välillä yritän istua. Lapsi potkii joka supistuksen välillä. Kello
on kymmenen. En halua muuta kuin kävellä – minusta tuntuu, että kipu yltyy sietä-
mättömäksi, jos pysähdyn. Seidi katsoo minua ja sanoo: Ja, det där skall räcka ända
tills i morgon bitti. Hän kysyy myös haluanko mennä sänkyyn? ...Kello puoli kak-
sitoista sanon Britalle, että haluan kipulääkettä. Brita tulee ruiskun kanssa, mutta ei
anna lääkettä vielä. Käyn kapealle, liian kapealle sängylle pitkäkseni ja saan huo-
van. Brita sanoo tutkivansa minut ensin ja tutkittuaan sanoo hätäisesti: ”Men det
kommer ju just.” Minulla on kaamea olo, haluaisin ponnistaa ja pyörin kuin väkkä-
rä. Puristan Markun kättä niin kovaa kuin jaksan ja Markku katsoo minua avutto-
man näköisenä. Brita ja Seidi haalivat kokoon tarvittavia välineitä. Minulla on epä-
todellinen olo. Minäkö se olen tosiaan, synnyttämässä. Tämä on sitä nyt. Saan kääntyä
selälleni ja Brita puhkaisee kalvot. Nyt saan jo ponnistaa. Tämäpä on miellyttävää,
kipu on tiessään. Ponnistan viisi kertaa ja lapsi on ulkona. ”Det är en pojke” sanoo
Brita ja kello on 24.20. Siis sunnuntailapsi. ...Seidi tuo pestyn ja puetun vauvan
viereeni ja sen jälkeen molemmat kiiruhtavat toiseen huoneeseen. Me jäämme kol-
mistaan. Poika makaa silmät kiinni naama punaisena. Hänestä lähtee maailman ihanin
tuoksu ja hetki on siihenastisen elämäni paras.” (Th10, synnytykset 1977 ja 1980)
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Synnyttäjälle on tärkeää henkilökunnan ammattitaito. Sen mukanaan tuoma
turvallisuuden tunne on niin voimakas, että ollaan valmiita tulemaan kaukaakin
nimenomaan tähän sairaalaan synnyttämään.

”Yöllä menimme sairaalaan, XXX:n sairaalaan, jossa isä sai olla mukana synnytyk-
sessä. Kello kolme olin synnytyshuoneessa. Kätilöni XX oli suorastaan äidillinen.
Hän on itse monen lapsen äiti, joten hän osasi todella rauhoittaa. Mieheni seurasi
koneesta polttojen alkamista ja kertoi niistä minulle ennen kuin itse tunsin polton
alkavan. Näin saatoin aloittaa läähättämisen, joka auttoi minua suunnattomasti. En
tuntenut kipua juuri lainkaan. Pystyin rentoutumaan myös paremmin ja selkäkipuni
olivat lähes olemattomat. ....Lapsemme, tytär, syntyi kello 6.30 aamulla normaalis-
ti. Minulle jäi synnytyksestä ja koko sairaalassa olemisesta hyvä muisto. XXX on
kuuluisan hyvä paikka synnyttää, monet tulevat Jyväskylästä asti sinne, jos pääse-
vät eikä vain sen vuoksi, että isä pääsee siellä mukaan vaan myös sen vuoksi, että
henkilökunta on kerrassaan ihanaa. Kiitos pienen osaston. Asumme tällä hetkellä
ulkomailla, eikä perheessämme ole muita lapsia kuin tyttäremme. Mutta mikäli
perheemme tästä tulevaisuudessa kasvaa, olen hyvin onnellinen, jos pääsen XXX:n
synnyttämään.” (Th 8, synnytys 1978)

Vaikka tämän alakategorian synnytykset tapahtuvat usein henkilökunnan oh-
jeiden ja toimenpiteiden mukaisesti, tutkimushenkilöt olivat aistineet tapahtumas-
sa sen, että jos he olisivat esittäneet enemmän omia toiveita, niitä olisi kuunneltu
ja pyritty mahdollisuuksien mukaan toteuttamaankin. Henkilökunnalta saadaan
myös tukea ongelmatilanteissa. Ylipäätänsä äidit kuvasivat itsensä onnellisiksi.
Lapsen syntymä yhdessä kumppanin kanssa oli yksi elämän kohokohta ja hoito-
henkilökunta oli mukana aktiivisesti tukemassa tätä. Suhde kumppaniin oli hyvä,
jopa parantunutkin synnytyksen myötä. Synnytys on kokemuksena pelkästään
myönteinen ”En antaisi mistään hinnasta pois” ja ”Valtaisa elämys, josta jäi vain
miellyttäviä muistoja”.

Ld. Synnyttäjän ja tulevan isän hyvä yhteistyö

Lapsen syntymän ilo on jaettua iloa

Yhteinen tekijä löytyy tässä hyvästä yhteistyöstä synnyttäjän ja lapsen isän välillä.
Synnytys on ”hieno yhteinen perhekokemus” tai ”Me teimme sen” -kokemus.
Tunnetaan, että mies ymmärtää ja elää tunteet synnyttäjän kanssa ja lapsen synty-
mä on ollut molemmille tärkeä: ”Lapsi, elävä ihmeemme”. Kokemus on pelkäs-
tään myönteinen. Lapsen syntymä on niin ihmeellinen tapahtuma, että ”synnytys-
kivut katosivat hetkessä”. Edellisestä alakategoriasta tämä eroaa siinä, että hoito-
henkilökunnan toiminta oli koettu jollain tasolla ongelmallisena: yhteistyö ei kai-
kilta osin toiminut.
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Synnytyksen merkitys löytyy parisuhteen toimivuudesta. Isä on mukana syn-
nytyksessä ja nainen kokee, että hän saa kumppaniltaan tukea, eikä pelkästään
selän hierojana ja tulkkina vaan nimenomaan henkisenä tukena. Lapsen syntymän
ilo on jaettua iloa. Perhe syntyy. Synnytystapahtuma kuvataan eräänä elämän par-
haista kokemuksista.

”Vihdoin kuulin tutun rakkaan äänen ja näin mieheni vieressäni. Ehdin jo välillä
rukoilla, että tästä kun vielä selviäisin. Synnytyksen hoitava kätilö tutki paikat ja
sanoi, että anna tulla vaan. Tunsin kuinka lapsi ponnisteli eteenpäin. Välillä huilasin
ja taas työnsin. Ja ”Vielä kerran” kaikui korvissani ja minä työnsin. ...Mieheni hoki,
että ponnista, kun tuli taas ponnistussupistus. Ja minä ponnistin. Välillä leikattiin
välilihaa ja sitten tuli vauvan pää. Mieheni sanoi, että ”Sillä on tukkaa, rakas”  ja
hoitaja auttoi lapsen maailmaan. Kuului kilkettä ja kalketta ja loppujen lopuksi par-
kaisu. Meidän lapsemme oli syntynyt. En tiennyt itkeä vai nauraa. Puristin miestäni
kädestä ja sanoin, että me teimme sen. Sillä välin kun minua ommeltiin, mieheni
meni juniorin kanssa pesulle ja suorittamaan ensimmäiset mittaukset. ...Kun paikat
oli kursittu kokoon sain mieheni ja vauvan luokseni ja jäimme kolmistaan huonee-
seen. Me kolme olimme ensimmäiset elintunnit yhdessä.” (Th 4, synnytys 1983)

”Synnyttäminen on valtava kokemus varsinkin kun sen kokee yhdessä miehensä
kanssa. Mieheni suhtautui kumpaankin synnytykseemme erittäin myönteisesti ja
sain häneltä kaiken tuen koko synnytyksen ajan.” (Th 7, synnytykset 1979 ja 1983)

Tämän kategorian synnyttäjien kokemukset ovat yhteneviä ”Operaatio perhe”
-tutkimuksen kanssa, jossa todetaan, että isä on naisen paras tukija synnytyksessä.
Vielä 1980-luvulla käytiin kädenvääntöä siitä, pääsevätkö isät mukaan synnytyk-
seen vai ei. Edellä mainitun tutkimuksen myötä ovet avautuivat isille kaikkialla
maamme synnytyssairaaloissa. Näitä näkemyksiä isän rohkaisevasta ja myöntei-
sestä roolista synnytyksessä vahvistavat myös tämän alakategorian synnyttäjien
kokemukset.

(M) Synnytys merkitsee epäonnistumista: taistelua kipuja vastaan,
yksinäisyyttä ja äidin unohtamista

Ma. Taistelu kipuja vastaan ja pettyminen oman kehon toimintaan

Pitkään en kotonakaan halunnut puhua kokemuksistani

Tähän alakategoriaan kuuluvat kokemukset, joissa synnytys merkitsee epäonnis-
tumista, jonka kovat kivut ja pettyminen oman kehon toimintaan aikaansaavat.
Synnytyksen aikana ajatellaan koko ajan vain sen loppumista. Lasta ei paljon eh-
ditä ajattelemaan, sillä kaikki energia kuluu omaan selviytymiseen. Synnytyksen
loppuminen merkitsee helpotusta piinasta. Naiset ovat tyytyväisiä lähinnä siitä,
että se vihdoinkin on ohi. Synnytyksissä koetaan turvattomuuden tunteita ja erilai-
sia järkytyksiä. Nämä järkytykset johtuvat siitä, että synnytyksissä käytetään ei-
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tuttuja toimenpiteitä, esimerkiksi imukuppia ja/tai pitkän alatiesynnytyksen jäl-
keen joudutaan yllättäen keisarinleikkaukseen. Synnytyksiin liittyy paljon epäon-
nistumisen tunteita: esimerkiksi silloin, kun nainen ei itse pysty ponnistamaan
lasta  maailmaan. Kipupihdeissä rimpuileva synnyttäjä on kokenut maailmanlo-
pun tunnelmia, ”käynyt kuoleman porteilla” ja vannonut (usein myös toteuttanut
uhkauksensa), että ”Tämä jää viimeiseksi kerraksi” tai kokenut ”koko ihmisar-
vonsa menetyksen”.

”Tunsin todellakin epäonnistuneeni synnyttäjänä, kun en saanut vauvaa aikaan omin
voimin. Olin masentunut. Niin kuin olin päättänyt, että nyt menee hyvin.”
(Th 27, synnytykset 1975 ja 1983)

”Vain raastavaa tuskaa uudelleen ja uudelleen. Muistan, kuinka heräsin tärinään ja
leimahtavaan kipuun, joka voimistui ja eteni kovemmaksi, sietämättömäksi. Olin
kivusta niin väsynyt, että supistuksen lakattua vaivuin heti uneen. Selkää ja koko
ruumista poltti. Yritin etsiä asentoa tai keinoa, millä se hellittäisi, mutta mikään ei
auttanut. ...Kahdeksan ja puoli tuntia äitiyskortin mukaan tuota kesti, viimeiset nel-
jä tuntia pelkkää sumeaa tuskaa aina lyhenevin tauoin.” (Th 55, synnytys 1983)

Näihin epäonnistumisen tunteisiin on osasyynä se, että vuorovaikutus henkilö-
kunnan kanssa ei ole kaikin puolin kunnossa. Erimielisyydet henkilökunnan kans-
sa eivät kuitenkaan muodostu tärkeimmäksi kokemusta määrittäväksi tekijäksi.
Henkilökunnan toiminta koetaan kielteisenä lähinnä siksi, että se kieltäytyy anta-
masta kipulääkitystä. Synnyttäjät olisivat omasta mielestään tarvinneet tehokasta
kipulääkitystä. Osa saa jossain vaiheessa lääkitystä, mutta lääkitys ei auta. Synny-
tyskokemus muodostuu näin kipujen ympärille.

Naiset kokevat, että heidän oma kehonsa on pettänyt heidät. Epäonnistumisen
syy ei ole tässä hoitohenkilökunnan käytös vaan oman kehon toiminta. Synnytyk-
sen aikaiset tunteet sisältävät pakokauhua, ajan ja paikan tajun menettämistä, tur-
vattomuutta, epätoivoa, järkytyksiä ja kuolemanpelkoa. Lapsen kohtaaminen ki-
vuliaan ja kärsimyksiä tuottaneen synnytyksen jälkeen sujuu kompastellen. Epä-
onnistumisen tunteita lisää se, ettei valmennuksessa oltu riittävästi kiinnitetty huo-
miota poikkeaviin synnytyksiin, joiksi nämä tutkimushenkilöt oman kokemuk-
sensa lähinnä kirjaavat. Myöskään synnytyskivuista ei oltu puhuttu totuudenmu-
kaisesti, joten moni kokee epämiellyttävän yllätyksen kipujen suhteen. Tässä kate-
goriassa tulee esille orastava kriittisyys vallitsevia käytäntöjä kohtaan.

”Poikani syntyi 25.4.-82 ja päivää vaille kaksi viikkoa yliaikaisena. Hän painoi 4 kg
180 gr ja oli 51 cm pitkä. Synnytys kesti 25 tuntia. ...Eniten järkytyin niistä kivuista,
joita syntymä aiheutti. Neuvolan opastuksen mukaan se kyllä vähän nipistää. ...Mie-
lestäni kyllä nuoria odottavia äitejä pitäisi realistisesti valmentaa kohtaamaan kivut.
Ne eivät vain ”nipistä” tai tunnu vaan ne todella sattuvat. Se on niin huumaavaa
kipua, että vielä nytkin, kohta kaksi vuotta tuon tapahtuman jälkeen, koen väristyk-
siä ajatellessani sitä tapahtumaa enkä vielä nytkään pysty toisten äitien tavoin pu-
humaan avoimesti siitä. ...Tiedän, että aina kerron totuuden jokaiselle odottavalle
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äidille, joka kysyy minulta synnytyskivuista. Ehkä olen normaalia herkempi koke-
maan kipuja, mutta suoranainen valehtelu tai uskottelu, ettei kipuja mukamas ole,
on väärin.” (Th 82, synnytys 1982)

Voimakkaita synnytyskipuja kärsineet naiset eivät ole tyytyväisiä saamiinsa
kivunlievitysmenetelmiin. Lievemmissä kivuissa apua on saatu. Toisaalta tutki-
mushenkilöt mainitsevat myös sen, että ainakaan ensisynnyttäjällä ei ollut vertai-
lukohtaa siihen, miltä olisi tuntunut, jos ei olisi saanut minkäänlaista liennytystä.
Kaikkein tyytyväisimpiä oltiin epiduraalipuudutukseen, jota ei 1980-luvulla (saati
1970-luvulla) ollut kaikkien saatavilla. Monissa sairaaloissa ei ollut riittäviä anes-
tesialääkäreiden vakansseja ja toisaalta synnytysten ruuhkahuiput (yöaika ja tietyt
kuukaudet) vaikeuttivat epiduraalin saamista.

Oma toiminta synnytyksessä on ristiriitainen kokemus. Kipu on vienyt kyvyn
tilanteen hallintaan. Aiemmissa tutkimuksissa (ks. Kiviluoto 1979; Ruusuvuori
1992; Cosslett 1994) on todettu, että synnyttäjälle on erityisen tärkeää, ettei hän
tunne menettävänsä tilanteessa otettaan. Naisten kokemuksissa korostuu se, että
kaikesta huolimatta yritetään sinnikkäästi toimia neuvolan ja henkilökunnan oh-
jeiden mukaisesti. Tällöin koetaan, ettei neuvolan valmennuksesta ole juuri mi-
tään apua.

Kategorian synnytyskuvaukset ovat eräänlaisia sairauskertomuksia (vrt. Coss-
lett 1994) ja naisen energia valuu synnytyskipujen kanssa kamppaillessa ja kaikki
muu jää taka-alalle. Synnytystapahtuman rutiinit ja toimenpiteet ovat astuneet
keskeiseen roolin ja synnytyskokemus on naiselle ennen kaikkea kielteinen. Syn-
nytyksen aikana naiset eivät koe myönteisiä tunteita (onnea lapsesta, ylpeyttä omasta
suorituksesta jne.). Synnytyksen aikana ainut siedettävä vaihe ajoittuu supistusten
väliseen aikaan. Myönteiset tunteet lasta kohtaan (sikäli kun niitä pystytään tunte-
maan) tulevat vasta sitten, kun kaikki on jo ohi.

Näiden tutkimushenkilöiden kokemukset löytävät vertaisensa myös Maslowin
(1976; 1987) laaksokokemuksista. Laaksokokemukset ovat elämänkulun kaikkein
pahimpia, traagisimpia, epämiellyttävimpiä tai tuskallisimpia kokemuksia. Tällai-
sen pohjakokemuksen aikana henkilö voi kokea itsensä estyneeksi, turhautuneeksi
jne. Kyseessä on vahva tunnepitoinen ja järkyttävä kokemus.

Mb. Äidin unohtaminen

Olin yksin ja kytkettynä kaikkiin mahdollisiin laitteisiin

Synnytys merkitsee tässä teknistä, rationaalista ja toimenpidekeskeistä tapahtu-
maa.  Keskeinen tunne synnytyksessä on yksinäisyys. Ei ole toimivaa vuorovaiku-
tusta henkilökunnan kanssa. Se on mahdotonta, sillä henkilökunta lähes puuttuu
synnytyksestä. Se on korvattu teknisellä valvonnalla: koneilla ja monitoreilla. Tut-
kimushenkilöt joutuvat olemaan pitkiä aikoja yksin ja hoitajat käyvät äärimmäi-
sen harvoin synnyttäjän luona. Lapsen isä ei ole mukana synnytyksessä.
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Synnytykset oli käynnistetty joko Partolac-tipan2 avulla tai puhkaisemalla si-
kiökalvot. Synnytyksiä oli haluttu nopeuttaa näillä toimenpiteillä, vaikka synnyt-
täjät eivät itse halunneet sitä. Synnytyksissä joudutaan käyttämään erikoistoimen-
piteitä, esimerkiksi imukuppia ja/tai keisarinleikkausta. Näin koetuissa synnytyk-
sissä keskeisiä tunteita ovat väsymys, yksinäisyys ja usein myös surullisuus. Tut-
kimushenkilöt kokevat myös vieraantuneisuuden tunteita. Unohdetaan, mitä ol-
laan tekemässä. ”Lapsi, mikä lapsi?” saatetaan kysyä. Ajan ja paikan taju katoaa.
Kun lapsi syntyy, hän tuntuu vieraalta. Synnytyksen jälkeen nainen on lukossa
eikä  halua lasta vierelleen.

Synnytystapahtumaan liittyvät kokemukset tukevat vallitsevaa teknologis-lää-
ketieteellistä näkemystä synnytyksestä. Synnytys mielletään siinä sairauden kal-
taiseksi tilaksi, jota asiantuntijat hoitavat. (ks. Oakley 1984; Ruusuvuori 1992;
Hemminki 1988; Miettinen-Jaakkola 1992; Cosslett 1994) Synnytystä ei voitu kokea
tilanteena, josta nainen pystyisi itse selviytymään. Naisen aktiivista roolia ei  huo-
mioida. Nämä tutkimushenkilöt olisivat halunneet olla aktiivisempia.  Asiantunti-
jakeskeisyys ja asiantuntijoiden johtava asema tulee selkeästi ilmi naisten koke-
masta.

Hoitohenkilökunta korostaa näissä synnytyksen hoidoissa erityisesti lapsen ter-
veyden turvaamista (toki myös synnyttäjän). Synnytyksestä muodostuu näin tek-
ninen suoritus, jonka tarkoituksena on lääketieteellistä ja teknistä apua hyväksi
käyttäen turvata sekä vastasyntyneen että synnyttäjän elämä. Tämä toimintamalli
herättää vastustusta, sillä nämä tutkimushenkilöt eivät kokeneet olleensa vaarati-
lanteessa. Vastustus nousee kuitenkin vasta synnytyksen jälkeen. Itse synnytyk-
sessä toimitaan asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti: pelosta tai silkasta väsymyk-
sestä johtuen.

Seuraavassa kerrotaan yksinäisyyden tunteista ja siitä, miten nainen kokee syn-
nytyksessä itsensä lähinnä esineeksi, jolle vain tehdään jotain:

”Lähdin suurin toivein synnyttämään. Ajattelin, että asian- ja ajanmukainen  sairaa-
la auttaa minua kipujen lievityksessä ja muussakin! Menin yöllä kolmen aikaan
sairaalaan. Lapsen isä saattoi minut ovelle ja kätilö otti vastaan. Tehtiin tavanomai-
set toimenpiteet. Kaikki oli kalseaa ja tunsin itseni orvoksi maatessani tutkimus-
pöydällä, kahden ihmisen ronkkiessa alapäätäni jahkaillen onko kohtu auennut kaksi
vai kolme senttiä. Lopulta pääsin synnytyshuoneeseen. Makasin kuin orpopiru tun-
nin, kaksi. Sitten välillä joku kävi ovelta katsomassa. Makasin, kävin pissalla, ma-
kasin. ...En jaksaisi enää kauan, itku tuntui tulevan turhan herkästi. Tämäkö oli sitä
nykyaikaista hoitamista? Ei ollut ketään, kun tarvitsi! Lopulta, ehkä puoli kahdelta,
tunsin kuinka lapsen pää tuli kohdusta. Kauhussani huusin, kun olin kyljelläni siinä
kapealla pöydällä, enkä voinut kääntyä kyljeltäni toiselle, että olisin voinut painaa
soittokelloa. Oli kahvitunti. Ovi aukaistiin nopeasti ja kysyttiin, mikäs täällä on
hätänä? Sanoin, että lapseni syntyy nyt. Tutkittiin ja kätilö sanoi, että saan ponnis-
taa heti, kun seuraava supistus tulee. Tupa oli nyt täynnä väkeä, jokainen tuntui
pesevän vain käsiään, ei ollut aikaa olla vieressä, kun piti tottakai saada kaikki kun-
toon kun lapsi syntyy. Kovalla kiireellä lapsen sänky lämpenemään. Hansikkaita
käteen ja steriiliä liinaa pyllyn alle. Ja syntyihän se lapsi. ...Tuli sitten kätilö, tuli
kandi – mies tai poika ja tuli oppilas. Pitihän sitä tulevan kätilön jossain harjoitella
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tulevaa ammattiaan. Minä satuin olemaan hänen koekaniininsa. Poika hermostui
kokonaan, kun hän ei saanut lapsen päästä otetta, tehtiin välilihan leikkaus, sen
suoritti oppilas ja se sattui niin kipeästi, että muistan sen lopun elämääni. Lopulta
saatiin lapsen pää ulos. Seuraavaksi tämä oppilas katkaisi lapsen napanuoran (joka
oli kaksi kertaa kaulan ympärillä). ...Sitten tulikin välilihan ompelemisen aika, jon-
ka suoritti tai yritti suorittaa oppilas. Siitä ei tullut mitään ja kätilö huomasi tämän ja
opetti kädestä pitäen miten ommellaan ja samalla opetti oppilaalle naisen emätti-
men rakenteen. Koko synnytyksen ajan tunsin olevani kuin jokin esine, josta tulee
lapsi. Minulle ei paljon puhuttu eikä rohkaistu. Kätilölle oli vain tärkeintä oppilaan
opetus ja lapsen hyvinvointi. ...Enää en lähde revittäväksi ja koekaniiniksi ja ope-
tusmateriaaliksi.” (Th 12, synnytys 1979)

Synnytys herättää näissä tutkimushenkilöissä ihmettelyn. Miksi se ei saanut
edetä omaa vauhtiaan vaan sitä nopeutettiin kalvojen puhkaisulla ja vauhditusti-
poilla? Tutkimushenkilöt vastaavat itse kertomuksissa kysymykseensä; toimenpi-
teet johtuivat usein kiireestä ja työvoimapulasta:

“Tulin äitipolin kautta synnytysosastolle. Kävin supistusten mittausaparaatissa ja
koska synnytykseni todettiin olevan  vasta alkuvaiheessa, sain mennä osastolle odot-
tamaan. Supistukset kuitenkin voimistuivat. Sain olla jalkeilla, mutta sitten jouduin
”mittarin jatkeeksi”. Sain kuulla ensi kertaa lapsen sydänäänet ja silloin vasta taju-
sin, että nyt on todella jotain oikeaa tulossa. Olin hämmentynyt ja jotenkin tavatto-
man yksin kokemukseni kanssa. ... Jouduin synnytyshuoneeseen – vai pitäisikö sa-
noa: pääsin, sillä olin odottanut synnytystä kovasti, olihan se jo kolmatta viikkoa
lasketusta myöhässä. Minut ”vangittiin” synnytyspöydälle (vai vuodeko se oli?)
Kalvot puhkaistiin ja kämmenpäälliseeni laitettiin ”vauhditustippa”. En tajua miksi
nämä toimenpiteet tehtiin, koska synnytys oli omaa vauhtiaan edennyt ihan joutui-
sasti. Tai toisaalta tajuan: kaikki synnytyshuoneet olivat täynnä ja työntekijöillä
kova kiire. Meitä piti saada alta pois mahdollisimman nopeasti. Olin katkera ja olen
vieläkin siitä, että tämän tilanpuutteen ja kiireen vuoksi monet joutuivat ja tietämä-
ni mukaan edelleenkin joutuvat kokemaan synnytyksensä niin ahdistavana, kipeä-
nä ja yksinäisenä tapahtumana kuin itse jouduin. ...Synnytys oli minulle hämmen-
tävä kokemus. Olisin kovasti kaivannut jotakuta ihmistä rinnalleni, olemaan luona-
ni koko ajan.  En syytä osaston henkilökuntaa. Kaikki olivat olosuhteisiin nähden
kilttejä ja ainakin asiallisia. Koskaan en kuitenkaan ollut niin huojentunut kuin sil-
loin, kun sain naapuripöydällä synnyttäneen äidin kanssa jakaa kokemuksia vast-
ikään tapahtuneesta ihmeestä. ...En kaivannut lasta viereeni. Häntä ei oltu nostettu
vatsalleni synnytyksen jälkeen – työntekijät ilmeisesti aistivat olemuksestani niin
suuren hämmennyksen etteivät edes kysyneet haluaisinko? ...Liikutun vieläkin kyy-
neliin asti lukiessani kuvauksia synnytyksestä. Tunnen suurta haikeutta ja ikävää
tuota tapahtumaa kohtaan. En tiedä, voivatko ne avioparit, jotka ovat kokeneet per-
hesynnytyksen, paremmin jakaa kokemuksen. Toivon, että voisivat, sillä ainakin
minulle ”yksin” synnyttäminen oli  surullinen kokemus. Jos ei nyt aivan pelkästään
surullinen niin ainakin surumielisyydellä maustettu!” (Th 24, synnytys 1979)

Synnyttäjän oma osuus jää synnytyksessä tuolloin vähäiseksi, sillä mitäpä teet,
kun olet ”kiinni kaikissa mahdollisissa koneissa” ja koet ”itsesi vangiksi”. Tutki-
mushenkilöt eivät omien sanojensa mukaan osanneet tuossa tilanteessa vaatia pa-



150

rempaa kohtelua. He kokivat itsensä suojattomiksi ja kriittisyys nousi vasta syn-
nytyksen jälkeen. Näin ei mahdollistunut tyytyväisyys omaan toimintaan. Ei pääs-
syt syntymään tunnetta: ”Minähän osaan, minähän pärjään.” Sairaalan rutiinit
määräsivät synnytyksen tahdin.

(N) Synnytys merkitsee elämänhallintaa, omavoimaisuutta ja luovuutta

Minä luon elämän omasta ruumiistani

Tähän kuuluvat ne myönteisinä koetut synnytykset, joissa nainen kuvaa itsetun-
tonsa vahvistumista synnytyksen myötä. Synnytys on ollut itsensä toteuttamista,
eräänlainen seikkailu ja tapahtuma, jossa on ollut mahdollista kokeilla omia rajo-
ja. ”Tunsin itseni lähes Jumalaksi” edustaa kategorian vahvinta ilmaisua. Synny-
tykset on koettu elämää rikastuttavina ja myönteisen voimakkaina elämyksinä.
Tutkimushenkilö  tuntee itsensä synnytyksen aikana vahvaksi ja synnytyksen jäl-
keen kokeneemmaksi ihmiseksi.

Omasta suorituksesta on mahdollista olla ylpeä. On itse pystytty hallitsemaan
tilanne eikä esimerkiksi sillä, miten henkilökunta synnytyksessä toimii, tunnu ole-
van kovinkaan suurta merkitystä. Suhde henkilökuntaan on kuitenkin kunnossa.
Mutta nainen on nauttinut myös siitä tunteesta, että hän saa olla rauhassa ja keskit-
tyä itse synnytykseen. Nämä naiset ovat tietäneet, mitä  haluavat synnytykseltä  ja
toimineet sen mukaisesti.

Synnytyksissä he kokevat, että he pystyvät vaikka mihin. Vahvana tunteena on
ollut ”Minä selviän, minä osaan” ja ”Tunsin, että kestän tässä elämässä mitä
vaan.” Myös tässä kategoriassa puhutaan synnytyksissä suoritetuista toimenpi-
teistä ja lääkityksestä, mutta ne eivät pelästyttäneet tutkimushenkilöitä. Synnytys-
kivutkaan eivät vie tilanteen hallinnan tunnetta, joka tuntui olevan synnyttäjille
erittäin tärkeää.

 ”Olin 26-vuotias esikoiseni syntyessä ja varmasti pelokas ja epävarma, vaikka olinkin
nähnyt synnytyksiä sekä oppilasaikanani, että valmiina sairaanhoitajana. Kävin jopa
oppimismielessä katsomassa pari synnytystä ennen kuin jäin äitiyslomalle. ...Sai-
raalaan menin keskiyön aikoihin luultuani lapsiveden menneen. Kätilö tutki minut
ja oli sitä mieltä, että synnytys ei vielä käynnisty. Minut ohjattiin synnytyshuonee-
seen ja käskettiin nukkua. Aamuyöllä heräsin varsinaiseen vedenmenoon. Muistan
ajatelleeni, että tätä nyt sitten kestää ainakin iltaan tai seuraavaan aamuun. Sitten
kätilöitten vuoro vaihtui ja lääkärit tulivat töihin. Minulle laitettiin kahdeksan ai-
koihin tiputus ”tekopoltot” ja supistukset tulivat säännöllisiksi ja tihenivät. Supis-
tusten välit osasin rentoutua, nukahdinkin välillä. Suurimman osan ajasta olin huo-
neessani yksin ja yritin hengitellä neuvolan ohjeiden mukaisesti. Aina silloin tällöin
kätilö kävi tarkistamassa tilanteen. ...Aivan odottamatta minua alkoi ponnistuttaa,
hädissäni soitin kelloa ja kätilö tuli turvallisena, kahvilta tuoksuen ja sanoi, että hän
ajoitti oikein aamukahvinsa. Nyt ruvetaan synnyttämään. En ollut uskoa korviani.
Sitten hän rauhallisesti valmisteli synnytykseen tarvittavat välineet, kutsui toisen
kätilön paikalle ja kehotti minua ponnistamaan ja mitään muuta minä en halunnut-
kaan tehdä. Nyt minuun ei mahtunut ajatusta siitä onko lapsi tyttö vai poika, sairas
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vai terve. Minun ruumiini halusi työntää sen pois, mitään muuta ei minun ajatuksiin
silloin tullut. En tuntenut kipuja. Tunsin sellaista suunnatonta riemua ja iloa, mitä
en siihen päivään mennessä ollut ennen kokenut. Näin jälkeenpäin ajatellen tunnel-
miani kuvaa hyvin Elvi Sinervon sanat ”Vuorelle nousussa ”. Tunsin itseni Juma-
laksi. Minä loin elämän omasta ruumiistani. Tunsin itseni voimakkaaksi ja terveek-
si. Toisen pitkän ponnistuksen jälkeen huusi esikoiseni elämää keuhkoihinsa jalko-
jeni välissä. Olin todella ylpeä itsestäni. Ajatella, minä olin osannut synnyttää ter-
veen, kauniin ja vahvan poikalapsen. Muistan kätilöitten onnittelut ja lääkärin, joka
tuli paikalle, kun kaikki oli jo ohi. Tunsin suurta hellyyttä tuota pientä vastasynty-
nyttä kohtaan. Olisin halunnut pidellä lastani rinnallani enkä olisi halunnut antaa
häntä henkilökunnan hoitoon. Positiivinen tunnemyrsky tuli kun episiotomia oli
ommeltu ja minut pesty ja peitelty. Tuli itku, rauhoittava, tasoittava, hyvää tekevä
itku. Kuin hiljainen sade. Tunsin, että kestän tässä elämässä mitä vaan. Samat tunte-
mukset ovat olleet päällimmäisinä kahdessa muussakin synnytyksessäni.”
(Th 43, kolme synnytystä 1970-80-luvuilla)

Synnytystapahtumassa on mahdollista olla mukana koko olemuksella, omia
tuntemuksia kuunnellen ja niitä noudattaen:

”Pian alkoi jo tapahtua. Hyvin rajusti kaikki yhtäkkiä lähti käyntiin. Kuvittelin
makaavani meren rannalla aivan veden tuntumassa. Aalto toisensa jälkeen vyöryi
kohti rantaa ja ylitseni ja vetäytyi taas ulos ulapalle. Kun vesi oli korkeimmillaan,
pidättelin henkeä. Elin mukana koko olemuksellani. En kaivannut lohdutusta enkä
halunnut vastata kysymyksiin. ”Minä” supistelin. ...Minua tutkittiin ja käskettiin
pidättää vielä muutaman supistuksen ajan. Pidätin. Sitten näytettiin vihreätä valoa.
Väsymykseni haihtui ja jostakin tuli valtava voimantunne. ...Ensimmäinen supistus
yllätti kuitenkin täysin. Työnnön sijasta tuli parkaisu. Sitten tartuin itseäni nilkoista
ja ryhdyin tositoimiin. Puolen tunnin ajan lapioin raskasta savimaata. Yhtäkkiä se
pulpahti ulos. Selällään se makasi ja suihkutti vettä suustaan kuin pieni valas. Etu-
raivotarjonta – sanottiin. En kysynyt oliko lapsi terve. Olin vain suunnattoman tyy-
tyväinen itseeni.” (Th 46, synnytys 1970-luvulla)

Synnytyksessä voidaan kokea sellaista luovuutta, jota ei edes taiteellisessa työssä
ole mahdollista kokea. (vrt. esim. Kitzinger 1985; 1996)

”Oli vain nykyhetki, supistus, tauko, supistus. En kaivannut miestäni hieromaan
selkääni tai puristamaan kädestä tai hokemaan mitään kannustushuutoja. Halusin
olla yksin, pyysin että valot sammutetaan. Koskaan en ole kokenut mitään niin in-
tensiivisesti. ”Minä synnytän nyt!” Sain luvan ponnistaa ja se tuntui ihanalta. ...Pon-
nistusvaihe oli miellyttävä ja melko kivuton, jälleen tunsin, että on vain tämän het-
ki. Tein töitä hiki hatussa. ...Mikä minuun oli tullut? Minä, joka tavallisesti itkeä
pillitän pienimmistäkin asioista, en vuodattanut yhtäkään kyyneltä, vaikka olin juu-
ri tullut äidiksi. Olin vahva ja voimakas ja elämäni kunnossa. Synnytyksestä on
vaikea kirjoittaa, monet asiat koetaan niin tunteella, että niitä on vaikea muuttaa
sanoiksi. ... Luovuus on kulunut sana, mutta synnytyksessä koin sellaista luovuutta,
jota en  esimerkiksi taiteellisessa toiminnassani ole koskaan voinut kokea.”
(Th 70, ensisynnytys 1980-luvulla)
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Tutkimushenkilöiden tunnelmat synnytyksen jälkeen ovat pelkästään myöntei-
siä. He ovat tyytyväisiä itseensä, lapseensa ja elämäänsä. Todetaan, ”Kyllä tunsin
tehneeni vähintään yhden maailman ihmeistä, vaikka samaan aikaan moni muu-
kin ponnisteli samoissa asioissa.” Näissä synnytyksissä on nähtävissä yhteneväi-
syyksiä Maslowin esittämien huippukokemusten kanssa. Huippukokemuksella tar-
koitetaan ihmisen elämänkulun kaikkein ihanimpia hetkiä. Ne ovat voimakkaan
emotionaalisia kokemuksia, jotka ovat luonteeltaan odottamattomia, harvinaisia,
jopa mystisiä ja ekstaattisia kokemuksia. (Maslow 1968, 103-114.) Myös Lager-
crantzin (1979, 45)  tutkimuksesta ilmenee, että osa synnyttäjistä koki pystyvänsä
olemaan psyykkisesti aktiivinen ja tunteenomaisesti läsnä koko synnytyksen ajan.
Osa näistä naisista tunsi, että synnyttämisessä oli ollut jotain uskonnollista tai
mystistä; esimerkiksi he olivat tunteneet olevansa liitossa maan ja ikuisuuden kans-
sa. Cosslettin (1994) tutkimuksen ihanilla synnytyskokemuksilla (wonderful sto-
ries) ja tämän kategorian naisten kokemuksilla on yhteneväisyyttä keskenään. Mo-
lemmissa naiset kuvaavat synnytystä elämänsä tärkeimmäksi ja ihanimmaksi ko-
kemukseksi.

(O) Synnytys feministisenä kokemuksena

Tämän kategorian merkitykset liittyvät pitkälti feministiseen kokemuskenttään.
Kokemukset on luokiteltu kahteen alakategoriaan, joista ensimmäinen (Oa) ker-
too lähinnä kaunasta miessukupuolta kohtaan. Toinen (Ob) liittyy naiseuteen ja
erontekoon sukupuolten välillä.

Oa. Synnytyksissä  maailma on edelleen miesten

Tällaistako se naisena oleminen oikein on?

Synnytyskokemus herättää ihmettelyn ja kritiikin naisen asemaa ja vallitsevia syn-
nytysolosuhteita kohtaan. Nämä tutkimushenkilöt ovat kriittisiä ja ihmettelevät
myös sitä, miksi synnytyksessä tarvitaan erilaisia rutiinitoimenpiteitä ja valvonta-
laitteita: ”Olinko joku ongelmatapaus?” Tälle alakategorialle on yhteistä koke-
mus naisen epätasa-arvosta henkilökunnan ja etenkin mieslääkäreiden edessä:
”Maailma on miesten synnytyshuoneessakin”.

Tutkimushenkilöt kokevat olevansa alistettuja; sanattomia suhteessa asiantun-
tijoihin. He eivät voi toimia yksilöinä synnytyksessä vaan miehinen lääkärikunta
määrää tahdin. Kritiikki kohdistuu nimenomaan mieslääkäreihin. Heidän ylimie-
linen käyttäytymisensä herättää kiukkua, vihaakin. Vallankäyttö nähdään suku-
puolisidonnaisena tapahtumana. Synnytyksen jälkeen tutkimushenkilöt eivät täy-
sin pysty iloitsemaan lapsestaan, sillä koetut voimakkaan kielteiset tunteet häirit-
sevät lapsen kohtaamista. Synnytyskokemus on ollut epäonnistunut.

”Tiistai-iltana minut sitten ”sidottiin vangiksi” makuulle ja supistussydänäänilait-
teeseen, alapään kautta oli vielä joku laite ja tipat ja ravintosuolat käsivarteen, etten
päässyt kerta kaikkiaan liikahtamaankaan. Koin tuskat sietämättöminä, mutta en
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häpeäkseni hallinnut kipuja ja huusin, jolloin minua kiellettiin huutamasta. Kah-
teen kertaan sinä yönä päivystävä lääkäri kävi antamassa minulle paraservikaali-
puudutuksen, joka auttoi hetkeksi. ...Keskiviikkoaamuna lääkäri tuli toteamaan, että
kohdunsuu oli vasta 5 cm auki. Pian tämän jälkeen minulle tuli valtava ponnistus-
tarve, jolloin lääkäri repi käsin kohtua enemmän auki ja sanoi: ”Ponnistakaa nyt
sitten, jos niin kerran ponnistuttaa.” Tämä mieslääkäri (sadisti) määräsi synnytyk-
sen kulussa kaiken, vaikka siinä mielestäni olisi kuulunut jotain määräysvaltaa mi-
nullekin – minähän se synnytin. Ja mitä se mieslääkäri tietää naisen synnytyski-
vuista. Ajattelinkin, että jopa synnytyksissä maailma on edelleen miesten. Joka ta-
pauksessa noin tunnin kuluttua syntyi poikavauvani. Minulle ommeltiin 30 tikkiä.
Olin niin katkeroitunut mieslääkäriin ja loppu, etten todellakaan osannut olla iloi-
nen lapsestani.” (Th 47, synnytys 1982)

Tämän alakategorian naisten kokemukset edustavat näkemystä, josta Hirdman
(1988) toteaa, että sukupuolijärjestelmän peruslait vaikuttavat kaikkialla. Kahtia-
jakautuneisuus ja hierarkia rakenteistavat niin toimintoja, paikkoja kuin ominai-
suuksiakin. Kahtiajakautumisen perusilmentymänä on sukupuolten välinen työn-
jako, joka myös legitimoi miesten ensisijaisuuden ja vallan. Sukupuolta koskeva
ymmärrys uusinnetaan sekä kulttuuristen käsitysten, sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen että sosialisaation välityksellä. Näissä kokemuksissa naisen asemasta ja val-
lasta omaan ruumiiseensa on yhtymäkohtia naistutkimusta askarruttaneisiin kysy-
myksiin. Mikä onkaan naisen asema sairaalahierarkiassa? Onko hän yksilö vai
objekti? Ketä kuunnellaan? (ks. esim. Oakley 1984; Cosslett 1994; Martin 1987)

Ob. Synnytys naiseuden ylistyksenä

Synnyttäminen on ihanaa

Näin synnytyksensä kokeneilla tutkimushenkilöillä on toisenlainen feministinen
näkökulma asiaan. Tätä alakategoriaa yhdistää naisena olemisen  ylistämisen palo.
Tutkimushenkilöt kokevat naiseuden myönteisenä asiana. He korostavat naiseu-
den erilaisuutta suhteessa miehisyyteen ja ilmauksista on luottavissa gynosentri-
sen feminismin (ks. Chorodow 1978) ajatuksia. Todetaankin ”On ihanaa saada
olla nainen ja kokea synnyttäminen! Onhan se tärkeimpiä tehtäviä maailmassa!
(Th 68, synnytys 1983)  Näillä tutkimushenkilöillä on paljon lapsia ja he kertovat
yhä haluavansa synnyttämään: ”Vieläkin tekee mieli synnyttämään.” Synnyttämi-
seen voi oikein rakastua, sillä ”Synnyttäminen on ihanaa”. Synnyttäminen ja äi-
diksi tulo ovat elämän huippuhetkiä.

Nämä tutkimushenkilöt ovat tyytyväisiä omaan toimintaansa synnytyksessä.
Seuraavassa esimerkissä on naisena olemisen kehua:

”Yöhoitaja tuli klo 22.00 toivottamaan hyvää yötä ja päätimme yrittää nukkua, huo-
nekaverini ja minä. Säpsähdin kuitenkin pian: SUPISTUS ja saman tien tuli lapsi-
vettä sängyn täydeltä. Kurkotin soittokelloa kohti ja äsken hyvää yötä toivottanut
yökätilö tuli katsomaan mikä hätänä. Kurkistus peiton alle, sitten sängyn jarrut irti
ja minun sänkyni hissiin. Lastenhoitaja juoksi edeltä, sytytteli valoja ja aukoi ovia,
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synnytyshuoneet olivat näet eri kerroksessa ja ”asumattomat” kuin varsinainen osasto.
...Olin kuin humalassa, supistelu oli jatkuvaa ja jotenkin pääsin korkealle synny-
tyspetille ja kätilöni vetäessä hanskoja käsiinsä, lapseni pyrki maailmaan. Minun
oli pakko ponnistaa ja sieltähän se tuli, ilman virallisia lupia, tuli vaan. Olin niin
jäänyt rattailta, etten muistanut mitä oltiin tekemässä. Lapsi näytettiin, terve poika,
yli neljäkiloinen. Hänet pestiin, minut samoin ja sitten sama sänkyralli takaisin osas-
tolle. Koko ajan olin kuin humalassa, vaikken tietenkään ollut mitään nauttinut.
Vasta huoneessa tulin oikeasti tajuihini kun huonekaverini ihmetteli, että kuinka
olin voinut synnytyksestä kaikkineen selvitä kahdessakymmenessä minuutissa. Ja
niin oli pakko minun kelloa uskoa. Olin hämmästynyt suoritukseeni. Olin synnyttä-
jänä mahtava – niin totesi kätilökin.” (Th 44, neljä synnytystä 1970-80-luvuilla)

Tässä alakategoriassa on mukana naisen halu synnyttää yhä uudelleen. Tutki-
mushenkilöillä onkin useampia lapsia. Nätkin (1997) toteaa, että kun lapsia syn-
tyy useampia, nainen alkaa nauttia ruumiinsa syklisestä rytmistä: raskaus, synny-
tys, imetys, irtoaminen ja uusi raskaus. Täyttyminen, jakautuminen sekä lapsen
maaperänä ja peilinä oleminen voivat antaa naiselle nautintoa, voimaa ja energiaa
samoin kuin määrittää hänen ajankokemustaan. Vauvoista voi tulla riippuvaiseksi.
(emt., 178.)

(P) Synnytys merkitsee nautintoa ja seksuaalisuutta

Koin yhtäläisyyttä seksuaalisen nautinnon kanssa

Tämän kategorian ilmauksissa synnytys merkitsee nautinnollista kokemusta, jota
verrataan seksuaaliseen nautintoon. Näillä tutkimushenkilöillä on ollut mahdolli-
suus synnyttää turvallisessa ilmapiirissä ja kokeilla omia ideoitaan. On voitu olla
aktiivisia. Synnytyskokemuksessa eri aistien merkitys korostuu ja synnytys on ni-
menomaan tunnekokemus.

”Sain käydä kävellen vessassa ja toiselta tällaiselta reissulta palasin juosten, sillä
alkoi tuntua siltä, että on pakko ponnistaa. Olin säikähdyksissäni, koska kohdunsuu
oli vähän aikaa sitten ollut vasta 2 cm auki. Huusin auttajia paikalle ja kätilökin
epäili avautumista, mutta kaikkien hämmästykseksi kohdunsuu oli täysin auki ja
pääsin ponnistamaan. Kipu oli lakannut kuin seinään. Asetuin ensin kyljelleni ja
ponnistin siitä. En ole eläissäni kokenut niin ihanaa tunnetta. Tunne oli valtaisa ja
koin siinä yhtäläisyyttä seksuaalisen nautinnon kanssa, kun lapsi painui alaspäin.
Kun pää oli ulkona, käännyin selälleni ja hitaasti työntäen synnytin tytön.”
(Th 84, synnytys 1980-luvulla)

”Lukemassani kirjassa synnyttämistä oli sanottu hyvin aistilliseksi kokemukseksi.
Sellainen se oli ollutkin.” (Th 46, synnytys 1980-luvulla)

Sosiaaliantropologi Sheila Kitzinger (1984) on korostanut sitä, että synnyttä-
minen on mahdollista kokea seksuaalisen nautinnon kaltaisena tuntemuksena, mutta
lähinnä kodinomaisessa ja turvallisessa ympäristössä (emt., 209). Tämän katego-
rian tutkimushenkilöiden synnytykset ovat tapahtuneet sairaaloissa, mutta ympä-
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ristö ja hoitohenkilöt ovat tukeneet naista ja ilmapiiri on ollut keskimääräistä va-
paampi. Tunteiden ilmaiseminen on ollut sallittua, mutta muutoin tilanteet ovat
sisältäneet perinteisiä rutiinitoimenpiteitä ja kipulääkitystä. Synnytyksestä nau-
tinnollisena ja luovana kokemuksena, jopa myyttisenä matkana (ks. esim. Ceder-
creutz 1989) ovat kirjoittaneet monet luonnonmukaisen syntymän ja synnytyksen
tutkijat ja kokeilijat.

(Q) Synnytys merkitsee kriisivaihetta; epäkohtien huomaamista ja
muutosta

Kirjoitin kokemuksistani yleisönosastoon

Synnytyskokemus merkitsee tässä synnytyksessä ilmenneiden epäkohtien huomaa-
mista ja niihin reagointia. Vastoinkäymisistä ei lannistuta – päinvastoin. Pyritään
omien kokemustensa siivittäminä etsimään keinoja synnytyksessä ilmenneiden
epäkohtien korjaamiseksi. Tutkimushenkilöt ovat kriittisiä ja heidän elämänsä on
muuttunut eikä pelkästään sen vuoksi, että heistä on tullut äitejä. Muutoksen moot-
torina on ollut joko henkilökunnan epäreilu toiminta tai synnytysolosuhteissa il-
menneet muut epäkohdat (riittämätön työvoima, perhesynnytysmahdollisuuksien
epääminen, tehokkaan kivunlievityksen puuttuminen jne.)  Naisten kokemukset
sisältävät taisteluvalmiuden. He aktivoituvat ja alkavat toimia. Naiset kertovat,
että heidän silmänsä ikään kuin aukenivat vääryydelle ja heille syntyi sisäinen
pakko tehdä jotakin. ”Kirjoitin kokemuksistani yleisönosastoon”, kertoo jotain
keskeistä tämän kategorian kokemuksista.

Synnytys on koettu raastavana ja tapahtumaan on sisältynyt tunteita väärinkoh-
telusta, turvattomuudesta ja peloista. Kokemuksilla on yhteneväisyyttä Cosslettin
(1994) kauhukokemusten (horror stories) kanssa. Omat kokemukset eivät kuiten-
kaan lamaannuta tutkimushenkilöitä vaan ajavat toimintaan. Toisille naisille ei saa
käydä samalla tavalla. Näiltä naisilta riittää energiaa ja halua toimia oman itsen ja
lapsen lisäksi myös muiden synnyttäjien puolesta.

”Voi niitä nuoria äitejä, jotka saavat saman kohtelun kuin minä. En toivo heille sitä.
Hyvä tässä kuitenkin oli se, että olen joutunut ajatteleman asioita uudelleen ja näke-
mään vääryydet. Seuraavalla kerralla teen toisin ja osaan kertoa nyt myös toisille-
kin.” (Th 12, synnytykset 1975 ja 1978)

”Niin, tämä synnytyskokemukseni ajoi minut keräämään nimiä kansioon, jossa me
allekirjoittaneet vaadimme epiduraalipuudutuksen saamisen ympärivuorokautista
mahdollisuutta tasa-arvoisesti kaikkialla maassa, että kipujen lievittäminen ei olisi
kiinni siitä, sattuuko synnytys tapahtumaan esimerkiksi virka-aikana. Lisäksi toi-
voin lempeän synnytyksen mahdollisuutta. Kävin ojentamassa tämän kansion
17.5.1983 sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaalle. Keräsin yksin
kahden viikon aikana 2500 nimeä.” (Th 75, synnytys 1980)



156

Kategoriassa tulee hyvin esille muutoksen vaatimus. Omista kokemuksista on
opittu jotain sellaista, joka pakottaa toimintaan ja kyseenalaistamaan vallitsevia
toimintatapoja. Emansipatorinen ote ilmenee toisiin naisiin kohdistuvan solidaari-
suus -näkökulman kautta. Sitä ei liitetä tässä sukupuolten väliseen problematiik-
kaan.

6.4 1930–1960-lukujen naisten synnytykselle
antamat merkitykset

1930–1960-lukujen naisten kertomuksista löytyi uusi, yhdeksäs kategoria (vrt. ras-
kaus). Tähän kategoriaan kuuluvia ilmauksia ei löytynyt 1970- ja 1980-lukujen
naisten synnytyskertomuksista. Analyysissa on mukana 67 tutkimushenkilöä. Olen
nimennyt kategorian seuraavasti:

(R) Synnytys merkitsee tietämättömyyttä, jopa häpeää ja nuoruuden päättymistä

(R) Synnytys merkitsee tietämättömyyttä, jopa häpeää ja nuoruuden
päättymistä

Ra. Synnytys merkitsee tietämättömyyttä

Tässä alakategoriassa synnytys merkitsee tutkimushenkilöille ennen kaikkea tie-
tämättömyyttä. Tällaiset  kokemukset liittyvät erityisesti 1930 –1950-luvuille, mutta
myös 1960-luvun kertomuksista löytyy näin koettuja synnytyksiä. Tutkimushen-
kilöiden tiedot siitä, mitä synnytyksessä oikein tulee tapahtumaan, ovat puutteelli-
set. Tämän johdosta he eivät pysty olemaan mukana synnytyksen tapahtumissa
(eivät ymmärrä mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu niin kuin tapahtuu) vaan jäävät
hoitohenkilökunnan ohjeistuksen ja toiminnan ”jalkoihin”. Naiset ovat  itse arvel-
leet, että se johtui heidän synnytyksiin liittyvästä tietämättömyydestä.

”Herra varjele mikä ”urotyö” ja samalla miten sekava kokemus se olikaan se ensim-
mäisen lapsen synnytys. En kerta kaikkiaan tahtoisi sitä edes muistella, mutta näin
vanhempana tulee väkisinkin mieleen. Syystä, kun nyt seuraan kuinka nuorilla äi-
deillä on kaikki neuvot saatavilla. Heitä neuvotaan ja autetaan monin eri tavoin ja
on hyvää kirjallisuutta alalta saatavana. Toisin oli silloin. Iloitsen toki heidän puo-
lestaan. En kadehdi, vaikka piikki menneessä on kipeä.”
(Th 121, synnytykset 1945 ja 1947)

”Synnytys oli syvä pettymys johtuen tietämättömyydestä. Ei ollut silloin mitään
valistusta, luin ainoan asiaa käsittelevän kirjan.”
 (Th 138, synnytykset 1950-luvulla)

Tietämättömyys synnytyksessä tapahtuvista toimenpiteistä tulee näkyviin mm.
seuraavasta kertomuksesta:
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“Kävelimme kolmisen kilometriä synnytyslaitokselle, joka silloin vielä oli Lyseo-
kadulla. Puolen yön aikaan kolkuttelimme ovella ja pääsinhän minä sisään. ...En-
simmäinen järkytys oli, kun yksi hoitaja tuli partakoneella ajamaan karvat alapääs-
tä. Minua nolotti, kun luulin, että se olisi pitänyt tehdä jo kotona valmiiksi. Sitten
toinen hoitaja antoi peräruiskeen ja käski sitten mennä vessan. En ollut koskaan
ennen mokomaa saanut, enkä tiennyt, miten pian se vaikuttaa.“
(Th 119, synnytys 1949)

Rb. Synnytys merkitsee häpeää ja nuoruuden päättymistä

En osannut muuta kuin muistella mennyttä nuoruuttani

Tässä alakategoriassa synnytys merkitsee häpeän ohella naiselle myös yhden elä-
mänvaiheen – nuoruuden – päättymistä. Tutkimushenkilöt kokevat, että se päättyi
siihen, kun raskaus alkoi. He tuntevat häpeän tunteiden lisäksi myös haikeuden
tunteita. Vastuu äitiydestä painaa, lapsi tuo mukanaan elämänmuutoksen eikä nai-
nen tiedä, mitä se tulee merkitsemään hänen elämässään.

”Tiesittekö, että tämä ensi kokema minua hävetti. En osannut myöskään muuta kun
muistella nuoruuttani, että tähän se päättyi.” (Th 101, synnytykset 1933-1950)

Synnytyksen merkityksistä löytyy tuon aikakauden puhumattomuutta, häveli-
äisyyttä ja häpeää. Samantyyppisiä tuloksia sai Helsti (1995) analysoidessaan
muistitietoa 1900-luvun alun kotisynnytyksistä.

Synnytyksen ylemmän tason kategoriat

Alla olevassa kuviossa esitetään synnytyksen ylemmän tason kategoriat. Ne selit-
tävät tutkittavien ilmaisuista löydettyjä merkityksiä osoittamalla niiden teoreetti-
set yhteydet. Nämä kategoriat selittävät kokemuksia yleisemmällä, universaalim-
malla tasolla (ks. Uljens 1989, 40-42.)
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 Kuvio 10  Synnytyksen ylemmän tason kategoriat

1. ”Synnytys suoritteena” -kategoriassa synnytyskokemukset heijastavat lää-
ketieteellis-teknisen näkemyksen ideoita, joissa naisen oma panos ja toiveet eivät
korostu vaan enemmänkin kokemukset ovat luonteeltaan vallitsevan hoitokulttuu-
rin aikaansaannoksia. Naisten kokemukset määrittyvät pitkälti fyysisen olemassa-
olon kautta. Tuolloin synnytystapahtuman tekninen valvonta ja lääketieteelliset
toimenpiteet nousevat erääksi kokemusta määrittäväksi tekijäksi. Nainen kokee
itsensä suorittajaksi tai myös välittäjäksi (reproduktion näkökulma) ja asettaa näin
lapsen tarpeet oman itsensä edelle. Tähän kuuluvat kategoriat J, K, M ja R.

2. ”Synnytys pyrkimyksenä elämänhallintaan” -kategoriassa on keskeistä nai-
sen oma toiminta ja hänen subjektiutensa. Synnytys on muodostunut naiselle tär-
keäksi omien rajojen ja oman minän etsinnäksi. Kokemuksessa korostetaan elä-
mänhallintaa ja aktiivisen toimijan roolia. Synnytyskokemuksen merkitys kietou-
tuu itsetunnon ympärille. Psykologinen näkökulma on kokemuksessa tällöin kes-
keisenä. Tähän kuuluvat kategoriat N, Ob ja P.

3. ”Synnytys yhteistoimintana” -kategoriassa on vuorovaikutus tärkeä elementti.
Yhteistoimintakeskeisyys merkitsee sitä, että naisen havainnot synnytyksistään
liittyvät voimakkaasti hänen ja ympäristön vuorovaikutukseen. Nainen havainnoi
kumppanin ja/tai hoitohenkilökunnan toimintaa ja kokemus saa merkityksen näi-
den vuorovaikutussuhteiden kautta. Tähän kuuluvat kategoriat L, Oa ja Q.

SYNNYTYS

1. Synnytys suorit-
teena 

- tuloksen varmistaminen 
tärkeä

- lääketieteellis-tekninen

- kategoriat: J, K, M, R

2. Synnytys pyrkimyk-
senä elämänhallintaan

- elämänhallinta, 
subjektius tärkeä

- psykologinen

- kategoriat: N, Ob, P

3. Synnytys yhteis-
toimintana

- vuorovaikutus tärkeä

- sosiaalinen

- kategoriat: L, Oa, Q
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Viitteet

1 Ensimmäisten 4–6 kuukauden aikana synnytyksestä äideillä saattaa esiintyä kohtalais-
ta tai vaikeaa psyykkistä rasitusta riippumatta siitä, onko kysymyksessä ensisynnyttäjä
tai useita kertoja synnyttänyt. Vaikealla rasituksella tarkoitetaan mm., että äidin on huo-
mattavan vaikeaa selviytyä työstään tai perhevelvollisuuksistaan tyydyttävällä tavalla.
Post partum -depressio on vastasynnyttäneillä suhteellisen vastikään havaittu ilmiö. Se
poikkeaa tavallisesta, mutta nopeasti ohi menevästä post partum -bluesista. Viimeksi
mainittu on tila, jota noin 80 % kaikista uusista äideistä arvioidaan potevan 3-4 päivän
ajan synnytyksen jälkeen. Nainen ei tunne itseään lainkaan onnelliseksi vaan on käsit-
tämättömän alakuloinen. Tämän hoitotoimenpiteeksi riittää useimmiten miehen tai lä-
hiympäristön tuki. Post partum -depressio taas ilmaantuu synnytyksen jälkeisen vuo-
den aikana ja se voi jatkua kuukausia, jopa vuosia. Siihen kuuluu erilaisia oireita kuten
väsymystä, itkuisuutta, avuttomuuden tunteita tai liiallista riippuvuutta. Lääketieteelli-
sesti molempia tiloja on selitetty niin, että nainen on synnytyksessä kokenut dramaatti-
sen hormonimuutoksen ja se on johtanut masennustilaan. Masennusta aiheuttavat syyt
löytynevät yhtä kaikki äitiyden hyväksymisestä, synnytystapahtumasta, ympäristön
suhtautumisesta ja tuesta. (Eliasson & Carlson 1993, 154-155.)
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7 MITEN ERI AIKAKAUSIEN NAISTEN
RASKAUDELLE JA SYNNYTYKSELLE
ANTAMAT MERKITYKSET EROAVAT

TOISISTAAN?

Toinen tutkimustehtävä liittyy aikakauden ja naisten raskaudelle ja synnytykselle
annettujen merkitysten väliseen suhteeseen. Olen pohtinut siinä kysymystä, miten
eri aikakausina raskaana olevien ja synnyttäneiden naisten raskaudelle ja synny-
tykselle antamat merkitykset eroavat toisistaan vai eroavatko ne? Olen jakanut
aikakaudet kolmeen ryhmään: 1930–1940-lukuihin, 1950–1960-lukuihin ja 1970
- 1980-lukuihin.

7.1 Naisten raskaudelle antamat merkitykset

1930–1940 1950–1960 1970–1980 
 - merkitsee tietämättömyyttä - merkitsee tietämättömyyttä – 

– - merkitsee valmentautumista - merkitsee valmentautumista  
- sujuu muun elämän ohessa - sujuu muun elämän ohessa - sujuu muun elämän ohessa 

– - merkitsee  kriisivaihetta - merkitsee  kriisivaihetta 
– - merkitsee torjuntaa,  

jopa kaaosta 
- merkitsee torjuntaa, jopa 
kaaosta 

- merkitsee iloa tulevasta 
äitiydestä 

- merkitsee iloa tulevasta 
äitiydestä 

- merkitsee tasapainon aikaa 

- merkitsee ristiriitoja 
ympäristön kanssa 

- merkitsee ristiriitoja 
ympäristön kanssa 

- merkitsee ristiriitoja 
ympäristön kanssa 

- saa merkityksen parisuhteen 
kautta 

- saa merkityksen parisuhteen 
kautta 

- saa merkityksen parisuhteen 
kautta 

- merkitsee fyysisiä ongelmia 
ja keskenmenon uhkaa 

- merkitsee fyysisiä ongelmia 
ja keskenmenon uhkaa 

- merkitsee fyysisiä ongelmia 
ja keskenmenon uhkaa 

 

Taulukko 2 Eri aikakausina raskaana olleiden naisten raskaudelle antamat
merkitykset

Yllä olevasta taulukosta voi nähdä, että eräille raskausaika merkitsee ennen
kaikkea tietämättömyyttä. Tietämättömyyteen liittyy myös häpeän tunteita. Tutki-
mushenkilöiden tietämättömyyden tunteet johtuvat siitä (näin he asian itse ilmai-
sivat), että he eivät olleet saaneet tietoja raskausaikaan liittyvistä asioista eivätkä
he osanneet tuota tietoa etsiäkään. Neuvolajärjestelmä oli vielä 1930–1950-lu-
vuilla kehittymätön. 1960-luvulla tietämättömyyden kategoria vähin erin poistuu
ja yhä useamman naisen raskausaika saa merkityksen vastakkaisen merkityksen
kautta: heille raskaus merkitsee ennen kaikkea tietoista valmentautumista, neuvo-
lakäyntejä ja kirjallisuuteen perehtymistä. Tietämättömyyden kategoriaa ei esiin-
ny enää  1970- ja 1980-lukujen naisten raskaudelle antamissa merkityksissä.
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Kategorioiden nimet vaihtelevat hieman eri aikakausina. Se kertoo siitä, että
tutkimushenkilöiden merkitykset painottuvat eri aikakausina eri kategorioissa hie-
man eri tavoin. Kun osa 1970- ja 1980-lukujen naisista kertoo raskausajan merkit-
sevän heille tasapainon aikaa, sama merkitys on luettavissa 1930- ja 1940-lukujen
naisten kokemuksista ”ilona tulevasta äitiydestä”. 1930- ja 1940-lukujen naisten
kertomuksista ei löydy kategoriaa, jossa raskaus ”merkitsee kriisivaihetta” tai ”mer-
kitsee torjuntaa, jopa kaaosta”.  On kuitenkin muistettava, että tämän tutkimuk-
sen tutkimusaineisto ei ole edustava otos noiden aikakausien raskauksista ja syn-
nytyksistä. Esimerkiksi 1930- ja 1940-lukujen kertomuksia on tutkimuksessa mu-
kana yhteensä 26. Näin pienestä aineistosta ei voi tehdä pitkälle meneviä johto-
päätelmiä. Selitys näiden kategorioiden poissaoloon saattaisi kuitenkin löytyä Nät-
kinin (1997) tutkimuksen tuloksista. Äitiyttä tutkiessaan Nätkin toteaa mm., että
on otettava huomioon, millä tavalla äitiydestä on eri vuosikymmeninä voitu pu-
hua. Naiset ovat saattaneet kokea äitiydessä vastoinkäymisiä, mutta niistä ei ole
ajan hengen mukaisesti sopivaa puhua. (emt., 230.) Toisaalta on todettava, että
tutkimuksessani naiset yleisesti ottaen puhuvat hyvin avoimesti myös kielteisistä
asioista (ongelmista aviomiehen kanssa, vastoinkäymisistä neuvolan henkilökun-
nan kanssa, abortista jne.).

Tämän tutkimuksen tulokset eroavat Nätkinin (1997,199) tuloksista myös sii-
nä, että hänen aineistosta löytyi tavattoman vähän lääkärivastaisuutta, neuvolan
arvostelua tai medikalisaatiokritiikkiä. Nätkin oli odottanut (medikalisaatiokritii-
kin mukaisesti), että äitiyden tarinoista olisi löytynyt vastustaja yhteiskunnan edus-
tajasta, ammattilaisesta tai asiantuntijasta, mutta näin ei käynyt. Omassa tutki-
muksessani osalle naisista raskaus merkitsee ristiriitatilanteita juuri neuvolan hen-
kilökunnan kanssa. Kritiikkiä neuvolan toimintaa kohtaan esiintyy. Näin tapahtuu
erityisesti 1960-luvun loppupuolelta lähtien, mutta jo 1940-luvulla naiset esittävät
kritiikkiä ja osa esittää myös kehittämisideoita. Toisaalta neuvolat ovat toimineet
monille merkittävinä ”tukikohtina”, joista on saatu tukea ja tietoa.

Kun osalle 1930- ja 1940-lukujen naisista raskausaika merkitsee tietämättö-
myyden aikaa, jota vielä sota-aika ja puute varjostavat, osa kuvaa raskausaikansa
”sujuvan muun elämän ohessa”.  Naiset ottavat usein kertomuksissa esille uskon-
non ja Jumalan. Nämä elementit korostuvat edellä mainitussa kategoriassa. 1950-
luvun raskauskokemuksissa tulee usein esille ongelmat kumppanin kanssa (raska-
us parisuhdeongelmina). Tuon aikakauden ilmiöitä eivät olleet vielä miehen osal-
listuminen naisen raskauteen ja synnytykseen. Terveydenhuoltojärjestelmäkään ei
tukenut tätä vaan miehet jätettiin näiden asioiden ulkopuolelle. Miehet eivät tuol-
loin yleisesti osallistuneet naisten raskauteen eivätkä synnytyksiin (kotisynnytyk-
sissä 1930- ja 1940-luvuilla joskus kuitenkin). Näin kirjoitetaan synnyttämään läh-
döstä vuonna 1948:

”Joten reippain mielin astelimme mieheni kanssa illalla 18.4.1948 vanhan kätilö-
opiston Tehtaankadun silloisiin puutalotiloihin. Heti kättelyssä mieheni käskettiin
poistua kuten silloin oli tapana.” (Th 112, synnytys 1948)
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1930–1940 1950–1960 1970–1980 

- merkitsee tietämättömyyttä, 
jopa häpeää ja nuoruuden 
päättymistä 

- merkitsee tietämättömyyttä, 
jopa häpeää ja nuoruuden 
päättymistä 

               – 

- merkitsee tervettä lasta - merkitsee tervettä lasta - merkitsee tervettä lasta 
- on naisen elämään kuuluva  
luonnollinen asia 

- on naisen elämään kuuluva 
luonnollinen asia 

- on naisen elämään kuuluva 
luonnollinen asia 

- merkitsee vuorovaikutusta 
tai sen puutetta 

- merkitsee vuorovaikutusta tai 
sen puutetta 

- merkitsee vuorovaikutusta 
tai sen puutetta 

- merkitsee epäonnistumista - merkitsee epäonnistumista - merkitsee epäonnistumista 
- merkitsee naisen 
itsenäisyyttä, omaa juttua, 
huumoria 

- merkitsee naisen omaa juttua, 
luovuutta, huumoria 

- merkitsee elämänhallintaa, 
omavoipaisuutta ja luovuutta 

- merkitsee naisen kovaa osaa 
(feminististä kokemusta) 

- merkitsee feminististä 
kokemusta 

- merkitsee feminististä 
kokemusta 

- merkitsee nautintoa 
vaikeuksien voittamisesta 

                      – - merkitsee nautintoa ja  
seksuaalisuutta 

- merkitsee kriisivaihetta; 
epäkohtien huomaamista ja 
muutosta 

- merkitsee  kriisivaihetta; 
epäkohtien huomaamista ja 
muutosta 

- merkitsee kriisivaihetta; 
epäkohtien huomaamista ja 
muutosta 

 

1970- ja 1980-lukujen kokemuksissa neuvolapalvelut ovat keskeisesti mukana
raskaudessa, samoin miehet ovat tulossa mukaan synnytyksiin ja raskauden koke-
muksiin. Käytännössä perhesynnytystä ei voitu taata kaikille sitä haluaville vielä
1980-luvullakaan. Sairaaloissa oli puute perhesynnytyssaleista ja oli usein kiinni
onnesta, tuliko suunnitelmista totta.

7.2 Naisten synnytykselle antamat merkitykset

Taulukko 3 Eri vuosikymmenten naisten synnytykselle antamat merkitykset

Yllä esitetystä taulukosta voi havaita, että 1930–1960-luvuilla synnytys saattaa
merkitä naisille tietämättömyyttä, johon toisilla liittyi myös häpeän ja nuoruuden
päättymisen tunteita. Näitä merkityksiä ei löydy enää 1970- ja 1980-luvuilta. Ka-
tegorioiden sisällöt painottuvat aineistossa hieman eri tavoin eri aikakausina. Esi-
merkiksi 1930- ja 1940-luvuilla naisten feministinen kokemus on lähinnä sitä, että
naiset painottavat enemmän ”naisen kovaa osaa” kuin esimerkiksi mies-nainen
asetelmaan liittyvää tasa-arvoa. Saatettiin kysyä ”Miksi nainen saa niin paljon
kärsiä?” Edelleen kategoria ”naisen oma juttu, itsenäisyys ja huumori” (esimer-
kiksi selvitään synnytyksestä yksin, ilman apua) korostuu 1930–1940-lukujen syn-
nytyksissä.  1950- ja 1960-lukujen naisille synnytys vuorostaan merkitsee ”naisen
omaa juttua, luovuutta ja huumoria” ja 1970- ja 1980-lukujen naisille ”elämän-
hallintaa, luovuutta ja omavoimaisuutta”. Seuraavassa esimerkissä vuodelta 1953
on mukana synnytykseen liittyvää huumoria ja naisen luottamusta omaan itseen-
sä:
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”Synnytysosasto oli juuri muuttamassa uusiin tiloihin ja hoitajilla ja muuttomiehil-
lä riitti touhua. Seurasin sitä kaikessa rauhassa, kunnes polttojen väli alkoi olla 2-3
minuuttia. Aviomieskin oli tullut siihen hermoilemaan. Lupasin tehdä tytön siihen
käytävään, jos minua ei pian otettaisi käsiteltäväksi. Nauroivat vain, nuo ohimene-
vät kätilöt kuin hoitajatkin. En kuulemma ollut sen näköinen, että vielä synnyttäi-
sin. Mutta kun sitten kiljaisin, minut ohjattiin kätilön tutkittavaksi. Nyt tulikin kiire.
Ei siinä ehditty suihkuun sen paremmin kuin parturoitavaksikaan. Riisuttiin vain ja
siirrettiin synnytyspetiin. Kätilö huusi: ”Älkää työntäkö. Pää näkyy jo, mutta mi-
nulla ei ole vielä käsineitä kädessä.” Mutta minkäs teit, kun tyttö päätti tulla. Vihlai-
si vain kerran ja sitten lapsi oli jo huutaen pöydällä. Tuo maailman suloisin tyttö-
vauva, mustat kutrit märkinä. Se on tyttö. Enkö minä sanonut, että se on tyttö!
Olisin vaikka tanssinut. En meinannut pysyä aloillani, että jälkihoitoa olisi päästy
antamaan.” (Th 129, synnytys 1953)

1970- ja 1980-lukujen kategoriaa, jossa synnytys merkitsee nautintoa ja seksu-
aalisuutta, ei löydy 1950- ja 1960-lukujen kertomuksista. Tämän merkityskatego-
rian ydin muodostuu 1930- ja 1940-luvuilla siitä, että synnytys merkitsee naiselle
”nautintoa vaikeuksien voittamisesta”.

“Olen aina nauttinut vastatuulesta, ponnisteluista, joissa kysytään voimaa ja sitke-
yttä. Synnytyspöydälläkin nautin poltoista, joiden tiesin päättyvän onnen tuntee-
seen. Olen sitä mieltä, että kun on nuori ja terve, synnytyksen kestää, vaikka kivu-
lias se on!” (Th 120, yhdeksän synnytystä 1940–1950-luvuilla)

Niin 1930–1960-luvuilla kuin myös 1970- ja 1980-luvuilla synnytys merkitsee
osalle naisista ”tervettä lasta”, ”naisen elämään kuuluvaa luonnollista asiaa”,
”vuorovaikutusta tai sen puutetta”, ”epäonnistumista; taistelua kipuja vastaan,
yksinäisyyttä ja äidin unohtamista” sekä ”epäkohtien huomaamista”. Näissä ka-
tegorioissa on kuitenkin hienoisia painotuseroja. Esimerkiksi kategoriassa ”syn-
nytys merkitsee epäonnistumista” painottuu 1930–1960-lukujen naisten epäon-
nistuminen siihen, että oma keho pettää, kun 1970- ja 1980-lukujen merkityksissä
korostuu äidin unohtaminen teknisten laitteiden kustannuksella.

Myös kivunlievityksen merkitys korostuu tuona ajankohtana. Oli sairaaloita,
joissa naisille oli suositeltu esimerkiksi epiduraalipuudutusta ja toisaalta monella
synnyttäjällä oli ikävä kokemus siitä, että ei saanut synnytyksessä tehokasta ki-
vunlievitystä. 1970-luvulta lähtien sairaaloissa alettiin määrätietoisesti puuttua
synnytyksen kulkuun. Näin haluttiin lisätä tehokkuutta ja turvallisuutta. Avautu-
misvaihe nopeutettiin tiputuksen ja sikiökalvojen puhkaisun avulla. Luonnonmu-
kaista synnytystä toivovat naiset olivat kokeneet tällaisen toiminnan pettymykse-
nä, mutta oli toki naisia, jotka olivat tästä pelkästään tyytyväisiä.

Vaikka kategoria ”merkitsee epäkohtien huomaamista” esiintyy kaikkien edellä
mainittujen aikakausien naisten kertomassa, epäkohtien löytäminen yleistyy tä-
män aineiston naisilla 1960-luvun lopulta lähtien. Kriittisyys hoitohenkilökuntaa
kohtaan ja muutoksen etsiminen synnytysolosuhteisiin ja -tapoihin  ovat erityises-
ti 1970- ja 1980-lukujen naisten kokemuksissa esillä. Kun synnytys on osalle mer-
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kinnyt ennen kaikkea vuorovaikutusta, näkyy modernin isän mukaantulo naisten
kokemuksissa 1970-luvulla ja erityisesti 1980-luvulla. 1950-luvulla innokkaalle
tulevalle isälle saattoi kuitenkin tapahtua näin:

”Soitimme ovenpielessä olevaa kelloa ja odotimme. Syysyön navakka tuuli raviste-
li suuria lehmuksia, joiden suojassa sairaala nökötti. ”Ei täällä avustajia tarvita.
Jalka pois oven välistä, että saan oven kiinni,” kuului kätilön tomera ääni. Minä toki
pääsin sisään. Sitten ovi kolahti kiinni takanani. Mieheni jäi seisomaan suljetun
oven taakse”. (Th 139, synnytys 1954)

Mies saattoi kyllä olla mukana synnytyksessä jo 1940-luvullakin, mutta silloin
oli kysymys kotisynnytyksestä. Seuraava esimerkki on kotisynnytyksestä vuodel-
ta 1948. Siinä isä toimii kätilönä.

”Neljäs synnytykseni tapahtui kodissani kello viiden ja kahdeksan välisenä aikana.
Mieheni toimi kätilönä. Hän keitti sakset ja napanuoralankaa ja touhusi kovasti.
Hän myös haki aitasta lapsen vaatteet ja korin. ... Vihdoin sitten tuli tärkein hetki:
syntyi iso poika, 4300 gr painava. Hänellä riitti kyllä ääntä, mutta oli yksi ongelma:
napanuora oli kietoutunut kaulan ympärille. Mieheni ei oikein tiennyt, mitä olisi
pitänyt tehdä. Hän kiskoi napanuoran pään yli, jota ei olisi saanut tehdä. Tämän
johdosta pojan maha turposi, mutta muuten kaikki meni hyvin.”
(Th 113, kuusi synnytystä 1940-1950-luvuilla)

Sairaalaolosuhteet olivat 1950-luvulla usein vaatimattomat. Kun synnyttäjiä
oli useita samassa salissa, sai sivusta seurata monen nopeamman sisaren puuhia.
Synnyttäminen vieraiden ihmisten ympäröimänä ja avuttomana, ehkä elämänsä
arkaluonteisemmassa tilanteessa, voi olla vaikeaa.

”Huoneessa oli neljä sänkyä, kolme rivissä ja yksi edessä sivulla. Jouduin itse kes-
kelle aitiopaikalle, josta pakostakin joutui näkemään ja kuulemaan kanssasisaria,
tahtoi tai ei. Minä seurasin tapahtumia kolme vuorokautta.”
(Th 125, synnytykset 1951 ja 1963)

Synnytykselle annetut merkitykset ovat tässä tutkimuksessa siinä mielessä si-
dotut omaan aikakauteensa, että aikakausi näyttää tuovan merkityksiin oman sä-
vynsä. Kategoriat ovat kuitenkin aika paljon samanlaisia riippumatta siitä, mitä
aikakautta eletään. Olen edellä pyrkinyt tuomaan esille sen, että kategorioiden
sisäisiä painotuseroja kuitenkin löytyi eri aikakausien naisten merkityksissä. On
taas huomautettava, että tutkimusaineisto on suhteellisen pieni eikä näin ollen ole
syytä tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätelmiä.

Vertailen seuraavassa omia tutkimustuloksiani Nätkin (1997) tuloksiin. Nätki-
nin tutkimuksesta nousi esille kaksi sukupolvea, joiden suhde äitiyteen oli tutkijan
mielestä ainakin pinnalta tarkastellen erilainen. Vanhemman sukupolven kerto-
muksissa lapsia putkahteli maailmaan ja naiset huomasivat yllättäen olevansa ras-
kaina. Varsinkin vanhemman sukupolven naiset (äideiksi 1940–1960-luvuilla tul-
leet) kertoivat tuossa tutkimuksessa äitiydestä itsestään selvänä asiana. Äitiys näytti
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olevan yhtä luonnollinen asia kuin elämä itse. Myös omassa tutkimuksessani osal-
le raskaus ja synnytys merkitsevät nimenomaan luonnollista asiaa. Itsestäänsel-
vyys kieli Nätkinin mielestä maternalistisesta ja familistisesta otteesta äitiyteen.
Äitiyden konfliktittomuus saattoi johtua myös kerrontaa strukturoivista seikoista.
Tarina ikään kuin pelkistää tapahtumien suuret linjat ja muut jäävät taka-alalle.
Toinen merkittävä seikka on se, millä tavalla äitiydestä on eri vuosikymmenillä
voitu puhua. Naiset ovat voineet kokea vastoinkäymisiä, mutta niistä ei ollut sopi-
vaa puhua. (emt., 230.)

Naiset ovat uskaltautuneet puhumaan tutkimuksessani myös epäkohdista ja
vastoinkäymisistä, myös aineiston vanhimmat kirjoittajat. He kertovat mm. kes-
kenmenoista, lapsen kuolemasta ja synnytyksen jälkeisestä masennuksesta.

”Toivoisinpa, että minulla olisi esittää valokuva itsestäni ennen ja jälkeen synny-
tyksen. Mieheni ei ollut tuntea, kun hän tuli sairaalaan katsomaan. Olin edelleen
tiputuksessa, kasvot pöhöttyneenä, sormet paksut kuin makkarat. En koskaan tullut
tietämään edes kellonaikaa, jolloin lapsi syntyi. En myöskään tiedä, mitä todella
tapahtui, miksi jokin meni vinoon. Tuskallinen synnytys musertaa myös henkisesti.
Vaikka olin imetysasiassa päättäväinen ja voimakas, minulle tapahtui sellainen kum-
mallinen juttu, että olin jotenkin kuin lukossa. Kun esimerkiksi neuvolasta hoitaja
tuli kotiin minua ja vauvaa katsomaan, en pystynyt puhumaan hänen kanssaan.
Kurkkuun tuli kuristava pala ja aloin itkeä. Minun piti kirjoittaa lapulle, mitä halu-
sin sanoa tai pyytää miestäni toimittamaan asia. Olin kuin hakattu ja nöyryytetty
lapsi. Tuo tunne meni ohi vasta ajan myötä.” (Th 133, kaksi synnytystä 1950–1960-
luvuilla)

”Vuonna 1972 noin seitsemännellä kuukaudella jouduin synnyttämään kohtuun
kuolleen lapsenalun. Se oli elämäni hirvein kokemus. Synnytys ei tahtonut lähteä
millään käyntiin. Oli uudenvuoden pyhäkin. Niinpä pääsin kotiin välillä kuolleen
sikiöni kanssa. Pyhien jälkeen taas yritettiin käynnistää. Odottelin tuntikausia tipu-
tuksessa ja eihän se ilman uusia menetelmiä lähtenytkään käyntiin. Synnytyksen
jälkeen olin helpottunut ja itkin melkein yötä päivää kolmisen viikkoa.” (Th 157,
kolme synnytystä 1967-1974)

Tutkimuksessani kriittisyys vallitsevia olosuhteita kohtaan lisääntyy naisten
kertomuksissa ja kokemuksissa 1960-luvulta lähtien. Puututaan entistä innokkaam-
min esimerkiksi synnytyksen teknistymisen ilmiöihin, naisen yksinjättämiseen
synnytyksessä, yhä enenevässä määrin hoitohenkilökunnan käytökseen tai ulko-
puolisten henkilöiden osallistumiseen. Moderni nainen ei enää hyväksy alentuvaa
suhtautumista itseensä vaan tavoittelee tasa-arvoa ja vaatii yksilöllistä suhtautu-
mista. Hän tahtoo olla mukana päätöksenteossa esimerkiksi synnytystapaan tai
kivunlievitykseen liittyvissä asioissa. Erityisesti 1970- ja 1980-lukujen vaihteen
ilmiöitä olivat keskustelut siitä, saako synnyttäjää käyttää ”harjoittelukappaleena”
lääkärikoulutuksessa. Myös tässä tutkimuksessa naiset kertovat tilanteista, jolloin
synnytyssaliin yhtäkkiä ilman ennakkovaroitusta saapuu esimerkiksi kymmenpäi-
nen palomiesten joukko. Tällaisten kokemusten jälkeen synnytys on usein mer-
kinnyt tutkimushenkilöille epäkohtien huomaamista ja halua muutokseen.
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Nuoremmat naiset (äidiksi 1970-ja 1980-luvuilla tulleet) erittelivät Nätkinin
(1997) tutkimuksessa äitiyttä ja siihen liittyviä kielteisiäkin tuntemuksia enem-
män kuin vanhemmat naiset. Nätkin piti tätä äitiyden individualistisen otteen il-
mauksena. Individualistisen ajattelun mukaan äitiys on poikkeuksellinen ajattelun
ja olemisen muoto: riippuvuutta lapsen tai miehen kanssa on aluksi vaikea hyväk-
syä. Monet äitiysshokista kertovat naiset kuvasivat tätä kokemusta putoamisen tai
pysähtymisen kokemuksena ja olotilaa totaalisena. (emt., 230-231.) Pohdinta työ-
uran ja äitiyden yhteensovittamisen vaikeudesta tuli Nätkinin (1997) tutkimukses-
sa esille vasta modernin, koulutetun naisen ajattelun kautta. Pohdinta käynnistyi
1960-luvun keskustelussa oikeudesta työhön ja itsensä toteuttamiseen. Näin on
myös omassa tutkimuksessani. Siinä 1930- ja 1940-lukujen naiset tuovat myös
esiin katkeruuden siitä, miten moderni nainen turhaan monimutkaistaa elämäänsä.
Näillä kun kaikki näyttää olevan paremmin kuin hyvin: on tietoa, taitoa, materiaa-
lista apua ja tukea. Toisin oli ennen kun esimerkiksi pula-aikana jouduttiin mietti-
mään sitä, mistä ”saisi lapselle jonkin rievun päälle”.

Äitiydestä olisi Nätkinin (1997) mukaan ollut mahdollista luoda modernisaa-
tiotarina, jossa traditionaalinen äitikeskeisyys ja maternalistinen ja familistinen
asenne äitiyteen väistyvät uuden ja ehomman, modernin ja individualistisen alta.
Näin rakennetussa mallissa traditionaalinen asenne äitiyteen olisi samaistettu suu-
reen lapsimäärään ja se korreloisi kertojien työn laadun (kotiäidit, emännyys, työ
naisten aloilla) ja hoivaorientaation kanssa. Tämä ei olisi kuitenkaan tehnyt oike-
utta aineistolle. Familistinen tai maternalistinen asenne äitiyteen ei liittynyt välttä-
mättä tuossa tutkimuksessa vain suureen lapsimäärään vaan lukuisiin muihin yh-
teyksiin. Myös lapsista irtoaminen ja yksilöityminen tapahtui useissa eri suhteissa
ja kytkeytyi maternalismiin monin tavoin. Maternalismi ja individuaatio kytkey-
tyivät toisiinsa hyvin läheisesti yhteiskunnallisessa äitiydessä. (emt., 233-234.)

Näin Nätkinin (1997) tekemät päätökset ovat linjassa oman tutkimukseni kans-
sa. Minäkään en halua pakottaa naisten raskaudelle ja synnytykselle antamia mer-
kityksiä väittämällä, että tiettynä aikakautena esiintyisi vain tietynlaisia kokemuk-
sia synnytyksestä ja raskaudesta. Variaatio on monipuolisempi ja eri aikakausina
näyttää esiintyvän rinnakkain lähes kaikkia edellä mainittuja merkityksiä – Nätki-
nin käsitteitä lainatakseni – niin maternalistisia, familistisia kuin individualistisia-
kin.

Tutkimusaineistoni perusteella voisi varovaisesti kuitenkin todeta sen, että nais-
ten kyky ja halu tarkkailla ja analysoida omaa raskautta ja synnytystä näyttää li-
sääntyvän aikakauden mukaan. Siinä missä esimerkiksi 1930- ja 1940-lukujen nai-
nen jätti puhumatta suurista tunteistaan ja tarpeistaan, 1970- ja 1980-lukujen nai-
set usein kertoivat niistä ääneen. Uusi tiedostava nainen halusi ottaa raskauden ja
synnytyksen ilmiöt haltuun niin tiedollisena,  taidollisena kuin tunnekokemukse-
na. Vaikka lähes kaikkia raskauden ja synnytyksen variaatioita esiintyi eri aika-
kausien naisten kertomuksissa, näytti tietynlainen individualisitinen ote kuitenkin
lisääntyvän myös naisten raskauden ja synnytyksen kokemuksissa.
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8 1970–1980-LUKUJEN NAISTEN
RASKAUDEN JA SYNNYTYKSEN

OPPIMISKOKEMUKSISTA

Tämä luku käsittelee naisten raskauden ja synnytyksen oppimiskokemuksia. Op-
pimista kuvaavat lausumat tulkitaan sen kertoman perusteella, mitä tutkimushen-
kilöt itse ovat kirjoittaneet raskaudesta, synnytyksestä ja omasta elämästään. Tut-
kimushenkilöiden oppimiskokemukset ovat sekä myönteisiä että kielteisiä. Myös
kielteinen kokemus saattaa muodostua oppimiskokemukseksi, jos oppija on val-
mis työstämään kielteisiä tunteitaan (ks. Boud et al. 1985).

Kun seuraavassa tarkastelen naisten oppimiskokemuksia, etenen viiden kate-
gorialuokan mukaan. Kategoriat ovat (1) Kun oppimista ei näytä tapahtuvan, (2)
Oppiminen tietojen ja taitojen lisääntymisenä, muistamisena ja usein ohjeiden
noudattamisena, (3) Oppiminen ajattelun ja pohdinnan avulla, (4) Asioiden näke-
minen ja tekeminen uudella tavalla ja (5)  Muuttuminen ihmisenä. Edellä mainit-
tuja kategorioita ei tule nähdä tutkimushenkilöiden kannalta toisiaan poissulkevi-
na. Saman tutkimushenkilön kertomuksessa saattaa esiintyä useita erilaisia oppi-
miskokemuksia. Kategorioiden sisällä käsittelen oppimiskokemuksia aineistosta
nousseiden teemojen kautta. Kerron ensin henkilöön itseensä liittyvistä oppimis-
kokemuksista, sitten vuorovaikutukseen liittyvistä jne. (ks. tarkemmin s. 118) Pi-
dän tutkimuksessani hyvin tärkeänä sitä, että tuon raskausajan ja synnytyksen op-
pimiskokemusten koko kirjon esille. Oppimiskokemukset ovat eri henkilöillä eri-
laisia: yksi saattaa oppia jonkun uuden taidon, mutta toisen elämä saattaa muuttua
kokonaan.

8.1 Kun oppimista ei näytä tapahtuvan

Tämän kategorian laadinnassa on tukeuduttu erityisesti Jarvisin (1987) ajatuksiin
hänen todetessaan, että vaikka jokainen kokemus on mahdollinen oppimiskoke-
mus, jokaisesta kokemuksesta ei kuitenkaan opita. Puhuessaan ei-oppimisesta Jar-
vis (1987; 1995) tarkoittaa sitä, että tilanteissa, joissa oppiminen olisi mahdollista,
sitä ei kuitenkaan tapahdu. Etsiessäni tällaisia kokemuksia tutkimushenkilöiden
kertomuksista, käytän hyväksi Jarvisin huomioita siitä, että se, ettei opita, voi joh-
tua eri syistä. Kokemus voi olla ennakko-oletuksen mukainen, se voidaan jättää
huomioimatta tai se torjutaan. (Jarvis 1987, 133-135; 1993, 188; 1995, 71-72.)
Oppimista ei tapahdu, jos ihminen kokee pärjäävänsä elämässä entiseen tapaansa.
Voidaan myös sanoa, että kokemusta ei oteta huomioon, kun siihen ei liity riittä-
västi omaa henkilökohtaista tunneperäistä vaikuttavuutta tai sitä ei koeta muuten
subjektiivisesti merkittäväksi (Merriam & Clark 1993, 133-137). Tässä luvussa
esitettävistä, tutkimushenkilöiden kertomuksista poimituista otteista löytyy ele-
menttejä, joiden perusteella kokemukset voitiin luokitella tähän kategoriaan.
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Eräillä tutkimushenkilöillä on raskaudesta ja synnytyksestä selkeitä ennakko-
oletuksia, jotka saavat vahvistusta oman kokemuksen myötä. Tutkimushenkilöi-
den ennakko-oletukset saattavat liittyä henkilöön itseensä, hänen vuorovaikutus-
suhteisiinsa, valmennukseen, raskauden ja synnytyksen luonteeseen, äitiyteen tai
naisen rooliin ja asemaan. Tutkimushenkilö saattaa esimerkiksi todeta, että ”Koko
odotusaika sujui hyvin. Se ei muuttanut elämääni mitenkään”. (Th 1, synnytys
1972) Kun tutkimushenkilö kirjoittaa, että ”Raskausaika sujui juuri niin kuin op-
paat siitä kirjoittivat”,  kokemuksesta ei opita uusia tietoja, taitoja tai muita val-
miuksia. Nainen voi kuitenkin saada tukea omille ennakkokäsityksille kuten Jar-
vis (1987, 134) esittää tällaisissa tilanteissa usein tapahtuvan. Käsitys itsestä ja
omasta pätevyydestä voi vahvistua. Tämä tapahtuu joillekin myös synnytyksessä.
Naisella on ennakkonäkemys siitä, mitä siellä tulee tapahtumaan ja näissä tilan-
teissa ennakkonäkemys ja synnytyksen todellisuus ovat yhtäpitäviä. Tutkimushen-
kilöt eivät kuitenkaan kiellä kokemuksen merkitystä. Synnytyksessä ”ei-uutta-op-
piva” tutkimushenkilö saattaa todeta:

”Ensimmäinen, odotettu raskaus meni hienosti, aivan kuin olin ajatellutkin.”
(Th 3, synnytys 1972)

”Odotin lasta, ensimmäistämme, ja voin koko kesän pahoin. Näinhän siitä oli op-
paissa puhuttukin ja näin se tuntui toimivan.” (Th 8, synnytys 1978)

Tutkimushenkilöt eivät aina havaitse raskausaikana muutoksia vuorovaikutus-
suhteissaan; esimerkiksi suhteessa lapsen isään. Lagercrantz (1979) toteaa, että
osa raskaana olevista naisista ei tiedosta näitä muutoksia. Tutkimushenkilöt saat-
tavat kertoa tutkimuksessani ajasta näin:

”Raskausaika kului meiltä samaan tapaan kuin ennen raskautta. Elämämme ei mi-
tenkään mullistunut eikä niin valtavasti muuttunutkaan.”
(Th 69, synnytys 1980-luvulla)

Raskausaikaan oleellisesti liittyvä valmennus ja -oppaat eivät kuulu tai kulu
näiden odottajien käsissä. Oppaat ovat jääneet lukematta arkipäivän muiden kii-
reiden johdosta. Perhevalmennus ei tuo uuden oppimisen kokemuksia, sillä nämä
tutkimushenkilöt ovat sitä mieltä, että ”Valmennusta ei tarvita”.

”Odottaessani ensimmäistäni en lukenut yhtään synnytystä käsittelevää kirjaa. Minä
ajattelin, että kyllä kaikki asiat sitten aikanaan loksahtavat paikoilleen.”
(Th 39, synnytykset 1972 ja 1978)

Raskauden aikana koettu kiire aiheuttaa joillekin sen, että kokemusta ei huo-
mioida. Kokemuksen huomiotta jättäminen voi johtua kiireestä, mutta myös siitä,
että nainen tuntee itsensä tavalla tai toisella uhatuksi. Asiaa ei haluta sen kum-
memmin ajatella (Jarvis 1987, 135). Huomiotta jättäminen saattaa liittyä tutki-
mushenkilöön, hänen vuorovaikutussuhteisiinsa, raskauden ja synnytyksen luon-
teeseen ja äitiyteen.
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”Kävin töissä loppuun saakka, minulla oli hirveästi töitä ennen äitiyslomalle lähtöä,
yritin tehdä kaiken aloittamani loppuun ja jättää sijaiselleni puhtaan pöydän. En
ehtinyt syventyä lapsen odottamiseen lainkaan vaan se meni siinä sivussa. Päätin,
että sitten kun pääsen äitiyslomalle, rauhoitun asialle. ... Jäin sitten äitiyslomalle,
muutimme toiseen asuntoon ja lisäksi kuorollemme tuli ulkomaalainen kuoro vie-
raaksi. Koska olin päivisin vapaana, lupauduin olemaan avuksi.”
(Th 60, synnytys 1883)

Kun raskaus koetaan luonnollisena tapahtumana, nainen saattaa kuvailla oloti-
laansa sanoin ”Ei raskaana olemisessa ole mitään ihmeellistä”. Tällaisissa tilan-
teissa voi Jarvisin (1987) mukaan tapahtua oppimista, sillä ihminen saa kuitenkin
koko ajan vaikutteita ympäristöstä. Näin hänellä voi olla kokemuksia, joista hän
itse ei ole tietoinen, mutta josta hän kuitenkin oppii. Kokemukset eivät yleensä ole
luonteeltaan tiedollisia, vaan aistien kautta välittyneitä. (emt., 147-151.)  Tutki-
mushenkilöt tuovat tässä kuitenkin esille sen, että he eivät ole oppineet uutta. Sama
tulee ilmi eräiden synnytyskokemuksista. He kertovat, että he ovat kokeneet syn-
nytyksen luonnollisena, jopa niin tuiki tavallisena tapahtumana, ettei sen merki-
tystä tarvitse suurennella. Nämä tutkimushenkilöt halusivatkin nimenomaan ko-
rostaa sitä, että synnytyksestä on nykyaikana tehty turhan suuri numero.

”Ei synnytys mitään ihmeellistä ole, onpahan vain luonnollista. Sen merkitystä on
turha suurennella ja hössöttää siitä suureen ääneen. Naiset ovat synnyttäneet kautta
vuosituhansien.” (Th 40, synnytykset 1977, 1980 ja 1982)

Myös kielteiset kokemukset saattavat aiheuttaa sen, että oppimista ei tapahdu.
Vuorovaikutuksen epäonnistumiseen liittyvät ne kokemukset, joissa tutkimushen-
kilö joutuu toteamaan, että ”Lamaannuin henkilökunnan huonon kohtelun johdos-
ta”.  Vuorovaikutus synnytyksessä saattoi olla niin poikki, että nainen kokee ”Hen-
kilökunta käveli ylitseni.” Jarvisin (1987, 1995) mainitsemat torjunnan kokemuk-
set liittyvät tutkimuksessani tällaisiin tilanteisiin. Kun tilanne herättää ihmisessä
torjunnan, on usein kysymys siitä, että ihminen kokee itsensä uhatuksi (Jarvis 1987,
133). Torjuntaa ilmentäviä äitiyden kokemuksia on esimerkiksi niissä kertomuk-
sissa, joissa todetaan,  että ”En halunnut luoda raskausaikana suhdetta lapseen”
tai ”En halunnut ajatella koko äitiyttä”.

Voimakkaan kielteiset tunteet voivat toimia oppimista ehkäisevänä tekijänä
(Boud et. al. 1985, 11). Näin tapahtuu myös eräiden tutkimushenkilöiden kohdal-
la. He ovat olleet synnytyksessä niin sekaisin kivuista,  lääkityksestä tai lääkityk-
sen puutteesta tai henkilökunnan huonosta kohtelusta, etteivät he synnytyksen jäl-
keen edes pysty puhumaan tapahtumasta. Synnytyskokemus on ollut heille voi-
makkaan kielteinen. He saattavat todeta, että ”Kivut ja huono kohtelu aikaansai-
vat sen, että olin aivan sekaisin enkä ymmärtänyt, mitä ympärilläni tapahtui.”

Oppiminen huumattuna tai kaltoin kohdeltuna on vaikeaa, lähes mahdotonta.
Kielteiset kokemukset aiheuttavat myöhemmin näille naisille ongelmia äitiyden
hyväksymisessä ja terveen äiti–lapsi-suhteen synnyssä. (vrt. Lagercrantz 1979)
Voidaan ehkä myös sanoa näin, että nämä henkilöt oppivat, mutta he oppivat ”vää-
riä” asioita (ks. tarkemmin Jarvis 1987).



172

”Synnytykseni jälkeen olin tyrmistynyt. Pitkään aikaan en halunnut kotonakaan
puhua kokemuksistani. Itkeä tuhersin yksikseni ja joskus tunsin kaunaa lastakin
kohtaan.” (Th 18, synnytykset 1977 ja 1979)

Tähän kategoriaan kuuluvissa tilanteissa oppimista ei tapahdu, koska tilanteet
eivät ole joko herättäneet tarvetta oppia (kokemus on ristiriidattomasti luokitelta-
vissa tutkimushenkilön johonkin aiempaan kokemukseen) tai ne on koettu sellai-
siksi, jotka mieluummin torjuttiin tietoisuudesta. (Jarvis 1987; 1997a ja b; 1995)
On kuitenkin todettava, että koska eritoten synnytys ei yleensä suju siten kuin
tutkimushenkilö oli odottanut sen sujuvan – ei edes uudelleensynnyttäjän kohdalla
– on kokemuksesta yleensä opittu jotain. Niin raskauteen kuin synnytystapahtu-
maan näyttääkin liittyvän yllättäviä ja oppimista tavalla tai toisella aktivoivia teki-
jöitä.

Pitäisikö sitten ylipäätänsä oppia kaikista kokemuksista? Onko välttämätöntä,
että nainen esimerkiksi raskaana ollessaan pohtii etukäteen tulevaa elämänmuu-
tosta? Ihminen ei pysty pohtimaan (hänen ei tarvitse pohtia) kaikkia kokemuksi-
aan. On tärkeää, että ihmisen elämässä jokin pysyy samana ja antaa jatkuvuuden
ja turvallisuuden tunteita (ks. Berger & Luckmann 1995; Jarvis 1987).

8.2 Oppiminen tietojen ja taitojen lisääntymisenä,
muistamisena sekä usein ohjeiden noudattamisena

Raskauden aikana ja synnytyksessä opitaan uusia tietoja ja taitoja. Oppimiskoke-
mukset ovat liittyneet tässä kategoriassa ennen kaikkea tietojen ja taitojen lisään-
tymiseen. (ks. esim. Säljö 1979;  Jarvis 1987; Marton et al. 1993) Kategorian op-
pimiskokemukset ovat luonteeltaan Jarvisin (1987) esittämän luokituksen mukai-
sia kokemuksia, joissa oppiminen merkitsee lähinnä yksinkertaisten tietojen ja
taitojen oppimista, muistamista, mieleenpainamista ja ohjeiden noudattamista.
Oppimiskokemuksia ei pohdita vaan otetaan vastaan itsestäänselvyyksinä. Tutki-
muksessani tällaiset raskaudenaikaiset oppimiskokemukset liittyvät usein neuvo-
loihin ja niiden järjestämään valmennukseen. Osa tutkimushenkilöistä ottaakin
valmennusinformaation elämässään tarkasti huomioon. Sieltä saatujen ohjeiden ja
neuvojen mukaisesti valmentaudutaan ja harjoitellaan, joko yksin tai tulevan isän
kanssa. Oppimiskokemukset liittyvät valmennuksen ja valmentautumisen lisäksi
myös tutkimushenkilöön itseensä, hänen vuorovaikutussuhteisiinsa, raskauden ja
synnytyksen luonteeseen sekä äitiyteen yleisemminkin.

Kun oppiminen liittyy lähinnä tietojen ja yksinkertaisten taitojen oppimiseen,
Jarvis  (1987; 1995) puhuu ei-reflektiivisestä oppimisesta (oppimisesta muistiin-
painamisena ja ulkoaoppimisena) ja Marton (1980) pintasuuntautuneesta oppimi-
sesta ja myöhemmin (1993) oppimisesta tiedon lisääntymisenä, muistamisena ja
toistona. Mezirowilla (1991) tämä merkitsee oppimista vallitsevan merkitysskee-
man puitteissa tai uuden merkitysskeeman oppimista. Säljö (1979) puhuu oppimi-
sesta tiedon määrällisenä lisääntymisenä, mieleen painamisena ja faktojen, taito-
jen ja (työ)menetelmien hankkimisena (ks. von Wright 1992, 1). Boud et. al. (1985;
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1993) toteavat, että koska oppimiseen ei tällöin sisälly reflektointia ja omien tun-
teiden työstämistä, ei uusien näkökulmien löytämistä, toiminnan muutosta tai si-
toutumista juuri tapahdu.

Mitä tutkimushenkilöt siis oppivat? Olen poiminut tutkimushenkilöiden kerto-
muksista sellaiset oppimiskokemukset, joissa kokemusta ei pohdita vaan todetaan
tiettyjä asioita tapahtuneeksi. Naiset kertovat oppineensa raskausaikana ja synny-
tyksessä itsestään sellaisia asioita kuten esimerkiksi, että ”Olen tunteva yksilö”
tai että ”Olen kipuherkkä ihminen”. Kyse on itsen, toiminnan jne. kuvauksesta, ei
vielä ilmiön reflektoinnista. On myös joko opittu nauttimaan raskausajasta tai vas-
taavasti koettu raskausaika piinana. On opittu, että kyseinen henkilö voi olla tasa-
painoinen, iloinen, onnellinen, hermostunut tmv. Jotkut ovat joutuneet huomaa-
maan, että ”Oma ruumis tuottaa yllätyksiä”  ja toiset taas ovat raskauden aikana
oppineet tuntemaan oman kehonsa toimintaa. Eräille erityisesti raskaudenajan ter-
veyden fyysinen seuranta sekä sairaaloiden ja neuvoloiden toiminta ovat tulleet
hyvin tutuiksi. Tutkimushenkilöiden oppimiskokemukset liittyvät näihin asioihin.
Näin eräs tutkimushenkilö kertoo raskaudestaan:

”Kaikki oli ihanaa siihen asti, kunnes eräänä päivänä alkoivat poltot. Jouduin parik-
si päiväksi sairaalaan ja tiputukseen. Poltot menivät ohitse ja pääsin kotiin. 13:lla
viikolla alkoi taas vuotoa. Illalla menin sitten sairaalaan ja olin taas pari päivää
siellä. Nämä olivat jonkinmoisia uhkaavia keskenmenoja. Kerran pyörryin kaupun-
gilla ja minut vietiin ambulanssilla sairaalaan. ...Keskivaihe meni hyvin, mutta lop-
pua kohden alkoi taas hieman vaikeuksia. ... Sairaalalaitos ja neuvolat tulivat kyllä
tutuksi.” (Th 61, synnytys 1983)

Vuorovaikutukseen liittyvät oppimiskokemukset ovat usein sosiaalisten taito-
jen ja kommunikaation opettelua. (vrt. Silkelä 1999) Tutkimushenkilöille myön-
teisiä oppimiskokemuksia ovat tässä tutkimuksessa olleet ne, joissa hoitohenkilö-
kunta on toiminut hyvässä yhteistyössä synnyttäjän kanssa. Oppimiskokemuksen
vaikuttajahahmo saattaa näissä tapauksissa olla kätilö, lapsen isä ja joskus lääkäri.

”Kaksi tuntia kätilö rohkaisi ja kannusti minua ja onnistuihan se lopulta. ...Tuntuu
niin hyvältä vieläkin, melkein 12 vuoden jälkeen. ...Henkilökunta yleensäkin oli
erittäin ystävällistä ja yhteistyöhaluista. Kätilön muistan vieläkin nimeltä. Tunsin,
että saatoin luottaa häneen kuten myös lääkäriinikin. Vielä osastollakin kierroksella
käydessään hän pysähtyi sänkyni viereen ja sanoi: ”Pienihän se poika on, mutta
kyllä siitä mies kasvaa”. (Th 1, synnytys 1972)

”Olin suunnattoman tyytyväinen itseeni ja suunnattoman rakastunut ihanaan käti-
lööni. Myöhemmin osastolla sydämeni hypähti ilosta nähdessäni hänet. Hän oli
minun oma kätilöni.” (Th 46, synnytys 1970-luvulla)

Tutkimushenkilöt kokevat raskausajan vuorovaikutussuhteissa myös kielteisiä
tunteita. He joutuvat toteamaan, että ”Odotin lasta yksin, vaikka olinkin naimisis-
sa”. Lapsen isältä ei ole riittänyt tukea eikä apua. On opittu, että kumppaniin ei
voi luottaa.
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Valmennuksessa tutkimushenkilöt ovat oppineet esimerkiksi hengittämään
ohjeiden mukaan ja tekemään erilaisia harjoituksia. Myös rentoutumisen oppimi-
nen on eräille tutkimushenkilöille uusi mieluisa taito. Nämä oppimiskokemukset
kertovat tutkimushenkilöiden suhteellisen vakaasta elämäntilanteesta (vrt. Mezi-
row 1991): on luotettu valmennuksen ohjeisiin, mutta etsitty tietoa raskauden eri
vaiheista sekä pidetty tärkeänä huolehtia omasta ja lapsen hyvinvoinnista raskau-
den aikana. Aika ei ole tuonut mukanaan suuria järkytyksiä. Oppimiskokemukset
ovat tässä pitkälti niitä, joissa etsitään tietoa ja taitoa kohdata raskauteen liittyviä
ilmiöitä. Valmennusinformaatiolla on tärkeä merkitys näiden tutkimushenkilöi-
den elämässä.

”Neuvolasta saatu kirjallisuus piti hyvin ajan tasalla ja oli mukava seurata mitä
minkin kuukauden aikana tapahtuu ja miten lapsi kasvaa ja kehittyy kohdussa.”
(Th 86, synnytys 1982)

”Olin lukenut raskaudesta ja synnytyksestä kaiken käsiini saaman aineiston.”
(Th 78, synnytys 1983)

Kun tutkimushenkilöt eivät kyseenalaista vastaanottamansa tiedon luonnetta,
se otetaan vastaan sellaisena kuin tieto oppaissa tai valmennuksessa esitetään. Tämä
ilmenee naisten kertomuksissa siinä, että asiantuntijoiden (neuvolat, valmennus,
lääkärit) ohjeita noudatetaan tarkasti. Neuvolan terveydenhoitajan sana on laki.
Asiantuntijoihin kohdistuvat luottamus tulee esille maininnoissa, joissa todetaan
”Luotin neuvolan valmennukseen ja ohjeisiin” ja ”Sain neuvolasta tärkeitä tieto-
ja raskaudesta, joita sitten noudatin”.

Näin naisten synnytyskokemuksista löytyy myös Jarvisin (1987; 1995) mainit-
semia ulkoaoppimisen elementtejä. On ollut kyse tilanteista, joissa tutkimushen-
kilö on pyrkinyt toimimaan valmennuksen ja hoitohenkilökunnan ohjeiden mu-
kaan. Hän ei niinkään  halua etsiä itselleen mielihyvää ja uusia kokemuksia vaan
mieluummin turvata hyvä lopputulos – terve lapsi. Kun synnytys merkitsee tutki-
mushenkilölle ennen kaikkea terveen lapsen maailmansaattamista, liittyvät oppi-
miskokemuksetkin usein lapseen ja hänen hyvinvointiinsa. Oppimiskokemus saat-
taakin olla se, että ”Tärkeintä kaikessa oli se, että lapsi syntyi terveenä.” Voidaan
myös todeta,  että ”Normaali lapsitehdassynnytys on ihan ok”.

”Minulle ei tullut mieleenkään huutaa tai tehdä jotain älytöntä. Yritin vain hengittää
sillä lailla kuin äitiysvalmennuksessa oli opetettu ja seurata kätilön ja lääkärin anta-
mia ohjeita.” (Th 5, synnytys 1981)

Raskauteen liittyviä oppimiskokemuksia ovat eräillä tutkimushenkilöillä sel-
laiset kokemukset, joista on selvinnyt, että raskaana oleminen on helppoa. Kaikki
tutkimushenkilöt eivät myöskään koe synnytyksessä synnytyskipuja rasitteena ja
he ovatkin oppineet, että ”Synnyttäminen oli luonnollinen ja helppo tapahtuma ja
siihen liittyvät kivut kestettäviä”. Jotkut ovat jopa sitä mieltä, että oma synnytys
on ollut liian helppo. Osa tutkimushenkilöistä on näin oppinut, ettei kivunlievitys-
tä tarvita synnytyksessä. Uuden asian oppiminen saattoi toisella olla vastakkainen
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eli opitaan, että kipulääkitystä tarvitaan ja  että se auttaa synnyttäjää. Jotkut oppi-
vat myös sen, että synnytyksessä tarvitaan uutta teknologiaa ja valvontalaitteita.
Myös niitä henkilöitä löytyy, jotka ovat sitä mieltä, että ”Vaikka synnytys sattuu,
se on pian ohi”.

Osa kokee synnytyksen niin pelottavana tapahtumana, että on ollut helpompi
antaa vastuu asiantuntijoille kuin pyrkiä itse vaikuttamaan synnytyksen kulkuun.
Samanlaista asennoitumista tuli esille esimerkiksi Haaramon (1995) tutkimukses-
sa. Tuossa tutkimuksessa todettiin, että synnytyksen päätöksenteko luovutettiin
synnytyksen vaikeutuessa asiantuntijoille, vaikka alunperin naisella oli ollut tar-
koitus toimia itse aktiivisesti, käyttäen lääkäriä ja kätilöä lähinnä konsulttina. Täl-
löin on opittu noudattamaan toisten antamia ohjeita.

”Antaa noitten ihmisten tehdä voitavansa tässä tilanteessa, ei sotketa konsepteja,
kysytään myöhemmin.” (Th 69, synnytys 1982)

”Tärkeintä on, että ottaa synnytyksen työtapahtumana. Järki pitää olla koossa. Huu-
taminen vie voimat ja jos on jotain kysymistä, on rohkeasti kysyttävä hoitajalta tai
lääkäriltä.” (Th 45, synnytykset 1979  ja 1981)

Kun oppiminen tapahtuu vallitsevan merkitysskeeman puitteissa tai on luon-
teeltaan uuden merkitysskeeman oppimista, se merkitsee Mezirowin mukaan suh-
teellisen staattista tilannetta ihmisen elämässä (Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 144).
Merriamin & Heuerin (1996, 250-252) mukaan tällaisessa tilanteessa voi tapahtua
oppimista, mutta ei kasvua ja muutosta. Jarvis (1987) puhuu uusintavasta oppimi-
sesta. Oppiminen ei aiheuta ihmisessä muutoksia eikä se myöskään aiheuta muu-
toksia yhteiskunnan rakenteissa. Jarvisille (1987; 1995)  uusintava oppiminen ei
sisällä reflektiota, Mezirowille (1991; 1994; 1996a ja b) kaikki oppimisen lajit
voivat sisältää reflektion oppimisen sisältöä tai prosesseja kohtaan.

Koska oppiminen merkitsee tässä kategoriassa lähinnä tietojen ja yksinkertais-
ten taitojen lisääntymistä ja ohjeiden noudattamista, tutkimushenkilöt eivät juuri
pohdi omia kokemuksia arvioiden, tarkentaen tai kyseenalaistaen itse tapahtumaa.
Kokemus ei haasta muutokseen. Voi todeta Jarvisin (1987) tavoin, että oppiminen
on luonteeltaan ei-reflektiivistä. Toisaalta kriittisyyden korostaminen ja muutok-
seen pyrkivä tendenssi helposti johtaa siihen, että muunlainen oppiminen nähdään
vähempiarvoisena. Myös uusintavalla oppimisella on paikkansa. Kaiken oppimi-
sen ei siis tarvitse olla luonteeltaan esimerkiksi merkitysperspektiivin muutok-
seen tähtäävää.

8.3 Oppiminen ajattelun ja pohdinnan avulla

Elämänkokemukset tarjoavat perustan kaikenlaiselle oppimiselle, mikäli ihminen
vain osaa hyödyntää niiden tarjoamia mahdollisuuksia. Oppimisen ja elämänko-
kemusten välisiä suhteita tutkiessaan Merriam ja Clark (1993, 129-138) toteavat,
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että suuri osa merkittävistä oppimiskokemuksista on peräisin erilaisista informaa-
lisen oppimisen tilanteista. Näin ajatellen myös raskaus- ja synnytystilanteet ovat
naiselle mahdollisia ja otollisia oppimistilanteita.

Tässä kategoriassa oppimiseen liittyy omien kokemusten pohdintaa ja ymmär-
tämistä, mutta ei vielä toiminnan muutosta. Mitä paremmin tutustuin aineistoon,
sitä useammin tutkimushenkilöiden oppimiskokemukset alkoivat keskittyä sekä
tähän  kategoriaan että kategoriaan ”Asioiden näkeminen ja tekeminen uudella
tavalla”. Se on mielestäni merkki siitä, että naiset, viimeistään siinä tilanteessa,
kun he kirjoittavat omista raskaus- ja synnytyskokemuksistaan, joutuivat pohti-
maan kokemustensa merkitystä.

Reflektiivisyys merkitsee  tietoisuutta omista havainnoista, ajattelusta ja toi-
minnasta sekä niihin liittyvistä tottumuksista. Ajattelu auttaa tiedostamaan ja ana-
lysoimaan omaa toimintaa, joka on keskeinen osa reflektiivistä ajatteluprosessia.
Kun ihminen tiedostaa omat toimintatapansa, hän kykenee lopulta myös muutta-
maan ja kontrolloimaan niitä. (Mezirowin 1981,12.) Kokemuksen tietoiseksi saat-
taminen on reflektiivisen prosessin ydin ja samalla sen keskeinen tavoite. Jarvis
(1987, 172) kuvaa tällaista oppimista teorian ja käytännön yhdistämisenä. Pelkät
kokemukset eivät ole riittävä lähtökohta oppimiselle, sillä kokemuksesta oppimi-
seen tarvitaan mukaan reflektio ja toiminta. (Marsick & Watkins 1992) Oppimi-
nen ei aina kuitenkaan näy ihmisen ulkoisesta käyttäytymisestä; toimintana. Niin-
pä tässäkin kategoriassa pohdiskeluun liittyvä itsearviointi on eräs reflektiivisen
oppimisen muoto. (ks. tarkemmin Jarvis 1987)

Tutkimuksessani naiseen itseen liittyviä ja pohdintaa sisältäviä oppimiskoke-
muksia ovat mm. sellaiset myönteiset oppimiskokemukset, joissa kerrotaan lap-
seen liittyvistä tunteista ja omasta kykenevyydestä: ”Tunsin, että pystyn huolehti-
maan lapsestani” (Th 4, synnytykset 1976 ja 1983) Sisäinen elämänhallinta liittyy
ihmisen kykyihin kohdata ja ratkaista elämän haasteita. Tässä kategoriassa oppi-
miskokemukset ovat monille nimenomaan elämänhallintaan liittyviä; tunnetta sii-
tä, että pystyy ja osaa. Pystyy kokoamaan itsensä, pystyy keskittymään, pystyy
kohtaamaan esimerkiksi synnytyskivut ja ikävät toimenpiteet. Raskausaikana ja
synnytystilanteessa moni on päässyt testaamaan myös omaa itsenäisyyttään.

”Olisivatko turhat pelkoni aiheutuneet puheista vaikeista synnytyksistä. On tärkeää
uskoa itseensä eikä antaa toisten pelottelujen vaikuttaa.”
(Th 43, synnytykset 1980-luvulla)

Synnytyksen jälkeen tutkimushenkilöt saattavat pohtia sitä, miten he pärjäsi-
vät. Edelleen he saattavat pohtia pystyivätkö he omalla toiminnallaan vaikutta-
maan synnytyksen kulkuun. Omien myönteisten kokemuksen myötä luottamus
itseen kasvaa. Itseluottamuksesta kertovat ne kertomusten kohdat, joissa puhutaan
mm. itsekunnioituksesta, sisäisestä voimasta ja ylpeydestä.

Harvoin oppimiskokemukset ovat kuitenkaan puhtaasti kielteisiä tai myöntei-
siä. Myönteiseen saattaa sisältyä annos kielteisyyttä ja päinvastoin. Kielteisistä
kokemuksista saatetaan oppia jopa enemmän, sillä kielteiset kokemukset pakotta-
vat tutkimushenkilön pohtimaan sitä, miksi näin kävi.  Kokemusta ei ole helppo
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sivuuttaa. (ks. Mezirow 1996a) Kielteisiä kokemuksia ovat tutkimushenkilöille
olleet sellaiset, joiden tuloksena he ovat joutuneet pohtimaan synnytyksen yksi-
näisyyden kokemuksia ja niitä tilanteita, joissa he ovat tunteneet, että ”Minua ei
hyväksytty omana itsenäni”. Joillekin vahvistuu tunne siitä, että ”Voin luottaa vain
itseeni”. Kielteisiä kokemuksia ovat myös ne, joissa tutkimushenkilöt ovat oppi-
neet pelkäämään lapsen tai itsensä puolesta.

Vaikka tutkimushenkilöt ovat pelänneet raskausaikana tai synnytyksessä ja
kokeneet muita kielteisiä tunteita, nämä henkilöt ovat pohtineet niitä ja pystyneet
kertomaan tunteistaan toisille.  Omien kokemusten käsittelyn myötä raskauteen ja
synnytykseen liittyvien tunteiden (pelko, rakkaus, vastuu jne.) ymmärtäminen on
tullut mahdolliseksi. Myönteiset oppimiskokemukset sisältävät iloa, onnea, nau-
tintoa, lämpöä, luottamusta ja turvallisuutta.

”Olin 19-vuotias esikoistani odottaessa. Kun olin toipunut raskauteni yllätykselli-
syydestä, aloin pikku hiljaa odottaa lastani. Yksi uhkaava keskenmeno lisäsi rak-
kauttani lastani kohtaan tai sytytti sen todella. Kun vielä näin sen tutkassa noin 13
viikon ikäisenä, oli se valtava kokemus.” (Th 50, synnytys 1982)

Kielteisinä koettuja oppimiskokemuksia ovat ne, joissa opitaan, että synnytys
voi olla lapselle vaarallinen tapahtuma. Nainen ei koe itse aktiivisesti synnyttä-
neensä lastaan ja hän pelkää vahingoittaneensa lasta omalla toiminnalla. Tällainen
kokemus saattoi päättyä siihen, että nainen toteaa kerran olevan viimeinen. Epä-
onnistunut synnytys aiheuttaa synnytyspelkoa varmemmin kuin mikään muu. Kiel-
teisinä tunteina on koettu surullisuutta, voimattomuutta, huolestuneisuutta, syylli-
syyttä, yksinäisyyttä, alemmuutta, vihaa ja pettymystä. Voidaan siis todeta, että
tutkimushenkilö on oppinut ”vääriä” asioita. Synnytys onkin ollut monelle voima-
kas tunnekokemus.

”Itse en aktiivisesti synnyttänyt lastani. Sen tekivät lääkäri ja hoitajat! ...Synnytyk-
seni oli hyvin tekninen toimitus. Vaikka lääkäri ja kätilöt olivat hyvin ystävällisiä,
tunsin kuitenkin olevani koneiden armoilla. Lapsen kannalta synnytys oli julma ja
väkivaltainen. Olisin halunnut hänen elämänsä alkavan toisin.”
(Th 95, synnytys 1983)

Merriam ja Yang (1996) ovat todenneet, että ihmisten henkilökohtaisen elämän
kokemukset muokkaavat heidän tapaansa jäsentää ympäröivää maailmaa. Monet
dramaattiset muutokset ihmisten perspektiiveissä ovat usein yhteydessä heidän
elämässään tapahtuneisiin muutoksiin kuten avioitumiseen, vanhemmaksi tuloon,
sairastumiseen jne. Avioituminen ja vanhemmaksi tulo olivat merkittävästi yhtey-
dessä elämänhallinnan ja kontrollin kokemisen tunteisiin, sillä avioituminen lisäsi
sisäisen kontrollin tunnetta, kun vanhemmaksi tulo sitä vastoin korosti elämän
ulkoisen kontrollin kokemiseen liittyviä tuntemuksia. Vanhemmaksi tulo näytti
merkitsevän niin runsaasti erilaisia ulkoisia vaatimuksia ja edellytti tasapainoilua
työn, perheen yms. tekijöiden kesken, että se tuotti tunteen oman elämän heikom-
masta kontrollista. (emt., 77-79.)
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Omien kokemusten tarkastelun kautta eräille tutkimushenkilöille selviää myös
se, että oma asennoituminen ja käyttäytyminen vaikuttavat synnytyskokemuksen
laatuun. Oppimisesta kerrotaan näin:

”Olen oppinut, että oma suhtautuminen vaikuttaa synnytyksen kulkuun. Ei mitkään
hengitykset ole ensiarvoisia vaan rentoutuminen. Miehen läsnäolo on ollut minulle
turvallisuutta ja synnytys perheen syntymistä viisi kertaa. Joka kerta synnytys on
jossain vaiheessa tuntunut ”hirveältä”. Synnytys on kuitenkin niin lyhytaikaistakin
elämässämme, että kyllä sen yleensäkin kestää.”
(Th 33, synnytykset 1970- ja 1980-luvuilla)

Läheiset ihmissuhteet mahdollistavat monia sosiaalisia ja persoonallisia oppi-
miskokemuksia, joissa on kyse monimutkaisempien sosiaalisten taitojen, kom-
munikaation ja vuorovaikutuksen opettelusta. Ystävät, työtoverit ja perheenjäse-
net mahdollistavat merkittäviä oppimistapahtumia. Ihmissuhteisiin liittyy myös
monia merkittäviä elämänkokemuksia, joiden työstäminen voi tarjota mahdolli-
suuden kasvuun ja oppimiseen. Tämän kategorian vuorovaikutukseen liittyvissä
raskausajan oppimiskokemuksissa monet korostavat sitä, että lasta on odotettu
yhdessä lapsen isän kanssa ja oppimiskokemukset liittyvät näin parisuhteeseen.
Tutkimushenkilöt kertovat, että heidän suhteensa kumppaniin syvenee ja he koke-
vat lapsen odotuksen yhteisenä asiana. Myös vaikea raskausaika saattaa toimia
naisen ja miehen välistä suhdetta lähentävänä kokemuksena. Opitaan kumppanin
kanssa vastuullisuutta ja toisistaan huolehtimista ja sosiaalisuutta.

”Raskausaika lähensi meitä toisiimme. Kävimme yhdessä valmennuksessa, miehe-
ni kuunteli sikiön sydänääniä ja yhdessä arvuuttelimme lapsemme sukupuolta. Mie-
heni oli mukana odotuksessani ja arvostin sitä suuresti.” (Th 4, synnytys 1983)

Toisaalta kaikki eivät halua kumppania mukaan synnytykseen. Perhevalmen-
nuksen yleistyminen 1970-luvulta lähtien olikin melkein ”pakollistanut” miehen
mukanaolon synnytyksessä. Niiltä äideiltä, joiden miehet eivät ole mukana, kysel-
lään ”Miksi ei?” Kaikki tutkimushenkilöt eivät todella tarvitse tai halua kumppa-
nia mukaan. Näin sen ilmaisee eräs tutkimushenkilö:

”Kummassakaan synnytyksessäni ei ollut isä mukana. En tarvinnut häntä ensim-
mäisessä synnytyksessäni enkä katsonut tarvitsevani häntä toisessakaan. Valmen-
nuksessa hän oli kuitenkin mukana.” (Th 34, synnytykset 1977 ja 1979)

Tutkimushenkilöt pohtivat usein synnytyksessä tapahtuvaa vuorovaikutusta tai
sen puutetta ja sitä, pystyikö synnyttäjä luottamaan hoitohenkilökuntaan. Henki-
lökunnalla onkin tärkeä osuus synnytystapahtuman onnistumisessa. Eikä ainoas-
taan synnytyksen teknisen onnistumisen kannalta vaan nimenomaan siinä, miten
synnyttäjä kokee synnytystilanteen ja millaisia asioita hän siinä oppii. Jos henki-
lökunta oli viestittänyt synnyttäjälle, että hän ei osaa synnyttää, on nainen joutunut
pohtimaan omaa osuutta ja epäonnistumista vielä kauan synnytyksen jälkeen. Seu-
raavassa huoli liittyy myös toisten ”huonojen” synnyttäjien tilanteeseen.
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”Pelkään kaikkien ”huonojen” synnyttäjien puolesta, jotka joutuvat noiden samo-
jen kätilöiden tai heidän tapaistensa käsiin. Toivon ja uskon, että tällaiset tapaukset
ovat harvinaisempia, mutta niin kauan kuin niitä yksikin esiintyy, ei auta valojen
hämärtäminen eikä synnytystuoliin siirtyminen. Kaikki alkaa ympärillä olevista
ihmisistä ja heidän suhtautumisestaan. Itse olen joutunut pohtimaan näitä koke-
muksiani ja ehkä pikkuhiljaa ymmärrän, miksi kaikki kävi niin kuin kävi.”
(Th 11, synnytykset 1978  ja 1982)

 Näille tutkimushenkilöille kielteiset oppimiskokemukset aiheuttavat sen, että
nainen ei halua enää lapsia. Jotkut kertovat oppineensa pelkäämään hoitohenkilö-
kuntaa. Vaikka synnytystapahtuma herättää vain vihan ja kiukun tunteita, turvatto-
muutta tai pelkoa, he eivät kuitenkaan lamaannu. Ja vaikka sairaalaympäristö on
ollut monelle tutkimushenkilölle uusi ja pelottavakin ympäristö, on se toiminut
monelle myös merkittävänä oppimisympäristönä. Sallivassa, vuorovaikutuksen
merkitystä ymmärtävässä tilanteessa nainen voi kokea olevansa arvostettu ja hy-
väksytty. Synnytyssalin ilmapiiri (oppimisilmapiiri) siis vaikuttaa oppimiskoke-
muksiin. Synnytyksen oppimisilmapiiri on näissä tapauksissa ollut avoin. Onnis-
tumisen elämykset tulevat usein kokemuksista, joissa ihminen huomaa olevansa
arvokas ja tärkeä. (vrt. Silkelä 1999)

Tutkimushenkilöt  pohtivat  synnytyksen jälkeen myös sitä, kuinka valmennus
oli liian pintapuolista ja kuinka valmennuksen opit ja synnytyksen todellisuus oli-
vat aivan eri asioita.

”Synnytysvalmennuskurssi oli liian pinnallinen. Olisi hyvä nähdä vaikkapa filmi
synnytyksestä, diat eivät kerro tarpeeksi. Rentoutus ym. harjoituksia tulisi myös
lisätä ja korostaa kotiharjoittelun merkitystä. Näin ainakin synnytyksen kokeneena
jälkeenpäin ajattelen.” (Th 80, synnytys 1982)

”Neuvolakäyntejä ennen synnytystä oli 14 kertaa, joista kolme lääkärintarkastusta.
Mielestäni neuvolakäynnit ennen synnytystä olivat liiaksi painottuneet painonnou-
sun, turvotuksen, hemoglobiinin, valkuaisen, bakteerien, kohdunpohjankorkeuden
ja verenpaineen tarkkailuun. Myös synnytysvalmennus käsitteli hengitystä ja ren-
toutumista synnytyksen aikana, synnytyksen kulkua, lapsivuodeaikaa ja vastasyn-
tyneen hoitoa, mutta ei äidiksi ja isäksi tuloa; sitä miten parisuhde muuttuu.”
(Th 98, synnytys 1983)

Oppimiskokemukset liittyvät siis mm. siihen, että synnytysvalmennus ja syn-
nytyksen todellisuus ovat naisen kokemana ristiriidassa keskenään. Yllättäviä ele-
menttejä olivat mm. raastavat synnytyskivut ja keisarinleikkaus – näistä ei val-
mennus ollut puhunut mitään. Myöskään raskausaika ei ole kaikille sitä, mitä
valmennus ja oppaat ennakkoon kertovat. Tutkimushenkilöt ovat huomanneet eron
oman raskauden sekä valmennuksen, oppaiden tai toisten naisten raskauskoke-
musten välillä. Seuraavassa esimerkki neuvolan oppien ja oman kokemuksen risti-
riidasta:
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”Eniten ehkäpä järkytyin niistä kivuista, joita syntymä aiheutti. Neuvolan opastuk-
sen mukaan se kyllä vähän nipistää... Mielestäni nuoria odottavia äitejä pitäisi rea-
listisesti valmentaa kohtaamaan kivut. Ne eivät vain ”nipistä” vaan ne todella sattu-
vat.” (Th 82, synnytys 1982)

Valmennus on koettu myös myönteisenä asiana. Tutkimushenkilöt saattavat
todeta, että valmennuksesta sai hyvän käsityksen tulevasta: tiesi, mitä oli odotetta-
vissa. Jotkut tutkimushenkilöt ovat ymmärtäneet kokemansa kautta sen, että ras-
kaaksi tuleminen ei ole itsestäänselvyys. On ollut hyvin mahdollista, että nainen
joutuu tekemään kaikkensa (ja ottamaan vastaan kaiken mahdollisen avun), jotta
raskaus voi alkaa tai jatkua.

”Raskauteni oli työn ja useiden lääkärissäkäyntien ja tuskailujen takana. Kahden
vuoden yrityksistä huolimatta hedelmöitymistä ei tapahtunut ilman lääkehoitoa.”
(Th 48, synnytykset 1976  ja 1977)

Myös synnytykset saattavat olla tutkimushenkilöille erilaisia ja ennalta-arvaa-
mattomia. On opittu, ettei synnytyksen kulkua voi ennakoida, vaikka olisikin syn-
nyttänyt aikaisemmin.

”Ajattelin, että synnytykset ovat minulle samanlaisia, mutta eipä niin ollutkaan,
tosin lopputulos oli myönteinen molemmissa. ...Ja vaikka nämä synnytykset olivat
niin erilaiset, toinen pitkäveteinen ja toinen tosi kivulias, olen onnellinen niistä
molemmista.” (Th 3, synnytykset 1972 ja 1982)

”Molemmat syntyivät Kotkassa ja synnytykset olivat normaalit, vaikkakin erilaiset.
Ensimmäisen jälkeen olin järkyttynyt kivuista ja saamastani kohtelusta. Ajattelin,
ettei koskaan enää minulle. Onneksi mieleni muuttui.  ...Toisessa synnytyksessä
mieheni oli mukana ja nyt ei tarvinnut olla koneissa kiinni. Toivuin tästä synnytyk-
sestä paljon nopeammin.” (Th 67, synnytykset 1981 ja 1983)

Omien synnytyskokemusten kautta on myös saatu kokemuksia siitä, että synny-
tystä ei tarvitse pelätä:

”Seuraava synnytys ei enää pelota. Olen käynyt läpi omia tunteita ja keskustellut
niistä muiden synnyttäneiden kanssa. Nyt tiedän, mitä on odotettavissa ja että vai-
keistakin asioista voi selviytyä.” (Th 89, synnytys 1983)

”Ikinä en olisi uskonut synnytystä niin kivuliaaksi. ...Synnytys ei kuitenkaan jättä-
nyt minuun mitään pelkoa. En usko, että sitten seuraavalla kerralla (sitten joskus)
pelkään synnytystä. Tiedänpähän vain mitä on odotettavissa. Olen hieman ylpeäkin
siitä, että sain kestää kipua enkä päässyt liian helpolla. Vaikka kyllä kivuton synny-
tys olisi ihan toteuttamisen arvoinen juttu.” (Th 78, synnytys 1980-luvulla)
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Äitiyteen liittyviä oppimiskokemuksia ovat esimerkiksi sellaiset kokemukset,
joissa korostetaan, että raskaaksi tuleminen on tutkimushenkilölle valinta. Äitiys
on näille naisille maailman tärkein asia. Synnytyksen jälkeen tutkimushenkilö on
sitä mieltä, että lapsen saaminen on tärkeä osa naiseutta:

”Ei minulla ole mitään negatiivista käsitystä synnytyksestä. Päinvastoin. On ihanaa
olla nainen ja synnyttää. Voin rohkaista omia tyttäriäni hankkimaan lapsia.”
(Th 38, synnytykset 1972, 1975  ja 1980)

Tutkimushenkilöitä saattavat työllistää myös ajatukset siitä, ovatko he ylipää-
tänsä hyviä äitejä tai sopivatko he johonkin ”äitimalliin”. Tässä taustalla saattaa
vaikuttaa ns. äitimyytti, jonka mukaan äitiys on yhtä juhlaa ja äiti kestää mitä vain.
(ks. Auvinen 1979; Niemelä 1980). Emansipatorinen näkemys korostaa myyttis-
ten ajattelutapojen paljastamista. Äitimyyttiin perustuvat käsitykset koetaan nai-
sen subjektiutta estäviksi tekijöiksi.

Jo raskausaika saattoi herättää eräissä tutkimushenkilöissä kielteisiä tuntemuk-
sia. He ovat kokeneet, että yhteiskunta ja sen laitokset (neuvolat jne.) eivät arvosta
eivätkä kuuntele naista. Seuraavan tutkimushenkilön kokemuksista on luettavissa
ajattelussa tapahtuvasta muutoksesta. Oman kokemuksen kautta nainen huomaa
toisten synnyttäneiden naisten arvon:

”Jonkin aikaa meni ihmetellessä muita synnyttäneitä naisia: he ovat kokeneet sa-
man, mutta näyttävät aivan tavallisilta ihmisiltä. Ylpeydentunnossani minusta tun-
tui kuin kaikilla heillä –  meillä – olisi pitänyt olla oikeus katsella muita ihmisiä
ylhäältä käsin ja rinnassa kunniamitali!” (Th 66, synnytys 1982)

Synnytyksen jälkeen monet ovat sitä mieltä, että he ovat oppineet arvostamaan
ja ymmärtämään itseään ja muita synnyttäneitä naisia uudella tavalla ja tuntemaan
myötätuntoa kanssasisaria kohtaan. Oman synnytyksen myötä on opittu ymmärtä-
mään myös omaa äitiä ja toisia naisia – jopa naisia Afrikassa. Nämä oppimiskoke-
mukset liittyvät naisen rooliin ja asemaan. Näin kertoo eräs tutkimushenkilö
kokemuksistaan:

”Kotona lapsivuodeaikana ajattelin usein omaa äitiäni ja hänen kanssasisariaan.
Kuinka he jaksoivat ja selvisivät sellaisissa olosuhteissa. Heillä ei ollut niitä muka-
vuuksia, mitkä minulla on: suihkut, sisävessa, pesukone, auto jne. ... Ajattelin myös
äitejä Afrikassa. Kukaties afrikkalainen äiti vielä tänäkin päivänä synnyttää lapsen-
sa yksin jossain pienessä savimajassa. Tiedän olevani onnekas moniin kanssasisa-
riin nähden.” (Th 88, synnytys 1982)

Raskauden ja synnytyksen oppimiskokemukset ovat usein tunnesisällöltään
voimakkaita kokemuksia, jotka säilyttävät tunnelatauksen vielä vuosienkin jäl-
keen. Moni kirjoittaja kertoo, että kokemuksen paperille paneminen oli kuin uusi
synnytys, vaikka kyseinen tapahtuma oli saattanut tapahtua kauan sitten. Naisten
kokemuksia analysoitaessa tuntui myös siltä, että myönteisten oppimiskokemus-
ten avulla moni tutkimushenkilö pystyi nauttimaan äitiydestään ja kokemukset
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antoivat heille uskoa elämään ja itseen. Kielteiset kokemukset aiheuttivat usein
ahdistusta, mutta myös kielteisten kokemusten kautta on opittu. Usein muutos
vaatiikin taustalle kielteistä kokemusta, joka toimii eräänlaisena käännekohtana,
josta on mahdollista kehittyä tai taantua. Moni nainen uskaltaa ottaa haasteen vas-
taan ja ryhtyi pohtimaan omia kokemuksiaan. Naisten kokemukset eivät ole tässä-
kään luonteeltaan mustavalkoisia, sillä myös myönteisiin oppimiskokemuksiin
saattaa sisältyä kielteisyyttä (esimerkiksi kielteisiä tunteita) ja toisaalta kielteisiin
kokemuksiin myönteistä tunneaineista.

8.4 Asioiden näkeminen ja tekeminen uudella tavalla

 Tässä kategoriassa tarkastellaan raskauden ja synnytyksen oppimiskokemusten
”vaikuttavuutta” siinä mielessä, millaisia muutoksia ne ovat aikaansaaneet tutki-
mushenkilöissä myös toiminnan tasolla. Kategoria on saanut nimensä ja sisällön
Jarvisin (1987) ja Mezirowin (1991; 1996), Marton et al. (1993) ja Boud et al.
(1985) esittämien näkemysten pohjalta.  Edellä mainitut puhuvat eräänä oppimi-
sen lajina siitä, kun oppija oman reflektiivisen toiminnan kautta näkee asiat uudel-
la tavalla ja muutos näkyy myös henkilön toiminnassa.

Jo henkilökohtainen ajatteluprosessi on reflektiivistä toimintaa. Omia koke-
muksia pohtiva oppija on sitoutunut jatkuvaan kasvuun ja tekee pohdinnan kautta
omaa toimintaansa tietoiseksi. Hän kykenee analysoimaan ja arvioimaan toimin-
taansa, muuttamaan tarvittaessa toiminta- tai oppimistapoja sekä rajaamaan ta-
voitteita. (Eteläpelto 1992, 29-30.) Innovatiivis-reflektiivinen oppiminen kannus-
taa ihmistä näkemään maailma eri valossa ja toimimaan sen muuttamiseksi (Jarvis
1983). Itsereflektio edellyttää oman sisäisen toiminnan tiedostamista ja tulkintaa,
omien intentioiden ja motiivien ottamista tarkastelun kohteeksi. Kun ihminen it-
sereflektion varassa analysoi omia taitojaan ja tietojaan toimintansa pohjalta, hän
saa mahdollisuuksia niiden käytölle uusilla alueilla. (Rauste-von Wright  & von
Wright 1994, 67-71.) Siirtymä uuden merkitysskeeman oppimisen kautta yksittäi-
sen merkitysskeeman muutokseen kertoo muutoksen (eli oppimisen) laajentumi-
sesta ja syvenemisestä. ( Ahteenmäki-Pelkonen 1997, 144-145; Mezirow 1991)
Oman kokemuksen reflektoinnin kautta on mahdollista nähdä asia uudesta näkö-
kulmasta (Boud et al. 1985, 36). Myös Kolb (1984) korostaa oppimiseen liittyvän
persoonallisten kokemusten pohdiskelua ja reflektointia. Tällaista ajattelua kuvas-
taa kokemuksellisen oppimisen sykli, jossa lähdetään liikkeelle konkreettisista
käytännön kokemuksista, joita myöhemmin havainnoidaan ja reflektoidaan. Tä-
män prosessin tuloksena voi olla yleisempi käsitteellistäminen ja yleistäminen,
jonka seurauksia ja paikkansapitävyyttä on mahdollista aktiivisesti kokeilla ja tes-
tata. (emt., 41-42.)

Oleellista tässä kategoriassa on se, että reflektio viedään tavalla tai toisella toi-
minnan tasolle. Tästä on kysymys, kun kategoriassa puhutaan asioiden näkemises-
tä ja tekemisestä uudella tavalla. Muutoksesta kertovat tutkimuksessani mm. sel-
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laiset oppimiskokemukset, joissa tutkimushenkilö huomaa itsestä ja omasta käyt-
täytymisestä raskaana olevalle henkilölle sopimatonta käyttäytymistä ja tämän
seurauksena muuttaa omaa käyttäytymistään:

”Olin aluksi niin hölmön lojaali, että olin vielä sairaslomallakin yli viikon töissä
opastamassa sijaistani ja kun oli muutenkin vuoden kiireisin aika. Onneksi sitten
ajattelin asiaa vakavasti ja huomasin olevani idiootti roikkuessani työpaikalla väsy-
neenä ja turvonneena. Jos jotain olisi sattunut, kukaan ei olisi korvannut omaa höl-
möyttäni.” (Th 72, synnytys 1980-luvulla)

Tutkimushenkilöt ovat päässeet raskausaikana ja synnytyksessä testaamaan
myös omia päätöksentekotaitojaan. He oppivat tekemään elämäänsä koskevia rat-
kaisuja.

”Aloin odottaa helmikuussa -82 vahingossa, vaikka olihan siitä puhuttu mieheni
kanssa ennenkin. Hän olisi halunnut abortin, minä en. Halusin lapsen ja koin aja-
tuksen abortista henkisesti ahdistavana. ...Mieheni vastustuksesta raskauteni jatkui.
Se oli oma päätökseni.” (Th 96, synnytys 1982)

Uuden oppimisesta ja muutoksesta kertovat myös sellaiset kokemukset, joissa
uudelleensynnyttäjä korostaa, että ”Harjoittelu tekee mestarin”  tai tuo esille sen,
että ”Jokainen synnytys opetti minulle jotain uutta”. Näin edellisestä kokemuk-
sesta on voitu hyötyä uudessa tilanteessa. Oppiminen on koettu eräänlaisena jat-
kumona; konkreettisesta kokemuksesta pohdinnan kautta uuteen yritykseen.  (ks.
tarkemmin Kolb 1984)

”Ensimmäisellä kerralla olin tietysti ihan ”vihreä” ja olisi ollut varmasti vaikea pär-
jätä ilman asiantuntevaa apua. Toinen synnytys menikin sitten rutiinilla ja ylimää-
räisenä ilon aiheena oli miehen mukanaolo.” (Th 9, synnytykset 1978 ja 1982)

”Neljättä kertaa synnyttäessäni sain todeta, että harjoittelu tekee mestarin.”
 (Th 41, neljä synnytystä 1970-luvulla)

Synnytyksen jälkeen tutkimushenkilöt saattavat myös todeta, että ”En enää
koskaan synnytä sairaalan sääntöjen mukaan”. Oman toiminnan muuttaminen
liittyy usein tilanteisiin, joissa tutkimushenkilö on omien rankkojen kokemusten
myötä ”herännyt” todellisuuteen (vrt. Mezirow 1991; 1996) He huomaavat niitä
epäkohtia, joita naiset (myös hän itse) ovat joutuneet kohtaamaan synnytyksessä.
Omien kokemusten myötä he ymmärtävät, että synnytyksen epäkohtiin tulee puut-
tua. On tehtävä jotain, jotta muiden naisten ei tarvitse kokea synnytyksissään sa-
moja epäkohtia.

Joillekin tutkimushenkilöille valkenee oman synnytyskokemuksen myötä, että
hoitohenkilökunnalla (vuorovaikutukseen liittyvät ongelmat) on liikaa valtaa, että
sairaalalaitos on vanhanaikainen instituutio ja että synnytyksessä ylipäätänsäkin
on paljon epäkohtia. Nämä tutkimushenkilöt ovat havainneet sairaalan hierarkki-
seksi laitokseksi, joka asettaa synnyttäjät arvojärjestyksessä viimeiselle sijalle (lää-
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käreiden ja kätilöiden jälkeen) ja jossa synnyttäjän yksilöllisyyttä ei voida tai ha-
luta huomioida. Tästä seuraa ikäviä yllätyksiä ja ne aikaansaavat sen, että synny-
tyksistä muodostuu näille tutkimushenkilöille ulkokohtaisia ja rutiininomaisia ta-
pahtumia. On opittu, että nainen ei ole tasa-arvoinen synnytyksessä eikä häntä
kuunnella. On ymmärretty, että muutoksen aikaansaamiseksi tulee esimerkiksi
synnytystapahtuman kulkua  tutkia entistä enemmän.

Tutkimushenkilöt saattavat siis oppia sen, että naista voidaan synnytyksessä
kohdella ihan miten tahansa. Hoitajien viran suoja on vahva eikä henkistä väkival-
taa ole jälkeenpäin helppo näyttää toteen. Epäonnistuneen synnytyksen jälkeen
nämä naiset aktivoituvat ja kokoavat addresseja tai kirjoittavat yleisönosastoon,
jotta muutosta saataisiin aikaan. Emansipaation ääni kuuluu näiden naisten koke-
muksista ja toimista.

”Olimme mieheni kanssa käyneet alustavat kurssit eli valmentauduimme molem-
mat iloiseen perhetapahtumaan. Toisin kuitenkin kävi. ...Kätilö oli seuranamme sil-
loin tällöin ja hänellä oli ilkeä suunsoittokin. ... Miehenikin hätääntyi sanomalla
kätilölle, ette ei se taida mahtua tulemaan (Äitiyskortissa oli merkintä siitä, että
lasta uumoiltiin isokokoiseksi). Kätilö siihen tiuskaisemaan, että kyllä se sieltä
mahtuu, minne olet sen pannutkin ja kyllä te tiedätte, ettei sinne ole vielä kenen-
kään vauvat ikuisiksi ajoiksi jääneet. No, leikkaussaliin kuitenkin jouduin, kun to-
siaan kohdunsuu oli vain neljä senttiä auki. Henkilökuntapulakin näytti vallitsevan.
Sinä iltana oli kuusi synnyttäjää ja kaksi kätilöä. Vauvamme siis syntyi leikkauksel-
la – terve poika – ja olemme onnellisia siitä, mutta mielestämme ei unohdu koskaan
nämä kokemukset. ...Vapisen kylmästi ajatustakin, että hankkisin lisää lapsia. Myös
luotto meni sairaalahenkilökuntaan, palveluun yms. ...Tämä synnytyskokemukseni
ajoi minut keräämään nimiä kansioon, eli me allekirjoittaneet vaadimme ympäri-
vuorokautista mahdollisuutta epiduraalipuudutuksen saamiseen kaikkialla maassa.
Kipujen lievittäminen ei saa olla kiinni siitä, sattuuko synnytys tapahtumaan esim.
virka-aikana. Toivoin lisänä lempeää synnytystä! Kävin ojentamassa tämän kansi-
on 17.5.1983 sosiaali- ja terveysministeri Eeva Kuuskoski-Vikatmaalle (Keräsin
yksin kahden viikon aikana 2500 nimeä) Olen valmis lähtemään uudelleen nimien-
keruuseen tämän hyvän asian puolesta, jos asia ei mene toivottuun suuntaan!”
(Th 75, synnytys 1982)

”Kirjoitin kohtelustani yleisönosastoon. Lähetin lehtileikkeen sairaalan ylilääkäril-
le. Merkitsin sivuun kyseisen kätilön nimen, ettei vain kukaan asiaankuulumaton
joutuisi huomautuksen kohteeksi. Ylilääkäri ei ole vastannut mitään ainakaan leh-
dessä. Naisten on otettava ohjat käsiin.” (Th 20, synnytys 1979)

Omien kokemusten pohdinnasta seuraa yleensä jonkinlaista uutta asennoitu-
mista ja oman toiminnan suunnittelua – Mezirowin (1991) sanoin merkitysskee-
man muutoksia. Yllä olevat otteet tutkimushenkilöiden kirjoituksista kertovat, miten
oppimiskokemusten pohjalta pyritään aikaansaamaan muutoksia vallitseviin syn-
nytyskäytäntöihin. Esimerkeistä näkyy se, että nainen alkaa toimia aktiivisesti
muutoksen aikaansaamiseksi. Muutos näkyy myös ulospäin hänen käyttäytymi-
sestään; hän toimii, jotta muutos tulee mahdolliseksi. Uudistava oppiminen muut-



185

taa ihmistä ja hänen asennoitumistaan elämään (ks. Mezirow 1991; 1996). Esi-
merkit kertovat itsereflektiosta; oman ”sisäisen” toiminnan tiedostamisesta ja tul-
kinnasta. (ks. myös Rauste-von Wright & von Wright 1994, 68.)

”Olen ehdottomasti kokemukseni jälkeen sitä mieltä, että seuraavan kerran synny-
tän lempeämmin. Synnytysasento ja toimenpiteet olivat hirvittävät. Olin ennen syn-
nytystäni lukenut Leboyerin ”Lempeä syntymä”, mutta sitä omani ei todellakaan
ollut. Seuraavan kerran tiedän paremmin, mitä haluan enkä suostu toisten komen-
neltavaksi. Valmistaudun vielä paremmin.” (Th 79, synnytys 1981)

Vuorovaikutukseen liittyvät  ongelmat aikaansaavat sen, että tutkimushenkilöt
joutuvat pohtimaan synnytyksensä kulun epäonnistumista ja hoitohenkilökunnan
toimintaa. Pohdinta toimii havainnoinnin ja toiminnan suunnan tarkastamisen, in-
terventioiden avulla. Oman sisäisen maailman havainnointi kohdistuu ajatuksiin
ja tunteisiin. Ulkopuolisia havainnoinnin kohteita ovat oppimisympäristöön liitty-
vät tekijät, tässä esimerkiksi osallistujien välinen vuorovaikutus ja kielenkäyttö.
Ihmiset havainnoivat usein oppimisympäristön tapahtumia, mutta omien sisäisten
tapahtumien havainnointi jää vähiin. Näillä on oppimisessa vähintään yhtä tärkeä
tai tärkeämpikin merkitys kuin ulkopuolisilla tekijöillä. (Boud & Walker 1991,
18-28; Boud et al. 1993)  Reflektio kohdistuu siis helpommin toisten toimiin kuin
omaan itseen. (vrt. Pienimaa 1998)  Tämä tuli aika hyvin esille myös tutkimukses-
sani. Reflektio kohdistui usein toisten tekemisiin, sillä hoitohenkilökunnan toimia
tarkkailtiin ja niitä pohdittiin paljon tutkimushenkilöiden kertomuksissa. Mutta
kyllä omaakin toimintaa pohditaan.

Jotkut tutkimushenkilöt kertovat oppineensa raskausaikana ja synnytyksessä
vain kielteisiä asioita, asenteita ja tunteita. Heidän kokemuksensa johtivat ei-toi-
vottuihin oppimistuloksiin. Muutos tapahtuu, mutta ihminen muuttuu kielteiseen
suuntaan. (ks. Jarvis 1987, 24-27.) Nämä naiset eivät pääse kielteisistä ajatuksista
irti vaan he kantavat vielä monien vuosien jälkeen kielteisyyttä mukanaan.  Bou-
din et al. (1985) mukaan tunteet ovat merkittävässä asemassa oppimisessa. Ne
voivat joko estää tai edistää sitä. Käsittelemällä tunteita voidaan oppimista ohjata.
Tuolloin on mahdollista vähentää kielteisten tunteiden vaikutusta ja lisätä myön-
teisten vaikutusta. (emt., 29-30.) Raskausajan (kuin myös synnytyksen) kielteiset
kokemukset ovat vaikuttaneet näihin tutkimushenkilöihin voimakkaasti. Esimer-
kiksi raskaudessa ei nähdä mitään myönteistä, vaikka monet kyllä jaksavat silti
kantaa huolta lapsen hyvinvoinnista.

”Koko raskaus- ja itse synnytyskin ovat minulle kielteisiä tunteita herättäviä...Itse
en mennyt avioon raskauden alettua. ...Tämä naimattomuus vaikuttaa vieläkin jopa
neuvolaverkoston kautta (70-luku ei olekaan tuonut uudistusta!) Jo se seikka, että
neuvolakorttiin merkittiin sukunimi (oma, isältäni peritty) lyijykynällä, herätti ag-
gressioita. ... Neuvolan terveydenhoitajalta oli turha kysellä mitään asiallista tietoa,
koska vastaukset olivat seuraavanlaisia. Kärsin erittäin paljon aamupahoinvoinnista
ja halusin tietää, kuinka voin sen aamuisin poistaa. Vastaus: ”Teidän on juotava litra
teetä ja jäätävä kotiin 2-3 tunniksi, niin sitten jaksattekin nousta” (Opiskelu alkoi
klo 8.10) ...Hoidin siis itse itseäni omien keinojen ja ystävien neuvojen avulla. Pa-
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kollisissa tarkastuksissa tietysti kävin. En siis käynyt valmennuksessa.  ... Tiedän,
etten tee useampia lapsia tähän yhteiskuntaan, joka ei edes alusta saakka anna yh-
teiskunnan jäsenelle oikeaa, asiallista ja tasa-arvoista tietoa.” (Th 15, synnytys 1977)

Naisen asemaan ja rooliin liittyviä kielteisiä oppimiskokemuksia ovat yllä
mainitun kaltaiset kokemukset, joissa nainen on joutunut toteamaan: ”Naimaton-
ta naista ei edelleenkään hyväksytä äidiksi.” Neuvolat saattoivat suhtautua nai-
mattomuuteen kielteisesti. Näin nainen joutuu ottamaan ohjat omiin käsiinsä, esi-
merkiksi tulemaan toimeen omillaan. ”Väärien” asioiden oppiminen voi aiheuttaa
sen, että ihmisen kehitys kääntyy kielteiseen suuntaan. (Jarvis 1987, 24-27) Minä-
kuva saa särön, jota on vaikea korjata. Synnytyksessä hoitohenkilökunnan huono
kohtelu voi aiheuttaa tutkimushenkilöille sen, että he kokevat olevansa huonoja
synnyttäjiä ja ihmisiä. Synnytyksen jälkeen todetaan, että ”Minusta ei ole enää
äidiksi”.

Oppimista pidetään perusolemukseltaan myönteisenä asiana, koska se usein
johtaa ihmisen kasvuun ja kehitykseen. Aina asia ei kuitenkaan ole näin, sillä jos-
sain tilanteissa oppiminen voi myös tuottaa ennalta odottamattomia seurausvaiku-
tuksia kuten seuraavista otteista on mahdollista lukea:

”Kätilö iski piikin reiteeni ja totesi, että ”Te olitte todella huono synnyttäjä”. Minä
itkin, mutta en enää onnesta. Koko ilo katosi johonkin. ...Kyynelten läpi näin, kun
vauvani tuotiin viereeni vielä hetkeksi. Painoin poskeni lapsen untuvaiseen päähän
ja hoin ”Anna anteeksi pikkuinen, yritän korvata sinulle tämän.” Koin itseni todella
huonoksi synnyttäjäksi ja huonoksi ihmiseksi.” (Th 11, synnytys 1982)

”Olisin halunnut enemmän lapsia. Yritin saada lupausta keisarinleikkauksesta lää-
käriltä mahdollisen seuraavan varalle. En saanut niin varmaa, että olisin enää uskal-
tanut.” (Th 16, synnytys 1970-luvulla)

Tähän oppimiskategoriaan liittyviä äitiyden kokemuksia ovat mm. ne, joissa
todetaan, että ”Äidiksi kasvu on kuitenkin eri asia kuin synnyttäminen”. Joillekin
tutkimushenkilöille äitiyden tunne syntyykin vähitellen, ei heti synnytyksessä. Tämä
”hitaus” aiheuttaa kuitenkin usein alla  mainitun reaktion, sillä näillä naisilla oli
mitä ilmeisemmin ennakkoon käsitys, jonka mukaan rakkaus lapseen syntyy heti.
Jotkut tutkimushenkilöt kokevat myös, että äidiksi tulon jälkeen mikään ei ole
enää entisellään – kaikki muuttuu.

”No, hellyyttä, äidinrakkautta, onnea ym. tunteita koin toista lastani kohtaan nope-
ammin ja enemmän kuin ensimmäistä kohtaan. Se oli aivan luonnollistakin, koska
äidiksi tulo ei enää mullistanut koko maailmaani. Olin jo kypsynyt äitiyteen ensim-
mäisen lapseni myötä. Oli jo kykyä nauttia vauvan saamisesta.”
( Th 28, synnytykset 1978 ja 1982)

”Äidiksi tulon jälkeen mikään ei ollut kuin ennen.” (Th 88, synnytys 1982)
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 Tässä kategoriassa tutkimushenkilöissä tapahtuva muutos tulee esille monista
kokemuksista, joille yhteistä on se, että tutkimushenkilöt pohtivat kokemustaan ja
kyseenalaistavat omia näkemyksiään ja aiemmin oppimaansa. Synnytyskokemuk-
set käynnistävät kokijassa tapahtumasarjan, jonka pohjalta muutos tulee mahdol-
liseksi. Oppimiskokemusten myötä tutkimushenkilön näkökulma laajenee. Asia
nähdään kuin uudessa valossa ja se näkyy myös henkilön toiminnassa.

Itsereflektointi on psyykkistä toimintaa, jossa ihminen ottaa tarkasteltavaksi
jonkin puolen itsestään, toiminnastaan tai motiiveistaan. Vaikka itsereflektio on
keskittymistä oman toimintatavan tietoiseksi tekemiseen, siinä on mukana jokin
ulkopuolinen agentti, joka tuo kriittisen elementin ajatteluun. (Miettinen 1990,
144-146.) Se ulkopuolinen saattoi tässä kategoriassa olla esimerkiksi hoitohenki-
lökunta ja heidän toimintansa.

8.5 Muuttuminen ihmisenä

Oppimiskokemuksen ymmärtäminen merkittäväksi kokemukseksi voi merkitä paitsi
omien taitojen ja kykyjen myös oman itsen tai koko elämänperspektiivin laajentu-
mista. Oppimiskokemus voi näin johtaa ihmisenä muuttumiseen. (Merriam & Clark
1993, 135.) Mezirow (1991; 1996a ja b) puhuu tällöin merkitysperspektiivin muu-
toksesta. Uuden merkitysperspektiivin omaksuminen edellyttää ihmiseltä suostu-
mista todellisuuden uuteen tulkintaan. Uudistavan oppimisen prosessi ei ole aina
kivuton. (Ahteenmäki-Pelkonen 1997; Mezirow 1991) Todellisen muutoksen mah-
dollisuus syntyy, kun ihminen käy läpi kriittisen tietoisuuden vaiheet, joita ovat
käsitteellinen, psyykkinen ja teoreettinen reflektiivisyys. Käsitteellinen sisältää
tietoisuuden käyttämistämme käsitteistä, psyykkinen viittaa kriittiseen tietoisuu-
teen älyllisistä prosesseistamme ja teoreettinen tietoisuutta kulttuurista ja toimin-
taympäristöstä, jossa elämme. (Mezirow 1981, 12-13.) Viimeksi mainittu liittyy
nimenomaan merkitysperspektiivin muutokseen.

Tunnetuimmat esimerkit merkitysperspektiivin muutoksista löytyvät naisliik-
keestä. Naisliike on tarjonnut henkilökohtaista uudelleenarviointia tukevan ilma-
piirin naisille, joiden henkilökohtainen identiteetti, minäkäsitys ja arvostus olivat
peräisin ensisijaisesti ennalta määrätyistä normeista ja stereotyyppisten sukupuo-
liroolien toteuttamista. (Mezirow 1996a, 19.)

Tässä tutkimuksessa kategoria ”Muuttuminen ihmisenä” tarkoittaa sitä, että
tutkimushenkilön elämä ja merkitysperspektiivi muuttuvat. Tutkimuksessa se il-
menee erityisesti omien pelkojen voittamisena ja siitä seuraavan uudenlaisen elä-
mänasenteen löytymisenä. Esimerkiksi pelokkaasta, traumaattisia tapahtumia ko-
keneesta henkilöstä kasvaa raskauden edetessä, itseään paremmin hallitseva ja ar-
vostava yksilö. Tutkimushenkilö  alkaa ymmärtää elämäänsä laajemminkin.

Teoreettinen reflektiivisyys mahdollistaa virheiden ja väärien uskomusten kor-
jaamisen omassa ongelmanratkaisussa. Siihen sisältyy kyky kritisoida niitä oletta-
muksia, joihin omat uskomukset perustuvat. On siis mahdollista tulla tietoiseksi
niistä kulttuurisista tai psykologisista olettamuksista, jotka vaikuttavat omaan ajat-
teluun ja toimintaa. Mezirowin mukaan (1981; 1991) näitä olettamuksia tarkaste-
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lemalla on mahdollista muuttaa oman elämän tarkasteluperspektiiviä. Näin tapah-
tui tässä tutkimuksessa erityisesti silloin, kun nainen joutuu tarkastelemaan aiem-
min opittujen ”virheellisten” pelkojensa todenperäisyyttä. Myönteisessä tapauk-
sessa tutkimushenkilö pystyy tähän ja tutkimusaineistosta löytyy muutamia kerto-
muksia tällaisesta muutoksesta.

Muutos näkyy naisesta myös ulospäin, kun hän pystyy toiminnallaan viesti-
mään toisille itsessään tapahtuneesta muutoksesta. Tutkimushenkilön itseluotta-
mus vahvistuu ja hänen elämänhallintakykynsä kasvaa. Näiden tutkimushenkilöi-
den kertomassa korostuvat itsekunnioitus, itseluottamus ja ylpeys omasta toimin-
nasta. He voivat todeta, että ”Kasvoin raskausaikana pelkojen voittamisen kautta
elämänhallintaan”. On opittu jotain sellaista, jota tuttavat, oppaat tai parhainkaan
valistus ei ole pystynyt välittämään. Muutokseen tarvitaan naisen omia kokemuk-
sia, omaa ajattelua ja omien ennakko-oletusten kyseenalaistamista. Tässä oppi-
miskokemusten pohdinnan seurausta on ollut se havainto, että omia pelkoja ja
virheellisiä ennakkokäsityksiä voi muuttaa, niistä voi oppia ja ne voi voittaa.

Seuraavista otteista tulee esille naisen muuttuminen raskauden aikana ja syn-
nytyksen jälkeen. Pelokkaasta henkilöstä kasvaa ihminen, joka näkee itsensä ja
elämän toisin kuin aiemmin.

 ”Odotin synnytystä pelolla. Syynä oli se, että äitini oli kuollut istukan irtoamiseen.
Sen lisäksi pelkäsin synnytyskipuja, uskoin, että en pysty hallitsemaan niitä. Myös
naispuoliset tuttavat olivat valistaneet minua kertomalla omista tai muiden vaikeista
synnytyksistä. Mielessäni oli siis kaaoksena mielikuvat tuskista ja ennenaikaisesta
kuolemasta. Päätin tehdä asialle jotain. Luin synnytystä koskevia artikkeleja ja kir-
joja. Harjoittelin rentoutusta ja päätin, että olipa oma synnytykseni kuinka kauhea
tahansa, minä en ainakaan rupea pelottelemaan muita raskaana olevia tuttaviani.
Itse olin monet itkut itkenyt, kun minua oli peloteltu synnytysten kauheuksilla. Pu-
huin myös neuvolassa peloistani ja minua osattiin rauhoitella. Vähitellen mieliku-
vani lähestyvästä synnytyksestä muuttui.” (Th 70, synnytys 1980-luvulla)

”Etukäteen pelkäsin synnytystä. Olin pelännyt sitä vuosikaudet, jo silloin, kun mi-
nulla ei vielä ollut aikomustakaan hankkia lapsia. Mitäpä sitä muuta voi kun pelätä
kuullessaan kokeneiden kertomuksia ja seuratessaan lehdissä aikoinaan vilkkaasti
käytyä synnytyskipukeskustelua. ...Kerroin näistä synnytyspeloistani neuvolan kä-
tilölle ja hän osasi minua rauhoitella. Tieto siitä, että epiduraalipuudutus pyritään
antamaan, jos tarvetta on, rauhoitti melkoisesti. ...Rakkauteni lapseen syntyi yhtä-
aikaa hänen kanssa. ...Syntymän hetkellä tuli tuo valtava äidinrakkauden kokemus,
suorastaan järkyttävän raju tunne, kaiken muun alleen hukuttava hyökyaalto, kuin
ilmestys! ...Ei voi yleispätevästi sanoa, että synnyttäminen olisi ihanaa tai kauheaa
tai ei juuri mikään kokemus. Synnytyksen kokee jokainen omalla tavallaan ja siihen
vaikuttavat kovin monet tekijät.. ... Myönteisesti koetulla synnytyksellä voi olla
arvaamattomia vaikutuksia. Ainakin itse koen, että tuo tapahtuma on muuttanut
minua ja suhtautumistani elämiseen. Synnytys siis jättää jälkensä alapäähän ja aina-
kin minun tapauksessa myös – ja varsinkin – yläpäähän.” (Th  64, synnytys 1983)



189

Tutkimusaineistossa oli muutamia henkilöitä, joiden kertomusten oppimisko-
kemukset antoivat ymmärryksen tutkimushenkilön merkitysperspektiivin muutok-
sesta ja ihmisenä muuttumisesta. Olin kuitenkin teoreettisen perehtymisen pohjal-
ta ja omien kokemusten perusteella olettanut asian olevan toisin. Esiymmärryk-
seeni kuului erityisesti synnytystapahtuman voimallisuus ja ajatus siitä, että tällai-
nen voimallinen kokemus muuttaa ihmisen ajattelun ja toiminnan perusteita. Kah-
dessa edellisessä kategoriassa olen kertonut tutkimushenkilöissä tapahtuneista ajat-
telun ja toiminnan muutoksista. Tällaisia oppimiskokemuksia tutkimushenkilöillä
kyllä oli, mutta merkitysperspektiivin kaltaisesta muutoksesta kertovia tapauksia
kuitenkin vähän.

Aiemman oppimistutkimuksen perusteella on todettu, että valtaosa reflektiosta
liittyy ongelmanratkaisutilanteisiin. Näin tuntui usein tapahtuva myös tähän tutki-
mukseen osallistuvien tutkimushenkilöiden kohdalla. Naisten raskaudessa ja syn-
nytyksessä kohtaamat ongelmatilanteet saattoivat käynnistää omien kokemusten
pohdinnan. Sisältöön ja prosessiin liittyvän pohdinnan kautta tapahtuu lähinnä
merkitysskeemojen muuttumista, mutta ennakko-oletuksiin liittyvä reflektio voi
muuttaa koko merkitysperspektiivin (Mezirow 1996b, 224). Kategoriassa ”Muut-
tuminen ihmisenä” on kyse omiin ennakko-oletuksiin liittyvästä reflektiosta.

Aikuisuus on usein vääristyneisiin todellisuuskäsityksiin johtaneiden oletta-
musten uudelleenarvioinnin aikaa. Merkitysskeemoja on mahdollista muuttaa poik-
keamien reflektoinnin kautta. Tällaisten muuttuneiden merkitysskeemojen liittä-
minen muihin voi johtaa perspektiivien muuttumiseen. Perspektiivin muutokset
voivat olla yksilöllisiä, ryhmäluonteisia tai kollektiivisia ja muuttumisessa on kyse
prosessista, jonka myötä tullaan kriittisesti tietoisiksi siitä miten ja miksi ennak-
ko-olettamuksemme ovat määränneet tapamme havaita, ymmärtää ja tuntea maa-
ilma ympärillämme. Nämä olettamukset muotoillaan uudelleen, jotta ne mahdol-
listavat kattavamman, erottelukykyisemmän, sallivamman ja yhtenäisemmän
perspektiivin. Lopulta yksilö tekee päätöksiä tai muulla tavoin hyödyntää näitä
uusia oivalluksia. Kriittinen reflektio johtaa vaikuttavimmillaan laajaan omien
kokemusten tulkinnan muutokseen. Reflektiivisestä oppimisesta tulee uudistava
silloin, kun vääriksi tai epäluotettaviksi osoittautuneiden olettamusten perusteella
tarkistetaan omia merkitysskeemoja ja reflektio toimii uuden ymmärryksen ja tie-
don tulkinnan välineenä. Jos reflektio kohdistuu koko ajattelun perusteisiin, voi
tapahtuva koko henkilökohtaisen merkitysperspektiivin muutos.  (Mezirow 1991,
104-111; 1996a, 30-31.) Tässä tutkimuksessa merkitysperspektiivin muutos ta-
pahtui vastauksena raskauden ja synnytyksen kokemuksiin.
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9 POHDINTA

Olen etsinyt tutkimuksessa niin naisten raskaus- ja synnytyskokemusten erilai-
suutta – variaatiota – kuin tarkastellut raskautta ja synnytystä mahdollisten oppi-
miskokemusten maaperänä. Olen myös etsinyt niitä tekijöitä, jotka ovat toimineet
esteenä myönteisen raskaus- ja synnytyskokemuksen muodostumiselle. Tutkimuk-
sen tarkoituksena oli naistutkimuksen lähtökohtia noudattaen kuunnella naisten
ääniä. Kasvatustieteen näkökulmasta katsottuna keskeisenä tavoitteena oli edistää
naisten itsereflektiota ja kokemuksista oppimista. Tämän lisäksi tavoitteena oli
edesauttaa toimivan vuorovaikutuksen muodostumista niin synnyttävän naisen ja
hoitohenkilökunnan välille kuin myös synnyttävän naisen ja muiden terveyden-
huollon ja perhekasvatuksen asiantuntijoiden välille. Äitiyteen kasvussa naisten
raskauden ja synnytyksen oppimiskokemuksilla on oma ensiarvoinen merkityk-
sensä. Kasvatuksen, oppimisen ja opetuksen osuus tulee tiedostaa tässä prosessis-
sa entistä paremmin.

Olen tuonut tutkimuksessa esille sitä, miten eri tavoilla raskaus ja synnytys on
mahdollista kokea. Edelleen olen tarkastellut naisten raskaus- ja synnytyskoke-
muksia mahdollisina oppimiskokemuksina. Tutkimustuloksia on mahdollista käyt-
tää hyväksi synnytyksen hoitokäytäntöjen kehittämisessä, kätilökoulutuksessa kuin
myös muiden terveydenhuollon asiantuntijoiden keskuudessa. Edelleen niitä voi-
vat käyttää erilaisten vanhempainkoulujen ja äiti–vauva-ryhmien ohjaajat. Myös
koulujen perhekasvatuksen sisällöissä on mahdollista huomioida tämän tutkimuk-
sen tulokset. Vastaavassa elämäntilanteessa olevat naiset saanevat tutkimuksen
tuloksista uusia, jäsentäviä näkemyksiä kyseisiin ilmiöihin.

Raskaus- ja synnytyskokemusten parissa ahkeroidessa olen ymmärtänyt, miten
mielenkiintoisten ilmiöiden kanssa olen ollut tekemisissä. Tutkimuksessa koros-
tuu arkipäivän oppimisen merkitys ja siinä puhutaan paljon äitiyden alkuajoista.
Väitöskirjatutkimukseni tuloksia ovat raskauden-, synnytyksen- ja oppimisen ka-
tegorialuokitukset (vrt. Larsson 1986; Uljens 1989; Ahonen 1994).

Tarkastelen tässä luvussa ensin tutkimuksessa käytettyjen menetelmien ja tut-
kimustulosten luotettavuutta. Seuraavaksi suoritan tulosten arviointia. Viimeisek-
si pohdin ehjän ja onnistuneen raskaus- ja synnytyskokemuksen ja noihin aikoihin
liittyvien oppimiskokemusten merkitystä naiselle, hänen lähipiirilleen ja laajem-
min koko yhteiskunnalle ja sidon näin tutkimuksen kasvatuksen tehtäväkenttään.
Olen johdanto-osassa luvannut, että tutkimuksessa etsitään vastausta siihen, mitä
tulisi tehdä, jotta mahdollisimman monen naisen äitiyden ensikokemukset muo-
dostuisivat naista vahvistavaksi kokemukseksi. Tämä osa liittyy tutkimukseni
emansipaatiolähtökohtiin ja siinä kootaan yhteen sekä tämän tutkimuksen että ai-
emman tutkimuksen pohjalta syntyneitä suosituksia raskauteen, synnytykseen ja
äitiyteen liittyvissä kysymyksissä.
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9.1 Fenomenografian ja sisällön analyysin sopivuus
tutkimusaiheeseen, -aineistoon ja -ongelmiin sekä

tutkimuksen luotettavuus

Tutkimuksen aiheena olivat naisten raskaus- ja synnytyskokemukset ja niistä ko-
kemuksista oppiminen.  Aineisto koottiin yleisönosastopyynnön avulla. (ks. liite
1). Se tuotti 167:n naisen raskaus- ja synnytyskertomukset. Väitöskirjassani on
mukana koko aineisto seuraavin ehdoin. Käytän koko tutkimusaineistoa ensim-
mäisen ja toisen tutkimustehtävän ratkaisemisessa, mutta kolmannessa tutkimus-
tehtävässä on mukana ainoastaan 1970- ja 1980-lukujen naisten kirjoittamat ker-
tomukset (yhteensä 100 kertomusta). Tutkimushenkilöt olivat mm. koulutustaus-
toiltaan ja kirjoittamismotiiveiltaan hyvin erilaisia. Tämä mahdollisti sen, että
raskaus- ja synnytysilmiöihin ja oppimiskokemuksiin liittyvä variaatio voitiin saa-
vuttaa.

 Olen tutkimuksessa pohtinut tutkimushenkilöiden valikoitumisen problema-
tiikkaa ja sitä, miten heidän kertomustensa ”todenperäisyyteen” tulisi suhtautua.
Roos (1987) toteaa, että itsevalikoituminen ei ole niin suuri ongelma kuin on yleensä
esitetty. Mäkelä (1990,48) tuo esille, että yksittäisten ihmisten tuottamat tekstit on
suhteutettava heidän yhteiskunnalliseen tilanteeseensa  ja Vilkko (1988; 1992)
korostaa, että kertomuksen syntymisellä on tuotantoehtonsa, joiden puitteissa se
syntyy. Kertomus on elämäntapahtumista tehty konstruktio, jonka yksilösubjekti
muokkaa kulloiseenkin tilanteeseensa sopivaksi. Tästä huolimatta kokemus on
hänelle tosi. Sanotaan myös, että vain pieni osa ihmisistä sitoutuu kertomaan omista
prosesseistaan ja persoonallisuudestaan ja että minämuotoon kirjoitetut tekstit
antavat informaatiota lähinnä sellaisista ihmisistä, jotka ovat kirjallisesti lahjak-
kaita. Kirjoittaminen vaatii kirjoittamisen ja kielen taitoa, suostumusta ja halua
kirjoittaa. (Allport 1942, 125-126.; vrt. Roos 1987, 12.)

Tällaisia lahjakkaita kirjoittajia oli tutkimuksessa todella mukana, mutta ai-
neistoon kuului myös henkilöitä, joiden lyhyet kertomukset olivat täynnä kirjoi-
tusvirheitä. Yhteistä kirjoittajille oli kuitenkin se, että kaikilla oli halu kertoa ko-
kemuksista. Osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen. Vaikka en ollut pyytänyt
vastaajien nimiä, usea oli sen kuitenkin ilmoittanut. Halutessaan kirjoittajalla oli
kuitenkin mahdollisuus säilyä anonyymina. Allportin (1942, 125-126) mukaan tieto
anonyymina säilymisestä saattaa poistaa vastaamisen rajoitteita.

Mutta miten fenomenografia ja sisällön analyysi soveltuvat tekstien analysoin-
tiin? Valitsin fenomenografian kahteen ensimmäiseen tutkimustehtävään, koska
katsoin sen sopivan tutkimusaiheeseen ja -ongelmiin. Fenomenografisen tutkimuk-
sen perinteisempi aineistonhankintamenetelmä on haastattelu. (ks. esim. Uljens
1989; Marton 1995; 1997) On kuitenkin mahdollista käyttää myös erilaisia kirjoi-
tettuja tekstejä, havainnointia tai dokumentteja (ks. Svensson 1989, 41-42). En
havainnut tutkimuksessa tästä valinnasta johtuvia ongelmia. Tutkimushenkilöiden
kyseisille ilmiöille annetut merkitykset oli mahdollista löytää kirjoitetusta tekstis-
tä.
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Fenomenografisen tutkimusotteen soveltamisessa olen pitänyt esikuvina Mar-
tonin (1988; 1995; 1997) ja Uljensin (1989; 1993) kirjoituksia. Sitä käytettiin en-
simmäisessä ja toisessa tutkimustehtävässä, jossa selvitettiin tutkimushenkilöiden
raskaus- ja synnytyskokemusten variaatioita ja eri aikakausien naisten kyseisille
ilmiöille antamia merkityksiä. Merkitykset luokiteltiin myös ylemmän tason kate-
gorioihin. Kategorialuokat muuttuivat analyysin edetessä. Olen suhteellisen tyy-
tyväinen lopputulokseen. Tiedostan kyllä sen, että toinen tutkija saattaisi päätyä
toisenlaisiin kategorioihin ja esimerkiksi yhdistää tiettyjä kategorioita jne.

Kolmantena tutkimustehtävänä oli selvittää, millaisia oppimiskokemuksia liit-
tyi raskausaikaan ja synnytykseen ja tarkastella oppimiskokemusten erilaisuutta.
Käytin tässä sisällön analyysia, jolloin analyysirunko muodostui seuraavista kate-
gorioista: (1) Kun oppimista ei näytä tapahtuvan, (2) Oppiminen tietojen ja taito-
jen lisääntymisenä, muistamisena sekä usein ohjeiden noudattamisena, (3) Oppi-
minen ajattelun ja pohdinnan avulla, (4) Asioiden näkeminen ja tekeminen uudel-
la tavalla ja (5) Muuttuminen ihmisenä. Analyysirungon taustalla olivat mm. Jar-
visin ja Mezirowin teoriat oppimisesta. Ennen kategorioiden muodostamista ai-
neisto oli teemotettu aineistolähtöisesti. Yllä esitettyjen kategorioiden muodosta-
minen ei sujunut kitkattomasti vaan monen yrityksen jälkeen. Myös oppimiskoke-
musten luokittaminen kategorioiden ”sisään” oli loppujen lopuksi suhteellisen
hankalaa, vaikka analyysirunko sinällään oli pätevä ja käyttökelpoinen. Olen esi-
merkkien avulla tuonut lukijalle julki erilaisen oppimisen muodot. Tutkimustu-
loksissa esitetty luokitus edustaa tutkijan viimeistä ja luonnollisesti omasta mie-
lestäni parasta mahdollista tulkintaa tutkimushenkilöiden oppimiskokemuksista.

Laadullisen tutkimuksen laadusta ja luotettavuudesta

Kokemusten tutkimisessa voidaan erottaa tutkimuksen ontologinen luotettavuus
ja empiirisen tutkimusprosessin luotettavuus. Ontologinen luotettavuus liittyy tut-
kimuksen ontologisiin kriteereihin. Tutkimuksessani niihin kuuluivat mm. tutki-
jan oman ihmiskäsityksen tietoiseksi tekeminen ja julkituominen ja kysymys siitä,
miten tutkija on suhteessa tutkimuskohteeseen. Esitellessäni tässä luvussa empii-
risen tutkimusprosessin luotettavuuskriteerejä tukeudun erityisesti Larssonin (1993)
esittämiin kriteereihin.

Termillä laadullinen viitataan tutkimusotteeseen, joka ei perustu laskemiseen,
mittaamiseen eikä yleensä tilastollisiin menetelmiin. (Alasuutari 1995; Huotelin
1996, 18.) Fenomenografia ja sisällön analyysi ovat esimerkkejä laadullisen tutki-
muksen käyttämistä tavoista tehdä tutkimusta. Tutkimuksessani tavoiteltiin laa-
dullista, henkilöiden ilmaisuista tulkittua tietoa kokemuksista. Se pyrki ymmärtä-
miseen eikä selittämiseen, ainakin mikäli selittäminen ymmärretään tilastollisesti
tai mekaanisen kausaalisesti. Laadullisessa tutkimuksessa ei yleensäkään puhuta
syystä vaan selityksestä. (vrt. Ahonen 1994, 126, 152.)

Tieteellisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit on perinteisesti liitetty pää-
osin tutkimusmenetelmän ominaisuuksiin. Näin etenkin luonnontieteellisessä tut-
kimustavassa. Sen sijaan ihmistieteellisessä tutkimuksessa luotettavuuden tarkas-
telun lähtökohta on tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vas-
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taavuus. Tutkimusmenetelmä ei ole koskaan sinällään luotettava tai epäluotettava,
vaan luotettavuus määräytyy suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Ihmistieteissä tämä
edellyttää ihmiskäsityksen julkituomista. (Perttula 1995, 39-40.) Laadullisen, ih-
mistieteellisen tutkimuksen uskottavuuden, luotettavuuden ja tieteellisyyden to-
dentamiseksi onkin pyritty määrittelemään vanhoja käsityksiä uudelleen. (Huote-
lin 1996, 19.)

Tutkimuksen tekemisen taustalla ovat tutkijan oma esiymmärrys; ennakko-ole-
tukset ja -käsitykset tutkittavasta asiasta ja siihen liittyvistä tekijöitä. Olen johdan-
to-osassa selvittänyt ennakkokäsityksiäni, jotka voivat mahdollisesti vaikuttaa te-
kemiini tulkintoihin. (ks. myös Grönfors 1982, 178.)  Laadullisessa tutkimuksessa
ei korosteta lainalaisuuksien ja säännönmukaisuuksien etsintää vaan pikemmin-
kin pyritään ilmiöiden ymmärrettäväksi tekemiseen. Esimerkiksi fenomenologi-
sesti suuntautunut, laadullista tutkimusotetta käyttävä tutkija pyrkii näkemään
maailman sellaisena kuin tutkittavat sen näkevät. Hän yrittää päästä sisälle tutkit-
taviin ilmiöihin eikä tyydy tutkimuskohteen ulkokohtaiseen tarkasteluun. (Hirs-
järvi & Hurme 1980, 13.) Olen aiemmin tutkimuksessani esittänyt Habermasin
näkemyksiä eri tiedon intresseistä. Tutkimuksessani tiedon intressinä oli sekä
ymmärtäminen että emansipatorisen intressin mukaisesti muutoksen aikaansaa-
minen.

Tutkittavan ilmiön perusrakenteen ja tutkimusmenetelmän vastaavuuden sel-
vittäminen on välttämätön, mutta ei vielä riittävä luotettavuuden kriteeri. Koska
ihmistieteellisen tutkimuksen luotettavuuden kriteerit eivät perustu ensisijaisesti
tutkimusmenetelmän ominaisuuksiin, ei ole mielekästä suin päin puhua tutkimuk-
sen reliabiliteetista ja validiteetista. Luotettavuuden kriteerien on hahmotuttava
tutkimusprosessin analyysissa. (Perttula 1995, 40-41; Larsson 1993, 195). Työs-
säni käytän kuitenkin validiteetin käsitettä ja tukeudun tässä Larssonin (1993) aja-
tuksiin. (ks. alla)

Yksi laadullisen tutkimuksen ongelmista on sen validiteetin osoittaminen. Si-
säistä validiteettia on tutkimuksessa, jossa eri teoreettisten ja käsitteellisten mää-
ritteiden suhde toisiinsa on looginen. Aineiston sisäistä validiutta voidaan tarkis-
taa ns. terveen järjen eli päättelyn avulla, ja se riippuu paljon tutkijan tieteellisestä
otteesta ja tutkimuskohteen tuntemisesta. Aineiston sisäinen validiteetti kuvastaa
lähinnä tutkijan tieteellistä otetta ja sitä, että tutkija hallitsee tieteenalansa. Aineis-
ton ulkoinen validiteetti osoittaa vastaavuuden empiiriseen todellisuuteen. Sisäi-
sen validiteetin kohotessa myös ulkoinen validius paranee. (Grönfors 1982, 173 -
174.) Laadullinen tutkimus ei tavoittele tilastollista yleistettävyyttä. Sen sijaan se
tavoittelee tulosten yleisyyttä eli sitä, että käsityksiä käsitellään teoreettisella, uni-
versaalien käsitteiden tasolla. (Ahonen 1994, 152.)

Validi aineisto ei yksin takaa sitä, että tutkimuksessa tehdyt johtopäätökset oli-
sivat luotettavia. Aineiston analysointi ja johtopäätösten tekeminen sisältävät aina
tulkintaa, joka voi olla virheellistä. (Suojanen 1992, 52.) Laadullisen aineiston ja
siitä tulkinnan avulla löydettyjen merkitysten ja kategorioiden luotettavuus riip-
puu kahdesta asiasta: ensiksi siitä miten ne vastaavat tutkimushenkilöiden ilmai-
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suissaan tarkoittamia merkityksiä ja toiseksi missä määrin ne vastaavat teoreetti-
sia lähtökohtia. Laadullisen tiedon luotettavuudessa on siten ennen muuta kysy-
mys tulkintojen validiteetista. (Ahonen 1994, 129.)

Larsson (1993)  jakaa laadullisen tutkimuksen laadun:

a. kokonaislaatuun: näkökulmatietoisuuteen, sisäiseen johdonmukaisuuteen ja eet-
tisiin lähtökohtiin
b. tuloksiin liittyvään laatuun: sisältörikkauteen, rakenteeseen ja ”teorialisään”
c. validiteettikriteereihin: keskustelukriteereihin, heuristiseen arvoon, empiiriseen
ankkurointiin, osien ja kokonaisuuden yhteyteen ja käytännöllisyyskriteereihin.
(emt., 196)

Kokonaislaadun näkökulmatietoisuus merkitsee avoimuutta julkistaa lukijalle
tutkijan omat ennakkokäsitykset,  omat kokemukset ja lempiteoriat (emt.,196).
Sisäinen johdonmukaisuus tarkoittaa harmoniaa tutkimuskysymysten, tutkimus-
otteen ja tutkittavan ilmiön luonteen kuin myös aineiston kokoamisen ja analyysi-
tekniikan välillä. Eettiset näkökohdat tarkoittavat sitä, että tutkimus suoritetaan
hyvän etiikan mukaisesti. On suojeltava tutkimukseen osallistuvien tutkimushen-
kilöiden intimiteettiä. (emt., 199.) Omassa tutkimuksessani tämä tarkoitti sitä, että
selvitin johdanto-osassa omia ennakkokäsityksiä ja kokemuksia, jotta lukijalla oli
mahdollisuus pysyä mukana tutkijan ajatusmaailmassa. Sisäinen johdonmukai-
suus tullee ilmi johdonmukaisen raportoinnin avulla. Eettiset näkökohdat huomi-
oitiin tutkimuksessa siten, että tutkimushenkilöistä ei ole kerrottu sellaisia tietoja,
jotka ”paljastaisivat” heidät (esimerkiksi paikkakuntia, nimiä jne.) Eettisyys tuli
työssäni esille myös siinä, että tutkija suhtautui kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti
jokaisen tutkimushenkilön vakaumukseen ja kokemuksiin eikä tuonut julki omaa
hyväksyntäänsä tai ei-hyväksyntäänsä. Ei ole olemassa yhtä ainutta oikeata tapaa
kokea ja oppia raskaudesta ja synnytyksestä.

Tutkimuksen tulosten laatuun liittyvistä tekijöistä sisältörikkaus tulee esille
fenomenografisessa tutkimuksessa siinä , että kategorioiden tulee vangita olennai-
nen ilmiöistä, mutta samalla huomioida myös eroavuudet. Tuloksilta vaaditaan
myös kunnon rakennetta. (emt., 201-202.) Tulosten laadun ”teorialisä” liittyy sii-
hen, kuinka hyvin tutkija on voinut suhteuttaa tuloksensa aikaisempiin teorioihin
ja kuinka tulokset muuttavat teoriaa (emt., 203). Tässä tutkimuksessa nämä laatu-
vaatimukset otettiin huomioon siten, että kategorioiden laadintaan kiinnitettiin
erityistä huomiota ja tutkimustulosten raportoinnissa pyrittiin esimerkkien avulla
tuomaan julki kategorioiden eroja ja yhteneväisyyksiä. Tutkimuksen viitekehys-
osassa käsiteltiin sangen seikkaperäisesti eri tieteenalojen raskaus- ja synnytystut-
kimusta, johon tämän tutkimuksen tuloksia suhteutettiin. Ylemmän tason katego-
riat ilmaisevat tutkijan oman näkemyksen kyseisistä ilmiöistä.

Keskustelukriteerit tarkoittavat sitä, että tutkijan tulee esittää pätevät selvityk-
set oman tutkimuksen etenemisestä ja analyysin eri vaiheista ja esittää ajatuksia
siitä, miten ongelmakohtia olisi voitu välttää esimerkiksi tekemällä jotkut asiat
toisin. Työssäni olen pyrkinyt tähän esittämällä lukijalle myös tutkimuksen ongel-
makohtia. Toinen keskeinen laadun kriteeri Larssonilla (1993) on tutkimuksen
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heuristinen arvo. Onnistunut analyysi antaa lukijalle mahdollisuuden nähdä todel-
lisuus uusin silmin; se antaa uusia ajattelun aineksia. Omassa tutkimuksessani tämä
tulee ilmi erityisesti tutkimushenkilöiden erilaisten oppimiskokemusten kohdalla.
Oli erittäin pysähdyttävää havaita miten erilaisia oppimiskokemukset saattoivat
olla tutkimushenkilöstä riippuen. Olen pyrkinyt esittämään tämän myös lukijalle
mahdollisimman hyvin. Tutkimus on myös esitettävä sellaisessa muodossa, että
lukija tulee vakuuttuneeksi sen pätevyydestä. Tutkimuksessani tulokset on pyritty
esittämään mahdollisimman selkeästi ja havainnollisesti noudattamalla fenomeno-
grafiselle tutkimukselle esitettyjä suosituksia. Näiden mukaan on hyvä ottaa jo-
kaisen kategorian tutkimushenkilöiden kertomuksista kaksi esimerkkiä, jotka ha-
vainnollistavat kyseistä kategoriaa.(emt., 204-206.)

Empiirisessä ankkuroinnissa on kyse todellisuuden ja tulkinnan yhtäpitävyy-
destä. Tutkimus tulee raportoida huolellisesti ja tutkija on kriittinen omiin ratkai-
suihinsa ja esittää perustelut ratkaisuilleen. On tärkeää, että tutkimuksen katego-
riajärjestelmä on reliaabeli. Tällä tarkoitan sitä, että luokat ovat loogiset ja selkeät.
Lisäksi luokkien ja niiden esiintymisehtojen määritelmien tulee olla mahdollisim-
man yksiselitteisiä. Oleellista on, että annetut määritelmät ymmärretään yksiselit-
teiseksi. (Ahonen 1994, 155; Pietilä 1976, 237.) Tämä liittyy sekä fenomenografi-
aan että sisällön analyysiin. Koska tutkimuksessa ei käytetty ulkopuolista arvioi-
jaa, kiinnitettiin erityisesti huomiota raportoinnin selkeyteen ja havainnollisuu-
teen.

Tulkinta rakentuu osien ja kokonaisuuden yhteispeliin. Ödmark (1979) puhuu
sisäisestä logiikasta. (Larsson 1993, 208.) Vaikka tutkimuksen ylemmän tason ka-
tegoriat ovat tutkijan selitysmalleja tutkittavalle asialle, on niiden pysyttävä tutki-
muksen teoreettisten lähtökohtien puitteissa. (ks. Ahonen 1994, 128, 130.) Tämä
on huomioitu sekä raskauden ja synnytyksen ylemmän tason kategorioita muo-
dostettaessa että oppimiskokemusten kategorisoinnissa.

Käytännöllisyyskriteereillä tarkoitetaan sitä, mikä tutkimuksen arvo on käy-
täntöä silmälläpitäen. Esimerkiksi emansipatorisen tiedonintressin mukaan tärke-
ää on se, miten tutkimus vaikuttaa myyttien paljastumiseen. Etenkin feministises-
sä tutkimuksessa tämä kriteeri on tärkeä. Tämä kriteeri löytyy myös fenomenogra-
fisesta tutkimuksesta. Kun tiedetään, miten ihmiset ymmärtävät jonkun tietyn il-
miön, on tätä mahdollista käyttää hyväksi esimerkiksi opetuksessa. (Larsson 1993,
209-210.)  Omassa tutkimuksessani pidettiin huolta siitä, että tutkimustuloksia on
haluttaessa mahdollista hyödyntää käytännössä niin terveyskasvatuksen kuin nai-
sen itsekasvatuksen ja oppimisen kentillä. Niinpä tuloksia voidaan käyttää hyväk-
si erilaisissa vanhempainkouluissa ja äiti–vauva-ryhmissä kuin myös sosiaali- ja
terveysalan ammattilaisten koulutuksessa. Myös samassa elämäntilanteessa ole-
vat naiset saanevat niistä uutta ymmärrystä ja ehkä myös uudenlaisia toimintamal-
leja.
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9.2 Tulosten arviointia

Raskaudelle annetut merkitykset

1970- ja 1980-luvun naisten raskauteen liittyvistä ilmauksista löytyi kahdeksan
laadullisesti toisistaan poikkeavaa kategoriaa. Nämä olivat: raskaus (A) merkitsee
tietoista valmentautumista synnytykseen ja äitiyteen, (B) sujuu muun elämän ohella
ilman suurempaa valmentautumista, (C) merkitsee kriisivaihetta; omien pelkojen
kohtaamista sekä elämän ja tulevaisuuden pohdintaa, (D) merkitsee torjuntaa, jopa
kaaosta, (E) merkitsee tasapainon aikaa, (F) merkitsee ristiriitoja ympäristön kanssa,
(G) saa merkityksen parisuhteen kautta ja viimein (H) merkitsee fyysisiä ongel-
mia ja keskenmenon uhkaa. 1930–1960-lukujen naisten raskaudelle antamista
merkityksistä löytyi vielä yksi edellä mainitsematon kategoria,  jossa raskaus mer-
kitsi tietämättömyyttä (I). Näin kategorioita oli yhteensä yhdeksän. Tutkimustu-
loksissa on kerrottu tarkemmin kunkin kategorian sisällöistä.

Kategorioita oli mahdollista tarkastella myös naisten kokemusten myönteisyys–
kielteisyys-ulottuvuudella. Myönteisiä raskauskokemuksia edustavat kategoriat A,
B, C, E ja alakategoria Ga. Kielteisinä koettuja edustavat kategoriat D, F, H, I ja
alakategoria Gb. Näin osalle naisista raskausajan kokemukset olivat myönteisiä,
osalla etupäässä kielteisiä. Osa naisista halusi ja pystyi käsittelemään kielteisiä
kokemuksiaan (kertoivat esimerkiksi ystävilleen, neuvolan terveydenhoitajalle tai
miehelleen), osa ei pystynyt tähän. Psykodynaamisen teorian mukaan nämä ensin
mainitut naiset tulevat selviytymään äitiydessään paremmin kuin ne, joilta puuttui
kyky käsitellä ongelmia. Aiemmissa tutkimuksissa on korostettu sitä, että ne äidit,
jotka pystyivät käsittelemään kiperiä asioita, kokivat synnytykset vähemmän ki-
vuliaiksi ja tuntuivat pärjäävän lastenhoidossa paremmin kuin ne, jotka eivät tähän
pystyneet. Tutkimuksessani oli havaittavissa samanlaista yhteyttä siinä mielessä,
että ne naiset, jotka olivat pohtineet omia kielteisiä kokemuksiaan, olivat pääsään-
töisesti hyötyneet tästä.

Ylemmän tason kategoriat selittävät ilmiötä yleisemmällä tasolla ja toimivat
tutkijan selitysmallina (ks. Uljens 1989). Raskauden ylemmän tason kategoriat
muodostuivat seuraaviksi. Osalle raskaus merkitsee (1) suoritetta ja fyysistä ko-
kemusta, osalle (2) pyrkimystä sisäiseen elämänhallintaan ja osalle (3) vuoro-
vaikutustapahtumaa. Ensin mainitussa kategoriassa raskaus oli merkinnyt pit-
kälti ulkopuolisten – terveydenhuollon asiantuntijoiden tai luonnonvoimien oh-
jaamaa ja ohjeistettua elämänvaihetta – ja aikaa, joka liittyi oleellisesti tutkimus-
henkilön fyysisen olemisen (ruumiillisuus) kokemuskenttään. Oli tärkeää ”Tehdä
asioita ohjeiden mukaan ja oikein” ja näin varmistaa, että lapsi kehittyy normaa-
listi. Aikaan liittyi kiinteästi valmentautuminen ja lapsen ja äidin terveyden kont-
rollointi. Tässä tuli esille varsin perinteinen käsitys äitiydestä biologisena elämän-
tehtävänä eikä siinä nähty raskautta kulttuurisena konstruktiona vaan suhteena lap-
seen (ks. esim. Nätkin 1997) Medikalisaatiodiskurssin mukaiseen käsitykseen liit-
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tyy naisen objektivointi. Hänellä ei ole eikä hänen tulekaan omata aktiivista otetta
omaan tilanteeseensa. (ks. tarkemmin Oakley 1984) Tällaisia kokemuksia liittyi
myös tähän kategoriaan.

Raskaus pyrkimyksenä sisäiseen elämänhallintaan korosti naisen aktiivisuutta
ja subjektiutta: empowermenttia.1 Raskaus oli opiskelun ja oppimisen aikaa. Lap-
sen odotus oli naiselle itsensä etsimistä (ja usein myös löytämistä). Ajatus siitä,
että raskausaika liittyi tiettyyn kehitystehtävään, tuli esille näiden tutkimushenki-
löiden kokemuksista (ks. esim. Lagercrantz 1979; Niemelä 1980, 1981; Nummen-
maa 1985) Tutkimushenkilöt olivat kokeneet oman kehityksensä äidiksi vaiheek-
si, jolle oli ominaista aktiivinen ja rakentava ongelmien käsittely. Osalle tutkimus-
henkilöistä raskaus merkitsi kuitenkin ennen kaikkea vuorovaikutusta kumppanin
ja/tai muun ympäristön kanssa. Se, miten nainen pystyi toimimaan yhdessä toisten
kanssa ja sai tukea tai jäi ilman tukea raskausaikana, määritti tuota aikaa.  Raskau-
denaikaisen vuorovaikutuksen merkitystä on korostettu esimerkiksi Lagercrant-
zin (1979), Niemelän (1980; 1981) ja Kiviluodon (1979) tutkimuksissa. Toisissa
kokemuksissa on korostunut naisen ja hänen kumppaninsa suhde, toisissa koroste-
taan hoitohenkilökunnan ja naisen välistä suhdetta. Erityisesti hoitotieteen tutki-
muksissa on viimeksi mainittu noussut keskeiseksi tutkimusaiheeksi.

Kun tarkastelee näitä raskauden ylemmän tason kategorioita, voi todeta, että
äidiksi kasvun fyysis–psyykkis–sosiaaliset-ulottuvuudet löytyivät myös tutkimus-
aineistoni naisten kokemuksista. Mitä uutta tämä kategorisointi sitten tuo aiempaa
raskaus- ja synnytystutkimukseen, lienee se oivallus, että edellä mainitut ulottu-
vuudet ilmenivät eri henkilöiden kokemuksissa eri tavoilla. Eri tutkimushenkilöt
olivat havainnoineet ilmiöiden eri puolia ja näin heidän kokemuksensakin ko. il-
miöistä olivat erilaisia. Kategoriat ovat myös täsmentäneet naisten kokemusten
kirjoa ja tuottaneet näin lisäarvoa aikaisempaan tutkimukseen. En ole arvottanut
naisten raskauden ja synnytyksen merkityksiä vaan käsitellyt kaikkia kokemuksia
yhtä arvokkaina ja merkityksellisinä.

Synnytykselle annetut merkitykset

1970- ja 1980-lukujen naisten synnytykselle antamista merkityksistä löytyi niin
ikään  kahdeksan laadullisesti erilaista kategoriaa. Nämä olivat: synnytys (J) mer-
kitsee terveen lapsen maailmaan saattamista ja omien tarpeiden unohtamista, (K)
on naisen elämään kuuluva luonnollinen asia, (L) on vuorovaikutustapahtuma;
yhteistyötä tai yhteistyön epäonnistumista synnytykseen osallistuvien osapuolten
välillä, (M) merkitsee epäonnistumista: taistelua kipuja vastaan,  yksinäisyyttä ja
äidin unohtamista, (N) merkitsee elämänhallintaa, omavoimaisuutta ja luovuutta,
(O) merkitsee feminististä kokemusta, (P) merkitsee nautintoa ja seksuaalisuutta
ja (Q) merkitsee kriisivaihetta; epäkohtien huomaamista ja muutosta. 1930–1960-
luvun naisten synnytykselle antamia merkityksiä oli vielä yksi uusi – yhdeksäs
kategoria. Kategorian (R) mukaan synnytys merkitsee tietämättömyyttä, jopa hä-
peää ja nuoruuden päättymistä.
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Kategorioista löytyi myös yhteisiä tekijöitä. Ne oli mahdollista jakaa myöntei-
syys–kielteisyys-ulottuvuudella kuten tehtiin raskauden kohdalla. Myönteisen ko-
kemuksen elementtejä löytyi erityisesti kategorioista J, K, L (paitsi alakategoria
Lb), N, Ob ja P. Kielteinen kokemus oli luettavissa kategorioista Nb, M, O ja Q.
Kategoria (R) liittyi lähinnä kielteisten kokemusten piiriin. Vaikka edellä mainitut
kategoriat kuvaavat erilaisia kokemuksia synnytyksestä, löytyi niistä myönteisyys–
kielteisyys-ulottuvuuden lisäksi muitakin yhteisiä elementtejä. Useammassa kate-
goriassa esiintyi mm. synnytyskipuihin liittyvää samanlaista asennoitumista. Ko-
kemukset siitä, että synnytyskivut kuuluivat oleellisena osana synnytykseen, oli
löydettävissä sekä kategoria J:stä että K:sta.

Synnytyskokemusten myönteisyys–kielteisyys-tarkastelussa tämän tutkimuk-
sen tuloksia on mahdollista verrata esimerkiksi Vallimies-Patomäen (1998) tulok-
siin. Tuossa tutkimuksessa erittäin myönteinen synnytyskokemus oli yhteydessä
synnyttäjän sosiaaliseen tukeen ja hänen osallistumismahdollisuuksiin. Myös syn-
nytystä koskevat ennakko-oletukset olivat tärkeä kokemukseen vaikuttava tekijä.
Omassa tutkimuksessani näytti esiintyvän saman tapaista suhtautumista. Saman-
laisiin tuloksiin päädyttiin myös Kiviluodon (1979) ja Ruusuvuoren (1992) tutki-
muksissa. Sosiaalisen tuen merkitys todettiin myös Kiviluoto et. al. (1979) ja Veh-
viläinen-Julkunen (1994) tutkimuksissa. Erittäin myönteinen kokemus liittyi Val-
limies-Patomäen (1998) tutkimuksessa luonnolliseen synnytykseen ja kielteinen
kokemus epäsäännölliseen synnytykseen (emt., 160-161).

Kriittisyys vallitsevia synnytyskäytäntöjä kohtaan näytti lisääntyvän tutkimuk-
sessani eräillä tutkimushenkilöillä omien synnytyskokemusten myötä. Kaikkein
eniten kritiikkiä esittivät kategorioihin Lb, M, Oa ja Q kuuluvat. Kaikki naiset
eivät kuitenkaan halunneet vaikuttaa synnytyksen kulkuun (erityisesti kategoriat J
ja K). Toisaalta oli tutkimushenkilöitä, jotka olisivat halunneet olla aktiivisempia
omassa synnytyksessään, mutta eivät olleet saaneet siihen mahdollisuutta (kate-
goriat  Lb, M, Ob ja Q). Naisen osallistumisen rajoittaminen hoitoa koskevassa
päätöksenteossa vähensi tyytyväisyyttä synnytystä kohtaan myös Laantin (1989)
tutkimuksessa. Myönteisyyttä edistäviä tekijöitä olivat puolestaan tiedon saami-
nen, synnytyksessä toimimisesta sopiminen etukäteen, miehen ja kätilön mukana-
olo synnytyksessä, naisen mielipiteiden huomiointi sekä mahdollisuus keskustella
kätilön kanssa.

Ylemmän tason kategoriat muotoutuivat tutkimuksessani synnytyksen osalta
samantyyppisiksi kuin raskaudessa. Synnytys merkitsi osalle ennen kaikkea (1)
suoritetta. Suoriteluonteen synnytys sai joko siksi, että henkilö koki synnyttämi-
sen välttämättömänä tapahtumana lapsen maailmaan saattamiseksi (jolloin naisen
omat tuntemukset tai toiveet esimerkiksi synnytyksen kulun suhteen eivät olleet
tärkeitä)  tai siksi, että asiantuntijoiden näkemys synnytyksestä ja heidän suoritta-
mansa toimenpiteet (lääketieteen ja tekniikan myötävaikutuksella) edesauttoivat
sitä, että  tapahtumasta muodostui naiselle suorite. Kokemus ei ollut tunnekoke-
mus vaan enemmänkin tehokkuutta korostava kokemus, jossa keskityttiin loppu-
tulokseen eli lapseen eikä synnyttäjän tuntemuksiin. Kokemus liittyi naisen fyysi-
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sen olemassaolon piiriin korostamalla ilmiön biologispohjaisia lähtökohtia. Syn-
nyttäjät toimivat tai joutuivat toimimaan käytännön toteuttajan tai välittäjän roo-
lissa.

Synnytyksessä oli järkevää toimia asiantuntijoiden ohjeiden mukaisesti eikä
turhaan tuoda esille omia vaatimuksia. Osa näistä naisista oli kokenut itsensä repro-
duktiotehtävän suorittajaksi. Kokemukset liittyivät usein sellaisiin synnytyksiin,
joissa sairaalatekniikka oli ottanut vallan ja nainen oli jätetty yksin. Tutkimushen-
kilöiden synnytyskokemukset  seurailivat medikalisaatiodiskurssin mukaista käy-
täntöä, jolloin on tärkeää hallita synnytyksen mahdolliset riskitekijät. Lääketie-
teen avulla pyritään ennakoimaan ja ehkäisemään mahdolliset vaaratekijät. Aiem-
mista tutkimuksista on ilmennyt, että vaikka naiset vastustavat puuttumista synny-
tyksen kulkuun, he eivät halua kyseenalaistaa asiantuntijoiden kykyä päättää toi-
menpiteiden tarpeellisuudesta. (ks. Ruusuvuori 1992) Monissa tutkimuksissa syn-
nyttäjät yhdistävät turvallisuuden asiantuntijoihin (Ruusuvuori 1992) ja tekniik-
kaan (Vehviläinen-Julkunen et al. 1994).

Osalle synnytys merkitsi ennen kaikkea sisäistä elämänhallintaa. Tällöin ko-
kemusta määritti se, että nainen halusi synnytyksessä kokeilla omia rajoja ja etsiä
itseään myös synnytystilanteessa. Naiselle oli tärkeää osallistua aktiivisesti syn-
nytystapahtumaan ja toteuttaa omia näkemyksiä. Synnytys koettiin ennen kaikkea
voimakkaana tunnekokemuksena. Kokemus liittyi yksilön persoonaan ja näin psy-
kologiatieteen parissa tehdyistä tutkimuksista voi löytää samantyyppisiä tuloksia.
(ks. esim. Lagergrantz 1979; Niemelä 1980; 1981)  Tässä voisin palata myös Ruu-
suvuoren (1992) tutkimuksen tuloksiin. Tutkimuksessa todettiin, että naisille oli
merkityksellistä, että he saattoivat kokea hallinnan tunteita synnytyksen aikana.
Myös monissa hoitotieteen tutkimuksissa päädyttiin samansuuntaisiin tuloksiin.
Naiset halusivat itse myös osallistua synnytyksen suunnitteluun ja päätöksiin, mutta
esimerkiksi Koukkulan (1992) tutkimuksen mukaan heillä ei ollut siihen mahdol-
lisuutta.

Osalle synnytys merkitsi vuorovaikutusta eri toimijoiden välillä.  Tutkimus-
henkilöille oli tärkeää elää synnytystilanne yhdessä oman kumppanin ja/tai henki-
lökunnan kanssa. Kiviluodon (1979) tutkimuksessa nousi synnytyskokemuksen
laatuun vaikuttavaksi tekijäksi aviopuolisoiden välinen vuorovaikutus. Samassa
tutkimuksessa todettiin merkittäväksi myös se tuki, jonka kätilön läsnäolo synny-
tyksessä oli antanut. Näin vuorovaikutuksen merkitys on tiedostettu useissa eri
tutkimuksissa. Ruusuvuoren (1992) tutkimuksessa kätilön läsnäolo oli tuonut
mukanaan turvallisuutta ja ollut merkittävää. Isän läsnäolon merkitys synnytyk-
sessä tunnustettiin myös Strandenin (1982) ja Operaatio perhe (1981) -tutkimuk-
sissa. Tutkimusten tulokset korostavat vuorovaikutuksen merkitystä ja liittyvät näin
oman tutkimukseni tuloksiin. Hoitohenkilökunnan myönteinen suhtautuminen,
hoitoympäristön sallivuus sekä synnyttäjän toiveiden tunteminen ja mahdollisuuk-
sien mukainen toteutus tukevat synnyttäjän itsemääräämisen tunteen syntyä. Myös
tiedon saaminen, synnytyksessä toimimisesta sopiminen etukäteen, kätilön ja/tai
miehen läsnäolo, yksilöllinen ja rohkaiseva suhtautuminen, omien mielipiteiden
huomioon ottaminen ja mahdollisuus keskustella kätilön kanssa lisäävät naisen
autonomian tunteita. (ks. myös Laanti 1989; Carey & Helander 1993.)
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Niin raskauden kuin synnytyksen variaatioiden löytämisessä olen  onnistunut
suhteellisen hyvin. Kuva raskaudesta ja synnytyksestä muodostui monipuoliseksi
ja kokemusten kirjo tuli hyvin esille. Aiemmat tutkimukset olivat jo antaneet suuntaa
siitä, että raskaus ja synnytys oli mahdollista kokea eri tavoilla. Lagercrantzin (1979)
tutkimuksessa tätä erilaisuutta tarkasteltiin lähinnä naisen identiteettiin liittyvänä
kysymyksenä toisin kuin omassa tutkimuksessani. Lagercrantzin mukaan toisille
synnytys muodostui identiteettiä vahvistavaksi kokemukseksi. Nämä naiset koki-
vat synnytyksen jälkeen voimakkaan onnen tunteen ja he kokivat itsensä eteviksi,
perinaisellisiksi ja olivat ylpeitä omasta synnytyksestään. Heidän kuvauksissaan
korostui, että synnyttävä nainen pystyy olemaan psyykkisesti aktiivinen ja tun-
teenomaisesti läsnä koko synnytyksen ajan. Osa naisista koki synnytyksen ajan
suurta pelkoa ja ahdistusta ja osalle synnytyskokemus muodostui identiteettiä ha-
jottavaksi tekijäksi. Heille synnytyksen kokonaiskokemus oli voimakkaan kieltei-
nen ja traumaattinen. Monella heistä oli vieraantunut, epätodellinen tunne eivätkä
he oikeastaan olleet osallisina synnytyksessä. Myös Niemelän (1980; 1981) tutki-
musryhmän tulokset ja Kiviluodon (1979) tulokset toivat esille sitä, että naisten
raskauden ja synnytyksen kokemukset vaihtelevat suuresti.

Tutkimustulokseni ovat osin samansuuntaisia edellä esitettyjen tulosten kans-
sa, mutta antavat laajemmina, tarkemman ja monipuolisemman kuvan kokemus-
ten erilaisuudesta. Tulokset omalla tavallaan haastavat edellä mainittujen psykolo-
giatieteen piirissä tehtyjen tutkimusten tulokset tuomalla mukaan uusia näkökul-
mia ilmiöihin, sillä olen tarkastellut naisten raskaudelle ja synnytykselle antamia
merkityksiä sekä eri näkökulmista että eri aikakausien kontekstissa ja selvittänyt
myös sitä, millaisia oppimiskokemuksia ne ovat olleet. Näin psykologiatieteen
lisäksi mukana ovat niin yhteiskunta- ja kasvatustieteen kuin hoito-ja lääketieteen
näkökulmat.

Aikakausi ja naisten raskaus- ja synnytyskokemukset

Toisessa tutkimustehtävässä halusin selvittää sitä, miten eri aikakausina raskaana
olleiden ja synnyttäneiden naisten raskaudelle ja synnytykselle antamat merkityk-
set erosivat toisistaan. Olivatko esimerkiksi 1970- ja 1980-lukujen naisten raskau-
delle ja synnytykselle antamat merkitykset erilaisia kuin 1930- ja 1940-lukujen tai
1950- ja 1960-lukujen naisten merkitykset?  Ensimmäiseksi voi todeta, että löyde-
tyt merkitykset ja kategoriat olivat yleisesti ottaen hyvin samanlaisia aikakaudesta
riippumatta. 1930–1960-lukujen kokemuksista löytyi vain yksi uusi merkitys. Ai-
kakausi toi kategorioihin lähinnä painotuseroja. Toisaalta tiettyjen ajassa liikkuvi-
en trendien vaikutus oli havaittavissa myös tutkimushenkilöiden kertomuksissa.
Esimerkiksi lisääntyvä kritiikki hoitohenkilökunnan käytöstä ja teknistyvää syn-
nytyskäytäntöä kohtaan tuli hyvin esille 1970- ja 1980-lukujen vaihteen kokemuk-
sista.

Raskaus ja synnytys saattoivat merkitä 1930–1960-lukujen  naiselle ennen kaik-
kea tietämättömyyttä, johon saattoi liittyä myös häpeilyn ja häpeän elementtejä.
Sen sijaan 1970- ja 1980-lukujen  naiset eivät enää puhuneet tietämättömyydestä –
kiitos kehittyvän neuvolajärjestelmän. 1930–1940-luvuilla neuvolatoiminta eli vielä
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pioneeriaikaa ja valistus- ja valmennustoimi tavoitti vain osan raskaana olevista
naisista, kun taas esimerkiksi 1980-luvulla lähes jokaisella raskaana olevalla oli
mahdollisuus käyttää neuvolan palveluja hyväkseen. Palvelut olivat kuitenkin tar-
koitettu etupäässä äidin ja lapsen fyysisen kunnon vaalimiseen. Niitä on sittem-
min suunnattu myös naisten psyykkisen terveydentilan tarkkailuun ja hoitoon. Myös
tulevat isät saivat vähitellen huomiota osakseen.

Kotisynnytysten määrä oli vähentynyt voimakkaasti 1950-luvulta lähtien. Suunta
sairaaloihin oli alkanut jo 1940-luvulla. 1980-luvun synnyttäjä sai lähes satapro-
senttisesti asianmukaisesta hoitoa ja apua synnytyksessä. Voimakas lääketieteelli-
nen ja tekninen kehitys onkin vaikuttanut synnytysjärjestelyihin. Kun 1930-luvul-
la synnytyksestä selvittiin muutamin instrumentein ja myötätunnon elein, tarvitsi
1980-luvun synnytys laajan valvonta- ja seurantakoneiston. Tuon ajan nainen sai
synnytyksessään myös yhä useammin kivunlievitystä. Tästä hänen kanssasisaren-
sa saattoi 1930- tai 1950-luvuilla vain haaveilla.

Vaihtoehtona teknistyneeseen synnytyskäytäntöön – josta on seurannut paljon
hyviä asioita kuten turvallisuuden lisääntyminen riskisynnytyksissä – esitettiin
1970- ja 1980-luvuilla entistä ponnekkaammin myös kritiikkiä; näin myös tämän
tutkimuksen henkilöiden esittämänä. Lempeän syntymän vaatimukset saivat Suo-
messakin jalansijaa 1970-luvun lopulta lähtien. Omassa tutkimuksessani kritiik-
kiä vallitsevia hoitokäytäntöjä kohtaan tuotiin esille kuitenkin kaikkina aikakausi-
na. Tässä tutkimukseni tulokset eroavat Nätkinin (1997) tuloksista. Hän totesi, että
aineistonsa vanhimmissa kertomuksissa vaiettiin kiperistä asioista eivätkä naiset
esittäneet kritiikkiä hoitohenkilökuntaa kohtaan. Nätkin arveli tämän johtuvan sii-
tä, että aikakausi määritti myös sen, mistä oli sopivaa puhua tai kirjoittaa.

Luonnonmukaisen syntymän ja synnytyksen periaatteita alettiin pikkuhiljaa
soveltaa myös käytäntöön. Näitä käytännön toimia olivat mm. äidin ja vauvan
ensikontaktin tärkeyden tiedostaminen ja mahdollisuuden varaaminen tämän kon-
taktin syntyyn, synnytyssalin sisustaminen kodinomaisesti jne. Tähän liittyivät myös
vaatimukset synnyttäjän toiveiden kuuntelusta esimerkiksi synnytysasennon ja liik-
kumisen suhteen. Myös isät pääsivät vähitellen mukaan todistamaan uuden tulok-
kaan maailmaantuloa. Tutkimuksessani monelle naiselle raskausaika ja synnytys
merkitsivät nimenomaan vuorovaikutusta oman kumppanin kanssa. Miesten mu-
kanaolo synnytyksessä ei ollut Suomessa uusi ilmiö, sillä etenkin maaseudun ko-
tisynnytyksissä miehet saattoivat toimia avustajina. Sairaalasynnytyksiin siirryt-
täessä tämä traditio väliaikaisesti katkesi, kunnes taas 1960-luvun lopulta lähtien
isät alkoivat päästä mukaan sairaalasynnytyksiin. Perhesynnytykset ovatkin yleis-
tyneet niin, että 2000-luvulla on harvinaista, jos kumppani ei ole mukana synny-
tyksessä.

Moderni nainen oppi vähitellen vaatimaan oikeuksiaan myös synnytyssalissa.
Kun 1950-luvulla nainen joutui usein tyytymään kärsijän ja potilaan osaan, 1980-
luvun nainen osasi entistä paremmin tuoda julki omia toiveitaan ja tarpeitaan. Täs-
tä huolimatta nainen usein koki tässä ehkä naisen elämän yhdessä tärkeimmässä
(mutta samalla myös herkimmässä) tilanteessa avuttomuutta ja turvattomuutta.
Sairaala oli hänelle usein uusi, pelottavakin ympäristö ja henkilökunta usein tun-
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tematonta ja kiireistä. Synnyttäjä koki joskus olevansa häiriötekijä omassa synny-
tyksessään. Hän tunsi häiritsevänsä lääkäreitä ja kätilöitä kysymyksillään ja jos-
kus pelkällä omalla olemassaolollaan.

Sairaalan hoitohenkilökunnan toiminnan merkitys on nykyään laajasti tiedos-
tettu. On tehty paljon tutkimusta ja sen myötä ymmärretty, että myönteinen ja
kannustava suhtautuminen synnyttäjään on ensiarvoinen tekijä synnytyksen on-
nistumisessa. Jännittynyt ja pelokas synnyttäjä on saanut helpotusta ahdistukseen-
sa myötätuntoisesta ja asiansa osaavasta henkilökunnasta. Näistä uudistuksista
huolimatta tietyt synnytykseen liittyvät asiat näyttivät ainakin tämän 1980-luvulla
kerätyn aineiston perusteella pysähtyneen paikoilleen. Tällaisia olivat mm. kivun-
lievitykseen liittyvät puutteet, synnyttäjän tarpeiden kuuntelu ja mahdollisuus ko-
konaisvaltaiseen synnytyskokemukseen. Tutkimushenkilöt olivat usein kokeneet
elämänsä kohokohdan vasta synnytyksen jälkeen, kun lapsi  oli syntynyt. Useilla
synnytyksen tuskat olivat tuolloin jo menneisyyttä ja lähes unohdetut. Päällim-
mäinen tunne oli tuolloin helpotus, onni ja rakkaus uutta ihmistainta kohtaan. Sen
sijaan harva nainen kertoi kokeneensa itse synnytystä nautittavana tai edes siedet-
tävänä kokemuksena. Mielihyvän tunteet tulivat vasta sitten, kun kaikki oli ohi ja
lapsi maailmassa. Naiset eivät pääsääntöisesti myöskään kokeneet synnytystä luo-
vana kokemuksena.

Oppiminen ja tunteet

Tunteet ovat keskeisessä asemassa oppimisessa, vaikka tunteiden merkitystä ei
perinteisessä oppimistutkimuksessa ole tarpeeksi huomioitu. Esimerkiksi konstruk-
tivistinen näkemys on kritisoinut kognitiivista oppimisnäkemystä siitä, että se huo-
mioi liian vähän tunteiden, motivaation ja asenteiden merkitystä oppimisessa.
Oppimisessa on huomioitava myös sosiaalisten suhteiden ja yksilön tunneperusta.
(Eriksson-Stjernberg 1998, 68-69.) Erityisesti kokemuksellisen oppimisen ja ref-
lektion merkityksen korostumisen myötä oppimisessa on alettu ymmärtää tuntei-
den merkitys. Emotionaaliset reaktiot värittävät kokemuksia. Kielteiset tunteet,
erityisesti sellaiset, jotka liittyvät omaan itseen, voivat ehkäistä havaintotoimintaa
ja johtaa tilanteiden vääriin tulkintoihin ja vähentää motivaatiota. Toisaalta myön-
teiset tunteet voivat lisätä motivaatiota. (Boud et al. 1985, 11.)

Kun tutki raskauden ja synnyttämisen kaltaisia ilmiöitä, oli tekemisissä hyvin
alkuvoimaisten kokemusten kanssa. Ei voinut välttyä ottamasta huomioon tunteita
ja niiden merkitystä. Me opimme tietoja, taitoja, mutta myös tunteita, arvoja jne.
Emotionaaliset seikat kuten onnellisuus, surullisuus, alhainen itsetunto ja voimak-
kaat tunteet voivat vaikuttaa oppimiskykyyn joko parantaen tai laskien sitä. Tun-
teet ohjaavat meitä elämän kokemuksissamme. (Eriksson-Stjernberg 1998, 68.)
On hyvä muistaa myös raskaudenaikaan ja synnytykseen liittyvissä arkielämän
tilanteissa, että oppimista voidaan ohjata käsittelemällä omia tunteita. On mahdol-
lista vähentää kielteisten ja lisätä myönteisten tunteiden vaikutusta kokemuksissa.
Ihmiset eivät useinkaan ole tietoisia niistä tunteista, jotka ohjaavat heidän oppi-
mistaan. Tunteiden huomioimisen tarkoituksena on ymmärtää se rooli, joka näillä
on oppimisessa. (ks. Boud et al. 1985, 29-30; Mezirow 1981)
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Miten tunteiden merkitys tuli esille naisten raskaus- ja synnytyskokemuksissa
ja millaisia tunteita koettiin, ilmaistiin ja opittiin? Raskauden ja synnytyksen tun-
teet vaihtelivat tutkimushenkilöillä voimakkaan myönteisistä tunnekokemuksista
voimakkaan kielteisiin kokemuksiin ja näiden ääripäiden välille mahtui myös ta-
saisempia tunteita ja tunneilmaisuja. Koettiin onnen, rakkauden ja turvallisuuden
tunteita, mutta myös syvää epätoivoa, ahdistusta ja pettymystä. Monien tutkimus-
henkilöiden kertomista tilanteista oli nähtävissä, että kielteiset tunteet todella eh-
käisivät havainnointia ja näin oppimista. Tutkimushenkilö saattoi olla synnytyk-
sessä niin sekaisin kivuista, peloista tai henkilökunnan huonosta kohtelusta, että
hän ei pystynyt hallitsemaan itseään ja pyrki synnytyksen jälkeen torjumaan omat
kokemuksensa. Synnytyksessä hän käyttäytyi joko sekavasti (jota katui synnytyk-
sen jälkeen) tai oli täysin riippuvainen hoitohenkilökunnasta (joka aiheutti usein
omaan toimintaan kohdistuvaa kritiikkiä).

Jos kielteiset tunteet pystytään tunnistamaan, se vähentää kielteisten tunteiden
vaikutusta oppimisprosessille. Mezirow (1981, 12) kutsuu tätä affektiiviseksi ref-
lektiivisyydeksi. Boud (1985) korostaa, että kielteisten tunteiden poistyöstäminen
helpottaa uuden näkökulman löytämistä, toimintaan siirtämistä ja sitoutumista.
Tunteet liittyvät oleellisesti elämän mielekkyyden ja merkityksellisyyden proble-
matiikkaan ja ihmisen sisäiseen elämänhallintaan. Sillä, miten ihminen kykenee
käsittelemään vaikeita tunnekokemuksiaan, on olennainen merkitys hänen psyyk-
kiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille. (Silkelä 1999, 183.)

Aiemmissa tutkimuksissa (esim. Lagercrantz 1979) on korostettu sitä, että osalle
naisista synnytys oli merkinnyt oman identiteetin heikentymisen kokemusta tai
sen vahvistumisen kokemusta (ääripäät mainitakseni). Tutkimushenkilöni kertoi-
vatkin oppineensa kokemuksistaan erilaisia asioita (tunteita, taitoja, asenteita jne.),
jotka vahvistivat heidän itsetuntoaan. He totesivat, että ”Minä selviän, minä osaan”
tai ”Kestän tämän jälkeen elämässä mitä vain”. Itsetuntoa nakertavat kokemukset
saattavat kuitenkin johtaa lamaantumiseen. Tällaiset epäonnistumiset olisi syytä
ennaltaehkäistä, sillä oppimiskokemukset, joiden lopputuloksena nainen tuntee
itsensä huonoksi ja epäonnistuneeksi ihmiseksi, eivät todella hyödytä ketään tai
mitään. Tunteet ovat motivaation polttoaine (ks. tarkemmin Eriksson-Stjernberg
1998, 68) ja myönteisten tunteiden hyödyntäminen ja kielteisten tunteiden tunnis-
taminen on tärkeää myös raskaus- ja synnytyskokemusten yhteydessä.

Tutkimukseni naisten kertomuksissa oli paljon kuvauksia tunteista raskausai-
kana, synnytyksen aikana ja sen jälkeen. Usea henkilö ilmaisi, että kokemuksen
”uloskirjoittaminen” oli kuin uusi synnytys sinänsä. Niin voimakkaina tunteet tul-
vahtivat mieleen. Todettiin myös, että kirjoitettaessa kokemus saattoi näyttäytyä
eri valossa ja että nainen ymmärsi tuolloin sellaisia asioita, joita ei ollut ajatellut
raskaana ollessaan tai synnytystilanteessa. Esimerkiksi miksi oli pysytellyt ”kiltti-
nä potilaana”, vaikka henkilökunta oli kohdellut kaltoin ja kieltäytynyt antamasta
kipulääkitystä tai miksi masennus oli iskenyt synnytyksen jälkeen.

Kaikista kielteisistä oppimiskokemuksista ei suinkaan seurannut lamaannus.
Kun nainen pystyi käsittelemään epäonnistumistaan, saattoi seurauksena olla hy-
vin myönteisiä asioita. Mezirowin (1981) mukaan tiedostamalla omat toimintata-
pansa ihminen kykenee muuttamaan ja kontrolloimaan niitä haluamallaan tavalla.
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Oman toiminnan ja ajattelumallien tiedostaminen voi vähentää vastenmielisistä
tunteista johtuvaa negatiivista vaikutusta oppimiseen (emt.,12.) Tässä tutkimuk-
sessa se merkitsi esimerkiksi itseluottamuksen vahvistumista ja toisinaan aktivoi-
tumista esimerkiksi synnytysolosuhteiden kehittämiseen. Näin oma rankka koke-
mus vei sekä naisen omaa kasvua ja kehitystä eteenpäin että vaikutti myös yhteis-
kunnan instituutioiden toimintaan esimerkiksi siten, että alettiin huomioimaan
synnytykseen liittyviä epäkohtia (esim. kipulääkityksen antoon liittyviä ongelmia).

Psykologiatieteen tutkimuksissa esille tuodut näkemykset raskaus- ja/tai syn-
nytyskokemuksen epäonnistumisen kielteisistä seurauksista naisen itsensä kehi-
tykselle, äiti–lapsi-suhteen kehitykselle tai naisen ja hänen kumppaninsa suhteelle
(ks. Chertok 1973; Lagercrantz 1979; Niemelä 1980) tulivat näin tarkastelun koh-
teeksi myös omassa tutkimuksessani. On kuitenkin olemassa erilaisia vaihtoehto-
ja. On mahdollista käsitellä omia kielteisiä kokemuksia ja kehittyä, jos uskaltau-
tuu pohtimaan omia kokemuksiaan. Edellä mainituissa tutkimuksissa korostettiin
tiedostamattoman ja vaikeiden asioiden ja tunteiden käsittelyn merkitystä ja omassa
tutkimuksessani ollaan tekemisissä saman asian kanssa, vaikka aihetta lähestytään
tässä nimenomaan oppimisen näkökulmasta. Haluan korostaa kasvatuksen ja ope-
tuksen merkitystä myös äitiyden kohdalla. Ensimmäiseksi on ymmärrettävä arki-
päivän oppimisen ja oppimisympäristöjen merkitys äidiksi kasvussa ja kehittymi-
sessä. Toiseksi on pyrittävä vaikuttamaan siihen, että tunteiden merkitys tiedoste-
taan ihmisen oppimisen voimana tai esteenä. Kolmanneksi on luotava sellaisia
elämisen ympäristöjä ja tilanteita, jotka kannustavat ihmisiä ilmaisemaan ja käsit-
telemään omia tunteitaan. Näissä tehtävissä riittää runsaasti työkenttää kaikille
yhteiskunnan instituutioille; niin koululaitokselle kuin terveydenhuoltolaitoksel-
lekin.

Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi koulujen (perus- ja yläas-
teen, toisen asteen koulujen jne.) opetussuunnitelmissa ja koulutuskäytännöissä
huomioidaan tunteiden merkitys oppimisessa. Terveydenhuollon puolella tämä
tarkoittaa esimerkiksi sitä, että luodaan tilanteita, joissa raskaana olevilla ja jo
synnyttäneillä naisilla on mahdollisuus käsitellä tunteitaan ja kokemuksiaan yh-
dessä tai asiantuntijan johdolla. Neuvolat järjestävät jossain määrin tämäntyyppis-
tä toimintaa, mutta toiminta on satunnaista ja riippuu yksittäisten terveydenhoita-
jien omasta aktiivisuudesta.

Raskauden ja synnytyksen oppimiskokemuksista

Raskausaikaan ja synnytykseen liittyy mahdollisia arkielämän oppimistilanteita.
Oppimista koskeva keskustelu ja kehittämistyö on Suomessa ollut pitkään hyvin
koulukeskeisiä, institutionalisoitua. Formaalin koulutuksen ulkopuolella hankit-
tua osaamista ei ole arvostettu eikä myöskään ymmärretty sitä, miten paljon näi-
den järjestettyjen oppimistilanteiden ulkopuolella opitaan. Koulukeskeinen ajatte-
lu näki vain formaalin koulutuksen avulla tapahtuvan oppimisen merkityksellise-
nä. Arkipäivän oppiminen tai jokapäiväinen oppiminen on ollut vähempiarvoista.
(Sallila & Vaherva 1998, 7-9.) Aikuiskasvatusdiskurssissa on kuitenkin tapahtunut
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selvä muutos. Keskustelu on ulottunut laajemmalle alueelle kuin aikaisemmin. On
ymmärretty, että oppimista tapahtuu jatkuvasti hyvin monenlaisissa ympäristöis-
sä, muuallakin kuin erityisissä opetustilanteissa. (Tuomisto 1998, 32.)

Tässä väitöskirjatutkimuksessa on lähdetty siitä, että oppimista voi tapahtua
kaikkialla; ei vain luokkahuoneissa ja formaalin opetuksen ja -oppimisen tilan-
teissa. Oletin, että naiset joutuvat raskausaikana ja synnytyksessä monenlaisten
kokemusten eteen. Osa kokemuksista muodostuu oppimiskokemuksiksi. Tarkas-
telin tutkimuksessa naisten raskaus- ja synnytyskokemuksia myös mahdollisina
oppimiskokemuksina. Kysyin millaisia erilaisia oppimiskokemuksia tutkimushen-
kilöillä oli raskaana ollessa ja synnyttäessä? Käytin oppimiskokemusten luokitte-
lussa hyväksi mm. Jarvisin, Boudin, Martonin ja Mezirowin oppimisteorioiden
pohjalta muodostettua analyysirunkoa.

Sekä raskauden että synnytyksen oppimiskokemukset luokiteltiin tutkimuk-
sessa viiteen kategoriaan. Tutkimuksessa oli tarkoitus löytää laadullisesti erilaisia
oppimiskokemuksia. Ennen luokittamista oppimiskokemukset oli teemotettu ai-
neistolähtöisesti sen mukaan, mitä asioita ne käsittelivät. Oppimiskokemukset saat-
toivat liittyä naiseen itseensä (hänen persoonaansa, toimintaansa jne.), vuorovai-
kutukseen, valmennukseen ja valmentautumiseen, raskauden ja synnytyksen luon-
teeseen, äitiyteen sekä naisen rooliin ja asemaan yhteiskunnassa.

Raskauden ja synnytyksen oppimiskokemusten luokitus muodostui aiemman
teorian ja aineiston yhteisvaikutuksella seuraavanlaiseksi. Ensimmäistä oppimi-
sen lajia edusti kategoria ”Kun oppimista ei näytä tapahtuvan”. Tämä kategoria
muodostui etupäässä Jarvisin (1987; 1995) esittämistä ajatuksista (ei-oppimisen-
kategoria). Myös raskaudessa ja synnytyksessä oli koettu tilanteita, joissa oppi-
mista ei tapahtunut (kun kokemus vastasi ennakko-odotuksia tai kun oli liian kiire
tai kun kokemus haluttiin torjua). Seuraava kategoria oli nimeltään ”Oppiminen
tietojen ja taitojen lisääntymisenä, muistamisena sekä ohjeiden noudattamisena”.
Tässä kategoriassa oppiminen oli pääosin uusintavaa; ohjeiden noudattamista jne.
Oli opittu itsestä ja omista vuorovaikutussuhteista, mutta ennen kaikkea valmen-
nuksesta ja valmentautumisesta.

Oppimiskokemukset saattoivat merkitä tutkimushenkilöille ”Oppimista ajat-
telun ja pohdinnan avulla”. Tällöin oppimiseen liittyi omien kokemusten pohdin-
taa ja sen kautta niiden ymmärtämistä. Oli jouduttu pohtimaan mm. omaa itsenäi-
syyttä ja päätöksentekotaitoa ja kyseenalaistamaan synnytyksen asiantuntijoiden
toimia. Oppiminen saattoi merkitä myös ”Asioiden näkemistä ja tekemistä uudel-
la tavalla”. Kategoriassa ”Muuttuminen ihmisenä” oli kyse merkitysperspektii-
vin muutoksesta.

Ei-oppimisen ilmauksia löytyi tutkimusaineistosta jonkin verran. Tästä päätte-
lin, että raskausajat ja synnytykset olivat olleet naisille pääsääntöisesti oppimisen
paikkoja. Mutta millaisia oppimiskokemuksia tutkimushenkilöillä oli? Opittiin
erilaisia tietoja ja taitoja. Uudet tiedot olivat esimerkiksi sellaisia, että synnytykset
ovat erilaisia, että vaikeakaan synnytys ei kestä loputtomiin ja että teknologiaa
tarvitaan synnytyksessä. Taitojen oppiminen liittyi mm. siihen, että opittiin pitä-
mään puolia, opittiin yhteistyötaitoja, huomattiin olevan hyvä synnyttäjä jne. Syn-
nytyksessä opittuja sosiaalisia taitoja olivat mm. yhteistyö lapsen isän, henkilö-
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kunnan ja/tai lapsen kanssa.  Kun naisella oli useampia synnytyskokemuksia taka-
naan, havaittiin ”synnytystaitojen” karttuvan synnytys synnytykseltä. Uusia tieto-
ja karttui myös valmennuksen myötä. Arvoihin ja asenteisiin liittyviä oppimisko-
kemuksia sisälsivät mm. seuraavat maininnat: ”Synnyttäminen on kivaa”,  ”Syn-
nytystapa ei naista pahenna” ja ”Äitiyden onni ei synny hetkessä”. Tunteisiin liit-
tyvästä oppimisesta mainittiin mm. se, että oli opittu rakkautta lasta kohtaan, avut-
tomuuden tunteita ja pelkoja.

Reflektiivinen ajattelu liittyi tässä tutkimuksessa esimerkiksi siihen, että ha-
vaittiin ero oman ja muiden kokemusten välillä; olipa kyse tuttavista, oppaista tai
valmennuksesta. Oli havaittu valmennuksen ja tuttavien kokemusten ja omien ko-
kemusten välillä ristiriitaa ja opittu kyseenalaistamaan muiden puheita ja luotta-
maan omaan kokemukseen. Tutkimushenkilöt kertoivat myös oppineensa käsitte-
lemään tunteitaan. Edelleen he oppivat itsestään uusia, yllättäviäkin piirteitä ja
havaitsivat osaavansa tehdä päätöksiä tai ottavat vastuuta itsestään ja lapsesta. Jot-
kut olivat havainneet, että oma asennoituminen vaikuttavaa esimerkiksi synnytys-
kokemukseen. Oli myös opittu kysymään miksi? Tämä liittyi usein omiin epäon-
nistumisen kokemuksiin, esimerkiksi huonoon vuorovaikutukseen henkilökunnan
kanssa. Oli havahduttu myös siihen, että naisen asemassa synnytyksessä oli edel-
leen paljon korjattavaa. Oli myös opittu omien kokemusten kautta arvostamaan
muita synnyttäneitä naisia.

Oppiminen merkitsi muutamille tutkimushenkilöille merkitysperspektiivin
muutosta. Tästä esimerkkeinä esitin otteita tutkimushenkilöiden kertomuksista.
Niissä nainen kasvaa raskauden ja synnytyksen myötä elämää ja omia tunteitaan
ymmärtäväksi ja hallitsevaksi yksilöksi. Tutkimuksessani merkitysperspektiivin
muutos liittyi usein ongelmatilanteisiin. Myös Pienimaan (1998) tutkimuksessa
kätilöopiskelijoiden oman toiminnan reflektio liittyi vaikeina koettuihin tilantei-
siin. Kätilökoulutuksessa näitä tilanteita olivat mm. potilaan kanssa puhuminen ja
epäonnistumisen kokemukset. Reflektio oli näissä tilanteissa tietoisuuden tason
affektiivista, erottelevaa tai arvioivaa reflektiota, mutta myös piirteitä kriittisen
tietoisuuden tason psyykkisestä reflektiosta oli erotettavissa. Oman toiminnan ref-
lektiota oli Pienimaan mukaan opiskelijoiden kirjoittamissa kuvauksissa vähän.

Boud et al. (1990) ovatkin todenneet, että oman toiminnan pohdinta jää usein
vähäiseksi. On helpompi havainnoida ja pohtia  toisten tekemisiä tai tekemättä
jättämisiä kuin omaa sisäistä maailmaa. Tutkimuksessani tuli ilmi piirteitä samas-
ta asiasta. Tutkimushenkilöiden kirjoituksissa oli mukana oman toiminnan reflek-
tointia, mutta usein puututtiin toisten tekemisiin; esimerkiksi hoitohenkilökunnan
toimintaan.

Tutkimuksessani olen tuonut esille synnytyksen merkitystä eräänä naisen elä-
män kohokohtana. Ilmeni, että osa niistä naisista, joiden synnytyskokemus oli ol-
lut rankka, jopa kaaosmainen, todella kärsi siitä. Petyttiin oman ruumiin toimin-
taan tai epäonnistuneeseen vuorovaikutukseen hoitohenkilökunnan kanssa. Epä-
onnistunut synnytys saattoi vaikuttaa eri tavalla naisen ja hänen lähiympäristönsä
elämään. Vaikutukset saattoivat heijastua äiti–lapsi-suhteeseen tai naisen ja hänen
kumppaninsa suhteeseen. Nainen ei halunnut lasta lähelleen, sillä lapsi tuntui vie-
raalta. Nainen saattoi kärsiä myös synnytyksen jälkeisestä masennuksesta ja osa
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kertoi erilaisista seksuaalielämän vaikeuksista. Mutta toisaalta – ja tätä painotan
keskeisenä oivalluksena – oppimisen näkökulmasta epäonnistuneilla synnytysko-
kemuksilla saattoi olla myös päinvastaisia seurauksia naisen, hänen lähiympäris-
tönsä kuin yhteiskunnankin elämään. Nämä omissa synnytyksissään kovia koke-
neet naiset olivat kokemuksen myötä aktivoituneet ja oppineet sellaisia asioita,
joista ns. normaalisynnytyksiä kokeneet naiset olivat jääneet paitsi. Uuden oppi-
minen tuli ilmi näiden naisten toiminnassa. Tuo toiminta kohdistui toisten naisten
hyväksi. Haluttiin olla vaikuttamassa esimerkiksi synnytysolosuhteiden kehittä-
mistyöhön. Tämä kehittämistyössä mukanaolo oli eräs esimerkki emansipatorisen
oppimisen vaikutuksista. Näin todentuu Mezirowin (1991; 1996) näkemys siitä,
että uudistava oppiminen tulee mahdolliseksi usein juuri pysähdyttävien kokemusten
kautta.

Naisen elämässä äitiyden ensihetket olivat oppimisen ja kasvun paikkoja. On
tärkeää, että äidiksi kasvua tuetaan naisen lähiympäristössä ja yhteiskunnan toi-
menpitein. Tämä koituu viime kädessä koko yhteiskunnan hyväksi, toki miesten
laajempi mukaantulo perhevastuun kantamiseen on pelkästään myönteinen asia.
Aborttien määrä on kuitenkin kääntynyt nousuun ja synnytysten ja raskauksien
määrä on samalla vähentynyt selvästi. 1990-luvun loppupuolella erityisesti tutki-
jat olivat huolestuneita sekä aborttien määrän lisääntymisestä että synnytysten
määrän vähenemisestä. (Ollikainen, Helsingin Sanomat 9.2.1999) Näyttääkin sil-
tä, että vuosi 2000 jää syntyvyyden osalta 1800-luvun puolivälin katovuosien ta-
solle. Miksi naiset haluavat yhä harvemmin tulla äidiksi tai hankkia useampia lap-
sia? Onko tilanne hyvä näin vai olisiko syytä tehdä jotakin asialle? Mitä siis pitäisi
tehdä?

9.3 Kohti muutosta –
ehjän raskaus- ja synnytyskokemuksen ja äitiyden ehdot

Päätin edellisen luvun kysymykseen ”Mitä siis pitäisi tehdä?” Tässä luvussa esi-
tän  ehdotuksia, joita muutoksen aikaansaaminen raskaana olevan ja synnyttävän
naisen elämään edellyttää. Ehdotuksia, joilla mahdollisesti voidaan vaikuttaa sii-
hen, että äitiyden alkuhetkistä voi muodostua naiselle myönteinen kokemus. Ko-
kemus, joka edesauttaa tekemään äitiydestä haluttavamman ja kilpailukykyisem-
män vaihtoehdon muiden mahdollisten elämänvalintojen ja -tyylien välillä. Ilmei-
sen selvää on se, että äitiys joutuu nykypäivän yhteiskunnassa entistä enemmän
kilpasille muiden, houkuttelevampien vaihtoehtojen kanssa. Työelämä ja muu it-
sensä kehittäminen haastaa nykynaisia voimakkaasti valitsemaan jotain aivan muuta
kuin äitinä olemisen. Onko naisen kuitenkin mahdollista löytää äitiydestä sellaisia
oppimisen haasteita, jotka puhuvat nimenomaan äitiyden puolesta? Ja toisaalta,
voidaanko äitiyteen liittyville, mahdollisille alkuhankaluuksille (tarkoitan lähinnä
raskausaikaa ja synnytystä) tehdä yhteiskunnan taholta jotain?

Puhun tässä luvussa hyvästä raskaus- ja synnytyskokemuksesta ja käytän täl-
löin käsitettä ”ehjä raskaus- ja synnytyskokemus”. Tällainen kokemus on naiselle
kokemus, joka auttaa häntä kehittymään naisena, äitinä ja yhteiskunnan jäsenenä.
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Ehjä raskaus- ja synnytyskokemus rakentaa naisen myönteistä minäkuvaa ja tekee
hänen elämänsä mielekkäämmäksi. Käsittelen seuraavassa tuon kokemuksen to-
teutumisen ehtoja, sillä tämän tutkimuksen naisten kertomuksista oli luettavissa,
että nainen halusi kokea raskauden ja synnytyksen myönteisenä kokemuksena.
Näin ei kuitenkaan tapahtunut kaikkien tutkimushenkilöiden kohdalla. Tuli epä-
onnistumisia, jotka vaivasivat näitä henkilöitä monien vuosien, jopa vuosikymme-
nien ajan. Tämä luku on syntynyt tutkimushenkilöiden kertoman ja aiemman ras-
kaus- ja synnytystutkimuksen esille nostaman pohjalta.

Äidiksi tulemisen valinta on nykyisin yhä useammin naisen itsensä eikä esi-
merkiksi hänen kumppaninsa tai yhteiskunnan painostuksen tulos. Tässä moder-
nin ja myöhäisen modernin yhteiskunnan naiset ovat paremmassa asemassa kuin
esimerkiksi 1900-luvun alkuvuosikymmenten kanssasisaret. Yksilöllisyyden ko-
rostaminen, arvopluralismi, kehittynyt teknologia jne. ovat mahdollistaneet yksi-
lölliset ratkaisut myös äitiydessä. Mutta suomalaisen yhteiskunnan arvojärjestel-
mässä äitiys tuskin on edelleenkään kovin korkealla. Kaikista juhlapuheista huoli-
matta. Myös sukupuolten välinen tasa-arvo, tasa-arvo parisuhteessa ja  työelämäs-
sä on edelleen saavuttamatta. Uskallan väittää, ettei äitiys ylipäätänsäkään ole tä-
män päivän Suomessa ”muodissa”.

Ehjän raskaus- ja synnytyskokemuksen edellytykset lähtevät sukupuolten väli-
sestä tasa-arvosta. Se on lähtökohta, jotta nainen pystyy arvostamaan itseään ih-
misenä ja naisena. Kulttuuri ja se lähiympäristö, jossa lapsi kasvaa ja varttuu, luo
sosialisaation kautta hänelle enemmän tai vähemmän tiedostettuja asenteita, arvo-
ja ja toimintatapoja. Sopii kysyä, millaisen käsityksen äitiydestä lapset ja nuoret
saavat omissa kodeissaan, päiväkodeissa, kouluissa tai median kautta? Ehjän ras-
kaus- ja synnytyskokemuksen lähtökohdat löytyvät täältä. Naistutkimuksen pe-
ruskysymys oli miten ”ihmistää” nainen eli miten tehdä hänestä subjekti: oman
elämänsä ehtoja ja kulkua tietoisesti hallitseva yksilö. Tämä kysymys on edelleen
ajankohtainen. Onko niin, että nainen edelleen joutuu tekemään valinnan työelä-
män tai äitiyden välillä? Ja nyt on käynyt niin, että työelämä tuntuu voittavan.

Voisiko asiaan vaikuttaa opetuksen ja oppimisen keinoin? Millaisilla menetel-
millä todellisia vääristymiä ja väärinkäsityksiä äitiydestä, raskaana olosta ja syn-
nyttämisestä on mahdollista oikaista opetuksen avulla? Tämä kysymys on hyvä
esittää kasvatuksen, koulutuksen ja opetuksen asiantuntijoille. Mitkä ovat kasva-
tuksen ja opetuksen keinot auttaa nuoria muodostamaan mahdollisimman totuu-
denmukaisia ja monipuolisia näkemyksiä  naiseudesta ja äitiydestä, mutta myös
miehenä olemisesta ja isyydestä? Tämä aihealue ei ole ollut kovinkaan suosittu
tutkimuskohde kasvatustieteen piirissä eikä siihen ole riittävästi kiinnitetty huo-
miota. Kasvatuksen ja opetuksen asiantuntijat ovat vasta viime aikoina alkaneet
kiinnostua arkielämän oppimiseen liittyvistä kysymyksistä, joista äitiystutkimus
on mielestäni eräs keskeisimpiä kohteita. Äitiyteen (kuten myös isyyteen) liitty-
vän tutkimuksen tulisi voimakkasti liittyä kasvatustieteen tehtäväkenttään.

Suomalaista terveydenhuoltojärjestelmää on perinteisesti pidetty toimivana.
Vaikka lamavuosien saneeraustoimenpiteet ovatkin vähentäneet yhteiskunnan pe-
ruspalveluja, on neuvolajärjestelmä edelleen toiminnassa. Neuvoloiden järjestä-
mää perhevalmennusta on kritisoitu, tämän tutkimuksen tutkimushenkilöiden li-
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säksi myös useissa muissa tutkimuksissa. Samanaikaisesti sitä on (kiitos tutki-
mustoiminnan) kehitetty asiakasystävällisempään suuntaan. Neuvolajärjestelmän
merkitys raskaana olevan naisen elämässä on – ja varmasti myös pysyy – merki-
tyksellisenä. Valmennuksen sisältöjä ja menetelmiä olisi kuitenkin jatkuvasti uu-
distettava ja otettava tuolloin huomioon naisten erilaiset kokemukset, tarpeet ja
toiveet. Tämä viesti tuli tutkimushenkilöiden kertomassa hyvin voimakkaasti esil-
le. On tärkeää huomioida se, että sekä raskaus että synnytys merkitsevät naisille
hyvin erilaisia asioita. Tarpeet ja toiveet vaihtelevat yksilöittäin, eikä niitä saa sel-
ville kuin vuorovaikutuksen – puhumisen ja kuuntelun – avulla. Tämä tulisi huo-
mioida hoitokäytäntöjä kehitettäessä.

Myöhemmissä tutkimuksissa (käsillä olevan tutkimuksen aineisto kerättiin
vuosina 1983-84) on painotettu  myös tässä tutkimuksessa esille nousutta tarvetta
saada totuudenmukaista tietoa raskaudesta ja synnytyksestä. (ks. Rautava 1989;
Ruusuvuori 1992; Vallimies-Patomäki 1998) Tämä koskee niin erilaisten synny-
tysoppaiden antamaa informaatiota kuin valmennusta. Neuvoloita kritisoitiin sii-
tä, että ne kyllä huolehtivat naisen fyysisestä terveydestä, mutta jättävät psyykki-
sen huolenpidon vähemmälle. Raskausaika ja synnytys olivat herättäneet tutki-
mushenkilöissä monia kysymyksiä. Vastausten löytämiseksi nainen tarvitsee lähi-
ympäristön tukea. Raskausaikana neuvolan antama tuki on ensiarvoisen tärkeä,
mutta naista ei saa jättää yksin synnytyksen jälkeenkään. (ks. Kitzinger 1994; 1996)
On tärkeää, että neuvolat ja erilaiset vapaaehtoisjärjestöt (ns. kolmas sektori) tu-
kevat naisia järjestämällä mm. äiti–vauva-ryhmiä, joissa naiset voivat keskustella
äitiyteen liittyvistä kysymyksistä. Monelle naiselle esimerkiksi synnytyksen jäl-
keinen masennus oli tullut täydellisenä yllätyksenä. Avun etsiminen ja sen saami-
nen oli ollut monessa tapauksessa hankalaa.

Synnytyksiä hoitavien yksiköiden, äitiysneuvoloiden ja naisen/perheen asemasta
kiinnostuneiden järjestöjen tulisi yhteistoimin organisoida synnyttäjien tukihenki-
lötoiminta ja -koulutus (vrt. Vallimies-Patomäki 1998, 168). Tällaisen tukihenki-
lötoiminnan tulisi jatkua myös synnytyksen jälkeen. Työelämässä ja oppimisen
maailmassa puhutaan nykyisin yhä useammin mentoroinnista. Sillä tarkoitetaan
arvostetun ja virkaiältään vanhemman henkilön antamaa tukea työuransa alussa
olevalle henkilölle. Se on toinen toiselta oppimista. (ks. esim. Juusela et al. 2000)
Äitiyden maailmassa tällaisia naisen tukijoita – mentoreita – ovat ns. doulat. Dou-
la-toiminnan laajentaminen nykyisestään voisi olla yksi hyvä ratkaisu rakentaa
systemaattista äitien tukihenkilöjärjestelmää.

Näin toteaa eräs tutkimushenkilö neuvoloiden kehittämisestä:

”Suomessa on maailman paras neuvolaverkosto ja äitien ja  lasten terveydenhoito,
neuvonta ja seuranta. Meidän, niin ammatti-ihmisten kuin neuvolassa kävijöiden-
kin, tulisi yhteisvoimin kehittää tätä erinomaista järjestelmää äitien ja lasten ja koko
perheen parhaaksi.” (Th 43, kolme synnytystä 1970-1980-luvuilla)

Raskausaika oli merkinnyt tutkimushenkilöille hyvin erilaisia asioita. Jotkut
olivat sivuuttaneet ajan lähes huomioitta, joillekin aika oli onnen ja tasapainon
aikaa, joku koki raskausajan kaaokseen verrattavana tilana jne. Naisten raskaus-
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ajan oppimiskokemukset olivat toisille myönteisiä, toisille hyvinkin kielteisiä. Tämä
tulisi huomioida myös raskaudenaikaisessa tuessa, esimerkiksi neuvolakäyntien
yhteydessä tai tukihenkilöitä koulutettaessa. Tulisi pyrkiä siihen, että neuvolakäyn-
tien tai tukihenkilötapaamisten yhteydessä olisi mahdollisuus ohjata raskaana ole-
vaa havainnoimaan omia tunteitaan ja ajatuksiaan. Tällaisesta toiminnasta voisi
löytyä neuvolatoiminnan uusi rooli perinteisen mittaamisen ja kontrollin sijaan.
Tuohon uuteen rooliin voisi kuulua myös se, miten tukea naista, joka kokee ras-
kauden ahdistavana? Miten esimerkiksi synnytyspelkoisia naisia tulisi tukea? Mm.
tällaisia ajatuksia ja kysymyksiä nousi esiin tutkimuksestani ja niihin vastaaminen
vaatii mm. terveydenhuollon ammattilaisilta uusia lähestymistapoja raskaana ole-
van naisen elämän ymmärtämiseksi ja sen  laadun parantamiseksi.

Entä itse synnytystilanteet? Edesauttavatko ne ehjän synnytyskokemuksen
muodostumista? Miten hoitohenkilökunta voisi paremmin tukea synnyttäjää? Ote-
taanko synnyttäjän toiveet ja tarpeet synnytyksessä riittävästi huomioon? Synny-
tysympäristöt ovat muuttuneet kovasti esimerkiksi 1950-luvun tilanteesta. Sairaa-
lasynnytyksiä on kehitetty joustavammiksi ja kodinomaisemmaksi ja naisilla on
nykyisin useimmiten paremmat mahdollisuudet (kuin esimerkiksi 1970-luvulla)
valita synnytysasento, saada/olla ottamatta kivunlievitystä jne. Suurten sairaala-
yksikköjen rinnalla on toiminnassa pienempiä yksikköjä ja sairaaloiden yhteyteen
on perustettu kokeilevia yksikköjä kuten esim. Kätilöopiston perheyksikkö. Tutki-
muksessani tuli esille se, että pienissä yksiköissä synnyttäneet naiset olivat pää-
sääntöisesti tyytyväisiä henkilökuntaan ja he olivat kokeneet synnytystilanteet tur-
vallisiksi. Synnytyksiä hoitaviin sairaaloihin tulisikin perustaa perinteisten hoito-
yksiköiden rinnalle lisää vaihtoehtoisia hoitokäytäntöjä soveltavia yksiköitä
(ks.Vallimies-Patomäki 1998, 168). Ehjä synnytyskokemus on mahdollista saa-
vuttaa myös kotona, joten mahdollisuuksia synnyttää kotona olisi luotava niitä
haluaville.

Perhesynnytysmahdollisuuksien tulisi olla kaikkien sitä haluavien ulottuvilla.
Kumppanin tärkeä merkitys tuli esille monien tutkimushenkilöiden kokemuksis-
ta. Tässä löytyy jälleen yhteys koulujen antaman perhekasvatuksen sisältöihin. Myös
muiden tukihenkilöiden (ystävä, oma vanhempi tai lapsi) tulisi voida – synnyttä-
jän sitä halutessa – osallistua synnytykseen. Kaiken kaikkiaan synnytysympäris-
tön tulisi viestiä avoimuuden ja sallivuuden henkeä, jotta nainen voisi elää synny-
tystään vapaassa ilmapiirissä ja ilmaista tuolloin niin onnen kuin tuskan tilojaan.
Kaikkein tärkeintä on tuolloin kuitenkin ymmärtää synnytyksen merkitys naisen
elämän eräänä huippuhetkenä  ja toimia sen mukaisesti – mitä sen sitten kulloin-
kin on!

Monet muut tutkimukset (Vehviläinen-Julkunen 1984; Suonio et al. 1993 jne.)
ovat korostaneet henkilökunnan merkitystä synnytyskokemuksen muotoutumisessa.
Hoitohenkilökunnan osaaminen kehittäminen on tällöin keskeisessä asemassa. Onko
lääkäreiden ja kätilöiden osaamisen esimerkiksi vuorovaikutustaitojen kohdalla
kunnossa? Entä millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa? Eräänä kehittämis-
kohteena tuli tutkimuksessani esille se, miten saada kätilöt ja lääkärit enemmän
kuuntelemaan synnyttäjää ja huomioimaan synnytystilanteessa hänen toiveita ja
tarpeita. Aiemmissa tutkimuksissa oli tullut esille myös se, että synnyttäjät toivoi-



212

vat henkilökunnan säilyvän samana koko synnytyksen ajan. Jokaiselle synnyttä-
jälle tulisi tarjota myös mahdollisuus keskustella synnytyksestä, siihen liittyvistä
kokemuksista ja lapsesta kätilön kanssa. Kätilökoulutuksessa tulisi painottaa syn-
nyttäjän sosiaalisen tuen merkityksen ymmärtämistä ja tuen muotojen omaksu-
mista, miehen neuvomista ja tukemista sekä varhaisen vuorovaikutuksen merki-
tystä (ks. Vallimies-Patomäki 1998, 168-169). Löytyisikö tiimityöstä ja yhteistoi-
minnallisista ryhmistä apua myös raskaana olevan ja synnyttävän naisen hoidon
kehittämisessä?

Synnyttäminen on ollut mahdollista kokea oikeanlaisessa ympäristössä myös
luovana tapahtumana (ks. Kitzinger 1984; 1994). Tässä tutkimuksessa kyllä vain
muutaman tutkimushenkilön kertomana. Synnytys ei siis merkitse naiselle vain
tervettä lasta vaan on myös tärkeä ja ainutlaatuinen kokemus. Ehjä synnytyskoke-
mus syntyy usein siitä, että nainen sen aikana voi kokea tilanteen hallinnan tuntei-
ta. Edelleen on tärkeää, että hän on saa tietoa synnytyksen kulusta ja että hän on
valmentautunut synnytykseen. Onnistuneen synnytyskokemuksen muodostumiselle
on usein merkityksellistä myös se, että nainen pyrkii ensin selviämään ilman kipu-
lääkitystä ja turvautuu siihen vasta muita keinoja kokeiltuaan. (ks. myös Ruusu-
vuori 1992) Ja vielä. Synnyttämisen ilo – ja sitä se parhaimmillaan voisi olla – voi
olla kiinni myös hyvin pienistä asioista. Kätilön hymy, lääkärin kannustava kä-
denpuristus tai kumppanin hätäinen suukko olivat saaneet ihmeitä aikaan. Älkääm-
me unohtako myöskään näitä inhimillisen käyttäytymisen muotoja.

Tutkimukseni keskeinen oivallus oli se, että niin naisten raskausaikaan kuin
synnytyksiin liittyi paljon erilaisia oppimiskokemuksia. Nämä tilanteet olivat
muodostuneet keskeisiksi arkielämän oppimisympäristöiksi. Naisten monet eri-
laiset oppimiskokemukset vahvistivat sitä näkemystä, että ihminen oppii luonnol-
lisessa elinympäristössään, ei vain järjestetyissä oppimis- ja opetustilanteissa. Tä-
män asian huomioiminen raskauden ja synnytyksen hoitokäytännöissä on ensiar-
voisen tärkeää. Neuvolan terveydenhoitajat, kätilöt ja lääkärit ovat oppimiskoke-
musten kannalta erittäin merkittävässä asemassa näissä arkielämän tilanteissa ja
oppimisympäristöissä. Millaisia oppimiskokemuksia raskaana oleville ja synnyt-
täneille naisille näistä tilanteista kertyy, riippuu paljolti edellä mainittujen henki-
löiden käytöksestä ja toiminnasta. Tämä olisi huomioitava terveydenhoitajien, kä-
tilöiden ja lääkäreiden koulutuksessa. He ovat terveydenhuollon ammattilaisuu-
tensa lisäksi myös oppimisen tukijoita, halusivat tai eivät!

Toisaalta ei pidä unohtaa myöskään koulujen roolia. Arkipäivän oppimisen li-
säksi formaalilla koulutuksella on oma tärkeä tehtävänsä. Ihminen on oman henki-
lökohtaisen elämänhistoriansa tulos. Niinpä nuorten koulussa saamillaan ja omak-
sumillaan raskauteen, synnytykseen ja äitiyteen liittyvillä tiedoilla, taidoilla ja asen-
teilla on tärkeä merkitys uuden sukupolven äitien ja isien kasvussa. Näin opettaji-
en aiheeseen liittyvät tiedot, taidot ja asenteet ovat myös keskiössä. Tutkimukseni
peräänkuuluttaa perhekasvatuksen roolin vahvistamista koulujen opetussuunnitel-
missa. Oppisisällöissä tulisi huomioida äitiyden ja isyyden merkitys yksilöiden ja
yhteiskunnan hyvinvointiin vaikuttavana tekijänä entistä voimallisemmin. Oppi-
sisältöjen uudistaminen on yksi konkreettinen toimenpide, jolla äitinä ja isänä ole-
misen arvostusta (ja tukea) on mahdollisuus lisätä tulevaisuuden yhteiskunnassa.
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Synnytyksestä muodostui tutkimuksessani osalle hyvin tekninen ja yksinäinen
kokemus. Kokemus sai kielteisen kaiun. Kehittynyt lääketiede yhdessä tekniikan
uusien laitteiden kanssa on edesauttanut tällaisen kehityksen syntyä. Synnytyksen
liiallinen teknistyminen on kyseenalaistettava. Vaikka tekniset valvontalaitteet ja
toimenpiteet ovat merkityksellisiä osassa synnytyksiä, on tilanteita, joissa niitä
edelleen käytetään turhaan (ks. esim. Hemminki 1988). Toisaalta oli tilanteita,
joissa synnyttäjältä oli evätty kehittyneen lääketieteen saavutukset. Kipulääkitystä
ei annettu, vaikka nainen olisi tarvinnut sitä. Toisaalta havahtuminen ja muutos
tapahtuvat usein omien kielteisten kokemusten kautta. Näiden ikävien kokemus-
ten takia tutkimushenkilöt saattoivat oppia.

Tutkimuksessani tuli hyvin ilmi se, että naisten oppimiskokemukset näiltä ajoilta
saattoivat olla hyvin erilaisia. Äidiksi tuleminen oli merkinnyt joillekin laaja-alaista
oppimista – muutosta ihmisenä (vrt. Mezirowin näkemykset merkitysperspektii-
vin muutoksesta), mutta useille myös ”pienempiä” oppimiskokemuksia kuten esi-
merkiksi uusia tietoja ja taitoja. Vaikeina koetut tilanteet eivät suinkaan aina olleet
vain huono asia, sillä muuttuminen (oppiminen) edellytti usein juuri näitä pysäh-
dyttäviä kokemuksia. (ks. tarkemmin Mezirow 1991; 1996) Näiden pysähdyttävi-
en kokemusten kannustamina eräät tähän tutkimukseen osallistuneet naiset olivat
aktivoituneet ja ryhtyneet toimimaan, muuttamaan esimerkiksi synnytyksessä il-
menneitä epäkohtia. Oppiminen oli näiden henkilöiden kohdalla ollut hyvin voi-
mallista, emansipatorista ja muutokseen pyrkivää. Naistutkimus korostaa vastuun
ottamista itsestä ja yhteiskunnasta. Muutos syntyy emansipatorisen oppimisen
kautta.

9.4 Lopuksi

Kasvatuksen ja opetuksen näkökulmasta katsottuna on hyvä muistaa, että kaikki
raskaana olevan ja synnyttävän naisen kanssa vuorovaikutuksessa olevat henkilöt
ovat omalla tavallaan merkittävässä asemassa. Äidiksi tulemisen merkityksen ko-
hottaminen sille kuuluvaan arvoonsa naisen elämän eräänä huipputapahtuma on
meidän kaikkien naisten yhteinen etuoikeus ja velvollisuus. Sen tulee kuulua näi-
hin elämän huippuhetkiin. Tämän tutkimuksen työstäminen on ollut minulle keino
osallistua tuohon yhteiseen työhön. Se on ollut myös henkilökohtaisesti tärkeä
oppimisprosessi. Päämääränä on ollut koko ajan se, että tutkimus on saatava val-
miiksi. Olen siitä vastuussa niille ihanille naisille, jotka halusivat auttaa tutkimuk-
sen tekoa kertomalla avoimesti omista kokemuksistaan. Tätä työtä on tehty rak-
kaudella ja rakkaudesta aiheeseen. Jos edes pieni osa siitä on välittynyt lukijalle,
ei työni ole mennyt hukkaan.

Olin ottanut tehtäväkseni suuren kokonaisuuden selvittämisen. Minulla oli vä-
lillä vaikeuksia pitää tutkimus koossa ja aiheen laajuus on tehnyt sen ehkä pinnal-
lisemmaksi kuin olisin halunnut sen olevan. En ole joka suhteessa päässyt porau-
tumaan ilmiöiden analysoinnissa niin syvälle kuin olisin halunnut. Olen kuitenkin
tyytyväinen tutkimukseni teoreettiseen osaan sekä erityisesti ensimmäisen ja toi-
sen tutkimustehtävän ratkaisuihin. Minua on kuitenkin jäänyt askarruttamaan se,
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että tutkimusaineisto ei kata 1980-luvun loppupuolen eikä 1990-luvun ja 2000-
luvun alun naisten kokemuksia. Tämän takia voisi olla hyödyllistä jatkaa tutki-
malla tämän ajan naisten raskaus- ja synnytyskokemuksia. Se antaisi mahdolli-
suuden tehdä aiheesta kattava pitkittäistutkimus.

Kolmatta tutkimustehtävää eli millaisia oppimiskokemuksia 1970- ja 1980-lu-
kujen naisten raskaus- ja synnytyskokemukset olivat, olisi myös mahdollista työs-
tää eteenpäin. Minulla onkin erilaisia vaihtoehtoja siihen, miten aihetta voisi kehi-
tellä eteenpäin. Ensinnäkin voisi perehtyä vielä tarkemmin oppimiseen ja toiseksi
voisi valita aineistosta muutamia tutkimushenkilöitä, joita haastattelemalla olisi
mahdollista päästä lähemmäksi raskauden, synnytyksen ja äitiyden oppimiskoke-
muksiin.

Nyt minua kuitenkin odottavat uudet haasteet. Koko tämä pitkä prosessi ras-
kauden, synnytyksen ja oppimisen maailmaan on tällä erää lopuillaan. Olen oppi-
nut tutkimusprosessin aikana paljon äitiydestä ja samalla myös itsestäni. Niihin
kysymyksiin, jotka alkoivat askarruttaa omien lasten syntymän myötä, olen löytä-
nyt monia vastauksia. Monet kysymykset askarruttavat edelleenkin ja näin äitiy-
den kiehtova maailma ei ole edelleenkään menettänyt hohtoaan.

Viitteet

1 Empowerment eli valtautuminen voidaan määritellä suhteessa emansipaatio-käsittee-
seen: se on välttämätön, muttei riittävä ehto emansipaatiolle. Valtautuminen voi johtaa
myös vallitseviin valtasuhteisiin mukautumiseen. Joka tapauksessa se vahvistaa sub-
jektinsa toimijuutta. (Antikainen 1996, 253-254.)
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Yleisöosasto-palstalle

Olemme keräämässä aineistoa suomalaisesta synnyttävästä naisesta. Pyydämme
ystävällisesti julkaisemaan seuraavan jutun yleisöosasto-palstallanne.

Miten koit lapsesi syntymän? Oliko se elämäsi ihanin, kaunein tapahtuma vai ehkä
hetki, jonka mieluiten unohtaisit? Tunsitko tehneesi urotyön, tunsitko sen huikai-
sevan saavutuksen tunteen, luomistyön palkan: ”Minä tein sen!” Entä kivut?

Nykyisin tuskin kukaan äiti Suomessa pääsee täysin tietämättömänä synnyttämään.
Neuvolatoiminta on korkealuokkaista ja oppaitakin on runsaasti. Jokaisella syn-
nyttäjällä lienee jonkinlainen ennakkokäsitys siitä, kuinka kaiken tulisi sujua. Mutta
sujuuko se? Miten äidit synnytyksensä todella kokevat?

Suomalaisesta synnyttävästä naisesta on nyt tekeillä raportti, johon tekijät toivovat
avustuksia -juttuja, kertomuksia, aivan lyhyitäkin. Nimiä ei välttämättä tarvita -
niitä ei julkaista - mutta tietoja synnytyksen ajasta, paikasta ja lapsen ”järjestysnu-
merosta” toivotaan.

Kirjoita synnytyskokemuksestasi, hyvästä tai pahasta, kaukaisesta tai ”tuoreesta”.
Avustuksesi otetaan kiitollisuudella vastaan osoitteessa

Liisa Nylund / Tuula Piensoho
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02661 Espoo 66

Terveisin
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