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Summary
Lives, Disruptions. Variations of women’s agency in abortion narratives.

The present study focuses on the question of agency in the narratives of 
women who have experienced an abortion. The study scrutinizes agency by 
analyzing narratives and their context, that is, how narratives are entwined 
with cultural discourses and societal practices. The study thus addresses 
also the wider framework within which experiences and actions can be 
constructed in abortion narratives in the contemporary Finnish society.

The women who wrote their stories or were interviewed were of different 
ages and had different social and religious backgrounds. Many variations 
of agency were found when abortion experiences were analyzed through 
the women’s embodied and historically specific accounts. Independent 
and rational choices are entwined with emotions and choices made toget-
her with other people. Intimate relationships with family and friends have 
an important role in the choices regarding abortion. These relationships 
do not, however, simply belong in the private sphere but reflect the wider 
socio-cultural meanings of social bonds and family ties. Women’s agency 
with regard to abortion is also constructed in encounters with the medical 
profession and within the wider framework of abortion legislation. The 
Finnish legislation grants women an abortion within certain parameters 
but not solely on the basis of a woman’s wish to have an abortion.   
     
The data consists primarily of written narratives and interviews. All to-
gether 39 women shared their experiences with the researcher. The analy-
sis focuses on decision-making regarding abortion, depictions of freedom 
and responsibility, emotions around abortion and expressions of values 
and religious views. The links between the women’s experiences and the 
wider socio-cultural norms and institutions are analyzed through mate-
rials consisting of public debate on abortion in the media, ethical state-
ments as well as literature and legislation on abortion. The analysis sheds 
light on the tensions apparent in the women’s narratives between the legal 
status of abortion and more traditional views on abortion.     
  
The study demonstrates that the freedom linked to abortion is not sole-
ly to do with the right to have an abortion but also how abortion can be 
experienced, understood and where one can talk about the experience 
afterwards. The analysis reveals that Christian values shape women’s 
experiences but that there are also new religious ways to deal with the 
ethical considerations brought about by abortion.

Annually over 10 000 Finnish women experience an abortion, which is a situa-
tion involving ethical considerations. The study provides a nuanced account of 
the ways in which one can think and act when going through an abortion.  
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käsikirjoitusta sen viime vaiheissa. Työkavereiden kanssa käydyt keskustelut 
toivat lievitystä väitöskirja-ahdistukseen ja veivät työtä eteenpäin. Kiitos yh-
teisestä ajasta kaikille uskontotieteen oppiaineessa yhteisesti ja muutamille ih-
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kahvihetkien nauruja työ ei olisi edennyt mihinkään: Mari Rahkala-Simbergin 
seurassa nuo naurut maistuivat erityisen makoisalta.
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9

Kokonaisvaltaista elämän ja olemisen opetusta olen saanut väitöskirjan teon 
aikana myös ystäviltäni. Kiitos Tiia, Petja, Kerttu ja Outi Aarnipuu, Heikki, 
Eija, Otso ja Pihla Pesonen, Saara, Lassi, Julius ja Mirkkis Hyvärinen, Otso 
Jämsä, Sakari Syrjänen, Juha Jämsä, Timo Takatalo, Elina Niinivaara, Taru 
Höykinpuro, Raisa Omaheimo, Jesse Nalle Matilainen, Aura Ylläri, Heikki 
Räisänen, Eeva Järvinen, Niina Lappalainen, Repo Hannes Männistö, Lau-
ri Punamäki, Maija Kerkko, Suvi Ratinen, Juho John Kokko, Maaret Teperi, 
Dimitri Tolonen, Petri Alanko, Merja Hannikainen, Arto Jokinen, Johan Eh-
rstedt, Jari Pohjonen, Mari Kuukkanen, Ville Ranta, Johanna Rojola, Selina 
Tuomaala, Vaula Tuomaala ja Leona. Kiitos että saitte minut muistamaan, että 
elämässä on myös uloshengittämisen hetkiä, hyvää ruokaa, lapsia, kosketuk-
sia, maisemia, laulua, mäenlaskua, vieressä oloa, marjanpoimintaa, pyöräilyä, 
liikuttavia rytmejä, erimielisyyksiä ja yksimielisyyksiä, solidaarisuutta ja kujei-
lua, sekä pienten toiveiden toteutumia. En olisi selvinnyt ilman teitä. 

Sisarukseni Saara, Pauliina, Ellen, Markus, Taneli, Vaula ja Selina Tuomaala 
muistuttavat minua lähellä siitä, miten monella tavalla me ihmiset elämme, toi-
mimme, ajattelemme, tunnemme ja tulkitsemme. Kiitos siitä. Sen muistaminen 
on ajatteluni tärkeintä juurikasvustoa, myös tässä tutkimuksessa. Saara, edel-
läkävijäni akateemisella uralla, vakuutti toistamiseen, että mahdottomaltakin 
tuntuvat tutkimukset tulevat useimmiten valmiiksi. Äitini Anja Tuomaala oli 
jatkuvasti kiinnostunut sekä työstäni että hyvinvoinnistani. Hän myös innosti 
omalla elämällään ja ajattelullaan minua punnitsemaan huolellisesti ja empaat-
tisesti naisten uskonnollista toimijuutta.

Esitarkastajien Suvi Ronkaisen ja Tiina Mahlamäen perinpohjaiset ja ymmär-
rettävät kommentit valoivat uskoa tutkimuksen loppuunsaattamiseen.  Kiitos 
viimeisten uuvuttavien kilometrien kannustuksesta, tekstin toimittamisesta ja 
oikoluvusta myös Suvi Ratiselle, Heli Yli-Räisäselle, Annukka Jamistolle ja 
Susi Waegeleinille. Ilman Susia työn viimeiset vaiheet olisivat olleet huomatta-
vasti tylsempiä ja yksinäisempiä. Kiitos Susi.

Kiitos seuraaville rahoittajille, jotka tarjosivat työnteolle taloudelliset puit-
teet: Helsingin yliopiston tiedesäätiö, Helsingin yliopisto, Jenny ja Antti 
Wihurin rahasto, Ella ja Georg Ehrnroothin säätiö, Oskar Öflundin säätiö 
ja Kirkon tutkimuskeskus.

Tutkimuksen mahdollistivat aborttikokemuksistaan kertoneet. Toivon että 
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1 JOHDANTO
Tarkastelen tutkimuksessani toimijuuden rakentumista kertomuksissa abortti-
kokemuksista. Abortin kokeneet naiset ovat eletyn abortin asiantuntijoita. Hei-
dän kertomuksissaan aborttiin liittyvä toimijuus saa useita muotoja. Analyysi 
suhteuttaa toimijuuden ilmauksia yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin reunaehtoi-
hinsa. Yhtäältä se tuo esille, kuinka aineisto toistaa tiettyjä ehtoja. Toisaalta 
analyysi tekee näkyväksi, miten naisten kertomukset kyseenalaistavat näitä eh-
toja irtautumalla toistuvasti tarjoutuvista merkityksistä ja haastamalla kuvia 
abortista päättävästä ja sen kokevasta naisesta.

Kertomukset on kirjoitettu tai kerrottu haastatteluissa vuosituhannen vaih-
teen Suomessa. Niissä kuvatut abortit on koettu pidemmällä ajanjaksolla, 
vanhimmat 1950-luvulla. Keskustelu abortista ja aborttilaki ovat muuttu-
neet Suomessa aineistoni kertojien elinaikana. Analysoin kertomusten yh-
teyksiä yhteiskunnallisiin diskursseihin ja käytänteisiin suhteuttamalla niitä 
täydentävään aineistooni: esimerkiksi aborttilakiin, asiantuntijapuheeseen ja 
kansalaiskeskusteluihin. Havainnoin, millaisia toimijuuden paikkoja nämä 
puhetavat ja niistä muodostuvat käytännöt abortin kokevalle tarjoavat, ja 
kuinka naisten kertomukset noihin paikkoihin asettuvat.

Aborttioikeuksien perustan luominen ja niiden laajeneminen koskemaan 
aborttia sosiaalisissa tilanteissa on ollut yhteydessä toisiin naisten oikeuk-
siin liittyviin taisteluihin. Aborttioikeuden kehitys on useissa maissa ollut 
naisliikkeen vaatimusten seurausta ja liittynyt muun muassa keskusteluun 
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palkkatasa-arvosta sekä seksuaalisista vapauksista ja oikeuksista (Wee-
don 1999, 2). Sosiologi Ritva Nätkinin mukaan ”suomalainen liberaali 
aborttilaki ei kuitenkaan ole naisten feministisen kamppailun tulos, kuten 
muissa Länsi-Euroopan maissa” (Nätkin 1997, 117), vaan se on synty-
nyt sosiaalireformistien ja muiden poliittisten uudistajien vaikutuksesta. 
Tämän painotuksen Nätkin näkee myös lain perustelussa. Niissä koroste-
taan kansanterveydellisiä ja alueellisia näkökohtia, eivätkä naisten intres-
sit ole näkyvissä. Suomalaisesta aborttilaista puuttuu myös naisen oikeus 
päättää itsenäisesti abortista ilman sosiaalisia ja terveydellisiä näkökohtia 
(Nätkin 1997, 118, viittaa Ala-Nikkola 1993 ja Räsänen 1984). Tätä lain 
muotoutumistapaa tai sen seurauksia Nätkin ei kuitenkaan näe ongelma-
na, vaan hänen mukaansa aborttikysymys on melko pitkälle ratkaistu, 
koska Suomessa tehdään kansainvälisesti vertaillen minimimäärä abortte-
ja, ja Suomessa ”vallitsee muiden pohjoismaiden tavoin melko hyvin toi-
miva (sukupuoli)sopimus, jossa nainen useimmiten halutessaan saa abor-
tin, mutta kantaa vastavuoroisesti vastuuta ehkäisystä, eikä hankkiudu 
raskaaksi tahtomattaan” (Nätkin 1997, 238). 

Sillä, että tutkimusintressini keskittyy aborttiaiheen kohdalla juuri naisten 
toimijuuden mahdollisuuksiin ja ehtoihin, on siis yhteiskunnalliset ja histo-
rialliset yhteytensä. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle kulttuurisesta ja yhteiskunnallisesta tilan-
teesta vuosituhannen vaihteen Suomessa, jossa vallitsee vankka olettamus 
naisten hyvistä aborttioikeuksista, ja jossa samaan aikaan on kuultavissa 
voimakkaita ääniä naisten aborttioikeuksien kaventamiseksi. Seurattuani 
abortista käytävää keskustelua tutkimukseni teon aikana olen huomannut, 
että naisten nykyistä aborttioikeutta puolustava argumentointi tai ehdotuk-
set oikeuksien edelleen kehittämiseksi ovat edelleenkin harvinaisia ja saavat 
vähän tilaa. Pohjois-Amerikasta vaikutteita ottava pro life-kampanjointi on 
saanut paljon palstatilaa vuosituhannen vaihteen molemmin puolin.1 Mi-
kään naisjärjestö tai yksittäinen poliitikko ei ole tuonut esille sitä, miksi ny-
kyisten oikeuksien säilyttäminen on tärkeää tai tehnyt aloitteita parantaak-
seen naisten oikeuksia aborttitilanteissa. Myös aborttiin liittyvä tutkimus 
naisten ja heidän oikeuksiensa kannalta on Suomessa hyvin vähäistä.

Tutkimuksen yksi osa-alue keskittyy jo ratkaistuna nähtyyn kysymykseen 
naisten oikeudesta aborttiin. Kysymys oikeudesta aborttiin täydentyy ha-
vainnoilla siitä, kuinka nykyinen aborttilain muotoilu vaikuttaa naisten 

1  Prolife on erityisesti Pohjois-Amerikassa vaikuttava, mutta myös Suomessa julkista tilaa saava 
liike, jossa vastustetaan paitsi naisten valinnanvapautta abortin suhteen, myös eutanasiaa. 
Abortin vastustamisessa keskeistä on sikiön näkeminen elävänä persoonana. Liikkeellä on 
yhteyksiä sekä katolilaisuuteen että evankelikaaliseen kristillisyyteen.
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mahdollisuuksiin aborttitilanteissa. Drucilla Cornell, joka yhdistää tutki-
muksessaan oikeustieteen ja psykologian kysymyksiä, väittää, että lainsää-
dännön kieli ja lääketieteen diskurssi vaikuttavat siihen, millaiseksi naisen 
toimijuus ja kansalaisuus voivat muotoutua. Omassa tutkimuksessani 
tarkastelen tätä Cornellin kuvaamaa lain ja lääketieteen diskursseissakin 
muotoutuvaa ruumiin ja toimijuuden risteystä naisten ilmaisuista käsin. 
(Cornell 1996, 20.) 

Naisten päätöksenteon ja toimijuuden mahdollisuudet suhteessa aborttiin 
rakentuvat lain alueen lisäksi myös toisissa puhetavoissa, teksteissä ja käy-
tännöissä. Kirjoitan näistä alueista kenttinä tuodakseni huomion siihen, 
kuinka puhe, käytäntö ja toiminta rakentavat toisiaan aineiston kuvaamis-
sa tilanteissa. Lain lisäksi aineistossa esiin tuleva diskurssien ja käytäntöjen 
kenttä on uskonnon kenttä, jonka kautta kertomuksissa kuvataan abortin 
kokemusta ja rakennetaan omaa suhdetta siihen. Hieman häilyvämpinä pu-
heen ja käytäntöjen kenttinä analyysi tarttuu suhteisiin – erityisesti siihen, 
kuinka paljon perheen ideat painavat abortista päättäviä – sekä tunteisiin. 
Tunteisiin ja suhteisiin liittyvät abortti-ilmaisut eivät kytkeydy suoraan 
instituutioihin. Luonnostelen tunteiden ja suhteiden kautta ilmeneviä toi-
mijuuden paikkoja silti kenttinä, sillä aineistossa kuvatut abortit eivät ole 
irrallisia tapahtumia vaan risteyskohtia heterosuhteissa, joskus myös per-
he-elämässä. Näitä suhteita puolestaan tehdään yhteiskunnallisissa puheta-
voissa ja rakenteissa, tunteita ohjailevasta terapiapuheesta aina perheiden 
käytäntöjä luovaan sosiaalipolitiikkaan.

Lähden liikkeelle kuvailemalla naisten kokemuksista, kertomuksista ja 
abortista aiemmin tehtyä tutkimusta (luku 2), sekä tutkimusaineiston ke-
räämistä ja luokittelua (luku 3). Seuraavaksi kuvailen niitä teoreettisia kä-
sitteitä joiden avulla lähestyn ja tulkitsen aineistoani (luku 4). Ensimmäi-
sessä analyysiluvussa (luku 5) tarkastelen päätöksentekotilanteita ja naisten 
toimijuutta niissä, keskittyen erityisesti siihen, miten abortista päättäminen 
muotoutuu perheen, parisuhteen ja muiden lähisuhteiden konteksteissa. 
Lisääntymisen rajapyykkejä ja mahdollisuuksia rakennetaan intiimeissä 
suhteissa. Toisessa analyysiluvussa (luku 6) tarkastelen naisten toimijuut-
ta lainsäädännön rajaamien lääkärikohtaamisten tilanteissa. Kolmannessa 
analyysiluvussa (luku 7) pohdin naisten uskonnollisen toimijuuden ehto-
ja: kristillisen maailmankuvan tarjoamaa naiskuvaa abortin kokeville sekä 
naisten kertomuksissa esiin tulevia uskonnollisen toimijuuden muunnelmia. 
Viimeisessä analyysiluvussa (luku 8) tarkastelen sitä, millä tavalla tunteet 
määrittävät naisten toimijuuden rajoja ja mahdollisuuksia, ja mistä suun-
nista aborttiin sopivia tunteita naisille ehdotetaan ja rajataan. Viimeisessä 
luvussa (luku 9) teen johtopäätöksiä siitä, miten abortin kokijoiden toimi-
juuden vapaudet aineistoanalyysini perusteella rakentuvat. 
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Toimijuuksien tarkastelu asettuu osaksi jatkumoa, jolla aborttikysymys 
nähdään naisten oikeuksiin ja emansipaatioon liittyvänä kysymyksenä.2   

Toivon siis tutkimukseni palauttavan kysymyksen suomalaisesta abort-
tioikeudesta feministiseksi kysymykseksi – uudella tavalla. Analyysin 
fokus toimijuuteen kantaa väistämättä mukanaan kysymyksiä vapau-
desta. Kysymykset vapaudesta eivät kiinnity ennalta määrättyyn eman-
sipatoriseen ihanteeseen tai vapaan toimijan ideaaliin. Havainnoin il-
maisuja ja käytäntöjä kulttuurisissa ja historiallisissa konteksteissaan 
niin, että kysymykset oikeuksista ja mahdollisuuksista toimia olisivat 
relevantteja tällä hetkellä eläville suomalaisille naisille.  Vaikka tutkin 
ensisijaisesti tekstien kautta sitä, miten ja millaisia toimijuuksia abor-
tin kokijoille rakentuu, teen yleisempiä huomioita myös siitä, kuinka 
ilmaisun mahdollisuudet ovat yhteydessä elämän valintoihin ja institu-
tionaalisiin käytäntöihin; miten kirjoitus ja puhe abortista suuntaavat 
arjen mahdollisuuksia.

Tutkimukseni lähtökohtaan on sisäänrakennettuna naisten aborttioike-
uksien tarpeellisuus. Lailliset abortit säästävät naisten henkiä. Oikeus 
aborttiin on globaaleissa poliittisissa kamppailuissa tarkoituksenmu-
kaista nähdä ihmisoikeutena, jonka laillisuuteen pyritään (McBride 
Stetson 2001; Guillame & Molmy 2004). Laittomiin ja epähygieenisiin 
abortteihin kuolee vuosittain lähinnä kolmannessa maailmassa 68 000 
naista (WHO 2003). Suomessakin laittomat abortit vaaransivat naisten 
henkiä 1960-luvulle asti (Sumu 1970, 44; Meskus 2003, 213). 

Tutkimukseni tarkastelee abortin kokemusta ja siitä kertomista abort-
tioikeuksien laillistamisen neljäkymmenvuotisen historian mainingeis-
sa ja erityisesti 2000-luvun taitteessa. Analysoidessani kertomusten 
aborttikokemusten variaatioita ja toimijuuden muunnelmia niissä 
en vastusta sellaista ajattelua, tutkimusta ja toimintaa, jossa naisten 
laillinen mahdollisuus hygieeniseen aborttiin on ensisijainen tavoite.  
Abortin laillisuudella on yhteys tutkimukseni keskeisimpään aineis-
toon, naisten kertomuksiin: laittomista aborteista on kertomassa huo-
mattavasti harvempi nainen kuin laillisista ja hygieenisistä aborteista. 
Oikeus lailliseen ja hygieeniseen aborttiin ei välttämättä lisää aborttien 
lukumäärää, mutta saattaa lisätä esiin tulevia kertomuksia abortista, 
koska aborttikokemuksia ei tarvitse salata rangaistuksen uhan takia 
(Guillame & Molmy 2004, Gauthiere 2004).

2  Tutkimukseni lähtee liikkeelle naisten oikeuksista. Aborttia voisi hyvinkin lähteä analysoimaan 
myös vaikkapaa lasten oikeuksista käsin: esimerkiksi lapsen oikeudesta kasvaa kohtuullisissa 
oloissa, vanhemmuuteen halukkaiden ja kykenevien ihmisten huomassa. En ole löytänyt analyy-
siä siitä, kuinka lisääntymiseen liittyvät valinnan mahdollisuudet vaikuttavat lasten oikeuksiin.



15

Kertomuksilla aborteista on ollut monessa länsimaassa merkittävä asema 
aborttien laillistamisessa tai saavutettujen aborttioikeuksien ja mahdollisuuksi-
en puolustamisessa. Australiassa ilmestyneet  Stories from our lives. Women’s 
Experiences of abortion. (Davis et.al. 1994) ja We Women Decide (Buttfield 
et.al. 1994), ranskalainen Paroles d’avortees (Gauthiere 2004) ja suomalainen 
Abortti! 250 suomalaisnaisen kokemukset vastentahtoisista raskauksista, 
abortista ja sterilisaatiosta (Sumu 1970) lainaavat laajasti naisten kokemus-
kertomuksia myös laittomista aborteista. Kaikki teokset tuovat esiin jo esipu-
heessaan pyrkimyksen parantaa naisten aborttioikeuksia tai muistuttaa laitto-
mien aborttien tragedioista, jotta saavutetut oikeudet voitaisiin säilyttää.

Tämän tutkimuksen tavoite on kuitenkin keskittyä kertomusten – ja niitä ym-
päröivien yhteiskunnallisten keskustelujen – esiin piirtämiin toimijuuksiin. Jos 
ajattelemme laillisen oikeuden aborttiin olevan tärkein aborttiin liittyvistä on-
gelmista, voimme ehkä osittain ymmärtää Ritva Nätkinin esittämää arviota 
aborttikysymyksestä jo ratkaistuna. Kuitenkin jo kysymykseen laillisuudesta 
on mahdollista vaatia tarkennuksia. Kuten yhdysvaltalainen sosiologi Laurie 
Shrage muistuttaa: yksinkertaisin lisäys kysymykselle abortin oikeudesta on 
kysymys tasavertaisesta mahdollisuudesta aborttiin. Esimerkiksi Yhdysval-
loissa (Shrage 2003, 27) ja monissa Afrikan maissa (Guillame & Molmy 2004) 
maaseudun köyhien naisten mahdollisuudet hygieeniseen aborttiin ovat huo-
mattavasti rajatummat kuin rikkaampien tai kaupungissa asuvien. Ilman tasa-
vertaisia resursseja lakiin kirjattu oikeus aborttiin jää tyhjäksi lupaukseksi. 

Mahdollisuuksien esiin nostaminen ei siis ole vain sanavalinta vaan kertoo 
jotain olennaista tutkimuksen fokuksesta sekä paikasta naistutkimuksen ja 
sukupuolentutkimuksen kartalla. Toimijuuden mahdollisuuksien ja rajoi-
tusten painottaminen esimerkiksi kykyjen tai valintojen sijaan kertoo ana-
lyysistä, joka alleviivaa yksilön ja yhteisten merkitysten välistä – kumpaakin 
tuottavaa – liikettä. Kuvaan siis niitäkin kohtia, jossa kertojille tarjoutuvat 
paikat vakiintuneissa puheentavoissa ja käyntänteissä eivät ole erotettavis-
sa heidän valinnoistaan, vaan toimijuus muotoutuu rakenteiden ja niiden 
eletyksi tulemisen vastavuoroisuudessa (Emirbayer & Mische 1998, 1003–
1005; Jokinen  2005, 32–33).

Mahdollisuuksien painottaminen oikeuksien sijasta puolestaan tarkoittaa huo-
mion kiinnittämistä siihen, mitä oikeustieteilijä Drucilla Cornell kuvaa yksi-
löllistymisen prosessina: oikeudet eivät ole jotain, mitä meillä itsestään selvästi 
on vaan potentiaali, jolle ympäröivä yhteiskunta voi antaa tai jättää antamatta 
mahdollisuuksia (Cornell, 1995). Cornellin ajatusten kautta analyysi kutoutuu 
osaksi sellaista naistutkimusta, joka painottaa universaaleiksi ja naisille yhtei-
seksi ymmärrettävien tasa-arvon ja oikeuksien sijasta ruumiillisia, kulttuurisia 
ja valtasuhteissa rakentuvia eroja (ks. Rojola 1996, 165–166; Pulkkinen 1998, 
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142–143; Rossi 2010, 35; Pylkkänen & Svensson 2004, 17).  Esimerkiksi ky-
symys ”naisen oikeudesta ruumiiseen” on syytä avata sellaisella tasolla, jos-
sa on mahdollista nähdä, miten tuo oikeus naisten kohdalla ja kokemana saa 
mahdollisuuksia toteutua, milloin se jää toteutumatta, sekä mitkä diskurssit ja 
käytännöt noita mahdollisuuksia edistävät ja mitkä niitä estävät. 

Käsillä oleva tutkimus tuo siis esiin, että aborttia olisi syytä tarkastella laa-
jemmin kuin vain niissä oikeuden ja laillisuuden raameissa, jotka muotoil-
laan välittömiä poliittisia päämääriä ajatellen. Myös tutkimuksessa naisten 
aborttikokemuksia tulisi pyrkiä ymmärtämään useammasta näkökulmasta. 
Aborttioikeutta olisi hyvä ajatella paitsi muiden reproduktiivisten oikeuksi-
en yhteydessä, myös suhteessa työn, taloudellisen tasa-arvon ja ruumiillisen 
itsemäärittelyn mahdollisuuksiin (vrt. Packer 1996, 15–18). Mahdollisuu-
det päättää lisääntymisestä ovat myös yhteydessä ilmaisunvapauteen, elä-
mäntapaan, seksuaalisuuteen, tunteisiin ja uskontoon. 

Tutkimuksen näkökulmat ponnistavat sekä sukupuolentutkimuksesta että 
sosiologisesta uskonnontutkimuksesta. Analyysi kiinnittyy sukupuolta ja 
uskontoa kartoittavalle tutkimuksen jatkumolle, joka on lähtenyt liikkeelle 
kiinnostuksesta naisen paikkaan uskonno(i)ssa (esim. Abu-Lughod 1986; 
Nenola 1986; King 1989; Gross 1996; Tiilikainen 2003;  Mahmood 2005). 
Tutkimus ei kuitenkaan tyydy kuvailemaan uskontoon liittyviä ilmaisuja 
ja käytäntöjä. Se ei pyri huolellisesti kuvaamaan naisten elämää, toimintaa 
tai merkityksenantoa yhdeksi ymmärrettävässä uskonnollisessa yhteisössä, 
kuten naistutkimuksen ja uskonnontutkimuksen risteyksessä kirjoittavat 
tutkijat ovat ansiokkaasti tehneet 1980-luvulta tähän päivään asti. 

Tutkimuksessa tarkastellaan uskontoa yhtenä elämän ja ruumiin tulkitse-
misen kentistä nykykulttuurissa, joka risteää muiden kenttien kanssa (vrt. 
McCutcheon 1997; Taira 2006). Uskonnollisten ilmaisujen muotoilemaa 
toimijuutta tarkastellaan suhteessa toisissa paikoissa muovautuviin toimi-
juuksiin ja niiden tarjoamiin merkityksellistämisen välineisiin. Tämän nä-
kökulman tuloksena on esimerkiksi tarkentuvia näkymiä siihen, millä ta-
voin uskonnollinen valta rajaa ja sukupuolittaa toimijuutta – mahdollisesti 
yhteydessä toisiin vallan asettamiin ehtoihin (vrt. Woodhead 2007, 4–6). 

Abortin syistä, seurauksista ja moraalista puhutaan yhä usein ilman abortin koke-
neiden ääniä. Aborttiin liittyvässä tutkimuksessakin liikutaan useimmiten kaukana 
naisten näkökulmista. Analyysin lähtökohtien etsiminen naisten kertomuksista on 
aborttiteeman suhteen perusteltua. Sekä uskontoa että muita teemoja lähestytään 
lukemalla ensin aineiston tulkintoja kustakin asiasta. Analyysi ottaa naisten ker-
tomukset vakavasti, mutta keskustelee myös tutkimuskirjallisuuden kanssa etsien 
teoreettisia näkökulmia naisten toimijuuden rakentumisen tarkasteluun.
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2. AIKAISEMPI TUTKIMUS
Tässä luvussa tarkastelen, millä tavalla aikaisempi aborttiin liittyvä tut-
kimus on lähestynyt abortin kokevan naisen kertomuksia, kokemuksia 
ja toimijuutta. Käsitteelliset keskustelukumppanit esittelen tarkemmin 
teoreettista lähestymistapaani esittelevässä luvussa. 

Tarkastelen erityisesti sellaista aborttiin liittyvää tutkimusta, jossa naisten 
kokemukset, äänet, subjektius tai toimijuus on tavalla tai toisella huomioi-
tu. Pohdin, millaiset tutkimusnäkökulmat ovat oman analyysini kannalta 
valaisevia. Esittelen jonkin verran myös aborttiin liittyvää tutkimusta, jos-
sa naisten subjektiutta ja toimijuutta ei ole otettu tutkimuksen keskeiseksi 
kohteeksi, mutta joka silti osuu lähelle omaa tutkimustani. Lisäksi viittaan 
sellaisiin abortin tutkimustapoihin, jotka näyttävät sivuuttavan naisten sub-
jektiuden ja toimijuuden kysymykset: mitkä ovat näiden näkökulmien syyt, 
ja millaisia seurauksia niillä voi olla abortin kokevien naisten kannalta?

2.1. Kansalaisuus, naiseus ja kokemuskertomus

Suomalainen sosiologi Ilpo Helén on analysoinut suomalaisen naiskansalai-
suuden muotoutumisen historiaa lisääntymiseen ja seksuaalisuuteen liitty-
vässä lainsäädännössä (Helén 1997). Helénin työ valottaa myös aborttilain 
säätämisen historiaa suomalaisessa yhteiskunnassa, sen lähtökohtia ja vai-
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kutuksia naisten subjektiviteettiin. Helénin tutkimuksen aborttiin liittyvä 
luenta käsittelee aborttia osana naiskansalaisuuden rakentumisen historiaa, 
jossa lisääntymisen väestöpoliittisella säätelyllä on merkittävä osuus. Tutki-
mus osoittaa, millä tavalla naisten kansalaisuutta rakennettiin nimenomaan 
lisääntymisen, äitiyden ja perheen ideoiden kautta.

Olen tutkimuksessani Helénin tavoin kiinnostunut vallan ilmenemisestä ja 
siitä, kuinka se rakentaa ihmisten elämää, toiminnan lähtökohtia ja suhdet-
ta itseen. Tutkimuksessani institutionaalinen valta käytäntöineen ilmenee 
kuitenkin toisesta näkökulmasta kuin Helénin työssä: avaan analyysissäni 
kysymyksiä toimijuuksien muotoutumisesta nykyhetkessä ja lähihistorias-
sa naisten kokemusten ja kertomusten kautta. Toimijuuksiin keskittymäl-
lä huomioin, kuinka kokemus ja kertomus ovat yhteydessä yhteiskunnan 
ylärakenteeseen, lainsäädäntövaltaan ja poliittisen päätöksentekoon. Pohti-
malla, miten institutionaaliset käytännöt tulevat koetuiksi ja kerrotuiksi, ja 
kuinka ne vaikuttavat naisten toimintaan, pyrin haastamaan jakoa yhteis-
kunnan julkiseen puoleen ja yksityisiin kokemuksiin.

Kokemuksia abortista on Suomessa tutkittu – edes tutkimuksen yhtenä osana – 
varsin vähän.3 Ritva-Liisa Sumun toimittaman Abortti! 250:n suomalaisnaisen 
kokemukset vastentahtoisista raskauksista, abortista ja sterilisaatiosta -ra-
portin jälkeen naisten kokemuksista ei ole kirjoitettu edes raportteja tai antologi-
oita. Abortti! julkaistiin vuoden 1970 lainsäädäntöprosessin aikoihin, ja naisten 
kirjoittamissa kokemuksissa on kiinnostavia narratiiveja myös laittomista puos-
kariaborteista, joita Suomessakin tehtiin paljon ennen sosiaalisen perusteen vah-
vistamista abortin saamisen syyksi. Sumun kirjan kaltaisia lain ja senhetkisten 
käytänteiden kuvaamisella rikastettuja kokemuskertomuskokoelmia on tehty 
ainakin Australiassa aborttilakien liberalisoitumisen mainingeissa (esim. Davis et 
al. 1994; Buttfield et al. 1994). Vaikka näitä kokoelmia ei voi luokitella tutkimus-
kirjallisuudeksi, on niiden olemassaolo ollut – ja on edelleenkin – tärkeää myös 
naisten kokemusten tutkimisen kannalta. Ne ovat olleet avauksia siihen suun-
taan, että naisten aborttikokemuksista voi kirjoittaa, ja niillä on merkitystä. 

Kokemus ja erityisesti siitä kertominen tietoisena identiteetin rakennuksena 
ja yhteiseen ja poliittiseen osallistumisen välineenä on modernin painotus. 
1960-luvulla feministisen liikkeen ja siltä vaikutteita saaneen naistutkimuk-

3  Suomalaista äitiyttä, raskautta ja synnyttämistä on tutkittu paljon sekä historiassa (Keinä-
nen 2003) että nykypäivässä (Piensoho 2001), sekä yhteiskuntarakenteiden, instituutioiden 
ja asiantuntijuuden näkökulmasta (Helén 1997, Nätkin 1997, Vuori 2001) että kokemus-
kertomusten kautta (Piensoho 2001, Nätkin 1997, Jokinen 1996). Äitiyttä näyttäisi olevan 
helpompi analysoida osana naisen itsesuhdetta ja toimijuutta rakentavana kuin  aborttia. On 
syytä kysyä, millaisia sukupuolittuneita kulttuurimme mielikuvastoja tämä oletus – ja siitä 
seuraava tutkimuksen painotus – kantaa mukanaan. 
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sen eksplisiittiseksi päämääräksi tuli aiemmin yksityisen piiriin luettujen 
asioiden – kuten aborttikysymyksen – tuominen julkiselle areenalle (Wee-
don 1999, 1–2, 37). Myös Sumun kirjoittaman ja SEXPO:n julkaiseman 
aborttikokemuskirjan voi sijoittaa tutkimuksen ja poliittisen vaikuttamisen 
välimaastoon, jossa henkilökohtaiseen elämään liittyviä kokemusten ääniä 
alettiin ottaa huomioon politiikassa ja tutkimuksissa.4  

Se, että kysymyksiä naisten minämuotoisista aborttikertomuksista on 
mahdollista esittää julkisesti, että tällaisille kysymyksille on tilaa, on siis 
suhteellisen uutta. Sumu keräsi kertomuksia 1960-luvun lopulla. 1970 
julkaistun kirjan tarkoitus oli selvästi herättää lainsäätäjät ymmärtämään 
abortinkokemuksia, ja tästäkin syystä kertomukset saivat julkaisussa sel-
keän pääroolin. Voisi ajatella, että aborttioikeuden laajentuminen mah-
dollisti kokemuskertomusten kirjoittamisen ja julkaisemisen ensimmäistä 
kertaa. Sekä Sumun keräämät kertomukset että oma tutkimusaineistoni 
viittaisi siihen, että laittomuus ja laillistuminen ovat vaikuttaneet siihen, 
missä ja miten kertomuksia aborttikokemuksista on voinut jakaa. Tämä 
näkyy tutkimusaineistossani: henkilökohtaiset kertomukset abortista ovat 
korostuneesti yksityisiä ja saavat usein tunnustuksellisia sävyjä.5

Abortti sai Suomessa laillisen muotonsa 1950, kun raskaana olevalle 
naiselle annettiin mahdollisuus anoa raskauden keskeytystä. Kahden 
lääkärin suostumuksella abortti voitiin keskeyttää Lääkintöhallituksen 
hyväksymässä sairaalassa. Abortteja pyrittiin kuitenkin kontrolloimaan 
sekä lopettamalla puoskariabortit, että pitämällä laillisten keskeytysten 
määrä pienenä. Lääkärien neuvonta- ja toimeenpanovallalla, neuvolois-
sa tapahtuvalla ehkäisy- ja perheneuvonnalla ja perhekasvatuksella tais-
teltiin sekä höltynyttä sukupuolisiveellisyyttä ja aborttien väestölle ai-
heuttamaa vahinkoa vastaan. 1960-luvulla abortintorjunnan käytännön 
toteuttajat totesivat että kurinpito ei ollut toteutunut ajatellusti: lait-
tomia abortteja tehtiin yhä paljon. 1967 asetettiin komitea pohtimaan 
aborttilainsäädännön uudistamista. Ilpo Helénin mukaan uusi aborttila-

4  Vasta 1960-luvulla, siis ennen vuoden 1970 lakimuutosta naisten kokemuksia oli kuuluvilla, 
ja aborttikysymyksen yhteydessä keskusteltiin naisten valinnnanvapaudesta.  Siihen asti abort-
tilainsäädäntö oli saatu läpi terveen kansakunnan lisääntymiseen ja  äitiyshuoltoon liittyvillä 
perusteilla (Helén 1997). Silti ”äitikansalaisen” idea on vahvasti  mukana vielä 1970-luvun 
lainsäädännössäkin, eivätkä abortoivien naisten intressit vaikuttaneet lain lopulliseen muotoi-
luun (Nätkin 1997, 118 viittaa Räsänen 1984). 

5  Hiljaisuus ja salailu tulevat esiin vielä omassa vuosituhannen vaihteen aineistossani. Abortista 
ei koeta voivan kertoa kenelle tahansa. Toisaalta abortin kokemuksia ja pohdintaa on kuvattu 
suomalaisessa kaunokirjallisuudessa jo viime vuosisadan alkupuoliskolla esimerkiksi Helvi 
Hämäläisen romaanissa Katuojan vettä (Hämäläinen 1935) ja Elvi Sinervon novellikokoel-
man niminovellissa Vuorelle nousu (Sinervo 1948). 
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ki 1970 synnytti ”valvotun aborttivapauden tilan”. Abortin anomis- ja 
myöntämiskäytäntö säilyi, mutta sosiaalinen peruste lisäsi lääkäreiden 
mahdollisuuksia myöntää abortti. (Helen 1997, 223–225.)

Abortin laillistaminen ja lain muuttaminen rakentavat nykyisten koke-
muskertomusten, mielipidekirjoitusten ja aborttiin liittyvien diskurssi-
en ja käytäntöjen kulttuurista ja yhteiskunnallista taustaa. Nykyisten 
aborttiin liittyvien keskustelujen ymmärtämiseksi on välttämätöntä 
ymmärtää kyseisiä lakimuutoksia ympäröivää suomalaista yhteiskun-
taa ja aikakauden ideologista ilmastoa.6 Tähän sekä Ilpo Helénin että 
sosiologi Mianna Meskuksen tutkimuksista on apua. Ilpo Helénin Äi-
din elämän politiikka (Helén 1997) sivuaa aborttilain muutoksiin liitty-
viä keskusteluja 1960-luvulle asti. Sosiologi Mianna Meskus on tutki-
nut pro gradussaan laittomia raskaudenkeskeytyksiä 1900-luvun alun 
Suomessa (Meskus 2001) sekä kirjoittanut artikkelin raskauden kes-
keyttämisen politisoitumisesta viime vuosisadan alussa (Meskus 2003). 
Meskus on myös analysoinut nykyistä sikiöseulontoihin liittyvää abort-
tikeskustelua (Meskus 2009). 

Meskuksen ja Helénin töille on keskeistä biovallan käsite. Sillä tarkoi-
tetaan itsesuhteen kietoutumista kansalaisuuteen ja tässä dynamiikassa 
muotoutuvaa valtaa. Myös tutkimukseni taustalla on ajatus siitä, että 
kansalaisuuden ja itsesuhteen liitoskohdissa rakentuu valtaa, jonka il-
menemismuotoja on mahdollista tutkia. Vallan institutionaalinen ra-
kentuminen tulee esiin kohdissa, joissa aineistoni puhuu ja kirjoittaa 
käytännöistä, joiden sisällä abortin päätösvallasta ja sen merkityksen 
määrittämisestä neuvotellaan – tai törmätään neuvottelun mahdottomuu-
teen. Lain kehittymisen ja lääkärien asenteiden muutosten ymmärtämi-
sessä ovat apunani olleet lisäksi pro gradu -tutkimukset aborttilainsää-
dännön ja ”aviottomaan äitiyteen” liittyvän lainsäädännön kehityksen 
suhteista vuosina 1900–1950 (Ala-Nikkola 1991) ja lääkärien aborttia 
käsittelevistä mielipiteistä ja kannanotoista vuosilta 1950–1980 (Aal-
to 1994). Kysymystä abortin oikeutuksesta on pohtinut moraalifiloso-
fi Matti Häyry (Häyry 1987; Häyry & Häyry 1997). Hän argumentoi 
naisen itse tekemän ja harkitun päätöksenteon puolesta, mutta ei pohdi 
kysymystä naisten kokemusten tai toimijuuden konteksteissa.7 

6  Aborttilainsäädännön ja poliittisten taustojen tutkimusta muualla Euroopassa (ks Jackson 
2001; Latham 2002; Lee 1998).

7  Naisten oikeuksista on siis mahdollista puhua myös keskittymättä naisten kokemuksiin. Tästä 
on hyvä esimerkki myös Beverly Wildung Harrisonin tutkimus kristillisen teologian tuesta 
abortin vapaalle valinnalle (Harrison 1983). 
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Useimmat muut tutkimukset tarkastelevat aborttia vain pienenä osa-
na laajempaa asiayhteyttä, kuten Ilpo Helénkin tekee tarkastellessaan 
aborttilainsäädännön kehitystä yhtenä osana suomalaisen naisen kan-
salaissubjektiuden historiaa (Helén 1997). Oikeustiteilijä Riitta Burrell 
analysoi väitöstutkimuksessaan naisen ja sikiön suhdetta lääkintäoi-
keustieteellisenä kysymyksenä (Burrell 2003). Piia Jallinoja tarkastelee 
kysymystä abortista osana lisääntymiseen liittyvän geeniteknologian 
käytäntöjä ja etiikkaa (Jallinoja 2002). Kvantitatiivisen tutkimuksen 
näkökulma (Gissler et al. 1996)8 ja lääketiede (Honkanen 2004) ovat 
olleet myös kehyksinä suomalaisessa aborttiin liittyvässä tutkimukses-
sa. Näistä Piia Jallinojan kansanterveystieteen tutkimus geeniseulonnan 
etiikasta ja Helena Honkasen (Honkanen 2004) tutkimus lääkkeellisestä 
abortista ovat käyttäneet tutkimusmetodinaan naisille tehtyjä kyselyi-
tä. Viimeisimmät Suomessa ilmestyneet aborttia sivuavat väitöskirjat 
liittyvät perinnöllisyyden ja geenitutkimuksen lähihistoriaan, jossa si-
kiöseulonnoilla on osuutensa (Meskus 2008), sikiöseulontakäytännön 
etiikkaan (Pruuki 2007) ja lääkäreiden kanssa käytyihin keskusteluihin 
perinnöllisyysneuvonnassa (Mälkiä 2008).9 Pruukin tutkimus summaa 
seulontojen yhteydessä naisille tehtyjä kyselylomaketutkimuksia. Nais-
ten kokemusten ja kertomusten tutkimusta on Suomessa ennen väitöstut-
kimustani kuitenkin tehty vain gradutasolla. Pro gradu -työni (Tuomaa-
la 2001) lisäksi Asta Niemi on analysoinut naisten aborttikertomuksia 
paneutuen niiden narratiivisiin rakenteisiin (Niemi 1994). 

Naisten kokemuksiin liittyvät tutkimuskysymykset ovat naistutkimuk-
sen parin viime vuosikymmenen aikana esiin nostamia (Liljeström & 
Koivunen 1996, 280–282). Suomalaisessa tutkimuksessa naisten koke-
musten ja kertomusten analyysi on yleistynyt 1980-luvun lopulta lähti-
en. Aiheina ovat olleet muun muassa terveys naisten kokemana(Rimpelä 
1988), ammatti-identiteetit (Salmi 1991; Silius 1992; Wager,1993; Ko-
mulainen 1998), itsemurhaviestit (Honkasalo & Utriainen 1991), les-
boelämänkerrat (Kaskisaari 1995), äitien kokemukset (Jokinen 1996; 

8  Tätä suomalaista tutkimusta, jossa todetaan abortin lisäävän itsemurhariskiä, lainataan usein 
todisteeksi abortin vaarallisuudesta naisille pohjoisamerikkalaisissa prolife-yhteyksissä, esi-
merkiksi Amerikan prolife-gynekologien sivuilla ja Truth TV-nimisillä sivustoilla. Aborttiin 
liittyviä väestötutkimuksia on kritikoitu kontekstualisoinnin puutteista: niissä ei ole juurikaan 
huomioitu sosiaalisia ja kulttuurisia tekijöitä, abortin asemaa ja laillisuuden astetta yhteiskun-
nassa, tai sitä, millaista kohtelua naiset saavat aborttitilanteissa (Stotland 2001). Vastaavasti 
on tehty määrällistä ja laadullista otetta yhdistävää seurantatutkimusta, jossa on todettu lail-
listen aborttien tuottavan naisille hyvinvointia (Kero et al 2004). 

9  Sikiöseulontaan liittyvä tutkimusintressi ja siitä seuranneet tutkimukset ovat kiinnostava il-
miö. Kaikista Suomessa tehdyistä aborteista vain alle kolme prosenttia tehdään sikiöseulon-
nan perusteella. Sosiaalisista syistä tehdyistä abortista, joita on yli 90% aborteista taas ei ole 
viime aikoina tehty tutkimusta.
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Piensoho 2001), kertomukset vaihdevuosista (Kangas 1997), naisen elä-
män kerronta ja luenta (Vilkko 1997), naisten kuvaukset kuolevien hoi-
tamisesta (Utriainen 1999), kokemukset parisuhdeväkivallasta (Husso 
2003) ja naisten vihakertomukset (Virkki 2004).

Naisten aborttikokemusten ja kertomusten huomioiminen ja analysointi 
voisi tuoda näkökulmia myös esimerkiksi epidemologisiin, sosiaalieettisiin, 
moraalifilosofisiin ja oikeustieteellisiin tutkimuksiin suomalaisessa tutki-
muskentässä. Se, että aborttia tarkasteltaisiin sellaisena koettuna tapahtu-
masarjana, jossa raskaudenkeskeytyksessä toimivat naiset olisivat pääosassa, 
toisi tietoa raskaudenkeskeytysten eletystä todellisuudesta. Voi kysyä, kenelle 
ja miksi abortin moraalista, sosiaalietiikasta tai oikeuksista oikeastaan kir-
joitetaan, jos yhtenä keskustelukumppanina ei ole naisia, joihin ne liittyvät, 
heidän elämänsä todellisuuksia ja toiminnan mahdollisuuksiaan. Lähden tut-
kimuksessani rakentamaan tätä elämiin ja kokemuksiin kiinnittyvää tietoa 
uskonnon- ja sukupuolentutkimuksen risteävistä näkökulmista.

2.2. Aborttikokemuksia ja -kertomuksia tutkimuksessa

Kertomusten avulla aborttiin avautuu näkökulmia, joissa naiset voidaan nähdä 
abortin ensisijaisina kokijoina, toimijoina ja tuntijoina, eikä heitä voi jättää si-
vurooleihin tai objektiksi. Suomalaisessa tutkimuskirjallisuudessa sekä Martina 
Reuter (1993) että Riitta Burrell (2003) ovat esittäneet huolensa naisen ruumiin 
medikalisoitumisesta abortin yhteydessä. Medikalisaatio on yksi puoli, johon 
kertomusten analysointi avaa näkymän ikään kuin toimijuuden ruohonjuuri-
tasolta, käytäntöjen kokemisen, sisäistämisen, ymmärtämisen sekä niiden kri-
tisoimisen kautta. Kirjoitettujen ja suullisesti kerrottujen kokemuskertomusten 
kautta on myös mahdollista analysoida vallan vaikutuksia kokemuksessa ja 
ilmaisuissa. Niistä avautuu näkymiä medikalisaation ja aborttilain suhteeseen. 
Naisten kertomusten esiin nostaminen tuo näkyviin, että abortti ei ole kaikkien 
sen kokeneiden naisten elämässä samanlainen. Näin päästään yleistyksistä eri-
tyispiirteisiin. Kokemuskertomusten tutkimusten kautta on mahdollista nähdä 
naiset abortin toimijoina erilaisissa elämäntilanteissa.

Abortin subjektiivisiin puoliin keskittyvää ja kokemuksista lähtevää tutki-
musta on tehty aiemminkin. Näistä Carol Gilliganin (Gilligan 1982) tut-
kimus avaa kysymystä aborttimoraalin sukupuolierityisyydestä. Gilliganin 
työ In a different voice on edelläkävijä siinä mielessä, että se on ensim-
mäinen aborttia suunnittelevien ja abortin kokeneiden naisten haastatte-
luja laajasti hyödyntänyt tutkimus. Oma työni eroaa kuitenkin Gilliganin 
lähtökohdista ja tuloksista suhteessa kysymyksiin sukupuolesta, toimijuu-
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desta ja naiserityisyydestä. Gilliganin jälkeen feministinen filosofia, etiikka 
ja sosiaalitiede ovat käyneet lukuisia keskusteluja sukupuolen alkuperästä, 
rakentumisesta ja valtasuhteista. Myös sukupuolittumisesta suhteessa nais-
ten toimijuuteen, etiikkaan ja päätöksentekoon aborttitilanteissa on argu-
mentoitu.10 Tutkimus ei keskity naiserityiseen (vs. mieserityinen) etiikkaan, 
vaan huomioni kiinnittyy analyysissä siihen, kuinka naiseudet eroineen ker-
tomuksissa rakentuvat (vrt. Kosonen 1996, 184–186). Siksi tuloksenakaan 
ei voi olla tietoa olemassa olevasta sukupuolierosta mieheen tai naiseen tai 
sen seurauksena muotoutuvista eettisistä asenteista. Pikemminkin tarkaste-
len aborttipuheen ja -kirjoituksen suhdetta naiseuden todellisuutta luoviin 
kuviin ja käytäntöihin erityisessä ajassa ja kulttuurissa vuosituhannen vaih-
teen Suomessa. Analyysissäni tulee toki esiin sukupuolittuneen kulttuurin 
jatkumoita. Gilliganin tutkimuksessaan esiin nostamat huolenpidon ja suh-
teisuuden teemat ovat tärkeitä myös aineistoni kertojille.

Aborttia on lähestytty kokemuskertomusaineiston kautta viime vuosina 
muutamista näkökulmista, jotka kulkevat läheltä omia tutkimuskysymyk-
siäni. Norjalainen uskonnontutkija Anna Lydia Svalastog on tehnyt tutki-
muksen naisten aborttikertomusten sukupuolirakenteista ja juurtumisesta 
kulttuurimme kristilliseen mytologiaan (Svalastog 1998). Tanskalainen 
antropologi Anne Mette Holme Bertelsen on tutkinut aborttia haluavien 
naisten ja lääkärien vuorovaikutusta medikaaliantropologiaa ja narratii-
viteorioita soveltaen (Holme Bertelsen 2003 & 2006). Maria Liljas Stål-
handske on puolestaan tutkinut Ruotsissa naisten tapoja kokea abortti ja 
ritualisoida aborttia (Stålhandske 2006).  Kaikissa näissä tutkimuksissa on 
käytetty haastatteluaineistoja: Svalastog on analysoinut myyttien merkitys-
tä sekä naisten että miesten aborttikokemuksiin liittyvissä haastatteluissa. 
Holme Bertelsen on analysoinut aborttitilanteen kokijoina aborttiin tulevia 
naisia ja sairaalahenkilökuntaa sekä tehnyt etnografiaa naisten ja sairaala-
henkilökunnan kohtaamisista. Stålhandske on haastatellut tutkimukseensa 
kuutta abortin kokenutta naista. 

Svalastog tekee tutkimuksessaan luentaa aborttiin liittyvien myyttien suku-
puolittumisesta: toistaalta näkyvissä on kulttuurinen sukupuolittuminen, 
jonka juuret ovat kristillisessä mytologiassa ja sen dikotomisessa huora/
madonna -naiskuvassa. Tämän naiskuvan hän tulkitsee johtavan käsityk-
siin, joiden mukaan naisten toivotaan olevan seksuaalisesti helposti lähes-
tyttäviä ja samalla vastuullisia lisääntymisestä. Miesten seksuaalisuutta 
määrittelee pikemminkin valinnan vapaus. Tätä sukupuolijakoa hän lu-
kee kriittisesti tasa-arvoideologian kautta tuoden esille, että sukupuolten 

10 Keskustelua aiheesta Gilliganin pohjalta mm. Pitt 1991;  Rudy 1996; Brennan 1999.
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välinen valta-asetelma ei liity biologiaan vaan kieleen ruumiin kokemusta 
myöten ja on siten muutettavissa. Holme Bertelsen on analysoinut nais-
ten ja sairaalahenkilökunnan välistä kommunikaatiota. Tanskalaisella 
aborttiosastolla tekemässään tutkimuksessa hän havaitsi, että lääkärit ja 
sairaanhoitajat tekevät keskenään ja yhdessä naisten kanssa aborttitilan-
teissa ”parantavaa narratiivia” muun muassa pyrkimällä kuuntelemaan 
naisen mielipiteitä ja kertomusta elämäntilanteestaan sekä ottamalla hä-
nen tarpeensa huomioon abortin eri vaiheissa. Esimerkiksi ultraääniku-
vauksessa sairaanhoitaja joko asettuu abortin hakijan viereen niin, ettei 
tämä tutkimuksen aikana näe kuvaa sikiöstä tai sallii tämän katsoa kuvaa 
sikiöstä niin halutessaan. Stålhandsken tutkimuksessa näkökulma on ri-
tualisoinnissa ja sen merkityksissä naisten kokemukselle. Uskontopsyko-
logisessa analyysissään hän kartoittaa aborttitilanteen resursseja, riskite-
kijöitä ja selviytymiseen vaikuttavia tekijöitä. Hän painottaa tuloksissaan 
sitä, että eksistentiaaliset kysymykset ja tarpeet ovat osa aborttiprosessia. 
Naisen suhde lisääntymiseen ja abortoitavaan vaikuttaa siihen, millaises-
sa muodossa eksistentiaalisen työstämisen ja ritualisoinnin tarve ilmenee. 

Nämä tutkimukset esittävät aborttiin liittyen kysymyksiä, jotka ovat tarken-
taneet aineistoanalyysiäni pohtiessani aborttitilanteiden sukupuolittamisen us-
konnollisia juuria, naisten kohtaamisia lääkäreiden kanssa ja sitä, millaisia hy-
vinvoinnilleen ja merkitykselliselle elämälle välttämättömiä tekoja naiset tekevät 
abortin jälkeen. Holme Bertelsenin näkökulma sairaalassa aborttikohtaamisissa 
muotoutuviin narratiiveihin on tärkeä tulokulma, jonka avulla on mahdollista 
lähteä ajattelemaan abortin kokijan ja lääketieteen asiantuntijan suhdetta käy-
tännöissä rakentuvina prosesseina, jähmettyneiden valtasuhteiden sijasta. 

Kysymys uskonnon ja abortin suhteesta on usein ohitettu loppuun käsitel-
tynä jopa analyyttistä tieteellistä argumentointia häiritsevänä (esim. Häyry 
1987).11 Siksi Svalastogin ja Stålhandsken tutkimukset aborttikokemuksis-
ta, joissa uskonnollisuutta ja rationaalista toimijuutta ei eroteta toisistaan, 
vaan niiden suhde, sekä niihin liittyvä toiminta otetaan analyysin kohteek-
si, ovat tärkeitä tienviittoja kysymyksenasettelulleni. Suhteessa uskonnolli-
seen ja eksistentiaaliseen merkityksenantoon abortti on erityinen kohta, ja 
antropologista tutkimusta abortista on tehty muuallakin. Abortti on osal-
le sen kokevista merkittävä käänne tai kriisi, syntymisen ja kuolemisen 
kysymys, jota on suurissa uskonnoissa käsitelty usein kieltojen ja tabujen 

11  Moraalifilosofi Matti Häyry puolustaa naisen oikeutta aborttiin asettamalla naisen ja sikiön 
vastakkain, artikuloimalla sikiön arvottomaksi ja naiselle yksilöllisyyden ja ihmisoikeuden 
nimissä oikeuden aborttiin. Hän käsittelee aborttioikeuden ongelmaa moraalisena kysymyk-
senä, joka on mahdollista ratkaista muun muassa ohittamalla aborttiin liittyvät uskonnolli-
set argumentit loogisen ajattelun vastaisina. (Häyry 1987; Häyry & Häyry 1997)
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kautta. Tästä poikkeaa Japanissa ja Taiwanilla suosittu vesilapsikultti. 
Buddhalais-shintolaisen perinteen tarkoitus on saattaa menetetty lapsi pe-
rille paratiisiin ja välttää näin häiriöitä, joita elämän ja kuoleman väliin 
jäänyt henki saattaisi aiheuttaa. Vesilapsirituaaleja on yhtäältä kuvattu 
naisten tavaksi kokoontua muistamaan syntymättömiään ja toisaalta nii-
tä on kritisoitu sikiökeskeiseksi äidin syyllisyydellä rahastamiseksi (Har-
jula 1986; Smith 1992; Moscowitz 2001; Stålhandske 2006). Ranskassa 
abortoitujen ja ennen syntymää kuolleiden muistamisesta on syntymässä 
oma erikoislaatuinen kulttuurinen variaationsa, kun ranskalaiset antro-
pologit ovat osallistuneet kohtuun kuolleiden muistamisen ritualisoinnin 
kehittämiseen Lillen kaupungissa (Le Grand-Sébille 2001). Koska aineis-
toni naisten kertomuksissa esiin tulevat ilmaisut liittyvät usein kristinus-
koon, on tutkimukselleni apua myös niistä kristinuskon aborttietiikkaa 
käsittelevistä tutkimuksista, joissa on huomioitu raskaana olevan naisen 
näkökulma (ks. Harrison 1983; Drutchas 1998; Rudy 1996). 

Stålhandske päätyy ajatukseen, että aborttiin liittyvät eksistentiaaliset 
kysymykset ovat modernin tuoman sekularisaation myötä unohtuneet ja 
siihen liittyvän privatisaation myötä tulleet vain naisten omaksi asiaksi. 
Esiin tullessaan nämä kysymykset asettavat erityisen haasteen sekulaa-
rille yhteiskunnalle. Vertauskohtaa tälle ajatukselle voi hakea pohjois-
amerikkalaisesta tutkimuksesta, jossa uskonto ja henkilökohtaiset ker-
tomukset ovat selvemmin välineitä yhteiskunnalliseen osallistumiseen 
– sekä konflikteihin. Antropologi Faye Gingsburg on tutkimuksessaan 
analysoinut sekä aborttioikeutta puolustavien pro choice-  että abortti-
oikeutta vastustavien prolife-aktivistinaisten kertomuksia (Gingsburg, 
1989). Etiikan tutkija Kathy Rudy on pyrkinyt avaamaan näkökulmia 
abortin historiallisiin ja kulttuurisiin merkityksiin Pohjois-Amerikassa 
siloittaakseen pro life- ja pro choice-rintaman vastakkainasettelua ja 
rakentaakseen etiikkaa, joka huomioisi abortista päättävän kulttuuri-
sen ja uskonnollisen kontekstin (Rudy 1996).

2.3. Aborttikokemukset ja muutos

Luen naisten kuvauksia lääketieteen valta-asemasta, uskonnollisuudes-
ta ja tasa-arvosta prosesseina heidän elämänsä ja siihen vaikuttavien 
instituutioiden välillä. Prosessina ja jatkumona lukeminen ei tarkoita 
vallan unohtamista vaan sen virtausten ja jähmettymien ymmärtämistä 
suhteessa aikaan ja paikkaan. Kuvaukset aborteista ovat yhteydessä sii-
hen kielessämme ja ymmärryksessämme liikkuvaan kertomukseen, joka 
kuvaa aborttia osana vapautumisen ja emansipoitumisen historiaa.
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Ranskalainen tutkija ja feministifilosofi Xavière Gauthiere on kirjoitta-
nut abortin historiasta tutkimuksen, jonka otsikko on Vapauden synty. 
Ehkäisy, abortti: 1900-luvun naisten suuri taistelu. (Gauthier 2002). Gaut-
hierin haastatteluihin pohjautuva analyysi ranskalaisten naisten laittoman 
ajan aborteista ennen vuotta 1975 on kiinnostava esimerkki siitä, miten 
historian muutoksista voidaan kertoa haastattelujen kautta. Ranskalai-
sen sosiologin Luc Boltanskin laaja tutkimus, joka perustuu etnografi-
aan ja haastatteluihin, selvittää puolestaan abortin kielioppia analysoiden 
aborttikertomusten ja yhteiskunnallisen toiminnan yhtymäkohtia struk-
turalismin, fenomenologian ja historian näkökulmista (Boltanski 2004). 
Molemmissa tutkimuksissa on päämääränä tarkastella aborttikokemus-
ten suhdetta yhteiskunnalliseen muutokseen. Oma tutkimukseni pyrkii 
samaan, mutta vaatimattomammin tavoittein. En pyri Boltanskin tapaan 
naisten kokemuskertomusten kautta kartoittamaan koko abortin merki-
tyskenttää (em. 17–19) enkä myöskään esitä aborttikokemuksia histori-
allisena kertomuksena vapauden synnystä kuten Gauthier. Tarkastelen 
tutkimuksessani merkitysten jatkumoita ja muutoksen potentiaaleja pie-
nemmässä mittakaavassa suhteessa kertomusten esittämään toimijuuteen. 
Miten toimijuuden variaatiot tulevat esiin kertomuksissa ja niiden ympä-
rille lukemissani konteksteissa? Mitä vapaus tehdä abortti käytännössä 
naisten kokemuksissa on, miten se tunnetaan, ja mitä sillä tehdään? 

Drucilla Cornell pitää tärkeänä naisten oikeuksiin ja vapauksiin liittyvien ima-
ginaaristen tasojen avaamista, sitä, millaisia ja millä tavalla sukupuolittuneita 
ja ruumiillistuneita ajatuksemme, puheemme ja käytäntömme ovat suhteessa 
oikeuteen ja kansalaisuuteen. Abortin kohdalla tämän ymmärtäminen on hä-
nen mukaansa erityisen välttämätöntä: oikeus aborttiin tulisi käsittää oikeute-
na realisoida oman ruumiinsa ja elämänsä potentiaali (Cornell 1996, 237).

Ajatukset ruumiillisuuden suhteesta oikeuksiin ja etiikkaan ovat sovellet-
tavissa aineistolähtöiseen tutkimukseeni. Imaginaarisen ruumiin huomioi-
minen tarkoittaa sen huomioimista, millaisia mahdollisia tulevaisuuksia 
ja toiminnan suuntia naisille yhteisessä ja yhteiskunnallisessa merkitykse-
nannossa rakennetut ruumiillisuuden ja sukupuolen kuvat antavat. Ima-
ginaarisen ymmärtäminen edellyttää sen näkemistä, että ruumiiseen liite-
tyt merkitykset vaikuttavat naisten statukseen, osallistumiseen, oikeuksiin 
ja etiikkaan. Näkemys toimijuuden ilmaisujen voimasta avata tai sulkea 
naisten mahdollisuuksia aborttitilanteissa sekä rakentaa elämäänsä abor-
tista eteenpäin kumpuaa naistutkimuksen esiin nostamista imaginaarisen 
ruumiillisuuden teemoista. (Cornell 1995 ja 1996; Gatens 1996). Laa-
jennan ajatuksen koskemaan uskontoa. Uskonnon tarjoamia toimijuuden 
paikkoja voi analysoida paitsi rajoittavina myös niiden merkityksellisten 
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tilojen laajennuksina, joissa naiset kuvittelevat ja tekevät itseensä, per-
heeseen ja elämään liittyviä, moraalisia ja affektiivisia valintoja (Cornell 
1998 40–43; Jantzen 1998). 

Abortin kohtaavien naisten ruumiillisuus ja eettisyys eivät siis ole erillään 
sosiaalisesta ja poliittisesta todellisuudesta, vaan nämä kiinnittyvät toisiinsa 
(Lock & Scheper-Hughes 1987; Shrage 2003). Teoreettisessa luvussa (luku 4) 
kerron tarkemmin, kuinka noita kiinnittymiä voisi tarkastella aineistossani.
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3. AINEISTO JA ANALYYSIN METODIT
Olen kerännyt väitöstutkimukseeni yhteensä 39 suomalaisen naisen ker-
tomukset aborteistaan (ks. liite 1) Kertojat ovat eri puolilta Suomea, 
monen ikäisiä ja kuvaavat eri elämänvaiheissa kokemiaan abortteja. 
Kolme vanhinta kuvatuista aborteista on tehty 1950-luvulla laittomas-
ti puoskarin avustuksella, kaksi uusimmista 2000-luvulla niin sanotun 
aborttipillerin avulla. Enemmistö, yli 30 kertomuksista kuvaa kokemuk-
sia 1990-luvulta eteenpäin. Hain kirjoituskutsulla sekä abortin henki-
lökohtaisesti kokeneiden, että heidän läheistensä kokemuksia aborttiti-
lanteista. Kutsuun vastasi yksi mies, joka omaelämänkerrassaan kuvasi 
lyhyesti vaimonsa kokemat abortit. Tätä kertomusta olen analysoinut 
vain esimerkkinä siitä, kuinka vaikeaa kuvauksia miesten parisuhteis-
saan kokemista aborteista oli saada tutkimukseen. Vaikka erilaisissa 
keskusteluissa kuulin miehiltä henkilökohtaista ja tunnepitoista kerron-
taa aiheesta, he eivät kysyttäessä suostuneet haastateltaviksi kokemuk-
sistaan. Myöskään ne kaksi Suomeen muualta muuttanutta naista, joi-
den kertomukset kuulin tutkimusprosessin aikana eivät halunneet tulla 
haastatelluiksi tutkimukseen.12   

12  Homoseksuaalisuuden historiaa tutkinut Tuula Juvonen kertoo myös kohdanneensa ihmi-
siä, jotka keskustelivat pitkään muistoistaan, mutta kieltäytyivät haastattelusta kertoen, että 
heillä ei ole ”mitään kerrottavaa” (Juvonen 2002, 53). Kysymys ei siis ole siitä, että olisin et-
sinyt tutkimukseeni pelkästään suomalaisten naisten kertomuksia: muiden kertomuksia sain 
kerättyä vain tutkimusmuistiinpanoihini. 
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Lukemisen, ajattelemisen, tuntemisen ja kuvittelemisen prosessit eivät ole 
tapahtuneet vain suhteessa kokemuskertomusaineistoon. Aineiston ymmär-
täminen ja kriittinen tulkitseminen konteksteissaan ovat asettuneet yhteyk-
siinsä ja selkiytyneet suhteessa erilaisiin teksteihin ja keskusteluihin, joista 
on sitten tullut osa keskeisaineistoani kehystäviä konteksteja. 

Seuraavaksi nimeän niitäkin otteita aineistoon, joita en aina edeltä kä-
sin valinnut13, vaan jotka ovat kertyneet tutkimuksen etenemisen myö-
tä. Kerron, kuinka keräsin aineistoa, ja kuinka sitä kertyi. Aineiston 
lähestymistä kuvaan etnografian tekemisestä lainattujen ajatusten ja 
vertauskuvien – itsen kautta tietämisen, kentällä olon ja matkustami-
sen – kautta. Valitsin aineiston keräämisen ja lukemisen vertauskuvaksi 
etnografian tuodakseni näkyviin itselleni tutkijana ja muistuttaakseni 
lukijoita eräistä eroista. Vaikka kyseessä on suomalaisten naisten kir-
joittama ja haastatteluissa kertoma aineisto, ja abortit ovat tapahtuneet 
lähimenneisyydessä, emme suinkaan aina elä kulttuurissa, jota voisi 
luonnehtia yhdeksi tai yhtenäiseksi. Toivon, että etnografian mieliku-
va auttaa ymmärtämään etäisyyksiä tutkijan ja kertojien välillä, eroja 
kertojien välillä sekä rohkaisee lukijoita astumaan askeleen taaksepäin 
omista ennakkoajatuksistaan siitä, mitä abortin kokeminen tämän päi-
vän Suomessa voisi tarkoittaa.

Kertomusten lähilukua on siivittänyt potentiaalisuuksien kuvittelu eli 
kertomuksissa esitettyjen tarpeiden ja vaatimusten myötäsukaan luke-
minen ja hyvän elämän toiveiden esiin nostaminen. Naisten kokemista 
hankaluuksista lukeminen on saanut havaitsemaan niitä asioita, jot-
ka ovat vaikuttaneet abortin kokemiseen ristiriitaisena. Näiden jälki-
kuvana on tullut näkyviin se, millaiset puhetavat ja käytännöt ovat 
kertojien mukaan antaneet enemmän tilaa abortin kokeville, heidän 
äänilleen ja toiminnalleen.

3.1. Kertomusten ja täydentävän aineiston keräys

Kertojia ja kertomuksia on kertynyt haastatteluilla, kirjoituskutsulla (ks. 
liite 1) ja lumipallomenetelmällä – muun muassa luennoituani sain lisää kir-
joitettuja kokemuskertomuksia. Haastatteluaineistoni – kuuden naisen 11 
haastattelua – keräsin vuonna 1999 pro gradu työtäni varten (Tuomaala 
2002). Väitöstutkimustani varten julkaisin kirjoituskutsun pienissä sano-

13  Suomalaisten naisten elämäkertoja tutkinut Kirsti Pohjola sanoo tutkimuksen tekemisen ole-
van vuoroin tietoista, väliin tiedostamattoman kanssa työstämistä (Pohjola 1999,7).
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malehdissä ympäri Suomea, kahdella keskustelufoorumilla14 sekä otin 
vastaan tutkimuksestani kuulleiden kirjoitushalukkaitten kertomuksia 
sen jälkeenkin.

Muutos haastatteluista kirjoitusten keräämiseen johtui siitä, että en 
ollut valmistautunut siihen, että osa haastateltavista ei ollut kertonut 
abortistaan juuri kenellekään ennen minua: tilanteista muodostui jos-
kus terapiatyyppisiä.15 Tämä ei vaikuttanut tutkimuseettisesti kestävältä 
myöskään tutkittavien kannalta, ja kirjoituskutsu tuntui hyvältä ratkai-
sulta. Ratkaisu perustelee yhä itsensä paitsi jaksamisen kannalta myös 
aineiston rikkauden suhteen: pieni määrä haastatteluja ja hieman laa-
jempi kirjoitettu kertomusaineisto ovat osoittautuneet aineistoksi, josta 
on lukiessa noussut paljon muunnelmia aborttiteemasta. Aineisto alkoi 
tuntua riittävältä siinäkin mielessä, että tutkimuskysymykseni toimijuu-
den teemojen kannalta siitä löytyi myös riittävästi toistoa, eikä kerto-
musten lukumäärän lisääminen olisi todennäköisesti lisännyt informaa-
tion määrää (Eskola & Suoranta 2000, 63).

Kuusi haastateltavaa löysin panemalla sanan kiertämään tuttava- ja har-
rastuspiireissä. Kirjoittajista 24 tuli lehti-ilmoitusten perusteella, kuusi lu-
ennoilla ja muissa keskusteluissa syntyneiden kontaktien avulla. Henkilö, 
joka työskenteli NNKY:n paikallisessa aborttivertaistukiryhmässä16 välitti 
kirjoituskutsuni ryhmälle, jonka jälkeen sain kolmen ryhmäläisen kerto-
mukset abortistaan.  Koska kirjoituskutsua julkaistiin paikallislehdissä, se 
tavoitti naisia laajalti. Noin puolet kaikista kertojista on kuitenkin suuris-
ta kaupungeista. Kaupunkilaisuuden lisäksi enemmistönä ovat aborttinsa 
1990-luvulla tai myöhemmin kokeneet. Aborttikokemuksia 1950-luvun 
alusta 1980-luvulle kuvataan viidessätoista kertomuksessa. Kertojien am-
mattien kirjo on laaja sairaanhoitajasta taiteilijaan ja kanslistista biologiin. 

14  Kutsu julkaistiin 19 lehdessä (Sotkamo-lehti, Kouvolan sanomat, Koivukylän lähisanomat, 
Kuriiri-lehti, Pohjalainen, Hankasalmen sanomat, Hämeenlinnan kaupunkiuutiset, Vihreä 
lanka, Kaupunkilehti Turkulainen, Koillissanomat, Imatralainen, Karjalan Maa, Kansan Uu-
tiset, Nokian uutiset, Nykyaika, Keskiuusimaa, Espoon seurakuntasanomat, Yliopistolehti, 
Turun Ylioppilaslehti) sekä kahdella keskustelufoorumilla (Suomi 24.fi keskustelufoorumi ja 
Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 1997-2006 ylläpitämä miesten keskustelufoorumi man- 
lista). Vain harva kirjoittaja kertoi missä oli kirjoituskutsun nähnyt. 

15  Hankaluuksista aineistonkeruussa, erityisesti haastatteluissa ks. Kuula 2006, 155; Laitinen 
2004, 62. 

16  Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys on kansainvälinen organisaatio, jonka yksi toimin-
tamuoto on tukiverkosto yllätysraskauksia kokeville naisille. Suomessa organisaation nimi 
on Itu. Sen sisällä toimii strukturoituun työskentelytapaan ja valittujen Raamatun jakei-
den lukemiseen perustuva terapiaryhmä abortin kokeneille. Itu tekee yhteistyötä Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
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Kertojista lähes puolet on ylemmän asteen koulutuksen saaneita tai yliopis-
to-opiskelijoita. Joukossa on myös muita opiskelijoita, työttömiä, eläkeläi-
siä ja kotiäitejä. Kertojien kirjoa on kuvattu liitteessä 1.

Kirjoitetuista kertomuksista lyhin on käsin kirjoitettu alle sivun mittai-
nen kirjoitus, ja pisimmät ovat koneelle litteroituina noin 15-sivuisia. 
Haastattelut kestivät tunnista kahteen tuntiin. Litteroituna kirjoituksia 
ja haastatteluaineistoa on yhteensä 288 sivua. Osa kertojista on antanut 
itselleen pseudonyymin kertomuksen lähettäessään. Haastateltaville ja 
niille kirjoittajille, jotka eivät ole antaneet pseudonyymiä keksin peiteni-
men. Huolehdin kertojien anonymiteetistä myös jättämällä lainauksista 
pois tai muuttamalla paikannimet, ystävien ja puolisoiden nimet ja muut 
tunnistusta helpottavat yksityiskohdat.

Tarkastelen kertomusaineistoani suhteessa täydentävään aineistooni, 
suomalaisiin tutkimusteksteihin17 ja muihin aborttiin liittyviin tekstei-
hin muun muassa lakiin, moraalifilosofiaan, lehtikirjoituksiin, mielipide-
kirjoituksiin ja internetin keskusteluihin. Nämä kirjalliset aineistot luin 
ennen kaikkea poimimalla niistä teemoja, jotka resonoivat naisten ker-
tomuksista nostamieni teemojen kanssa. Täydentävää aineistoa keräsin 
myös haastattelemalla abortin ja naisten kokemusten asiantuntijoita. Ker-
tomusaineisto ja täydentävä aineisto on lueteltuna aineistoluettelossa.

3.2. Etnografinen ote aineiston lukemisen tapana

Keinot, joilla tutkija hankkii, lukee, tulkitsee ja ymmärtää tutkimus-
aineistoa, voivat tehdä tutkittaville oikeutta tai vääryyttä. Tutkimuse-
tiikka on eettisyyttä paitsi suhteessa yksittäisiin tutkittaviin myös suh-
teessa käsillä olevaan aiheeseen ja omaan tieteenalaan (Kuula 2006, 
24–25). Kerron seuraavassa tasapainoilusta ja ratkaisuistani tutkitta-
vien kunnioittamisen ja analyyttisiä yleistyksiä kohti kulkevan tutki-
mustehtävän asettamisen välillä.

Kertomusaineisto tutkimuksen lähtökohtana asettaa reunaehtoja mahdolli-
selle analyysille. Analyysi ja tulokset saattaisivat olla toisenlaisia, jos olisin 
havainnoinut vuorovaikutustilanteita, tai jos ensisijalla olisivat vaikkapa 
naisten kertomuksissa tärkeiden kumppaneiden tai lääkäreiden tulkinnat 

17  Osa tutkimuksesta on tausta-aineistoani lisäämässä ymmärystä suomalaisesta yhteiskunnal-
lisesta ilmapiiristä suhteessa aborttiin. Ne tutkimukset, jossa on analysoitu naisten kokemuk-
sia tai niiden rakentumista, otan myös analyyttiseksi keskustelukumppaniksi. 
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tai kertomukset tilanteista18. En ole tehnyt perinteistä etnografiaa havainnoimalla 
esimerkiksi sairaalan aborttiosastolla. Havainnoistani puuttuu kenttätutkimuk-
sella saavutettava informaatio, joka syntyy reaalisesta fyysisestä ja sosiaalisesta 
viipymisestä tutkittavien elämänpiirissä. Tapasin vain kymmenen aineistoni 39 
kertojasta. Tulokulmia aineistooni voi silti ajatella myös etnografian kautta.

Sherry Ortner esittää etnografian vähimmäisvaatimukseksi pyrkimyksen ym-
märtää toista käyttämällä itseä tietämisen välineenä niin paljon kuin mahdol-
lista. Hän kuvailee etnografiaa paitsi ruumiilliseksi prosessiksi ajassa ja pai-
kassa myös älylliseksi ja moraaliseksi paikantumiseksi sekä tulkinnalliseksi 
käytännöksi. Ortnerin mukaan etnografin asennetta määrittää sitoutuminen 
kuvauksen tiheyteen, mikä tarkoittaa esimerkiksi poikkeamien ja yksityis-
kohtien runsauden huomioimista sekä aineiston huolellista kontekstualisoin-
tia. Metodini tulevat lähelle Ortnerin kuvaamaa etnografista asennetta. (Or-
tner 1995, 173–174 ). Kyse on myös tekstietnografiasta. Esimerkiksi Laura 
Huttunen soveltaa etnografista otetta kirjoitettujen kertomusten analyysissä 
tutkiessaan muualta Suomeen muuttaneiden elämänkertakirjoituksia (Huttu-
nen 2002, 25). Sitoutuminen kuvauksen tiheyteen, erojen huomioimiseen ja 
huolelliseen kontekstualisointiin kuvaavat myös tutkimukseni etiikkaa. 

Lähestyin aineistoani ensinnäkin lähiluvun kautta, joka tarkoittaa aineis-
ton huolellista lukemista useaan otteeseen etsien ilmaisuista sekä temaattisia 
toistoja ja kiteytymiä että häiritseviä poikkeamia (vrt. Utriainen 1999, 27). 
Lähilukemiseni oli lukemista eri suunnista: aineistosta nousevat kiteytymät 
ja aiempaa tulkintaa vastaan harovat teemat avaavat seuraavalle lukukerral-
le aina hieman uuden kulman. Kontekstualisoin aineistoani vertaamalla sitä 
muihin suomalaisen kulttuurin tuottamiin aborttiteksteihin. Lisäksi olen elä-
nyt suomalaisessa kulttuurisessa maisemassa tutkimuksen tekemisen vuosina 
hedelmällisyysikäisen naisen positioon aseteltuna ja asettuvana. Hahmotin 
siis tutkimusaihettani itseni kautta. Tämä tarkoittaa yhtäältä herkkyyttä huo-
mata tuossa asemassa oleviin kohdistuvia sukupuolittavia käytäntöjä. Asian 
toinen puoli on, että sukupuolittuneita käytäntöjä analysoivana naisena olen 
myös vaarassa tulla tulkituksi tietäjän sijasta mielipiteen esittäjäksi, omasta 
puolestani puhujaksi (vrt. Hakala ja Hynninen 2007, 218). 

Aborttikertomusten jatkuva lukeminen ja kuuleminen myös vieraannutti-
vat minua naisten kokemuksista sekä saivat huomaamaan kertojien välisiä 

18  Kirjoituskutsussa pyydettiin myös abortin kokeneiden läheisiä kirjoittamaan kokemuk-
sistaan, mutta keräykseen tuli vain yksi kirjoitus, jossa mies kirjoitti vaimonsa abortista 
1970-luvulla. Lääkäreiden – ja kätilöiden – kanssa olen keskustellut luentotilanteissa ja yksi-
tyisesti sekä lukenut kaksi erilaista aborttilääkärin pohdiskelevaa kuvausta työnsä vaikutuk-
sista ajatteluunsa ja elämäänsä (Vuorjoki 2001; Nathanson/Reinikainen 1996).



35

eroja. Tämä samastumisen ja etääntymisen vaihtelu muistuttaa kenttätyö-
tä (vrt. Gothoni 2002, 163; Tiilikainen 2003, 100–103). En päässyt tut-
kimusaiheestani eroon edes vapaa-aikanani: mainitessani tutkimusaiheeni 
missä tahansa keskusteluseurueessa kuulin lisää kokemuskertomuksia ja 
aborttimielipiteitä. Tämän ”kentällä elämisen” seurauksena minulla on 
havaintoja aborteista myös muun muassa miesten, maahanmuuttajanais-
ten ja vanhoillislestadiolaisten naisten kokemina. Kuulin kokemuskerto-
muksia niiltäkin naisilta, jotka harkitsivat aborttia vakavasti tullessaan 
yllättäen raskaaksi, mutta päätyivät pitämään lapsen. Vaikka en viittaa 
näihin keskusteluihin suoraan, ne ovat käytössäni tutkimuspäiväkirjaan 
kirjoitettuna taustoittavana tietona, joka lisää tulkintojeni tiheyttä.

Tutkimuspäiväkirjalla tarkoitan muistikirjoihin sekä suoraan tietokoneelle 
kirjoitettuja muistiinpanoja tutkimusaiheesta käydyistä keskusteluista, haas-
tatteluihin liittyvistä tunteista ja ajatuksista naisten kirjoituksia lukiessa. Siihen 
havainnoin myös aborttia käsitteleviä TV-ohjelmia, elokuvia, kuvataidetta, fik-
tiokirjallisuutta ja sanomalehtikirjoituksia sekä tutkimusaihetta lähelle tulevia 
(esimerkiksi naisten lisääntymiseen ja seksikäyttäytymiseen liittyviä) julkisia 
keskusteluja. Tein merkintöjä tutkimuksen tekemisen merkityksestä itselle, tut-
kimuskysymysten kanssa käydyistä kamppailuista sekä keskusteluista ohjaajien 
ja kollegoiden kanssa. Tein myös muistiinpanoja keskusteluista, joihin hakeu-
duin tarkoituksenani ymmärtää mahdollisimman laajasti aborttikeskustelujen 
konteksteja.Ymmärtääkseni laittomien aborttien aikana eläneiden todellisuutta 
keskustelin pari–kolmekymmentä vuotta itseäni vanhempien ihmisten kanssa 
ja tein keskusteluista muistiinpanoja.19 Kartoittaakseni aborttikysymyksen ase-
maa terapiadiskursseissa keskustelin Kätilöopiston sairaalapastorina pitkään 
työskennelleen Carita Pohjolan-Pirhosen, surutyöstä kirjoittaneen psykologi 
Soili Poijulan, Väestöliiton seksuaaliterapeutti Tuula Emaksen ja psykologi/sek-
suaaliterapeutti Hanna Rauanheimon kanssa. Olen pitänyt tutkimuspäiväkirjaa 
vuodesta 1999, jolloin aloitin graduhaastattelujen tekemisen. Kirjatut ja säh-
köpostikeskustelut ovat osa tutkimukseni täydentävää aineistoa, taustatekstejä, 
joiden avulla tarkastelen kertomusten asettumista merkitysten ja käytäntöjen 
kentille sekä kertojien ilmaisun ja toiminnan mahdollisuuksia.20 

19  Esimerkiksi kävellessäni töihin eräänä aamuna pohdin, miten voin ymmärtää aborttilain muu-
toksen aikaista suomalaista 1960–1970-luvun keskusteluilmapiiriä, kun olen itse syntynyt 
vasta 1973. Puistossa oli kävelyllä myös oikeustieteen emeritusprofessori Pirkko K. Koskinen. 
Lähestyin häntä, kerroin tutkimuksestani ja pyysin häntä muistelemaan lainmuutosta edeltä-
neitä ja seuranneita aikoja omasta näkökulmastaan.

20  Lisäksi olen käynyt seuraavat keskustelut: keskustelu aborttiterapiaa kehittäneen brittiläis-
meksikolaisen hahmoterapeutin Isabelle Bournen kanssa(Lontoo 2004), keskustelut kana-
dalaisen Catholics for Free Choice -järjestön edustajien, torontolaisen feministisen abort-
tiklinikan lääkärin ja toiminnanjohtajan sekä kunnallisen terveydenhuollon aborttiklinikan 
johtavan lääkärin kanssa(Toronto 2007). Keskustelu aborttikokemuksista koulutuksessa 
YTHS:n 20 lääkärin kanssa (Helsinki 2006).
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Kirjassa Etnografia metodologiana määritellään etnografia eettiseksi koh-
taamiseksi, jossa tutkija asettuu kuuntelemaan tutkimukseen osallistuvia ih-
misiä heidän merkityksenantoaan kunnioittaen ja samalla tunnustaen, että 
heidän tietonsa ei voi olla täysin hänen tietoaan. Samassa yhteydessä etnogra-
fia määritellään Beverley Skeggsin sanoin tapana nähdä toisin. (Lappalainen 
2007,10). Verratessani menetelmääni etnografiaan teen tulkintaan liittyvän 
tutkimuseettisen teon ja muistutan naisten kokemusten välimatkoista. Moni 
tutkimukseni kertojista toi esiin, kuinka vaikeaa aborttikokemusta oli kom-
munikoida ulkopuolisille, miten hankalaa aborttia haluavana tai abortin 
kokeneena oli tulla ymmärretyksi huolimatta yhteiseksi oletetusta kielestä 
tai kulttuurista. Kertomuksia lukiessani huomasin myös, että naiset antavat 
merkityksiä aborteilleen erilaisissa merkitysmaailmoissa: pienten lasten äidin, 
vuosisadan alussa syntyneen maaseudulla asuvan naisen, kristillisesti vakau-
muksellisen abortinkokijan ja nuoren feministin maailmat – vain muutamia 
karkeita eroja mainitakseni – voivat jakaa joitakin puhetapoja, mutta olla 
myös hyvin kaukana toisistaan. Näiden eri maailmojen huomioon ottami-
nen, näkeminen, kuuleminen ja ymmärtäminen vaativat lukijalta ja tulkitsi-
jalta matkustamiseen rinnastettavissa olevaa vaivannäköä. 

Filosofi Marìa Lugones näkee pyrkimyksen ymmärrykseen maailmanmat-
kailuna. Maailmalla hän tarkoittaa tällöin toisistaan eroavia merkitysmaa-
ilmoja ja ottaa esimerkeiksi amerikkalaisia eroja etnisten ryhmien ja eri su-
kupolviin kuuluvien naisten välillä. Lugonesin mukaan mahdollisuutemme 
tulla ymmärretyksi on täysin riippuvaista toisista. Vasta se, että näemme 
vaivaa matkustaaksemme toistemme maailmoihin, tekee meistä ymmärret-
täviä, näkyviä ja kokonaisia. (Lugones, 1989.) Vaikka Lugones puhuu ame-
rikkalaisista maailmoista, joissa erot ovat ehkä jyrkempiä ja politisoidum-
pia, on matkustamisen teko ja erojen huomioiminen välttämätöntä myös 
ymmärtääksemme jotain niiden ihmisten maailmoista, jotka näyttäisivät 
olevan etnisesti, uskonnoltaan, ideologialtaan tai sukupuoleltaan lähellä 
tai ”samaa” kuin me. Matkustamisen idea auttaa lisäksi muistamaan, että 
tutkimus ei koskaan välitä kokemusta sellaisenaan, vaan tieto kokemuk-
sista matkaa ensin naisten omien tulkintojen kautta ja sitten vielä minun 
tutkimustulkintojeni läpi. Matka ei pääty siihenkään, vaan lukija tulkitsee 
tutkimustekstiä omista lähtökohdistaan omaan suuntaansa. 

3.3. Tunteet ja reflektio lähtökohtina 

Luennan aluksi näin vain karkeita erotteluja ja nekin suhteessa aborttikeskus-
telujen yksinkertaisimpiin yleistyksiin. Innostuin kertomusten moninaisuudesta, 
mutta lajittelu oli hapuilevaa. Joka lukukerralla naisten erilaiset motiivit ja elä-
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mäntilanteet tulivat elävämmiksi: kertomusten hiertymät, elämänolosuhteiden 
hankaluudet, hyvän elämän ja eettisyyden pyrkimykset liikuttivat. Kertomusten 
erot, tunnevivahteet, tarpeet ja toiveet konkreettisesti valvottivat pitkin öitä. Ne 
näyttäytyivät suhteessa niihin yleistyksiin ja yksinkertaistuksiin, joilla aborteista 
ja abortin kokijoista usein puhutaan, ja joiden peittoon naisten aborttikokemus-
ten variaatiot jäävät. Esimerkkinä näistä voisi mainita mielipidekeskustelujen 
kärjistyvät vastakkainasettelut abortin puolesta tai vastaan (ks. Tuomaala 2002, 
72), ja tutkimuksissakin toistuvat ajatukset Suomen naisystävällisistä ja tasaver-
taisista aborttikäytännöistä (ks. esim. Nätkin 1997; Julkunen 2002). 

Merja Laitinen on pohtinut sensitiivisyyttä tutkimusotteena analysoides-
saan hyväksikäyttöä kokeneiden miesten ja naisten kertomuksia. Yksi hä-
nen huomioimistaan sensitiivisyyden lajeista on toiminnallinen ja subjektii-
vinen herkkyys, jossa keskeiseksi nousee suhde tutkimuksen ihmisiin, tapa 
lähestyä heitä ja olla vuorovaikutuksessa heidän kanssaan (Laitinen  2004, 
53). Tämä tarkoittaa muun muassa haastattelututkimusta, jossa huomioi-
daan tutkittavien väliset erot, se, mitä kukin haastateltava haluaa tutkijalle 
antaa. Osaksi tätä otetta Laitinen ymmärtää vuorovaikutuksen tutkittavien 
kanssa, joka voi tarkoittaa tutkittavien osallistumista tutkimuksen tulkin-
toihin (em. 57; ks. myös Puuronen 2004, 51–61). 

Omasta tutkimuksestani puuttuu konkreettinen vastavuoroisuus, erityi-
sesti kirjoittajien kanssa. Olen saanut palautetta tulkinnoistani vain osalta 
haastateltavista ja kahdelta kirjoittajista.  Olen kuitenkin käyttänyt Lai-
tisen peräänkuuluttamaa sensitiivisyyttä apuna lukiessani. Olen käyttänyt 
huomioita omista tunteistani reitteinä päästäkseni tarkempiin, yksityis-
kohtaisempiin, monipuolisempiin ja empaattisempiin tulkintoihin naisten 
kertomuksista (vrt. Honkasalo 2008, 64–67). Lukutapani on siis toiminut 
tarkentavien kysymysten muodostamisen ja tiedon tuottamisen apuna.21 

Suhdettani kertomuksiin on koko matkan siivittänyt tahto ymmärtää ker-
rontaa myötätuntoisesti. Tähän en sisällytä kuvitelmaa siitä, että tietäisin, 
mitä kertoja on tarkoittanut tai halua päästä lähelle kertojan oletettua si-
sintä (vrt. Oinas 2004, 223). En väitä sensitiivisen lähiluennan kautta ym-
märtäväni tai tuntevani aineistoni naisia. Empatia on kuva halustani lukea 
kertomuksia huolella. Tuo halu on avannut silmäni kertomuksille, jotka 
kuvaavat kertojien elämän siirtymä- ja taitekohtia. 

21  Vastavuoroisuudesta tutkittavien kanssa kertovat myös Patti Lather ja Chris Smithies et-
nografiassaan HIV:n ja AIDS:n kanssa elävien naisten tukiryhmistä (Lather & Smithies 
1997,xv). Lather ja Smithies painottavat, että herkkyys ja vastavuoroisuus eivät ole vain 
yksiselitteistä ”äänen antamista” toisille, vaan kertomukset suodattuvat tutkijan kautta. Sen 
takia tutkimuksessa kuljettujen reittien kertominen on tärkeää(em. xiv).
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Näen kokonaisen yksittäisen kertomuksen siinä ilmenevien useiden teemo-
jen välttämättömänä ensimmäisenä kontekstina: kertoja on ihminen, jonka 
puhe ja kirjoitus ovat osa hänen elämänsä jatkumoa. Teemoja ei voi lukea 
täysin irrallaan niitä ensimmäisenä kehystävästä kokonaisesta aborttikerto-
muksesta, joka usein on myös (vähintäänkin viitteellinen) elämäntarina.
 
Luin uudestaan kertomuksia, joiden motiiveja en ensin ymmärtänyt yrittäen et-
siä johtolankoja kunkin kertomuksen sisältä ja suhteuttaen niitä vasta sitten ai-
neiston muihin kertomuksiin sekä ulkopuolisiin teksteihin, joihin ne viittasivat. 
Tuntiessani joitakin kertomuksia kohtaan välitöntä sympatiaa luin toistamiseen 
oivaltaakseni myös, mitä tekstistä en kuitenkaan ymmärtänyt, missä kohden sa-
mastumisen rajat kulkivat. Kertomukset myös puhuttelivat emotionaalisesti ja 
kutsuivat tuntemaan. Kertomalla tunteista osana aineiston tulkintaa ja ymmär-
tämistä yllytän lukijaa ajattelemaan tietämisen ja tuntemisen lähekkäisyyttä. 
Kertoessani aineistonluentani tunteikkaasta puolesta haluan tuoda pohdittavak-
si tunteiden ja tietämisen välisiä kytköksiä, joita myös aineistossa analysoin. 

Tunteminen on ollut osa aineistoon tarttumista. Sekä tunteminen että tun-
teiden huomiointi ovat myös tekoja tiedon lisäämiseksi, osa tulkinnan työtä 
(Laitinen 2004, 86; Honkasalo 2008, 65). Tunteilla reagoimisen ja tuntei-
den valjastamisen maastoa voi kuvata konkreettisella esimerkillä. Yhdes-
sä vaiheessa oli vaikeaa lukea eteenpäin, kun kertomus toisensa jälkeen 
kuvasi elämän ahtautta abortin aikoihin tai vaikeutta löytää ymmärrystä 
ja kuulijaa aborttipäätöksille. Itketti. Itkemisen (joka ei ollut tietoinen 
valintani: olisin lähes aina halunnut tehdä lukemisesta hieman helpom-
paa) myötä aloin löytää kertomusten erilaisten yksilöllisten erojen lisäksi 
myös sitä, mitä yhteistä naisten kertomuksissa on. Huomasin, että hyvän 
elämän halu ja tahto eettiseen toimijuuteen motivoivat useita kirjoituksia. 
Voisi sanoa, että itku toimi emansipoivan tutkimusotteen motivoijana. 
Tunteet saivat aikaan halun tuoda esille kertomusten teemoja niin mo-
nipuolisesti kuin mahdollista. Lisäksi ne herättivät halun mahdollistaa 
keskustelua, jota aborttiteeman ympäriltä puuttuu; kuulemista ja ymmär-
rystä, jota naiset toistuvasti kertomuksissa kaipaavat.  Itkemisestä voi siis 
avautua tietämisen ja kommunikoinnin mahdollistava väylä. Folkloristi, 
itkuvirsien tutkija Aili Nenola on hahmotellut itkemistä tutkimusottee-
na, kykynä ja haluna asettua tutkittavien asemaan (Nenola 2007; vrt. 
myös Haraway 1989 empatiasta tietämisenä). Samalla hän muistuttaa, 
että itkeminen tai muut affektiiviset reaktiot edellyttävät omien tunteiden 
hallintaa, ei vain tunteilua tutkittavien kanssa. Nenolan mukaan ”itke 
mutta tutki” -metodi edellyttää tutkijalta eräänlaista objektiivista empa-
tiaa. Nenolaa mukaillen ajattelen, että affektiivisissa reaktioissa voi olla 
analyyttisten tutkimuskysymysten alkuja. 
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3.4. Mahdollisuuksien kuvittelu

Aineistoni yllytti myös toiseen, emansipatoriseen lukutapaan (Berg 2008, 
54). Yritin lukea 39 kertomuksesta, miten naisten erilaisia toiveita voi-
si huomioida, millaiset olosuhteet antaisivat kullekin mahdollisuuden 
toteuttaa toimijuuttaan ja suuntautua tulevaisuuteen. Kertomuksille on 
tyypillistä omakuvan, omien mahdollisuuksien ja eettisen asenteen etsintä 
sekä lankojen päättely siihen, mikä elämässä on hyvää tai mahdollista. 
Potentiaalisuuksien lukeminen kertomuksista lähtee myös siitä, että olen 
lukenut kertomuksista niiden vastakohdat, asiat, jotka naiset kertoivat 
hiertyminä, vaikeuksina ja puutteina. 

Tässä kohden olen lukenut tarkkaavaisesti sitä, miten kertomukset lähesty-
vät vapautta. Joskus kertomuksen yksi päämäärä näyttäisi olevan emansipa-
torinen nimenomaan yksilöllistä valintaa painottavassa mielessä. Kaikissa 
kertomuksissa näin ei ole, vaan kysymys oman elämän mahdollisuuksis-
ta saattaa olla vaikeasti tulkittavassa suhteessa tai selvässä ristiriidassa it-
senäisen tahdon ja oman valinnan kanssa. Esimerkiksi joissain aineistoni 
uskonnollisissa kertomuksissa se, mikä kertojalle avaa hänen elämänsä 
potentiaalisuuksia, voi olla Jumalan puoleen kääntyminen ja luopuminen 
osasta omaa toimijuutta paremman hengellisen yhteyden löytämiseksi ja 
uskon vahvistamiseksi. Potentiaalisuuksien moninaisuuden huomioiminen 
on vaatinut sensitiivisyyttä ja kirkkaasti sekulaariliberaaleista feministi-
sistä lukulaseista luopumista mahdollisuuksien mukaan voidakseni löytää 
kunkin kertomuksen sisältä juuri sille ominaisen suuntautumisen ja mah-
dollisuuksille avautuvan luonteen. Tätä eroja huomioivaa emansipatorista 
asennetta on kehitetty feministisessä tutkimuksessa ainakin 1980-luvulta 
lähtien (Koivunen 1996, 103–104).

Kuvaamani lukemisen ja tulkitsemisen asenteet ovat paitsi tutkimuseettisiä 
valintoja myös kulttuurini minulle tarjoamia paikkoja. Tuntemisen voi tul-
kita kulttuurin kutsumana ja velvoittamana asenteena, jos abortti ymmär-
retään elämänkriisiksi (vrt. Wager 1999, 330). 

Tunteminen on paitsi houkutteleva myös epämukava ja tulkintaa rajaava 
positio. Olisi ehkä helpompaa ja uskottavampaa kuvata naisten kertomuk-
sia jotenkin suoraan eikä tekemällä tulkintoja niistä tunteiden läpi. Koska 
tuntevana tutkijana olen aineistoni kertojien ja tutkimuksen lukijoiden vä-
lissä, ei lukijoille koskaan päädy aitoja kertomuksia tai abortoivien naisten 
”todellista ääntä”. Analyysiäni rajaavat jatkuvasti itseäni eniten kiinnos-
tavat valinnat aineistosta ja luennat, joissa vilpittömistä pyrkimyksistäni 
huolimatta puhun usein naisten äänien päälle. 
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Liityn feministisen metodologian keskustelun jatkumolle tunteiden mer-
kityksestä tulkinnoille (Nenola 2007; Holland 2004) sekä valtapositioi-
den huomioimiseen tunteiden ja tutkimuksen  risteytyessä (Oinas 2004; 
Lather 2001). Naisten kertomuksiin samaistuminen ei tee minusta tasa-
arvoista tutkittavieni kanssa, vaan olen edelleenkin tieteellisen tiedon ja 
analyyttisten yleistysten tuottajana valta-asemassa suhteessa oman elä-
mäntarinansa tuottaneisiin kertojiin. Minulla ei ole kertomuksensa tut-
kimukseen antaneille abortin kokijoille muuta vastalahjaa kuin heidän 
kertomustensa analyysi, pyrkimys nostaa esiin lakonisia kertomuksia, 
hiljaisiakin ääniä sekä päästää naisten äänet kuuluviin myös kapinalli-
sissa ja voimallisissa muodoissaan. 

3.5. Hakuja ja luokituksia kertomusaineistoille

Edellä kuvasin, millä tavoilla lukuprosessi avasi aineistoa. Analyysi 
on muotoutunut paitsi aineistolähtöisesti myös suhteessa käsitteelli-
siin ajatuksiin ja keskusteluihin. Lukuprosessin kuluessa luokittelin 
kertomusaineistoani, ja valitsin keskeisteemat, joista analyysilukujen 
jaottelut ovat syntyneet.

Teemoittelin haastatteluja ensimmäistä kertaa vuonna 2000 pro gra-
du -tutkielmaani. Erittelin haastatteluista 20 teema-aluetta. Esioletta-
musteni 22 perusteella jo haastattelukysymyksiin nousseet teemat olivat 
kysymyksiä aborttipäätöksestä, abortoitavasta, naiseudesta ja äitiydes-
tä, abortin vaikutuksesta elämään. Osan teemoista haastateltavat tar-
josivat kysymysteni ohi. Näitä teemoja analysoin ensimmäistä kertaa 
gradujulkaisussani (Tuomaala 2002). Saadessani väitöskirjaani kerto-
muksia kirjoitusten muodossa ja ryhtyessäni tekemään uutta analyysiä 
tarkensin katseeni ensiksi kirjoituksiin. Tällöin aiemmasta analyysistä 
oli alussa apua sen näkemisessä, mitä uudesta aineistosta ylipäänsä voi-
si löytyä (teema-analyysistä vrt. Nousiainen 2004, 51). Elämäntilanne 
aborttipäätöksen aikaan, aborttipäätöksen kuvaus, kohtaamiset sairaa-
lassa, aborttikokemuksen jakaminen, suhteet toisiin ihmisiin, aborttiin 
liittyvät tunteet, kokemukset naiseudesta ja äitiydestä abortin yhteydes-
sä ja ajatukset olemassa olevista ja syntymättömästä lapsesta toistuivat 
myös kirjoitetuissa kertomuksissa.

22  Eskola ja Suoranta kutsuvat ydinolettamuksiksi sitä ajattelua ja teoreettista pohdintaa, joka on 
syntynyt tutkijan aiemmista kokemuksista ja vaikuttaa ensimmäisiin luokitteluihin (Eskola & 
Suoranta 2000, 78). Itse käytän esioletuksen käsitettä, sillä aluksi etsimäni asiat eivät enää 
tutkimukseni loppupuolella ole analyysini ytimessä.
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Luokittelu eteni vuoropuhelussa analyyttisen fokukseni kehittymisen kanssa. 
Jari Eskola ja Juha Suoranta kutsuvat tulkintateoriaksi sitä teorian vaihetta, 
jossa tutkija etsii aineistosta analyysiin soveltuvia yksiköitä kysymysten ja 
pohdintojen perusteella sisällöllisen teemoittelun jälkeen (Eskola & Suoranta 
2000, 82–83). Tämä tutkimusvaihe kesti pitkään: luin teoreettisia tekstejä ja 
aineistoja päällekkäin, jolloin aineisto osoittautui kiinnostavaksi juuri toimi-
juuden ehtojen kannalta, ja tekstit toimijuudesta auttoivat löytämään uusia 
kohtia kertomuksista. Seuraavaksi kuvaan tätä prosessia tarkemmin.

3.5.1. Havainnot kertomusten kokonaisuuksista

Uusilla lukukerroilla keskityin siihen, mitä kunkin kertomuksen sisällä ta-
pahtuu, miten kertoja itse kuvaa toimintaansa. Naiset kertovat paitsi yhtä 
kohtaa elämästään myös kertomusta itsestään tekojensa ja tunteidensa 
kautta (vrt. Hyvärinen 2004; Tuomaala 2004; Pohjola 1999). Usein kerto-
muksissa etsitään siltoja katkosten yli, yhtenäisyyttä sinne, missä oletettu tai 
todellinen kuulija ei ymmärrä tai kuule abortin merkitystä, kokonaisuutta 
sinne, missä koetaan eettinen epäonnistuminen tai (naiseuden tai äitiyden) 
rikkoutuminen. Tähän viittasin jo aiemmin kirjoittaessani kussakin kerto-
muksessa kuvastuvasta elämän kokonaisuudesta analyysin lähtöpisteenä.

Vaikka kirjoitusten ja haastattelujen keskeinen aihe on abortti, käsittelevät 
kertomukset myös useita muita teemoja. Myös folkloristi Asta Niemi toteaa 
tutkimuksessaan naisten puhuvan kertomuksissaan paitsi aborteistaan myös 
muista asioista (Niemi 1994, 30). Aborttikertomukset saattavat olla ajanku-
via, kuvauksia perhe- ja ystävyyssuhteista, omasta arjesta, tunne-elämästä, 
eettisestä ja uskonnollisesta pohdinnasta sekä toisinaan tiiviitä lisääntymi-
seen keskittyviä omaelämänkertoja. Kertomuksissa, joissa abortti on koettu 
kymmeniä vuosia sitten, punaiseksi langaksi saattaa nousta koko elämänker-
tomus, jossa abortti (tai abortit) nostetaan keskeiseksi käänteeksi. Tehdessäni 
kertomuksista tiivistelmiä tai sisältöselostuksia (vrt. Apo 1990, 65) yksittäiset 
elämät ja persoonallisuudet jäivät mieleen. Tein samalla huomioita, että ko-
kemuksia abortista kerrotaan useasta syystä, useaa kautta, erilaisiin kertomi-
sen keinoihin tukeutuen: aborttikertomus voi olla kuvaus elämän tragediasta, 
mutta se voi olla myös humoristinen kapinatarina tai tapahtumien lakoninen 
kuvaus. Tyypillistä on paitsi yhden kertomisen tavan nouseminen keskeiseksi 
myös erilaisten tapojen lomittuminen jossain kohti kertomusta. 

Aborttikertomuksissa painottuvat siis eri asiat. Niistä voi löytää naiseuden 
ja äitiyden jatkumoita ja katkoksia sukupolvien välillä, kun osa kertojis-
ta on syntynyt 1900-luvun alku- ja osa loppupuolella, ja jotkut vertaavat 
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itseään äitiinsä tai isoäitiinsä. Niissä tulee hahmotelluksi muun muassa, 
miten äitiyttä tai naisidentiteettiä ja niiden rajoja kerrotaan, ja millaiseksi 
käsit(teellist)etään ideaalinen suhde tai perhe. Kertomuksissa kuvataan yri-
tyksiä sopeutua havaittuihin naiseuden ja äitiyden ideaalikertomuksiin sekä 
sopeutumisen mahdottomuutta ja aktiivista liikehdintää vastavirtaan. 

Osa kertomuksista on noussut toisia keskeisimmäksi. Syynä on ollut 
se, että joissakin kertomuksessa kiteytyy ja tiivistyy useita muiden ker-
tomusten teemoja. Usein näin käy kertomuksissa, jotka ovat pitkiä ja 
huolellisesti kirjoitettuja. Käytän noin kahtatoista kertomusta huomat-
tavasti enemmän kuin muita. 

3.5.2. Paikat ja tilanteet kohtauksittain

Alkuperäiset teemojen erittelyt auttoivat haravoimaan aineistoa uudestaan, 
kun vertailin kertomuksia toisiinsa kohtauksittain. Kohtauksilla tarkoitan 
kertomusten pienempiä yksikköjä, esimerkiksi kertomuksen osaa, jossa ku-
vataan tapahtumia yhdessä paikassa – vaikkapa kuvaus abortista sairaalassa. 
Toisaalta kohtaus voi tarkoittaa keskustelua jonkun tietyn ihmisen kanssa, 
kuvausta rituaalista, kuvausta tunteesta tietyssä kohden aborttikertomusta 
(esimerkiksi tunteet päätöstä tehdessä taikka abortin jälkeen) tai kannanot-
toa suhteessa abortin etiikkaan. Satu Apo puhuu toistuvien perustapahtumi-
en etsimisestä kertomuksista yhtenä sisällönanalyyttisenä tutkimuksen vai-
heena (Apo 1990, 65). Vertailin keskenään näitä toistuvia kohtauksia ja sitä, 
mitä niissä tapahtuu. Sekä haastatteluista että kirjoitetuista kertomuksista 
olen poiminut teemoja nimenomaan tällaisten kohtausten mittaisina.

Kohtauksia luin kehkeytyvien tutkimuskysymysteni ehdoilla. Kiinnostuk-
seni kärki oli siinä, kuinka naiset kuvaavat toimintaansa tai toisaalta sitä, 
mitä heille tapahtui. Siksi ryhdyin merkitsemään teonsanoja, joiden olin jo 
huomannut toistuvan kertomuksissa. Poimittuani teonsanoja ja tapahtumia 
ryhdyin lukemaan niitä yhteydessä paikkoihin, tilanteisiin ja diskursseihin, 
joiden näin kertomuksissa toistuvan. Näistä toistuvista paikoista ja puhe-
tavoista alkoi hahmottua analyysin kokonaisjuoni. Huomasin, että nais-
ten kuvaamat toiminta ja tunteet saavat hieman eri muotoja kuvauksissa 
eri tilanteista: päätöstilanteessa, sairaalassa, kotona, kohtaamisissa toisten 
kanssa. Toiminnan mahdollisuudet ja ehdot alkoivat hahmottua myös suh-
teessa tunteisiin, moraaliin, äitiyteen, rakkauteen ja seksiin. Minua kiin-
nostivat erityisesti lisääntymiseen liittyvien mahdollisuuksien ilmaisut, sa-
mastumisen ja sukupuolittamisen paikat, kokijoiden hahmottama eettisyys, 
uskonnolliset kiinnittymiset sekä feministiset painotukset.
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Aloin myös laskea aineistosta toiminnan tapoja ja paikkoja, jotka toistuivat usei-
den naisten kertomuksissa siinä määrin, että niitä saattoi ajatella aborttikerto-
musten tavanomaisina uomina. Nämä olivat siis laajahkoja yksiköitä, joissa nai-
set kuvasivat omaa toimintaansa. Pääsin muutaman askeleen eteenpäin aineiston 
luokittelun ja teorian välisessä työstämisessä. Huomasin, kuinka merkittäviä pa-
risuhde ja perhe ideoina ja käytännössä olivat sille, mitä naiset tekivät, ja mitä 
he kokivat aborttitilanteessa tapahtuvan. Myös lääkärisuhde tuli näkyviin kerto-
muksissa erityislaatuisena suhteena, jota eri sukupolven naiset kuvasivat hieman 
eri tavoin. Koska lääkärin luvan saaminen on välttämätöntä abortin saamiselle, 
etsin kertomuksista sitä, kuinka naiset kuvasivat tämän välttämättömyyden. 

Tässä vaiheessa alkoi hahmottua näkökulma aborttitilanteiden kiinnittymisestä 
suhteisiin, eli siitä, että aborttipäätökset ovat paitsi yksilöllisiä ja rationaalisia 
myös suhteiden ja sosiaalisen ohjailemia. Päätin, että analyysini teema-alueiksi 
tulevat yksityinen päätöstilanne ja sen kytkökset parisuhteeseen ja perheeseen, 
lääkärikohtaaminen ja sen kytkökset lääketieteen ja lain ilmaisuihin, uskontoon 
ja/tai henkisyyteen viittaavat teemat sekä tunteisiin liittyvät teemat. Kaikilla alu-
eilla huomioni kiinnittyy toiminnan mahdollisuuksiin ja rajoihin. Tähän vaikutti 
samaan aikaan lukemani teoreettinen kirjallisuus toimijuudesta. Valitsin kokoa-
vaksi käsitteelliseksi tarkastelupisteeksi toimijuuden. Kentän käsitteen valitsin 
kuvaamaan niitä paikkoja, joiden toimissa, teksteissä ja puheissa toimijuuden 
ehdot rakentuvat. Näitä käsitteitä avaan tarkemmin seuraavassa luvussa.

En siis rajannut toimijuuksien etsintää aktiivisiin tekemisen ilmaisuihin 
vaan luin tekemistä ja tapahtumista laajemmin – ja näitä suhteessa paik-
koihin ja toistuviin puheen tapoihin. Tämä on mahdollistanut sen, että 
pystyn analysoimaan toimijuuden jatkumoja. Esimerkiksi päätöstilanteis-
sa olen aineistoharavani ansioista voinut tarkastella sekä aktiivista abor-
tista päättämistä että aborttiin päätymistä. Uskonnollisista teemoista olen 
voinut tarkastella sekä rituaalien tekemistä että vaikkapa syyllisyyden ja 
katumisen tunteita kristillisen Jumalan edessä. Olen voinut myös vertailla, 
kuinka yksi teema näyttäytyy eri kertomuksissa: esimerkiksi miten äitiyttä 
kuvataan ideaalina tai kokemuksena, miten äitiysideaalin kuvataan vai-
kuttavan omaan toimintaan, tai miten kuvataan itseä toimimassa äitinä.

Toimijuuden moninaisuuden tarkastelu ei lähtenyt vain käsitteellisestä kiin-
nostuksesta, vaan ensimmäiset ajatukset siitä sain jo lukiessani kirjoitettuja 
kertomuksia ensimmäistä kertaa. Kirjoitin tällöin tutkimuspäiväkirjaani: 
Huomaan, että poimisin aineistostani mielelläni helposti luokiteltavia tee-
moja. Silti monissa kohti kertomuksia tuntuu, että eräät kertomusten tois-
tuvat piirteet ovat minulle kaikkein vaikeimpia ymmärtää, ottaa vastaan, 
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luokitella ja analysoida. Yksi niistä on kertomuksessa toistuva rytmi tai 
teema, josta kertojat kuvaavat ”sumuna” tai ”suona”.

Kuvaukset sumusta, paljosta itkemisestä, häilymisestä ja suosta toistuivat 
joissain kertomuksissa nimenomaan aborttipäätösten kuvausten yhteydes-
sä. Ne saivat minut vakavasti pohtimaan, millaiset toiminnan kuvaukset 
ovat merkittäviä, ja mitä tunteet, jopa niissä vellominen, tarkoittavat suh-
teessa aborttipäätökseen, joka toimintana usein sanallistetaan valinnaksi.

Analyysiprosessin aikana olen keskusteluttanut luokittelukysymyksiäni 
aiemman tutkimuksen kanssa. Esimerkiksi tunteiden analyysiin sain apua 
Asta Niemen narratiivisen tutkimuksen huomiosta, että naiset viittaavat 
aborttikertomuksissaan tiettyyn kertomuskonventioon. Niemen kertojat 
sovittavat omaa kertomustaan eräänlaiseen neutraaliin aborttitarinaan ja 
vakuuttavat, että ”ei minua surettanut” tai ”mulle ei tullut mitään trau-
moja” (Niemi 1994 38,77). Huomasin, että omassa aineistossani kertojat 
viittaavat ainakin kahteen erilaiseen tapaan kertoa aborttia. Osa kertojista 
viittaa Niemenkin huomioimaan neutraaliin aborttikertomukseen ja kokee 
oman surunsa abortista rikkovan aborttikertomuksen normia. Toiset ker-
tojat taas kokevat oman päättäväisyytensä ja helpotuksen tunteensa traagi-
sesta normikertomuksesta poikkeavina ja kuvaavat saaneensa näistä paino-
tuksistaan tyrmistynyttä palautetta.

3.6. Kertomusten suhteet ympäröiviin teksteihin

Naisten kertomukset ovat heidän elämänjatkumoidensa ja abortin siihen 
synnyttämien katkosten intiimejä kuvauksia. Samalla ne ovat myös yhteisten 
ilmaisumuotojemme rajaamaa kommunikaatiota, joiden kautta kertojat jä-
sentävät paitsi omaa menneisyyttään myös abortin ja naisten vapautumisen 
historiaa (usein eksplisiittisestikin), eettistä paikkaansa (sosiaalisessa) maa-
ilmassa ja suuntautuvat tulevaisuuteen, jota kuvataan myös yhteisenä tois-
ten kanssa (vrt. Hyvärinen 2006). Sen lisäksi, että kertomus kertoo abortin 
kokevan henkilökohtaisesta merkityksenannosta, teksti ottaa osaa siihen 
merkitysten maailmaan, jossa abortti toteutuu kokemuksena ja ilmiönä 
suomalaisessa kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Satu Apo toteaa kertomusten 
olevan ”jonkun kommunikointia jollekin historiallisessa tilanteeessa” (Apo 
1990, 76). Ymmärrystäni kertomuksista puheena suhteessa toisiin tekstei-
hin ja historiallisiin tilanteisiin on avannut monipuolinen kontekstualisoiva 
aineistoni. Kertomukset ovat suhteessa siis itsensä ulkopuolelle, vallitseviin 
narratiiveihin (ks. Andrews 2004) tai kollektiiviseen tarinavarantoon (Hän-
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ninen 1999). Eskola ja Suoranta kuvaavat, että asioita voi sijoittaa erilaisiin 
yhteyksiin läheisistä vuorovaikutuskontakteista laajempiin tilannekonteks-
teihin saakka, joissa joku laajempi asia tai toiminta antaa kyseessä olevalle 
teemalle merkityksen (Eskola & Suoranta 2000, 50).

Kerroin edellä, kuinka rajasin analyysin alueet yksityisen alueella kuvat-
tuihin päätöksiin, lääkärikohtaamisiin, uskonnollisen/hengellisen kuva-
uksiin ja tunteiden käsittelyyn. Näitä kaikkia tarkastelen kontekstuali-
soivaan aineistoon – muun muassa aikalaiskeskusteluihin, mielipide- ja 
internetin kirjoitteluun, aborttilakiin, lääkäreiden eettisiin keskustelui-
hin – suhteuttaen. Esimerkiksi Kirkko & kaupunki -lehden mielipide-
kirjoitusten (Tuomaala 2001) sekä Suomen evankelis-luterilaisen kir-
kon eri tahojen eettisten kannanottojen analyysin mukaan ottaminen 
on rikastanut tulkintaani kristittyjen naisten kertomusten ideaaleista ja 
tavoista toimia. Yhtäältä tämä on auttanut ymmärtämään naisen roolia 
syntisenä ja katuvana, toisaalta kristillisten taustatekstien tunteminen 
on kannustanut etsimään toiminnan muunnelmia, sitä, mitä naiset ker-
tovat kristillisen naiskuvan toistamisen ohessa ja lisäksi.

Analyysini keskeinen dynamiikka ja kertomusaineistojen ja kontekstua-
lisoivien aineistojen lukeminen rinnakkain ovat palauttaneet minut kerta 
toisensa jälkeen kysymään, kuinka kuvata aborttikertomuksissa ilmenevän 
oletuksenmukaisen, tavanomaisen ja sopeutuvan toiminnan suhdetta niissä 
ilmenevään refleksiiviseen ajatteluun ja omaehtoisiin valintoihin ja – mikä 
tärkeintä – kuinka kuvata näiden toiminnan tapojen välisiä suhteita ja eri-
laisia maastoja. (Vrt. Alasuutari 1999, 224–228). 

Kuten Pertti Alasuutari toteaa, laadullisessa tutkimuksessa näkökulmat ja 
abstraktiot muuttuvat aineiston mukana erityisesti siitä löytyvien poikke-
usten myötä (Alasuutari 1999, 15–16). Minunkin aineistostani lopulliseen 
analyysiin päätyi sekä alusta asti havaitsemiani teemoja että niitä, jotka 
haastoivat ymmärrystäni ja aikaisempia käsitteellistyksiäni.
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4  TEORIA JA KÄSITTEET 
ANALYYSIN VÄLINEINÄ

Toimijuuteen fokusoiminen on tärkeää, koska julkisuudessa käydyt 
keskustelut abortin kokemuksista hahmottavat abortoimisen ja abor-
toivan naisen ristiriitaisesti. Abortti ymmärretään suomalaisessa nyky-
yhteiskunnassa autonomisen yksilötoimijuuden merkitysten kautta, ja 
oikeus aborttiin nähdään usein jo toteutuneena ja olemassa olevana 
naisten oikeutena. Huolimatta tästä toteutuneeksi ajatellusta ”abortin 
vapaudesta” (Ritamies 1998, 16) useissa teksteissä abortista naisten 
kokemus ja toimijuus jäävät marginaalisiksi tai näkymättömiin. Abor-
tissa merkittäviksi toimijoiksi saattavat piirtyä sikiön, universaalin mo-
raaliteorian, lääkärin tai (maskuliinisen) Jumalan hahmot. Silloinkin 
kun naiset esimerkiksi mielipidekirjoituksissa kuvataan vastuullisiksi 
abortista, heitä ei yleensä kuvata oman elämänsä toimijoina, vaan tilal-
la on yleistyksiä naisista, heidän motiiveistaan ja arvomaailmastaan.

Tutkimusaineistoni kertoo, kuinka kokemus abortista on mahdollista 
tulkita ja suhteuttaa osaksi elämää tässä ajassa ja kulttuurissa: vuosi-
tuhannen vaihteen Suomessa. Analyysi tarkentuu siihen, miten ilmai-
suissa muotoutuvat toimijuudet piirtävät esiin abortin kokijan itseyt-
tä, kerrottua ja elettyä sukupuolta. Tarkastelen kertomuksia aborttiin 
liittyvien tekstien ja keskustelujen avulla, osana sosiaalista maailmaa. 
Luen siis kertomuksia konteksteissaan. Kontekstuaalisuus tarkoittaa 
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yksinkertaisimmillaan, että kokemuskertomusten ilmaisut ovat muo-
toutuneet suhteessa kulttuurimme aborttiin liittyviin teksteihin (vrt. 
Liljeström 2004,142). Niiden tarkastelu auttaa ymmärtämään abortin 
kokemusten ja abortti-ilmiön sijoittumista aikaan, paikkaan ja yhteis-
kunnallisiin muutoksiin. 

Vaikka otan huomioon naisten kertomia aborttiensa taustoja, en tutki esi-
merkiksi sitä, mistä abortit yleisimmin johtuvat, tai miten niiden määrää 
voitaisiin vähentää. Kysyn, kuinka kertomukset kumpuavat yhteisestä mer-
kitystodellisuudesta ja samalla osallistuvat tuon todellisuuden rakentami-
seen (vrt. van Dongen 1998, 171–175).  Toimijuuden variaatioiden avul-
la valaisen, miten merkityksenanto ja toiminta estyvät ja mahdollistuvat 
ihmisten kesken sekä ihmisten ja institutionaalisten rakenteiden välisissä 
suhteissa, ja kenellä tai millä kuvataan olevan valtaa ja vaikutuksia näihin. 

4.1. Sosiaaliseen juurtuva toimijuus

Toimijuuden rajat ja mahdollisuudet ovat ruumiillisia ja juurtuvat historiaan. 
Tämä huomio on peräisin bourdieulaisesta toimijuusteoriasta ja sen feministi-
sistä kehittelyistä. Sama huomio on merkittävä myös viimeaikaiselle sukupuo-
lisensitiiviselle uskonnontutkimukselle, johon työni suhteutuu. Näiden avulla 
tuon esille toimijuuden saumautumista sosiaaliseen, diskursiivisten merkityk-
senantojen ja käytäntöjen kautta – sekä tekstin ja puheen kiinnittymiä ruumiil-
lisuuteen, kokemukseen ja toimintaan. Toimijuuden analyysillä haluan esittää 
kysymyksiä merkitysten rakentumisen kaksisuuntaisuudesta: siitä, miten mer-
kitykset ja normit välittyvät ihmisten elämiin ja ruumiisiin ja kuinka ja missä 
määrin ihmiset toisaalta itse muokkaavat merkitysten rakentumisen ehtoja.

Kuinka sitten tarkemmin ottaen on mahdollista analysoida toimijuuden 
paikkoja, ihmisten asettumista niihin tai niitä vastaan? Sosiologi Pierre 
Bourdieun mukaan toimijuus syntyy suhteessa kenttään. Kentän hän tul-
kitsee suhteellisen itsenäiseksi sosiaalisen toiminnan alueeksi, jolla on omat 
sääntönsä. Bourdieulle mikä tahansa sosiaalisen toiminnan tai vuorovai-
kutuksen alue voi olla kenttä niin kauan, kun sillä on omat toimintalogiik-
kansa, pelisääntönsä ja resurssinsa. Toimijuus muotoutuu suhteessa näihin 
kentän asettamiin reunaehtoihin, jotka ihmiset omaksuvat ajan myötä käy-
täntöjen kautta. Bourdieu on kirjoittanut toimijuudesta habituaalisena, ja 
kiinnittänyt käsitteen avulla huomiota toiminnan vähemmän tiedostettui-
hin puoliin, sekä muotoutumiseen rakenteen ja yksilön rajalla. Habituksen 
käsite kuvaa sekä yksilön kykyä toimia mielekkäällä tavalla että kulttuurin 
asettamia rajoja yksilön toiminnalle yhteiskunnassa. (Bourdieu 1990.)
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Jotta käsitteellinen kehykseni olisi sensitiivinen aborttiin liittyvien toimi-
juuksien jännitteille, ei ole yhdentekevää, millaisena sitä sovellan. Siksi teoreet-
tinen lähtökohtani tekee eroa joihinkin ymmärryksiin toimijuuksista. Toimi-
juuden ajatus assosioituu helposti nimenomaan autonomiseen ja aktiiviseen 
yksilöön toimijana ja toiminnan lähteenä (Heiskala 2000, 189; Virkki 2004, 
25). Toimijuuden käsitteen voikin nähdä polveutuvan rationaaliseen valintaan 
ja autonomisen, yksilöön fokusoivasta toimijuuden määritelmästä (Heiskala 
2000). Aktiivisen, riippumattoman ja yksinomaan järkiperäisen yksilötoimi-
juuden ideat ja ideaalit muovaavat myös mielikuvia ja puhetta siitä, miten nais-
ten on mahdollista toimia ja tehdä päätöksiä aborttitilanteessa. 

Naistutkimuksessa emansipaation ja vastarinnan käsitteiden kautta on usein 
tarkasteltu naisten toimintaa maailmassa, ja aktiivinen, yhteiskunnalliseen 
muutokseen tähtäävä toimijuus on nähty kiinnostavana ja huomion arvoisena 
(Koivunen 1996; Ronkainen 1999; McNay 2003). Tämä toimijuuden fokus 
on yhä tärkeä lähtökohta naistutkimuksessa. Sen avulla onkin mahdollista 
tutkia naisten kykyjä ja taitoja vallata oma paikkansa joskus myös alistetusta 
positiostaan käsin. Esimerkiksi Laura Leming tarkastelee tutkimuksessaan 
katolisten naisten strategisia vastarintatoimijuuksia (Leming 2007). Diana 
Tietjens Meyers puolestaan luokittelee naisten yksilöllisiä ja yhteisöllisiä toi-
mijuuden kykyjä, joiden avulla ja joita vahvistamalla on mahdollista toimia 
vastoin kapeaa kulttuurista naiseuskuvastoa (Tietjens Meyers 2002). Pyrin 
huomioimaan analyysissäni myös toimijuuksien yksilöllisiä painotuksia. Pi-
dän kuitenkin tärkeämpinä niitä tutkimusotteita ja käsitteellistyksiä, joita on 
tehty toimijuuden käsitteen hienosyistämiseksi.

Feministisesti painottuneessa tutkimuksessa on huomioitu myös tunteiden 
merkitystä toiminnalle (Virkki 2004, 40–67), toimijasubjektin haurautta 
(Anderson 1998, 2003) ja häilyvyyttä (McNay 2003) sekä toimijuuden 
juurtumista ruumiiseen (McNay 1999). Marja-Liisa Honkasalo on ana-
lysoinut pohjoiskarjalaisen sydänsairastamisen ”pieniä toimijuuksia”, esi-
merkiksi sietämistä ja ei-mitään-mahtamista (Honkasalo 2008, 79–80). 
Naisten uskonnollisuutta viime aikoina tutkineista käsitettä ovat avanneet 
muun muassa antropologit Saba Mahmood (Mahmood 2005) ja Abby Day 
(Day 2008), sekä sosiologi Sarah Bracke (Bracke 2008). He ovat tehneet 
tutkimusta sellaisten nykynaisten uskonnollisuudesta ja toiminnasta, joiden 
elämässä patriarkaaliset uskonnolliset arvot ja valinnat ovat keskeisiä. Pa-
laan näihin toimijuuden käsitteen muunnelmiin myöhemmin. 

Klassikoksi muodostuneessa tutkimuksessaan In a different voice, psykologi 
Carol Gilligan tulkitsee naisten moraalista toimintaa aborttikertomuksissa 
(Gilligan 1982). Gilligan havainnoi aborttikertomusten valossa moraali- ja 



50

kehityspsykologisten teorioiden hierarkkisia sukupuolittuneita kahtiajako-
ja. Näissä miehille artikuloidaan Gilliganin mukaan riippumaton moraali-
nen toiminta ja täten aikuisen ihmisen status, kun taas naisille ominainen 
relationaalinen moraali jää moraaliteorioiden malleissa alemmalle asteelle 
osattomaksi kypsästä aikuisuudesta. Gilligan keskittyy naisille ominaisen 
moraalisen äänen mahdollisuuksien tutkimiseen. Gilliganin naisten ääntä 
painottavaa tutkimusta on kritisoitu usealta taholta muun muassa essentiali-
soivasta sukupuolikäsityksestä (Cameroon 1996, 101), jonka dikotomia vie 
pohjaa sukupuolille yhteiseltä merkitysten maailmalta (Code 1988, 199). Kri-
tiikki on mielestäni aiheellista. Kritiikin jälkeenkin näen kiinnostavana tavan, 
jolla tutkimuksessa nostetaan esiin moraalisen toiminnan erilaisia (joskin täs-
sä vain kahdeksi sukupuolittuneita) tapoja sekä tarkastellaan kriittisesti ai-
empien moraalipsykologisten ajattelu- ja puhetapojen rajoja. Autonomisen ja 
relationaalisen toiminnan ja tietämisen teemat ja näiden sukupuolittuminen 
ovat askarruttaneet myös toimijuuden käsitteen kehittäjiä ja sitä kehykse-
nään käyttäviä tutkijoita (Anderson 2003; McNay 2003; Virkki 2004). 

Analyysissäni relationaalisuus on tärkeää kahdella tasolla. Kiinnitän huomiota 
ensinnäkin siihen, miten ihmiset kertovat kokemuksistaan ja ajattelustaan sijoit-
taen ne keskusteluihin toisten kanssa. Merkitykselliset suhteet on yksi konkreet-
tinen taso, jolla toimijuus sosiaalisesti rakentuu. Toisaalta toimijuuden analysoi-
minen suhteissa tarkoittaa sen tarkastelua, kuinka kertomukset ja toimijuudet 
niissä rakentuvat kiinnittyessään tiettyjen merkityksenantojen ja käytäntöjen 
kentille. Havainnot kenttien tarjoamien mahdollisuuksien eroista tuovat itse-
näisen toimijuuden näkökulmaan konkreettisia, ruumiillisia ja poliittisia pai-
kannuksia. Toimijuuden näkeminen historiallisissa ja sosiaalisissa konteksteis-
saan antaa mahdollisuuden tutkia aborttiin liittyvien vapauksien ja oikeuksien 
ehtoja. Carol Gilligan esittää yhden näistä ehdoista tulkitessaan, että moraalisen 
toimijuuden ideaali on kehityspsykologiassa ja moraalifilosofiassa rakentunut 
autonomian ja rationaalisuuden maskuliinisiksi mielletyille ideaaleille. Gilliga-
nin esittämä maskuliininen, moraalisen toiminnan ihanne on paikannettavissa 
aineistostani, mutta pyrin tutkimuksessani myös ottamaan huomioon sukupuo-
lipositioiden moninaisuuden ja erot. Eri kentillä erilaiset tavat toimia tai perus-
tella toimintaa synnyttävät ymmärrystä ja vastakaikua. Kentistä riippuen tietyt 
tavat toimia ja ilmaista itseään aukaisevat mahdollisuuksia yhteyteen, ymmär-
rykseen tai uuden toiminnan aloittamiseen. Myös moraalisen toiminnan paikat 
– se mikä kulloinkin koetaan, ymmärretään ja tulkitaan moraali(se)ksi – avau-
tuvat eri tavoin eri kentillä sukupuolittuville toimijoille.23 

23  Myös yhteiskuntatieteilijä Suvi Ronkaisen analyysi paikasta tulee lähelle sitä, miten analy-
soin aineistoni paikkoja. Ronkainen näkee paikan sekä symbolisena, materiaalisena ja fyy-
sisenä toimintaympäristönä että yhteydessä tilanteeseen, jossa paikka on myös kulloisenkin 
ajan määrittämä. (Ronkainen 1999,23.)
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Toimijuuden muodostumista on tärkeää tutkia kussakin kulttuurisessa yhtey-
dessään, erityisillä merkityksenannon kentillä, niiden diskursseihin ja käytäntöi-
hin juurtuvana. Tähän tutkimusnäkökulmaan on kentän ajatuksen lisäksi vai-
kuttanut Saba Mahmoodin tutkimus egyptiläisten islamistinaisten elämästä ja 
uskonnonharjoituksesta, erityisesti sen teoreettinen linjaus, jonka mukaan toi-
mijuuden käsitettä ei voi kiinnittää etukäteen, vaan se on hahmoteltava niiden 
aineistosta esiin tulevien ilmaisujen kautta, jotka mahdollistavat tietyt olemisen, 
vastuullisuuden ja maailmaan vaikuttamisen muodot (Mahmood 2005, 14–15). 
Vain näin voidaan Mahmoodin mukaan tavoittaa jokaisista erityisistä historial-
lisista ja kulttuurisista toimijuuden ydinkohdista niille keskeisiä piirteitä. 

Uskonnollisessa, eettisessä ja poliittisessa puhetavassa aborttiin liittyvät 
arvot ovat moraalisen maailman rakennusaineksia. Tarkastelen, millä ta-
valla kertomuksissa näkyvät nämä diskursiiviset maailmat, joihin naisten 
toimijuudet monisyisesti kiinnittyvät. Historioitsija Joan Scott määrittelee 
diskurssin historiallisesti, sosiaalisesti ja institutionaalisesti erityiseksi väit-
teiden, käsitteiden, kategorioiden ja uskomusten rakenteeksi (Scott 1997, 
760). Toimijuudet lähtevät rakentumaan näissä diskurssien risteyksissä.

Diskursseista analyysini jatkuu käytäntöjen sekä institutionaalisten ra-
kenteiden suuntaan kertomusten ottaessa niitä viittauspisteiksi ja tapahtu-
mapaikoiksi. Tässä kohden kentän käsite tulee tutkimukselleni tärkeäksi. 
Bourdieun mukaan kaikkiin kenttiin sopivaa teoriaa ei voi olla, vaan kuta-
kin kenttää varten on empiirisessä tutkimuksessa rakennettava kentän syn-
nyn sosiaalinen topologia tai positioiden kartta. Kenttä mahdollistuu yhtei-
sen käsitteellisen maailman kautta, mutta toisaalta sitä leimaa kamppailu 
merkityksistä ja asemista. Asemien sijoittuminen suhteessa kunkin kentän 
valtaan ja resursseihin määrittää asemien haltijoita, toimintaa ja niiden 
suuntia. Bourdieun mukaan se, mikä määrittyy kentäksi, jolla habituksen 
rajaamat toimijuudet syntyvät, on löydettävä kustakin tutkimusaineistosta. 
(Bourdieu & Wacquant 1995, 122–125.)

Tulkitsen kenttien kiinnittymiskohtina niitä ilmaisutapoja ja käytäntöjen 
paikkoja, joiden kautta naiset kertomuksissaan toistuvimmin kulkevat, ja 
joiden kautta he kertomuksiaan kuljettavat. Näitä kenttiä käsittelen ana-
lyyttisen erittelyn takia ensisijaisesti erillisinä. Tuon silti esille myös kohtia, 
joissa aineistoni kertomukset liikkuvat selvästi eri kenttien rajoilla tai liittä-
vät toiminnassaan yhteen useamman kentän diskursseja ja käytäntöjä.

Bourdieu määrittää toimijuuden keskeiseksi ymmärtämisen välineeksi habi-
tuksen. Sen voi ymmärtää kentän merkityksistä ja käytännöistä ruumiiseen 
sisäistyneiksi reiteiksi, joiden kautta ihminen toimii sosiaalisessa ja sosiaalinen 
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ihmisessä. Bourdieun tulkinnassa kenttä ja habitus ovat erottamattomia. Sosi-
aalista toimintaa on siis tarkoituksenmukaista tarkastella kentän ja habituksen 
toisiaan muovaavuuden kautta (Bourdieu & Wacquant 1995, 158–159). Itse 
pyrin analyysissäni osoittamaan, mitä on tapana tehdä, ja kuinka se, mikä on 
tapana, rajaa sosiaalista ja yksilöllistä todellisuutta. Samalla otan Bourdieun ja 
häntä tulkitsevan Lois McNayn tavoin huomioon, että toimintamme rutiinit 
ja tottumukset sekä institutionalisoituneet käytännöt myös luovat paikkoja, 
joiden kautta voi ilmaista itseään, toimia ja elää (Bourdieu & Wacquant 1995, 
165; McNay 2000 34–36). Analyysin tarkoitus on hahmottaa sosiaalisen toi-
minnan rutiineita ja juurtumia. Tämä ei tarkoita yritystä nähdä toiminnan tie-
dostamatonta puolta vaan niitä tottumuksia, jotka ovat niin tavanomaisia, että 
niitä ei useimmiten huomata eikä tuoda keskustelun ja reflektion kohteeksi 
(vrt. Jokinen 2004, 300). Myös hitaiden, arkipäiväisten ja ei-emansipatoristen 
ajattelun ja toiminnan variaatioiden ottaminen analysoitavaksi on tutkimus-
poliittinen valintani. Vain tällä tavoin on mahdollista lukea aineistoa naisten 
elämän, toiminnan ja orientaatioiden eroja huomioiden.

4.2. Ruumiillisuus ja historiallisuus merkitysten juurruttajina

Kertomukset aborttikokemuksista ovat yhteydessä siihen, mitä ajatte-
lemme ja kerromme miehestä, naisesta, vapaudesta, seksistä, parisuh-
teesta, lisääntymisestä, perheestä sekä oikein ja väärin tekemisestä. 
Abortti sinänsä ei ole toistuvaa toimintaa, mutta raskaudenkeskeytykset 
ja kertomukset niistä kiinnittyvät tuttujen merkityskimppujen kautta 
opittuihin sukupuolittuneisiin käytäntöihin.

Naiset kokevat abortin ruumiissaan ja ruumiinsa kautta. Kertomuksissa 
se tarkoittaa konkreettisia ruumiiseen liittyviä muistoja aborttitilanteis-
ta. Lisäksi se tarkoittaa niitä tapoja, joilla abortti sovitetaan omaan ku-
vaan itsestä ja omasta elämästä: tuottaako se katkoksen kokemukseen 
omasta ihmisyydestä ja naiseudesta, vai onko abortti päätös ja teko, 
jonka voi mieltää ja tuntea osaksi elämäänsä?

Lähtiessään kartoittamaan sukupuolten asemaan ja toiminnan mahdolli-
suuksiin liittyviä muutoksia teoreettisesti ja empiirisesti sosiologit ja ant-
ropologit ovat käyttäneet viime aikoina viittauspisteenään Bourdieun kä-
sitystä toimijuudesta, jossa sosiaalinen muotoutuu ja kiinnittyy ruumiiseen 
käytäntöjen kautta. (McNay 1999, 2000, Reay 2004, Lester 2005, Krais 
2006.) Bourdieun mukaan habitus on ruumiiseen kerrostunutta historiaa, 
joka on sisäistynyt toiseksi luonnoksi ja siten unohtanut historiansa. (Bour-
dieu 1990, 56.) Habitus – jonka Bourdieu esittää toiminnan muotoutumisen 
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keskiönä - on sosiaalisen kentän pelisääntöjen ruumiillistumista tapaisuu-
deksi. Se, miten on tapana tehdä, ei ole pääasiallisesti tietoisten arvioiden 
varassa, vaan rutinoituneista reiteistä tulee luonteenomaisia. Tekemisen ja 
ajattelun reitit tulevat toistuvien käytäntöjen kautta osaksi ruumiillisuut-
tamme. (Bourdieu & Wacquant 1995, 170; McNay 2000, 32). Ymmärrys 
sosiaalisen toimijuuden ruumiillistumisesta rutiineissa on tärkeää lähtiessä-
ni analysoimaan aineistoni toimijuuden laatuja. 

Tarkastellessani merkitysten ruumiillistumista huomioin ruumiiseen arki-
ajattelussakin assosioituvia asioita kuten raskauden kokemusta. Ruumiil-
lisuuden ja merkityksenannon yhteyden analysointi tuo näkyviin, millaisia 
tapoja kokea naiseus ja äitiys kertomukset luovat. Nämä rakentuvat kerto-
muksissa paitsi sisäisinä ja yksityisinä asioina myös tekoina ja asettumisina 
suhteessa institutionaalisiin käytänteisiin. Abortin kokija kulkee abortti-
prosessissaan diskurssien ja käytäntöjen rakentamissa paikoissa. Hän koh-
taa lääkärin, joka hyväksyy aborttipäätöksen ja mahdollisesti terapeutin 
tai uskonnollisen yhteisön, jonka avulla rakentaa itseä ja elämänjatkumoa 
aborttipäätöksen jälkeen. Kertomuksissa kuvatuissa kohtaamisissa aborttia 
kokevaa ruumista muokataan, jäsennetään ja sukupuolitetaan. Myös tietä-
minen ja päätöksenteko rakentuvat niiden asenteiden ja toiminnan tapojen 
kautta, joita kulttuurimme sukupuolen ja seksuaalisuuden diskursseissa ja 
käytännöissä juurruttaa ruumiisiimme.

Sillä, että otan analyysissani huomioon toimijuuden ruumiillistuneet juu-
ret, on seurauksia sille, miten hahmotan vapauden ja muutoksen mah-
dollisuuden. Bourdieun ymmärrys sosiaalisesta sisältää ajatuksen, että 
kulttuurin ja yhteiskunnan merkityksenannot voivat muuttua, mutta 
muutokset ovat hitaita (Bourdieu & Wacquant 1995, 161). Eeva Jokinen 
on soveltaen suomentanut Bourdieun habituksen tapaisuudeksi. Hänen 
mukaansa tapaisuuden kautta voidaan tutkia sitä prosessia, jossa yhteis-
kunnallinen menee ruumiillisen ”sisään” ja ruumiillinen yksilö vuoros-
taan menee yhteiskunnan ”sisään” (Jokinen 2005, 50). Tutkiessaan arki-
sia sukupuolitapaisuuksia muun muassa kotitöiden jakautumista Jokinen 
määrittää sukupuolitapaisuuden kulttuurisesti, poliittisesti ja institutio-
naalisesti rajatuiksi teoiksi ja toiminnaksi. Rajat eivät määritä toimintaa 
kokonaan, vaan totunnaisetkin teot sisältävät mahdollisuuden toisin teke-
miseen. Jokinen esittää, että pienet muutoksen siemenet sisältyvät nimen-
omaan arkisen toiston tekoihin. (Jokinen 2005, 32–33). Myös tässä tut-
kimuksessa ruumiillisuus tarkoittaa elettyyttä, sitä, että merkitykset eivät 
ole pysyviä vaan elävien kokemusten ja tekojen kautta muovautuvia. So-
siaaliset käytännöt ovat juurtuneet ruumiillisiin ihmisiin, joiden toiminta 
on osin sattumanvaraista ja tapahtuu monilla kentillä. 



54

Abortissa koettavat ruumiillisuus ja sukupuoli eivät aineistoanalyysissäni 
näyttäydy vain luonnollisina tai itsestään selvyyksinä. Ruumiin kokemis-
ta määrittävät myös esimerkiksi epäröinti ja neuvottelu omasta suhteesta 
raskauteen tai vaikkapa ruumiin merkitysten työstäminen abortin jälkeen. 
Ruumiillisuuteen liittyvä ajallisuus on yksi elementti, jonka kautta nämä 
neuvottelut avautuvat. 

Yksittäiset kertomukset jäsentyvät ajallisuuden kautta (vrt. Hyvärinen 
2006, 28–29). Kun naiset puhuvat ja kirjoittavat aborteistaan, he tarkas-
televat heille jo tapahtunutta asiaa ja päättelevät sen merkityksiä kerto-
muksessaan. Näin he luovat itsestään kuvaa ajassa kysellen: mitä tein, mitä 
teen nyt, ja miten elän tästä eteenpäin. Kristillisessä vertaistukiryhmässä 
käyneiden kertomuksissa toimintaa ja kokemusta järjestetään korostaen 
aborttia menneisyyden painolastina, katumisprosessin tärkeyttä sekä uutta 
elämää yhteydessä Jumalaan. Kaikissa kertomuksissa ei ole näkyvillä näin 
latautunutta ajallisuutta, mutta kaikissa kertomuksissa on säikeinä men-
neen toiminnan arviointia ja tuon arvioinnin kautta nykyhetkeen ja tule-
vaan toimintaan suuntautumista.

Se, millaisen merkityksen abortti saa tehtynä tekona tai koettuna kokemuk-
sena, löytyy yhteisestä merkitysvarannosta (Hänninen 1999, 50), johon 
osassa kertomuksia viitataan ajallisten jatkumoiden kautta. Kertojat hei-
jastavat ruumiillisuuttaan, toimintaansa ja omakuvaansa sukupolvien ket-
jussa, suhteessa äiteihinsä ja isoäiteihinsä sekä viime vuosisadalla naisten 
asemassa tapahtuneisiin muutoksiin. Tämä kertoo ruumiillisuuden histori-
allisuudesta. Naiset ottavat historiaan uusia otteita elämällään, toiminnal-
laan ja kerronnallaan. Samalla he asettavat omaa sukupuoltaan ja toimi-
juuttaan osaksi yhteisesti ymmärrettävää aikaa. (Vrt. Ronkainen 1999, 213 
sukupolven ja sukupuolen eletyistä suhteista.)

Ajallisuuden ja historiallisuuden suhdetta merkityksenantoon voidaan 
käsittää kulttuurin kerrostumisena meihin tai diskurssien kaivertumise-
na ruumiiseemme. Mutta olemme eläessämme muutakin kuin menneen 
merkityksen kasaumia tai kaiverruspintoja: toiminnassa ja reflektiossa 
myös muokkaamme kerrostumia, elämme nykyhetkeä ja ennakoimme 
tulevan toiminnan mahdollisuuksia (McNay 2000, 38). Analyysissä-
ni tarkastelen aborttiin liittyviä tunteita rakentuneina ja rakentuvina, 
abortin moraalia muuttuvana ja kysymyksiä abortin oikeuksista kes-
keneräisinä. Ajatus aborttiin liittyvästä vapaudestakin on historialtaan 
nuori. Erityisesti aineistoni vanhemmat naiset suhteuttavat kertomuk-
sissa itseään 1960-luvulla tapahtuneisiin seksuaalisen vapautumisen ja 
naisten oikeuksien muutoksiin.
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4.3. Toimijuuden muunnelmat, muutosten mahdollisuudet

Tarkastelen toimijuuksia aktiivisesta ja emansipatorisesta huomaamatto-
maan ja rutiininomaiseen, habituaaliseen. Erilaisten toimijuuksien esiin 
tuomisen lisäksi olen kiinnostunut sävyistä: voivatko toistaminen ja rutiini 
joskus tarkoittaa aktiivisen toiminnan mahdollisuutta, ja onko vapaudella-
kin ajatuksena ja toimintana rutiininsa ja jumituspisteensä?

Vapauden kokemuksen tai tunteiden historiallisuuden analysoiminen tar-
koittaa, että yksilölliset valinnat ja intiimit tunteet tapahtuvat suhteessa 
yhteisiin merkityksiin, sosiaalisen toiminnan mahdollisuuksiin. Suvi Ron-
kainen on kuvannut tätä puhuessaan sitoutumisesta olennaisena osana 
toimintaa ja sitoutumisen kutoutumisesta tunteeksi ja tuntemiseksi. Mer-
kitykseen kiintyminen voi hänen mukaansa johtaa arvoihin ja valintoihin 
(Ronkainen 1999, 64). Yksilöllisten ja intiimien tunteiden ruumiillisuuden 
ottaminen vakavasti tarkoittaa myös sen mahdollisuuden huomioimista, 
että yhteinen ja poliittinen eivät tapahdu vain institutionaalisella tasolla. 
Näiden tasojen käsitteelliset erottelut ovat kuitenkin tarpeellisia siksikin, 
jotta niiden liitoskohtia olisi mahdollista analysoida. 

Ymmärrän toimijuuden sidonnaisuudet suhteessa vapauden ja muutoksen 
mahdollisuuksiin. Ruumiillisuus, ajallisuus ja se, että toimijuuden nähdään 
liikkuvan yksilöllisen ja sosiaalisen välillä sekä mahdollistavan erilaisia 
asentoja tuolla janalla, ovat pohjana toimijuuden muutospotentiaalien tut-
kimiseen niin, että sosiaalisen merkityksenannon rajat otetaan huomioon. 
Tämän takia en analysoi esimerkiksi vain lakiin kirjattua aborttioikeutta 
naisten kertomusten kontekstuaalisena rajana. Kysymykseni vapaudesta 
koskevat naisten jokapäiväisen ruumiillisen toimijuuden mahdollisuuksia 
ja rajoja – ja niissä tapahtuvia muutoksia. Näiden kysymysten painoarvo 
tulee esiin suhteessa aineistoni ilmaisuihin tunteista, jotka kulttuurissam-
me ymmärretään usein yksityisiksi. Miten kulttuurimme aborttiin liittyvät 
odotukset ja oletukset tuottavat tunteita, ja miten se mitä ”kuuluu tuntea” 
muovaa abortin kokijoita ja heidän toimijuuksiaan? Millä tavoin nämä säi-
keet kokemuksessa ja kertomuksissa voivat muuttua?

Kysymykset muutoksista ovat erityisen kiinnostavia suhteessa aineistooni, 
sillä abortti-oikeuksien laajentuminen paikannetaan kulttuurimme merki-
tyksenannossa modernisoitumiseen, tradition murtumiseen, naisten vapau-
tumiseen ja yhteiskunnallisiin muutoksiin (Lindqvist 1973, 13; Ritamies 
1998, Julkunen 2002/2006). Toiston kautta syntyvä toimijuus ei aina ole 
vastarintatoimijuutta. Se saattaa silti synnyttää asioita kuten arjen järjestys-
tä, huolenpitoa, kokemuksia itsen ja elämän jatkumoista, suuntautumista 
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tulevaisuuteen – jotka ovat välttämättömiä myös muutoksia luovalle toi-
minnalle (vrt. Jokinen 2005, 120). Marja-Liisa Honkasalo on puhunut mi-
nimaalisesta toimijuudesta kuvatessaan sitä, miten ihmiset arkisessa toimin-
nassaan luovat otteita maailmaan ja pitävät siitä kiinni (Honkasalo 2004, 
57, 80). Kysynkin analyysissäni Honkasaloa mukaillen, missä määrin myös 
suuremmaksi ajatellut toimijuudet, refleksiivisyys, tai poliittinen vastarinta 
edellyttävät pienen toimijuuden ruumiiseen juurruttamia jatkumoita. 

Honkasalon mukaan toimijuuden ”pienuus” on suhteessa siihen, millaisia 
kriteereitä toiminnan ja toimijuuden käsitteelle asetetaan yhteiskuntatie-
teellisen keskustelun piirissä. ”Miten käsitteellä, jota määrittää rationaa-
linen suuntautuminen, tahto, valinta, päätös ja normatiivisuus, voi avata 
sellaista toimintaa, jota eivät luonnehdi yksilöllinen teko, yhteiskunnallinen 
muutos tai voimistuminen ja voimistaminen”. Hän korostaa niiden yhteis-
kunnallisten muutosten etsimistä, jotka ovat uusia tai jääneet tutkimukselta 
kätköön. (Honkasalo 2008 79–80, vrt. Mahmood 2005.) 

Aborttikertomusaineistossa kysymystä pienen toimijuuden ja yhteiskun-
nallisten muutosten suhteesta voi tarkastella esimerkiksi pohtimalla, miten 
idea ”naisen oikeudesta omaan ruumiiseen” näkyy aineistossani naisten 
toimiessa aborttitilanteissa eri aikoina eri kentillä. (Ks. myös McNay 1999, 
105). Aborttiin liittyvät oikeudet ja vapaudet eivät ole kiinni vain yhteis-
kuntapoliittisista suurista päätöksistä. Siksi aborttia on tarkasteltava myös 
pienissä ja epäselvemmissä eletyissä ja omin sanoin kuvatuissa yhteyksissä. 
Näin on mahdollista saada näkymiä siihen, kuinka oikeutta omaan ruumii-
seen eletään arjessa, ja miten sitä aborttitilanteissa muokataan.

Sosiologit Lisa Adkins ja Eeva Jokinen esittävät, että Bourdieun käsitteel-
listyksessä yhteiskunnallisesta toiminnasta muutos on yhteydessä sekä 
modernisaatioon että sen jälkikaikuihin (Adkins 2003, 28; Adkins & Jo-
kinen 2008). Tradition murtuminen on mahdollista erityisesti silloin, kun 
tietyn kentän ehtoihin ja rakenteisiin tottuneet habitukset joutuvat risti-
riitaan eri kenttien eriytyessä ja sitten risteytyessä uusilla tavoilla keske-
nään. Edellä mainitut tutkijat ovat analysoineet tarkkaan modernisaation 
murroksen kohtaa, johon aineiston kertomukset usein suhteutuvat: nais-
ten työelämän muutosta. He analysoivat sitä, mikä naisille oikeastaan on 
mahdollista modernissa ja jälkimodernissa yhteiskunnassa. Kuinka naisten 
kasvava osallisuus työhön julkisena hankkeena on muuttanut sukupuolten 
toiminta- ja ilmenemistapoja? Missä määrin naiset taas ovat siirtyneet 
tekemään kodin ulkopuolelle samoja emotionaalisia palvelustehtäviä, 
joita he ennen suorittivat kotitalouden kentällä? Jokinen on tutkinut 
kotona tapahtuvaa työtä, josta naiset edelleen tekevät suurimman osan, 
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vaikka tiskivuorojaon reflektointi onkin suomalaisissa kodeissa jo lähes 
jokapäiväistä puuhaa. Soile Veijolan kanssa hän on tutkinut myös työ-
elämän naistapaistumista ja sen vaikutusta naisten työelämän oikeuksiin 
(Veijola & Jokinen 2008). 

Missä määrin ja millä tavoilla tradition murros on muuttanut sukupuo-
littuneen toiminnan mahdollisuuksia? Luen aborttia ilmiönä, jolla on 
yhteyksiä useisiin muihin naisten asemaan liittyviin muutoksiin. Abort-
tikokemusten toimijuuden laadut tuovat näkökulmia siihen, kuinka 
modernisoituva ja jälkimoderni suomalainen kulttuuri on vaikuttanut 
naisten lisääntymiseen, työnteko- ja hoivaajanaiseuteen liittyviin koke-
muksiin ja käytäntöihin. Toimijuuden analyysi luo näkymiä siihen mikä 
on jäänyt varjoon, jos abortti on ymmärretty vapauden päätepisteenä, 
jonka 1970 lainmuutos on jo tuonut meille.  Kuten Adkins, McNay ja 
Jokinenkin, otan ”naisten vapautumisen” idean analyyttisen tarkastelun 
kohteeksi. Missä määrin ja millä kentillä suomalaisilla naisilla siis on 
“oikeus omaan ruumiiseensa”, kuten paljon käytetty sanonta kuuluu? 

Sekä Bourdieu että hänen kanssaan keskustelevat feministiteoreetikot 
tulkitsevat tapaisuuden liikahdusten liittyvän modernin jälkeisessä ajas-
sa siihen, että kentät eriytyvät ja joutuvat uudenlaisiin suhteisiin ja ris-
tiriitoihin keskenään. Omalle analyysilleni tämä on tärkeä huomio, sillä 
sen avulla on mahdollista verrata toisiinsa erilaisissa paikoissa toimivien 
ihmisten erityyppisiä mahdollisuuksia ja sitä, millaisia liikahduksia eri 
alueet risteytyessään luovat aborttiin liittyviin toimijuuden lähtökohtiin. 
Tässä mielessä uskonto on erityisen kiinnostava pysyvyyksien ja muu-
tosten alue. Suomessakin uskonto on teema, joka toistuu monin tavoin 
abortin etiikkaan liittyvissä teksteissä, uskonnollisesti määrittyvät käsit-
teet ovat jatkuvasti läsnä  – jopa keskiössä – abortista käydyissä keskus-
teluissa (Tuomaala 2002). Lisäksi Suomen evankelis-luterilainen kirkko 
on merkittävä aktiivinen osapuoli neuvotteluissa seksuaalisuuden ja li-
sääntymisen etiikasta. Ei siis ole yllättävää, että uskonnollisuus nousee 
eksplisiittiseksi teemaksi lähes puolessa aineiston kertomuksista.

Uskonnollisten tendenssien tarkastelu avaa sukupuolen ja toimijuuden muu-
tokseen omanlaisensa näkökulman. Feministifilosofi Rosi Braidotti on esittä-
nyt, että uskonnollisen sukupuolittuneen toimijuuden24 tutkiminen on välttä-
mätöntä muun muassa siksi, että sen kautta voisimme ymmärtää paremmin 

24 Ymmärrykseni toimijuudesta on muotoutunut tilanteessa, jossa käsitystä yksilöllisestä 
ja painokkaasti rationaalisesta subjektista on purettu jo jonkin aikaa, ja sen sijasta on 
alettu tutkia valtaa joka edeltää subjekteja ja tuottaa toimijuutta. Filosofi Tuija Pulkki-
sen kiteytys kuvaa taustaymmärrystäni toimijuuden rakentuneisuudesta, jossa subjektia 
määrittää yksilön valinnan tai ennalta ymmärrettävän yhteisön sijasta (historian määrit-
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naisten toimintaa ja subjektiutta, joka ylittää yksityisen ja julkisen välille ra-
kennettuja käsitteellisiä rajoja (Braidotti 2008, 3). Liityn niiden sukupuolen 
ja uskonnon risteyskohdista kiinnostuneiden tutkijoiden joukkoon, jotka eivät 
ole valmiita vahvistamaan sensuuntaista sekularisaatioteorian painotusta, joka 
katsoo uskonnon merkityksen hiipuvan modernisaation edistyessä (Mahmood 
2005; Bracke 2008; Braidotti 2008; Vuola 2010). Pikemminkin näen uskon-
non yhtenä osana ihmisten identiteettejä ja valintoja nyky-Suomessa.

Uskonnollisesti sävyttyneiden ilmaisujen analyysissäni hyödynnän spi-
rituaalisuuden tai henkisyyden käsitettä. Uskonnontutkijoille käsite on 
tutuin uskontososiologien Paul Heelasin ja Linda Woodheadin esittele-
mänä tavalla, jossa instituutiokeskeisen uskonnon voi ajatella antavan 
jälkimodernissa lännessä sijaa itseyskeskeiselle spirituaalisuudelle/hen-
kisyydelle (Heelas & Woodhead 2000 & 2005). Omassa käsitteellistyk-
sessäni käytän spirituaalisuutta ja henkisyyttä kuvatakseni toimijuuden 
orientaatioiden muutoksia ”uskonnollisen” sisällä siinä mielessä, että 
en neuvottele henkisyyden käsitteestä vaihtoehtona uskonnollisen käsit-
teelle (vrt. Ketola 2007).

Henkisyyden ulottuvuuden huomioiminen auttaa nostamaan esille, ett-
eivät sosiaalisen toimijuuden variaatiot sijoitu suhteessa vakiintuneisiin 
institutionaalisiin paikkoihin ja käytäntöihin. Esimerkiksi kokemusker-
tomusten uskonnollisuus ei näyttäydy ensisijaisesti suhteessa kirkkoon 
instituutiona. Abortin kokeneilla on ennemminkin tapana etsiä jon-
kinlaista syvempää suhdetta itseen. Tätä etsimistä tapahtuu silti usein 
järjestetyissä sosiaalisissa puitteissa vaikkapa kristillisessä abortin ko-
keneiden vertaistukiryhmässä tai henkilökohtaisen pyhän merkitystä 
tavoittelevassa rituaaliterapiassa.

Uskontoon – kuten tunteisiinkin – liittyvät puhetavat ja käytännöt näyt-
täytyvät analyysissäni tuntemisen ja symbolisen toiminnan paimenina, 
joiden kautta nousee esiin se, ”mitä meillä on tapana tehdä”, ”mitä 
naisten kuuluu tuntea” ja ”mitä naiset tuntevat” aborttiin liittyen (vrt. 
Riis & Woodhead 2010). Samalla uskontoon ja tunteisiin liittyvien il-
maisujen kautta voi tarkastella, millaisia otteita naiset niillä ottavat 
kokemuksensa kommunikointiin, ja abortista saatavilla olevan yhteisen 
ymmärryksen ja tiedon muuttamiseen. 

tämään) paikkaan tai tilanteeseen kiinnittyminen: Subjekti, toimija, itse tai minä (tai se 
mikä kunakin hetkenä sinä toimii) rakentuu prosessissa tiettyjen valtojen tuotteena ja 
tämä rakentuminen ei koskaan tule valmiiksi. Tässä mielessä valta, josta puhun, ei ole 
valtaa, jonka kohteena toimija on, vaan valtaa joka tekee toimijan mahdolliseksi toimi-
jana. (Pulkkinen 1998, 102.)
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4.5. Tilaa toisenlaiselle tiedolle

Tutkimusta on motivoinut kiinnostus siihen, mitä naisten on mahdollista 
tietää, tuntea ja puhua aborttitilanteissa niin, että heidät kuullaan ja hei-
dän näkemyksensä otetaan tosissaan. Analyysini taustalla kulkevat kysy-
mykset siitä, mitä uutta naisten kokemusten kautta voidaan tietää abortti-
tilanteista, abortin etiikasta ja aborttiin liittyvästä politiikasta. Mitä uutta 
naisten kokemusten kuuleminen ja ymmärtäminen voisi avata?

Näiden tausta-ajatusten tärkeä inspiraation lähde on filosofi Lorraine 
Coden ajatus retorisesta tilasta. Code artikuloi retorisen tilan kautta 
esiin, että paikat, joissa on mahdollista puhua ja toimia, syntyvät yh-
teisesti ymmärrettäviin merkityksiin osallistumalla ja niitä toistamal-
la. Retorisen tilan käsite kertoo siitä, että yhteiskunnallinen ilmapiiri 
muokkaa ja rajoittaa keskustelun sisältöjä ja suuntaa. Sen avulla voi-
daan kysyä, mitä ylipäänsä on mahdollista tietää, ajatella ja neuvotella 
kussakin kulttuurisessa kontekstissa. Code vaatii tietämisen konkreet-
tista paikantamista eli sen kysymistä, kenen on milloin ja missä mah-
dollista tietää mitäkin, puhua tietäjänä ja asiantuntijana ja tulla vaka-
vasti otetuksi (Code 1995, ix–x).

Coden retorisen tilan käsitteen kautta on mahdollista myös ymmärtää, 
miksi naisten eettinen tieto on tärkeää, ja millä tavalla juuri se on jätet-
ty syrjään. Halu antaa retorista tilaa abortin kokijoille on teko, jonka 
avulla tarkennan analyysiä niihin kohtiin, joissa voin kuulla naisten 
pyyntöjä, heidän tarpeitaan aborttitilanteissa ja heidän aborttieettisten 
näkemystensä eroja. Se, mitä Code esittää tiedon paikantumisesta ja 
toiminnan mahdollisuuksista yhteiseen merkityksiin osallistumisena, 
voidaan ajatella suhteessa siihen, mitä Bourdieu kirjoittaa kenttien ase-
mien suhteesta kunkin kentän resursseihin. Bourdieun hahmotus siitä, 
miten valta sosiaalisten kenttien sisällä operoi kielen legitimaatioiden 
kautta, ja ajatus legitimoidusta kielestä kentällä käytettävänä pääoma-
na on lähellä Coden käsitystä tiedon paikantumisesta.  Molempiin aja-
tuksiin liittyy puheiden ja käytäntöjen ruumiillisuuden ja historialli-
suuden huomioiminen, mutta Code keskittyy tietämisen ja itseilmaisun 
mahdollisuuksiin. Coden ajatuksessa retorisesta tilasta on kyse käytän-
nöllisestä, intersubjektiivisesta ja ruumiillisesta tietämisestä, tietämisen 
käytännöistä ja tavoista (Code 1995, 73). Analyysini toimijuudesta tar-
kentuu Lorrane Coden retorisen tilan käsitteen avulla: miten naisten 
kokemus abortista pääsee esiin eri kentillä, millä tavoin naiset voivat 
niillä kokemuksensa kanssa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi, ja millai-
sia toimijuuden mahdollisuuksia heille avautuu.
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Myös kertomuksissa uskonnollisesti muotoutuva tieto on tärkeää. Tutki-
essaan egyptiläisten islamia harjoittavien naisten uskonnollisuutta Saba 
Mahmood on esittänyt, että kysymys uskonnosta on feministiselle teorialle 
ongelmallinen siksi, että toimijuuden käsitettä ei ole avattu tarpeeksi huo-
lellisesti. Uskonnollinen toimijuus on käsitetty joko yksityiseksi tai reaktii-
viseksi ja samalla epäpoliittiseksi vallitsevissa sekulaarifeministissä teoriois-
sa (Mahmood 2005, 32). Uskontososiologi Linda Woodhead esittää, että 
jos naisten uskonnollista toimijuutta aiotaan tutkia analyyttisesti, on ylitet-
tävä ajatus uskonnosta yksiselitteisesti naisia alistavana (Woodhead 2007, 
ks. myös Vuola 2008). Samalla, kun analysoin uskonnollisten ilmaisujen 
naisten kokemukselle asettamia rajoja, analysoin uskonnollisuutta myös 
mahdollisuuksia avaavana retorisena tilana, tietämisen ja osallistumisen 
kehyksenä. Otan huomioon mahdollisuuden, että abortin kokeneet naiset 
muokkaavat uskonnollista traditiota ja tapoja tai käyttävät niitä jopa ra-
tionaalisesti omiin tarkoituksiinsa. Kysyn lisäksi, onko uskonto yksi suo-
malaisessa eettisessä keskustelussa vallalla oleva diskurssi, joka vaikuttaa 
myös ei-uskonnollisten naisten ilmaisuihin.
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5. TILANTEISSA JA SUHTEISSA      
    MUOTOILLUT ABORTTIPÄÄTÖKSET

Eivätkö äidit osaa ajatella mitään muuta kuin itseään. Ennen vanhaa 
lapset otettiin vastaan siunauksena, nyt niitä suunnitellaan kellon kanssa 
ja työsuhteiden vakinaistamisen mukaan. (Mimmi 8.7.2008. Komment-
ti Rosa Meriläisen bloggauksesta Vapaaehtoinen lapsettomuus. HS)

Abortin moraalinen status voi siis vaihdella anteeksiannettavasta pa-
kolliseen. Kaiken tähänastisen edellytyksenä on kuitenkin, että nainen 
valitsee abortin tietoisena seurauksista sikiölle, ympäristölle ja itselleen. 
[…] Tehdessään tietoisen valinnan suuntaan tai toiseen raskaana oleva 
nainen ottaa tilanteen hallintaansa ja – arvostellessaan asiaa mahdolli-
simman puolueettomasti – joutuu selvittämään ainakin itselleen, mitä 
hän itse haluaa nyt ja tulevaisuudessa, mitä muut asianosaiset haluavat 
ja miten näitä haluja olisi painotettava. (Matti Häyry 1987)

Abortti nähdään naisen yksilöllisenä päätöksenä niin suomalaisessa 
mielipiteiden vaihdossa kuin moraalifilosofiassakin. Näkökannasta riip-
puen naisen yksilöllistä ja tietoista aborttipäätöstä joko moralisoidaan 
tai oikeutetaan. Myös aineistoni abortin kokeneille naisille aborttiko-
kemukseen liittyy tavalla tai toisella päättäminen. Millaiseksi naiset 
rakentavat kertomuksissaan toimijuuttaan päättäessään raskauden kes-
keyttämisestä? Tarkastelen tässä luvussa sitä, kuinka päätökset puhees-
sa rakentuvat, keitä niihin osallistuu, ja mitkä ovat päätöksentekoon tai 
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päätymiseen vaikuttavat tekijät. Kertomuksissa kuvataan toimintaa ja 
sen ympäristöä: abortista päättämisen eettistä maisemaa. 

Naiset eivät aina kuvaa päättäneensä abortista, vaan kertomuksissa kuvataan 
myös päätymistä aborttiin. Päätöksen ajattelu, päättäminen tai päätyminen ta-
pahtuvat niissä suhteissa ja olosuhteissa, joissa nainen päätöksentekohetkellä 
elää. Tässä analysoin päätöksiä erityisesti läheisissä suhteissa, parisuhteissa ja 
perheessä. Seuraavassa luvussa tarkastelen päätöksentekoa myös lääkärikoh-
taamisissa ja samalla suhteessa lääketieteeseen ja aborttilakiin.

Lähden liikkeelle kysymällä, millaista naisten aborttiin liittyvä päätöksen-
teko on heidän itsensä konstruoimana heidän elämäntilanteissaan ja ihmis-
suhteissaan. Näen päätöksenteon – ja kokemukset päätöksistä ja päätymi-
sistä – sosiaaliseen maailmaan juurtuvina. Otan siis naisten lähisuhteiden 
ja tilanteiden lisäksi huomioon yhteiskunnan ja kulttuurin pystyttämiä eh-
toja: millaisia mahdollisuuksia nämä rakentavat naisten aborttipäätöksille. 
Nostan esille päätöksiä, joissa aborttia pohditaan ennen kaikkea suhtees-
sa äitiyteen tai perheeseen. Koska aineistoni kertojina on muitakin kuin 
perheellisiä, äitejä ja äitiydestä tai perheestä haaveilevia, aloitan ja lopetan 
kertomuksilla, jossa äitiys tai perhe eivät ole päätöksen ensisijaisia viittaus-
pintoja. Haluan siis näyttää senkin, että aborttia ei aina liitetä äitiyteen.

Tässä analysoimani esimerkit ovat yleensä kertomusten alkupuolelta25. Etsin 
kuvauksia aborttipäätöksistä ensin päättämiseen, harkitsemiseen ja punnitse-
miseen liittyvillä teonsanoilla. Analysoitavaksi valitsin kuitenkin kaikki kohta-
ukset, joissa kerrotaan tavoista, joilla aborttiin päädyttiin ja tilanteista, joissa 
päätyminen tapahtuu riippumatta siitä, sisältääkö katkelma kuvausta aktiivi-
sesta päätöksenteosta. Valitsen analyysiin ne elämänkontekstien kuvaukset, 
jotka kertomuksissa liittyvät aborttiin päätymiseen ja aborttipäätöksiin.

5.1. Omat päätökset – ja vähän toistenkin

Aineistoni kertomuksissa jonkinlainen aborttipäätös on toistuva ja mer-
kittävä episodi. Päätös tapahtuu usein raskaustestin jälkeen, toisinaan jo 
työpaikan vessassa raskaustestin tulosta odotettaessa. Toisinaan päätös on 

25  Asta Niemi löysi naisten aborttinarratiiveja käsittelevässä folkloristiikan pro gradu -työssään 
kertomuksista ideaalityyppisen aborttikertomuksen kronologisen rakenteen: mies/(yhdyntä)/
raskaustesti/yllätys-säikähdys/kertominen-dialogi/abortti (Niemi 1994, 28). Kertomuksiin 
saattaa sisältyä myös kuvaus abortin seurauksista ja opetuksista (Niemi 1994, 118). Tämä 
malli toistuu pääpiirteittäin tutkimusaineistossani. Nyt analysoimani päätöksenteon kuva-
ukset liittyvät kertomisen-dialogiin, eikä esimerkiksi vedetään johtopäätöksiä ja arvioidaan 
omaa päätöksentekoa vielä kerran.
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itsestään selvä, mutta vaatii silti paljon keskusteluja ymmärtäväisten lähi-
ihmisten kanssa. Joskus lähellä on ihmisiä, mutta päätös on syystä tai 
toisesta pakko tehdä yksin. Kun sikiödiagnostiikalla on osuus kertomuk-
sessa, päätös sijoittuu toiseen kohtaan ja saa erilaisia sävyjä. Aineistossani 
on kaksi kertomusta, joissa abortti tehdään sikiödiagnostiikan perusteella. 
Molemmissa kertomuksissa lapsi olisi hyvin toivottu. Tällöin aborttipää-
tös näyttäytyy vaikeana mutta lähes väistämättömänä tapahtumana.26

Ensiksi tuon Esin, Irenen ja Arjan kertomusten kautta näkökulmia tilan-
teisiin, joissa raskauden keskeyttäminen on kertojalle itsestään selvää. 
Näissä kertomuksissa päätös ei piirry esiin selkeänä tapahtumana, eikä 
sitä artikuloida päättämisenä. Esin ja Irenen kertomuksissa aborttiin 
päädytään lähellä olevien ihmisten saattamana ja avulla.

Es on 35-vuotias tutkija. Hän rakentaa kertomuksensa kerrokselliseksi 
narratiiviksi yllätysraskaudesta ja aborttipäätöksestä kymmenen vuotta 
aiemmin: preesensissä kirjoitettua muistelua kehystävät pohdinnat siitä, 
miltä oma kokemus nyt tuntuu ja näyttää. Es kertoo aborttipäätöksestä 
tai aborttiin päätymisestä elämäntilanteessaan, jota hän kuvailee seksin 
ja viinan täyteiseksi vapaapudotukseksi. 

Olen 26-vuotias ja oma paikka elämässä hakusessa. Minulla ei ole pit-
kiin aikoihin ollut vakituista asuntoa vaan olen liikkunut työn ja opis-
kelun perässä Helsingistä Turkuun Lappiin Saaristoon Pohjanmaalle 
Lontooseen ruotsinlaivalle. Vaihtanut maisemaa päähänpistosta, koh-
talon oikusta, jonkun tapaamisen seurauksena. Bailannut rajusti joka 
paikassa, käytännössä juonut maiseman kuivaksi ja sitten vaihtanut 
sitä. Mennä painanut piittaamatta kenenkään tunteista. Välillä muka 
järjestellyt elämääni kuntoon ja sitten taas vapaapudotuksella. (Es)27 

Aborttiin päätymistä samantapaisessa tilanteessa kuvataan useissa nuo-
rena aborttiin päätyneiden teksteissä. Esimerkiksi Irenen kertomuksessa, 

26  Olimme puhuneet asian miehen kanssa jo silloin, kun olimme kuulleet mikä meitä voi odot-
taa, joskaan mieheni ei sitä uskonut. Päädyimme raskauden keskeyttämiseen ainoastaan 
järkisyistä. Emme voineet tietää mitä muita sairauksia lapsellamme olisi. Emme myöskään  
halunneet lapsen kärsivän sairaudestaan. (Tara)       
Jag såg fostret på ultraljusbilden och läkaren visade att det fanns missbildningar på fostrets 
nack- och huvudregion. Jag åkte hem med blanketten son skulle ifyllas och skickas till Medi-
cinalstyrelsen. Eftersom jag då var gravis i 4:e månader (kommer inte ihåg veckorna) var jag 
tvungen att söka om tillstånd för abort. Jag hade redan bestämt mig för abort då jag talade 
om för min man hur saken var. Vi var av samma åsikt . (Eva) 

27  En ole toimittanut aineistolainauksia, joten ne ovat näkyvillä siinä muodossa kuin ne on 
litteroitu tai kirjoitettu, ellei toisin mainita. Lyhennykset/poistot on merkitty […] kolmella 
pisteellä hakasulkujen sisällä.
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elämäntilanne 15-vuotiaana on Esin kertomaakin myrskyisämpi ajelehtimi-
nen. Irenen ensimmäistä aborttia on edeltänyt muutamaa kuukautta aikai-
semmin itsemurhayritys:

[…] ja sit sen jälkeen kun mä pääsin sairaalasta, niin sit muutaman 
kuukauden päästä mää oon raskaana. Eli oli sitten sen, niissä asioissa 
mitä tapahtu, se oli niinku pikkuasia. (Irene)

Lähes kaikissa aineistoni kertomuksissa kuvataan nimenomaan suunnittelema-
tonta, yllättävää raskautta. Elämä tuntuu pysähtyvän ja muuttuvan joksikin 
muuksi. Es kuvaa, miltä rysäys tuntuu, kun se seuraa ”vapaapudotusta”.

Vessassa, aikainen iltapäivä, Anja on töissä. Tutkin ohjeet tarkoin. Pis-
saan muovitikkuun ja asetan sen hyllylle varovasti niin, etten varmasti 
näe tulosta vahingossa. Tärisen. Sahaan edestakaisin vessasta olohuo-
neeseen muutaman minuutin ajan. Tärisen lisää. Sitten syvä hengitys 
ja tikku nopeasti ympäri. Siinä on sininen viiva.

Vaikka tulos olikin jo selvä, sen näkeminen on puhdas, valtava valkoi-
nen pläjäys kasvoille. Miten tässä näin kävi? Ei kai minulle voi näin 
käydä? Eihän minulle voi näin käydä! Kuin olisin pudonnut jyrkän-
teeltä. Jotain peruuttamatonta on tapahtunut ja takaisin ei voi kään-
tyä. Itken ja huudan. Tuntuu samalta kun joskus unessa kun jotain 
kauheaa tapahtuu. Itkusta ei tule loppua tunteihin. Olen joutunut 
väärään elämään!

Kaverit on tullu töistä. Kaikki hälytetty paikalle ja briiffattu tilantees-
ta. Istutaan Anjan pirtinpöydän ääressä. Itken edelleen mutta alan kai 
jo vähän rauhottua. Sekava ja jotenkin lohdullinen keskustelu kuhisee 
ympärilläni. Se on sitten abortti sulle... Tämä asiahan on päivänselvä... 
Mutta mihinkään viikkojen jonoon en kyllä mene... Joo hoidettava 
kerralla pois päiväjärjestyksestä... Se on sitten yksityissairaala, katso-
taanpa Keltaiset Sivut... Soita tonne. Ihania naisia. Eivät anna minun 
vaipua itsesyytöksiin: paska vahinko, mutta hoidettavissa. (Es)

Esin kertomuksessa yllätysraskauttaan itkevän nuoren minäkertojan lähettää 
abortin suuntaan pirtinpöydän ääressä kuhiseva töiden jälkeinen keskustelu: 
”Se on sitten abortti sulle…Tämä asiahan on päivänselvä…”. Esin kertomuk-
sessa väistämättömäksi kuvatun abortin merkittävin liikkeellepaneva voima on 
yksilöä laajempi ”kaikki”, kaveripiiri, joka paria lausetta myöhemmin osoit-
tautuu ”ihaniksi naisiksi”. Ihanien naisten seurassa järkyttävä ja itkettävä asia 
kutistuu käsiteltävän kokoiseksi ”paskaksi vahingoksi, joka on hoidettavissa”. 
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Vaikka Esillä ei ole kumppania, hänen ei tarvitse tehdä päätöstä yk-
sin. Kertomuksen myöhemmissäkin vaiheissa hän kuvaa, kuinka ystävät 
ovat lähellä, mukana, vierellä, enintään puhelinsoiton päässä.

Kaikissa kertomuksissa aborttipäätöksestä ei siis kerrota aktiivisilla teon-
sanoilla eikä itseä esitetä päätöksen tekijänä. Myös 15-vuotias Irene kuvaa 
aborttia, jossa tuki on lähellä päätöksessä ja sen jälkeen.

hja: Päätit sä itse siitä abortista, vai puhuit sä muitten ihmisten kans?

hva: Hmm. Siis kyllä mä siihen, siis kyllä mä siitä mun äidille kerroin, 
mut se oli, se oli ihan itsestään selvää, et mä tein niin. Siis jollain ta-
paa…et äiti järjesti nää asiat. (Irene)

Aborttipäätöksiä ei siis kertomuksissa kuvata tapahtuvaksi vain yksilöllisesti 
kontemploiden tai loogisten päätelmien jatkumoilla. Naiset eivät lähde abor-
tin suuntaan vain itsekseen, järkevästi päättäen ja pään kylmänä pitäen, vaik-
ka järkeily ja emootioiden hallinta osoittautuvatkin usein välttämättömiksi ja 
hyödyllisiksi strategioiksi. Irenen ja Esin kertomuksissa päätöstilanteissa on 
mukana päätöstä myönteisesti tukevia toisia. Kertomuksissa on esimerkkejä 
niistäkin tilanteista, joista nämä merkittävät toiset puuttuvat. Myös 18-vuo-
tiaana aborttiin päätynyt Arja kuvaa silloisen elämänsä suuntia ”ajelehtimi-
sen” ja ”ajautumisen” kielikuvilla. 

Elämäni oli ajelehtimista, olin lopettanut lukion kesken kaiken, en 
pystynyt keskittymään mihinkään. Ajauduin yhteen ikäiseni nuoren 
miehen kanssa, ehkä vain päästäkseni pois kotoa. Vanhempani eivät 
piitanneet tekemisistäni paljoakaan. (Arja)

Erona Esin ja Irenen kertomuksiin Arja ei kohtaa raskaaksi tullessaan ja 
keskeytyksestä päättäessään kiinni pitäviä ja suuntaa näyttäviä toisia. Ys-
tävät ovat tilanteesta”hämillään ja vaivautuneita”, vanhemmat ”vihaisia, 
pettyneitä” ja ”häpeissään”. Arja kuvaa kertomuksessaan elämänsä kulkua 
ajelehtimisena, joka jatkuu myös raskaudenkeskeytyksen jälkeen. Hän ker-
too myös, kuinka joutuu selvittämään aborttiin päätymistään itselleen 25 
vuotta myöhemmin. Arjan kertomuksen kontekstissa toiminta, jota kuva-
taan ajelehtimisena, vaikuttaa elämän virran vietävissä olemiselta, joka saa 
negatiivisen sävyn: toisissa ja itsessä ei ole kiinnipitäjää eikä pysäyttäjää. 
Pysähtymistä ja reflektiota olisi tarvittu jo aiemmin, mutta myötätuntoisten 
toisten läsnäolo antaa siihen mahdollisuuden vasta Arjan päätyessä abortin 
kokeneille vertaistukea tarjoavaan kristilliseen Itu-ryhmään. 

28 Naisten kokemuksia Itu-ryhmästä analysoin lisää uskontoa käsittelevässä luvussa. 
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Ruotsalaisessa hoitotieteen tutkimuksessa nuorten aborttiin tulevien 
naisten kokemuksista läheisten tuki kuvataan erittäin tärkeäksi itse-
näisen ja harkitun päätöksen tekemiselle (Halldén et al. 2005). Mer-
kittävältä näyttää, että toiset kuulevat pohdinnan ja antavat kuitenkin 
mahdollisuuden omaan päätökseen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan 
problematisoida itsenäisen päätöksenteon ihannetta tavoiteltavana pää-
määränä. Tila, jossa nuoret naiset kokevat ”ambivalentteja tunteita ja 
vaikuttavat saavan epäsuoria vaikutteita päätökseensä äideiltä ja tyt-
töystäviltä” (em. 794), kuvataan vaiheena prosessissa, joka parhaim-
millaan johtaa itsenäiseen, itse harkittuun päätökseen (em. 799). Myös 
analysoimassani aineistossa on toisinaan tärkeää, että päätös tuntuu 
omalta. Jotkut aborttipäätökset kuitenkin tapahtuvat tilanteissa, joissa 
se, mikä on omaa, on muutenkin hakusessa. Näin on esimerkiksi edellä 
mainituissa Esin, Irenen ja Arjan kertomuksissa. Tällöin päätös saat-
taa saada päätymisen sävyn. Aborttiin päätyvän tietoista, yksilöllistä 
päätöstä merkittävämmiksi eettisiksi tukipisteiksi voivat tällöin nousta 
emotionaalinen tuki, huolenpito ja ajatteleminen yhdessä toisten kanssa. 
Tulkintani on, että abortinkokijan elämää tukevassa verkostossa synty-
vän päätöksen voi nähdä suhteisen toimijuuden ajatuksen kautta (vrt. 
Virkki 2004, 19; Emirbayer & Mische 1998, 969). Irenen ja Esin tilan-
teet ovat esimerkkejä sellaisesta yhteydestä toisiin, joka tukee abortista 
päättävää tai siihen päätyvää: sosiaaliset resurssit rakentavat abortin 
kokijan yksityistä maailmaa. Yhteisyys syntyy äitien ja tytärten välillä 
ja naisystävien kesken.  Myös mieskumppani voi olla tärkeä, pohdintaa 
tukeva toinen. Tätä kuvaan luvun lopussa Sofian ja Jarnan kertomusten 
kautta. Näitä erilaisia positiivisia relationaalisen toimijuuden muotoja 
voisi kuvata laadultaan me-suhteita esiin nostavaksi toimijuudeksi.

Toimijuus kuvataan toisenlaisena niissä kertomuksissa, joissa nainen tekee 
päätöksensä toisten ehdoilla tai vastoin läheisten toiveita. Näin käy Arjan ker-
tomuksessa. Toisten läsnäolo ei siis automaattisesti merkitse kuulluksi tulemis-
ta, yhteisyyttä ja huolenpitoa. Toimijuuden suhteisuus ei aina ole positiivista. 
Tällöin ihmisten väliset valta-asemat nousevat tuen edelle, ja toimijuuden suh-
teisuudesta voi tulla taakka. Abortin kokijan naisystävät, mieskumppanit, äi-
dit – joskus isätkin – ovat kertomuksissa myös hylkääjiä ja antagonisteja. Toi-
sinaan nainen luovuttaa kertomuksessaan päätöksen abortistaan kokonaan 
toiselle – esimerkiksi kumppanille tai lääkärille – tai menee aborttiin erittäin 
epävarmana, jopa vastentahtoisesti. Aineistossa kuvataan myös tilanne, jossa 
hoitaja pitää nuoren kertojan aborttiin päätymistä itsestään selvänä, vaikka 
nainen itse on varma raskauden loppuun viemisestä (Tiina).

29  Monien aineistoni kertomusten lisäksi äidin ja läheisten naisystävien tukea kuvataan myös 
naistenlehtien abortista kertovissa jutuissa (Anna 2008; Me Naiset 2007).
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Ruotsalaisessa tutkimuksessa nuorten naisten aborttipäätöksistä kiinni-
tetään huomiota nuoruuteen vaiheena, jolloin kapasiteetti päätöksente-
koon on vasta kypsymässä (Halldén et al. 2005, 800). Tällöin moraa-
lisen ja intentionaalisen toimijan ihanteena esitetään päätöksentekijä, 
jonka pohdinta tapahtuu ensisijaisesti oman itsen varassa jopa mahdol-
lisimman erillään muista. Aineistossani myös aikuiset kaipaavat peilaus-
pintaa ja tukea päätökselleen. Eskin on aborttinsa aikaan jo 26-vuotias. 
Aborttia pohtivien naisten kertomukset vaativat ottamaan vakavasti 
sekä päättämisen kontekstuaalisuuden että itsenäisyyden. Ilman toimi-
juuden suhteisiin kiinnittymisen eri puolien esiin nostamista kuva abor-
tin päätöksentekotoiminnasta jää yksipuoliseksi.

Psykologi Carol Gilligan kritisoi vuonna 1982 naisten aborttikokemuksia ana-
lysoivassa tutkimuksessaan yksilöllistyvän moraalikehityksen mallia. Hän esit-
ti naisten tekevän moraalisia ratkaisuja miehistä poikkeavin perustein. Gilligan 
näkee naisten perustavan moraalisen päätöksentekonsa suhde- ja tilanneajat-
telulle. Suhde itseen ja suhde toisiin sekä tilanteista lähtevä arviointi ovat Gil-
liganin mukaan naisten moraalisen päättelyn perusta. Miehet rakentavat mo-
raaliset päätöksensä abstraktioiden ja sääntöjen perusteella, jotka puolestaan 
perustuvat käsityksille erillisestä yksilöstä (Gilligan 1982, 19). Kun miehisestä 
mallista on tullut moraalisen päätöksenteon ideaali, naisille tavanomaisem-
pi moraalinen kehitys ja toiminta ovat jääneet vähemmälle huomiolle. (Em. 
10–12, 30). Gilliganin analyysiä ei ole suotta moitittu sukupuolia essentialisoi-
vaksi. Tästä huolimatta hänen työnsä on nähdäkseni ansiokas aborttiteeman 
tutkimuksessa ottaessaan huomioon sen mahdollisuuden, että aborttiin liitty-
vissä moraalisissa käytännöissä ei turvauduta vain yhteen toiminnan tapaan. 
Gilliganin jälkeen on voitu entistä paremmin keskustella siitä, että tapoja pää-
tyä ratkaisuihin ja toimia moraalisesti on vähintään kaksi.

Aineistoni kuvaamissa päätöksentekotilanteissa toimijuuden painotukset 
vaihtelevat. Aineistossa toimijuus voi olla yksilöllistä, suhteista tai sekoitus 
näistä. Suhteisiin perustuva toiminta voi olla päätöksenteossa toimiva rat-
kaisu. Moraali syntyy suhteissa muihin ja parhaimmillaan muiden tuella. 
Tämä voi tarkoittaa mahdollisuutta löytää toimijuutta –  itsenäiseksikin 
muotoutuvaa sellaista – suhteiden keskeltä ja niiden avulla. Toisaalta mää-
rääväksi tekijäksi voi muodostua suhteiden hierarkkisuus, jolloin päätöksen 
tekeminen suhteessa muihin tarkoittaakin itsenäisyyden vähenemistä. Tuo 
puoli suhteisesta toimijuudesta, joka kertomuksessa näyttäytyy epäsuhtai-
sena vallankäyttönä, on muistutus siitä, että silloinkin, kun toimijuus sujuu 
mukavasti toisten tuella, on sosiaalisessa maailmassa toimiminen perusta-
vanlaatuisesti toisten varassa toimimista. Yhteisessä maailmassa eläminen 
voi ilmetä jakamisena ja yhteisyytenä tai riippuvuutena ja sortona.
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5.2. Äitiys ja perhe: valinnan paikkoja?

Aborttipäätös tapahtuu tunteiden ja arjen lomassa, tämänhetkisestä ja tu-
levasta selviytymisen ajattelemisen kanssa. Se kietoutuu kertojan ihmissuh-
teisiin. Kertomuksissa ei päätetä vain syntymättömän kohtalosta vaan tun-
nustellaan ja arvioidaan ennen kaikkea oman elämän voimavaroja, suuntia, 
mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Päätös on myös sen hahmottamista, 
kuka kertoja haluaa olla, millaisen elämän hän tahtoo. Eikä vain mitä hän 
itse tahtoo: kyse on siitäkin, mitä raskaaksi tulleelta naiselta tahdotaan, 
kuka ja kuinka hänen oletetaan olevan. Haastatteluissa ja kertomusteks-
teissä siis kuvataan suhdettaan äitiyden ideoihin ja käytäntöihin muotoileva 
toimija. Kertomuksen kirjoittaminen tai haastattelun antaminen tutkimuk-
seen on osa tuota toimintaa, jolla itsen suhdetta äitiyteen kartoitetaan.

Useissa kertomuksissa raskauden keskeytystä pohditaan äitien arjessa (ks. liite 
2). Lisääntymisestä päättäminen on äitiydestä ja perheestä päättämistä. Aineis-
toni kertojista kolme ei halua äidiksi lainkaan. Kahdelle lapsettomaksi jääneel-
le kertojalle äitiys on ollut haaveissa, mutta ei ole enää iän vuoksi mahdollista. 
Kuusi kertojaa kertoo haluavansa äidiksi, ja muutamassa kertomuksessa äi-
tiys tuleekin ajankohtaiseksi myöhemmin. Neljällätoista kertojalla on lapsia 
aborttipäätöksen aikaan. Muissa kertomuksissa äitiydestä tai äitiyshalusta ei 
puhuta suoraan tai lainkaan. Aineistoni kertomuksissa aborttiin päädytään 
siis myös äitien ja äidiksi haluavien elämässä, päätökset sijoitetaan äitiyden 
arjen jatkumolle.30 Kertomusten äitien päätökset muistuttavat toisiaan eniten 
heidän kertoessaan lapsistaan ja ottaessaan huomioon olemassa olevat lapset 
päätöksensä perustelussa. Äideillä ja äidiksi haluavilla on muitakin haluja kuin 
äitiys. Useimmiten nämä halut liittyvät itsensä toteuttamiseen opiskelussa tai 
työelämässä. Seuraavaksi kuvaan, millaisena abortin päätös muotoutuu, ja mi-
ten siihen liittyvää toimintaa kuvataan abortista päättävien ollessa äitejä.

5.2.1. Taistelijoiden valinnat

Kuulun itse 30-luvulla syntyneisiin naisiin, joille ei pahemmin suku-
puoliopastusta jaettu muuta kuin termillä: ”se on syntiä ja kuuluu 
vain avioliittoon”. Niin minäkin sitten jätin kouluni kesken ja olin 
17-vuotiaana ensirakkauteni aviovaimo. Avioliitossa karisi pian pois 
kaikki unelmat onnesta. (Helvi)

30 Pienten lasten äitien lisääntyneistä aborteista uutisoitiin kesällä 2008 (Abortteja tehdään 
yhä enemmän pikkulasten äideille HS 6.7.2008, Pikkulasten äideille tehdyt abortit lisääntyvät 
KSML 6.7.2008), ja uutiset herättivät internetin keskusteluja. Hiljattain synnyttäneet ovat ol-
leet kuitenkin suurin aborttiin päätyneiden ryhmä jo vuosia (ks. HS 15.3.2003).
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Helvi kuvaa kertomuksensa aluksi saamaansa huomattavan rajoittunutta 
”sukupuoliopastusta”, jota nykykielellä kutsutaan seksivalistukseksi. Ku-
ten kertomuksesta käy ilmi, ovat seksi- ja sukupuolivalistus ainakin 1940-
50 -luvulla kulkeneet sisäkkäin. Se, että seksi on kuulunut avioliittoon, on 
usein myös määrittänyt varsin pitkälle naisen elämän valintoja ja niiden 
vähyyttä, kuten Helvi kuvaa.

Helvin kertomus kahdesta abortista kuvaa aborttipäätöksiä 1960- ja 70-lu-
vuilla. Aika on abortin kokemiselle toinen kuin Irenen ja Esin kokemukset 
vuosikymmeniä myöhemmin. Siinä, missä Es kirjoittaa 1990-luvun taittees-
sa ”vapaalla pudotuksella sekstailleesta” itsestään lempeällä ironialla, ker-
too Helvi aborttipäätöstensä taustalle toisenlaisen nuoruuden. Vuosisadan 
alkupuolen sukupuoli- ja seksinormatiivisuuden luoma tila omille elämän-
valinnoille ja käytännöille on varsin kapea. 

Kasvatus ja yhteiskuntarakenne kuvataan näissä kertomuksissa toimintaa 
voimakkaasti rajaaviksi tekijöiksi. Helvin tunne nykyajan ihmisiä ja heidän 
valinnanvapauttaan kohtaan on paljonpuhuva.

Olen kateellinen nykyisille ihmisille, jotka voivat suunnitella perheen-
sä ja lastensa saannin. Me 30-luvulla syntyneet koimme naisina monta 
helvettiä tämän asian kanssa. Aviottomat lapset tuomittiin ja heidän 
äidit häpeäpaaluun. Uskovaiset ihmiset olivat pahimpia!31 (Helvi)

Piirtäessään esiin päätöstensä elämäntilanteita Helvi luo elämänkertomuksen-
sa ohella myös kuvaa 1900-luvun alkupuolella syntyneiden naisten paikasta ja 
mahdollisuuksista. Päätökset tehdään ymmärrettäviksi näissä – yksityisissä sekä 
tuon ajan ja yhteiskunnallisen tilanteen muotoilemissa – puitteissa. Vain neljässä 
aineistoni kertomuksista kuvataan ennen aborttilainuudistusta 1970 tapahtunei-
ta abortteja. Aborteista, jotka muistuttavat teemoiltaan ja elämäntilanteiltaan 
Helvin kuvaamia olosuhteita, voi kuitenkin lukea SEXPO:n 1970 julkaisemasta 
teoksesta Abortti! 250 suomalaisnaisen kokemukset vastentahtoisista raskauk-
sista, abortista ja sterilisaatiosta. Sumun kokoamissa kertomuksissa kuvataan 
lähes samoin sanankääntein seksivalistuksen vähäisyyttä (Sumu 1970, 52,154), 
loppuun vietyjäkin raskauksia toistuvina vahinkoina (em. 57, 59), köyhyyden ja 
aina uusien raskauksien riekaloimaa elämää (em.11–12, 142). Voi siis sanoa, että 
Helvin henkilökohtainen kertomus on myös merkittävä viime vuosisadan puoli-
välin aborttikertomusten ajankuvasta, vaikkakin se on kirjoitettu 2000-luvulla. 

31  Sukupolvierot eivät ole ainoita aineistoni kertojien välisiä eroja. Päätöksenteot eivät ole samanlaisia 
1970-luvulla syntyneilläkään, kuten myöhemmin tulemme huomaamaan vaikkapa uskonnollisten 
ja feminististen kertomusten eroja analyysissä. Sukupolvien sisäisen eron huomaa myös verrates-
saan Helvin kertomusta Elvi Sinervon novelliin Vuorelle nousu vuodelta 1948, jossa kuvataan po-
liittisesti aktiivisen keskiluokkaisen naisen aborttipäätöstä kahden ”toverin” kumppanuusliitossa.
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Raskaudet seurasivat n. 1v 2kk välein ja pahoinvoinnit neljän ensi kuu-
kausien aikana meinasivat viedä hengen. Olin 36-kiloinen odottaja riu-
ku, kun hoipuin lasteni kanssa äitiysneuvolaan. Mies ei tiennyt ehkäi-
syistä mitään, hermostui kyllä raskauksista niin, että pahoinpiteli minua 
pienimmästäkin syystä. Avioliittoa oli kestänyt 7vuotta, raskauksia oli 
viisi, lapsia elossa kolme. Ehkä heikkouttani en jaksanut kaikkia viedä 
loppuun asti. Kun taas olin kuudetta kertaa ”oksennuskuurilla” päätin 
keskeyttää raskauden ”keinolla millä hyvänsä”. Sain ystävältäni abor-
tintekijän osoitteen toiseen kaupunkiin ja henkeni kaupalla ja suurella 
rahalla sain laittoman keskeytyksen. Koko tapahtuma oli kuin pahin 
painajainen. Lopun siistimisen hoiti paikallinen keskussairaala. He-
räsin narkoosista, kun kuulin sairaanhoitajan sanovan lääkärille, että 
tämä on itse aiheutettu tapaus. Herrasmieslääkäri sanoi vain, että rou-
vaa pitäisi nuhdella, mutta hän säälii enemmän. – Kannoin häpeää ja 
omantunnontuskia kauan. Otin avioeron ja taistelin huoltoa ja koulu-
tusta kolmelle lapselleni. Entinen aviomies kävi joskus mekkaloimassa 
perheessämme, elatusmaksut olivat rästissä, jotenkuten sain 70-luvulla 
elämääni elettyä. Olin oppikoulun kanslisti ja elää piti ”säädyllises-
ti”. Kipuilin rakkauden puutteessa ja aineellisissa ongelmissa. Sitten 
uskalsin rakastua opettajaystävääni. Ja kesäloman lopulla huomasin 
odottavani taas lasta. Jouduin paniikkiin. Umpikujahan se olikin, sillä 
ei uudesta avioliitosta ollut sovittu ja minullahan oli vastuulla kolme 
teini-ikäistä lastani. Niinpä menin lääkäriin ja pyysin aborttia. Yksi-
tyisvastaanotolla lääkäri luuli minun olevan naimisissa ja kysyi melko 
epähienosti: eikö lapsi ole omalle miehelleni kun virkanaisena pyydän 
keskeytystä. Kirjoitti kuitenkin suosituksen, sillä olihan ikänikin jo 
melkein 40 vuotta. Menin sairaalaan, jossa minut abortoitiin. (Helvi)

Helvin ensimmäiseen aborttipäätökseen johtaa kuudes raskaus, joka alkaa 
keskellä vaikeaa ja väkivaltaista avioliittoa, joka on solmittu 17-vuotiaana. 
Lapsiakin on jo kolme. Helvi päättää keskeyttää ”oksennuskuurin millä 
keinolla hyvänsä”. Abortti tehdään laittomasti, vieraassa kaupungissa, 
mahdollisesti epähygieenisesti, ”henkeni kaupalla”. Myös ”siistiminen” 
vihjaa, että puoskariabortti jätti raskaudenkeskeytyksen puolitiehen. Su-
mun kirjassakin on kuvauksia laittomien aborttien seurauksista:

Hän oli vähän epäpuhdas. Hän ronkki minua ja minulle tuli peräsuo-
liverenvuoto. Olin 6–7 viikkoa sairaalassa, missä pelättiin, että kuo-
len. Veri vaan vuosi kuivaksi. Sain verensiirtojakin monta pullollista. 
Sitten minut pelastettiin.

Tämä tyttö kävi enkelintekijän luona. Mutta ei hän onnistunut. Tytön 
jalat halvaantuivat ja lapsi syntyi kuitenkin. (Sumu 1970, 39).
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Helvin toinen abortti tehdään 70-luvulla hänen ollessa kolmen murros-
ikäisen lapsen yksinhuoltaja. Ensimmäisen aborttipäätöksen Helvi tekee 
suhteessa, joka on ”säädyllinen” –Helvin saaman kasvatuksen silmin 
– mutta lähes hengenvaarallinen. Suhteessa Helvillä on vähän liikkuma-
varaa, ja jopa fyysiset voimavarat ovat vähissä, kun ”Raskaudet seura-
sivat n. 1v 2kk välein ja pahoinvoinnit neljän ensi kuukausien aikana 
meinasivat viedä hengen. Olin 36-kiloinen odottaja riuku, kun hoipuin 
lasteni kanssa äitiysneuvolaan.” 

Helvin kuvaus tilanteestaan nostaa kylmän hien myötäelävän lukijan ot-
salle. Aborttipäätös tulee perustelluksi elämänkertomuksen raskaassa ja 
traagisessakin jatkumossa. Helvi kirjoittaa nimenomaan päättäneensä teh-
dä abortin. Kertomuksessa moni asia näyttää tapahtuneen siihen asti ilman 
aktiivista toimijuutta: koulun kesken jättäminen avioliiton takia seuraa 
moralisoivasta sukupuoliopetuksesta, unelmat karisevat kuin itsestään, ras-
kaudet seuraavat toisiaan ilman valinnan mahdollisuutta. Äitiys ei näyttäy-
dy valintana vaan sukupuolirakenteiden väistämättömänä, ahdistavanakin 
seurauksena. Keskeytyspäätökselle ei kerrota tukijoita, mutta ystävä osaa 
kertoa laittomasta abortintekijästä. Samalla oma aviomies kuvataan emoo-
tioidensa determinoimana ja väkivaltaan suistuvana ei-tekijänä. Mieheen 
kuvataan suhde, mutta sen sijaan, että Helvi voisi toimia suhteessa toiseen, 
suhde näyttäytyykin yksinäisyytenä, josta haluaisi paeta.

Toisen, nyt jo laillisen aborttinsa Helvi tekee lähes yhtä yksin. Paineet ”sää-
dyllisyyteen” ovat edelleen kovat. Lääkärin kommentti vahvistaa Helvin 
ajatuksen: lapsen teko ilman avioliittoa näyttää epäsopivalta vaihtoehdolta. 
Tässäkin kuvauksessa perusteet abortille ovat painavia, monisyisiä ja tiukasti 
sidoksissa elämän kokonaiskontekstiin, yksinhuoltajuuteen ja toimeentulo-
vaikeuksiin. Helvin aborttipyyntöön suostutaan ja hänelle tehdään abortti.

Helvin päätökset abortista tapahtuvat useiden erilaisten suhteiden risteyksissä 
ja paineissa. Suhteet pahoinpitelevään aviomieheen, rakastettuun opettajays-
tävään ja kolmeen olemassa olevaan lapseen ovat konkreettisia sosiaalisia 
suhteita. Päätökset Helvin kertomuksessa tapahtuvat myös suhteessa Suomen 
valtioon ja sen aborttilainsäädäntöön. Ensimmäistä päätöstä värittää mahdot-
tomuus saada laillinen raskaudenkeskeytys. Laittomuudesta seuraa kontakti 
laittomaan abortintekijään, vaarallinen puoskariabortti sekä alisteinen suhde 
jälkihoitoa antavaan sairaanhoitajaan ja lääkäriin. Toisella kerralla abortti on 
laillinen, mutta lääkäri on edelleenkin aborttitilannetta ja päätöstä vahvasti 
säätelevä tekijä.  Helvin päätökset rakentuvat näiden sosiaalisten (olo)suhtei-
den varassa. Samalla omat päätökset abortista näyttäytyvät kertomuksessa 
myös autonomisina, itse valittuina reitteinä kohti omaa elämää.
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Helvi kuvaa itsensä karun sukupuoliopastuksen, väkivallan, nuhteiden 
ja säälin ristiaallokossa kamppailevaksi päättäjäksi ja taistelijaksi. Sen 
lisäksi, että hän vihdoinkin päättää keskeyttää alituisen ”oksennuskuu-
rinsa”, hän myös ”ottaa avioeron ja taistelee huoltoa ja koulutusta kol-
melle lapselleen”. Tämä ei näytä tuovan ratkaisua rakkauden puuttee-
seen ja taloudellisiin ongelmiin. Rakastumista seuraa uusi umpikuja ja 
abortti. Nyt abortti on laillinen, mutta sukupuoliopetus jatkuu yhä lää-
kärin suulla, kun hän kyselee ”eikö lapsi ole omalle miehelle” ja ihmet-
telee, miksi Helvi ei pidä lasta. Keskustelu lääkärin kanssa ja Helvin il-
maisu toisesta abortistaan: ”Menin sairaalaan, jossa minut abortoitiin”, 
täydentää mielikuvaa abortoivasta naisesta, joka aborttilain muutoksen 
jälkeenkin taistelee päätösvallastaan olosuhteiden ja ajan moraalikäsi-
tyksiä välittävien instituutioiden puristuksessa.

Tämä sitkeän ja olosuhteita vastaan taisteleva toimijuus elää myös Sumun 
keräämissä kertomuksissa, joissa osa kertojista kuvaa järjestäneensä ”it-
selle abortin kovalla työllä”(Sumu 1970, 78) tai asettuu tiukoin sanoin 
alistavia olosuhteita vastaan.

Kieltäydyn olemasta kenenkään omaisuutta, kieltäydyn olemasta painostet-
tavissa, mutta kieltäydyn myös turhista yli voimieni menevistä kärsimyksis-
tä, kieltäydyn saattamasta lapsia kurjuuteen ja köyhyyteen, olen kokenut 
sen itse, enkä tahdo lapsieni kokevan sitä. (Em. 57)

5.2.2. Keskeytyksiä perheen jatkumolla

Helvi, hänen aikalaisnaisensa aineistossani sekä muissa kertomusai-
neistoissa puhuvat elämisestä jatkuvassa raskauden pelossa (ks. Sumu 
1970 ja Jokinen 1996 viittaa Laukkarinen 1993). Analyysini ja aiem-
man tutkimuksen pohjalta voidaan todeta, että äitiys itse valittuna on 
tullut mahdolliseksi vasta ehkäisyvälineiden yleistyttyä 1960-luvulla ja 
aborttioikeuden laajennuttua 1970.32 Mutta mitä äitiyden valitseminen 
tarkoittaa vuosituhannen vaihteen Suomessa?

Lähden nyt tarkastelemaan äidiksi itsensä kertovien valintoja aineistoni 
uudemmissa teksteissä ja haastattelupuheessa. Otan laajasta variaatiosta 
esimerkeiksi ensin parisuhteessa ja perheessä elävien Susannan ja Stellan 

32  Äitiyttä voi toki haluta vaikka se olisi vahvasti idealisoitu ja lähes ainoa mahdollinen nai-
seuden toteuttamisen kanava, kuten joissain kristillisissä konteksteissa. Palaan kysymykseen 
tarkemmin kristillisten naisten kertomusten kohdalla.
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aborttitilanteen ja päätösten kuvausta. Sen jälkeen analysoin yksinhuoltaji-
na aborttiin päätyneen Tiinan ja Veeran kuvauksia aborttiin päätymisistä.
Susanna päätyy ristiriitaisin tuntein aborttiin uusperheessään, johon kuu-
luu kaksi lasta edellisestä liitosta ja kaksi pientä lasta nykyisestä liitosta. 
Aborttiin päätymistä pohjustaa elämäntilanteen kuvaus. Äitiyslomalaiselle 
Susannalle ”staattisuus kodin seinien sisällä alkaa tuntua sietämättömäl-
tä”, ja hän alkaa ”haalia itselleen pieniä töitä”. Yllättävä raskaus tuo oman 
elämän, työn ja vapauden orastuksen keskelle hankalia kysymyksiä äidin-
roolin ehdoista ja rajoista.

Jotenkin tunteakseni itseni taas itsenäisemmäksi aloin haalia itselleni 
pieniä töitä äitiysloman ajalle ja ensi vuodeksi. Olin tottunut ennen äi-
tiyttäni hyvin itsenäiseen ja vapaaseen elämään ja kodin seinien sisällä 
vallitseva staattisuus oli minulle välillä sietämätöntä. En toki tunne 
itseäni vieraaksi äidin roolissa mutta hain ja haen jonkunlaista tasa-
painoa elämääni. Aikuiskontaktit ovat hyvin tärkeitä jos vielä oma 
yhteisö elämästä puuttuu. (Susanna)

Susanna kuvaa, mitä kotiäitinä jatkaminen tarkoittaisi – vapauden puutet-
ta, aikuiskontaktien ja oman yhteisön puutetta. Omien töiden tekeminen 
merkitsee siis paljon muutakin kuin vain työn tekemistä. Ne ovat tärkeitä 
myös sosiaalisen maailman elävyyden ja ”tasapainon” takia.

Vauvan ollessa viiden kuukauden ikäinen huomasin olevani taas ras-
kaana. Se oli täydellinen vahinko enkä ollut osannut laskea epäsään-
nöllisiä raskauden jälkeisiä kiertojani. Ehkäisyä meillä ei ollut sen 
kummemmin, mutta yritimme varoa. Olin tyrmistynyt, sokissa, en 
halunnut sitä. Ajattelin että en kerta kaikkiaan jaksa. Olin juuri taas 
tunnistamassa oman itseni hormoonimyrskyjen keskeltä ja kaikki al-
kaisi taas alusta, valvoisinko vielä kaksi vuotta? Ajatukset risteilivät 
päässäni. Ajattelin myös hyvin pieniä lapsiani: entä jos masennun 
uuden raskauden sitovuudesta ja painolastista? Miten minulle jää ai-
kaa tutustua pieneen poikaani ja antaa hänelle oma osansa? Kuka 
olisi minulle apuna? Miten pääsen edes liikkumaan pienen joukkueen 
kanssa? Minusta tuntui että en hallitse elämäni käänteitä. Lisäksi 
kaksi edellistä viikkoa puhelimet olivat soineet ja äitiyslomani jälkei-
nen kalenteri oli täyttymässä. Työ ei kuitenkaan vaikuttanut päätök-
seeni, tunsin vain että nyt en pysy asioiden tasalla. (Susanna)

Huoli uuden raskauden ja lapsen jaksamisesta tuntuu taakalta. Sen sito-
vuus ja painavuus pelottaa paitsi omien tarpeitten myös lasten tarpeitten 
takia. Tilanteen moniulotteisuus ja ambivalenssit tulevat kertomukseen. 
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Aiemmasta työnkaipuun ilmaisustaan huolimatta Susanna sanoo, että 
työ ei kuitenkaan vaikuttanut päätökseen. 

Mieheni sanoi että emme menetä mitään jos pidämme lapsen, mutta 
jos minä en jaksa, on parempi tehdä keskeytys. Jos äiti ei voi hyvin, 
niin koko perhe kärsii. En osaa kuvata miten äärettömän hämmenty-
nyt ja surullinen olin. Kumpikin vaihtoehto tuntui pahalta. Jouduin 
vielä heti kestämään juhlat joissa edustin, ja mieheni merkkipäivänä 
kaikki povasivat meille kymmenlapsista perhettä. Eräs tuttu jopa sa-
noi perheestään keskustellessaan, että ei ymmärrä naisia jotka voivat 
tehdä abortin. Toinen onnitteli minua väärinkäsityksen takia sattu-
malta uuden raskauden johdosta. Elin kuin unessa.

Soitin äitiysneuvolaan koska en tiennyt miten toimia keskeytystä haki-
essa. Huonoksi onneksi sympaattinen terveydenhoitajamme oli lomal-
la ja sijainen pyysi ottamaan yhteyttä lääkäriin. Totesimme kotona että 
tällaista asiaa ei voi miettiä. Päätös pitää tehdä heti. Olin myös jutellut 
monien ystävieni kanssa puhelimessa ja kaikki sanoivat ymmärtävänsä 
jos en jaksa, vaikka asia olikin vaikea ja surullinen. En odottanutkaan 
keneltäkään neuvoja, vaan korvaa.

Niinpä lääkäri kirjoitti minulle lähetteen. Hän ei kunnolla edes kuun-
nellut asiaani loppuun vaan kirjoitti heti paperit. Halusin asian nope-
asti ohi, vaikka elin jatkuvissa ristiriidoissa. (Susanna)

Susannan kertomuksessa päätös abortista ei ole selkeä ja suoraviivainen. Pää-
töksentekoepisodia rytmittävät epätahtisuuden, ristiriitojen sekä kuumeisen 
pohdinnan ilmaisut: ”Olin tyrmistynyt, sokissa, en halunnut sitä. Ajattelin, 
että en kerta kaikkiaan jaksa. --- Ajatukset risteilivät päässäni. --- tunsin vain, 
että nyt en pysy asioiden tasalla. --- Elin kuin unessa. ---…elin jatkuvissa risti-
riidoissa.”. Kysymykset äitinä – nimenomaan kotiin jäävänä äitinä – jaksami-
sesta ovat keskeisiä. Miehen kanssa keskustelut näyttävät johtavan takaisin 
äitiyden ajatteluun. Miehen kommentiksi luettavissa oleva ”Jos äiti ei voi 
hyvin, koko perhe kärsii”, asettaa Susannaa äitinä perheen sydämeksi. Tämä 
ei vähennä hämmennystä ja surua kuten eivät myöskään tuttavien povauk-
set kymmenlapsisesta perheestä. Ystävien kanssa käydyt puhelinkeskustelut 
tuovat jotain tukea. Ystävät kyllä kuuntelevat, mutta sitä korvaa, joka voisi 
kuulla koko tilanteen ristiriitaisuuden ja palauttaa tilanteen eheyden, ei löy-
dy. Aborttiin päätyessään Susanna on yhä keskellä ristiriitaa. Tapahtumien 
pyörteeseen joutuminen ei kuitenkaan tarkoita passiiviseksi ajopuuksi jää-
mistä vaan jatkuvaa omien mahdollisuuksien ja oman moraalin reflektointia 
niin älyllisesti, strategisesti kuin tunteiden kauttakin.
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Kertomus avaa kysymyksen siitä, millaista toimijuutta perhe tuottaa, ja mil-
laisille yksilöllisille valinnoille se jättää tilaa. Susannan kertomuksessa kotiin 
jäävä äitiys vertautuu aikuiskontakteja saavaan työssäkävijänaiseen. Äitiys-
toimijuus näyttäytyy melko staattisena paikalleen jäämisenä perheen ja kodin 
merkitysten ja käytäntöjen piiriin. Uuden lapsen saaminen merkitsisi sekä 
kykenemättömyyttä hyvään äitimiseen33  että kykenemättömyyttä palata työ-
hön. Susanna ei ole aineistossani ainoa kertoja, joka abortista päättäessään 
joutuu hämmentyneenä pohtimaan työn ja perheen yhteensovittamisen ky-
symyksiä elämässään34. Susanna kuvaa kertomuksessa itsensä ainoaksi mah-
dolliseksi lapsista huolehtijaksi. Lapsi ja työ ovat siis yhä usein vaikeasti yh-
teen sovitettavissa, jopa toisensa poissulkevia vaihtoehtoja suomalaisnaisten 
elämänhorisontissa. Esimerkiksi Maija Fast on tutkinut sitä, kuinka naiset 
siirtävät lapsensaantia myöhemmäksi työelämän lisääntyneiden vaatimus-
ten takia (Fast 2006) ja Vappu Sunnari globalisaation vaikutuksia työelä-
män haasteiden lisääntymiseen naisten kannalta (Sunnari 2008). Susanna on 
menettänyt ensimmäisen työpaikkansa raskauden myötä. Muutama muukin 
kertoo työpaikan menettämisen pelon vaikuttaneen raskauspäätöksiin35. Li-
säksi osa ei puhu työstä tai omasta työhön palaamisen halusta suoraan, mut-
ta kuvaa perheen taloudellisen tilanteen vaativan työhön paluuta.

5.2.3. Äititoimijan tila kulttuurissa

Riitta Jallinoja on tarkastellut tutkimuksessaan perheeseen liittyvää mielipi-
dekeskustelua ja lehtikirjoittelua vuosituhannen vaihteen Suomessa. Jallino-
jan tarkastelemassa keskustelussa puolustettiin vahvasti kotiäitiyttä. Kotiäi-
tiys muotoiltiin sekä valinnanvapaudeksi että yleiseksi ihanteeksi. (Jallinoja 
102–103, 2006). Aborttia harkitsevalle kotiäidille pidemmäksi aikaa kotiin 
jääminen saattaa kuitenkin näyttäytyä eräänlaisena loukkuun jäämisenä. Su-
sanna painottaa näkevänsä äidin roolin itselleen tuttuna, mutta oman va-
pauden ja tasapainon löytämiseksi on jo päästävä pois kotoa. Lapsista (ja 
miehestä?) koostuva ”pieni joukkue” ei riitä ”omaksi yhteisöksi”.  Aborttiin 
päätyvät äidit näkevät siis omat kykynsä ja voimansa pysyä lasten kanssa 
kotona merkittävänä ehtona uuden lapsen tulolle. Raskauden keskeyttämistä 
suunnitellaan nimenomaan tilanteissa, joissa vaihtoehdot ovat vähissä.

33  Käytän äitimisen verbiä painottaakseni sitä kuinka äitiys näyttäytyy tekemisen ja kyvyn kautta: 
kyky äitiyteen tarkoittaa kykyä ja voimia äitiyden tekoihin. (Ks. äitimisestä Jokinen 1996.) 

34  Esimerkiksi Meikku: Koko viime vuoden odotin että työni vakinaistetaan ja näin ollen olisin 
ns. valmis toiseen lapseen. Edellisen lapsen syntyessä olin työtön. Ja muutenkin olin juuttu-
nut ns. määräaikaisiin työsuhteisiin. 

35  Tämä pelko ei ole aivan turhaa. 2008 julkaistun uutisen mukaan raskaana olevia syrjitään 
työhönotossa ja työnhakutilanteissa eniten. (HBL 7.8.2008.) Raskaussyrjinnästä myös 
Kantola&Nousiainen 2008, 12.
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Vuosituhannen vaihteen suomalaisessa ilmapiirissä, jota Jallinoja kuvaa 
familismin elpymiseksi (Jallinoja 2006, 272), perhemyönteisyyttä raken-
nettiin kuitenkin nimenomaan kotiäitiyden pohjalle. Yleinen kulttuurinen 
ilmapiiri tarjoaa siis meidänkin ajassamme kapeita äitiyden ja vanhemmuu-
den malleja ja toimintatapoja. Aineistoni äitien kertomuksissa koti voi tun-
tua paikalta, jossa aika on pysähtynyt, ja jossa itseä on vaikeaa löytää tai 
toteuttaa. Tämä tuntu ei ole vain yksityinen. Vaihtoehdottomuuden mallia 
valetaan naisten tuntemuksiin niiden puhetapojen kautta, joissa kotiäitiyt-
tä ihannoidaan parhaana (tai ainoana) vanhemmuuden muotona, ja äitejä 
paimennetaan lapsen edun nimissä pysymään kotona ainakin ensimmäiset 
vuodet (vrt. Jallinoja 2006, 104; Jokinen 1996, 136).

Aineistoni kertomukset kuvaavat elävästi ”sosiaalisia syitä”, joista ras-
kauksia on keskeytetty ennen ja jälkeen 1970-luvun, jolloin siitä tuli 
yksi laillisen abortin saamisen peruste36. ”Sosiaaliset syyt” ovat naisten 
kertomuksissa monenlaisia, mutta mukailevat usein lain tarjoamaa eh-
toa, jossa naisen elämänolosuhteet muodostavat esteen lapsen synnyt-
tämiselle ja hoidolle.  Aika on vaikuttanut siihen, millaisia esteet ovat, 
ja miten niitä ilmaistaan. Kun Helvi kuvaa aborttipäätöksiään 60- ja 
70-luvuilla, hänen kertomuksessaan omien valintojen ja roolien punta-
roiminen ei ole ensisijaista. 50-luvulla ja sitä myöhemmin syntyneiden 
naisten kertomuksissa oman identiteetin pohdinnan osuus lisääntyy, ja 
uusimmissa aborttikertomuksissa se on jo kertomuksen keskeisimpiä 
teemoja. Olosuhteet ja tilanteet ovat muuttuneet 1960-luvulta 2000-lu-
vulle tultaessa37. Sosiaalisten käytäntöjen muutokset ovat havaittavissa 
tavoissa, joilla naiset kuvaavat aborttipäätöksiään ja itseään. Onko tila 
valita itse oman elämänsä suunta siis kasvanut?

Helvi päätyy naimisiin 17-vuotiaana ja tulee toistuvasti vastentahtoises-
ti raskaaksi viisi kertaa, ennen kuin ryhtyy aktiivisesti valitsemaan toi-
sin uhmaten abortilla paitsi hänelle annettua ”sukupuoliopastusta” ja 
sen käytäntöjä myös lakia. Susannan taistelu valinnan mahdollisuudesta 
on siirtynyt sisemmäksi, keskusteluksi itsen kanssa. Uudemmissa äitien 
kertomuksissa sisäiset ristiriidat painottuvat ulkoisia esteitä – vaikkapa 
sosiaalipolitiikkaa tai perheen sisäisiä valtasuhteita – enemmän. Toisi-

36  Suomalainen aborttilainsäädäntö on kehittynyt viime vuosisadan alkupuolella osana äitiys-
huoltoa. 1970-luvulle tultaessa lakiin lisättiin perusteeksi sosiaalinen syy, jonka mukaan nai-
nen saa abortin, ”jos äidiksi tuleminen olisi hänelle huomattava rasitus”. Laissa voi nähdä 
jälkiä abortin ajattelemisesta nimenomaan äitiyshuoltona eikä vaikkapa työssäkäyvän, itsel-
lisen naisen valintana. (Nätkin 1997; Helén 1997). 

37  Kymmenen aineistoni kertomuksista kuvaa abortteja 50-luvulta 80-luvulle, 30 kertomusten 
aborteista on koettu 1990–2006.
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naan ne jäävät jopa ainoiksi neuvottelun kohteiksi. Tällöin valinnan 
mahdollisuuksien retoriikka on vaarassa kääntyä sisäänpäin katsovaksi 
keskusteluksi itsen kanssa, jossa ulkoisetkin rajoitukset ja mahdotto-
muudet otetaan omalle vastuulle. Poliittiset päätökset vaikuttavat kyllä 
naisten julkisiin kannanottoihin äitiydestä. Riitta Jallinoja kuvaa ko-
tiäitien yhteisiä reaktioita ja kannanottoja kotihoidon tuen vähennyk-
siin 1995 (Jallinoja 2006, 98–99). Siinä missä kotiäitiydestä on tullut 
poliittista, siitä kieltäytyminen – ainakin abortin avulla – mielletään 
yksityiseksi. Voisiko (liiasta) äitiydestä kieltäytyjistä tulla samanlaista 
”kriittistä yhteisöä”, jollaiseksi Jallinoja kuvaa aktivoituneet kotiäidit? 
Tai voisiko poliittisesti aktiivisten kotiäitien agenda laajentua koske-
maan myös niitä kotiäitejä, jotka haluavat taas takaisin töihin? 

Kahden aikuisen lapsiperheessä mies kerrotaan taustana. Tuota taustaa 
vasten nainen työstää kertomuksensa ja elämänsä jatkumoa. Lapsiper-
heessä mies kuvataan useimmiten hahmona, joka osallistuu raskauden-
keskeytyksestä päättämiseen ja sen jälkipuintiin naisen kanssa niukasti. 
Samantapaisen roolin mies saa niissä lapsiperhe-elämää elävien tai siitä 
haaveilevien kertomuksissa, joissa lapsi on toivottu, ja joissa raskaus 
keskeytetään lääketieteellisistä syistä. Kahdessa kertomuksessa nainen 
päättää abortista tilanteessa, jossa ei ole varma, onko lapsen siittäjä 
oma kumppani. Stellan kertomus työttömän perheenäidin abortista 
1980-luvulla on poikkeus, sillä miehen abortin vastaiset mielipiteet tun-
teet ja toiminta saavat selkeän osan päätöksessä ja pohdinnassa. Tämä 
houkuttelee minut haastattelutilanteessa kysymään lisäkysymyksiä mie-
hen osallisuudesta lasten hoitamiseen.

hja:Tota minkä verran se mies on osallistunu lastenhoitoon? Miten se, 
millanen isä sun mielestä se on ollu sun lapsille?

hva: On hän ollu tosi hyvä isä, just varsinki tän vanhemman kanssa on 
todella paljon hoiti ja tota sillain et vanhemmat, siis mun vanhemmat 
ja mun sisarukset ja muut niinkun oli siit niinku hämmästyneitä ja ilo-
sia, että uuden polven mies. Se ei ollu sellasesta asiasta kiinni.

hja: Aijaa.

hva: Vaan se liitty sitten niinku meijän, meijän suhteeseen ja sem-
mosiin jännitteisiin mitä siin oli ja semmosiin sit, jotka niinku...ti-
lannekohtasiin asioihin [naurua]. Et tota. Itseasiassa mä muistanki 
yhden tilanteen, joka oli vähän sitä ennen tai sillon varmaan oli tää 
kolmas raskaus menossa ja mää olin näitten kahden lapsen kanssa 
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menossa bussiin ja mun mies oli siellä takapenkillä, ja mä tulin sin-
ne edes, niin ei hän tullu auttaan eikä sillain kun miten ihmeesti hän 
sano jotenki, että se oli semmosta sähläämisen olosta tai jotenki, et 
siin vaihees mä oisin tarvinnu apua. Sit toisaalta jossain tilanteissa 
niinkun olin kyllä yksin[naurua].

hja: Niin. Niin.

hva: Et tota noin niin varsinkin koska asuttiin sit tällasella paikkakun-
nalla missä ei ollu ystäviä eikä sukulaisia. Oli sillalailla sosiaalisesti 
eristäytyneessä tilanteessa[naurahdus]. (Stella)

Vaikka Stellan mies osallistuu ”uuden polven miehenä” lasten hoitoon, 
Stella kuvaa myös jäävänsä lasten kanssa yksin. Mies jättää Stellan pärjää-
mään itsekseen käytännön tilanteissa, vaikkapa kun ei viitsi auttaa bussiin 
kahden lapsen kanssa kiipeävää, raskaana olevaa Stellaa. Uuden miehen 
epäluotettava apu ei riitä, kun ystävät ja sukulaisetkin ovat kaukana.

Jallinojan kuvaamassa mielipidekeskustelussa vanhemmuudesta enem-
mistö kirjoittajista katsoi isän kykenevän lastenhoitoon siinä missä äi-
dinkin. Käytännössäkin isistä jää suurin osa 18 päivän isyysvapaalle. 
Silti vain kolme prosenttia isistä käytti vanhempainvapaita enemmän 
kuin kaksi kuukautta. Vielä harvempi mies innostuu hoitovapaasta 
tai lyhyestä työajasta jäädäkseen hoitamaan lapsiaan (Kela tiedottaa 
27.11.2006). Myös Jallinojan keskustelussa kotihoidosta isiä on vähän 
äiteihin verrattuna. Näiden tilastojen ja aineistojeni valossa uudenlai-
nen osallistuva hoivaisyys (Huttunen 2001, 174) näyttää jäävän ajan-
käytön osalta marginaaliseksi ja äitiys dominoimaan vanhemmuuden 
merkityksiä ja käytäntöjä kodin järjestyksessä. Kuten naisten myös 
miesten hoivavalinnat kiinnittyvät siihen, miten vanhemmuutta raken-
netaan sosiaalisesti ja poliittisesti: miehen rooli perheen elättäjänä on 
yhteydessä muun muassa miesvaltaisten alojen työnantajien hitaaseen 
heräämiseen vanhemmuusvastuun kustannusten jakamisessa. 

Kaikesta huolimatta aineistoni kertomuksissa lapsen teolle parhaiten 
soveltuvaksi (olo)suhteeksi katsotaan naisen ja miehen välinen rakkaus 
tai vakaa parisuhde. Sen puute mainitaan usein raskauden keskeytyksen 
syyksi. Samalla, kun tätä voi lukea heteronormatiivisessa sosiaalisessa 
maailmassa rakentuvana näkökulmana, sitä voi tulkita myös kertomuk-
sessa rakennettuna oikeutuksena ja tukena minäkertojan valinnalle mo-
raalisesti hankalassa ja ambivalentissa tilanteessa.
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5.2.4. Yksinhuoltajien päätökset

Torstaiaamuna vein lapset päiväkotiin ja sitten heti sairaalaan! Minul-
le oli annettu aika 8.15. naistentautien polilla. (Veera)

Vuonna 2007 yksinhuoltajien perheitä oli kaikista perheistä 13 prosent-
tia, näistä lähes 90 prosenttia on yksinhuoltajaäitien perheitä.38 Analysoin 
tässä sitä, kuinka aineistossani kuvataan yksinhuoltajuutta, joka on osit-
taista tai väliaikaista. Näissä kertomuksissa mies on paikalla satunnaisesti 
(esimerkiksi Katjan lasten isä on paikalla vain joitain viikkoja vuodes-
ta), tai uusi mies tulee kuvioihin mukaan abortin jälkeen. Kuvaamassaan 
aborttitilanteessa yksinhuoltajina on neljä aineistoni kertojista.

Tutkimuksessa ja mediapuheessa yksinhuoltajan perhettä tarkastellaan 
usein riskiperheenä. Suomessa on tehty tilastollista pitkäaikaistutkimus-
ta, jonka mukaan yksinhuoltajien lapsilla on muita suurempi riski aikui-
siän fyysisiin sairauksiin, varhaiseen kuolemaan ja rikollisuuteen (Sauvola 
2001). Riitta Jallinoja kuvaa vuosituhannen vaihteessa Helsingin Sano-
missa käytyä keskustelua riskiperheistä: riskiperheeksi hahmotettiin ensin 
perinteisesti köyhä, vähän koulutettu, väkivaltainen ja päihteitä käyttävä 
perhe. Tämän jälkeen ongelmaksi nostettiin kuitenkin paremmin pärjää-
vät perheet, joilta ”vanhemmuus on hukassa”. (Jallinoja 2006, 164–166). 
Yksinhuoltajia koskevassa tutkimuksessaan Suvi Krok toteaa, että kaikkia 
perhemuotoja, jotka poikkeavat ydinperheestä, on vuorollaan pidetty ris-
kinä lapsen kasvatukselle ja hyvälle elämälle, yksinhuoltajuus on tuonut 
tähän vain erityisen sukupuolittuneen lisänsä: nainen vanhempana ilman 
aviovaimon statusta on monesta suunnasta epäedulliseksi määritelty ja 
marginalisoitu positio (Krok 2009, 94–95). Krok analysoi tätä diskurssia 
osoittamalla sitä, kuinka riskejä rakennetaan paitsi ennakkoasenteiden 
tasolla myös sosiaali- ja työvoimapoliittisilla ratkaisuilla – ja samoilla ta-
soilla niitä olisi myös mahdollista purkaa.

Tiina, joka tekee abortin yksinhuoltajana ollessaan, puhuu yksinhuolta-
juudesta suhteessa perhepolitiikkaan – jota hänen mukaansa ”ei oo ole-
massakaan”. Hänen aborttipäätöksensä näyttäytyy suhteessa yhteiskunnan 
perheelle antamiin mahdollisuuksiin ja reunaehtoihin.

38  Analyysini kannalta ei ole olennaista kuinka usea kertojista on tilastollisesti laskettavissa 
yksinhuoltajiksi. Tärkeämpää on millä tavalla (tutkimuksissakin tuotetut) mielikuvat 
vanhemmuudesta ja yksinhuoltajuudesta vaikuttavat naisten aborttikertomuksissa ku-
vaamiin mahdollisuuksiin toimia.
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hva: Että kyllä meiän niinku yhteiskunnassa on tapahtunu jotain 
sellasta, et nyt perhepolitiikkaa ei oo olemassakaan, niin mikään ei 
tue perhettä ja sitä, et perheet pysys yhdessä. Et niinku pikemminki 
niinku perhettä raavitaan kokoajan niinku eri suuntiin ja niinku 
taloudellisesti ja joka tasolla.

hja: Niin.

hva: Sit siitä ei niinku keskustella, että mitä se sitte on, että jos, koska 
naisia on enemmän yksihuoltajina, että mitä on niinku se yksinhuolta-
juus todellisuudessa, että keskustellaan vaan siitä, että joku maksaa ela-
tusmaksuja ja miten ne taloudellisesti jakaantuu, mutta ei lainkaan siitä, 
että mitä se niin kokonaisvaltasesti se lapsen kasvattaminen yksin.

hja: Kuin kauan sä olit yksinhuoltajana?

hva:Silleen muutaman vuoden. (Tiina)

Tiina myös sanoo tilanteen, jossa mies jätti hoitamaan abortin yksin, vai-
kuttaneen myöhempiin päätöksiinsä olla hankkimatta lisää lapsia. Yhteis-
kunnan lisäksi päätökseen vaikuttaa mies – tarkemmin ottaen jatkuva uhka 
miehen poislähdöstä ja vanhemmuuden vastuun väistämisestä.

[…]

hva: Itseasiassa se on se abortti nyt kun mää niinku rupeen puhumaan 
siitä, niin mää itseki tiedostan, niin se on vaikuttanu siihen sillä tavalla, 
että tuota mää en ehkä silleen sataprosenttisesti kuitenkaan luota mie-
hiin, et mulla on taka-alalla semmonen ajatus, et jos mä teen lapsen, 
niin mun on myöski niinku pystyttävä se hoitamaan yksinhuoltajana. 
Et must tuntuu, että mää en niinku halua sellasta tilannetta itelleni, että 
mulla on monta. Kun mä nään, ku mulla on näitä ystäviä, joilla on usei-
ta lapsia, jotka niinku hyppii seinälle niitten kans ja joilla on niinku tosi 
rankkaa. Se on niinku jotain semmosta niinku, mitä ei kukaan tajua, 
mitä on ku on kolme, neljä lasta ja sä oot yksin niitten kanssa.

hja: Niin.

hva: Et mutta itseasiassa abortti on varmaan vaikuttanu sillä tavalla, 
että, jotenki, että, niinku semmoseen suuntaan, että suhteessa lasten 
tekemiseen ja tämmösiin asioihin, niin mää luotan vaan niinku itteeni. 
Et mää en niinku sillee pysty ajattelee, et se ois niinkun, et mää oikeen 
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niinku silleen sydämessäni satsaisin siihen, et mulla on niinku aina se 
taka-ajatus, että se mies saattaa kuitenki lähteä käveleen tai jos laps on 
laitettu alulle, niin saattaa ilmottaa, että hän ei niinku haluakaan sitä. 
Ku näitäki tapauksia on tässä mun ympäristössä, että on tämmönen iha-
na romanssi ja kaikki on kauheen hyvin ja sitten ku lasta odotetan niin 
yhtäkkiä mies kertooki, että hän ei haluakaan, ei tehdäkään. (Tiina)

Vaikka yksinhuoltajuus ei aina näyttäydy kertomuksissa sen ongelmalli-
sempana kuin vanhemmuus kahden aikuisen lapsiperheessäkään, Tiinan 
kertomuksesta voi lukea, että yksinhuoltajuus voi kuvastua potentiaalisesti 
pelottavana, taustalla vaanivana epämiellyttävänä vaihtoehtona.

Myös Veera tekee päätöksensä yksinhuoltajana ollessaan. Miessuhde abor-
tin aikoihin on epävarma ja perustuu kumppanuuden sijasta ensisijaisesti 
seksille. Veera tapailee miestä ravintolassa ja erään ”tokkuraisen pikapa-
non” aikaan ehkäisy jää. 

Minulle tehtiin abortti tammikuussa 1999. Olin silloin 1,9-vuotiaitten 
kaksosten yksinhuoltaja. Olin tapaillut miestä syksyn mittaan ravin-
tolassa muutaman kerran. Sängyssä olimme olleet myös muutaman 
kerran ja aina käyttäneet kondomia.

Yhtenä joulukuisena yönä ehkäisy jäi. Ainakin minä olin kovasti hu-
malassa, kaveri tosin ei. Tokkurainen pikapano se oli. (Veera)

Suojaamaton seksi on monella kertomukseni naisella vastentahtoisen raskauden 
syy. Halua toteuttaa omaa seksuaalisuutta ei koskaan kuitenkaan mainita syy-
nä vahinkoraskaudelle ja abortille. Kolme aineistoni kertojista kertoo olleensa 
epävarma siittäjästä. Kaksi tekee abortin, koska miehellä on toinen suhde – toi-
sessa tapauksista toinen nainen tulee raskaaksi suunnilleen samaan aikaan kuin 
kertoja. Abortin syynä näyttäytyvät siis epävakaat tai epäselvät suhteet: lapsen 
saanti on aineistoni kertomuksissa mahdollista juuri sitoutuneessa yksiavioi-
sessa heterosuhteessa. Sekä yksinhuoltajuus että sitoutumaton parisuhde (jota 
sivusuhteet kuvastavat) esitetään esteenä raskauden loppuun viennille.

Yksinhuoltajuus vaikuttaa myös legitiimiltä syyltä, ratkaisut ovat – ainakin 
konkreettisen aborttipäätöksen tasolla – helppoja. Päätöksestään kertoes-
saan Veera sanoo olleensa ”varma ratkaisustaan”.39 

39  Tämän aloituksen jälkeen Veera kuvailee kyllä kahden käsinkirjoitetun sivun verran ihmetys-
tään siitä miksi on ottanut abortin niin kevyesti. Analysoidessani tunteita luvussa 7 kuvaan 
tarkemmin Veeran ja muiden kertojien ilmaisuja siitä mitä he aborttiin liittyen ovat tunteneet 
ja mitä heidän mielestään olisi pitänyt tuntea.
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Sain omalääkäriltä ohjeet soittaa keskussairaalaan naistentautien poli-
klinikalle. Sieltä minulle annettiin aika runsaan kahden viikon päähän. 
Ne viikot olivat elämäni pisimmät.

Kirjoitin myös kirjeen tälle miehelle ja kerroin mitä on tapahtunut ja 
mitä aion tehdä. Minusta hänellä oli oikeus tietää asia – vaikka jättä-
mällä kertomatta olisin säästänyt hänet surulta. Mies oli nimittäin sitä 
mieltä, että ei aborttia missään tapauksessa.

Sain häneltä pari kirjettä, joissa hän yritti mm. raamattuun vedoten 
saada minut luopumaan ”tästä hulluudesta”. Kirjeitten lukeminen ei 
ollut helppoa. (Veera)

Abortin odottaminen ei silti ole helppoa. Mies, jonka kanssa vahinkoraskaus 
on alkanut, suhtautuu raskaudenkeskeytykseen kielteisesti, pitää sitä ”hulluu-
tena” ja vetoaa Raamattuunkin saadakseen Veeran luopumaan aikeistaan.

Veera on varma päätöksestään ja saa sille tukea ystävältään.

Kun huomasin silloin joulukuussa 1998 olevani raskaana, soitin ensin 
parhaalle ystävälleni Helsinkiin. Puhuimme pitkään. Koska olin niin 
varma ratkaisustani, soitin seuraavana aamuna omalääkärilleni. Kävin 
terveyskeskuksessa, jossa minun piti myös täyttää joku lomake, jossa 
kysyttiin muun muassa perusteluja raskauden keskeytykseen. (Veera)

Ystävien ja kumppanien mielipiteet ovat näissäkin kertomuksissa kuuluvis-
sa. Yksinhuoltajien aborttipäätöksissä suhteisuus saa kiinnostavan muo-
don, jossa oma päätös on vahva, ja toiset ihmiset ovat olemassa sen vah-
vistajina. Suhteista parisuhde näyttäytyy sinä nimenomaisena perustana, 
joka turvaa lapsen kasvuympäristön. Vaikka voimia hoitaa nykyiset lap-
set löytyykin, useamman lapsen yksinhuoltajuuden riskiä ei haluta ottaa. 
Myöskään muita ihmissuhteita ei tuoda esille uuden lapsen saannin mah-
dollistajina. Vakaa parisuhde, jossa on rakkautta, kuvataan kertomuksissa 
ehtona lasten tekemiselle.

Niin tavallaan se raskaus...et se pitäs olla niin turvallinen suhde, tai et itte 
olis siinä kohdassa et uskaltas synnyttää, tai että voi synnyttää lapsen. Et 
sillon se lapsi niinku syntyy tavallaan siitä rakkaudesta käsin. (Heli)

Tutkimus yksinhuoltajaäitien toimeentulosta (Hakovirta 2008) antaa ku-
vaa yksinhuoltajien monivastuullisesta elämästä. Jos parisuhdetta tarkaste-
lee aineistoni kertomusten näkökulmasta, ei naisten kuvaamaa vakaata ja 
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rakkaudentäyteistä parisuhdetta, jossa vastuut jaetaan tasan, ole näkyvissä 
edes parisuhteessa elävien ihmisten kohdalla. Aineiston parisuhdeilluusioi-
den ja parisuhteiden todellisuuden välinen suhde ei liittyne vain aborttiti-
lanteen kriisiluonteeseen. Riitta Jallinojan mukaan parisuhteen ideat ovat 
peräisin kulttuurin tuotteista, muun muassa romanttisen rakkauden kult-
tuuriperinnöstä. Siksi useimmilla ihmisillä on kaksi parisuhdetta: toista he 
kuvittelevat ja toista elävät käytännössä. Kuilu näiden kahden välillä voi 
olla suuri (Jallinoja 2000, 86 viittaa myös 1996).

Ranskalainen sosiologi Luc Boltanski esittää analyysissään ranskalaisten, 
abortin kokeneiden naisten kertomuksista, että toisin kuin 1970-luvulla 
idea lasten hankkimisesta ilman isää on tullut nykyään lähes mahdotto-
maksi. Boltanskin haastattelemat naiset perustelivat aborttinsa useimmiten 
nimenomaan miehen tai pikemminkin vakaan parisuhteen puuttumisella. 
Boltanski hahmottaa tämän ”vanhemmuusprojektin” 1970-luvun jälkeen 
voimaan tulleena yhteiskunnallisena järjestelynä, johon lapsi voi syntyä. 
(Boltanski 2004, 127–129.)

En edes pohtinut mitään muuta vaihtoehtoa. Kolmas lapsi olisi ollut 
aivan mahdoton ajatus. Olin kahden vielä vaippaikäisen yksinhuoltaja 
ja toisaalta en halunnut mitään vakavampaa suhdetta tähän mieheen – 
en missään vaiheessa. En oikein osaa ilmaista itseäni. En tarkoita, että 
tein abortin siksi, koska en halunnut miehen kanssa mitään suhdetta. 
Vaan, että en ollut rakastunut mieheen, en halunnut yhteistä elämää 
hänen kanssaan. (Veera)

Veeralle halu elää miehen kanssa on tärkeä, jopa tärkein tekijä lapsen vas-
taanottamiselle. Hän kuvaa kertomuksessaan abortin jälkeistä aikaa, ra-
kastumista ja toivottua raskautta vain puolisen vuotta abortin jälkeen.

Suomessa yksinhuoltajana elämiselle on viime vuosina tehnyt kulttuurista 
tilaa Eve Mantun kirja Musta tulee perhe (Mantu 2006), jossa hän kuvaa 
yksin äidiksi tulemista. Mantu on lisäksi perustanut blogin,40 aloittanut TUI-
KE-ryhmät yksinhuoltajaäideille ja aktiivisuudellaan saanut Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton julkaisemaan neuvolaesitteen yksin odottaville. Mantu 
kuvaa lapsen saamista ja kasvattamista kokonaan ilman isän läsnäoloa. Silti 
kirjassa tai blogissa ei tehdä näkyväksi naisia, jotka olisivat tehneet lapsen 
yksin tietoisesti. Yksinhuoltajuudesta pyritään ottamaan kaikki irti, vaikka 
se ei ole oma valinta. Isää ilman elämisen vaikeus on toistuva teema Mantun 

40  Blogin kuvaus: Voimauttavia ajatuksia yksin odottaville ja totaaliyhäreille. Yhden vanhem-
man perhe on napsakka ja kompakti! http://voimakirja.vuodatus.net/.
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kirjassa, haastatteluissa ja blogia kommentoivien äitien puheenvuoroissa. 
Boltanskin kuvaama vanhemmuusprojekti on läsnä heteropainokkaana isän 
puute -puheena myös yksinhuoltajien perhepuheessa. Toistuva puhe puut-
tuvasta isästä tekee yksinhuoltajaäidin perheestä vajaan perheen, jonka toi-
nen, miespuolinen vanhempi, täydentäisi. Naisyksinhuoltajalle siis tarjotaan 
suhteellista ja aktiivista toimijan mallia, mutta samaan aikaan ihanteellisena 
vaihtoehtona pidetään kuitenkin miehen kanssa yhdessä jaettua vanhem-
muutta (vrt. Krok 2009, 101). Samalla puheesta puuttuu kuvauksia niistä 
elämistä, jossa naiset hoitavat lapsia paljon yksin, mutta ei kokonaan ilman 
isää tai lapselle vastaavalla tavalla tärkeitä miehiä.

Sekä parisuhteissa että yksinhuoltajaäiteinä elävät naiset näyttävät kertomuksis-
saan aborttipäätöksiin johtavan tilanteen mahdottomana uuden lapsen tulolle. 
Näin he tavallaan vahvistavat lain määrittelemän abortin saamisen kriteerin 
”sosiaalisen syyn” ja luovat sille erityisiä sisältöjä. Yksi tärkeimmistä mahdot-
tomuuden aiheuttajista on, että vanhemmuutta ei voi jakaa, vaan se on kan-
nettava itse. Toinen syy, joka kytkeytyy kuvaan yksin kannetusta vastuusta, on 
raskauden, imetyksen ja yövalvomisten uuvuttavuus kuten Susannen kertomuk-
sessa. Perheellisten äitien puheessa isän puute sanotaan harvoin ääneen. Keskus-
teluissa ei vain kuvata isää mahdollisena ensisijaisena huoltajana ja kotiin jääjä-
nä. Yksinhuoltajien puheessa mies/isä on artikuloidusti kaivattu ja poissaoleva 
hahmo, jota ilman raskauden loppuun saattamista ei kannata ajatella.

Yksi merkittävä konkreettinen ja ideaalinen suhde aineistoni aborttipää-
tösten taustalla on suhde mieheen. Konkreettisesti äitien päätöksiin vai-
kuttavat yhtälailla suhteet lapsiin ja mahdollisuus työhön. Työtäkin hah-
motetaan paitsi työn tekemisen ja taloudellisten reunaehtojen kautta myös 
mahdollisuutena kodin ulkopuolisiin sosiaalisiin suhteisiin.

5.3. Mies mukana

Abortin pohtiminen on tilanne, jossa saattaa olla hankalaa löytää sano-
ja omien ajatusten ja tunteiden kuvaamiseen. Kertomuksissa kuvataan 
tuon tuostakin vaikeuksia löytää asiallista tietoa tai ymmärtävää kuulijaa 
päätöksen tueksi. Joissain kertomuksissa aborttipäätöksestä puhuminen 
mahdollistaa sen punomisen osaksi oman elämän jatkumoa. Ymmärtä-
vän kuulijan löytäminen kuvataan siis merkittäväksi. Luvun aluksi ku-
vaamieni ”ajelehtivien” kertojien lisäksi tarkimmin pohdinnan jakamista 
kuvaavat parisuhteisiin ankkuroituneet naiset, joilla ei ole (lapsi)perhettä, 
ja jotka eivät sitä halua. Molemmissa esimerkeissä suhteilla on merkittävä 
osa, mutta niiden merkitys toimijuudelle painottuu eri tavalla.
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Aineistossani on neljä kertomusta, joissa lapsen alulle saattanut mieskump-
pani on mukana kertomuksessa paitsi statistina tai antagonistina myös ak-
tiivisena osapuolena. Olen poiminut tähän näistä kaksi, Sofian ja Jarnan 
kertomukset, joissa keskusteluja kuvataan tarkimmin. Samat kertojat ovat 
esillä myös seuraavassa luvussa, sillä heidän kertomuksissaan kuvataan yk-
sityiskohtaisimmin myös lääkärikohtaamisia. Kertomuksissa, joissa mies 
on mukana, naisten perustelut abortilleen ovat pitkiä ja perinpohjaisia. Ne 
näyttävät syntyneen ainakin osin keskustelun ja kuulluksi tulemisen mah-
dollisuudesta. Aloitan 26-vuotiaana opiskelijana aborttipäätöksen tehneen 
Jarnan kertomuksesta.

Olin lukenut jonkin verran naistutkimusta, psykologiaa ja filosofiaa, 
ja tiesin kyllä, miten erilaisissa etiikan traditioissa aborttiin suhtau-
duttiin. En kuitenkaan löytänyt yhdestäkään aborttikuvauksesta nä-
kemystä joka vastaisi omaani: Kunnioitan kovasti elämää ja kaikkea 
elävää (olen mm. vegaaniruokavaliolla), mutta mielestäni vastuita on 
otettava harkiten, etenkin, jos ne voivat pilata jonkun toisen elämän. 
Tiesin, että en tahtonut lasta, ja minua pelotti ajatus, että jos tekisin 
sen vastentahtoisesti ajatellen, että kaipa siihen kiintyy sitten, minulle 
kävisi samoin kuin äidilleni – ihmettelisin valintaani koko lopun ikää-
ni. Lapsen tai minkä tahansa elävän vastuulleen ottaminen on niin iso 
asia, että siitä on oltava aivan varma, jotta asiaan jaksaa uskoa ar-
jen ongelmissa. Etenkin, kun nykyään on aivan turvallinen ja laillinen 
keino keskeyttää raskaus, raskauden pitäisi olla aina haluttu. Asiassa 
oli myös globaalit puolensa: teollisuusmaissa ihmisen kulutus on n. 
35-kertainen kehitysmaiden ihmiseen verrattuna, ja ihmisiä on jo maa-
pallolla liikaa. Enkä ollut edes koskaan halunnut lasta! (Jarna)

Jarna kuvaa hakeneensa aborttipäätöksensä tueksi tietoa naistutkimuksesta, 
psykologiasta, filosofiasta ja etiikan eri traditioista sitä löytämättä. Hänen oma 
näkemyksensä on elämää ja kaikkea elävää kunnioittava, mutta vastuuta lap-
sesta on harkittava tarkkaan. Äidiksi ryhtyminen on Jarnan mukaan nimen-
omaan valinta, josta on oltava aivan varma. Raskauden on oltava aina halut-
tu. Jarna perustelee päätöstään älyllisesti ja pohdiskelevasti sekä kuvaa itseään 
itsenäisenä ja tiedostavana toimijana. Hän ei kuvaa kuitenkaan vanhemmaksi 
ryhtymistä yksilötasolle pysähtyvänä valintana vaan kuvailee sen merkitystä 
globaalilla tasolla: liikakansoituksella ja ympäristöuhilla on seurauksia muil-
lekin kuin lisääntymisvalinnasta päättävälle naiselle. Omaa tahtoa tunnustele-
vaa ja globaalia vastuutaan vasten Jarna pohtii haluaan, tai tarkemmin ottaen 
haluttomuuttaan, lapsentekoon. Vaikka hän ei löydä etiikan traditioista tukea 
omalle näkemykselleen, hän on varma päätöksestään. Sen pohtimiseen on 
paikka myös parisuhteessa, konkreettisesti kumppanin sylissä.
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Aprikoin edelleen hiukan lapsen lopettamisen moraalista puolta, 
mutta lopulta perusteeksi riitti se, että niin pieni sikiö kuin poistetta-
va olisi, ei kykenisi vielä elämään keskoskaapissakaan. Se ei siis ollut 
vielä mikään itsellinen eliö vaan toistaiseksi vielä osa minua. Osiini 
– tuntoisiinkin –  minulla on toki määräysvalta. Ääneen pohdintaani 
kuunnellut avokki piti minua sylissä sen illan, joka edelsi raskaus-
testiä ja jolloin purin kaikki asiaan liittyvät ajatukset lauseiksi kuin 
tilanteen itselleni selittäen. Hän ei kysynyt eikä keskeyttänyt, vaan 
antoi minun puhua, kunnes olin aivan varma siitä, etten voi suuttua 
myöhemmin itselleni tästä asiasta. Helpottunut hän tietysti oli, mut-
ta vielä ennen nukahtamista hän silitti pitkään hiuksiani ja sanoi, 
että oli helpotus, etten edes kysynyt hänen mielipidettään. Hän olisi 
kokenut sen vaikeaksi asiaksi, eihän hänkään halunnut lasta, mut-
ta ei myöskään tahtonut painostaa minua aborttiin, jos olisin ollut 
hiukankin epävarma. ”Mitä sinä olisit tehnyt, jos olisin päättänyt 
pitää sen?” kysyin. Hän alkoi itkeä ja sanoi, että eihän hänellä olisi 
ollut muuta vaihtoehtoa kuin osallistua kasvatukseen, mutta ei hän 
halunnut sellaista ajatellakaan nyt, kun kaikki oli hyvin ja oli osoit-
tautunut, että olin tarkoittanut, mitä olin aina sanonutkin: etten tah-
tonut lasta. Nukahdimme onnellisina siitä, että kumpikin oli edelleen 
tyytyväinen asioiden kulkuun. (Jarna)

Jarna käyttää päätöksenteosta kertoessaan paljon teonsanoja yksikön ensim-
mäisessä persoonassa. Näkemykset abortista, tieto tahdosta, suhteesta ruumii-
seen ja elämän suuntaan ovat Jarnalle omia. Lisääntymättömyydestä on käyty 
kumppanin kanssa keskustelua jo suhteen alkaessa. Päätös abortista on Jarnal-
la, kumppani antaa konkreettisen sylitilan ja mahdollisuuden yksityiskohtai-
seen ääneen pohtimiseen. Kumppani tunnustaa myös helpotuksensa siitä, että 
yhdessä aiemmin puhuttu lapsettomuusajatus on vieläkin voimassa. 

Otan esiin toisenkin kuvauksen abortista, jota kuljettaa keskustelu miehen 
kanssa. Tässä kumppaneilla on lievästi erilainen näkemys lapsen hankkimi-
sesta, mutta Sofian päätös painaa vaa’assa enemmän. Hänen kertomuksen-
sa toisesta aborttipäätöksestään on aineistossani pisin aborttiin päätymistä 
ja tässä tapauksessa siis myös aborttipäätöstä kuvaava episodi.

Terveyskeskuksesta soitettiin iltapäivällä että raskaustestin tulos oli 
positiivinen. Kiroilin ja hymyilytti samalla. Varasin ajan lääkärille ras-
kaudenkeskeytyskäyntiä varten parin päivän päähän. Tekstasin uuti-
sen poikaystävälleni. Poikaystävältä tuli voi ei-viesti. Ajattelin että en 
heti päätä vaan mietin asiaa yhdessä poikaystävän kassa ja yritän olla 
avoin myös mahdollisuudelle että lapsi saisi tulla. Poikaystävä tuli ko-
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tiin ja oli sokissa. Olin hänelle sanonut aiemmin että epäilen oleva-
ni raskaana koska minulla oli ollut niin paljon pahoinvointioireita, 
mutta hän ei ollut uskonut. (Sofia)

Sofia aloittaa kuvauksen juttutuokiosta poikaystävän kanssa me-muodossa 
palatakseen myöhemmin omaan pohdintaansa, siihen, mitä tahtoo itse.

Rupesimme miettimään mitä tekisimme. Tunsin että ratkaisun tekemi-
nen ei ollut yhtä helppo tällä kertaa kun viimeksi. Poikaystävä oli sitä 
mieltä että minä päätän viime kädessä. Hän sanoi tienneensä alusta 
asti että minä en halua lapsia ja että oli tehnyt lasten saannin suhteen 
tietoisen valinnan kun rupesi seurustelemaan kanssani. Se oli suuri hel-
potus kuulla. Poikaystävä olisi ollut valmis ottamaan lapsen vastaan ja 
lupasi tehdä kaikkensa että raskaus olisi minulle miellyttävää aikaa ja 
että pärjäisimme lapsen kanssa.

Sofia kertaa muissakin kertomuksissa esille tulevan haaveen tasapainoisesta 
parisuhteesta, johon lapsi olisi tervetullut. Toisin kuin esimerkiksi Annilla 
ja Helillä 41  unelma rakkauslapsesta ei ole Sofialle hellitty haave tai ihanne, 
vaan hän ottaa siihen ”kiiltokuvailluusiona” ironista etäisyyttä.

Minua kiehtoo aina välillä se kiiltokuvailluusio onnellisesta parista jol-
le tulee rakkauslapsi ja eletään onnellisesti ikuisesti. Mietin sitä hetken 
sinäkin iltana.

Mutta epäilen vahvasti että todellisuus ei olisi sitä ihanaa idyllistä kiil-
tokuvamaailmaa. Kun mietin miten asiat olisi jos meille tulisi lapsi, 
huomasin että ajatukseni pyörivät miten pääsisin siitä mahdollisim-
man nopeasti eroon. Miten pienenä sen saa viedä päiväkotiin että pää-
sisi takaisin töihin? Milloin voi lopettaa imettämisen että poikaystävä 
voisi jäädä kotiin sen kanssa ja voisin jatkaa normaalia elämääni? Voi-
sikohan se olla ainakin joka toinen viikonloppu joko minun vanhem-
milla tai anopin luona että saisi aikaa itselleen? Sitten ymmärsin että 
vaikka sopisimme niin että poikaystävälläni olisi päävastuu lapsesta ja 

41 Harmittaa, että näkemättä jäi, minkälaiseksi suhteemme miehen kanssa olisi muotoutunut 
lapsen vanhempina. Ainakin minua raskaus muutti sillä tavalla, että perspektiivini ja sallivuu-
teni parisuhteessa kasvoi. Ennen ärsyttävinä kokemani asiat tuntuivat mitättömiltä, ja tuli val-
tava halu jakaa elämä toisen kanssa ja työskennellä parisuhteen puolesta, sillä koin meidät 
yhtäkkiä perheeksi. (Anni) 
[…]jos aattelee niinku raskaaks tulemista, et jos mä aattelen jotain sellasta ihanteellista niinku - 
tää on vaan yhtä satua tää mun elämäni - niin sellasta, mistä niinku oikeesti se syvempi niinku 
naiseus ja mieheys kohtaa. Niin tavallaan se raskaus... et se pitäs olla niin turvallinen suhde, tai 
et itte olis siinä kohdassa et uskaltas synnyttää, tai että voi synnyttää lapsen. Et sillon se lapsi 
niinku syntyy tavallaan siitä rakkaudesta käsin. (Heli)
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sen hoidosta niin minulla kuitenkin olisi huono omatunto ja moittisin 
itseäni huonoksi äidiksi ja sen kanssa pitäisi sitten elää koko elämä. 
Ja jos vastuu olisi isällä ja minä en luultavasti viihtyisi äidin roolissa 
tai huonon äidin epäilyjen varjossa niin meidän olisi pakko erota ja 
menettäisin rakkaan kumppanin. (Sofia)

Lapsen saamista miettiessään Sofia huomaa pohtivansa vain keinoja, 
joilla voisi pysyä mahdollisimman paljon erossa koko lapsenhoitopro-
jektista. Päävastuun antaminen poikaystävälle lapsen hoidosta herättää 
vahvan vision huonosta omastatunnosta ja huonosta äitiydestä. Tämä 
taas saattaisi vaarantaa Sofialle tärkeän ja rakkaan suhteen. Sofian tun-
nelmat raskaudesta ja synnytyksestä ovat painokkaan negatiivisia toisin 
kuin useilla kertojilla, joiden suhde raskauteen omassa ruumiissa voi 
olla neutraali, usein myös positiivinen.

Tunsin myös vahvasti että raskaus ja synnytys eivät sovi minulle. En 
kyllä rupee antaa kenenkään kasvamaan minun sisällä ja aiheuttamaan 
minulle pahoinvointia ja ties mitä vaivoja. Ja se synnytys, ei kiitos. Kei-
sarileikkaus ei myöskään ole mikään ihanne, iso haava ja kovat kivut. 
Jos joutuisin sietämään sellaisia kipuja tulisin hulluksi ja tekisin lapselle 
pahaa, en ainakaan voisi antaa sitä sille koskaan anteeksi. Enkä antaisi 
itselleni anteeksi että olisin asettanut itseni siihen tilanteeseen. (Sofia)

Pohdittuaan perusteellisesti, mitä hän ei halua, miksi lapsen saamisesta ei 
tulisi hänen kohdallaan mitään, Sofia palaa siihen, mitä hän haluaa. Jo ai-
emmin mainitun suhteen lisäksi tärkeitä ovat työ, harrastaminen, matkus-
taminen ja opiskelu. Yhtä tärkeää on saada tehdä näitä omassa rytmissä 
ilman lapsen tuomia ylimääräisiä keskeytyksiä. Poikaystävä yrittää vielä 
löytää syitä sille, miksi lapsen saaminen voisi olla mukavaa ja kiinnostavaa, 
mutta Sofia on jo pohtinut tarkkaan omat lähtökohtansa ja niiden seurauk-
set. Uteliaisuus lapsen kasvua kohtaan ei paina tarpeeksi.

En myös ymmärrä miten arki olisi sujunut. Viihdyn työssäni ja olen 
siinä hyvä, haluan harrastaa ja matkustaa, opiskella lisää jne. Monet sa-
novat että lapset ei ole este ja se on omasta asenteesta kiinni. Ehkä näin 
on. Mutta minä en halua että kukaan muu rytmittää elämääni. Haluan 
tehdä omia juttuja just silloin kun minulle sopii. En halua että kaikki 
tekemiseni pitäisi rytmittää päiväkotiaikojen tai lastenvahtien mukaan.

Eli päätin että en pidä lasta. Poikaystävä kysyi enkö näe lastensaan-
nissa mitään positiivista. Kysyin mikä hänestä olisi positiivista. Kas-
vattaminen ja se että näkisi miten vauvasta tulee itsenäinen ihminen 
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ja millainen siitä tulisi. No joo, kasvatusosuus ei tunnu hirmu mie-
lekkäältä mutta olenhan minäkin vähän utelias, millainen siitä tulisi? 
Mutta se ei riitä.

Päätin siis että lasta ei tule ja itkimme vähän. (Sofia)

Myös Sofian kertomuksessa kumppani on hyvin lähellä. Sofia haluaa kump-
panin olevan mukana päätöksen teossa. Pohdintaa ja keskustelua harraste-
taankin yhdessä, ja tästä kerrotaan välillä me-muodossa. Myös Sofian yk-
sikön ensimmäisessä persoonassa kertoman lopullisen päätöksen jälkeinen 
itku on yhteistä: ”ja itkimme vähän”. Tunnelma, että lasta ei haluta, painaa 
loppupelissä eniten, varsinkin kun tämä on ollut tiedossa suhteen alusta asti.

Jarna ja Sofia ovat aineistoni nuortenkin kertojien joukossa kuvauksis-
saan harvinaisen selkeäsanaisia ja omapäisiä aborttipäätöstensä suhteen. 
Heidän toimijuuden laatunsa päätöksentekotilanteissa näyttää lähesty-
vän feminististä ideaalitoimijuutta: he tuntevat oikeutensa ja pitävät 
niistä kiinni. Jarnan ja Sofian päätöksenteko on yksilöllistä ja tietoista 
päättämistä, jota moraalifilosofi Matti Häyrykin kutsuisi moraaliseksi. 
Samalla sekin on toimijuutta suhteissa. Analysoimalla keskusteluja, joi-
ta nämä itsenäiset päättäjät käyvät, haluan tuoda uudestaan esiin sen, 
että itsenäisyys ja päätökset eivät synny tyhjiössä. Itsenäisyys versoo ni-
menomaan mahdollisuudessa tulla kuulluksi, ymmärretyksi ja vakavasti 
otetuksi, eli Lorraine Codea mukaillen retorisessa tilassa (Code 1995). 
Kiinnostavaa on myös pohtia Jarnan ja Sofian äitiydestä kieltäytymisen 
feminististä kontekstia. Äitiydestä kieltäydytään tavoilla, jotka muis-
tuttavat sellaista feminististä käsitystä, jossa äitiys asettuu tuottavan, 
itsenäisen ja luovan työn vastakohdaksi. Kirsi Saarikangas esittää, että 
tämän suuntauksen taustana on toiminut Simone de Beauvoirin henkilö-
kohtainen lapsettomuusvalinta, jota hän ei tarkoittanut yleiseksi ohjeek-
si. Erityisesti 1970-luvulta lähtien tasa-arvovaatimusten huomio on kiin-
nittynyt tuottavaan työhön, josta äitiys on nähty erillisenä (Saarikangas 
1997, 103). Tässä kohden Jarnan ja Sofian kertomukset tulevat lähelle 
jo äitiyttä eläneiden kertomuksia: äitiys kuvautuu valtavana vastuuna, 
jonakin jonka valittuaan muiden asioiden valitseminen on vaikeaa.

5.4. Päätösten ja päätymisten kontekstit

Tässä luvussa olen kuvaillut päätöksiä abortista ja päätymistä aborttiin 
aineistoni kertomuksissa. Analysoidessani kertomuksia päätöksistä tar-
kastelen kriittisesti ideaa abortista päättävistä naisista toistensa kaltaisina 
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yksilöllisinä ja tietoisina toimijoina sekä pohdin, millaisia muunnelmia yk-
silöllisestäkin päättämisestä ilmenee. Aineistossani kerrotaan päätöksistä 
läheisissä suhteissa ja arkisissa tilanteissa ja siitä, kuinka nämä vaikuttavat 
päätösprosessin tapaan ja loppuratkaisuun. Kertomuksissa aborttiin pää-
dytään ja abortista päätetään läheisten ja intiimien suhteiden, parisuhteen 
ja perhesuhteiden sekä työelämän konteksteissa. Nämä kontekstit ovat osa 
laajempia kulttuurisia puhetapoja sekä perhe- ja työelämää muokkaavia 
poliittisia ja ideologisia käytäntöjä.

Sen lisäksi, että olen tarkastellut naisten päätöksenteon yksilöllisyyden 
ja suhteisuuden dynamiikkaa, olen analysoinut tässä luvussa, miten nai-
set arvioivat mahdollisuuksiaan äidiksi tulemiseen ja äitinä olemiseen. 
Naisten päätökset paikantuvat suhteessa yhteisiin merkityksiin useam-
malla tavalla. Eri aikoina ja eri tilanteissa abortista päättävät naiset 
asettuvat eri kohtiin sillä odotusten kartalla, jolla kulttuuriset ja yh-
teiskunnalliset rajat naiseuden ja äitiyden toimijuuksille, mahdolliselle 
lapselle ja perheelle piirtyvät näkyviin.

Kertomuksissa rakentuu kuva ehdoista, jotka raskaana olevan on täy-
tettävä voidakseen viedä raskaus loppuun, tullakseen äidiksi. Halu tulla 
äidiksi on toki tärkeä tekijä, mutta ”äidiksi tulemiselle” on paljon mui-
takin ehtoja. Nuo ehdot rakentuvat puheessa muun muassa elämänvai-
heesta, suhteista, perheestä, työstä ja taloudellisista resursseista. Naisten 
kokemuksissa ja kertomuksissa näistä ruumiillistuu yhteiskunnallisia 
oletuksia ja järjestyksiä.

Sekä aborttiin päätymisen ja siitä päättämisen tavat että tavat kertoa pää-
töksenteosta ovat siis suhteessa sekä kulttuurimme tottumuksiin ja normei-
hin että poliittisesti tehdyihin sopimuksiin ja päätöksiin. Naiset päättävät 
abortista itse, mutta ovat päätöksiä tehdessään lähiympäristönsä, sosiaali-
politiikan ja työmarkkinoiden sukupuolia ohjailevien oletusten alaisia. Osa 
näistä oletuksista ja niiden luomista ehdoista on raskauden jatkamista tai 
keskeyttämistä pohtiville naisille ajateltavissa ja neuvoteltavissa. Toisaalta 
on asioita, jotka ovat jokapäiväisyydessään muuttuneet sosiaalisten toimi-
joiden toiseksi luonnoksi, asioiksi, jotka jäävät useimmiten kyseenalaista-
matta aborttiin liittyvissä päätöksissä – ja päätymisissä.

Lähdin liikkeelle sellaisista päätöstilanteiden kuvauksista, joissa oman 
tahdon sijasta tai lisäksi aborttipäätöstä kantaa toisten tuki, tai aborttiin 
päädytään tai ajaudutaan päättämisen sijasta. Päädyin kuvauksiin, joissa 
aborttipäätöksen vakaus saa resonanssia seurustelukumppanin kanssa kes-
kustelusta. Suhteista voi siis saada tukea omalle suunnalleen tai toisten ar-



92

moille voi jäädä ilman yhteisyyttä ja heijastuspintaa omille tunteilleen.  
Helvin aborttipäätöksestä tulee erillistä toimijuutta alleviivaava irtiotto 
pakottavista naiseuden kuvista ja todellisuuksista ja aborttipäätöksistä 
korostetusti Helvin omia. Ensimmäinen raskaudenkeskeytys tekee Hel-
vistä myös lainsuojattoman. Nykyäitien päätöksistä osa tehdään mies-
suhteissa, mutta silti varsin yksin.

Suhteet vaikuttavat naisten päätöksissä kolmella tasolla. Ensinnäkin 
olemassa olevat suhteet vaikuttavat loppuratkaisuun naisten pohtiessa 
mahdollisuuttaan jatkaa raskautta tai lopettaa se. Toiseksi tulee näky-
viin, että yksilöllisesti tietoisten intentioiden ohella päätökset muotou-
tuvat myös toisten kanssa ja/tai suhteessa toisiin. Kolmanneksi kuva-
ukset päätöksiin punoutuvista suhteista heijastavat niitä kulttuurin ja 
yhteiskunnan rakenteita, joita vasten abortista päättävät muotoilevat 
päätöstään ja itseään.

Asta Niemi tekee folkloristiikan gradussaan huomioita abortin kokenei-
den naisten kertomusrakenteiden toistumista (Niemi 1994, 35). Kerto-
mukset kiinnittyvät konventionaalisiin rakenteisiin ja pohjaavat resurs-
sinsa yhteiseen kertomusvarantoomme. Keskustelu ja resonanssi – tai 
sen puute – rajaavat sitä, millaisena toimijana abortista päättävä itsensä 
kokee, ja miten merkityksen antaminen kokijalta luontuu. Peter Ber-
gerin sanoin: ”subjektiivisen maailman todellisuus riippuu keskustelun 
ohuen langan varassa” (Berger 1967, 17). Lorraine Coden ajatus retori-
sesta tilasta on analyysilleni tärkeä. Coden mukaan retorisen tilan synty-
miseen ei riitä, että puheenaihe ei ole kielletty. Retorinen tila voi syntyä 
vain, jos ilmaisut voivat tulla kuulluksi ja saavat vastauksia, resonoivat 
(Code 1995, ix–x). Pirtin pöydän ääressä kuhisevien ystävällisten nais-
äänten saattelema päätös tekee abortista ja aborttiin lähtevästä abortin 
kokijasta toisenlaisen, kuin mitä kuvaannollisesti tai oikeasti nyrkin ja 
hellan välissä tehdyn päätöksen kertoja ja hänen aborttinsa on.

Aineistossa kuvataan elämäntilanteita, jotka ovat johtaneet aborttiin 
sekä kertojien toimintaa näissä tilanteissa. Tilanteita, joissa aborttia on 
harkittu, mutta siihen ei ole päädytty, ei kuvata. Lisäksi tilanteita kuva-
taan jälkeenpäin, abortin tapahduttua muutamia viikkoja tai vuosikym-
meniä aiemmin. Kertomukset kuvaavat siis tilanteita, joissa raskautta ei 
ole jatkettu, raskauden loppuun saattamista ei ole pidetty mahdollisena. 
Raskauden loppuun saattamisen, uuden ihmisen syntymisen tai äidik-
si tulon mahdollisuuden näkökulmasta kuvataan vaikeuksia, tilanteita, 
joissa hyviä vaihtoehtoja ei ole. Toisinaan kuvataan siis toivotun toimi-
juuden estymistä kuten Annin kertomuksessa.
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Yhtäkkiä hahmotin paikkani maailmassa muuttuneen. En enää ollut 
maailman keskiössä. Olin lenkkinä sukupolvien ketjussa, toiseksi vii-
meisenä lenkkinä, takanani esi-isien pitkä ketju ja edessäni syntymätön 
lapseni, maailmani uusi keskiö. Tuntui mahtavalta olla tuossa uudessa 
positiossa. Tai se olisi ollut mahtavaa, mutta oivallettuani vanhem-
maksi tulemisen salaisuuden tuo maailmani uusi keskiö oli jo pois-
sa, ja tilalla oli vain ammottava tyhjyys. Valtava, yhtäkkinen kasvun 
harppaus ja siitä syntyneet voimavarat olivat yhtäkkiä vailla kohdetta. 
Paluu vanhaan oli mahdotonta, sillä olin muuttunut ja kasvanut ulos 
vanhasta, ja minulle ennen niin tärkeät askareet tuntuivat näpertelyltä 
äitiyteen verrattuna. Abortin myötä estin siirtymiseni uuteen positioo-
ni, jolloin jäin leijumaan ikään kuin tyhjän päälle, ja olemassaoloni 
tuntui täysin hyödyttömältä ja tarkoituksettomalta. (Anni)

Kertomukset kuvaavat sellaisiakin paikkoja, joissa lasten synnyttäminen ja 
lasten kasvattaminen eli äidiksi tuleminen ei ole oma valinta. Silloin abortti 
kirjoitetaan uloskäyntinä elämäntilanteesta, joka taivuttaa naisen elämään 
ja toimimaan lisääntymisoletusten mukaisesti. Helvi kirjoittaa tällaisesta 
kohdasta, jossa abortin valitsemisesta tulee eräänlainen toiminnan alku-
kohta, kohta, jossa omasta valinnasta tulee mahdollinen.

Abortti näyttäytyy oman tahdon, toiminnan ja elämän valitsemisen mah-
dollisuutena myös Jarnalle ja Sofialle, jotka eivät halua lapsia lainkaan. 
Heidän valintansa tapahtuu tilanteessa, jota ei varjosta alituinen raskaaksi 
tulemisen pelko. Heidän 1900-luvun loppupuolella saamansa opetus suku-
puolesta ja seksuaalisuudesta on laajempi kuin Helvin ja hänen aikalaisten-
sa saman vuosisadan alkupuoliskolla saama sukupuoliopetus. ”Se” ei ole 
enää syntiä – sekä seksuaalisuutta että naiseutta saa nykyisin ilmaista ja 
elää usealla tavalla. Naisen elämän valinnat näyttävät aika erilaisilta näissä 
eri ajoilta tulevissa kertomuksissa. Siinä, missä Helvi ”yrittää elää elämään-
sä” ja ”taistelee elantoa lapsilleen”, Sofia haluaa ”harrastaa ja matkustaa, 
opiskella lisää” sekä ”tehdä omia juttuja just silloin kun minulle sopii”.

Onko naisten itsenäisyystaistelu siis muuttunut elämäksi, joka on mahdol-
lista rakentaa itse valitsemistaan sopivista palasista? Aborttikuvauksia lu-
kiessa äitien elämässä näyttäisi moni asia pysyneen ennallaan: isiä ei päät-
tämistilanteissa juuri näy. Yksinhuoltajaäidit puhuvat miehen poissaolosta 
eniten, ja yksineläjät ajattelevat kahden eri sukupuolta olevan vanhemman 
perheen mahdollistavan lasten saamisen.  Kahden vanhemman perheissä 
miesten positiota ei kuitenkaan juuri pohdita vaihtoehtona äidin kotiin jää-
miselle. Myös Sofia, joka pohtii kertomuksessa toista aborttiaan feminis-
tisin äänenpainoin, toteaa abortin yhdeksi syyksi sen, että äitinä ei yksin-
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kertaisesti voisi elää omaa elämäänsä. Tämä ei näytä mahdolliselta, vaikka 
vierellä on kumppani, joka olisi valmis auttamaan lapsen kasvatuksessa. 
On mahdollista tulkita, että toisinaan äitiyden vastuu saatetaan kokea ja-
ettunakin liian suureksi. Toinen näkökulma on, että naisten ensisijaisuus ja 
vastuullisuus vanhempina on rakennettu sisään äitiyden ja perheen ideoihin, 
käytäntöihin. Tutkimusten mukaan tätä ensisijaisuutta on myös rakennettu 
ja ylläpidetty sosiaalipoliittisilla ratkaisuilla ja vahvistettu asiantuntijapu-
heessa ja -käytännöissä (Vuori 2001; Berg 2008, 33–35; Repo 2009, 102). 
Naisen ensisijaisuus vanhempana ei kuitenkaan tarkoita, että äiti nähtäisiin 
yksin riittäväksi, vaan äitiyttä kuvataan nimenomaan heterosuhteessa, suh-
teessa (poissaolevaan) isään ja mieheen.

Vaikka abortti tekona on äitiyden väistämistä, siirtämistä tai äitiydes-
tä kieltäytymistä, naisten kuvaukset aborttipäätöksistään eivät murra 
ideoita vanhemmuuden sukupuolittumisesta, äitiydestä, isyydestä vaan 
pikemminkin uusintavat niitä. Saman huomion voi tehdä niistä kerto-
muksista, joissa haaveillaan raskauden loppuun saattamisesta. Äitiys, 
josta aineistossani haaveillaan, on naisena olemisen tapa, jota kuvataan 
suhteessa mieheen, isään ja perheeseen. Yhtä aikaa mies(kumppani) on 
aborttiin liittyvistä keskusteluista poissaoleva hahmo. Tendenssi on nä-
kyvissä myös täydentävässä aineistossani. Esimerkiksi Helsingin Sanomi-
en keskustellessa abortista vuosituhannen vaihteessa otsikolla Aborttien 
määrä kääntyi yllättäen nousuun. Tutkijat: Syynä naisten vähentynyt 
halu synnyttää. Stakesin tutkijoita, Mika Gissleriä ja Elina Hemminkiä 
huolettaa toimittajan mukaan:

[…] sekä aborttien määrän lisääntyminen, että synnytysten määrän vä-
heneminen. Gisslerin ja Hemmingin mielestä nuorempien naisten syn-
nytyshalukkuuden lisääminen vähentäisi keskeytysten määrää, mutta 
miten synnytyshalukkuutta sitten lisätään? ”Yksi keino on erilaisten 
lapsiperheiden etuuksien antaminen tai ainakin niiden karsimisen vä-
hentäminen, koska lasten saanti ei ole taloudellisesti kannattavaa”, 
Gissler toteaa. (HS 9.2.1999)

Vaikka lapsiperheet mainitaan, naiset ovat kuitenkin ”lapsen saamisen” 
toimijoita, eikä miesten osuutta ole pohdittu lainkaan. Synnytyshalukkuus 
esitetään lapsen teolle keskeiseksi haluksi, ja jo sanavalinta sulkee miehen 
vanhempana pois kuvasta. Mies tai isä ei näytä kuuluvan perheeseen aktii-
visena toimijana tai perheen lisäyksen haluajana sen enempää asiantuntija-
puheessa kuin naisten kuvauksissa abortista. Perinteisen ”leivän pöytään 
tuojan” paikalle on lehtijutussa asetettu ehdolle valtio, jonka antamat etuu-
det tutkijoiden mukaan lisäisivät naisten ”synnytyshalukkuutta”.
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Pierre Bourdieu näkee yhteiskunnalliset toimijat historian tuotteena, jot-
ka eivät ole sen enempää ulkoisten syiden determinoimia hiukkasia kuin 
sisäisten syiden ohjaamia, rationaalista toimintaa toteuttavia monadeja-
kaan (Bourdieu & Waqcuant 1995). Naisten kuvaamien intiimien (olo)
suhteiden kautta voi nähdä yksilöllisten päätöstilanteiden ja sosiaalisen 
maailman huokoisuuden ja sisäkkäisyyden. Aineistoni kertojat asettavat 
lisääntymisvalintojensa kautta itseään suhteessa sosiaaliseen rakentee-
seen. He määrittävät itseään naisina suhteessa sukupuoleen ja äiteinä suh-
teessa perheeseen sukupuolta (ja yhteiskuntaa) rakentavana symbolina. 
Naisen paikka ja äidin paikka eivät ole täysin satunnaisia naisen ja äidin 
paikkoja. Niitä on rakennettu suomalaisessa kulttuurissa pitkään, perus-
teellisesti ja usealla kentällä.

Ilpo Helén puhuu äitiyden rakentamisesta osana naiskansalaisuuden 
rakentamista biovaltana, hyvää tarkoittavana, mutta syvälle käyvänä 
sosiaalisen kontrollin muotona (Helén 1997). Äitiyden ohella on raken-
nettu hartaasti hyvän perheen ideaa. Sosiologi Katja Yesilova kuvaa mo-
dernin perhekasvatuksen eetosta suomalaisen 1970-luvun asiantuntija-
puheessa normina, jonka ajatellaan esittävän ihannetta (Yesilova 2008, 
113). Naisten puhe perheestä muistuttaa Yesilovan kuvaaman perhe-
työn asiantuntijoiden puhetta ”hyvästä perheestä”, jonka vastakohtaa 
”moniongelmaperhettä” luonnehtii muun muassa heikko taloudellinen 
tilanne ja isähahmojen vaihtuvuus (em. 109). Samoin naisten puheessa 
toistuu äidinhoivan ideaali, jonka Jaana Vuori löytää perheasiantunti-
joiden kirjoituksista vuosituhannen loppuessa: naisilta lasten hoivaa-
minen ja pääasiallinen kasvatus sujuu paremmin (Vuori 2001).42 ”Uusi 
mieheys”, jota Stella kuvaa 80-luvulle sijoittuvan aborttikertomuksensa 
yhteydessä, näyttää tuolloin olevan vasta tuloillaan. Kymmentä ja kah-
takymmentä vuotta uudemmissa aborttikertomuksissa ehdotuksia vas-
tuuta ottavasta isyydestä ei aineistossani enää/taas ole.

Suurimassa osassa kertomuksia kulttuurisesti vahvistetut riittävän äitiyden 
(ja siinä samassa oikeanlaisen perheen) kuvat ovat päätöksen keskeisintä 
heijastuspintaa. Naisen ja äidin paikkaa ei kuitenkaan kuvata aina saman-
laisena. Naiset ovat vaikeiden konkreettisten kysymysten edessä: Mihin 
voin elämääni, aikaani käyttää? Mihin itse haluan niitä käyttää? Olennai-
siin kysymyksiin vastatessa tulevat esiin äitiyden rajat. Osa äideistä on jo 
asettautunut kotiäidin rooliin – ja saanut siitä ja sen painosta kyllikseen. 
Hyvin nuoret kokijat sekä osa vanhemmistakin abortin kokijoista kokee 
ruumiilta tulevan yhtäkkisen ehdotuksen äitiydestä yllätyksenä, jota ei ole 

42 Äitiydestä kulttuurisina odotuksina asiantuntijapuheessa ks. myös Berg 2008.
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tullut aiemmin ajatelleeksi, ja jota ei tahdo ajatella nytkään. Osa kertojista 
fantasioi äitiydestä, jota ei voi saavuttaa, sillä tilanne ei täytä äitiyden edel-
lytyksiä kun äidiksi haluamiseen liittyy kiinteästi halu vakaaseen ja rakkau-
delliseen (hetero)parisuhteeseen sekä taloudellisesti vakaa tilanne.

Kertomukset peilaavat äitiyttä myös kurottaakseen ulos sen merkityksistä, 
käytännöistä ja ruumiillisuudesta. On niin paljon, paljon muutakin, mitä 
elämältä tahtoisi. Tällaisiksi nousevat työ, kohtuullinen toimeentulo, kou-
lutus, parisuhde, jopa matkustelu43. Äitiys on siis kertomuksissa vahva kuva 
ja usein myös arjen todellisuus, mutta on asioita, joita punnitaan mahdol-
lista (uutta) äitiyttä vasten, ja jotka kertomuksissa menevät sen edelle.

Sosiaalinen ruumiillistuu juuri niissä haluissa, vastaansanomisissa ja ku-
rottumisissa, joita kertomukset kuvaavat. Kasvatussosiologi Dianne Reayn 
Bourdieu-tulkinnassa käytännön logiikka, jonka varassa ihmiset sosiaali-
sen kentillä liikkuvat, toimiminen, ajattelu ja suuntautuminen eivät ole 
säännönmukaisen ennustettavia (Reay 2004, 433). Eeva Jokinen kirjoit-
taa äitiyden haluamisen ja siitä kieltäytymisen merkitsevän eri asioita eri 
historiallisina aikoina (Jokinen 55, 1996). Aineistoni kertojat suhtautuvat 
äitiyteen ja hedelmällisyyden mahdollisuuteen ruumiissaan sitä haluten, 
vastustaen tai ambivalentisti. Näiden erilaisten kuvattujen halujen kes-
kellä kertomukset kuitenkin toistavat lisääntymisen ja vanhemmuuden 
sukupuolittuneita malleja. Heteroseksuaalisen hyvän perheen ideaalin ja 
sen sukupuolittuneen roolinjaon yli ei aborttitilanteissa tulla ajatelleek-
si. Aborttipäätös antaa liikkumatilaa ja toiminnan vapautta suhteessa li-
sääntymiseen sen verran, mitä tämän hetken suomalainen lainsäädäntö ja 
tasa-arvofeminismin höystämä sukupuolijärjestys antaa myöten.

43  Matkustelu on noussut useissa käymissäni keskusteluissa eräänlaiseksi kauhuesimerkiksi 
naisten moraalisesta vastuuttomuudesta aborttiensa suhteen. Olen kuullut ja lukenut inter-
netin keskusteluissa kertomuksia naisista, jotka tekevät abortteja vain koska olivat ehtineet 
varata ulkomaanmatkan ennen raskaaksi tuloaan. Tämä matkustamisen kauhistelu abortin 
perusteena on kiinnostavaa suhteessa äitien kuvaamaan kotona pysymiseen. Melkein yhtä 
yleisesti moralisoitu asia sekä käymissäni keskusteluissa että lukemissani internet-keskuste-
luissa on uranaiseus: työn asettaminen raskauden loppuunsaattamisen edelle.
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6  KESKEYTYKSIÄ ELÄMÄSSÄ 
LÄÄKETIETEEN KENTÄLLÄ

Tulkitsin edellisessä luvussa aineistoni kuvaamaa toimintaa yksityisissä ti-
lanteissa suhteuttaen niitä toisiin kertomuksiin historiallisesta ja yhteiskun-
nallisesta näkökulmasta. Analysoin siinä toimijuuden käsitteen kautta nais-
ten kertomuksia päätöksistään. Jatkan tässä luvussa analyysiä siitä, kuinka 
yksilöllisetkin päätökset tapahtuvat sosiaalisen maailman rakentamissa ris-
teyksissä. Analysoin abortin kokeneiden naisten toimijuuden mahdollisuuk-
sia aineistoni kertomusten kuvaamana lääketieteen ja terveydenhuollon 
kentällä. Tarkastelen naisten toimijuuden rajoja suhteessa tapoihin, joilla 
Suomessa keskustellaan aborttilain naisille tarjoamista mahdollisuuksista. 
Kontekstualisoivina teksteinä käytän paitsi aborttilakia ja populaaritulkin-
toja sekä tutkimustekstejä siitä myös eetikkojen ja lääkäreiden tuottamia 
näkökulmia aborttiin ja aborttietiikkaan. Viittaan lisäksi gynekologeille ja 
kätilöille tarkoitettuihin potilaiden kohtaamiseen opastaviin eettisiin oh-
jeistuksiin. Analysoin naisten abortteja Suomen aborttilain tarjoamassa ja 
siihen liittyvien diskurssien ja käytäntöjen kehyksessä koettuna.

Lähestyn aborttikertomuksia siinä kohdassa, jossa naiset kohtaavat lää-
kärit. Kysyessäni naisilta haastatteluissa heidän aborttikokemuksistaan ja 
pyytäessäni niitä julkaisemassani kirjoituskutsussa ehdotin kertomuksen 
yhdeksi teemaksi kohtaamisia sairaalahenkilökunnan kanssa. Haastatel-
tavat ja kirjoittajat sivuuttivat monia muita ehdotuksiani, mutta useim-
missa kertomuksissa on vähintään yksi kuvaus lääkärin kohtaamisesta tai 
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sairaalasta. Kohtaamisia kuvataan paitsi aborttilausunnon haussa myös 
aborttioperaation ja abortin jälkeisten ehkäisykeskustelujen yhteydessä. 
Paitsi keskusteluja lääkärin kanssa aineistossa kuvataan kohtaamisia ter-
veydenhoitajien, sairaanhoitajien ja kätilöiden kanssa. Aloitan rinnasta-
malla aineistoni kertojan, Sofian kuvauksen lääkärikohtaamisesta sosio-
login näkökulmaan aborttilain käytännöistä Suomessa.

Lääkäri oli ihan mukava vaikka huomasi että hänestä raskaudenkeskey-
tys on surullinen asia. Hän kysyi miksi en halua lapsia ja kerroin että 
minulla ei ole sellaista viettiä tai intressiä. Yritin taas että lomakkeeseen 
olisi ruksattu kohta että en vain halua lasta mutta lääkäri kertoi että se 
Suomen lain mukaan ei ole pätevä syy raskaudenkeskeytykselle. Tunsin 
itseni niin tyhmäksi ja pieneksi. En siis Suomen lain mukaan ole val-
tuutettu tekemään elämääni ja kehoani koskevia päätöksiä. Perkeleen 
perkele, mitä keskiaikaa tämä on! Ei ihme että naisia saa raiskata eikä 
niille tarvitse maksaa täyttä palkkaa, eihän ne saa edes päättää haluaako 
ne lapsia vai ei. Olin kuitenkin niin väsynyt ja pahoinvointinen etten 
jaksanut vääntää tästä asiaa tämän lääkärin kanssa. (Sofia)

Suomen naisystävällinen aborttilaki tuli voimaan 1970. Abortin suoritta-
minen vaatii lääkärin suostumuksen, mutta käytännössä laki takaa abor-
tin kaikille sen haluaville. (Julkunen 2002, haettu 1.9.2006)

Naisten kohtaamiset lääkärien ja sairaalahenkilökunnan kanssa eivät ole 
satunnaisia tapahtumia. Niissä aborttia hakeva nainen määrittyy kansalai-
sena, suhteessa valtioon ja lainsäädäntöön. Sofian kokemuskertomukses-
sa ja yhteiskuntapolitiikantutkija Raija Julkusen luomassa analyyttisessä 
kertomuksessa piirretään kaksi erilaista kuvaa suomalaisesta abortinha-
kutilanteesta. Mitä tämä kuvien ero voisi tarkoittaa?

Suomessa naisten kokemuksia aborttipalveluista on tutkittu lomakekyselyl-
lä (Sihvo et al. 1998). Aborttia lääketieteen kontekstissa on tutkittu jonkin 
verran muiden teemojen, viimeksi geneettisen etiikan ja sikiöseulontojen 
(Jallinoja 2002; Pruuki 2007), avustetun lisääntymisen (Burrell 2003) sekä 
suomalaisen äitikansalaisen historiallisten kerrosten luennan (Helén 1997; 
Nätkin 1997) yhteydessä. Toteamukset naisystävällisestä aborttilaista ja 
abortin helposta saatavuudesta ovat perusolettamuksia, joita olen tois-
tuvasti havainnut sekä keskusteluissa että tutkimusteksteissä. Naisten ja 
miesten kokemuksia lisääntymisestä ja vanhemmuudesta on tutkittu suo-
malaisessa humanistisessa ja yhteiskuntatieteellisessä tutkimusperinteessä, 
mutta aborttiin liittyvien kokemusten tutkiminen on marginaalista kuten 
naisnäkökulmasta aborttiin keskittyvä tutkimus muutenkin.
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Tarkastelen ajatuksia aborttilain yhteisesti mielletystä ongelmattomuudes-
ta ja naisystävällisyydestä naisten kokemuskertomusten näkökulmasta. 
Kysyn aborttiin liittyviä tietämisen, ymmärtämisen ja kuulluksi tulemisen 
ehtoja ja rajoja. Toimijuuden käsitteen avulla selvitän, miten näitä ehto-
ja ja rajoja piirretään ja eletään? Esitän kysymykseni naisten aborttiker-
tomuksille niiden kuvatessa kohtaamisia lääkäreiden kanssa. Tarkennan 
katseeni kertomuksissa kuvattuihin hankaliin tilanteisiin ja niissä esiin 
piirtyviin vastarintaisiin naistoimijoihin ja kysyn näiden kautta: Miten 
tietäminen, ymmärtäminen ja kuulluksi tuleminen rakentuvat lääkäreiden 
ja naisten välisissä kohtaamisissa, erityisesti naisten hakiessa lääkäreiltä 
aborttilausuntoja? Analysoin naisten kuvaamia kohtaamisia kiteytyminä 
siitä, millaista toimijuutta lääketieteen kenttä naisille toimijoina mahdol-
listaa. Mitä nainen voi tietää tilanteestaan, ja miten hän voi neuvotella 
päätöksestään lääkäreiden, kätilöiden ja sairaanhoitajien kanssa? Miten 
nainen ja lääkäri tietäjinä asettuvat suhteessa toisiinsa? Yhtenä teemana 
analysoin kysymyksiä seksuaalisuudesta ja ehkäisystä, jotka myös nouse-
vat esiin naisten ja terveydenhuollon henkilökunnan kommunikoidessa. 
Pohdin, millaista seksuaalisuutta ja lisääntymistoimijuutta naiset kuvaa-
vat terveydenhuollon ehkäisyneuvonnassa heille tarjoutuvan. Lopuk-
si problematisoin lääkäreiden ja lääketieteen asiantuntijuutta suhteessa 
aborttietiikkaan naisten elämään liittyvänä kysymyksenä.

Aineistoni 39 kertomusta kuvaavat sekä tilanteita, joissa aborttipäätökset 
ovat syntyneet sovussa lääkäreiden kanssa että tilanteita, joissa lääkärit 
eivät ole kuulleet naisten mielipiteitä. Hankaluuksia lääkärikohtaamisissa 
kuvataan noin puolessa eli kahdessakymmenessä kertomuksista. Tilan-
teet, joissa naisten kokemukset ja näkemykset jäävät huomiotta vaihte-
levat, enkä voi analysoida tarkemmin hankaluuksien koko kirjoa tässä 
luvussa. Pääpiirteissään muunnelmia voisi kuvata seuraavasti. Kertoes-
saan aborteista ennen 1970-lukua naiset kuvaavat lääkärikeskusteluja 
kuin itsestään selvästi epätasa-arvoisina. Vanhemmissa kertomuksissa 
lääkäreiden moralisoivia kommentteja ei kritisoida, vaikka niiden ker-
rotaan ahdistaneen ja lisänneen syyllisyyttä. Uudemmissa kertomuksissa 
erityisesti pienten lasten äidit ovat tyytymättömiä siksi, että aborttiin tule-
vaan saatetaan suhtautua rutiininomaisesti, eikä kunnon keskustelulle ja 
empatialle ole aikaa. Eräissä aineistoni kristittyjen naisten kertomuksissa 
esitetään toive, että lääkärit puolustaisivat elämää muistuttamalla abort-
tia hakevaa naista abortin ikävistä seurauksista.

Erityishuomioni tässä luvussa saavat kertomusten katkelmat, joissa kes-
kusteluja aborttilausunnon saamisesta on kuvattu yksityiskohtaisimmin. 
Nämä ovat kuvauksia naisille (ja ilmeisesti lääkäreillekin) hankalista ti-
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lanteista, joissa naisilla ei ole muuta perustetta abortilleen kuin se, että 
ei tahdo lasta nyt tai koskaan. Kohtaamisten vaikeudet avaavat näky-
män siihen, miten aborttilaki käytänteineen rajaa naisten toimijuutta. 
Samalla niiden kautta voi tarkastella, onko näitä rajoja vasten mahdol-
lista ajatella ja toimia omaehtoisesti.

6.1. Nainen joka ei halua lasta

Valitsemani esimerkit ovat ensisijaisesti kahden nuoren naisen, Sofian ja 
Jarnan, kertomuksista. Molemmat päätyvät aborttiin, koska eivät halua 
äidiksi. Äidiksi tahtomattomien naisten kuvauksissa lääkärien ja naisten 
kommunikaatio kuvataan kitkaisena. Näissä kitkakohdissa kiteytyy dy-
namiikkaa, joka toistuu muuallakin aineistossani kuvauksina ja kommen-
tointina lääkäreiden ja naisten suhteista aborttitilanteissa. Valitsin nämä 
nimenomaiset esimerkit siksi, koska ristiriitoihin kärjistyvät kohtaami-
set tarjoavat tarkasteluun kohdan, jossa piirtyy näkyviin mahdollisen ja 
suotavan abortinhakijan rajoja. Näin on mahdollista tarkastella, millaisia 
neuvottelun asemia naiset kuvaavat itselleen annettavan, millaista toimi-
juutta he kokevat abortinhakutilanteen vaativan. Samalla tulee näkyviin, 
millaisia asenteita ja paikkoja he kuvaavat itse ottavansa suhteessa lääkä-
reihin ja sairaalahenkilökuntaan.

Jarnan kertomus abortistaan alkaa:

Jo kuullessani abortista ensimmäisen kerran, tiesin, että tekisin sen, jos 
tulisin raskaaksi. Olin tuolloin varmaankin kaksi- tai kolmetoistavuo-
tias, ja valistukseen törmäsin koulun seksuaalivalistustunnilla. En ole 
koskaan osannut kuvitella itseäni äidiksi. (Jarna)

Jarna kuvaa kertomuksessaan yksityiskohtaisesti, miten on eri elämänvai-
heissa pohtinut ja perustellut lapsettomuuden valintaansa. Harva kertoja 
pohtii kertomuksessaan yhtä tarkkaan äitiyden valintaansa. Äidiksi tule-
misella on kulttuurissamme ikään kuin luonnollinen oikeutus, sitä ei tar-
vitse perustella (vrt. Malin 2001, 132). Äidiksi haluamisen luonnollinen 
oikeutus kuuluu kuitenkin lähinnä heterosuhteessa eläville ja terveen ja 
tasapainoisen normit täyttäville naisille.  Useat äidit jakavat tämän näke-
myksen asiantuntijoiden kanssa.(vrt. Malin 2006, 52–55; Leppo 2008.) 
Tämän määrityksen ulkopuolelle jäävien naisten äitimisen halu on huo-
mattavasti ”luonnottomampaa” ja vaatii siksi erityisiä perusteluja (Timp-
son 1996, 778). Itselliset naiset ja naisparit saivat laillisen oikeuden avus-
tettuun hedelmöittymiseen Suomessa vasta 2006. Myös naisen tietoinen 
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lapsettomuusvalinta saatetaan ulkopuolelta määrittää kuriositeetiksi, kum-
mallisuudeksi (Wager 2000, 389). Lapsettomuuden valinta ja sen puolusta-
minen on siis identiteetin tekemiseen liittyvää toimijuutta. Aborttitilanteessa 
se näyttää vaativan erityistä aktiivisuutta oman paikan hahmottamisessa. 
Aktiivisuudesta, reflektiivisyydestä ja artikulointikyvystä tulee näin ollen 
lapsettomuuden valinneen ihmisen toimijuutta määrittäviä tekijöitä.

Jarna on aborttia hakiessaan 26-vuotias ja vakituisessa parisuhteessa. Jar-
na on tehnyt päätöksen lapsettomuudestaan jo aiemmin, ja lapsettomuus-
päätös suhteessa on tehty kumppanin kanssa. Jarna kuvaa yhteisymmär-
rystä lapsettomuudesta onnellisen suhteen keskeisenä rakennuspuuna.

Meidän seurusteluamme oli alunperin luonnehtinut kummankin on-
nellisuus ja helpotus siitä, että olimme löytäneet kumppaniksi ihmisen, 
joka ei halua lasta eikä pidä siis itseä, joka ei myöskään halua, outona, 
vastuuttomana tms. – kummallekin näin onnellinen tilanne oli ensim-
mäinen laatuaan. (Jarna)

Jarnan kertomusta kuljettavat kuvaukset keskusteluista lääkäreiden kans-
sa. Kommunikaatiossa on hankaluuksia alusta loppuun. Jarnan lähtiessä 
hakemaan aborttia hän kuitenkin kuvittelee – yleisen ymmärryksen mu-
kaan – asian järjestyvän helposti.

Saadessani raskaustestistä odotetusti positiivisen tuloksen oli vain yksi 
ongelma: saada lääkäri vakuuttumaan siitä, että tarvitsin abortin. Olin 
kuvitellut sen järjestyvän helposti, mikä oli erehdys. Lääkäri kysyi ai-
van ensimmäiseksi: Mitä poikakaveri ajatteli? Entä äiti? Teki mieli sa-
noa: ”Mitä se niille kuului!” Vaikka kyllähän ne sen ymmärsivät, äiti 
tosin ensin hiukan itkettyään. (Jarna)

Lääkäri esittää liudan kysymyksiä, jotka vaikuttavat Jarnasta epäolen-
naisilta. Lääkäri haluaa tietää, mitä muut asiasta ajattelevat. Seuraavaksi 
lääkäri esittää näkemyksiään Jarnan lapsettomuuspäätöksestä.

Seuraava kysymys kuului: Ja milloin aioin hankkia lapsia? Vastasin, ett-
en koskaan. Lääkäri esitti, että kyse oli minun kypsymättömyydestäni, 
ja kertasi, että suurin osa abortin tehneistä katuu valintaansa ja ettei 
sitä, kuka katuu, voi ennalta tietää. Nyt olisi biologisesti hyvä aika teh-
dä lapsi. Myöhemmin voisi tulla hedelmällisyyden laskua, eli harkintaa 
oli käytettävä. Se, että nyt tuntui, ettei haluaisi lasta koskaan, ei tarkoit-
tanut, että se pitäisi paikkansa. Ajatukseni muuttuisivat viidessä vuo-
dessa, ja ehkä jopa yhdeksän kuukauden aikana, hän varoitti. Minua 
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harmitti kovasti, koska lääkäri ei kysynyt lainkaan, mitä minä ajattelin 
abortista itse. Hänelle se selvästi esiintyi paitsi kliinisenä operaationa, 
myös sosiaalisesti ja psyyken kannalta ongelmallisena tapahtumana. 
Minulle se taas ei ollut moraalinen ongelma, vaan sellaisen – ei-toivottu 
raskaus ON mielestäni moraalinen(kin) ongelma – ratkaisu. Ei tieten-
kään kaikille sopiva patenttiratkaisu, eihän sellaisia elämänvalinnoissa 
muutenkaan ole, mutta itselleni varsin sopiva. (Jarna)

Jarnan kuvaamasta lääkärin yksinpuhelusta välittyy ajatus ”biologisesti” 
väistämättömästä ja ajallisesti tiukkaan rajatusta naiseuden sidoksesta äiti-
yteen sekä vahva moraalinen lataus. Jarnan kuvauksessa lääkäri muotoilee 
naiselle välttämättömyyden saada lapsia: biologisen kellonlyönnin kuule-
matta jättäminen on lähestulkoon mahdotonta, ja sen torjumisesta abortilla 
seuraa lähes poikkeuksetta katumusta. Omaan tahtoon ja päätökseen ei 
lääkärin mukaan kannattaisi tässä asiassa luottaa. Jarna analysoi lääkärin 
näkemystä abortista: tälle lääkärille abortti ei ole vain kliininen operaatio 
vaan myös psyykkisesti ja sosiaalisesti ongelmallinen tapahtuma. Tässä lää-
kärin abortinhakijalle tarjoama toimijan paikka on vahvassa kontrastissa 
sen kanssa, miten kertoja itse on kuvaillut omaa ymmärrystään eettisestä 
käytännöstään: hän kuvaa itseään älyllisesti valveutuneena ja vastuullisena 
toimijana, joka harkitsee tarkkaan, mitä on tekemässä.

Jarnan kuvaamassa tilanteessa lääkärin ja potilaan välille näyttäisi raken-
tuvan tietämisen hierarkia: lääkäri antaa ymmärtää tietävänsä abortin ha-
kijaa paremmin, mitä abortti naiselle merkitsee. Aineistoni kertojat esit-
tävät erilaisia näkemyksiä siitä, pitäisikö lääkäreiden pysyä lestissään eli 
ymmärtää abortti vain kliinisenä operaationa, vai pitäisikö heidän toimia 
myös psyykkisenä ja henkisenä tukena abortinhakutilanteessa tai operaa-
tion jälkeen. Sekä niiden kertojien tarpeet, jotka olisivat halunneet lää-
kärin kuuntelevan enemmän että niiden toiveet, jotka olisivat halunneet 
lääkärin kyselevän vähemmän, voi kuitenkin tiivistää yksinkertaisesti: 
naiset toivoivat lääkärin huomioivan ja kuulevan naisen elämäntilanteen 
sellaisena, kuin se heille oli, miten he sen kokivat ja muotoilivat.

Naisten toivomukset ovat linjassa hoitotyön erilaisten eettisten ohjeisto-
jen kanssa. Esimerkiksi Suomen Gynekologiyhdistyksen asettaman työ-
ryhmän laatimissa Käypä hoito-suosituksessa asetetaan raskaudenkeskey-
tyksen tavoitteeksi potilaan yksilöllisten tarpeitten huomioiminen (Käypä 
hoito 2001). Terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu kirja Etiikka 
hoitotyössä painottaa potilaiden itsemääräämisoikeuden toteuttamista ja 
huomioi, että tämä voi tarkoittaa eri tilanteissa eri asioita: toisinaan poti-
laat myös haluavat turvautua lääkäreihin ammattilaisina (Leino-Kilpi & 



104

Välimäki 2007, 100–101). Myös Suomen Kätilöliiton eettinen koodi vuodelta 
1998 ja Sairaanhoitajan eettiset ohjeet vuodelta 1996 korostavat potilaiden 
oikeuksien kunnioittamista ja itsemääräämisoikeutta (em. 152–153). Ajatus 
potilaiden autonomiasta on siis vahvistunut hoitotieteen etiikan pohdinnoissa. 
Lääkäreiden koulutuksessakin vuorovaikutuksen opetukseen on alettu kiinnit-
tää huomiota (Eskola et al. 2001, 8). Kysymys lääkäreiden ja naisten välisestä 
valta-asetelmasta abortinhakutilanteissa ja tämän vaikutuksesta aborttitilantei-
den käytäntöihin ei ole kuitenkaan menettänyt ajankohtaisuuttaan.

Hoitohenkilökunnan ja abortin kokijan kommunikointiin aborttitilan-
teessa liittyy erityisiä haasteita. Ensinnäkään aborttitilanteessa ei ole ky-
symys sairauden hoidosta. Suomalaisessa nykytilanteessa osa aborteista 
tehdään aborttipillerin avulla, jonka nainen voi halutessaan ottaa kotona 
44. Myös mekaaninen kaavinta-abortti voisi olla suoritettavissa sairaan-
hoitajan ammattitaidolla, ja se voitaisiin tehdä myös ilman anestesiaa ku-
ten esimerkiksi Hollannissa ja Kanadassa useimmiten tehdään. Paitsi että 
aborttia hakeva tai aborttiin tuleva nainen ei ole sairas45, hän ei myöskään 
ole naistenklinikoille tervetullut uuden elämän maailmaan synnyttäjä, 
tuleva äiti. Tämän takia abortin hakijan kohtaaminen voi olla erityisen 
haastavaa niille lääkäreille, kätilöille ja sairaanhoitajille, joiden eettises-
sä ajattelussa heidän ammatillinen velvollisuutensa, elämän suojeleminen 
on ristiriidassa aborttien tekemisen kanssa (ks. Kätilön kertomus, HBL 
18.9.2008; aborttiklinikan työntekijöiden tunteista Powers & Wolkomir 
2007). Elämän suojelemisen tehtävä on helpompi mieltää osaksi sairaan 
tai uutta elämää synnyttävän hoitoa.46

Eettiset ohjeistukset potilaan ja hoitohenkilökunnan kohtaamisesta eivät siis 
kata kompleksisuutta, joka liittyy aborttitilanteisiin. Eettiset ohjeistukset 
saattavat jopa idealistisilla painotuksillaan peittää näkyvistä niihin liittyviä 

44  Aineistossa on Jaanan kertomus pilleriabortista, joka epäonnistuu, ja jonka jälkitoimet 
sairaalassa antavat hyvän kuvan siitä, että pilleriabortin ”tee-se-itse”-idea saattaa myös 
pettää ja aiheuttaa abortista lisäharmia, akuuttia sairaalahoidon tarvetta ja emotionaalista 
taakkaa. Tutkimuksen mukaan pilleriaborteista noin 90% onnistuu kuitenkin ilman jälki-
toimenpiteitä (Honkanen 2004, 58) 

45  Tärkeä historiallinen alaviite on, että sosiaalisen syyn puuttuessa laista aborttiin oikeuttava-
na tekijänä naiset joutuivat toisinaan teeskentelemään mieleltään sairasta saadakseen lääkä-
riltä luvan raskaudenkeskeytykseen. Tästä on kaksi mainintaa oman aineistoni vanhemmissa 
kertomuksissa. SEXPO:n keräyksessä 1960-luvun lopulla ko. tilanne mainitaan usein. 

46  En keskustellut tästä teemasta niiden suomalaisten lääkärien ja hoitajien kanssa, joiden kans-
sa keskustelin abortista luennoillani, sekä sähköpostitse niiden jälkeen. Torontossa haastatte-
lin feministisellä aborttiklinikalla kahta lääkäriä, sekä julkisessa terveydenhuollossa abortti-
osastolla johtavassa asemassa toiminutta katolista lääkäriä. Heidän näkemyksensä mukaan 
aborttitilanteita hoitamaan pitäisi rekrytoida vain henkilöitä, jotka eivät ole lähtökohtaisesti 
aborttia vastaan (ks. tutkimusaineisto, ks. myös Holme Bertelsen 2003). 
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valta-asetelmia ja niiden historiallista painolastia. Abortin kohdalla hoita-
misen etiikkaa tulisikin ajatella ja artikuloida paitsi ihanteiden myös eletyn 
todellisuuden ja naisten oikeuksien ja toiminnan mahdollisuuksien kautta.

Jarnan kertomuksesta voi lukea, että aborttihakutilanteesta kunnialla sel-
viytyminen saattaa vaatia erityistä kulttuurista ja kielellistä kompetenssia47, 
jos sattuu olemaan nainen, joka ei halua lapsia. Jarna kertoo viisastuneensa 
seuraavaan kohtaamiseen jo sen verran, että ei kertonut enää varsinaista 
omaa syytään aborttiin, vaan vetosi lailliseksi todettuun perusteeseen.

Onneksi opinnot olivat kesken. Se oli laillisesti pätevä peruste, ja sain lä-
hetteen. Ensiksi piti käydä Kätilöopistolla seksuaali- ja äitiysneuvolassa, 
sieltä varattaisiin aika sairaalaoperaatioon. Kättärillä kysyttiin taas uu-
delleen syitä. Nyt olin jo viisaampi ja vetosin opintoihini enkä sanonut 
mitään siitä, etten tahdo vauvaa, enkä osaa kuvitella koskaan tahtova-
nikaan. On niin nöyryyttävää ja typerää kinastella tuollaisesta asiasta, 
kun toinen sanoo: et vain ymmärrä, kuinka mieli muuttuu, ja itse sanoa 
takaisin: no todistapa se! Lääkäri pyysi jälleen minua harkitsemaan syn-
nyttämistä ja lapsen antamista adoptioon, mutta torjuin sen heti. (Jarna)

Jarnan kertomus näyttää, että lääkärin ja abortin hakijan välisessä suh-
teessa onnistuminen vaatii strategista toimijuutta, aborttitilanteen peli-
sääntöjen tietoista tuntemista ja niiden mukaan toimimista. Ymmärtäes-
sään vuorovaikutuksen kohtaamisen säännöt abortin haussa, asettaessaan 
päätöksensä ja sen perusteet lääkärin arvioitavaksi nainen ei ole suhteessa 
vain yksittäiseen lääkäriin, vaan asettaa sanansa myös suhteessa laajem-
min lääketieteen kenttään. Näitä laajempia yhteyksiä analysoin luvun lo-
pussa. Seuraavassa alaluvussa pohdin vielä, millaisia muotoja strateginen 
toimijuus lääkärin vastaanotolla voi saada. 

6.2. Oman tahdon ääniä

Suomen Gynekologiyhdistyksen asettaman työryhmän laatimissa Käypä 
hoito -suosituksissa asetetaan raskaudenkeskeytyksen tavoitteeksi 1) lain-
säädäntöä noudattava, 2) potilaan yksilölliset tarpeet huomioiva ja 3) lää-
ketieteellisesti turvallinen raskaudenkeskeytys (Käypä hoito -suositukset 
vuosilta 2001 ja 2007). Lääketieteellisesti turvalliset raskaudenkeskeytyk-
set suoritetaan Suomessa lain mukaisesti. Yksilölliset tarpeet on useissa 

47  Olen kirjannut tutkimuspäiväkirjaani myös keskusteluja maahanmuuttajanaisten kanssa, jois-
sa on ilmennyt, että maahanmuuttajanaiset eivät välttämättä saa aborttitilanteissa tasavertaista 
kohtelua yhteisen kielen puuttuessa tai informaation omista oikeuksista ollessa riittämätöntä.
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aineistoni tapauksissakin mahdollista huomioida: naiset haluavat abortin 
monesti juuri vaikeitten olosuhteiden puristuksessa, ja näitä perusteita on 
myös lainkuuliaisen lääkärin mahdollista kuulla ja ymmärtää. Vaikka lähes 
kaikki lääkärit pyrkisivät toimimaan suosituksen mukaisesti, on kuitenkin 
naisia, joiden kohdalla suosituksen kahta ensimmäistä kohtaa on mahdo-
tonta noudattaa yhtä aikaa. Drucilla Cornell muistuttaa, miten merkittävää 
naisen itseymmärrykselle on, että hän saa muotoilla aborttipäätöksensä omin 
sanoin (Cornell 1995 35, 66, 80). Tarve omaan päätökseen ja ilmaisuun ovat 
yksilöllisiä tarpeita, joita lääkäri ei voi aina ottaa huomioon halutessaan toi-
mia lain mukaisesti. Jarnan ja Sofian kertomukset ovat esimerkkejä tästä.

Kertomuksissaan kahdesta abortistaan Sofia puhuu politiikkaa kaihta-
mattomin äänenpainoin (ks. myös luvun alku, jossa Sofia kuvaa koh-
taamista ”ihan mukavan” lääkärin kanssa ensimmäisen aborttinsa yh-
teydessä). Hän kritisoi suoraan aborttilakia, joka ei salli naisen valita 
aborttia oman tahtonsa perusteella. Hän myös osoittaa kertomuksensa 
suoraan aborttioikeuksien rajoituksia suosivan puolueen poliitikoille. 
Kuten Jarnan myös Sofian kertomuksesta on luettavissa turhautumis-
ta tilanteeseen. Samalla Jarnan ja Sofian kertomukset ovat esimerkkejä 
vastarinnan äänistä: pyrkimyksestä neuvotella asiasta itselle sopivalla 
tavalla ja tuoda oma ilmaisu esiin silloinkin, kun se vaikuttaa abortin-
hakutilanteessa kommunikoinnin normien rikkomiselta.

Gynekologi halusi kovasti keskustella kanssani miksi en halua lasta. 
Selitin etten ollenkaan halua lapsia. Sitten piti täyttää aborttikaavake. 
Siitä tulikin sitten kädenvääntöä kun siihen raskaudenkeskeytyksen 
syyksi ei voinut ruksata kun lääketieteellinen syy, jota ei ollut tai so-
siaaliset syyt. En halunnut, että hän ruksaa kohdan sosiaaliset syyt, 
koska sitten joku joka lukisi tilastoja sanoo että jaahas jaaahas jos 
meillä olisi paremmat sosiaaliset apumuodot, meillä olisi nyt näin ja 
näin monta lasta enemmän Suomessa. Ajattelin että sitä iloa en halua 
esimerkiksi Päivi Räsäselle tai Bjarne Kallikselle antaa. He eivät saa 
omiin inhottaviin tarkoituksiinsa käyttää minun elämää ja minun pää-
töksiäni. No gynekologi selitti että muuta vaihtoehtoa ei ole ja vaadin 
että sieltä on löydyttävä kohta nimeltä ”nainen ei halua lasta”. En 
minä olisi sitä ottanut vaikka rahaa olisi ollut yllin kyllin. No sitä koh-
taa ei löytynyt ja ruksittiin se sosiaaliset syyt-kohta ja jatkettiin.

Seuraavaksi Sofia kuvailee ultraäänikuvausta. Naisten kuvaamissa kes-
kusteluissa ultraäänikuvista kiteytyy, kuinka medikaalisissa käytänteissä 
naisen toiveita ja tahtoa voidaan huomioida tai jättää huomiotta. Me-
dikaalinen valta ilmenee esimerkiksi kehotuksissa katsoa ultraäänikuvaa 
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tietyllä tavalla: eräs lääkäri sanoo aineistoni nuorelle abortintekijälle: 
”Täällä se pieni sydän pompottaa.” Jarna kertoo, ettei uskaltanut pyytää 
ultrakuvaa itselleen muistoksi, vaikka halusi. Osa naisista taas ei olisi 
halunnut nähdä kuvaa ollenkaan. Tanskalaisella naistenklinikalla tehdys-
sä etnografisessa tutkimuksessa antropologi Anne Mette Holme Bertelsen 
havaitsi, että tanskalaiset lääkärit ja sairaanhoitajat näkevät tietoises-
ti paljon vaivaa ottaakseen huomioon aborttiin tulevien naisten toiveet 
myös ultraäänikuvauksissa. Tämän hienotunteisuuden Holme Bertelsen 
tulkitsi osaksi parantavaa narratiivia, jota lääkäri ja abortin kokeva nai-
nen usein rakensivat yhdessä aborttitapahtumien varrella (Holme Bertel-
sen 2003 & 2006).

Sitten tehtiin ultraäänitutkimus. Se olikin jännää kun sitä en ollut aiem-
min kokenut. Kun gynekologi näytti kuvasta että tässä se on niin ne näytti 
minusta ihan kaurahiutaleelta ja sanoin sen poikaystävälleni ja repesimme 
nauruun. Gynekologi ei varmaan pitänyt meitä kovin kypsänä. Sitten is-
tuuduttiin pöydän ääreen ja gynekologi soitti yliopistolliseen sairaalaan 
että olisi potilas tulossa ja milloin löytyisi vapaita aikoja. Siellä vissiin oli 
kiireistä ja gyne sanoi ”ei ei kyllä se voi tulla ensi viikollakin”. Mulla meni 
hermot ja rupesin siinä sanomaan että minä en kyllä odota ensi viikkoon 
kun voin näin huonosti ja jatkuvasti pyörryttää ja oksettaa. Gyne sanoi 
puhelimeen ivallisesti että ”ahaa potilaalla onkin kiire”. Sain kuitenkin 
ajan 4 päivää aiemmin kun miltä hetki aiemmin oli näyttänyt. Kun gyne 
oli lopettanut puhelun hän sanoi suunnilleen että ”nuori neiti, sinä et voi 
tulla tänne prinsessana määräämään lääkäreitä”. Sanoin siihen vaan että 
minä olen oman elämäni prinsessa ja vaadin vain parasta itselleni. En ole 
koskaan ole ollut anteeksi että olen olemassa- tyyppiä. Minulle tuli tunne 
että minun olisi pitänyt olla ”helpompi” potilas, ehkä vähän itkeä ja kil-
tisti tehdä niin kuin käsketään. (Sofia)

Ultraäänitutkimuksen jälkeen Sofia istuu poikaystävineen vielä pöydän 
ääreen sopimaan operaatioajasta. Hän kuvaa kertomuksessaan kum-
mankin raskauden kohdalla vaikeaa pahoinvointia, joka tiputti painoa 
kolme kiloa viikossa ja sai etsimään internetistä lääkkeitä, joilla saisi 
keskeytettyä raskauden itse. Keskustelutilanteessa hän yrittää vaikuttaa 
abortin saamisen nopeuteen ja onnistuukin siinä, vaikka saa aikaisek-
si tiukan sananväännön lääkärin kanssa. Sofia ei jää pahoinvoinnista 
huolimatta sanattomaksi, vaan määrittää itseään lääkärin ilmaisua kier-
rättäen oman aborttikertomuksensa toimijaksi sekä valtaa käyttäväksi 
ja oikeuksistaan tietoiseksi tytöksi/naiseksi: prinsessaksi. Samalla hän 
tuntee, että toisenlainen käytös olisi ollut toivottavampaa: nauramisen 
sijasta abortinhakijan olisi syytä ehkä vähän itkeä.
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Sofian kuvatessaan itseään ”oman elämänsä prinsessaksi” on helppo ym-
märtää, että laki ja epäonnistunutkaan lääkärikohtaaminen eivät ole ainoat 
aborttikokemuksen muotoutumiseen vaikuttavat tekijät. Toisinaan aborttin-
sa ja itsensä abortinhakijana voi määritellä laista ja terveydenhuollon käy-
tänteistä riippumatta omalla tavallaan. Se, että naisen oma tahto jätetään 
huomiotta, voi jopa yllyttää henkilökohtaiseen asennekapinaan. Lain viestin 
ja epäonnistuneitten lääkärikohtaamisten ylittäminen on kuitenkin aineistos-
sani poikkeuksellista ja näyttäisi edellyttävän erityistä sosiaalista pääomaa. 
Edellisessä luvussa analysoin, kuinka sekä Jarna että Sofia kuvaavat tekstis-
sä kumppanin, jonka kanssa päätöksestä voi keskustella. Tämä on merkit-
tävä resurssi. Kumppanin tuki ei ole saatavilla kaikkien aborttia hakevien 
naisten elämässä – aineistossani kumppanin puute on usein jopa abortin syy. 
Lisäksi naiset, jotka politisoivat henkilökohtaisen päätöksensä kertomuksis-
saan, ovat informanteistani kaikista pisimmälle koulutettuja. He ovat isoissa 
kaupungeissa asuvia, nuoria ja jotkut feministiseen liikkeeseen osallistuvia 
korkeakouluopiskelijoita. Tutkiessaan vakavasti sairastuneiden voimaannut-
tavia minäkertomuksia sosiologi Arthur W. Frank on todennut, että uusilla 
ja poikkeavillakin ilmaisun ja kertomusten tavoilla on aina takanaan histo-
riallinen jatkumo. Hän jäljittää identiteettiä voimistavien sairaskertomusten 
juuret muun muassa feministisen liikkeen, homojen vapautusliikkeen ja kan-
salaisoikeustaisteluiden antamiin malleihin. (Frank 2000, 138.) Frankin huo-
mio on lähellä Coden ideaa retorisesta tilasta: mikään ilmaisu tai kertomus ei 
synny omavoimaisesti tyhjästä, vaan puhe mahdollistuu silloin, kun sen voi 
jollain tasolla ja jossain sosiaalisessa yhteydessä olettaa tulevan huomioiduk-
si, kuulluksi ja ymmärretyksi (Code 1995, x). 

Se, mikä on mahdollista puheessa, asettaa ehtoja myös toiminnalle ja käy-
tännöille. Aineistoni kertomuksissa kuvatuissa tilanteissa lääkäreiden ja 
naisten välille muotoutuu selkeä hierarkia. Tätä suhdetta voi kuvata hoito-
tieteen etiikan kielellä paternalistiseksi ja holhoavaksi (Leino-Kilpi & Vä-
limäki 2007, 97). Siinä, millaiseksi naisten toimijuus muotoutuu kohtaa-
misissa hoitohenkilökunnan kanssa, on kyse monen eri tekijän suhteesta. 
Lääkärien ja hoitajien kommunikoinnin tapaan ja sisältöihin vaikuttavat 
ainakin lainsäädäntö, yleinen asenneilmapiiri ja eettiset ohjeistukset. Ker-
tomuksissa kuvataan tietämisen vaikutusta omaan toimintaan: jos naisen 
on mahdollista etsiä ja löytää monipuolista tietoa aborttiin liittyen, tämä 
vahvistaa omaa toimintaa suhteessa lääkäriin ja hoitohenkilökuntaan. 

Kohtaamisia sairaalassa ja naisten toimijuutta niissä rakentavat puheen 
tavat, jotka määrittävät lääketieteen kenttää ja niistä erityisesti ne, jotka 
liittyvät sukupuoleen ja lisääntymiseen sekä aborttiin lääketieteen ken-
tällä rakennettavana ”ongelmana”.
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Äitiyden määrittely tällä kentällä nousee aineistossani esille. Äitiyden 
tuottamisen kannalta on huomionarvoista, millä tavalla lääkäreiden ja 
naisten kohtaamisissa rakennetaan aborttilupaan tarvittava ”sosiaa-
linen syy”. Sofia ja Jarna olivat aineistossani ainoita kertojia, jotka 
kertoivat lääkäreille suoraan, että eivät halua lainkaan lapsia. Heidän 
kertomuksensa saavat analyysissäni paljon tilaa, koska heidän kerto-
muksensa resonoivat aborttikeskusteluissa usein esille tulevaa kuvaa 
itsenäisestä naisesta – sitä sellaisenaan kuitenkaan toistamatta. Näi-
den omaa tahtoa korostavien kertomusten kautta on myös mahdollista 
analysoida aborttilakia, jonka esittämä kuva naisesta koskee kaikkia 
aborttia Suomessa hakevia naisia. Esimerkiksi muutamilla muillakin 
kertojilla abortin syy on oma tahto, mutta he päätyvät muotoilemaan 
lääkäritapaamiseen lain myötäisen kompromissin syistään kuten Jarna-
kin toiselle aborttilausunnon vahvistaneelle lääkärille. Yleisimmin ker-
toja on väsynyt olosuhteiden ja arjen riepotukseen. Abortti näyttäytyy 
viimeisenä pelastavana oljenkortena ulos hankalasta tilanteesta: lapsia 
on syntynyt liian tiheään, mielenterveys vaatii paluuta töihin, taloudel-
liset olosuhteet ovat huonot, opinnot ovat vasta aluillaan, ihmissuhde 
rakoilee, raskaus on seurausta yhden illan suhteesta, lapsen siittäjästä 
ei ole varmuutta jne. On ymmärrettävää, että ”olosuhteet huomioon 
ottaen lapsen synnyttäminen ja hoito” voi olla naiselle ”huomatta-
va rasitus” kuten niin sanottu sosiaalinen indikaatio asian muotoilee 
(Laki raskauden keskeyttämisestä 1970). Voi kuitenkin kysyä: kunnioi-
tetaanko naisen persoonaa, ja suodaanko hänelle mahdollisuutta tasa-
vertaiseen kansalaisuuteen, jos laki ja sen käytänteet eivät anna hänelle 
mahdollisuutta sekä päättää abortista että muotoilla tuo päätös omin 
sanoin? Kysymykset omasta päätöksestä, ilmaisusta ja lisääntymistah-
dosta eivät liity vain naisiin, jotka eivät halua äideiksi. Äidit ja äidik-
si haluavatkaan eivät tahdo lapsia aina eivätkä välttämättä perustele 
aborttipäätöstään ulkoisilla, olosuhteisiin liittyvillä syillä. 

Aborttilaki ”olettaa” – ja muotoilee käytäntöjä, joita joidenkin lääkä-
rien biologisesti painottuva ihmiskäsitys naisesta ensisijaisesti lisäänty-
jänä vahvistaa – että kaikki naiset tahtoisivat lapsia aina, jos sosiaaliset 
olosuhteet vain sen sallisivat.  Tämä näkemys muovaa sekä kuvaa nai-
sesta että naisen mahdollisuuksia ajatella ja käytännössä rajata lisäänty-
mistoimijuuttaan aborttitilanteissa. Tämä myös edellyttää naisilta stra-
tegista toimijuutta, oveluutta ja kompetenssia neuvotteluun. Toisaalta se 
tekee äitiyttä haluavista, jo äitiyden saavuttaneista tai naisten biologisen 
lisääntymiskohtalon identiteettiinsä sisäistäneistä naisista aborttitilan-
teissa soveliaampia subjekteja, kelvollisempia kommunikoijia ja sula-
vampia toimijoita lääketieteen kentällä.
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6.3. Sukupuolitettu seksivastuu

Lääkärit: Holtiton seksielämä pitää aborttiluvut korkeina

Holtittomuuden kasvu seksielämässä kauhistuttaa aborttiklinikoiden 
lääkäreitä (HS 7.2.2005)

Vuoto ei lakannut vaan voimistui ja soitimme Kätilöopistolle. He käs-
kivät tulla paikalle ja otimme taksin alle. Supistukset olivat voimak-
kaita matkan aikana. Pääsimme melkein heti ns. synnytyshuoneeseen. 
Osasto oli siis sama kuin synnyttämään menevien. Naislääkäri otti 
minut hoitoonsa ja alkoi ilman puudutuksia kaapimaan. Huomattiin, 
että raskaus ei ole mennyt kesken ja joudun seuraavan päivänä taval-
liseen kaavintaan. Olin todella kipeä ja vähäverinen. Verisuonet olivat 
paenneet jonnekin ja tipanlaittoonkin piti kutsua anestesialääkäri, kun 
olin ensin ollut hoitajan neulatyynynä tovin. 

Yö sairaalassa oli paha. Supistukset ja kouristukset jatkuivat ja 
minulla oli vessahädän tunne. Yökkö oli ronski naisihminen, joka 
joutui monta kertaa auttamaan minut ylös. Kerta toisensa jälkeen 
pyörryin. Hoitaja läpsi kasvoille ja yritti pitää tajuissa. Hemoglobii-
ni oli n. 70 ja sain pari pussia verta. Aamulla jouduin kaavintaan ja 
minut nukutettiin sitä varten. Seuravana päivänä lääkärinkierrok-
sella naislääkäri, joka oli tehnyt kaavinnan, ei edes tullut kunnolla 
huoneeseemme, vaan huikkasi ovelta, että voin lähteä ja kaikki ok. 
Tuli tunne, että hänellä on joko vaikeuksia kohdata abortinteki-
jöitä tai sitten vain kova kiire. Avomieheni tuli hakemaan minut 
sairaalasta ja lähtiessämme kätilö lausui, että ”toivottavasti otitte 
nyt opiksenne”. (Jaana)

Jaana kuvaa kertomuksessaan epäonnistunutta pilleriaborttiaan, joka 
päättyi fyysisesti ja psyykkisesti raskaaseen kaavintaan. Kätilön kom-
mentti prosessin lopuksi on ilmeisesti tarkoitettu nuoren parin ehkäi-
syvalistukseksi. Se, kuinka pienistä vihjeistä on mahdollista lukea, mitä 
kätilön Jaanalle lausuma kommentti saattaisi tarkoittaa (ehkäisyyn liit-
tyvän vastuullisuuden oppimista), todistaa että elämme samassa merki-
tysten maailmassa. Abortin kokijoita vastuullistava diskurssi, joka saa 
moralisoivia sävyjä ja yltää institutionaalisiin käytäntöihin asti, ei siis 
suinkaan ole lääketieteen kentän yksityisomaisuutta. Helsingin sano-
mien jutussa aiheena ovat kasvuun kääntyneet nuorten naisten abort-
tiluvut, lisääntyvä huolimattomuus sukupuolisuhteissa ja holtittomuus 
seksielämässä. Vaikka asiaa ei ole sanottu suoraan, seksi(elämä)ksi on 
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luettavissa ejakulointi vaginayhdynnässä. Ehkäisystä – jota sanotaan 
myös perhesuunnitteluksi – huolestuttavan huonosti vastaaviksi henki-
löiksi on kirjoitettu nuoret naiset. 

Vaikka ehkäisyn ja seksuaalisuuden teemat ovat kertomusaineistossa esillä 
vain aihioina ja lyhyinä anekdootteina, tuon teeman analyysini piiriin. Teen 
sen, koska seksi ja ehkäisy ovat asioita, joiden kautta naisia vastuullistetaan 
toimijoina aborttitilanteissa ja aborttikeskustelussa. Ehkäisy- ja seksikuva-
usten rivien väleissä rakentuu käsityksiä hyvästä ja vastuullisesta naiseudes-
ta ja naisen seksuaalisuudesta. Analysoin muutamien esimerkkien kautta 
ehkäisyn ja seksuaalisuuden risteyksissä liikkuvia toimijuuksia. 

Yhtäältä kertomuksissa kuvataan sitä, miksi ja miten epätoivottu raska-
us on saanut alkunsa. Kertomuksissa toistuvat seksiä sisältävien suhteiden 
sattumanvaraisuus, luotettavana pidetyn ehkäisyn pettäminen ja omasta 
huolimattomuudesta kannettu syyllisyys. Ehkäisy teemana taas nousee esiin 
naisten kuvaamissa keskusteluissa sairaalahenkilökunnan kanssa ja heiltä 
saaduissa kommenteissa. Vaikka lääkäreiden tai muun sairaalahenkilökun-
nan valistus kuvataan harvoin yhtä epäempaattisena kuin Jaanan kuvauk-
sessa, on naisten kuvaamissa sairaalahenkilökunnan kommenteissa usein 
moralisoiva tai alentava sävy. Aborttitilanteessa naiset ovat lisäksi varsin 
herkkiä kritiikille jopa niin, että osa heistä kertoo lukeneensa syyllistäviä 
ilmeitä lääkäreiden kasvoilta, vaikka asiasta keskusteltaisiin lakonisesti.

Toisenlaisiakin esimerkkejä on. Esille lääkäri on ihminen, joka saa hänet 
tuntemaan itsensä tasa-arvoiseksi ihmiseksi.

Olin kuullut tarinoita terveydenhuoltohenkilökunnan moralisoinnista 
ja parikymppisenä sain osani itsekin kun hain reseptiä katumuspille-
reihin. Nyt ei häivähdystäkään sellaisesta. Mutta sitten kyllä laitetaan 
sinulle pillerit ja syöt niitä ettei tule toista vahinkoa. Joo ei se keskey-
tetty yhdyntä se ei suojaa yhtään miltään. Tiedän jo, että tuskin tulee 
pillerit syötyä mutta myöntelen. Kaikesta mokailustani huolimatta 
lääkäri saa minut tuntemaan itseni tasa-arvoiseksi ihmiseksi. Potilaak-
si jolla on aivan tavallinen hoidettava vaiva. (Es)

Koska lääkäri on valtapositiossa suhteessa aborttia hakevaan naiseen, eh-
käisykeskustelussa suostumisesta lääkärin ehdotuksiin tulee tärkeämpää 
kuin ehkäisyyn liittyvästä rehellisestä kanssakäymisestä, kuten Es kuvaa. 
Naisten vastuullisuus ehkäisystä näyttää kertomuksissa olevan elämänti-
lanteisiin sidottua: osassa kertomuksia vastuuta kannetaan mieli karrella, 
toisille kertojille ehkäisy ei ole abortin aikoihin elämän keskeisin asia. 
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Otan tässä esiin muutaman kuvauksen siitä, millaisissa tilanteissa kertojat 
olivat päätyneet raskaaksi antaakseni käsityksen siitä, kuinka erilaisissa 
kohdissa naiset elävät seksuaalisuuttaan ja tekevät ehkäisyvalintojaan.

Veera kuvaa kertomuksessaan arkea pienten lasten yksinhuoltajana ja sen 
keskellä elettyä satunnaista seksisuhdetta. Susannan kertomuksessa pari-
suhteessa ehkäisynä käytetään vain varomista ja epäonnistunutta yritystä 
laskea kiertoja viimeisimmän lapsen ollessa vielä hyvin pieni. Jarnan ker-
tomuksessa ehkäisy pettää ulkomailla, ja ”ruumis tekee” lasta haluatto-
malle ihmiselle ikävän ”tempun”.

Vahinko tapahtui ollessamme avokin kanssa reilaamassa usean kuu-
kauden ajan. Ehkäisy petti, eikä ulkomailla tiennyt, mistä olisi saanut 
katumuspillerin. Koska ajan ei pitänyt olla ovuloinnille suotuisa, pää-
timme luottaa onneen ja jatkaa matkan loppuun saakka. Kuukautiset 
vain odotuttivat tuloaan, ja heti kotiin päästyämme kiiruhdin raskaus-
testiin aivan paniikissa ja raivoissani: kuinka minun mukava, tutuksi 
luulemani ruumiini voi tehdä tällaisen tempun? (Jarna)

Tummatukan kertomuksessa eletään ”kulttuurierojen” kuluttamaa pari-
suhdetta ja samaan aikaan toista suhdetta yllätysraskauden sattuessa.

Lisäkierrettä arkeemme toi ja tuo edelleen se, että mieheni ei ole 
suomalainen vaan muutti ulkomailta Suomeen avioiduttuamme. 
Ehkä kaikki nämä kulttuurierot, pikku ongelmat ja uupuminen 
loputtomaan taisteluun ympäröivän yhteisön ennakkoluuloihin al-
tisti minut sille, että ajauduin työpaikallani suhteeseen huomatta-
vasti minua vanhemman miehen kanssa. Aluksi aviomieheni ei tästä 
tiennyt. Nautin suhteesta ihan oikeasti. Sain huomiota, rakkautta, 
lahjoja, olimme samalla aaltopituudella, oli pitkästä aikaa helppo 
hengittää, annoin jonkun hemmotella itseäni, jonkun joka todella 
halusi pitää minua hyvänä. Olimme oikeasti rakastuneita. 

Elin kammottavaa aikaa…ja sitten huomasin joulukuussa 1995, 
että olen RASKAANA!!!! Eikä aavistustakaan, kumpi on lapsen 
isä!!! Aviomieheni vai tämä suhdemies?! Tilanne oli järkyttävä ja 
hämmentävä. Kuinka minä akateeminen nainen olen saanut asiani 
näin sotkettua? (Tummatukka)

Sinikan kertomuksessa seksi on miehelle pelottava asia ja kondomien 
kanssa ehkäisy vaikeaa. Ehkäisypilleritkään eivät kertojalle sovi.
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Olin 24-vuotias ja juuri eronnut pitkäaikaisesta poikaystävästäni ”toi-
sen miehen” takia. Uusi poikaystävä oli kokematon ja pelokas seksin 
alueella ja kieltäytyi käyttämästä kondomeja. Minulla taas oli varsin 
huonoja kokemuksia pillereistä; olin yrittänyt käyttää ns. minipillerei-
tä, jotka olivat muutama vuosi aikaisemmin tulleet markkinoille, mut-
ta huonolla menestyksellä. Turvauduimme siis ns. varmoihin päiviin. 
Tietysti tulin raskaaksi, melkein alta aikayksikön. (Sinikka)

Naisten kertomuksissa omaan kykyyn ottaa vastuuta ehkäisystä vaikuttavat 
siis elämäntilanteen eri puolet. Edellä kuvatuissa esimerkeissä omaan ky-
kyyn ja mahdollisuuksiin päättää asioista vaikuttavat muun muassa, kuin-
ka paljon lapset vaativat huomiota, seksiä sisältävien ihmissuhteitten laatu 
ja määrä, suhde omaan ruumiiseen ja suhde ehkäisyyn. Myös kumppanin 
suhde ehkäisyyn vaikuttaa haluun ja mahdollisuuteen ehkäistä raskautta. 
Tätä naisten ehkäisyyn liittyvien valintojen muotoutumista eletyssä elämäs-
sä ei ole kuitenkaan otettu huomioon asiantuntijalausunnoissa, keskuste-
luissa tai tutkimusteksteissä, joita olen lukenut analyysini täydennykseksi.

Tällä hetkellä aborttikysymys on melko pitkälle ratkaistu: Suomessa 
tehdään kansainvälisesti vertaillen minimimäärä abortteja. Suomalai-
sen konsensuksen mukaan äitiys – määriteltynä äidin (ja syntymässä 
olevan) lapsen suhteeksi – alkaa nykymäärityksen mukaan 12. ras-
kausviikolla ja on sen jälkeen ammattilaisen suojelun tai valtiointer-
vention kohteena. Suomessa vallitsee Pohjoismaiden tavoin melko hy-
vin toimiva (sukupuoli)sopimus, jossa nainen useimmiten halutessaan 
saa abortin, mutta kantaa vastavuoroisesti vastuuta ehkäisystä, eikä 
hankkiudu raskaaksi tahtomattaan. (Nätkin 1997, 239.)

Piirtäessään kuvaa suomalaisesta aborttikysymyksestä ratkaistuna ja suoma-
laisen sukupuolisopimuksesta toimivana Nätkinin teksti luo aborttiasiaan suh-
teutuvan naisfiguurin, joka ”useimmiten saa halutessaan abortin, mutta kantaa 
vastavuoroisesti vastuuta ehkäisystä, eikä hankkiudu raskaaksi tahtomattaan”. 
Tekstin ongelmattomaksi kuvaaman aborttitilanteen kääntöpuoli on, että abort-
tia hakevat naiset ovat tulleet lähes aina raskaaksi nimenomaan vasten tahtoaan. 
Aineistoni naisten elämäntodellisuudessa sataprosenttista ehkäisykeinoa ei ole. 
Abortin kokeneiden kertomuksissa kuvataan hetkiä, jolloin vastuun ottaminen 
ehkäisystä on ollut vaikeaa tai mahdotonta. Niissä kuvataan tilanteita, jolloin 
tietoiset valinnat ja tahto ehkäisyyn eivät seksin hetkellä olekaan välttämättä 
ensisijaisia. Kertomuksissa kirjoittavat ja puhuvat naiset, jotka kyllä toisinaan 
yrittävät parhaansa ehkäisyn eteen ja nekin, joiden mielessä ehkäisyn sijasta on 
liikkunut vaikkapa imettäminen, lastenhoito tai seksinautinto.
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Aineistoni kuvaa ehkäisyyn liittyvää toimijuutta tilanteisiin liittyvänä toi-
mijuutena. Se on toimijuutta, joka on paitsi harkitsevaa myös seksissä, hoi-
vassa ja ruokkimisessa toisille – ja elämälle arjen hetkissä – antautuvaa. 
Aborttikertomuksissa tämä antautuva ja antautumisessa harkinnan unoh-
tava toimijuus on merkittävässä roolissa. Vuonna 2007 noin 62 prosenttia 
raskaudenkeskeytyksen tehneistä ilmoitti käyttäneensä jonkinlaista ehkäi-
symenetelmää raskauden alkaessa. Jälkiehkäisyä oli käyttänyt 3,1 prosent-
tia kaikista keskeytyspotilaista (STAKES 2008). Nätkinin tekstin nainen 
näyttäytyy sukupuolisopimuksen toisena puolikkaana, jota toimjuuden 
aaltoilu tietoisuuden ja elämässä toisille antautumisen välissä ei koske.

Mutta miten Nätkinin esiin nostama vastavuoroisuus näkyy naisten ko-
kemuksissa ja käytännöissä? Entäpä valistuspuheessa? Vastuuta ehkäisys-
tä kannetaan osassa aineistoani myös yhdessä mieskumppanin kanssa. 
Täydentävässä aineistossani, erityisesti aborttiin liittyvissä lehtijutuis-
sa ja internetin keskusteluissa, vastuuta ehkäisystä painotetaan naisille 
kuuluvana asiana. Sukupuolten epätasa-arvo on tutkimuksen mukaan 
aborttiin liittyvää ehkäisy- ja seksipuhetta laajempi kysymys. Tutkiessaan 
suomalaisia seksuaalikasvatusoppaita vuosilta 1989–1999 sosiologi Kat-
ja Yesilova on todennut, että seksuaalivalistuksen diskurssissa varsinai-
nen kohde ja valistajien toiveiden toteuttaja on ensisijaisesti tyttö. Poikaa 
seksuaalikasvatuksen tavoitteet eivät vastaavalla tavalla koske. Yesilovan 
analyysin mukaan ”Valistajat asettavat tyttöjen ja poikien suhteen erilai-
sia odotuksia: pojille korostetaan vapautta, riippumattomuutta ja kokei-
lujen tärkeyttä, mutta vastaavat odotukset eivät koske tyttöjä. Tytölle ne 
ovat riskejä.” Tytöt siis vastuullistetaan seksuaalisuudestaan tavalla, joka 
ei liity poikiin. Vastuullisuutta puolestaan pidetään vapauden ehtona. 
(Yesilova 2000, 118–119). Vaikka Yesilovan tutkimus kuvaa 1900-luvun 
lopun seksuaalikasvatusta, siinä kietoutuvat yhteen sekä 60-luvun libe-
raali kasvatusretoriikka että huomattavasti vanhemmat sukupuolisuutta 
koskevat ihanteet ja käytännöt (em. 121). Tämä luo kiinnostavaa ajanku-
vaa kerrostuneista seksuaalisuuskäsityksistämme.

Nätkinin kuvaamaan vastavuoroiseen sukupuolisopimukseen näyttää siis 
kulttuurissamme kietoutuvan epäsymmetrinen idea naisen ja miehen vas-
tuusta suhteessa seksuaalisuuteen ja ehkäisyyn. Nämä ideaalit sekoittuvat 
myös aineistoni naisten todellisuuksiin. Niissä ehkäisyvastuun kantami-
seen vaikuttavat hierarkkiset sukupuolittuneet valtasuhteet ja elämän jo-
kapäiväinen irrationaalisuus siinä missä rationaalinen ajattelu ja toimin-
takin. Naiset siis tekevät seksuaalisuuteen ja ehkäisyyn liittyviä valintoja, 
mutta he tekevät niitä olosuhteissa ja ehdoilla, jotka eivät suinkaan aina 
ole sukupuolten välisen tasa-arvoideaalin sanelemia.
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2000-luvun vaihteessa on kannettu huolta paitsi nuorten naisten ja 
tyttöjen seksuaalisuudesta myös äitiyden ja seksuaalisuuden suhteesta. 
Luvun alussa lainaamani Helsingin Sanomien otsikointi liittyy huoleen 
nuorten naisten ja tyttöjen seksuaalisuuden holtittomuudesta, joka joh-
taa aborttien lisääntymiseen. Aiheesta kirjoitettiin vilkkaasti lehdissä ja 
mielipidepalstoilla. Kesällä 2008 STAKES:in tilastoima pikkulasten äi-
tien aborttilukujen kasvu nostatti internetin keskusteluissa moralisoivi-
en kirjoitusten aallon. Muutamien prosenttien hyppäys nuorten naisten 
ja äitien aborttiluvuissa on nähty merkittävänä huolenaiheena. Näissä-
kään keskusteluissa naisten kokemukset eivät ole saaneet juuri jalansi-
jaa. Aineistossani puhuvat sekä vastikään synnyttäneet pienten lasten 
äidit että nuorena abortin tehneet naiset.

Aborttiin liittyvästä seksuaalisuudesta ja ehkäisystä puhuttaessa naisten 
elämän todellisuus jää asiantuntijalausuntojen ja tasa-arvoiseksi olete-
tun sukupuolisopimuksen ajatuksen taakse. Mitä tämä tarkoittaa nais-
ten kannalta? Tutkimuksissa on todettu, että erityisesti nuorten naisten 
seksuaalisuus yhdistetään vaaraan, ja heidän seksuaalisuutensa herättää 
moraalista paniikkia (Gill 2007, 70; Saarikoski 2001). 

Aineistoni kertomuksissakin puhutaan ja kirjoitetaan jakoa hyvään seksu-
aalisuuteen (rakkaudellinen seksi, joka tapahtuu pitkäaikaisessa monoga-
misessa suhteessa, tai siihen tähtäävässä rakastumistilanteessa), ja kadutta-
vaan ja huonoon seksuaalisuuteen (seksikokeilut, parisuhteen ulkopuolella 
tapahtuva seksi, poikkeamat monogamiasta). Ehkäisyn ymmärtäminen 
osana naisten elämää tarkoittaisi pyrkimystä siihen, että naiset voisivat edes 
jossain määrin puhua seksikäytännöistään ja seksin merkityksestä itselleen 
eri elämäntilanteissa. Myös ehkäisykäytännöt, e-pillerin ja kondomien 
käyttö tulisi tuoda puheen piiriin siten, kuten ne kertomuksissa ilmenevät: 
osana haluja, tunteita ja tilannesidonnaista toimintaa. 

Seksivalistuksessa seksin tasa-arvo-ongelmista ja seksuaalisuudesta nautin-
non, identiteetin ja erojen lähteenä puhutaan vähän tai ei lainkaan. (Fine 
2003; Yesilova 2000.) Aineistoni kuvaamissa aborttitilanteissa seksistä ja 
ehkäisystä puhuminen ei ole neutraalia. Se, miten ehkäisystä puhutaan tai 
vaietaan, on poliittinen valinta: sen kautta voidaan joko sivuuttaa tai muis-
taa ja huomioida naisten elämän ja toimijuuden mahdollisuudet, naisten 
väliset erot sekä naisten ja miesten epäsymmetriset positiot heteroseksissä.48 

48  Australialainen laadullinen tutkimus naisten kondomin käytön diskursiivisista ehdoista to-
teaa, että vaikka naiset asetetaan seksivalistuksessa ensisijaisesti vastuulliseksi kondomin 
käytöstä, he kokevat seksitilanteissa aloitteellisuuden kondomin käyttöön vaikeaksi ja kon-
domin käytön vaatimisen vastoin miehen tahtoa uhkaavan heteroseksuaalista halua, ja femi-
niinistä positiotaan siinä. (Cavey et al.  2001.)
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Ehkäisypuheeseen liittyvät valinnat vaikuttavat abortin kokevien naisten 
yksityisiin kokemuksiin ja muotoilevat heidän yksityisiä valintojaan ja 
etiikkaansa. Olisi myös pohdittava, kuinka aborttiin liittyvä ehkäisykes-
kustelu huomiosi miehetkin ehkäisystä vastuullisina seksitoimijoina.

Aineistoni kertomusten valossa vielä vuosituhannen vaihteen Suomessa 
on nähtävissä, että seksiin ja ehkäisyyn liittyvä puhe muodostuu abort-
titilanteissa perheeseen ja äitiyteen liittyväksi. Seksuaalista halua raken-
netaan äitiydelle alisteisena samalla, kun äitiyttä rakennetaan osaksi he-
teroperhettä. Ehkäisyyn liittyvissä kysymyksissä näyttäisi siis jatkuvan 
moraalisesti motivoituneen perhesuunnittelun juonne. Tämä juonne on 
samaa juurta kuin aborttiasian rakentuminen väestöpoliittisena intres-
sinä. (Helén 1997, 254–255; Meskus 2003, 229.) Perhesuunnittelupuhe 
taas kiertyy yhä uudestaan äitiyden ympärille unohtaen sekä miehen eril-
lisenä seksuaalisena olentona suhteessa naiseen, vastuun ehkäisystä, että 
isyyden. Kun ehkäisystä tehdään yhä perheeseen – ja eritoten äitiyteen 
– liittyvä kysymys, miesten ja isyyden lisäksi tämä puhe jättää ulkopuolel-
leen myös ne naiset ja parit, joille ehkäisy ei liity äitiyteen tai perheeseen 
vaan väliaikaisesti tai ensisijaisesti seksuaalisuudesta nauttimiseen sinäl-
lään tai osana ihmissuhteita.

Naisten kertomuksissa ehkäisyvalistusta ja seksuaalimoraalin opetus-
ta kuullaan sairaalaympäristössä, lääkärien, gynekologien ja kätilöiden 
suusta.  Naisten kuvaamista keskustelunpätkistä voi päätellä, että seksu-
aalisuus ei ole sairaalassakaan usein eksplisiittisesti esille nostettu aihe, 
vaan viestit siitä kulkevat enemmän rivien välissä ja pinnan alla.

Naisten ymmärrys omasta toimijuudestaan muotoutuu sairaalaympäristössä 
voimakkaasti suhteessa siellä kuultuihin kommentteihin erityisesti siksi, koska 
niin aborttia pyytäessä kuin aborttia tehtäessä valta-asetelma on epäsymmetri-
nen. Aborttia pyydettäessä lääkäri on taho, joka voi myöntää abortin ja peri-
aatteessa voi jättää sen myös myöntämättä. Vaikka käytännössä lupa aborttiin 
evätään äärimmäisen harvoin, kertomuksista käy ilmi, että naisen on yhä perus-
teltava aborttitarpeensa lääkärille lain suuntaisesti. Vallan epäsymmetria yltää 
myös nukutuksessa tehtyihin leikkausabortteihin: abortin kokija on tuolloinkin 
konkreettisesti sairaalahenkilökunnan armoilla. Abortin jälkeen käytävä ehkäi-
sykeskustelu on kolmas tilanne, jossa tämä valta-asetelma voi saada konkreet-
tisia ilmaisuja moralisoinnissa naisen tekemiä ehkäisyn virheitä tai huolimatto-
muutta kohtaan. Kohtaamiset sairaalassa eivät jää merkityksinä vain koettuun 
hetkeen vaan saattavat seurata muistoina ja painaumina kauemmaksi: hahmo-
tuksiin omasta ruumiista, itsestään naisena, seksuaalisena olentona ja (mahdol-
lisena) äitinä. Tästä esimerkkinä Jaanan pohdinnassa abortin jälkeen:
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Elämän epäreiluus askarrutti ja joidenkin hoitohenkilökunnan jäsen-
ten asenteet pöyristyttivät. Pikkuhiljaa muisto alkaa kuitenkin haalis-
tua. Ehkä voin joskus vielä kuvitella hankkivani lapsen. Hoitohenki-
lökunnan tulisi ottaa huomioon, että he hoitavat mahdollisia tulevia 
synnyttäjiä eikä syntisäkkejä. (Jaana)

6.4. Retorinen tila ja kansalaisuus

Lorraine Coden retorisen tilan käsite (Code 1995, x) auttaa ymmärtämään, 
että naisten puhe aborttihaluistaan ja tarpeistaan lääkärin vastaanotolla 
asettuu rajalliseen kulttuuriseen tilaan ja puheavaruuteen. Retorinen tila, 
jossa naiset Suomessa hakevat aborttilausuntoja, rakentuu lain määrit-
telemistä asiantuntijuuden kerroksista: lääkärit ovat asiantuntijoita, jot-
ka sekä myöntävät abortin että suorittavat raskauden keskeytykset. Laki 
puolestaan on muotoutunut historiallisista kerrostumista. Lain syntyyn ja 
kehittymiseen ovat vaikuttaneet väestöpoliittiset ja kansanterveydelliset 
intressit (Helén 1997, 223–225; Nätkin 1997, 118). Nykyisten abortti-
tilanteiden ilmaisut sekä ilmaisun rajat, joilla toiset kerrontatavat jäävät 
marginaaliin, rakentuvat näistä historian muovaamista käytännöistä.

Naisten kertomuksissa on siis kyse ilmaisuista, siitä, mikä mielletään todeksi 
tai suotavaksi ja samalla toimijuuden ja kansalaisuuden kysymyksistä. Poh-
joisamerikkalaisen oikeustieteilijän ja psykoanalyytikon Drucilla Cornellin 
käsitys sukupuolittuneesta kansalaisuudesta on tulkintani toinen tarkennus-
kohta. Cornellin mukaan naisen ihmisyys, elämä ja ruumis sopivat huonosti 
yhteen vallalla olevan kansalaisuusmetaforan kanssa erityisesti aborttitilan-
teessa (Cornell 1995, 86). Voiko ajatusta naisen subjektiuden ja kansalaisuu-
den hauraudesta soveltaa suomalaisten abortinkokijoiden kertomuksiin?

Naisen tahtoa ei sisällytetty vuoden 1970 lakiin abortin tekemisen perusteeksi, 
vaikka Suomessa keskusteltiinkin lainmuutoksen yhteydessä naisten valinnan-
vapaudesta, (Nätkin 1997,118). Filosofi Martina Reuter toteaa, että aborttiin 
liittyvä lääketieteen valta-asema voidaan nähdä ongelmallisena naisen joutues-
sa perustelemaan lääkärille, miksi ei halua viedä raskautta loppuun. Hän näkee 
ongelman liittyvän siihen, että naisen pitää perustella ulkopuoliselle henkilölle 
haluttomuuttaan äidiksi. Reuter hahmottaa ongelmaksi aborttikysymyksen 
medikalisoitumisen, jolla hän tarkoittaa että ”lääketieteellisen koulutuksen 
omaavalla henkilöllä tai lääketieteellisiä tarkoitusperiä varten luodulla insti-
tuutiolla on […]valtaa myös sellaisissa kysymyksissä, jotka eivät ole selkeästi 
lääketieteellisiä eli ihmisten terveyttä koskevia” (Reuter 1993, 195). Analyysini 
jakaa Reuterin huomion medikalisaation ongelmallisuudesta.
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Aborttilaki on aineistoni merkittävä kehys. Laki on kehys sille kulttuu-
riselle kontekstille, jonka puitteissa abortteja tehdään, koetaan ja niistä 
kerrotaan. Suomessa laillistaminen on tarkoittanut aborttiin liittyvän asi-
antuntijavallan keskittymistä lääkäreille, joiden vallassa aborttipäätökset 
ovat. Vuodesta 1970 abortin on voinut saada useilla lääketieteellisillä ja 
sosiaalisilla perusteilla. Lopullisen päätöksen abortista tekevät kaksi lää-
käriä49, joilta nainen pyytää raskaudenkeskeytyspäätöstä. Lain mukaan 
naisen halua tai tahtoa ei voida lukea riittäväksi syyksi aborttiin.

Analyysini perusteella laki ja sen rajaamat käytännöt vaikuttavat siihen, 
millaisia kokemuksia naisilla voi olla itsestään sekä päätöksentekoon ja 
tietämiseen liittyvästä toimijuudestaan aborttitilanteissa.

6.5. Lääketiede ja moraalinen tieto abortista

Naiset kuvaavat toimijuuttaan ja asemiaan sairaalassa tapahtuvissa kohtaa-
misissa, joita diskurssien ja käytänteiden tasolla luonnehtii lääkäreiden ja 
sairaalahenkilökunnan valta suhteessa aborttia hakeviin ja kokeviin naisiin. 
Valtasuhdetta ei kuvata absoluuttisena. Osa naisista identifioituu äitiyden 
haluun, puhuu lääketieteen kentälle parhaiten sopivaa kieltä ja saa helposti 
sovitettua aborttitarpeensa ja elämänkertomuksensa yhteen väestöpoliittisen 
äitiydenhuollon rakentaman aborttiymmärryksen kanssa. Samaistumisen äi-
tiyden haluun voi nähdä aborttineuvottelussa merkittävänä pääomana. Se 
mahdollistaa toimijuuden sovittamisen aborttitilanteen edellyttämään puhe-
tapaan. Ne naiset, joiden identiteettiprojektiin äitiys ei kuulu, päätyvät aineis-
tossani strategisiin ratkaisuihin. He saattavat päätyä puolustamaan oikeuk-
siaan omaan ääneen ja kokemukseen ja mittelemään voimiaan lääkäreiden 
valtaa vastaan. Toisaalta strateginen toimijuus voi tarkoittaa myös hiljaisuut-
ta tai valkoisia valheita sellaisessa kohdassa, jossa oman halun ja motivaa-
tioiden esiin tuominen saattaisi vaarantaa sujuvan aborttiin pääsyn. Kuten 
Ilpo Helén nykyistä aborttilakia analysoidessaan toteaa, naisen vapaus valita 
abortti muotoutuu sopimussuhteessa, jossa naisosapuoli suostuu anomaan 
aborttia ja esittämään valinnalleen ”sosiaalisen syyn”, jonka nojalla lääkäri 
myöntää naisen haluaman raskauden keskeytyksen (Helén 1997, 225).

Lääketieteen valta abortin ja sen moraalin määrittelyssä ei kuitenkaan näyt-
täydy vain kertomusaineistoni kuvaamissa tilanteissa. Nykyisiin aborttilu-
padiskursseihin ja käytänteisiin heijastuu se, kuinka lääkärit ammattikun-

49  Hakijan ollessa alle seitsemäntoista, yli neljäkymmentä tai neljä kertaa synnyttänyt, riittää 
yhden lääkärin päätös. Kun raskaus on kestänyt yli kaksitoista viikkoa tarvitaan keskeytyk-
seen Terveydenhuollon oikeusturvalautakunnan lupa.
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tana ovat historiallisesti toimineet abortin moraaliin liittyvän pohdinnan 
asiantuntijoina. Lääkärit ovat vaikuttaneet aborttilain muotoiluun. Heidän 
näkemyksensä ovat olleet merkittävässä asemassa suomalaisessa keskus-
telussa abortin etiikasta (Helén 1997; Aalto 1994). Lukiessa viime vuo-
sikymmenien suomalaista aborttieettistä keskustelua voi tehdä huomioita 
lääketieteen ja abortin suhteen jatkumoista nykypäiviin asti. Lääkäreiden 
kollegiaalisista keskusteluista saa kuvan lukiessaan Kirsi Aallon pro gradu 
-työn analyysiä vuosina 1950–1980 abortista ja aborttilaista Suomen lää-
käriliiton ammattilehdessä käydyistä keskusteluista (Aalto 1994).

Lääkäreille on yhä luontevaa ottaa ja heille helposti annetaan asiantunti-
jan asema suhteessa aborttiin ja ehkäisyyn liittyviin asioihin, kuten ilmenee 
tässä luvussa lainaamastani Helsingin Sanomien jutusta (HS 7.2.2005), jos-
sa lääkäreiltä on kysytty mielipiteitä nuorten naisten seksuaalimoraalin ja 
aborttien lisääntymisen yhteydestä.

Sen lisäksi, että suomeksi on ilmestynyt lääkäreiden kirjoittamia popu-
laariteoksia, joissa on käsitelty abortin etiikkaa (Palo 1996), ja joissa 
abortin etiikka on ollut ainoana teemana (Vuorjoki 2001; Nathanson/
Reinikainen 1996), myös eetikot ja moraalifilosofit käyttävät lääke-
tiedettä perusteluna aborttieettisissä pohdinnoissaan (Lindqvist 1973; 
Häyry & Häyry 1997) tai kiinnostuvat eettisesti juuri lääketieteellisistä 
syistä tehdyistä aborteista (Donner/Vikström 2002).

Käytän eläkkeelle jääneen lääkärin Arto Vuorjoen kirjaa ensimmäisenä esi-
merkkinä siitä, millaisen näkökulman lääkärin positio voi tuoda abortin 
etiikkaan. Vuorjoki perehtyy aborttien syihin kirjassaan Elämäni keskeyte-
tyt elämät analysoimalla abortinhakijoiden kanssa käymiään keskusteluja. 
Kirja on samalla lääkärin omaelämäkerta – lääkärin eettisen kehittymisen 
kuvaus. Toimijana ja tietäjänä kertomuksessa on lääkäri Arto Vuorjoki. 
Hän etsii todennäköisiä selityksiä naisten aborteille vuosikymmenien ha-
vaintojensa pohjalta ja suhtautuu myötätuntoisesti naisiin heidän ”elämän-
olosuhteissaan”. Hän ymmärtää naisten olosuhteiden lisäksi myös heidän 
psykologiaansa ja tekee psykologisten pohdintojensa kautta johtopäätöksiä 
abortin yleisimmistä syistä. Myös Kirsi Aalto analysoi tutkimuksessaan lää-
käreiden keskustelusta empaattista ja psykologisoivaa diskurssia, kuvaten 
näitä kahtena kuudesta lääkäreiden keskustelulle tyypillisestä suhtautumis-
tavasta abortin kokijaan (Aalto 1994, 25,32).50 

50  Muut Aallon löytämät diskurssit olivat luonnollistamispuhe (jossa raskaus ja synnytys mää-
ritellään luonnollisena ja abortti ”luonnonvastaisena”), pelottelupuhe (esim. pelottelu ”luon-
novastaisesta” teosta seuraavalla katumuksella), syyllistämispuhe (abortti nähdään murhana 
ja abortin hakijat välinpitämättöminä ja mukavuudenhaluisina) ja väestöpoliittinen puhe 
(huoli naisen kyvystä toimia uuden sukupolven tuottajana). (Aalto 1994.)
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Vuorjoen kuvauksissa aborttia tahtovat naiset ovat läsnä hahmoina, joi-
den avulla hän hahmottaa laajempia kokonaisuuksia ja ennen kaikkea 
pyrkii ymmärtämään johdonmukaisesti abortin syitä. Kuvaukset näyttä-
vät siis rikastavan kuvaa aborttiin johtavista sosiaalisista syistä. Tämä ei 
kuitenkaan tarkoita, että naiset olisivat tekstissä toimijoita, jotka saavat 
määritellä itse oman etiikkansa. Pohtiessaan muistiinpanojaan 3953 nai-
sen raskaudenkeskeytyksistä vuodesta 1977 vuoteen 1990 Vuorjoki ver-
taa aborttitarkkailua lintubongailuharrastukseensa, josta hän on kirjoit-
tanut kirjan toisten lintumiesten kanssa:

Kuvailin siinä vain mielenkiintoisimmat lintuhavaintomme ja annoin 
tarkoituksella paljon tilaa harvinaisuuksille. [..] Samanlaista valintaa 
olen käyttänyt tässä kirjassani. Poimimani esimerkit ovat tilanteista, 
joihin olen syystä tai toisesta reagoinut tavallista tunteikkaammin. 

Aborttietiikkaan liittyvän pohdinnan kohteena ovat lääkärin havainnot 
ja tunteet. Vuorjoki ei kerro kirjassaan, onko hän kysynyt noilta noin 
4000:lta abortin hakijalta lupaa heidän elämäntilanteidensa laajamittai-
seen analysointiin lääkärin vastaanotolla tehdyn observoinnin pohjalta.

Vuorjoen kirjan rinnalle voi nostaa 1973 ilmestyneen Martti Lindqvistin 
pamfletin Abortti!, jossa hän käy tiiviisti läpi aborttietiikan historiaa ja 
nykypäivää. Lindqvist on kristitty eetikko, mutta hänellekin lääketiede 
on merkittävä näkökulma aborttiteemaan.  ”Lääketieteen ja historian nä-
kökulma” luvussa käydään läpi aborttiin liittyvää lääketieteen historiaa. 
Lindqvist siteeraa lääketieteen asiantuntijaa, jonka mukaan ”ulkoisiin si-
kiönlähdetysmenetelmiin kuuluvat naisen ruumiiseen ulkoapäin kohdistu-
vat tekijät (lyönnit, potkut, putoaminen, emättimen huuhtelut jne.)”. Seu-
raavalla sivulla todetaan, että laittomat raskaudenkeskeytysmenetelmät 
ovat vaarallisia ja vasta paria sivua myöhemmin sanotaan, että ”toimen-
piteen riski ei ole eettisesti yhdentekevä asia”. Luku käy läpi lääketieteen 
historiaa abortista ohittaen kuitenkin naisen ruumiillisuuden ja subjektiu-
den suhteessa lääketieteeseen. Sikiönlähdetysmenetelmistä Lindqvist siir-
tyy aborttiin liittyvään kulttuuriperintöön käyden tiivistelmänä läpi eri 
sivilisaatioiden ja uskontojen näkökulmia aborttiin. Käytyään pikaisen 
kulttuurikierroksen luku jatkaa vielä abortin myöntämissyistä tehdyistä 
tutkimuksista. Niiden esittelyssä lääketieteellinen ja naisen esittäminen 
psykologisen tarkkailun kohteena jatkuu: ”[Blomquist] toteaa, että useis-
sa tapauksissa aborttia hakevilla naisilla voidaan havaita tiedostamatto-
mia neuroottisia ja psykoottisia mekanismeja. Tällaisten indikaatioiden 
arviointi edellyttää luonnollisesti hyvää psykiatrista asiantuntemusta sekä 
naisen elinolosuhteisiin perehtymistä.”
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Lindqvistin lähteistä ei löydy kolmea vuotta aiemmin ilmestynyttä 
SEXPO:n keräysten pohjalta tehtyä aborttikertomusten kokoelmaa, jos-
sa käy ilmi, että naiset joutuvat usein näyttelemään hulluja saadakseen 
abortin (Sumu 1970, 99–105). Merja Ala-Nikkola esittää tutkimukses-
saan, että vuosina 1950–1970 suuri osa abortin myöntöperusteista oli 
psykiatrisia, vaikka abortin syyt olivat sosiaalisia. Tämä mahdollisti ei-
toivotusti raskaaksi tulleen alistamisen (Ala-Nikkola 1991, 88). Tämä ei 
kuulu Lindqvistin esittelemään lääketieteen näkökulmaan, jossa naisten 
terveydestä puhutaan arjesta ja eletystä ruumiista irrallisena lääketieteen 
objektina. Aborttiin liittyvänä etiikalle merkittävänä pohdintana paino-
tetaan Geneven 1948 julistusta lääkärin etiikan lähtökohdaksi: ”Pidän 
ihmiselämää, hedelmöittymisestä lähtien mitä suurimmassa arvossa enkä 
uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ihmisyyden lakeja vastaan.”

Sekä Lindqvistin että Vuorjoen kirjoissa kirjoitetaan naisen sosiaalisista 
olosuhteista ja psyykkisistä tekijöistä aborttiluvan myöntämiseen vaikut-
tavina tekijöinä. Naisen elämä otetaan esille siksi, jotta siitä voisi suodat-
taa yleistä eettistä tietoa abortista. Näin käy myös Jorma Palon Sängyssä 
vai kylppärissä. Arjen etiikkaa (Palo 1996) -kirjan luvussa Solukko vai 
ihminen. Luku keskittyy nimensä mukaisesti ennen kaikkea sikiön oi-
keuksiin. Yhdistävänä kontekstina tälle tiedolle on toisaalta lääketieteen 
diskurssi ja toisaalta lääkärien asiantuntijapositio. Etiikka kirjoitetaan 
joksikin, mikä kuuluu asiantuntijoille ja saattaa hyödyttää heitä heidän 
kohdatessaan tai arvioidessaan abortin kokevia ja heidän päätöksiään.

Abortin kokijan näkökulmasta Lindqvistin ja Vuorjoenkin ansioksi voi 
laskea, että he pyrkivät oman ymmärryksensä, lukeneisuutensa ja koke-
mustensa pohjalta tuomaan esiin useanlaisia naisten aborttipäätöksiin vai-
kuttavia tekijöitä. Heille on myös ilmeistä, että naisten aborttipäätökset 
tapahtuvat usein vaikeissa olosuhteissa. Kirsi Aalto kutsuu tutkimukses-
saan tätä lääkäreiden keskustelutapaa empatiadiskurssiksi (Aalto 1994, 
25). Naisten päätöstilanteiden moninaisuuden ja sosiaalipolitiikan vaiku-
tusten huomioiminen ovat asioita, jotka yhä usein unohtuvat aborttiin 
liittyvissä väittelyissä vaikkapa nettikeskusteluissa tai mielipidepalstoilla. 
Empatiapuheessa on liittymäkohta suomalaiseen aborttilainsäädäntöön: 
abortti käsitetään seuraukseksi raskaana olevan naisen olosuhteista. 
Empaattiseen huoleen naisen elämästä ei yhdistetä pohdintaa naisen 
tahdosta. Vuorjoki ilmaiseekin tekevänsä huomioita, joihin ”naisten it-
semääräämisoikeutta puolustavat feministit, joiden mielestä nainen ei 
raskautensa kohtalosta päättäessään tarvitse ainakaan miespuolisen gy-
nekologin kannanottoja, saattavat suhtautua kriittisesti.” Myös Lindqvist 
viittaa lyhyesti feministiseen liikkeeseen. Hän ottaa esimerkeiksi vaati-
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mukset ”ruumiini kuuluu itselleni” ja ”abortti on myönnettävä pyydet-
täessä” puhuessaan aborttiin liittyvistä äärimmäisistä kannoista. Kristil-
liseettinen kanta emansipaatiovaatimuksiin on hänen nähdäkseen selkeä: 
vaikka ”on yhdyttävä moniin pyrkimyksiin naisen vapauttamiseksi siitä 
alistetusta asemasta, missä hän edelleenkin on”, on ”elämän kunnioitta-
minen niin tärkeä arvo, ettei aborttikysymystä saa käyttää taisteluaseena 
jonkun yleisen yhteiskunnallisen ohjelman puolesta”.

Vuorjoen ja Lindqvistin tekstit sekä Aallon tutkimat lääkäreiden abort-
timielipiteet antavat esimerkkejä siitä, millä tavalla lääketieteellinen dis-
kurssi ja siihen juurtuva asiantuntijapuhe voi ohittaa naisten äänet ja 
toimijuuden merkityksettöminä. Silloinkin, kun tekstien sävy on empaat-
tinen naisten elämää kohtaan, eettinen tieto ja laajempi ymmärrys abort-
tien syistä ja seurauksista säilyy asiantuntijoilla. Tekstit, joissa lääketiede 
esitetään luotettavana ja vakaana aborttietiikan kompassina, vahvistavat 
lääketieteen valta-asemaa suhteessa aborttiin, abortin etiikkaan ja naisten 
asemaan abortin kokijoina ja eettisinä toimijoina. 

Tutkimukseni aikana 1999–2011 lääketieteen vahvasta asemasta on kes-
kusteltu vain suhteessa sikiöseulontoihin (Jallinoja 2002; Meskus 2003 ja 
2009; Pruuki 2007, Mälkiä 2008). Aborteista yli 90 prosenttia tehdään 
kuitenkin sosiaalisen syyn perusteella. Lääketieteellä on valtaa naisten 
elettyyn elämään ja heidän lisääntymispäätöksiinsä laajemmin kuin mitä 
sikiöseulontaan keskittyvät tutkimukset ovat pystyneet käsittelemään.

6.6. Medikalisoitu lisääntymistoimijuus

Tasavertaisen kansalaisuuden kannalta on olennaista, että abortti on sa-
malla tavalla saatavilla naisen ikään, asuinpaikkaan, sosiaaliseen asemaan 
ja etniseen taustaan katsomatta (Cornell 1995, 60; ks. myös Shrage 2003, 
25). Suomessa tämän edellytyksen on ajateltu täyttyvän kaikille saatavilla 
olevan terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa.51 

Abortin laillisuuden ja saatavuuden lisäksi Cornell pitää kansalaisuuden vält-
tämättömänä ehtona naisten mahdollisuutta ajatella, kuvitella ja sanoittaa 
itse aborttinsa (Cornell 1995 35, 66, 80). Jos naiselta viedään mahdollisuus 
määritellä oman lisääntymisensä ja siitä kieltäytymisen sisältö, häneltä vie-
dään mahdollisuus kokea psyykkistä ja ruumiillista eheyttä lisääntymiseen 

51  Suomesta puuttuu kuitenkin kattava alueellinen selvitys aborttipalvelujen laadusta ja saata-
vuudesta sekä terveydenhuollon eriarvoistumisen (ks. esim. Häkkinen 2003; Teperi 2005) 
vaikutuksista niihin.
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kykenevänä seksuaalisena olentona. Tämä ei tarkoita vain naisen mielen ja 
ruumiin väheksymistä: jos nainen määritellään ensisijaisesti tai ainoastaan 
biologisen lisääntymisfunktionsa mukaan, häneltä viedään mahdollisuus yk-
silöllistymiseen, jonka voi nähdä kansalaisuuden perustana (em. 36, 46).

Lain viestittämä vallan epäsymmetria lääkärin ja abortinhakijoiden välillä 
vaikuttaa keskustelujen sujuvuuteen, aborttipalvelun tasoon sekä naisten 
kokemuksiin päätöksistään. Aineistossani äidiksi haluavat naiset saavat lää-
käreiltä myötätuntoisemman kohtelun kuin ne, joilla äitimisen halua ei ole. 
Lainsäädäntö väheksyy silti niidenkin naisten päätöksiä, jotka eivät tahdo 
lasta ”vielä”, ”juuri nyt” tai ”enää”, jos sosiaaliset olosuhteet mahdollistai-
sivat lapsen kasvattamisen tai synnyttämisen. Naiset kuvaavat kertomuksis-
saan sairaalahenkilökunnan moralisoivia ja alentavia puhetapoja abortin-
haku- ja jälkineuvontatilanteissa. Näissä tilanteissa naiset ovat lisäksi varsin 
herkkiä kritiikille jopa niin, että osa heistä kertoo lukeneensa syyllistäviä 
ilmeitä lääkäreiden kasvoilta, vaikka asiasta oltaisiin keskusteltu lakonises-
ti. Lääkäreiden ideat naisista ja naisten monimuotoiset elämäntodellisuudet 
eivät aina käy yhteen. Koska lääkäri on valtapositiossa suhteessa aborttia 
hakevaan naiseen, saattaa mukautumisesta lääkärin ehdotuksiin – esimer-
kiksi ehkäisyasioissa – tulla tärkeämpää kuin rehellisestä kanssakäymisestä.  
Keskeiset huomioni kertovat siitä, että empatia on aborttitilanteessa erityi-
sen tärkeää: naiset ilmaisevat selkeästi toivomuksensa tulla kuulluksi koko 
elämäntilanteensa ja omien aborttiperustelujensa kanssa.

Ongelmia ei voi paikantaa pelkästään terveydenhuollon käytänteisiin. Abort-
tilausunnon hakemisen ja saamisen käytännöt juurtuvat lakiin, joka osoittaa 
yhteiskunnallisen sopimuksen rajoja. Aborttilaki käytännön sovellutuksineen 
– kuten aborttiin liittyvät ehkäisyneuvonnan käytännötkin – ovat kuvia sii-
tä miten kulttuurissamme laajemmin käsitetään, rakennetaan ja arvotetaan 
naisten lisääntymistoimijuutta. Suomalaiset lääkärit heijastavat puheessaan 
ja toiminnassaan näitä – osin ristiriitaisia ja epätasa-arvoisia – kulttuurisia 
käsityksiä. Sitä ristiriitaista positiota, jonka laki antaa lääkäreille aborttiti-
lanteissa ja heidän kokemuksiaan tästä positiosta, olisikin syytä tutkia lisää.

Kymmenen vuoden takaisessa lomakekyselytutkimuksessa analysoitiin 
320 abortin kokeneen naisen vastaukset kohtelustaan terveydenhuollossa 
aborttitilanteissa (Sihvo et al 1998). Tutkimuksessa todettiin, että abort-
tipalvelut toimivat Suomessa enimmäkseen hyvin, mutta jonkin verran 
parannettavaakin löytyy, erityisesti abortoivien naisten kohtaamisessa 
ja heidän psykologisten tarpeidensa huomioinnissa. Kyselyssä yhdeksän 
prosenttia abortin kokeneista naisista olisi kaivannut enemmän tai pa-
rempaa keskustelua lääkärin kanssa ennen päätöstä ja hieman useampi 
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aborttioperaation jälkeen; kuusi prosenttia oli kokenut vaikeuksia abort-
tilausunnon saamisessa (em. 210). Oma laadullinen tutkimukseni naisten 
kertomuksista näyttäisi johtavan samanlaisiin lopputuloksiin: naiset ker-
tovat hyvästäkin kohtelusta, mutta toisaalta kertomuksissa tematisoituu 
ongelmakohtia ja kohtaamattomuutta. Yksi todennäköinen syy ikävien 
kokemusten painottumiseen omassa aineistossani lienee, että kulttuu-
rimme mallitarina abortista on muodoltaan traaginen tai dramaattinen. 
Tutkimusta tehdessäni olen huomannut, että ihmiset, joiden aborttikoke-
mus ei ollut erityisen vaikea, ajattelevat, että heillä ei edes ollut mitään 
kerrottavaa. Aineistoni painotuksen etuna on, että siitä käsin tulee mah-
dolliseksi fokusoida niihin ongelmakohtiin, joiden pohjalta muun muassa 
terveydenhuollon ja oikeustieteen asiantuntijat voisivat hahmotella mah-
dollisuuksia aborttitilanteiden sujuvuuden parantamiseksi.

Ruotsalaisessa tutkimuksessa (Kero et al 2004) todettiin, että pitkässä 
tähtäyksessä abortilla on naisen hyvinvoinnin ja psyykkisen kehityksen 
kannalta ensisijaisesti positiivisia vaikutuksia. Laillinen abortti voi olla 
asia, joka lisää naisen elämänhallinnan tunnetta. Analyysini perusteel-
la siihen, lisääkö abortti pitkässä tähtäyksessä naisen kokemusta oman 
elämänsä hallinnasta, vaikuttavat kohtaamiset aborttipäätöstä tehdessä, 
aborttitilanteessa, ja sen jälkeen. Ajattelemme suomalaisten naisten teke-
vän päätöksensä yksin ja itsenäisesti. Konkreettisissa tilanteissa itsenäi-
nen ja yksityinenkin aborttipäätös syntyy kuitenkin kohtaamisissa niin 
läheisten, kumppaneiden kuin lääkäreiden kanssa Myös naisten tavat 
suhtautua ja suhteutua lakiin näkyvät konkreettisesti aineistoni ilmaisuis-
sa (vrt. Cornell 1995, 42). Nykyisissä käytänteissä lääketieteen asiantun-
tijoilla on ”lain kasvojen” näyttämisessä merkittävä rooli. Lain lisäksi 
kokemuksia ja ilmaisuja aborttitilanteessa rakentavat seksuaalisuuteen ja 
ehkäisyyn liittyvät sukupuolitetut kulttuuriset mallit vastuusta ja vapau-
desta. Myös näitä malleja lääkärit, sairaanhoitajat ja terveydenhoitajat 
välittävät naisille, ja niistä he neuvottelevat heidän kanssaan.
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7  USKONNOLLISUUS JA 
TOIMIJUUDEN MAHDOLLISUUDET

Tässä luvussa tarkastelen kertomuksista niitä toimijuuksia, jotka liittyvät 
uskonnollisuuteen ja sen jälkimoderneihin muunnelmiin. Analysoin, miten 
uskonnon ja toiminnan suhde muodostuu naisten aborttikertomuksissa. 
Haastatteluissa ja kirjoituskutsussa en kysynyt erikseen mitään uskonnos-
ta, vaikka kerroin olevani uskontotieteilijä. Uskonnollisten teemojen voi 
siis nähdä tulleen aineistoon ainakin osin kertojien omasta valinnasta.

Uskonnollinen kuuluminen ja suuntautuminen rajaavat toimijuutta, ja toi-
saalta antavat mahdollisuuksia abortista kertoville? Millaisena aineistoni 
kertojat heijastuvat uskonnon antamista merkitysten peileistä, millaisia vä-
lineitä uskonnollisuus heille antaa aborttitilanteiden pohtimiseen ja työstä-
miseen, ja miten he käyttävät niitä? Analyysin myötä teen huomioita henki-
lökohtaisten merkitysten muodostamisen suhteesta sosiaalisiin, uskonnon 
institutionaalisiin ja semi-institutionaalisiin rakenteisiin sekä niiden rajaa-
miin merkityksiin ja käytänteisiin.

Uskontososiologi Grace Davien ehdotuksen mukaisesti en tarkastele us-
konnollista modernin jälkijättöisenä puolena tai vain reaktiona moderniin 
vaan yhtenä moderniteetin muodoista osana (jälki)modernissa maailmassa 
elävien ihmisten identiteettiä ja valintoja (Davie 2007a, 3,17). Sen sijaan, 
että uskontoa tarkasteltaisiin muusta kulttuurista irrallisena instituutiona 
tai opillisena järjestelmänä, uskontososiologi Teemu Taira ehdottaa sitä 
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tutkittavaksi nykykulttuurin ilmiöiden kautta ja analyysin kohteeksi sen 
sosiokulttuurisia paikannuksia ja tehtäviä (Taira 2006, 7–8). Davielta ja 
Tairalta omaksumaani lähestymistapaan sopii, että kertomuksista tutki-
taan muihin diskursseihin ja käytäntöihin sekoittuneita teemoja ja tarkas-
tellaan uskonnollisuuden osuutta niissä. Keskityn uskonnon muotoihin ja 
uskonnollisiin tapoihin sellaisina, kuin ruumiilliset ihmiset kokevat ne ja 
harjoittavat niitä arkielämässään (McGuire 2003 & 2008). Kysyn: mitä us-
konnollisuus on aineistossani, mitä sen avulla tehdään, ja millaista muotoa 
ja toiminnan suuntaa se luo abortin etiikkaan? Aineistossa on kuvauksia 
paitsi siitä, miten uskonnollisten käsitteiden avulla arvotetaan toimintaa 
myös siitä, miltä uskonnolliset arvotukset tuntuvat, ja miten ne muovaavat 
itseä, ruumista, elämää ja kosmosta. Lisäksi kertomukset kuvaavat kuinka 
arvoja ja merkityksiä tehdään muun muassa rituaalinomaisissa käytännöis-
sä. Näkökulmani tarkentuu abortin ympärille kertyvän toiminnan ja sille 
annettujen merkitysten sukupuolittumiseen. Uskonnollisilla merkityksillä, 
jotka  toistuvat erityisesti keskusteluissa abortin moraalisesta puolesta, on 
painoarvoa aborttiin liittyvän toimijuuden sukupuolittamisessa.

Kristilliseen traditioon juurtuva uskonnollisuus on osassa aineistoa sel-
västi näkyvillä. Viidessä kertomuksessa kristillinen puhetapa rakentaa 
narratiivin juonen. Myös tämän luvun täydentävä aineistoni, jonka avulla 
hahmotan uskonnollista kenttää, on kristillisesti painottunut. Kristillisten 
aborttikannanottojen helppo saatavuus kertoo osaltaan uskonnon kentän 
merkityksestä aborttietiikan määrittelyssä. Tausta-aineistossani on Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon piispojen viimeisin kannanotto aborttiin 
vuodelta 2008 ja referaatteja aiemmista kannanotoista 1960-luvulta asti, 
kristillistä aborttietiikkaa käsittelevät pamfletit vuosilta 1973 (Lindqvist) 
ja 1996 (Nathanson/Reinikainen) sekä Kirkko & kaupunki – lehden 22 
kirjoitusta sisältänyt mielipidekeskustelu vuodelta 1999. Lukemissani net-
tikeskusteluissa oli mukana viitteitä kristilliseen abortinvastaiseen kantaan. 
Haastatteluissa ja kirjoituksissa on myös mainintoja siitä, että kristilliseen 
abortinvastaiseen kantaan törmää helposti internetin hakukoneiden kautta, 
ja että muunlaista informaatiota oman päätöksen tueksi on vaikeaa löytää. 
Analysoimissani aborttiin liittyvissä mielipidekirjoituksissa ja internetin 
keskusteluissa uskonto on aborttiin liittyvä toistuva kehys, jonka puitteissa 
abortin toimijoita normitetaan ja sukupuolitetaan myös kristillisen keskus-
telun ulkopuolella. (Tuomaala 2001, 2004.) Pro life-kannat ovat Suomessa 
mukana lähes kaikissa aborttiin liittyvissä lehtijutuissa siinä määrin, että 
naisten kokemuksia ei esitellä, eikä abortin etiikasta keskustella esittele-
mättä yhtä aikaa pro life-tyylisiä abortin vastaisia kantoja tai itse liiket-
tä. Jopa Suomen ainoan feministisen aikakauslehden Tulva-lehden haas-
tatellessa minua tutkimuksestani, liittyi iso osa kysymyksistä Suomen Pro 
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Life-liikkeen vaikuttajaan pastori Mika Ebelingiin, ja hänen haastattelunsa 
kattoi puolet lopulta julkaistusta jutusta. Lääketieteen ja kristillisen etiikan 
polutkin risteävät: kristillisessä abortin etiikassa käytetään tuon tuostakin 
perusteena lääketieteellisiä faktoja.

Kokemuskertomuksista kolme kertoo abortin käsittelemisestä Nuorten 
Naisten Kristillisen Yhdistyksen Itu-ryhmässä, ja yhdessä kertomuksessa on 
saatu apua hieman vastaavasta katolisesta Rachel-ryhmästä. Tämän vuoksi 
olen tutustunut Itu-ryhmän toimintaan haastattelemalla sen koordinaatto-
ria Outi Papusta ja lukemalla ryhmissä käytettyjä materiaaleja.

Kertomusaineistossa ei ole kristinuskon lisäksi muiden institutionaalisten us-
kontojen painotuksia. Uskonnon tutkijana olen kuitenkin kiinnostunut myös 
aineiston niistä puolista, jotka eivät nojaudu yksiselitteisesti kristilliseen pe-
rinteeseen. Parantumiseen ja eheytymiseen liittyvät teemat ovat kertomuk-
sissa eksplisiittisesti merkittäviä. Olisin voinut valita toisin ja käsitellä näitä 
teemoja vain analysoidessani aborttiin liittyvää tunteiden kenttää. Esimer-
kiksi hengellisyyttä painottavia terapiakäytäntöjä voi toki tarkastella tera-
pioiden jatkumolla (vrt Riis & Woodhead 2010, 23). Tarkastellessani seu-
raavassa luvussa tunteita jatkankin uskontoluvussa esiin tulleiden teemojen 
käsittelyä.”Rituaaliterapian” kuvaukset tai kuvaukset kurssilta, jolla pohdi-
taan ”sitä mikä on minulle pyhää elämässä” ovat myös relevantteja uskon-
toteeman kannalta (ks. uskonnon subjektiivisesta käänteestä esim. Heelas & 
Woodhead 2005; Hervieu-Legér 2000). Erityisesti näin on kun kristillisissä-
kin esimerkeissä kuvataan toimintaa terapian ja uskonnon rajapinnalla.

Löydän aineistosta ilmaisuja, joissa naiset etsivät ehjää itseä, havainnoi-
vat suhdettaan abortoituun sekä rakentavat merkityksiä esimerkiksi ritu-
aalien tai rituaalinomaisten tekojen kautta. Kiinnittäessäni huomiota sekä 
kirkossa tapahtuviin rituaaleihin että naisten kotona tekemiin eleisiin – 
vaikkapa kynttilän sytyttämiseen syntymättömälle – huomioin aborttiin 
liittyvää ritualisointia erilaisissa konteksteissa. Analysoin kohtauksia, 
joissa kuvataan anteeksisaamista papilta ja jumalalta sekä anteeksisaa-
mista itseltä. Tutkin paitsi uskonnollisen toiminnan instituutiovälitteisiä 
merkityksiä myös sitä, miten pieninä juonteina luottamusta luova ja vah-
vistava toiminta näkyy kertojien arjessa. 

Näiden erilaisten uskonnollisten painotusten erittelemiseksi käytän myös 
uskontososiologisia käsitteitä uskonnollinen ja spirituaalinen (tästä keskus-
telusta ks. Heelas & Woodhead 2005; Lynch 2007). Spirituaalisen käsitet-
tä en käytä korvatakseni uskonnon käsitettä vaan tuodakseni esiin tiettyjä 
painotuseroja suhteessa uskomisen lähteeseen, kohteeseen ja muotoihin (vrt. 
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Heelas & Woodhead 2005 131–7, 82–94). Rituaali-sanaa käytän varsin laa-
jassa merkityksessä kuin ruotsalainen uskontopsykologi Maria Liljas Stål-
handske, joka naisten aborttikokemuksia tutkiessaan tarkoittaa rituaalilla 
merkityksellisiä ja symbolisia tekoja, joiden avulla painotetaan kokemusten 
erityistä arvoa (Stålhandske 2006). Kiinnittääkseni huomion analyyttiseen 
ydinkysymykseeni, kertomusten toimijuuksiin käytän myös Catherine Bellin 
tunnetuksi tekemää ritualisoinnin käsitettä (Bell 1997). Ritualisoinnin käsite 
ei edellytä rituaalin kategorista määrittelyä, joten huomio kiinnittyy toimin-
taan ja niihin nimenomaisiin yhteyksiin, joissa sitä tapahtuu.

Löysin eksplisiittisesti uskonnollisia ilmaisuja kaiken kaikkiaan yli puolessa 
kertomusaineistostani eli parissakymmenessä kertomuksessa. Osassa kerto-
muksia uskonnollinen näkyy sivujuonteena vaikkapa terapiassa tai oman elä-
män merkityksen pohdinnassa, mahdollisesti vain yhtenä tapahtumana koko 
kertomuksessa tai uskonnon kritiikkinä. Uskonnollisuus on naisten kerto-
muksissa ajattelun, toiminnan ja tuntemisen vire tai tapa. Tuon esiin paitsi 
kertomusten eroja myös sitä, kuinka kertomukset punovat yhteen traditio-
naalisen, uskonnollisen ja uuden henkisen etsinnän tapoja. Havainnoin myös 
uskonnollisen puheen limittymiä terapiapuheeseen ja terapiakäytäntöihin. 

Seuraavassa muutama esimerkki siitä, kuinka erilaisissa yhteyksissä ja pie-
ninä palasina viittaukset uskontoon ovat osassa aineistoani. Ensimmäinen 
esimerkki on postikortista, jonka Stella lähetti minulle haastateltuani häntä 
kaksi kertaa ilman, että hän oli puhunut lainkaan uskonnollisin termein. Toi-
sessa esimerkissä kertoja kuvaa uskonnon merkitystä itselleen parilla lauseel-
la lyhyen abortin oikeutukseen liittyvän pohdintansa lopuksi. Kolmannessa 
esimerkissä Jutta kertoo valtauskonnon kritiikin kautta omista arvoistaan 
– siitä, millainen arvomaailma tulisi asettaa kristillisen opetuksen tilalle.

Haluan lisätä haastatteluun kolme sanaa. Usko. Toivo. Rakkaus. Ne 
askarruttivat minua abortin yhteydessä. Tunsin, että minulla ei ollut 
riittävästi voimaa eikä kykyä noihin kolmeen tärkeään asiaan. (Stella)

Vieläkään jos minulta kysytään suhtautumistani aborttiin, en osaisi 
sitä suoraan sanoa. Joskus tuntuu että on syitä joissa se olisi jollakin 
tavalla hyväksyttävää, mutta tuntuu, että se on tullut liikaa meidän ar-
kielämään, ihan niin kuin se olisi vain päätös muiden joukossa. ”Lait-
taisinko tänään kalaa ruuaksi tai pitäiskö sittenkin tehdä abortti”. 

Minua on suuresti auttanut uskoni Jumalaan. En ole mikään kiihkous-
kovainen, en käy useinkaan kirkossa jne, mutta uskon rukoukseen ja 
anteeksiantoon. (Ella)
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Ja mun mielestä joku kirkko ja rakkaus ja Jumala…Niin mulle rak-
kaus on arkipäivää, enkä siihen mitään kirkkoo oo ikinä tarvinnu, tai 
jotain semmosta jonku toisen luomaa Jumalaa. Että mulle rakkaus on 
sitä, että, että mun mies huomaa mut. Se on sitä, että ku mää sanon 
sille, että jos sen äänensävyssä on joku pieni syyttävä väre. Et ku mä 
sanon sille, että kuule olipa vähän ikävästi sanottu, niin rakkautta on 
se, että se sanoo, että oliko. Eikä sano, että ei ollu. Sitä se rakkaus on. 
Eikä sitä, että pitää kirjoista lukea jostain. Joku Jeesuski ni se ei ikinä 
puhunu naisen ja miehen rakkaudesta, ei koskaan. Se ei koskaan pu-
hunu rakastelusta, se ei koskaan puhunu parisuhteesta. Se koko alue 
on täysin poissa. Ja kaikki nää mielipiteet siitä niin tulee pappien suus-
ta ja papit ei oo mitään Jumalan mestareita. Ne on pappeja, ne lukee 
muiden kirjoja, ne lukee oppeja. Ja pappi ei oo sama asia ku elävä 
mestari, joka varmasti Jeesuskin on ollu. Se on mun mielestä niinku 
aika semmonen. Mut eihän näitä kato kukaan kyseenalaista, ku ne on. 
Sit, että kun ne uskoo, et ne on tärkeitä. Ne uskoo, että niillä on oikeus 
sanoo. Ja sit ne uskoo, et niillä on oikeus arvostella. (Jutta)

Uskonnollisuus ilmenee siis kertomuksissa monissa muodoissa. Paneudun 
tarkemmin poimintoihin, joissa uskonnollisuus rakentaa kertomusta vah-
vemmin kuin negaation kautta tai yksittäisenä huomautuksena. Tarkastel-
lut esimerkit ovat suhteessa aineistoni kertomusten uskontoviittausten ko-
konaisuuteen. Lisäksi analyysi asettuu suhteessa täydentävään aineistoon 
sekä uskontososiologisiin tulkintoihin nykyuskonnon muutoksesta. 

Tarkastelen myös uskonnon muutosten suhteita toimijuuteen ja sukupuo-
leen. Kysymykset, jotka liittyvät omaehtoisuuteen ja toisaalta auktoriteetin 
antamiseen itsen ulkopuolelle, ovat kiinnostavia uskonnollisen toimijuuden 
kohdalla. Kuvataanhan uskonnollinen usein traditioita toistavana ja rutii-
ninomaisena jopa modernin rationaalisen toiminnan antiteesinä. Uskon-
tososiologiassa pitkään vallinneen sekularisaatioteorian mukaan uskonto 
instituutiona ja uskonto toimintana on nähty asioina, joiden taakse jättämi-
nen on ainakin länsimaiseen yksilöllistyvään elämään liittyvä väistämättö-
myys tai uskontokriittisessä keskustelussa valistuneelle ihmiselle suotavaa 
(Ritchie 2002; Davie 2007a). Feministinen ajattelu on usein seurannut tätä 
sekulaarin modernin ihmiskäsityksen jatkumoa käsitteellistäen naisten us-
konnollisuutta ”väärän tietoisuuden” ajatuksen kautta (Bracke 2008, 61) 
tai tulkiten uskontoa muuttumattomana ja patriarkaalisena tavalla, joka 
on estänyt uskonnollisten ihmisten toimijuuksien tutkimusta (Mahmood 
2005; Vuola 2010). Suomalaiset abortinkokijat liikkuvat liberaalimoder-
nien naisten vapauksien hahmotusten ja traditionaalisten uskonnollisten 
aborttikäsitysten välimaastossa.
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Nostan luvussa esimerkit ensisijaisesti Susannan, Katjan, Annin, Helin ja Ronjan 
kertomuksista. Katja on aborttia tehdessään 35-vuotias. Hän on terveydenhuol-
toalalla ja kahden lapsen yksinhuoltaja. Vaikka uskonto ei ole kertomuksen ainoa 
teema, on kertomus avoimen kristillisesti painottunut. Susanna on yli 30-vuotias 
freelance-taiteilija ja kahden lapsen äiti, joka tulee raskaaksi imettäessään vielä 
nuorimmaistaan ja päättää abortista yhdessä mieskumppaninsa, lastensa isän 
kanssa. Susanna määrittelee kertomuksessaan omaa suhdettaan uskontoon: ”…
en ole erityisesti kristinuskoa tunnustava, mutta minua kiinnostaa asioille mer-
kitysten antaminen ja pohdin tällaisia asioita omassa elämässäni”. Molempien 
asuinpaikka on suomalainen pikkukaupunki. Anni ja Heli ovat isommista kau-
pungeista. Heli on haastattelun aikaan 57-vuotias ja toimii terapia-alalla. Kolme-
kymppisen Annin kertomuksesta ammatti ei käy ilmi. Analyysini etenee institu-
tionaalisemman uskonnon liepeiltä uusiin suuntiin. Lähden liikkeelle esimerkistä, 
jossa kertoja puhuu suhteestaan kristilliseen Jumalaan ja liittyy kirkkoon. Päädyn 
kertomukseen, jossa etsitään omaa rituaalia rituaaliterapiakurssilla.

7.1. Jumala ja kirkko rakennuspuina 

Kristillisiä ja muita uskonnolliseksi lukemiani ilmaisuja ilmaantuu ker-
tomuksiin usein naisten kuvatessa ajatteluaan ja toimintaansa abortin 
jälkeen. Aloitan poikkeuksella. Katjan kertomuksessa Jumala mainitaan 
jo ennen aborttioperaatiota. Katja ajattelee Jumalaa tehdessään raskaus-
testiä työpaikan vessassa.

Yritin tehdä kauppaa Jumalan kanssa, samalla kun viivat muodostui-
vat; ennen kuin  +  tuli näkyviin, päätin, että jos se on positiivinen, teen 
abortin. Päätös tuli heti ja tosiaan ennen kuin testin tulos oli selvillä.

Jumalaa ei esitetä kovin merkittävässä roolissa tässä vaiheessa kertomus-
ta. Aborttipäätös vaikuttaa Katjan omalta projektilta, jossa Jumalalla on 
lähinnä onnenkolikon kääntäjän rooli. Katja suo Jumalalle mahdollisuu-
den toimia jonkinlaisena taikurina tai kohtalon käänteenä, joka ottaisi 
pois ei-toivotun raskauden ja estäisi näin tulevan abortin. Katja näyttää 
itse päättävän, millaisen roolin Jumala saa. Kertomuksen seuraavassa 
vaiheessa uskonnollinen teema näyttää saavan vakavamman sävyn: Katja 
kertoo vaikeuksistaan yksinhuoltajana ja päätöksestään liittyä kirkkoon 
ja antaa kastaa kaksi lastaan juuri ennen aborttia.

Kolmannen kerran Katja tuo uskonnollisuuden kertomukseen kuvailles-
saan jatkuvia vaikeuksiaan, mielikuvia abortoidusta ja pitkää sairastelu-
jaksoaan abortin jälkeen.
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Hän kirjoittaa Jumalan ja uskonnon kokemuskertomukseensa sen 
käännekohdissa: päätöksentekotilanteessa ja abortin hankalassa jälki-
puinnissa. Kuitenkin uskonto sivuutetaan tarinassa nopeasti, jopa kirk-
koon liittymistapahtumat kuvataan vain neljällä virkkeellä, eikä niitä 
selitellä sen enempää.

En ollut kuulunut kirkkoon, joten lapsiakaan ei ollut kastettu. Nyt 
liityin kirkkoon. Lapseni saivat kasteen 7- ja 4-vuotiaina. Valokuvista 
näen tänäpäivänä, että tuossa kuvassa kolmas lapsi on vielä minussa!

Jumalan läsnäolo kertomuksessa ja kertojan elämässä näyttää arkiselta 
ulottuvuudelta, joka ei kaipaa lisäselityksiä. Tiivistetty kuvaus liitty-
misestä kirkkoon, lasten kastaminen ennen aborttia, ja tämän episo-
din selittämättä jättäminen ilmaisee mahdollisesti myös luottamusta 
oletettuun lukijaan, joka jakaa kristillisen maailmankuvan ja osaa ar-
vata kirkkoon liittymisen merkityksen. Katjan kertomuksessa Jumala 
näyttäytyy paitsi sattuman säätäjänä myös luonnonlakiin vertautuvana 
järjestyksenä, joka tulee mieleen pitkän sairastamisen jälkeen: ”miksi 
minun piti muuttaa luonnonlakia ja Jumalaa vastaan rikkoa?”.

Katjan viittaukset Jumalaan ja kirkkoon rajaavat hänen toimintaansa, 
ja hän itse rajaa ja mahdollistaa niiden kautta toimintaansa abortti-
tilanteessa. Kertomuksen kokonaisuudessaan luettuna Katja näyttäisi 
ajattelevan sairastamista Jumalan rangaistuksena abortin tekemisestä. 
Toisaalta kirkkoon liittyminen hankalassa ja epävarmassa elämäntilan-
teessa näyttäytyy ikään kuin suojautumisena, mahdollisuutena vaikut-
taa elämään ja tehdä yksi vakaa valinta epävarmuuden ja hankalien 
päätösten keskellä. Kun Katja kertoo mitä hän näkee kastetapahtumas-
ta otetuissa valokuvissa, lukijakin melkein näkee mielessään Katjan 
seisomassa kahden juuri kastetun lapsensa kanssa merkillisessä risteys-
kohdassa kameraan katsoen, tunnustellen sisällään ja mielessään kol-
mannen lapsen mahdollisuutta – ja mahdottomuutta.

Tampereen seurakunnissa 1996–2006 tehdyn tutkimuksen mukaan 
kirkkoon liittymisen yhtenä syynä ovat elämän kriisitapahtumat ku-
ten vakava sairaus tai kuoleman läheisyys (Kauppinen, 2008). Katjan 
kertomuksessa abortin pohtiminen on tilanne, jossa jumalayhteys tulee 
tärkeäksi. Satunnainen yhteys Jumalaan muuttuu kuulumiseksi kirk-
koon. Myös muutama muu kertoja etsii abortin jälkeen tiiviimpää yh-
teyttä kirkkoon. Mindy menee hakemaan lohtua kirkosta heti aborttia 
seuraavana viikonloppuna.
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Seuraavana viikonloppuna lähdin pikkuveljeni kanssa tätini luokse 
Helsinkiin. Menin kirkkoon lauantaina ja itkin koko kirkon ajan. Olin 
surullinen. Vanhemmilleni ja perheelleni sanoin, että asia on nyt lop-
puunkäsitelty, en halua puhua aiheesta. Näköjään asia tuli aika selväksi, 
sillä en ole kuullut puhuttavan siitä ainakaan minun kuulteni. Nyt minul-
la on hyvä parisuhde ja kova vauvakuume, mieheni ei vain ole vielä oikein 
innostunut, mutta nyt jos tulisin raskaaksi, niin en tekisi aborttia.

Ronja kuvaa, miten erilaiset uskonnolliset toimet auttoivat häntä:

Aikaisemmassa elämässäni en ollut koskaan ollut ahkera kirkossakä-
vijä. Nyt kaipasin kirkkoon. Sytytin syntymättömälle lapselleni kynt-
tilän.[…]. (Ronja) 

Riitta taas haluaisi kirkolta näkemyksen tai kannan aborttiin.

Pari vuotta sitten soitin ja varasin ajan seurakuntamme yhdeltä pa-
pilta. Olisin kysynyt meidän uskontomme näkemyksen asiasta, mutta 
kun menin paikalle oli papille tullut este ja uutta aikaa en ole varan-
nut. Joten sekin asia kiinnostaisi edelleen. (Ella)

Kirkko on kertomuksissa tunteiden kokemisen tila kuten myös taho, 
josta halutaan tietoa abortin moraalista, ja josta etsitään yhteyden tun-
netta. Yhteyden tunteen hakeminen tulee muutamissa kertomuksissa 
esille keskusteluyhteyden hakemisena pappiin sekä siinä, että kirkko 
koetaan paikkana, jossa on mahdollista kommunikoida syntymättömän 
lapsen kanssa. Kertomuksista ja niiden vähäeleisyydestä huomaa, että 
osa kertojista on tottunut menemään kirkkoon tai kääntymään papin 
puoleen elämänkriisin tullen.52 

Kertojat etsivät yhteyttä myös kirkon ulkopuolelta. Vähintäänkin kirkon 
veroisia kuulumisen ja yhteyden paikkoja ovat erilaiset uskonnolliset ja 
terapeuttiset ryhmät ja kokoontumiset. Otan esiin Annin kertomuksen 
kristillisestä abortin kokeneiden naisten ryhmästä ja Helin kuvauksen ri-
tuaaliterapiaryhmästä. Tarkastelen tarkemmin myös Susannan kokemus-
ta siitä, mikä hänelle ”on pyhää” sekä Ronjan kuvausta liikkumisestaan 
kristillisen kontekstin ja erilaisten terapioiden ja parantajien välissä.

52  Nämä huomiot tukevat Grace Davien näkemystä kirkon aseman muuttumisesta ihmisten elä-
mässä. Kirkon ajatellaan palveluineen olevan käytettävissä tarvittaessa, esimerkiksi elämänkrii-
sin tullen, mutta enimmäkseen uskonto jätetään itseä uskonnollisempien ja uskonnon ammatti-
laisten, esimerkiksi papiston haltuun – tästä Davien termi vicarious religion. (Davie 2007b) 
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7.2. Kuulluksi tuleminen ja sen rajat Itu-ryhmässä 

Aineistossani tulee näkyviin, millaisissa tiloissa ja tilanteissa abortin 
kokeneet voivat saada tukea, tai missä he voivat jakaa kokemuksiaan. 
Pohdin näiden kautta, millä tavalla uskonnolliset ja spirituaaliset kon-
tekstit rakentavat abortin kokeneille naisille toiminnan, yhteyden, elä-
misen ja muutoksen paikkoja, sekä millaiset toistot ja normatiivisuudet 
näitä paikkoja rajaavat. Ensimmäisenä esimerkkinä on Annin kertomus 
abortista toipumisestaan Itu-ryhmässä.

Aineistoni kertojista kolme on käynyt läpi erityisesti naisten yllätysraskauksiin 
ja abortteihin keskittyvän Itu-ryhmän. Yksi kirjoittaja on kokenut saaneensa 
tukea internetissä olevalta katoliselta Rachel-ryhmältä, jonka teemat muistut-
tavat paljon Itu-ryhmän teemoja. Itu-ryhmää pyörittää Nuorten Naisten Kris-
tillinen Yhdistys yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon53 kanssa. 
Ryhmiä järjestetään myös kriisiraskaustilanteissa odottaville, yksinhuoltajaäi-
deille sekä keskenmenon jälkeen. Vastikään on perustettu myös samaan kris-
tilliseen taustaan pohjautuva Journey-ryhmä abortin kokeneille naisille, johon 
voi osallistua ”vaikka ei olisi mitään käsitystä Jumalasta tms.”.54 Itu-ryhmät 
on aloitettu vuonna 2004. Abortin läpi käyneiden ryhmiä on kokoontunut 
yhteensä viitisenkymmentä kertaa Helsingissä, Tampereella, Hyvinkäällä ja 
Keravalla. Niistä noin puolet on toiminut Raamattuun pohjautuvan työkirjan 
Armahdettu ja vapahdettu (Cochrane 2004) ja puolet Journey-mallin mukaan. 
Aineistoni kirjoittajat ovat olleet Raamattuun pohjautuvassa työryhmässä. 
Analyysini tausta-aineistona on ollut ryhmän työkirja (Cochrane 2004), sekä 
Journey-ohjelman vetäjillä käytössä oleva työskentelyrunko.55

Kuluneen syksyn aikana olen ottanut askelia eteenpäin toipumispro-
sessissa. Siinä tärkeänä tekijänä on ollut Ituprojektin vertaistukiryh-
mä, johon olen nyt syksyn aikana osallistunut. Ryhmä kokoontui 
kahdeksan kertaa, ja joka kerralla käsittelimme tunteitamme ja ko-
kemuksiamme teemoittain, kieltämisestä vihan, surun, syyllisyyden, 
häpeän ja masennuksen kautta anteeksiantoon. Olen huomannut, 

53  Itu-ryhmä toimii suhteessa Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. En kutsu sitä jatkos-
sa kuitenkaan luterilaiseksi vaan kristilliseksi, koska Itu-ryhmän materiaalin teologia ei 
juurru mitenkään leimallisesti luterilaiseen perinteeseen, vaan evankelikaalisuuteen henki-
lökohtaisen uskonratkaisun ja Raamatun kirjaimellisen lukemisen painotuksissaan. Teen 
ratkaisun tietoisena siitä, että Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sisällä toimii ryhmiä, 
jotka ovat teologialtaan enemmän tai vähemmän luterilaisia. 

54  Tiedot Itu-ryhmistä Tampereen Itu-ryhmien koordinaattorilta Outi Papuselta sähköpostitse ja 
puhelimessa. Lisäksi olen saanut ryhmään liittyviä esitteitä ja koulutusmateriaaleja postitse.

55 Itu-ryhmän lähdeaineisto Outi Papuselta. 
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että totuuden tunnustaminen sen laajimmassa merkityksessä auttaa va-
pautumaan kipeistä asioista. Kieltäminen ja unohtamisen yrittäminen, 
johon monet hyvää tarkoittavat ihmiset lääkäreitä myöten ovat minua 
kehottaneet, eivät auta sielua puhdistumaan traumasta. (Anni)

Annin kertomus on yksi niistä, joissa anteeksianto näyttäytyy välttämät-
tömänä eteenpäin pääsemiselle, ja abortin tekeminen käsitetään synniksi. 
Annin narratiivissa tulee näkyviin syyllisyys sekä se, kuinka itsestä tu-
lee rankaisun kohde abortin väärinteon vuoksi. Kertojan ilmaisut muis-
tuttavat – välillä lähes sanatarkasti – Itu-ryhmän ilmaisuja. Anni kertoo 
ryhmän kahdeksasta kokoontumisesta ”joka kerralla käsittelimme tuntei-
tamme ja kokemuksiamme teemoittain, kieltämisestä vihan, surun, syylli-
syyden, häpeän ja masennuksen kautta anteeksiantoon.”

Paul Heelas näkee eheytymisryhmät yhtenä spirituaalisuuden variaationa (Hee-
las 2001; ks. myös Heino 1997, 23) myös niiden toimiessa kristillisen kulttuu-
rin sisällä. Ryhmissä on Heelasin mukaan havaittavissa suunta tuonpuoleiseen 
Jumalaan uskomisesta ja dogmien noudattamisesta kohti kokemuksellista ja 
sisältäpäin lähtevää jumalayhteyttä. Myös uskontotieteilijä Kimmo Ketola on 
todennut, että myöhäismodernin ajan uskonnolliset virtaukset eivät kunnioita 
tunnustuksellisia rajoja vaan näkyvät myös kirkon piirissä (Ketola 2008, 339).56  

Itu-ryhmäläisille omat kokemukset ovat keskeisiä, mutta tuonpuoleinen Jumala 
ei suinkaan ole väistynyt. Kokemusten suhde kristilliseen perinteeseen on myös 
selvästi näkyvillä. Annin tunteiden teemat ovat samanmuotoisia kuin työkirjas-
sa, jota ryhmässä käydään läpi.57 Työkirjassa Jumalan suhtautuminen syntiä ja 
syntisiä kohtaan käsitellään perusteellisesti raamattulainauksissa yhdessä kah-
deksasta työskentelykerrasta. Jumalan vihaa tarkastellaan myös luvussa, jossa 
käsitellään naisten omaa vihaa. Itsetuhoiset mielentilat abortin jälkeen esite-
tään kirjassa luonnollisena osana prosessinomaista surutyötä – ja suru näyttäy-
tyy myöskin väistämättömänä.58 Toisin kuin työkirjassa Annin kertomuksessa 

56  Itu-ryhmää vastaavilla kristillispohjaisilla vertaistuki-/terapiaryhmillä on Suomessa perinteitä. Kan-
san Raamattuseura toi AA-liikkeen 12 askeleen ohjelmaan pohjautuvat Krito-ryhmät Suomeen 
vuonna 1995,  ja liikkeen Sana-lehdessä ilmestyneessä artikkelissa näitä ”sielunhoidon vertaistu-
kiryhmiä” kerrotaan järjestetyn jo yli 200 paikkakunnalla. Itu-ryhmä on laajentunut tutkimuksen 
aloittamisen jälkeen ja toimii jo Helsingissäkin evankelis-luterilaisen seurakunnan yhteydessä. 

57  Lainaus työkirjan takakansitekstistä: ”Asianmukaiset raamatunkohdat auttavat käsitte-
lemään mm. seuraavanlaisia asioita *Helpotus ja kieltäminen *Viha *Anteeksiantamus 
*Masennus *Irtipäästäminen *Hyväksyntä.” (Cochrane 2004)

58  Abortin jälkeen naiset saattavat pyrkiä hautaamaan surunsa, tukahduttamaan tunteensa 
ja pakenemaan Jumalaa. Lopulta he joutuvat vastatusten sen tosiasian kanssa, että abortti 
päätti heidän syntymättömän vauvansa elämän. (Cochrane 2004, 15). Kirjan ensimmäisessä 
luvussa käydään lisäksi läpi edessä olevan suruprosessin vaiheet. 
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Jumala ei saa vihaisen rankaisijan piirteitä. Kertoja kuvaa, kuinka hän haluaa 
vahingoittaa itseään ja ajattelee ansainneensa rangaistuksen.

Abortti toi myös uuden ongelman, syyllisyyden. Kysyin, mitä oikeut-
ta minulla on elää riistettyäni lapseltani hengen. Halusin ottaa itseni 
hengiltä saman tien ja syöksyä sinne minne lapsenikin heitin. Syylli-
syyttä haluaa lievittää satuttamalla tai rankaisemalla itseään. Tulee 
tarve maksaa ”velka” takaisin jollakin tapaa: hammas hampaasta 
-–elämä elämästä. Olen pelännyt abortin jälkeen kehossani tapahtu-
neita muutoksia ja kipuja ja pelännyt kasvaimia ja jopa syöpää, mut-
ta myös kokenut, että ansaitsisin jonkinlaisen rangaistuksen. (Anni)

Ryhmän avulla Anni löytää itsestään tapoja käsitellä abortista seurannutta 
surua positiivisesti: kirjoittamalla ja erilaisin rituaalein. Viidessä muussakin 
aineistoni kertomuksessa kerrotaan kirjeen kirjoittamisesta tai kynttilän sy-
tyttämisestä syntymättömälle.59  

Ituryhmän aikana kirjoitin paljon päiväkirjaa ja myös muutaman ru-
non, jossa selvitin tunteitani lasta kohtaan. Runojen kirjoittaminen 
oli lohdutonta ja samalla lohdullista – tärkeä osa surutyötä. Koin luo-
neeni jotakin kaunista lapseni muistoksi, ja se lohdutti minua. Sain 
pukea rakkauteni häntä kohtaan sanoiksi. Abortin vuosipäivänä vein 
sairaalan viereiseen puistoon kukat, kortin ja muistokynttilän lapseni 
muistoksi. Se oli ensimmäinen tapahtumaan liittyvä kaunis muisto. 
Sellaisten luominen on toipumisen kannalta tärkeää. On jotakin kau-
nista, jonka avulla muistella lasta. Tärkeäksi koin myös Ituryhmän 
viimeisessä tapaamisessa pitämämme seremonian, jossa pappi siuna-
si meidät ja lapsemme ja jakoi ehtoollista. Hän sanoi, että puolikaa-
ren muotoinen alttari jatkuu ”toiselle puolen” muodostaen lopulta 
ympyrän, ja näkymättömälle puolelle kokoontuvat edesmenneet rak-
kaamme. Koin, että seremoniassa tunnustimme lastemme olemassa-
olon ja paikan elämässämme, ja toimme kaiken Jumalan kasvojen 
eteen. Seremonian jälkeen olen jotenkin luovuttanut, ja ajattelen, että 
olen jo tehnyt voitavani ja että Herra hoitaa ajan kanssa minussa lo-
pun paranemistyön. Voin jo levätä. Ja rukoilen yhä ja luotan siihen, 
että Hän tästäkin tilanteesta käsin sallii jotakin hyvää kasvavan tästä 
kaikesta ja muuttaa kipeätkin kokemukset voimavaraksi. (Anni)

59 Myös Maria Liljas Stålhandske mainitsee kynttilän sytyttämisen ja kirjeet tutkimuksessaan 
abortin tehneille naisille merkityksellisinä tekoina (Stålhandske 2006, 67–69). 2000-luvun alus-
sa ruotsalainen taiteilija Joanna Rytel teki internettiin osallistavan taideteoksen www.abort-
kyrkogord.com, jossa naiset saivat kirjoittaa sinisellä taivaalla leijuvien valkoisten pilvien kul-
jetettavaksi kirjeitä abortoiduille syntymättömilleen.
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Se, kuinka Anni suhteuttaa itsensä ja toimijuutensa suhteessa luonnollisiin 
ja yliluonnollisiin toisiin, huipentuu kertomuksen lopuksi kuvauksessa toi-
pumisesta ja paranemisesta. Paraneminen tapahtuu ryhmässä toisten nais-
ten kanssa, jotka ovat myös kokeneet abortin. Hän löytää myös yksityisiä 
tapoja luoda kaunis muisto lapsesta ja koko aborttitapahtumasta. Parane-
misen kuvaus loppuu uuteen yhteyteen Jumalan kanssa, jossa merkittävänä 
välittäjänä on pappi ja tilana kirkkotila. ”Herra”, jolle Anni jättää lopun 
paranemistyön, on paitsi ryhmässä ja privaatisti kohdattu myös perinteisen 
kirkkoinstituution kautta kasvot saava Jumala.

Itu-ryhmässä rakentuvien suhteiden toisiin naisiin ja Jumalaan voi nähdä ra-
kentavan toimijuutta, jota voisi kuvata voimaannuttavaksi. Elina Juntunen 
on tehnyt analyysiä naisten spirituaalisten ryhmien voimaannuttavuudesta 
tutkiessaan Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyön piirissä toimi-
via Hanna-ryhmiä, joiden keskeisiä funktioita lähetystyön tukemisen ohel-
la ovat naisten kokoontuminen, rukoilu ja Raamatun lukeminen (Juntunen 
2006). Juntunen tulkitsee, että jo ryhmään osallistuminen saattaa olla yksi-
lötasolla voimaannuttavaa (em. 53). Kuuluminen, ja suhteet sekä ihmisiin 
että Jumalaan ovat myös omassa aineistossani itsen ja aborttikokemuksen 
hahmottamiselle välttämättömiä. Kommunikointi abortin kokemuksesta on 
ollut lähes kaikille aineistoni kertojille tavalla tai toisella hankalaa. Itu-ryhmä 
tarjoaa siis jotakin, jota usea abortin kokenut kaipaa: mahdollisuuden olla 
salaamatta aborttiaan ja jakaa kokemuksensa ja tunteensa.60 

Suomessa ei vuonna 2007 ollut yhtään uskonnotonta tahoa, jossa olisi eri-
koistuttu tarjoamaan naisille tukea nimenomaan aborttitilanteisiin liittyen61. 
Itseapu- tai elämänhallintaoppaita tai ylipäänsä kirjoja, joissa käsiteltäisiin 
suomeksi nimenomaan naisten aborttikokemuksia, ei ole juurikaan saata-
villa.62 Kuuluminen Itu-ryhmään ja siinä artikuloituva jumalayhteys luovat 
paikkoja (kristillisen) abortinkokijan toimijuudelle. Samalla on mahdollista 
havaita, että nämä uskonnollisen ja eettisen toimijuuden paikat ovat vahvasti 
sukupuolittuneita, ja abortin merkitykset vaikuttavat paljolti etukäteen mää-
ritellyiltä. Jumalahahmoa, joka tukisi ja ymmärtäisi aborttia naisen omana 
päätöksenä ja osana eettistä elämää, ei ole läsnä aineistoni kertomuksissa.

60  Myös uskontoetnografi Abby Day on esittänyt, että uskonnollisuudessa suhteet, kuulumi-
nen ja ”uskominen kuulumiseen” on tärkeämpää kuin uskominen uskonnollisiin väittämiin. 
(Day 2009.) 

61  NNKY:n Journey-ryhmän kulku on samanlainen kuin Armahdettu ja vapahdettu ryhmässä 
lukuunottamatta sitä, että prosessia ei ohjelman mukaan käydä läpi raamattupohjaisen 
työkirjan kanssa. 

62  Kaunokirjallisuudessa kuvauksia naisten aborttikokemuksista sen sijaan löytyy ainakin 
1930-luvulta lähtien 2000-luvulle asti (ks. lähteet).  
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Itu-ryhmän retoriikassa on piirteitä traditionaaliseksi luettavasta patriar-
kaalisesta, kristillisestä perinteestä. Vastausten etsiminen ryhmässä ja te-
rapianomaisuus ovat uutta perinnettä, jonka voi tulkita naiskeskeiseksi, ja 
jonka oman totuuden etsimisen painotuksessa voi nähdä uudenlaisia us-
konnollisia piirteitä. Jumalasuhde tulee eläväksi oman sisäisyyden tutki-
misen ja totuuden löytämisen kautta – vaikkakin (angloamerikkalaisesta 
maailmasta suomeksi käännettyjen) Raamatusta poimittujen kohtien oh-
jaamana. Voimaantumisen kysymys jää erityisellä tavalla paradoksaalisek-
si: työskentely ryhmässä ohjelman mukaisesti näyttää edellyttävän oman 
aiemman toimijuuden kieltämistä ja taakse jättämistä.63 Abortti on epäon-
nistunutta ja kaduttavaa toimintaa suhteessa nimenomaan äitiyteen, joka 
nousee kristillisissä kertomuksissa keskeiseksi ja positiiviseksi naiseuteen 
liittyvän ihmisyyden kuvaksi.

7.3. Itse määritelty pyhä

Analysoidessaan uskontoa jälkimodernissa maailmassa ranskalainen us-
kontososiologi Daniéle Hervieu-Léger määrittelee yhdeksi uskonnon funk-
tioksi sellaisen mielikuvaston rakentamisen, jonka avulla ihmiset pyrkivät 
ylittämään arjen odotusten ja sekulaarin modernin lupausten väliin jäävää 
kuilua. Lisäksi Hervieu-Léger määrittelee uskonnon symbolivarastoksi, jos-
ta ihmiset hakevat merkityksiä silloin, kun modernin lupaukset näyttävät 
rikkoutuvan. (Hervieu-Léger 2000, 3.)

Aineistoni haastaa Herivieu-Légerin tavan ymmärtää uskonnollinen ja moder-
ni diskurssi toisistaan selvästi erillisinä merkityslähteinä. Aborttitapahtumat 
näyttäisivät kutsuvan ihmisiä paitsi hakemaan perinteiseksi ymmärrettyjä ar-
voja totutusta suunnasta myös tarttumaan traditioihin uusilla tavoilla. Abort-
tiin liittyvissä kertomuksissa perinteinen ja moderni eivät vain reagoi toisiinsa. 
Kertomuksissa puhutaan ja kirjoitetaan uutta, tälle ajalle tyypillistä sekamuo-
toista – traditionaalisen ja modernin yhdistävää toimijuutta. Kansalaisuuden 
ja tasa-arvon projekteissa muotoutunut naisten oikeuksiin liittyvä puhetapa 
näkyy ja kuuluu kokemuskertomuksissa siinä missä mahdollisesti vanhempaa 
kristillistä perinnettä heijastava synti- ja katumusilmaisukin. Näiden merkitys-
ten ristivedossa naiset muotoilevat kokemusta ja käsitystä itsestään.

Annin kertomuksen kokemuksestaan voi tulkita yhtenä variaationa mo-
dernin jälkeisestä protestanttisesta kristinuskosta. Annin suhteesta uskon-
toon tulee selvästi intensiivisempi kuin alun kertomuksissa, joiden yhteyttä 

63  Näin toimivat kaikki perinteiset kristillispohjaiset vertaistuki-/terapiaryhmät, AA:sta lähtien.
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kirkkoon luonnehtii jokin, jota voisi kutsua perusluterilaiseksi uskonto-
suhteeksi: uskonto vaikuttaa taustalla, sen puoleen käännytään tarvitta-
essa (vrt. myös Davie 2007b). Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuksen 
mukaan suomalaisille kirkkoon kuuluminen on tärkeää, vaikka siinä 
aktiivisesti toimiminen on vähäistä. Suomalaiset kuuluvat kirkkoon, 
koska ”kirkko on osa suomalaista elämänmuotoa”, kirkko ylläpitää 
traditioita ja suorittaa siirtymäriittejä. Hengelliset syyt ovat vähemmän 
tärkeitä. (Niemelä 2003, 128–130.) Itu-ryhmäläisille usko on tätä ko-
rostuneempaa. Ryhmän voi toisaalta nähdä toimivan uuden uskonnolli-
suuden tavoilla: sen toimintaa määrittää keskittyminen omien tunteiden 
ja sisäisen äänen löytymiseen. Tässä mielessä se muistuttaa aineiston 
kertomuksia siitä, mitä erilaiset terapiat voivat antaa. Toisaalta uskon 
omakohtaisuuden, tunne-  ja itseyskeskeisyyden voi nähdä rakentuvan 
jatkumolla suomalaisten herätysliikkeiden itseä ja omaa sisintä tutkiste-
levaan uskontoperinteeseen (Siltala 1992; Sulkunen 1999).64

Susannan kertomus liikkuu monessa paikassa ja puhetavassa: kotona ja 
sairaalassa sekä uskonnollisen ja terapeuttisen kielen välimaastossa. Inspi-
raationa on rituaalikurssilla saatu oivallus.

Menimme sairaalaan koko perheellä ja muut odottivat kun kävin 
vastaanotolla. Olin järkyttynyt kun vastaanottohuoneessa oli kolme 
ihmistä, koin olevani tuomiolla. Pala kurkussa näin kuusiviikkoisen 
alkioni monitorista. Sairaanhoitaja laski pöydälle eteeni tabletin ja 
sanoi että siitä ei ole sitten enää paluuta. Nielaisin lääkkeen ja menin 
itkien perheeni luo. Seuraavat kaksi päivää elin sietämättömissä ka-
tumuksen ja ahdistuksen tunteissa. Tekoni oli tuntunut kuin myrkyn 
ottamiselta jossakin kammottavassa sadussa. Olin tehnyt jotakin 
peruuttamatonta, tappanut oman lapseni. Miten voisin ikinä selvitä 
tästä? Voinko ikinä antaa itselleni anteeksi? (Susanna)

Susanna kuvailee aborttipillerin ottamista tilanteessa, jossa hän joutuu en-
siksi katsomaan monitorista kuusiviikkoista alkiotaan. Lääkkeen ottami-
nen kolmen sairaalahenkilökuntaan kuuluvan ihmisen edessä tuntuu ”tuo-
miolta”. Viereisessä huoneessa odottavat Susannan mies ja kaksi pientä 
lasta. Lääkkeen nielaiseminen tuntuu ”kuin myrkyn ottamiselta jossakin 
kammottavassa sadussa.” Tuntu oman lapsen tappamisesta ja Susannan 
katumus alkaa tästä ja jatkuu yhtenä tarinan toistuvana juonteena.

64  Tämän muutoksen kehyksenä voi nähdä varhaisemman muutoksen eurooppalaisessa uskon-
toperinteessä. Yksilöllinen suhde Jumalaan korostui reformaation myötä eurooppalaisessa 
protestanttisessa perinteessä, ja suhteen subjektiivisuus painottui jo 1600-luvulta lähtien. 
(Carrette & King 2005, 36–38.)
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Nyt tuntui siltä että kerrankin elämä ei ollut tuonut eteeni trau-
maattista ja vaikeaa asiaa, olin itse tehnyt sen! Olin pettänyt itseni, 
asian joka oli ollut minulle pyhä. Olin nimittäin eräällä rituaaleja 
käsittelevällä kurssilla aikaisemmin ollessani miettinyt erääksi teh-
täväkseni sitä mikä on minulle pyhää elämässä. Pitkän pohdinnan 
jälkeen totesin, että se on syntymän ihme. Asia, joka on ikiaikai-
nen ja tapahtuu vääjäämättä: sikiön kehitys, sen kasvu ja syntymä. 
Kaikki nämä ovat asioita joihin ei vapaassa ja individualistisessa 
yhteiskunnassamme voi vaikuttaa. Luonto tekee jotakin kaunista. 
Tuntui että olin rikkonut arvoni. (Susanna)

Susannan kertomus muistuttaa kristillisiä kertomuksia: abortti nähdään 
joko osittain tai kokonaisvaltaisesti jotakin pyhää likaavana tai tärkeim-
mät arvot rikkovana tekona. Susannalle pyhyys, jota abortti rikkoo, ei 
ole kuitenkaan kristillinen maailmankaikkeus vaan luonnon luomus […]
syntymän ihme. Asia, joka on ikiaikainen ja tapahtuu vääjäämättä: sikiön 
kehitys, sen kasvu ja syntymä.

Luonnon tai luonnollisen rinnastaminen pyhään on kertomuksissa toistuva 
teema. Se, mitä luonnolla tai luonnollisella tarkoitetaan, vaihtelee hieman 
kertojasta riippuen. Katjan kertomuksessa luonnonlaki rinnastuu Jumalan 
tahtoon, jota abortti rikkoi. Susannalle luonto on itse pyhitettyä. Luonto 
on hänelle omaehtoinen toimija, joka raskauden loppuunsaattamisessa te-
kee jotakin kaunista, ja jonka vastapooliksi asetetaan vapaa ja individua-
listinen yhteiskunta. Tällöin luonnolliseksi ja pyhitetyksi näyttää tulevan 
myös raskaana oleva nainen. Kertoja siis luonnollistaa ja pyhittää raskaa-
na olevan ruumiinsa ja samalla kertoo loukanneensa tätä pyhyyttä omalla 
päätöksellään. Oman elämän yhteys suurempaan kiertoon, yhteyksien hah-
mottaminen eri elämänmuotojen välillä on yksi holistisen spirituaalisuuden 
puhetapa, jonka voi Paul Heelasin mukaan nähdä levinneen nykykulttuu-
rissa (Heelas 2007). Holistiseen ajatteluun liittyy myös idea, että ihminen 
on omalla toiminnallaan järkyttänyt ehjää kokonaisuutta, joka on samalla 
ihmisen oman olemuksen kokonaisuus (Mikkonen 2001).

Olen valinnut Susannan kirjoituksen esimerkiksi kertomuksesta, jossa 
puhe itsestä punoutuu puheeseen synnistä ja armosta. Susanna kuvaa 
”pyhän” järjestyvän tavalla, jonka hän kertoo pohtineensa ja oivalta-
neensa rituaaleja käsittelevällä kurssilla. Koska ”pyhä” (jota tulkitsen 
tärkeäksi elämänarvoksi) on hänen määrittelemäänsä ja kiinteästi itseen 
kuuluvaa, itse on myös se taho, jolta voi saada anteeksi. Hieman myö-
hemmin kertomuksessa Susanna tekee johtopäätöksiä abortistaan ja pu-
huu armon antamisesta itselle.
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Olen kokenut monia vaikeita käänteitä lapsuudestani lähtien ja tie-
dän että elämä on epävarmaa ja yllätyksellistä. Valmiiseen käsikir-
joitukseen ei voi luottaa ja se tekee elämästä myös rikkaan. Mutta 
tässä abortissa mukana seuraava syyllisyys ja tapahtumien kulku 
olivat todella hämmentäviä ja ahdistavia. Tärkeää on kuitenkin an-
taa itselleen armo. Se että koin tämän niin raskaasti on toisaalta 
puhdistanut minua. Myös se että olen surrut niin paljon, on merkki 
siitä että osaan rakastaa. En ole välinpitämätön, se on nimittäin 
mielestäni synneistä ehkä raskain. (Susanna)

Katjan kertomuksessa on kohta, jonka teema muistuttaa Susannan kuvaus-
ta armon antamisesta.

Niin alkoi 2 vuotta kestänyt psykoterapia 3 kertaa viikossa. Koko 
ajan kävin töissä ja hoidin lapseni. Vasta terapiassa minulle alkoi 
valjeta asiani ja mihin olin ajautumassa. Siitä alkoi toipumiseni, 
kun aloin antamaan itselleni anteeksi asioita, eikä vähäisin niistä 
ollut abortti. Uskoin siellä, että olin toiminut Suomen lakien mu-
kaan, en ollut murhaaja! (Katja)

Kun Susanna kirjoittaa armon antamisesta itselle ja Katja itselle anteeksi an-
tamisesta, he piirtävät samalla kuvaa itsestään hyvään elämään pyrkivinä, 
toisiin suuntautuvina ihmisinä. Susanna kuvaa suruaan merkiksi rakasta-
misen kyvystä. Katja kertoo, kuinka hän jatkoi työntekoa ja huolenpitoaan 
lapsista käydessään terapiassa, jossa itselle anteeksiantamisen prosessi kävi 
mahdolliseksi. Itselle huomion ja anteeksiannon suominen saa rinnalleen 
ulospäin suuntautuvan, toiset huomioivan rakkauden. Tämä suuntautumi-
nen sekä kohti itseä että kohti toisia on esimerkki kertomuksissa rakentu-
van eettisen toimijuuden suhteisuudesta.

Katjan kertomus anteeksiannosta seuraa tarinassa välittömästi itselle esi-
tettyjen syyllistävien kysymysten jälkeen: ”miksi minun piti muuttaa luon-
nonlakia ja Jumalaa vastaan rikkoa?”. Huolimatta Katjan aikaisemmista 
yhteyksistä kirkkoon anteeksianto ei löydykään esimerkiksi Jumalalta pa-
pin kautta vaan itseltä terapeutin avulla. Susanna käyttää anteeksiantoa, 
syntiä ja armoa puhuakseen arvoistaan, joita hän kuvaa pyhiksi. Susannan 
ja Katjan kertomuksille yhteinen piirre on niiden päätyminen kommuni-
kointiin itsen kanssa. Uudistunut keskusteluyhteys itseen näyttää ainoalta 
tieltä eteenpäin näissä kertomuksissa, joissa abortin koetaan häirinneen 
ja rikkoneen toiminnalle ja jokapäiväiselle elämälle välttämättömän itsen 
eheyttä. Itseen palaamisen voi tässä nähdä eettisen toiminnan ulottuvuute-
na. Susannalla ”armon antaminen itselle”, paluu itseen tarkoittaa paluuta 
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kohtaan, josta oma pyhäkin on löytynyt. Katjalle terapia ja siellä koettu 
anteeksianto itselle ei kertomuksen juonessa yhdisty uskonnolliseen (ellei 
anteeksiantamisen ja -saamisen kokemusta lueta sellaiseksi) vaan osoittaa 
elämisen mahdollisuuden, itsestä ja toisista huolehtimisen arjessa. Annin 
kertomuksessa terapeuttinen itsetutkiskelu ja uskonto yhdistyvät toisella 
tavalla: terapia saa Itu-ryhmässä sisällön, jonka inspiraationa ja ohjenuora-
na on Raamattu. Polku itsen luokse on viitoitettu samalla poluksi Jumalan 
luo, joka armahtaa katuvan abortintekijän.

Vaikka Katjan kertomus on selvemmin kristillinen, ja Susannan merki-
tyksenantoa kuvaa uskonnollinen orientoituminen itse nimettyjen arvo-
jen kautta, eletään kertomuksissa samaa kulttuurista aikaa. Kummassa-
kin kertomuksessa on tärkeää puhe itsen kanssa, paluu itseen ja aidon 
itsen löytäminen.  Molemmissa kertomuksissa tämä kuvataan aikaa ja 
paneutumista vaativana totuttautumistyönä. Tähän itseä ja omaa eetti-
syyttä muokkaavaan työhön uskonto ja terapia tarjoavat vierekkäisiä 
– jopa yhteneväisiä –  välineitä ja paikkoja.

Britanniassa spirituaalisuutta tutkineet Eeva Sointu ja Linda Woodhead 
(Sointu & Woodhead 2008) ovat huomanneet, että itsen etsimisen ja vaa-
limisen käytännöt ovat erityisesti naisten suosiossa. Naisten uskonnollista 
toimijuutta on hyödyllistä tarkastella suhteessa väitteisiin uskonnon uudes-
ta tulemisesta jälkimodernissa sekä uskonnon subjektiivisesta käänteestä: 
traditionaalisesta jumalahorisontista kohti sisäisyydestä käsin ohjautuvaa 
itseä (Heelas 2000 ja 2007; Sointu & Woodhead 2008). Spirituaalisuuden 
on katsottu tarkoittavan käännettä traditionaalisesta ja dogmeihin suun-
tautuvasta uskonnollisuudesta kohti itsestä lähtevää, elämään suuntautu-
vaa, ruumiillisempaa (Sointu & Woodhead 2008) ja demokraattisempaa 
(Heelas 2007; Ketola 2007) hengellisyyden harjoittamista. Oman aineis-
toni tarkastelussa tällaista traditionaalisen ja uuden uskonnon eroa ei ole 
aina mahdollista nähdä; kertomuksissa kuvatut käytännöt ja ajattelutavat 
saattavat poimia aineksia eri puolilta. Seuraavassa alaluvussa tarkastelen 
tarkemmin, millaista toimintaa katumus aineistossani on.

7.4. Itseksi tuleminen katumisen kautta

Vain noin neljäsosassa aineistossani kerrotaan katumuksesta tai anteeksian-
non kaipuusta. Kuitenkin niissäkin kertomuksissa, joissa naiset eivät kuvaa 
katumista, he saattavat ihmetellä, miksi eivät ”kadu niin kuin muut” tai mai-
nitsevat: ”en katunut aborttiani”. Nämä ilmaisut vihjaavat, että katuminen 
on abortin kokemuksesta kertomiseen liitetty oletusarvo ja merkitysrakenne. 
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Aineistoni perusteella abortin kokeneiden on reagoitava katumuksen merki-
tyksiin vähintäänkin erottautumalla niistä. Katuminen on aborttiin suhteu-
tumisen ja aborttiteon arvioimiseen liittyvä toimijuuden idea, joka on sel-
keimmillään kristillisissä kertomuksissa, mutta josta kuuluu kaikuja myös 
uskonnollisesti virittäytymättömissä aborttikokemuskertomuksissa.

Niissä aineistoni kertomuksissa, joissa katumus ja anteeksianto muodos-
tuvat kerronnan keskeiseksi juoneksi, voi havaita toistuvia piirteitä. Nai-
sille, jotka katuvat aborttiaan, on ollut erityisiä vaikeuksia elämässään tai 
nimenomaan abortista päättäessään. Näiltä naisilta näyttää myös puuttu-
neen välttämätöntä tukea yhdessä tai useammassa kohdassa aborttiproses-
siaan.   Kun kertomukseen ilmestyy kristillinen Jumala tai jokin muu itsen 
ulkopuolinen tai itseä määrittävä keskeinen arvo (esimerkiksi ”luontoäiti” 
tai ”tärkeimmät arvot”), tämä tarkoittaa, että abortti ilmenee vääränä tai 
pahana tekona – ainakin jossain kohden kertomusta. Kun abortti näyttäy-
tyy vääränä tekona, sen tunnustaminen tai jokin muu puhdistautuminen 
katsotaan tarpeelliseksi normaalin tilanteen palauttamiseksi, saastuneen 
kosmoksen puhdistamiseksi tai itsen koherenssin palauttamiseksi.

Kertomuksissa joissa Jumala, itse – tai toisinaan abortoidun sikiön sielu 
– antaa naiselle armon tai anteeksi, tämän on tapahduttava siksi, että 
nainen on tehnyt väärin. Oman elämän vaalimisen eettisyys mahdollis-
tuu vasta abortin herättämien tunteiden ja katumuksen selvittämisen jäl-
keen. Aborttipäätöksen ja abortin tekeminen eivät näyttäydy hyvinä tai 
edes ambivalentteina tai neutraaleina tekoina ennen tätä. Muissa ker-
tomuksissa jo aborttipäätöksen tekeminen ja oman elämän ja ruumiin 
ensisijaiseksi asettaminen abortinteolla saattavat hahmottua eettisenä 
toimintana suhteessa itseen, omaan elämään ja mahdollisesti olemas-
sa oleviin lapsiin. Katumuspainotteisessa kertomuksessa suhde itseen ja 
elämään tulee eheämmäksi vasta katumuksen jälkeen.

Tunsin itseni syylliseksi, huonoksi, epäonnistuneeksi. Olin kääntänyt 
elämälle selkäni ja nyt elämä jättäisi minut. Näin alkoikin pikkuhiljaa 
käydä. En saanut illalla unta, ja jos nukahdin, heräsin sekaviin paina-
jaisiin. Rukoilin Jumalalta anteeksiantoa. Aloin lukea Raamattuakin. 
En ollut koskaan ollut kristitty sanan varsinaisessa merkityksessä. Olin 
määritellyt itseni “henkiseksi”, en “hengelliseksi”. Olin uskonut Juma-
laan omalla vapaalla tavallani. Nyt tämä ei tuntunut enää riittävän.

Masennukseni syveni ja hakeuduin psykiatrille. Sain masennuslääk-
keitä. Tämäkään ei kuitenkaan riittänyt. Hätäni oli myös henkinen. 
Päätin hakeutua papin puheille. Halusin ripittäytyä. (Ronja)
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Väärin tekemisen tai abortin syntinä kokemisen vastadynamiikaksi aineis-
toni kuvaa lähes aina anteeksiantamisen tai siihen vertautuvan toiminnan. 
Joissakin kristillisissä kertomuksissa tämä uskonnollinen dynamiikka joh-
taa kertojan eräänlaiseen katumus- ja anteeksipyyntöloukkuun, josta mi-
kään rituaali ei tunnu suovan ulospääsyä: väärin tekemisen tunne ei hellitä, 
katuminen tai sovittaminen toistuvat muuntuen esimerkiksi masennukseksi 
ja vaikeuttaen jokapäiväistä elämää ja toimintaa. Tällöin tunnustaminen, 
erilaiset terapiat – sekä masennuslääkitys – ovat selviytymisyrityksiksi tar-
joutuvia metodeita. Ronjan kertomuksessa etsitään apua monesta suunnas-
ta syvenevän katumuksen ja masennuksen keskellä.

Seurakuntani kirkkoherra, vanha miespappi, otti minut vastaan kir-
kon sakastissa. Kerroin tarinani. Pappi oli sydämellinen. Hän tuntui 
ymmärtävän tuskani syvyyden ja tekoni hirvittävyyden, sitä ja minua 
kuitenkaan tuomitsematta. Synnintunnustukseni jälkeen menimme 
alttarille, jossa sain ehtoollisen ja rukoilimme anteeksiantamusta. 
Rituaali oli voimakas, puhdistava. Taakka hartioillani tuntui kevy-
emmältä kun palasin kotiin.

Ripittäytyminen ei kuitenkaan parantanut masentunutta mieltäni. 
Nyt syytin itseäni siitäkin, että edes rippi ja anteeksianto eivät paran-
taneet minua. Minä epäuskovainen kannoin tuskaa ja epäonnistumi-
sen tunnetta sisälläni siitäkin huolimatta, että Jumalakin oli antanut 
minulle tekoni anteeksi. Jumala odotti minun jättävän syntini taak-
seen mutta minä en vain kyennyt siihen.

[…]

Kirkon puhelias suntio kutsui minut usein teelle takahuoneeseen ja pyysi 
minua auttamaan kirkon erilaisissa pikkupuuhissa. Tunsin itseni onnet-
tomaksi mielenterveyspotilaaksi, syrjäytymisvaarassa olevaksi reppa-
naksi, jonka tämä lämminsydäminen mies oli ottanut siipiensä suojiin. 
Kirkosta olikin yllättäen tullut minulle pakanalle turvasatama. Toinen 
tärkeä tukijani näinä elämäni vaikeimpina kuukausina oli shiatsutera-
peuttini. Tämä kultainen parantajanainen auttoi minua niin kuuntele-
malla ja hyväksymällä kuin puhdistavilla energiahoidoillaan. (Ronja)

Kertomuksille ovat luonteenomaisia siirtymät ja sulautumat uskonnollisen ja 
terapeuttisen ajattelun, ilmaisun ja toiminnan välillä. Ronja kuvaa itsesuh-
teen muotoutumisen tapaa, joka toistuu muissakin kertomuksissa. Naisen 
on mahdollista löytää suhde itseensä löytämällä suhde ja hyväksyntä toisil-
ta. Itsereflektio ja reflektio toisten kautta ja toisten kanssa auttavat elämään 
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eteenpäin abortin tuottamien katkosten yli. Merkitysten jatkumon etsinnässä 
tärkeät ihmiset saattavat edustaa terapiainstituutiota kuten psykiatri, joka 
määrää masennuslääkkeitä tai uskonnollista instituutiota kuten pappi, joka 
välittää suhdetta Jumalaan. Ronja löytää apua myös sieltä, mistä ei sitä etsi: 
kirkon suntio ottaa hänet ”siipiensä suojiin”. Myös shiatsuhoitaja, joka toi-
mii virallisen terveydenhuollon ja uskonnon välimaastossa, auttaa Ronjaa.

Kun Katja kuvaa aborttiprosessiaan, hän näyttää ensin löytävän tukea 
kirkosta, mutta kun ajatukset Jumalasta eivät auta, hän löytää terapi-
an. Terapiassa hän löytää lohtua Suomen aborttilaista: – ”Uskoin siellä, 
että olin toiminut Suomen lakien mukaan, en ollut murhaaja!”. Ensisil-
mäyksellä kertomusta lukiessa saattaa näyttää siltä, että Katja on voinut 
itse vapaasti valita arvonsa ja tahot, joilta hän hakee apua. Toisaalta hä-
nen kuvauksensa aborttitilanteesta näyttää sarjalta lähes mahdottoman 
tuntuisia, jopa sattumanvaraisia siirtoja kuluttavassa elämäntilanteessa. 
Vaikuttaa myös siltä, että ajatus itsestä murhaajana on elämää rajoittava 
ajattelun kehys, jonka työstämiseksi Katja joutuu tekemään monen vuo-
den raskaan terapiatyön. Vaihtoehdot oman eettisen toimijuuden ajatte-
lemiseen aborttitilanteessa hahmottuvat hankalasti ja kovan työn kautta 
eivätkä yksinkertaisina kuluttajavalintoina (kritiikkiä uskonnollisen toi-
mijuuden redusoimiseen kuluttajuuteen esim. Bruce 1999). Katja hakee 
tiloja ja heijastuspintoja oman subjektiuutensa hahmottamiseen useasta 
ristiriitaisestakin ajattelutavasta. Katjan toimijuutta määrittää toisaalta 
toistuva kääntyminen auktoriteettien – Jumalan, terapeutin ja lain – puo-
leen. Toisaalta kertomusta kuljettaa sinnikäs pyrkimys elää itsenäisesti 
sekä päästä sopuun itsensä kanssa aborttitapahtumien jälkeen.

Eteenpäin eläminen on keskeistä toimintaa silloin, kun abortti näyttää kes-
keyttäneen arkisen elämän ja rikkoneen minäkuvaa. Siirtymät erilaisten 
instituutioiden ja diskurssien välillä sisältävät itsen ja sisäisen eheyden etsi-
misen juonen. Linda Woodhead ja Eeva Sointu haastavat sellaista ideaa ny-
kyspirituaalisuudesta, jonka käännös itseen66 tulkitaan helposti narsistisek-
si itsekeskeisyydeksi. Abortin kokeneiden kohdallakaan kyse ei ole vain 
itseen keskittyvästä projektista, sillä spirituaalinen itse käsitetään ytimek-
si, jonka kautta ollaan paremmassa yhteydessä toisiin ihmisiin, luontoon 
ja kosmokseen (vrt. Sointu & Woodhead 2008, 260). Naisten kohdalla 
itseen keskittyminen ja itsen hoivaaminen saattaa tarkoittaa myös tra-
ditionaalisten feminiinisten hoivaroolien uusintamista: itseä hoivataan ja 

66   Heelas & Woodhead kuvaavat modernin kulttuurin ja erityisesti jälkimodernin uskonnollisen 
kulttuurin käännettä itseen käännöksenä ”elämästä-jotain-varten” kohti subjektiivista elämää, 
jolle keskeistä ovat tietoisuuden- ja mielentilat, tunteet, tuntemukset, sisäinen tietoisuus, ruumiilli-
set kokemukset, unet ja sisäinen auktoriteetti ulkoisen sijasta (Heelas & Woodhead 2005, 3– 4).
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huomioidaan esimerkiksi siksi, että voitaisiin olla parempia äitejä tai puo-
lisoita (em. 267). On mahdollista ajatella, että tällainen itsen vaaliminen 
ei siis puutu heteronormatiivisiin rakenteisiin vaan saattaa jopa vahvistaa 
hoivaamiseen ja toisiin ihmisiin suuntautumiseen painottuvaa naisideaalia.

On merkillepantavaa, että kaikille katuville joko haave äitiydestä tai elet-
ty äitiys ovat merkittäviä tapoja mieltää ja kokea itse. Sekä kristillinen 
konteksti että lisääntymisnaiseuden luonnollistava henkisyys vielä vah-
vistavat äitiyttä positiivisen identifikaation lähteenä. Tällöin raskaudes-
ta luopuminen ja abortista päättäminen asettavat suuremman haasteen 
identiteetin ja toiminnan (uudelleen)hahmottamiselle kuin niille naisille, 
joille äitiys on vain yksi tai marginaalinen osa itseä, ja joiden sosiaalinen 
ympäristö tukee muita naiseuden ja ihmisyyden malleja.

Seuraavassa alaluvussa käsittelen Helin kertomusta rituaaliterapiakurssilta, 
jossa merkitystä abortille etsitään ensisijaisesti itsestä ja omasta ruumiista.

7.5. Uusi aborttirituaali: itse tehty paikka

Helin kertomuksessa67 abortti tulee esille rituaaliterapiaan liittyvässä 
työskentelyssä, lähes kaksi vuosikymmentä abortin kokemisen jälkeen. 
Olen valinnut tämän haastattelun osaksi lukua kertomuksen kiinnos-
tavan toimijuuden vuoksi. Helin kertomus on huomionarvoinen lisä-
variaatio aiemmin esittelemistäni ”oman pyhän” etsinnästä.  Heelasin 
ja Woodheadin määritelmät spirituaalisuudesta voivat auttaa ymmär-
tämään sitä. Vaikka en tee näiden uskontososiologien tavoin selvää 
erottelua uskonnolliseen ja spirituaaliseen, ajatus käänteestä ulkoisesta 
auktoriteetista kohti sisäistä on nähtävissä. Aineistossani näkyy myös 
näiden sisäisyyksien – esimerkiksi tunteiden, sisäisen tietoiduusuuden 
ja ruumiillisen kokemuksen – sakralisoimisen elementtejä kuten Helin 
kertomuksessa, kun terapiassa etsitään itselle tärkeää rituaalia. (Heelas 
& Woodhead 2005, 9.)

Heli kuvaa, kuinka merkityksenanto lähtee kertojasta ja kokijasta, ja rituaali 
on ”jotain jonka valmistaa itselleen”. Heli ei ole lähtenyt ryhmään abortti-
tapahtuma mielessään, vaan abortin muisto ”nousee ruumiista”. Miten täl-
laista spontaaniksi ja ruumiista nousevaksi kuvattua kokemusta itsestä voisi 
lähestyä? Samalla kertomus kuvaa intensiivistä vuorovaikutusta ympäristön 

67  Olen poistanut kertomuksesta toistoja ja rönsyjä ja nostanut näin esiin pitkän pätkän kerto-
muksen punaista lankaa.



147

ja toisten ihmisten kanssa ja aborttikokemuksesta kertomista toisille. Mil-
lainen Helin rituaalin paikka on verrattuna Itu-ryhmässä syntyvään, itseyttä 
muovaavaan paikkaan ja sen kautta työstettyyn toimijuuteen?

Rituaaliterapiakurssin ohjaaja kehottaa etsimään luonnosta tai rakennetus-
ta tilasta paikan, lähtökohtana kunkin oma tunne rituaalista. Heli lähtee 
kulkemaan kohti järvenrantaa.

hva: Mä vaan lähin kulkemaan sinne ja menin , ku siin on järvenranta, 
mä menin sinne järvenrantaan ja... Sit must vaan tuntu, et mun pitää 
kaivaa kuoppa [naurua] ja hain jostain pikku lapion. Ja sillon se alko, 
vaikka mä en tienny, että tällä on mitään tekemistä abortin kanssa, 
ennen ku ihan loppuvaiheessa. Niin mä rupesin vaan tekeen semmosta 
rituaalipaikkaa, et mä rakensin niinku kivistä sellasen rakennelman 
niinku ympyränmuotosen jonku.

hja: Joo.

hva: Ja sit must tuntu, et mun pitää mennä järveenki, ja lähin vaan 
tästä, et miltä must tuntuu. Ja tästä sitte tein semmosia jalanjälkiä, et 
näitä jälkiä mun pitää sitten kävellä tonne järveen. Ja sitte, sitte sen 
kivipaikan viereen mä rupesin kaivaan sitä kuoppaa ja sit siihen lähelle 
mä tein sellasen tulipaikan.

hja: Joo.

hva: Siinä oli sit puita ja noin. Ja sitte, sitte ku mä alotin sen kuopan 
kaivamista mulle tuli aivan hirveen paha olo kun mää huomasin, et 
mä katkasin puun juuren. Et se mun lapio osu johonki puun juureen 
ja se juuri katkes. Ja sit mul tuli ihan semmonen käsittämätön suru ja 
huono, huono olo ja semmonen. Koko, koko niinku ruumiiseen. Ja 
sit tän rituaalin esittäminen mulle. Mulla esimerkiks ei ollu harmain-
ta aavistusta, mitä tulee tapahtuun, muuta ku että mä tiesin, että mä 
meen järveen, ja et sit sytytän tulen niin sitten tää muu ryhmä niinku 
on vaan siinä ympärillä niinku kaaren muotosena. Se ei mikään esitys 
tai näytelmä, se on vaan. Ja sit ku siihen menee, niin sit alkaa tapahtua. 
No sitte mää olin sitä puun juurta jotenki surru. Mulla oli koko ajan 
siitä kauhee syyllisyys, jotenki syyllisyys. (Heli)

Kertomuksen alussa Heli korostaa useaan otteeseen tekemisen spontaani-
utta, sitä kuinka rituaalin muoto ja tarkoitus muotoutuvat tehdessä aivan, 
kuten ohjaaja on neuvonut. Lisäksi itselle merkittävän paikan etsiminen tuo 
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esiin tunteita, jotka ajavat rituaalin luomista eteenpäin. Itse rituaalin tekemi-
nen muiden nähden herättää lisää tunteita ja merkityksellisiä tekoja. Muisto 
abortista tulee esiin kuitenkin vasta osallistujan tekemän rituaalin myötä.

hva: Ja sit ku se tuli se mun esitys, niin se oli vielä aamulla. Oli ihan tiäk-
sä sellanen varhainen kesä, kevätaamu. Kaikki oli ihan hirveen herkkää 
ja tuoretta. Ja sit me mentiin sinne mun rituaalipaikalle, niin se muu 
ryhmä oli näin. Ja sit siin käytiin tällai samalla tavalla jokaisen paikat ja 
rituaalit läpi. Niin no ne ihmiset oli siinä. Mä kun tulin siihen rannalle, 
niin mä ensimmäiseks mä vaan mä kävin vaan makaan siihen hiekalle. 
Ja sit mä itkin, mä itkin aivan suunnattomasti, mä en tiedä mitä mä 
itkin. Mä vaan itkin. Ja sitte, sit mä yhtäkkiä menin seisomaan, ku siinä 
oli tällanen pikkasen nousevaa maastoa sinne mäelle ja sitte mä vaan 
huomasin, että mä huusin oikein kovaa, että mä en halua, että puut kuo-
lee. Että mä en, mulle tuli kauhee niinku suru, että kaikki puut kuolee 
täst maailmasta, että minkälaista tää maailma on jos puita ei enää oo, 
et ku mä oon aina rakastanu puita. Kauheen semmonen, ja sitte, sitte sit 
jossain vaiheessa mä kävelin sinne järveen ja mä seisoin silleen niinku 
näin ja sit näin, jotenki, jotain mä siinä sanoin, mutta mä en muista mitä 
mä sanoin, et se oli enemmänki tää asento tai tää liike jotenki.

hja: Kädet ylhäällä.

hva: Joo et mää olin niinku näin. Ja mä menin hirveen syvälle, varmaan jo-
tain tätä myöten mä menin (näyttää rinnan korkeutta)vai meninks mä ko-
konaan, en mä muista. Ja sit ku mä tulin sieltä, niin sitten mä rupesin sitä 
tulta tekemään. Mä en meinannu saada sitä edes syttymään[naurahdus]. 
Mä hirveen kauan puuhasin ja kunnes se niinku sytty ja sitte mus lähti 
jotain, sellasta niinku hyvää liikkeelle. Se tuli niinku tuli, sitte mä vaan jo-
tenki tanssin siinä sitten siin tulen ympärillä, ja mä tunsin, et jotain niinku 
aukee, jotain tosi ihanaa. Ja toi oli se rituaali.

Mutta en mä siinäkään vaiheessa niinku tienny, että tää on jotenki liit-
tyis aborttiin. Ja sitten, mut se tuli sillä tavalla, et kus sit myöhemmin 
iltapäivällä oli yhen miehen tää rituaali ja se mies oli tehny sen just 
maan sisälle. Semmonen tiäksä vähän niinku maakellari, mutta siihen 
on laitettu kiviä tai jotain, et se on niinku laitettu sellanen lattia.

hja: Joo.

hva: Mä en muista yhtään mitä, mitä se oli sinne tehny, muuta ku että 
se oli jotain punasta maalia ja väriä, niinku silleen märkänä räiskiny.
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hja: Joo

hva: Ja siinä kohdassa mä tajusin, et ahaa, että mullle on tehty abortti. 
Että, jotain siitä, että mitä mä niinku koin siellä sen puun juuren kans, 
ku mä katkasin et se onki sitä, että se on tapahtunu, et se on tehty mun 
ruumiille. Se tuli vaan siit punasest väristä. Jotenki mä aattelin, et verta 
ja mulle tuli hirveen huono olo, niinku verta joka paikassa. Ja sit ku 
viel siinä mentiin tälleen maan sisälle.

hja: Joo.

hva:Et se oli vähän niinku kohtu, tai jotain. Ja sit se, et se oli miehen 
tekemä, mut se oli semmonen mies, joka oli mulle hirveen tärkee siinä 
ryhmässä ja josta mää tykkäsin ihan kauheesti. Siinä miehessä oli val-
tavasti sellasta lämpöö, jotain äidillisyyttä.[…]

hja: Joo.

hva: No sitte, sit mä oivalsin tän yhteyden, et aha, et mulla on syyl-
lisyys, et puun juuri katkes ja pelkää, et puut kuolee. Sit mä tajusin, 
sit mä tajusin, mä jotenki häkellyin, ku mä aattelin, et ahaa, et no 
puhunks mä tästä kenellekään, et must tuntuuki tältä. Että tää oliki 
jotain, jotaki muuta, kun mä ensin tiesin. Ja sit mä, sit mä sitä kuu-
lostelin, et onko se… Ku mä tajusin, et mä en oo kertonu, siis ihan 
muutamat mun läheiset ystävät tietää. (Heli)

Helin rituaaliterapiaprosessissa puunjuuren katkaiseminen herättää syyl-
lisyyden, joka maakellariin räiskityn punaisen maalin myötä assosioituu 
osaksi aborttimuistoa. Tässä abortin tekeminen vertautuu luonnollisen ja 
kasvun katkaisemiseen kuten Susannankin kertomuksessa.

Oman aborttikokemuksen muistaminen johtaa haluun kertoa aborttikoke-
mus myös muille, ja jakamisen kokemus on Helille yllättävän miellyttävä. 
Ryhmästä löytyy myös toinen nainen, joka on kokenut abortin.

[…] hva: No sit meillä oli kahvitauko siellä. Ihana, siinä ihana piha 
siinä Pukkilan siinä, juodaan nurmikolla kahvia. Ja sit mä, yks nainen, 
Helena, se istu mun vieressä, sit mä sanoin sille, et Helena kuule, että 
mulle tapahtu sellasta, että tuolla kun mä näin sitä verta tai punasta 
maalia, että mä muistin sen, et mulle on tehty abortti. kakskytkah-
deksanvuotiaana. Ja mä en oo sitä missään käsitelly ja ihan harvalle 
ihmiselle kertonu, et nyt mä vaan kuulostelen, että voinks mä sanoo 
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sen tässä ryhmässä. No, se Helena sano, että hänelleki on tehty abortti. 
No sit mä oon jotenki, niinku että, aijaa, no sit mä en varmaan ookaan 
ainut nainen tässä, jotenki. Ja musta oli kauheen kiva, et se Helena 
kerto siitä. No sitte ku me mentiin siihen ryhmään ja oli aina tällanen, 
et voi kertoo, et mitä on kokenu näin, 

hja: Joo.

hva:...et se koko ryhmä on, niin sit mä vaan sanoin niille, et mulle 
on tehty abortti kakskytkaheksanvuotiaana ja mä en oo koskaan ryh-
mä...missään ryhmässä niinku kertonu sitä, ja mä luulin, et mä oon 
unohtanu sen. Et sitä ei enää oo. Ja nytteki, ku mä tässä puhun, mää  
huomaan, et tää on täysin elävä asia. Niin sitte mää en sen enempää, 
ja sitte ne vaan kuunteli mua. Ne vaan, eikä kukaan, enkä mä ruvennu 
sitä työstää tai lähtee mihkään, mutta musta tuntu ihanalle, että mä 
olin sanonu sen ääneen ja kaikki kuuli sen. Että se oli niinku semmo-
nen, semmonen suuri salaisuus, jota ei voi niinku sanoa. Niin sitte, 
sitte se Lui pyysi, että jokainen tuo niinku ulkoo luonnosta jotain. Ja 
mä menin sinne paikalle ja mä taitoin ihan pienen semmmosen oksan, 
missä oli ihan pieni koivun lehden silmu[naurua].

hja: [naurua]

hva: Ja sit mä toin sen koivun lehden silmun, ja se tuntu musta kau-
heen ihanalle, et toi oli se, toi oli se. Et siittä on hirveen kauan aikaa, 
aattele, mä oon ollu kakskytkaheksan. Ja sitten mä oon jotain, mää 
olin siinä koulutuksessa, mitä mä olin nelkytneljä tai jotain. Että mi-
ten, et vaik, vaik mitä olis mut mää niinku koen, et tää keho on niin 
viisas ja mun kehon tuntemukset ja tunteet, että ne tavallaan toi sen 
mulle, et sitä lähti niinku ruumiista ja siit äänestä ja siit huudosta, ja 
sitte siit vedestä ja siit kaikesta elävästä, mikä niinku luonnossa oli, 
että. Et mä en tippaakaan siis ollu ajatellu sitä asiaa. (Heli)

Helin kertomuksessa luonnon, tunteiden, ruumiin ja spontaaniuden merki-
tykset toistuvat ja rakentavat toisiaan. Analysoin näitä hieman tarkemmin, 
koska sitä kautta pääsen viittaamaan myös toisten kertojien luonnolle anta-
miin merkityksiin. Helin rituaaliterapiatyön ohjaaja pyytää etsimään luon-
nosta tai rakennetusta ympäristöstä paikan, joka ”puhuttelee”. Luonnolle 
tai rakennetulle, itsen ulkopuoliselle ympäristölle annetaan siis puhuttelijan 
paikka. Rituaalin tekijästä tai sen etsijästä tulee joku, joka kuuntelee ja totte-
lee luontoa, lähtee ”vaan kulkemaan sinne”.  Luonnon rinnalla rituaalin te-
kijä kuuntelee sitä, ”miltä must tuntuu” (tunteet ja luonto rinnastuvat toisiin-
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sa), hän ei suunnittele eikä tiedä (”mul ei ollu harmainta aavistusta”), vaan 
tuntee ja antaa tunteiden ohjata toimintaansa. Luonnon elementit, puut, pui-
den lehdet, hiekka, maaston muodot, vesi ja tuli antavat välineitä rituaaliin, 
siihen mitä on tapahtumassa, mikä ”ei ole mikään esitys tai näytelmä, se on 
vaan”. Kulttuurinen merkityksenanto mielletään poissaolevaksi, jotta ”luon-
to”, ”spontaani”, ”tunteet” ja ”ruumis” saisivat ”tapahtua”.

Ensimmäinen merkittävä tunne, joka Helille tulee, on puunjuuren katkaise-
misesta johtuva suru ja syyllisyys. Tunne siirtyy rituaaliin ilmaistussa muo-
dossa ensin itkuna, sitten ääneen huudettuna.

Mä vaan itkin. Ja sitte, sit mä yhtäkkiä menin seisomaan [...]sinne mä-
elle ja sitte mä vaan huomasin, että mä huusin oikein kovaa, että mä 
en halua, että puut kuolee. (Heli)

Myös Susannan kertomuksessa on kokemus abortista ”luontoa vastaan 
rikkomisena”. Heli ei kuitenkaan nimeä luontoa pyhäksi niin kuin Susan-
na, eikä hän kiinnitä luonnollista niin täsmällisesti kuin Susanna ”sikiön 
kehitykseen, kasvuun ja syntymään”. Katja, jonka kertomus on eksplisiitti-
sesti kristillinen, näkee abortin rikkoneen luonnonlakia: ”miksi minun piti 
muuttaa luonnonlakia ja Jumalaa vastaan rikkoa?”. Myös Veera puhuu 
luonnosta – ja luontoäidistä, jonka käsissä hedelmällisyys on:

Ja aina silloin tällöin ajattelen, että minua siitä vielä rangaistaan. Että 
luonto rankaisee. […]Teimme lasta puolisen vuotta ennen kuin tärppäsi. 
Silloin mielessäni kävi ajatus, että ehkä en enää tule raskaaksi. Ehkä 
tämä on nyt luontoäidin rangaistus. Koska olen yhden elämän lopetta-
nut, niin uutta en saa. Minusta se olisi ollut täysin oikeutettua. (Veera)

Helin kertoma yhteys luonnon rikkoutumisen ja abortin välillä on hämäräm-
pi. Lopun yhteenvedosta voi tulkita, että luonto vertautuu oman ruumiiseen, 
tunteisiin ja elämänjatkumoihin sekä antaa välineitä näiden huomioimiseen.

Että siittä on hirveen kauan aikaa, aattele, mä oon ollu kakskytkahek-
san. Ja sitte mä oon [...]siinä koulutuksessa [...] nelkytneljä. [...] mää 
niinkun koen, et tää keho on niin viisas ja mun kehon tuntemukset ja 
tunteet, että ne tavallaan toi sen mulle, et se lähti niinku ruumiista ja 
siit äänestä ja siit huudosta, ja sitte siit vedestä ja siit kaikesta elävästä, 
mikä niinku luonnossa oli.  (Heli)

Helin merkityksenanto ”luonnosta” tulee siis lähelle Tiinan kertomusta 
abortin rikkomasta kehosta, joka parantui spontaanisti metsäkävelyllä au-
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rinkoisessa luonnossa (pidempi lainaus alaviitteessä 66). Sosiaalipsykologi 
Kari Vesala on tutkinut suomalaisten maanviljelijöiden kokemuksia luon-
nossa koetuista merkitykselliseksi kuvatusta, vahvoja tunteita ja aistimuksia 
sisältävästä ja tavalla tai toisella pyhäksi, yliluonnolliseksi tai perimmäiseksi 
mielletystä todellisuudesta. Hän kutsuu tällaisen kokemisen hetkiä ”pyhästy-
miseksi”, erotuksena ”pyhittämisestä” (Vesala 2004, 153–154). Oman aineis-
toni jotkut episodit muistuttavat Vesalan kuvaamia pyhästymiskokemuksia 
siinä, että luonnon kautta koetaan ja nimetään jotain, mikä on äärimmäisen 
tärkeää ja koskettavaa. Näin voi ajatella esimerkiksi kertomuksista, jossa 
luonto ja luonnon avulla/kautta saadut uudet hahmotukset koetaan voimak-
kaan parantaviksi. Nämä kokemukset eroavat kertomuksista, joissa luonto 
pyhitetään, luonnolle ja sen prosesseille annetaan pyhän nimi ja arvo.

Luonnon ja luonnollisen merkitykset aineistoni esimerkeissä vaihtelevat 
raskauden, synnytyksen ja äitiyden luonnollistamisesta oman ruumiin ja 
tunteiden luontoyhteyden kautta luontoon parantajana ja ”elämänä”. 
Yhteistä kaikille näille kuvauksille on, että luonto nähdään arkista itseä 
suurempana, jonakin jolle, ja jonka edessä oman toiminnan tai tunteiden 
on (jossain määrin) antauduttava. Siinä mielessä luonto on tuonpuoleinen, 
itseä suurempi ja ilmaisuillaan naiset myös personifioivat luontoa.  Tässä 
mielessä luonnon ja elämän kunnioittamisen ilmaisut tuovat mieleen toi-
saalla aineistossa kuvatun kristillisen Jumalan.

Jumalalle antautumisella ja luonnolle tai elämälle antautumisella on sekä yh-
täläisyyksiä että eroja. Susannan ja Katjan kertomuksissa, joissa luonnon li-
säksi mainitaan Jumala tai pyhä, neuvotellaan selkeämmin itsen ulkopuolisen 
auktoriteetin ja oman elämän välillä. Veeran kertomuksessa rankaisevaksi 
itsen ulkopuoliseksi tahoksi muotoillaan feminiininen ”luontoäiti”. Helin ja 
Tiinan kertomuksissa luonto on ruumiin, elämän ja tunteiden sisarelement-
ti, parantaja, jonka käsissä oma elämä muuttuu ymmärrettäväksi ja ruumis 
kokonaiseksi. Sofian kertomuksessa koetaan elävän sydämen syke omalla kä-
dellä. Se on jotain, jonka hallinta on itsellä, mutta jonka edessä voi kuitenkin 
pienen, kauniin hetken kokea ihailua ja nöyryyttä. Elämä on jotakin itseä 
suurempaa, jonka edessä itseä, aborttia ja abortoitavaa punnitaan.

Koen että minulla on kaksi omaa kryyniä. Olen niistä ylpeä, oli hienoa 
nähdä ne ultraäänissä. Toisella oli sydän tai jonkinlainen pulssi jonka näin 
ultraäänessä. Kesällä perkasin ensimmäistä kertaa kalan. Sen sydän löi 
kädessäni kauan. Ihailin sitä aikani ja tunsin itseni nöyräksi elämän edes-
sä. Sitten heitin sen mereen syvään kohtaan etteivät lokit olisi ottaneet 
sitä. Jotenkin se toisen kryynin sydän ja kalan sydän kuuluvat yhteen ja 
niiden näkeminen olivat samankaltaisia ja kauniita hetkiä. (Sofia)
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Helin kertomuksessa nousevat esille suru ja syyllisyys, jotka kertomuk-
sen kokonaisuudessa liittyvät nimenomaan aborttimuistoon. Katumus ei 
kuitenkaan ole kertomuksessa merkittävänä tunteena tai toimintana, eikä 
ryhmässä lähdetä käsittelemään Helin tunnetta ja hänen tulkintaansa sii-
tä. Tämä ei näytä häiritsevän Heliä, vaan ikään kuin vahvistaa rituaalin 
merkitystä. Se myös sointuu yhteen Helin esiin nostaman kehon viisauden 
ajatuksen kanssa. Myöskään haastattelussa kertoja ei työstä tai analysoi 
rituaalia tämän pitemmälle. Tässä on ero Itu-ryhmän terapiasta kirjoite-
tuille kertomuksille, joissa surutyöllä on selkeä järjestys, ja tunteelle hae-
taan jonkinlaista loppuratkaisua ja prosessiin oletetaan kuuluvan tiettyjä 
asioita. Sekä ratkaisu että auktoriteetti tulevat voimakkaammin ulkoa päin. 
Kontaktin ottaminen aitoon itseen on siis yhteistä, mutta metodit ja loppu-
tulokset poikkeavat toisistaan.

7.6. Abortin kokijan toimijuuden ehdot uskonnon kentällä

Noin puolesta 39 kertomuksesta ei löydy uskonnollisia tai symbolisia teko-
ja ja ilmaisuja juuri lainkaan. Laskennallinen rajan vetäminen oli kuiten-
kin vaikeaa: syntymättömän varalle ostetun potkupuvun lopullinen syrjään 
laittaminen tai vauvanuken lähettäminen välinpitämättömälle siittäjälle 
voivat olla naisten kertomuksessa käänteentekeviä, symbolisia tekoja (vrt. 
Stålhandske 2006). Kuitenkin huomioonotettava löydös naistutkimuksen 
ja uskonnontutkimuksen risteyksessä on jo se, että naisten kokemukset 
suhteessa aborttiin eivät ole läpikotaisin sekularisoituneita.

Naisten aborttikertomuksissa tulee näkyville, kuinka uskonnon muutos 
risteytyy muiden elämänarvojen muutosten kanssa. Se, millaisia muu-
toksia naisten tulo työelämään ja seksuaalinen vapautuminen ovat viime 
vuosikymmeninä tuoneet esiin, näkyy naisten puheessa itsestään. Naiset 
joutuvat pohtimaan yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia esimerkik-
si aborttitilanteissa, useiden elämän vaatimusten ristipaineessa. Abortti 
on kohta, jonka kokemuksissa heijastuvat uskonnon viimeaikaiset muu-
tokset ja niiden painotukset suhteessa sukupuoleen. Sukupuolisensitiivi-
nen uskonnontutkimus on viime aikoina painottanut, että uskonto ei ole 
kokonaan katoamassa edes sekularisoituvaksi ajatellusta lännestä vaan 
on päinvastoin saamassa uusia muotoja. Naisten osuus on merkittävä 
näissä uusissa uskonnon harjoittamisen muodoissa, joille tärkeää ovat 
sekä monoteististen uskontojen voimistuminen ja radikalisoituminen että 
spirituaalisten painotusten esiin nouseminen ja sekoittuminen esimerkiksi 
modernissa uskonnosta erilliseksi alueeksi rajattuun terveydenhuoltoon. 
(Aune et al. 2008; ks. myös Woodhead 2008b, 148.)
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Aineiston avulla voi esittää huomioita naisten uskonnollisuuden muutoksista 
Suomessa. Spirituaalisuuden käsite on jälkimodernia uskontoa kuvaava kehys, 
jonka avulla on mahdollista huomata uskonnollisuuden eroja. Tätä kehystä 
vasten kysyn, mikä on naisten uskonnollisten ilmaisujen ja niissä ilmenevän 
toiminnan fokus. Uskontososiologinen mielenkiintoni seurailee tässä Paul Hee-
lasin ja Linda Woodheadin avaamaa kysymyksenasettelua: he katsovat nyky-
yhteiskunnan sekularisaatioon liittyvän subjektiivisen käänteen tarkoittavan 
kääntymistä kohti ulkoa määrätystä (life-as) kohti sisäisesti määräytyvää (sub-
jective life) elämää. Heelas ja Woodhead määrittelevät uskonnon ja henkisyyden 
käsitteet tämän ”ulkoa määräytyneen” ja ”subjektiivisen” kahtiajaon kautta. 
Heidän mukaansa uskonnon voidaan katsoa sakralisoivan ”ulkoa määräyty-
neen” elämän, kun taas henkisyys paikantaa pyhän lähes poikkeuksetta subjek-
tiin ja subjektiiviseen kokemukseen. (Heelas & Woodhead 2005, 3–5).

Kun naiset etsivät abortin yhteydessä ja jälkeen syvempiä merkityksiä, on 
uskonto/spirituaalisuus-käsitteellistyksen kannalta kiinnostavaa, kiinnite-
täänkö ne itsen ulkopuolelle, transendenttiin Jumalaan vai tehdäänkö itses-
tä ja/tai omasta elämästä keskeisin merkitysten lähde. Käytännössä naisten 
kertomuksissa toinen puoli saattaa painottua, mutta se, mihin toiminta 
suunnataan, ja mille ”syvät merkitykset” perustetaan, saattaa myös olla 
omaperäinen sekoitus transedenttia ja sisäisyyttä, jumaluutta ja itseyttä. 
Luonto näyttää olevan kohta, johon voidaan kiinnittyä sekä itsen ulkopuo-
lisena auktoriteettina että sisäisyyttä avaavana spontaaniin itseen vertau-
tuvana voimana. Analyysini mukaan uskonnon traditionaaliset ja jälkimo-
dernit muodot muodostavat jatkumoita tai painottuvat eri tavoin abortin 
kokeneiden kertomuksissa. (Vrt. Heelas & Woodhead 2000.)

Naisten uskonnollisia ilmaisuja voisikin kuvata janalla, jonka toisessa 
laidassa yliluonnollisen auktoriteetin kuuleminen määrittää toimintaa, ja 
toisessa laidassa elämän toiminnan ohjenuorana on ”aidon itsen kuulemi-
nen”. Tärkeitä ovat myös institutionaaliset paikat ja sosiaaliset kontekstit: 
missä ja kenen kanssa pohditaan sitä, mikä on oikein ja mihin ohjenuoraan 
turvautua. Instituutiot, konkreettiset tilat, paikat ja yhteisöt aineistossani 
eivät näyttäisi jakautuvan selkeärajaisesti auktoriteettikeskeisiin ja omaa 
ääntä korostaviin. Itu-ryhmä -organisaatio on tästä hyvä esimerkki. Se roh-
kaisee naisten puhetta omista aborttikokemuksistaan, mutta tarjoaa samal-
la selkeän raamatullisen auktoriteetin tunteiden ilmaisulle Armahdettu  ja 
vapahdettu -työkirjan (Cochrane 2004) muodossa.

Spirituaalisuus on nähty usein ihmisten omille äänille tilaa antavana ja de-
mokraattisempana kuin tunnustukselliset ja tuonpuoleiseen suuntautuvat 
uskonnon vanhemmat versiot. Voidaanko aineistossani esille tuleva uusi 
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itseen kääntyvä uskonnollisuus siis erottaa auktoriteettikeskeisestä ja in-
stitutionaalisesta uskonnollisuudesta sillä perusteella, että se antaa (nais)
toimijoille enemmän tilaa? (Vrt Heelas 2007; Ketola 2007.) Onko uskon-
non kenttä muuttumassa niin, että siinä on enemmän tilaa naisten tarpeis-
ta lähteville eettisille pohdinnoille aborttitilanteissa? Yleisten ja yhteisten 
rituaalien puuttuessa aborttiin liittyvät uskonnolliset merkitykset painot-
tuvat yksilölliseen ja erityiseen suuntaan. Silti merkittäviä ovat myös insti-
tutionaaliset ritualisoinnit sekä niiden sekoittuminen yksityisempiin ja itseä 
vaaliviin tapoihin. Itu-ryhmäläiset kirjoittavat kirjeitä syntymättömälle, 
mutta osallistuvat myös ryhmään ja kirkon järjestämään rituaaliin. Ronja 
saa apua sekä papilta, suntiolta että shiatsuterapeutilta, Katja saa tukea 
liittyessään kirkkoon, mutta antaa itselleen anteeksi terapiassa.

Miksi naisten aborttikokemusten ja -kertomusten uskonnolliset suun-
tautumiset sitten ovat tärkeitä? Norjalaisten naisten aborttikokemuksia 
tutkinut Anna Lydia Svalastog esittää, että näkemys abortista välineenä 
seksuaaliseen vapautumiseen voi saada abortin näyttämään ongelmatto-
malta asialta, jota ei ajatella eksistentiaalisena tai eettisenä kysymykse-
nä (Svalastog 1998, 248). Maria Stålhandsken mukaan eksistentiaaliset 
kysymykset taas on jätetty usein tutkimuksen ulkopuolelle osittain siksi, 
että ne yhdistetään helposti tunnustukselliseen uskonnollisuuteen (Stål-
handske 2006, 11). Naisten aborttikokemusten tarkastelu toimijuuden 
kannalta tuo esille, että tunnustuksellinen uskonto suuntaa yhä eettis-
tä toimijuutta, mutta eettiset ja eksistentiaaliset kysymykset saattavat 
kutoutua uskonnolliseen myös tavoilla, joissa tunnustuksellisuuden ja 
tuonpuoleisen sijaan fokuksessa onkin vaikkapa naisen elämä ja ruu-
miillisuus. Uskonnollisen toimijuuden tarkastelu auttaa siis hahmot-
tamaan naisten eettisen toimijuuden tapoja ja siten yhtä merkittävää 
puolta heidän aborttiin liittyvästä suuntautumisestaan, toiminnastaan, 
sen rajoituksista ja mahdollisuuksista.

Stålhandske on tehnyt erottelun sikiöön keskittyvien, merkitystä luovi-
en tekojen ja naiseen keskittyvien rituaalien välille (Stålhandske 2006). 
Esimerkiksi vesilapsikultissa ja ranskalaisen antropologin Catherine Le 
Grand-Sebillén kuvaamissa rituaaleissa sikiö on keskiössä. Nämä ritu-
aalit ovat tietysti merkittäviä syntymättömän lapsen vanhempien, myös 
naisen kannalta. Silti Stålhandsken tekemä jaottelu sikiökeskeisiin ja 
naiskeskeisiin rituaaleihin on olennainen. Abortti voi olla merkittävä 
asia juuri naisen itsen, elämän ja ruumiin kannalta. Sekä tämän tutki-
muksen että Stålhandsken aineistossa tulee näkyviin, että rituaalit, jois-
sa nainen itse on keskiössä syntymättömän hengen/lapsen sijasta, ovat 
toisinaan tarpeellisia abortin kokeneille.
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Aborttiin liittyvä uskonnollisuus on oma erityinen uskonnollisuuden 
kontekstinsa myös siksi, että Suomessa abortin ritualisointiin ja uskon-
nolliseen merkityksellistämiseen ei ole traditiota. Keskenmenneitten las-
ten siunaamisia suoritetaan toisinaan. Toivotut mutta vammaisuuden 
vuoksi abortoidut lapset saattavat saada samantapaisen kohtelun kuin 
keskenmenossa kuolleet syntymättömät.68 Viime vuosina Suomeen on 
pystytetty evankelis-luterilaisille hautausmaille yhteisiä muistokiviä syn-
tymättömien lasten muistolle. Samoin seurakunnissa on 2000-luvulla 
järjestetty ”Tyhjän sylin messuja” lapsettomille, lapsensa menettäneille 
sekä heidän läheisilleen. Julkisissa presentaatioissa näitä esitetään muis-
telun paikoiksi nimenomaan keskenmenon kautta lapsensa menettäneille 
ja lapsettomuudesta kärsiville. Abortoiduista nostetaan esille sikiöseu-
lonnan seurauksena abortoidut toivotut lapset.69 Aineistoni näyttää sel-
västi, että toisinaan myös ei-toivotun raskauden keskeyttämisen jälkeen 
naiset tahtovat merkityksellistää tai ritualisoida aborttitapahtumaa tai 
syntymättä jäänyttä lasta.  Kyse on siis tilanteesta, jossa tarvetta uusille 
rituaalisoinneille on, mutta uusi rituaalinen toiminta ei rakennu suoraan 
vanhempia vasten tai niiden pohjalle kuten esimerkiksi ihmisten muutta-
essa kristillisen kastejuhlan nimenantorituaaliksi (Savolainen 2005). 

Vaikka abortin kokemusta ei ole institutionaalisesti ritualisoitu tai sanallis-
tettu laajasti terapeuttisella kielellä,  kokemuksista löytyy silti yhtäläisyyksiä 
toisiin uskonnollisiin ja terapeuttisiin toiminnan tapoihin ja orientaatiohin. 
Paraneminen ja eheytyminen ovat uskonnon ja terapian sekä niiden välissä 
liikkuvan merkityksenannon ja muutoksen perussanastoa ja toimintaa.70  
Aineistoni kertomuksissa on usein kuvauksia abortin jälkeisestä paranemi-
sesta. Abortti näyttäytyy näissä episodeissa elämän ja itsen kokonaisuutta 
muuttaneena tai rikkoneena tapahtumaketjuna. Kristillinen eheytyminen 
tapahtuu usein juuri anteeksiannon ja jumalayhteyden löytymisen koke-
musten kautta. Muissa kertomuksissa kokemuksia paranemisesta tapahtuu 

68  Anna Davidson Bremborg on tutkimuksessaan tarkastellut näitä rituaaleja Ruotsissa. (Da-
vidson Bremborg 2008.) 

69  Tyhjän sylin messuista: http://www.evl.fi/arkkipiispa/kirkolliskokous09052005.htm, synty-
mättömien muistokivistä http://www.vantaanlauri.fi/arkisto/2004/2004-10-06/ajankohtais-
ta/uut5 ja http://eng.diacor.fi/index.php?option=content&task=view&id=542 

70  Outi Pohjanheimo on analysoinut pro gradussaan parannuksenteon ja parantumisen rinnak-
kaisuutta Nokian herätysliikkeessä (Pohjanheimo 2005). Marja Tiilikainen puolestaan on 
tutkinut Suomeen pakolaisena tulleiden somalinaisten arjen kokemisesta ja paranemiskäsi-
tyksistä, joissa on vaikutteita sekä islaminuskosta että etnisen uskonnollisuuden henkimaa-
ilmasta (Tiilikainen 2003). Uskonnon ja terveyden yhteyksiä analysoivassa Handbook of 
Religion and Health tarkastellaan kääntymisen ja paranemisen yhtymäkohtia kristinuskossa 
yleisemmin (Koenig, McCullough & Larson 2001). Meredith McGuire tarkastelee etnografi-
sessa tutkimuksessaan sekä kristinuskon että uudemman holistisen uskonnollisuuden paran-
tamispainotuksia (McGuire 2008). 
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esimerkiksi metsäkävelyllä71 tai keskustelussa terapeutin tai ystävien kans-
sa. Jotkut kirjoittajat kertovat tähän tutkimukseen kirjoittamisen olleen 
merkittävä osa ”surutyötä”, jopa vieneen sen loppuun.

Naisten ilmaisuissa kuuluvat uskonnolliset ilmaisut ja heidän kuvaa-
mansa rituaalinen toiminta näyttävät abortista puolen, joka on jäänyt 
varjoon, kun naisten aborttiin liittyvä toiminta on nähty yksilöllisen, 
tietoisen ja rationaalisen toimijuuden valossa. Uskonnollisuus ei laske 
eettisen toiminnan perustaa yksilön omalle rationaalisuudelle (vrt. Tay-
lor 1991,25). Voimme kysyä kuten Saba Mahmood: Kuinka käsitämme 
yksilöllisen vapauden sellaisessa kontekstissa, jossa on vaikeaa olettaa 
eroa subjektin omien halujen ja sosiaalisesti määrittyvien tekojen välillä 
ja jossa alistuminen tietyille (ulkoisen) auktoriteetin muodoille on sub-
jektin mahdollisuuksien saavuttamisen edellytys?(Mahmood 2005, 31)

Aineistoni kristillisissä kertomuksissa kuvataan yliluonnollista rationaliteet-
tia ja tuomaria. Abortin oikea ja väärä asettuvat suhteessa Jumalaan. Nai-
set, joille eettisyys tarkoittaa Jumalan äänen kuuntelemista, kuuntelevat tätä 
ääntä ”itsen” ja ”tunteiden” läpi, jolloin ollaan jo lähempänä uskonnon uu-
dempia, spirituaalisia muunnelmia. Vielä lähemmäksi spirituaalista uskon-
nollisuutta tullaan, kun itsen läpi kuuluva Jumalan ääni vaihtuu ”itse teh-
tyyn pyhään”, energiakehoon, jonka aurinko parantaa tai rituaaliin, jonka 
merkitys on ennen kaikkea terapeuttinen. Tällöin toiminta suuntautuu yhä 
enemmän kohden omien tunteiden kuulemista, itsen ja ruumiin eheyden löy-
tämistä. Sisäänpäin kääntyminen on tällöin toisenlaista kuin Itu-ryhmän ker-
tomuksissa, joissa itsen keskellä keskustellaan Raamatun tekstien esittämän 
Jumalan kanssa. Auktoriteetiksi määrittyvät selvästi ”itse”, ”oma ruumis”, 
”omat tunteet”, joiden löytäminen on kirjoittajille tärkeää.

Uskonto liittyy naisten kertomuksissa eettisen toimijuuden rakentamiseen 
suhteessa itseen ja toisiin. Uskonnollisten kokemusten ja tekojen kautta 
abortin kokijan elämään avautuu suhteita paitsi tuonpuoleisiin myös puo-
liksi konkretisoituneeseen syntymättömään lapseen, olemassaoleviin toisiin 

71  Tiina kuvaa paranemisprosessiaan: […kuukausitolkulla] olin masentunu varmasti niinku 
tosi syvästi sattu. Mie muistan sen tapahtuman, ku mä olin niinku ulkona, että minä niinku 
koin sen, että, että minun energiakehossa on reikä, ja että se niinku meni umpeen silleen 
vumps. Että se oli semmonen niinku joku paranemisprosessi mulla. Mutta mulla niinku jatku 
semmosta Kokemusta tosi kauan niinku, että ja se oli aika hurja tila, koska mää oisin myös 
voinu niinku jäähä siihen tilaan. Että se oli niinku tavallaan onnellisten sattumien summa, 
että niinku niin ei käyny. 
hja: Mistä se johtu, että se sitten meni umpeen? Oliko siinä jotain syitä, vai oliko se vaan 
joku selllanen, että niin kävi?
hva: Tota niin, mää olin luonnossa, et mää olin ulkona ja sitte oli kevät ja aurinko paisto ja 
minusta tuntu, että se liitty jotenki tämmöseen luontokokemukseen. (Tiina)
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ihmisiin – ja muuttuvaan itseen. Näiden suhteiden hoitamisessa uskonto 
on yksi useasta tärkeästä toiminnan kanavasta. Uskonto kommunikoi – 
toisinaan limittyen, toisinaan törmäyskurssille joutuen – toisenlaisten suo-
malaisessa jälkimodernissa aborttiin liittyvien puheen ja toiminnan tapojen 
kanssa. Eletyssä uskonnollisessa kokemuksessa ja toiminnassa ylitetään so-
siaalisten kenttien rajoja: esimerkiksi kokemuksissa paranemisesta lääketie-
teen ja uskonnon kentän raja sumentuu. (Vrt. McGuire 2008, 119–121).

Silloin, kun abortista päättäminen ja abortin tekeminen kuvataan pyhää 
kosmosta tai jumalallisen järjestystä rikkovaksi, uskonnolliset tavat arvot-
taa aborttia näyttävät olevan jännitteessä, toisinaan jopa ristiriidassa sellai-
sen tasa-arvoa korostavan merkityksenannon kanssa, joka näkee abortin 
naisen päätösvallassa olevana positiivisena oikeutena. Naisten uskonnollis-
ten kokemusten moninaisuutta aborttitilanteissa voitaisiin käyttää haasta-
maan naisten lisääntymiseen liittyvää etiikkaa uusiin näkökulmiin. Pohjois-
amerikkalaisesta (feministi)teologiasta löytyykin esimerkkejä ehdotuksista, 
joissa Jumala pyritään näkemään naisen tukijana aborttitilanteessa (Harri-
son 1983; Drutchas 1998; ks. Etelä-Amerikan tilanne Vuola 2006). Nämä 
projektit ovat merkittäviä naisille, joille kristillisellä jumalayhteydellä on 
merkitystä. Suomessakin 90% naisista kuuluu kirkkoon, ja he ovat tutki-
musten mukaan aktiivisempia ja sitoutuneempia kirkon toimintaan kuin 
miehet (Ketola et al. 2003).

Aineistoni uskonnolliset ilmaisut voivat liittyä kommunikointiin yliluonnol-
lisen kanssa tai luonnollisen kanssa sellaisessa puheessa, jossa luonnollinen 
tai luonto saa pyhän merkityksiä. Näissä itseys ja oma elämä ovat toissijai-
sia, alisteisia transsendentille. Kuten Heelas esittää spirituaalisen painotuk-
seksi, kertomuksissa voi toisinaan havaita fokukseksi transsendentin sijasta 
elämän, kokemuksen, ruumiin, tosiminän. Näitä itseyskeskeisiä elementtejä 
on kuitenkin löydettävissä myös pietistisistä ja protestanttisista suomalai-
sista uskontodiskursseista (Kivivuori 1999).

Kun naiset haluavat ilmaista ”eksistentiaalisia merkityksiä” (Stålhandske 
2006) eli kertoa aborttiin liittyvistä merkittävistä tai intensiivisistä koke-
muksista tai teoista, tämä liittyy kommunikointiin muiden kanssa. Kerto-
jille on tärkeää paitsi luoda rituaalisesti suhteita esimerkiksi syntymättö-
mään, tuonpuoleiseen ja itseen myös kyetä ilmaisemaan aborttiin liittyviä 
tunteitaan ja kokemuksiaan toisille. Keskeytyksen kokenut ruumis liitetään 
uudestaan sekä jonkinlaiselle itsen jatkumolle että sosiaalisiin yhteyksiinsä. 
Siinä, miten ja mihin kiinnitytään, on eroja kertojien välillä. Osa naisista 
käsittelee aborttia turvallisessa ja traditionaalisessa kontekstissa sellaisten 
merkityksenantojen kautta, joissa naisten aborttitoimijuus nähdään ensi-
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sijaisesti epäeettisenä ja abortti katkoksena Jumalaan tai pyhään kosmok-
seen. Muidenkin kertojien toiminta on toisinaan alisteista: ei elämän ulko-
puoliselle vaan retoriikalle, jonka keskiöön on nostettu ”elämä itse”.

Uskonnollisiin merkityksiin kiinnittyvät kokemukset eivät jää muovaamaan 
vain kertojien omaa sisäistä maailmaa. Toisille yksityisesti tai julkisesti ker-
rottuna niistä tulee merkittäviä myös muille. Uskonnon kentän instituutiot 
määrittävät Suomessakin vahvasti sitä, mikä aborttiin liittyen on eettistä, 
epäeettistä ja samalla sitä, millaista eettinen ihmisyys (eettisinä ja moraalisi-
na vastuunkantajina puhutellaan julkisissa diskursseissa lähes yksinomaan 
naisia) aborttiin liittyen voi olla. Suomessa kristinuskon suhde aborttiin 
ja naisten oikeuksiin aborttitilanteissa on vähintäänkin jännitteinen. Suo-
men evankelis-luterilaisen kirkon piispat esittävät vuonna 2008 esitetyssä 
kannanotossaan että ”[L]upa elämän tuhoamiseen tulee rajoittaa vakaviin 
poikkeustilanteisiin, joissa äidin tai sikiön elämä on uhattu tai heille aiheu-
tuisi kohtuutonta kärsimystä”. Samalla piispat painottavat empatiaa: 

Raskaudenkeskeytystä harkitseva nainen tuntee itse parhaiten oman 
elämäntilanteensa, paremmin kuin kukaan ulkopuolinen. Siksi on va-
rottava antamasta kaikkiin tilanteisiin sopivia ohjeita. Yksittäisissä ti-
lanteissa rinnalle asettuminen ja myötäeläminen ovat tärkeämpiä kuin 
hyvää tarkoittavat neuvot. (Rakkauden lahja 2008, 95).

Uskonnolliset kertomukset eivät ole vain yksityisiä kertomuksia, ne ra-
kentuvat suhteessa Suomessa paljon painoarvoa saavaan kristilliseen 
kontekstiin. Kokemuskertomuksista voi tulla myös merkityksenantoa 
suuntaavia poliittisia viestejä. Näin on käynytkin: naisten kertomuksia 
traagisista aborttikokemuksistaan käytetään myös Suomessa pro life 
-propagandaan. Naisten katumusta käytetään esimerkkinä aborttikoke-
muksen luonnollisesta kulusta ja kertomuksia siitä tarjotaan tuntemisen 
ja kokemisen malliksi abortin kokeneille naisille. Uskonnon ja abortin 
yhtymäkohdat ja niiden vaikutukset eivät kuitenkaan jää tähän. Aineisto-
ni kertojille uskonnolliset ja semiuskonnolliset paikat sekä uskonnolliset 
(ja sen sukuiset) ilmaisut ja tavat toimia ovat – ristiriitaisuudessaankin – 
myös itsen rakentumisen ja kuulluksi tulemisen paikkoja.

Aborttitilanteessa tulee näkyviin, että se, millaista tilaa uskonnollinen kieli 
ja käytäntö tarjoavat, vaikuttaa naisten toimijuuteen. Sillä, lähteekö abort-
tiin liittyvä etiikka naisen omasta kokemuksesta ja ruumiista vai esimerkik-
si elämän pyhittämisen käsityksestä, on merkittävä ero naisen kokemuksel-
le, itsen koherenssille ja toimintakyvylle abortin yhteydessä ja sen jälkeen. 
Nykysuomalaisen kristillisen aborttietiikan retoriikka ja käytännöt sekä 
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naisten kertomuksissa että tutkimukseni kontekstualisoivissa aineis-
toissa rajaavat naisen toiminnan aborttitilanteissa synniksi vaikkakin 
toisinaan anteeksiannettavaksi sellaiseksi. Kirkon eettisille kannanotoil-
le, joita avoimesti aborttia vastustavien kristittyjen äänet julkisuudessa 
säestävät, ei ole yhteiskunnassamme tätä nykyä juuri vaihtoehtoja, joissa 
naisten eettinen toimijuus nostettaisiin vakavasti esille. Näin kristillises-
tä etiikasta tulee merkityksellistä myös muissa aborttiin liittyvissä kes-
kusteluissa. Aineistossani nykyinen kristillinen etiikka näkyy heijastus-
pintana myös muiden kuin kristittyjen naisten kokemuksissa. Toisaalta 
myös kristilliset käytännöt muuttuvat: omien tunteiden havainnoimisen 
käytännöt näyttävät tulevan yhä merkittävämmäksi osaksi (ainakin nai-
sille suunnattuja) uskonnollisia käytäntöjä.

Jos naisille tarjoutuvia ja heidän omaksumiaan uskonnollisia ja eettisiä il-
maisuja ja käytäntöjä ajatellaan Lorraine Coden retorisen tilan kysymyk-
sen kannalta, voi nähdä, että uskonnolliset kontekstit ja ilmaisut luovat 
naisille paikkoja oman elämän hahmottamiseen, mutta julkinen keskus-
telu, institutionaaliset ja puoli-institutionaaliset uskonnollisen tilan luojat 
tarjoavat sitä parhaillaan vain tietyllä tavalla kristillisille naisille. Naisten 
uskonnollisten kokemusten moninaisuudelle eikä uskonnottomien nais-
ten kokemuksille ja ilmaisuille abortin etiikasta ole näkyvissä tilaa, jossa 
ne voisivat resonoida yhteisten merkitysten kanssa. (Code 1995).
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8 TUNTEET JA TOIMIJUUS
Tässä luvussa käsittelen sitä, miten kertojat ovat puhuneet ja kirjoittaneet 
tunteistaan aborttikokemusta kuvatessaan. Tarkastelen tunteiden asettu-
mista yhteiseen ja julkisempaan yhteyteen: miten ja missä aborttiin liittyvät 
tunteet kertomuksissa esitetään, miten niitä saa kertojien mukaan esittää 
– ja miten nämä reunaehdot vaikuttavat mahdollisuuksiin tuntea tiettyjä 
tunteita ja orientoitua toimintaan niiden pohjalta. Pohdin tunteiden sosiaa-
lisen säätelyn suhdetta yksityisiin tunnekokemuksiin.

Tunteiden voidaan ajatella kertovan siitä, mitä tapahtuu kokijan ja sosiaali-
sen rakenteen välillä (Barbalet 2002; Probyn 2005; Riis & Woodhead 2010). 
Sosiaalisten merkitysten voi nähdä ruumiillistuvan juuri tunteiden kautta. 
Suvi Ronkainen on tutkimuksessaan kuvannut kiintymistä ja sitoutumis-
ta tunteista kumpuavana toimintana sekä tunteita merkitysten lukutapana 
(Ronkainen 1999, 63–64). Eeva Jokinen on hahmottanut tunteita ruumiil-
listuneina ajatuksina (Jokinen 1996, 25). Käsittelen kertomuksissa ilmaistuja 
tunteita sekä niissä esiin tulevia arvoja ja intentioita. Analysoin, kuinka ker-
tojat tunnekuvaustensa kautta käyvät neuvotteluja abortin tunteista suhtees-
sa sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin konteksteihin. Tärkein kysymykseni on: 
millainen on tunteiden suhde toimijuuteen aineiston aborttitilanteissa? Mitä 
tunteilla ja tunneilmaisuilla tehdään kertomuksissa suhteessa aborttipäätök-
siin ja suhteisiin, ja miten valitut tunneilmaisut toisaalta määrittävät, oikeut-
tavat ja suuntaavat noita päätöksiä ja suhteita (vrt. Ahmed 2004, 191)?
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Seura-lehdessä käsiteltiin 2005 helmikuussa raskaudenkeskeytystä otsi-
kolla: Abortti ei ole kevyt juttu. Tiheimmin tekstissä esiintyvä tunne-sana 
oli suru. Myös kainalojuttu, joka kertoi Raijan 17-vuotiaana kaksikym-
mentä vuotta sitten kokemasta abortista, lähti liikkeelle surusta: Suru 
tulee yhä uniin. (Seura 25.2.2005.) Juttua tehdessään Seuran toimittaja 
soitti ja teki puhelinhaastattelun tutkimuksestani. Kerroin hänelle, kuin-
ka monenlaisia naisten tunteet aborttiin liittyen voivat olla. Lopulta sain 
ilmoituksen, että tutkimukseni osuus ei mahtunut juttuun. 

Samoihin aikoihin annoin haastattelun toiseen, pienempään lehteen. Toi-
mittaja halusi myös tietää aineistostani. Useat kysymykset liittyivät nais-
ten kokemiin tunteisiin. Kerroin kokemuskertomusten yhteismitattomuu-
desta tunteiden suhteen ja tein myös muutamia luokitteluja osoittaakseni 
moninaisuutta. Haastattelu kesti kauan. Toimittaja pakkasi tavaransa ja 
poistuessaan ovelle hän ilmeisesti tiivisti vielä mielessään liikkuneita aja-
tuksia: ”Kyllä se abortti vaan aina on naiselle tosi traaginen juttu.” 

Minua on tutkimukseni aikana haastateltu myös lehtijuttuihin, joihin 
naisten monenlaisten tunteiden kuvaus on hyväksytty osaksi abortin ku-
vausta. Kuvaamani tapaukset ovat esimerkkejä tutkimuksen aikana koh-
taamistani ajattelun ja ilmaisun tavoista, jotka ovat saaneet pohtimaan 
abortin kokijoille asetettavien tunteiden ehtoja. Kuinka on mahdollista, 
että varsin monessa yhteydessä tiedetään, mitä abortin kokeneiden pitäisi 
tuntea? Eikä vain, mitä heidän pitäisi tuntea, vaan mitä he tosiasiassa 
tuntevat. Tämä tieto abortin tunteista ei suinkaan rajoitu vain kuvaamiini 
journalistisiin valintoihin, joiden taustalla on ehkä toive herättää lukijan 
mielenkiinto voimakkaiden vaikeiden tunteiden esittämisen kautta. Var-
malta vaikuttava tieto abortin tunteista toistuu lähes kaikissa keskuste-
luissa, joissa puhutaan naisista ja abortista. Aineistoni kertomuksissakin 
tunnustellaan tätä merkityksenannon kohtaa. Joko lähi-ihminen, aukto-
riteetti tai kertoja itse tietää, mitä abortista kuuluisi tuntea, ja mitä siitä 
on luonnollista tuntea. Asiaankuuluvaksi käsitettyjen tunteiden poissaolo 
herättää toisissa ja myös kertojissa itsessään ihmetystä. 

Kaikissa aineistoni kertomuksissa kuvataan tunteita ja pohditaan nii-
tä. Tunteiden normeista neuvotellaan usein myös abortista kertovissa 
lehtijutuissa ja nettikeskusteluissa. Netissä käytävien abortin tunteisiin 
liittyvien keskustelujen määrää kuvaa se, että joka kerta, kun olen läh-
tenyt lukemaan vanhoja tiedostojani internetin keskusteluista, olen tör-
männyt aina vähintään yhteen uuteen keskusteluketjuun, jossa aihetta 
on sivuttu. Kirjoittaessani tämän luvun versiota kesäkuussa 2009 huo-
masin väittelyn (http://keskustelu.suomi24.fi/node/6750337), jota käy-
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tiin internetissä siitä, onko abortti naiselle traumatisoiva tapahtuma vai 
ei. Naisten tunteet ovat yhtenä väittelyn ja moraalisen neuvottelun kohteena 
aborttiin liittyvissä keskusteluissa.

Edellisissä luvuissa analysoimillani lääketieteen ja uskonnon kentillä 
tunteet nousevat myös määrittelyn kohteeksi. Esimerkkejä noilla ken-
tillä rakentuvista intresseistä tunteisiin nähden ovat lääkäreiden kom-
mentit aborttia seuraavasta katumuksesta sekä Itu-ryhmäläisten kerto-
muksissa ryhmässä jaetut aborttiin liittyvät/liitetyt suru ja katumus sekä 
anteeksiannon ja sovituksen helpotus ja ilo. Tässä luvussa käytän aiem-
pia esimerkkejä lääketieteen ja uskonnon kentiltä valottaakseni aluei-
ta, joilla tunteet syntyvät ja vaikuttavat toimintaan. Luentani tunteista 
tarkentavat myös analyysiäni, jota tein luvussa 5 abortin päättämisestä 
suhteiden kontekstissa. Kaksi kertojaa kuvaa keskusteluja abortista kes-
kusteluterapiassa,72 mutta huomattavasti useimmin tunteiden jakamis-
ta – tai epäonnistuneita yrityksiä jakaa niitä –  kuvataan ystävien tai 
kumppaneiden kesken tai toisaalta parisuhteessa. 

Tunneilmaisut ja käytännöt kiinnittyvät heikommin institutionaalisiin 
rakenteisiin, kuin uskontoon ja lääketieteeseen liittyvät ilmaisut ja käy-
tännöt. En löytänyt kertomuksista ja täydentävästä aineistosta selkeära-
jaisia institutionaalisia paikkoja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat tuntei-
den reunaehtoihin. Sitä, millaisille tunteille on tilaa ja ymmärrystä, voi 
päätellä tunneaiheiden kasautumisesta. Kasautuminen ei tarkoita, että 
teema toistuisi kertomuksissa ja kontekstualisoivissa aineistoissa samoin 
sanoin, mutta joidenkin teemojen ympärille kertyy kuvauksia aborttiti-
lanteeseen liittyvistä tunteista. Kertomuksissa esimerkiksi puhutaan ja 
kirjoitetaan toistuvasti raskaaksi tulemisen herättämistä tunteista.

Tunteista puhumiseen ja sisäisyyden tarkkailuun liittyvänä kenttänä voi-
taisiin tarkastella psykologian ja psykoterapian diskursseja ja käytän-
töjä. Sosiologi Janne Kivivuori, joka on kirjoittanut kriittisesti psyko-
kulttuurista, on havainnut alan asiantuntijoiden määrän lisääntyneen ja 
vaikutusvallan kasvaneen (Kivivuori 1992). Siksi olen etsinyt kuvauksia 
abortin tunteista myös tuosta suunnasta. Suomessa psykologian ja psy-
koterapian puheessa ja kirjoituksissa ei ole kuitenkaan otettu juurikaan 
kantaa abortin kokemuksiin. Suomeksi kirjoitetussa psykologisessa kir-
jallisuudessa naisten aborttikertomukset ovat jääneet sivuhuomautuk-
siksi vuoteen 2011 saakka, jolloin ilmestyi psykologi Viveka Kaurasen 
abortin kokeneille, terveydenhuoltohenkilöstölle ja psykologeille suun-

72  Lisäksi kolme kertojaa kuvaa kristillisen Itu-ryhmän Raamattuun pohjautuvaa ryhmäterapi-
aa, jonka lähtökohdat poikkeavat psykoterapian perinteistä uskonnollisen sisältönsä vuoksi.
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nattu kirja Abortti ja siitä selviytyminen (Kauranen 2011)73. Monesta 
muusta elämänkriisiksi luokitellusta aiheesta – vaikkapa erosta, lapsen 
syntymästä tai synnytyksen jälkeisestä masennuksesta – on tarjolla run-
saasti psykologista asiantuntijakirjallisuutta ja populaaripsykologista 
kirjallisuutta. Näihin elämän vaikeisiin erityiskohtiin suunnattua psy-
koterapeuttista apua on myös saatavilla. 

Etsin aborttiin liittyvää kirjallisuutta ja käytäntöjä itse sekä tiedustelin 
asiaa Kätilöopistossa pitkään sairaalapastorina työskennelleeltä Cari-
ta Pohjolan-Pirhoselta, Väestöliitossa seksuaaliterapeuttina toimineelta 
Tuula Emakselta sekä yksityiseltä psykoterapeutilta Hanna Rauanhei-
molta 2006 ja 2007. He valittelivat asiallisen informaation ja hyvien 
käytäntöjen puutetta. Kesällä 2009 kuulin Suomen Mielenterveysseuran 
kriisityössä työskentelevältä tuttavaltani, että aborttiin liittyvää terapi-
aa ja vertaistukiryhmiä olisi alettu nyt kehittää ainakin Suomen Mielen-
terveysseurassa, SEXPO:ssa ja Helsingin Tyttöjen Talolla. Tiedusteltuani 
asiaa vain Helsingin Tyttöjen Talolla ideointi oli johtanut ryhmän koko-
amiseen. Tämänkään ryhmän ”aiheena se [abortti] ei suoraan ollut vaan 
enemmänkin ajatus oli voimaannuttaa ja luoda uskoa tulevaan. Asia kui-
tenkin oli reilusti esillä ja jokainen osallistuja tiesi, miksi hänelle ryhmää 
ehdotettiin.” (sähköpostiviesti Tyttöjen talon työntekijältä 26.11.2009).

Huolimatta siitä, että Suomessa ei voi sanoa olevan institutionalisoituneita psy-
kologisia puhetapoja tai käytäntöjä abortin kohtaamiseen, aborttiin liittyviä 
puhetapoja voidaan tarkastella myös psykopuheen kontekstissa. Kivivuoren 
mukaan voidaan puhua arjen psykologisoitumisesta eli psykologisten termi-
en ja sitä myöten arvojen ja uskomusten leviämisestä ihmisten väliseen kom-
munikointiin (Kivivuori 1992; 1999). Aineistossani tästä kertoo esimerkiksi 
jo se, että abortista puhutaan ja kirjoitetaan ”traumana” tai ”traumaattisena 
kokemuksena” sekä kertomusaineistossani että kontekstualisoivassa aineistos-
sa. Abortti voidaan lisäksi nähdä kriisinä, joka johtaa henkilökohtaiseen kas-
vuun. Psykopuhe ei kuitenkaan ole aineistoni tunnepuheen ainoa muoto, vaan 
sen rinnalle sitä vahvistamaan tai sen jatkeeksi asettuu myös muita enemmän 
tai vähemmän institutionalisoituneita puhetapoja ja käytäntöjä. Aborttikoke-
musta käsitellään kertomuksissa paitsi perinteisen terapian myös esimerkiksi 
rituaaliterapian ja uskonnollisen ryhmäterapian keinoilla, kuten kuvasin edelli-
sessä luvussa. Psykologisen puheen kietoutuessa uskonnolliseen kuvataan hen-
kilökohtaista kasvua myös henkisenä tai hengellisenä kasvuna.

73  Viveka Kauranen otti minuun yhteyttä keväällä 2010 ja ehdotti yhteistyötä abortista selviy-
tymiseen liittyvän tietokirjan käsikirjoituksen työstämisessä. Luin ja kommentoin käsikirjoi-
tusta, mutta en valitettavasti ehdi käsittelemään Kaurasen kirjaa tässä, sillä se ilmestyy vasta 
muutamaa viikkoa ennen tutkimustani.



166

8.1. Raskauden pelosta yllätysraskauksiin

Etsin aineistostani tunteita sekä teonsanoilla että tunteisiin liittyvillä sanoil-
la. Ensimmäisellä haulla huomioin laajasti tunteita ja tuntemuksia: mukaan 
tarttuivat niin ruumiin kokemuksiin liittyvät ilmaukset kivusta nautintoon 
kuin elämäntilanteeseen ja parisuhteeseen tunneilmaisuja käyttävät arvi-
oinnitkin. Tarkastelen Eeva Jokisen tavoin tunteita, tuntuja ja tuntemuksia 
sekä ruumiillisina että älyllisinä tapahtumina (Jokinen 1996, 25). Olen va-
linnut esiteltäväksi sellaisia kuvauksia tunteista, jotka ovat tärkeitä naisten 
toiminnan mahdollisuuksien kannalta aborttitilanteissa. Lähtökohtaisesti 
en erittele psyykkisiä tunteita ja ruumiin tuntemuksia vaan noudattelen 
tunteiden käsitteistössäni aineistoni ääntä, jossa nämä sekoittuvat toisiinsa 
monin tavoin. Analyysin selkeyden sitä vaatiessa erottelen kuitenkin psyko-
logiset tunteet ja ruumiin tuntemukset erilleen toisistaan.

Aloitan analysoimalla, kuinka tunteilla tunnustellaan yllätysraskauden 
pyörteeseen ja abortista päättämisen pakkoon joutuvaa itseä. Aborttiin 
johtava raskaus kuvataan aineistossa lähes aina yllätyksenä, jopa järky-
tyksenä74. Poikkeuksena tästä ovat vain muutamat vanhemmat kertomuk-
set, joissa raskaaksi tulemista pelätään jatkuvasti sekä ne kertomukset, 
joissa lapsi on haluttu, mutta aborttiin päädytään sikiöseulan jälkeen75. 
Kuten kuvasin jo päätökseen liittyvässä luvussa (luku 3), on raskauden-
pelko ollut hedelmällisyysikäisten naisten elämään tiiviisti liittynyt asia 
ennen kuin ehkäisyvälineet tulivat laajasti saataville. 

Mutta parhaat vuoteni, siis v. 1954–1979 elin taukoamattomassa ras-
kaaksitulon pelossa ja kyyneleitä riitti. En nauttinut sukupuolielämäs-
tä, en lapsen odotuksesta enkä äitiydestä. (Helvi)

Kun HUS:n naistensairaalan hallintojohtaja Maija Haukkamaa pohdiskelee 
Seuran aborttijutussa erityisesti ehkäisyä käyttämättömien naisten raskau-
denkeskeytysten syitä, hän viittaa menneisyydessä vallinneeseen yleiseen 
raskaudenpelkoon ”terveenä” tunnetilana. 

Olisiko kyse siitä, että arvomaailma ja tapa toimia ovat muuttuneet. 
Välinpitämättömyys on lisääntynyt, ja terve raskauden pelko näyttää 
olevan joillakin naisilla väistynyt. (Seura 25.2.2005)

74 Myös Itu-projektin ryhmiä mainostetaan yllätysraskauden kokeneille.

75  Sikiöseulan jälkeen tehtyjä abortteja kuvataan kahdessa kertomuksessa, lisäksi kahdessa 
vanhemmassa kertomuksessa abortti tehdään terveydellisistä syistä lääkärin suosituksesta. 
Näissä neljässä kertomuksessa en löytänyt keskinäisiä yhteneväisyyksiä riittävästi analysoi-
dakseni niitä omana kategorianaan.
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Raskaudenpelko on Haukkamaan tulkinnassa ikään kuin kulttuurisesti 
tiedetty naisten normaali tunnetila, jotain, joka näyttää nyt väistyneen 
ainakin joillakin naisilla. Tilalle tulleeksi asenteeksi hän esittää välinpi-
tämättömyyden. Kertomusaineistoni pohjalta näyttää pitävän paikkan-
sa, että naiset eivät enää pelkää raskaaksi tulemista samalla tavalla kuin 
ennen, vaikka huoli ehkäisyn toimivuudesta onkin esillä. Vaikka pelkoa 
raskaudesta ei kuvata uudemmassa aineistossani, se vie vanhemmissa 
kertomuksissa nautinnon raskaudesta, äitiydestä ja sukupuolielämästä 
eli seksistä, jotka kerrotaan keskeisinä ruumiillisina toiminnan muotoi-
na. Helvi kirjoittaa eläneensä pelossa. 

On merkillepantavaa, että 2000-luvun keskustelussa raskaudenpelko esite-
tään normatiiviseen sävyyn toivottavana tunteena, joka voisi estää epätoivo-
tut raskaudet. Aiempi pelko on ollut seurausta ehkäisyvälineiden huonosta 
saatavuudesta ja seksikasvatuksen vähyydestä tai poissaolosta. Pelon takaisin 
toivominen muistuttaa ajatusta naisten synnytyshalun vähenemisestä syynä 
lisääntyneisiin abortteihin (HS 9.2.1999, ks. myös analyysini luvussa 5.4.) 
siinä mielessä, että kummassakin muotoilussa lisääntyminen ja ehkäisy pa-
lautetaan naisten vaistomaisiin tunteisiin, ei vaikkapa naisten tietoon, tah-
toon, elämäntilanteeseen tai naisten ja miesten keskinäisiin neuvotteluihin. 
Kun tunteista esitetään yleisiä toiveita, tullaan rivien välissä esittäneeksi väi-
te, että naisten tunteet ovat nimenomaan yhteistä omaisuutta joihin voidaan 
vaikuttaa, ja joihin on syytä vaikuttaa, jotta abortit vähenisivät. 

Kulttuurintutkija Sara Ahmed on analysoinut pelkoa tunteena, jonka voi 
nähdä järjestävän ruumiillista ja sosiaalista tilaa suhteessa toisiinsa. Hän 
toteaa pelon olevan ennakointia, joka vähentää toimimisen tilaa ja va-
pautta. (Ahmed 2003 192, 199.) Tämä toimijuuden rajoittuminen on lu-
ettavissa selvästi vanhemmista kertomuksista. Toive paluusta raskauden-
pelkoon ja pelon ohjaamaan toimintaan ei kuitenkaan näytä realistiselta 
ennusteelta nyky-Suomessa. Osassa kertomuksia kuvataan sen sijaan niin 
vahvaa luottamusta omaan ruumiiseen ei-raskaaksi-tulevana, että ras-
kaaksi tuleva ruumis näyttäytyy lähes itsestä irrallisena toimijana, jota 
kertojan on vaikeaa tunnistaa omakseen. Jarnan kertomuksessa luotta-
mus saa toiveajattelun sävyn.

Vahinko tapahtui ollessamme avokin kanssa reilaamassa usean kuu-
kauden ajan. Ehkäisy petti, eikä ulkomailla tiennyt, mistä olisi saanut 
katumuspillerin. Koska ajan ei pitänyt olla ovuloinnille suotuisa, pää-
timme luottaa onneen ja jatkaa matkan loppuun saakka. Kuukautiset 
vain odotuttivat tuloaan, ja heti kotiin päästyämme kiiruhdin raskaus-
testiin aivan paniikissa ja raivoissani: kuinka minun mukava, tutuksi 
luulemani ruumiini voi tehdä tällaisen tempun? (Jarna)
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Jutta kuvaa kertomuksessaan tajunneensa kolmannen abortin kohdalla 
konkreettisesti asian, jonka hän on autuaallisesti unohtanut: oman biologi-
sen ruumiinsa todellisuuden.

Muistutus mulle siitä vaan, et ai niin, et mä oon biologinen olento, ja 
et ai niin, et mä oon nainen, et mähän voin synnyttää lapsia. Mä oon 
ollu niin menttaalinen. Mä en oo tajunnukkaan. Mut nyt tän viimesen 
aikana mä aloin käsittää. (Jutta)

Raskaus ei siis aineistossani ole nykynaisen odotushorisontissa jatkuvasti häily-
vä asia vaan jotain, jonka mahdollisuus omassa ruumiissa on saattanut painua 
taka-alalle, tai joka on jopa lähes tyystin unohtunut. Yllätyksen ja järkytyksen 
tunteita voi tarkastella tätä mentaliteetin ja ruumiin hahmottamisen muutos-
ta vasten. Raskaus saattaa nousta esiin aiempaa dramaattisemman katkoksen 
elämään luovana tapahtumana. Yllätysraskauden kokemus ja ilmaisu nousevat 
aineistossani esiin ilmapiirissä, jossa ehkäisystä on tullut merkittävä osa naisen 
lisääntymisen säätelyn todellisuutta. Tätä kuvaa omaan ruumiiseen sijoittuva 
luottamus, joka osassa kertomuksia näyttää olevan voimassa myös silloin, kun 
ehkäisy on ollut sattumanvaraista, tai sitä ei ole ollut. Ennen ehkäisyvälineiden 
todellisuutta ei ole ehkä ollut mahdollista myöskään unohtaa ruumistaan, erot-
taa ”mentaalista ja biologista” toisistaan niin vahvasti, kuin Jutta tekee. 

Eeva Jokinen toteaa tutkimuksessaan Sari Laukkariseen viitaten, että 
Suomessa näyttäisi olevan vähintään kaksi äitiyden haluamisen kon-
tekstia: yhtäältä vuosisadan alkupuolella syntyneet, suuriin ikäluokkiin 
kuuluvat naiset, jotka ovat koko elämänsä pelänneet raskaaksi tulemis-
ta, toisaalta nuorempaan sukupolveen kuuluvat, joiden keskuudessa ras-
kauden pelko on harvinaista (Jokinen 1996, viittaa Laukkarinen 1993). 
Myös aineistoni kertomukset näyttävät vahvistavan tämän jaon. Luot-
tamuksessa omaan ruumiiseen ja ”biologian unohtamisessa” heijastuu 
luottamus naisen aseman muuttumiseen siihen suuntaan, että elämää 
voi rakentaa ja toimijuutta suunnata omien intressiensä mukaan ilman 
lisääntymisruumiin väliintuloa. Ehkäisyn pettäminen ja suunnittelema-
ton raskaus rikkovat monessa kertomuksessa tätä kokemusta ruumiista 
omien intressien toteuttamisen lähtökohtana ja välineenä. 

Keskustelussa abortista toivotaan toisinaan takaisin aikaa ennen nyky-
aikaisia ehkäisyvälineitä. Koska abortti koetaan ja muotoillaan eettisesti 
ja poliittisesti hankalaksi kysymykseksi, tarvitaan sen vastapainoksi mie-
likuva jostain helpommasta. Aineistossani sellaiseksi piirtyy kuva ajasta, 
jolloin lisääntyminen – ja siitä pidättäytyminen – sujuivat spontaanis-
ti ja naisten luonnollisten tunteiden varassa. Kahdessa kertomuksista 
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harmitellaan sitä, että tietoisuuden lisääntyessä ruumiista ja ehkäisystä 
raskaaksi tulemisen spontaani mahdollisuus on vähentynyt. Ehkäisy-
välineiden kehittymisen vaikutuksia ruumiin mahdollisuuksiin luetaan 
kahdella tavalla: ehkäisyvälineiden ja niiden järkevän käytön myötä on 
poistunut paitsi pelko, myös hedelmöittymisen entinen spontaani yllä-
tyksellisyys. Toivetta paluusta spontaaniin entiseen ei kuitenkaan liitetä 
puheena oleviin abortteihin päättyneisiin raskauksiin.

Kuten monessa muussakin kertomuksessa myös Esin kirjoittamassa narra-
tiivissa raskauden herättämä äkillinen kontrollin menettämisen ja vierau-
den tunne kulminoituu itkuun.

Vaikka tulos olikin jo selvä, sen näkeminen on puhdas, valtava val-
koinen pläjäys kasvoille. Miten tässä näin kävi? Ei kai minulle voi 
näin käydä? Eihän minulle voi näin käydä!  Kuin olisin pudonnut 
jyrkänteeltä. Jotain peruuttamatonta on tapahtunut ja takaisin ei 
voi kääntyä. Itken ja huudan. Tuntuu samalta kun joskus unessa 
kun jotain kauheaa tapahtuu. Itkusta ei tule loppua tunteihin. Olen 
joutunut väärään elämään! (Es)

Raskauden yllätys rikkoo useimmissa kertomuksissa sitä, mikä koetaan elämän 
ja ruumiin normaalina jatkumona ja rytminä aiheuttaen järkytyksentunteita, it-
kunpuuskia, hämmennystä ja tunteita unessa tai painajaisessa elämisestä. Huo-
mionarvoinen asia on, että tällaiset tunteet, jotka helposti ajatellaan joko naisen 
yksityisinä mielenliikkeinä tai universalisoidaan naisen elämään ja biologiaan 
kuuluviksi, voidaan nähdä historiallisessa kontekstissaan. Tunteisiin raskauden 
alkaessa vaikuttavat paitsi hormonit, kertojan elämänhistoria ja nykyhetken 
konteksti, myös se, millaiseksi ympäröivä sosiaalinen maailma muotoilee nais-
ten elämiä poliittisilla ja materiaalisilla reunaehdoilla – ehkäisyvälineiden saata-
vuus ja abortin mahdollisuus ovat näistä konkreettisimpia esimerkkejä.

Yllätysraskauden tunnekuohut saavat kertomuksissa usein seurakseen järkeviä 
ja naiselle itselleen oikeita päätöksiä. Tunteet eivät silti välttämättä ehdi laantua 
eikä unessa elämisen tuntu loppua ennen kuin päätös abortista on tehtävä. 

8.2. Päättämisen tuntu, tunteet ja tieto

Kertomuksissa kuvataan raskaaksi tullessa kasvavaa tietoisuutta omasta 
kehosta ja sen mahdollisuudesta tulla raskaaksi. Niissä puhutaan ja kir-
joitetaan raskauden tuomista tunteista ruumiissa: hämmennyksestä ja jär-
kytyksestä, mutta myös nautinnosta ja raskauden virittämästä suuntautu-
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misesta tulevaisuuteen. Yhtäältä tunneilmaisut johdattavat huomioimaan 
niitä kohtia, joissa toimintaa aborttitilanteissa luonnehtii onnistunut päät-
täminen, jossa reflektiivinen tunnetoimija tunnistaa omat arvonsa ja va-
litsee oikean suunnan. Toisaalta tunneilmaisujen kautta nähtynä abortin 
päättäminen ja läpieläminen kuvautuu joskus myös mahdottomuutena ja 
vaikeutena, hämäryytenä, loputtomana epäröintinä, tunteiden ylivaltana, 
toiminnan estymisenä ja masennuksena. Yhtenä päättämisen tunnustelun 
lajina tarkastelen, kuinka naiset kuvaavat raskautta äitiyden mahdollisuu-
den aukeamisena ja toisaalta sitä, kuinka raskaus voi näyttää itsen rajan, 
sen, mitä itse ei voi eikä halua olla, millaiseksi itseä ei voi kuvitella.

Päätöksenteosta kertoessaan osa naisista kuvaa aborttia ennen kaikkea 
käytännöllisenä, myös perheen talouteen liittyvänä ratkaisuna. Näissä ku-
vauksissa ei esitetä tunneilmaisuja ratkaisun yhteydessä.

Minulla oli kaksi lasta; esikoinen täyttänyt kesällä 2 v ja huhtikuussa 
syntynyt pikkuveli. Kuukautiset jäivät pois ja asia oli selvä: olin jäl-
leen raskaana. Niskassamme kaksi asuntolainaa, minä äitiyslomalla, 
ja mies juuri vaihtanut työpaikkaa heikommin palkattuun. Ja uudessa 
rivitaloasunnossamme vain yksi lastenhuone! (Tupuna)

Päätöstä kuvataan siis myös järkeen perustuvana tai huolellisesti pohdittuna ar-
viona omasta tahdosta ja abortin moraalista (ks. Jarnan kuvaus päätöksestään 
luvussa 6). Tunteilun ylittävä järkiratkaisu esitetään toisinaan selvänä valinta-
na, jossa tunteiden poissaolo päätöksestä kerrotaan suoraan tai rivien välissä. 
Päädyimme raskauden keskeyttämiseen ainoastaan järkisyistä, Tara kirjoittaa 
sikiöseulontaa seuranneesta aborttipäätöksestään, jonka hän kuvaa tehneensä 
miehensä kanssa. Taran kirjoittamassa kertomuksessa kuten parissa muussakin 
järkipäätöstä kuvaavassa kertomuksessa tunteita kuvataan kuitenkin abortin 
jälkeen, tehdyn päätöksen ja abortin kokemuksen jälkiarvioiden yhteydessä. 

Kertomuksissa, joissa tunteita kuvataan jo päätöstä tehdessä, ovat siki-
öön liittyvät tunteet ja äitiyden tunnustelu merkittävässä roolissa. Näis-
sä tilanne esitetään valintatehtävänä järjen ja tunteiden välillä. Maria 
kirjoittaa ”hirveästä” tilanteesta, jossa tulee raskaaksi toipuessaan ma-
sennuksesta ja tavattuaan juuri uuden miesystävänsä. Kuvaus aikaisem-
man kielteisen aborttikannan muuttumisesta aborttia ymmärtäväksi ei 
ole aineistossa ainoa laatuaan. 

Tajusin että lopullinen päätös kuuluisi minulle. En olisi halunnut 
olla siinä tilanteessa. En olisi halunnut joutua tekemään niin vai-
keita päätöksiä.
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Tilanne oli hirveä. Olin koko nuoruuteni ollut abortinvastainen. En 
ollut ikinä ajatellut, että ehkäisy voisi pettää niin, ettei sitä huomaa. 

Olin rypenyt masennuksen kourissa vuoden, enkä jaksanut huolehtia 
itsestäni. Kuinka siis olisin pystynyt huolehtimaan pienestä vauvasta. 
”Lapsen isään” olin vasta tutustumassa, enkä voinut kahden viikon tut-
tavuuden jälkeen olla vakuuttunut siitä, että tämä kantaisi oman osansa 
vastuusta. Olin itse ollut yksinhuoltajaperheen lapsi, enkä halunnut lap-
selleni samaa, enkä halunnut itse yh-äidiksi. Yliopisto-opiskeluni olivat 
vasta aluillaan, enkä edes tiennyt mitä todella haluaisin opiskella. Tuol-
loin en ollut myöskään opiskeluvaiheessa töissä, joten taloudellinen ti-
lanteenikaan ei ollut kovin kehuttava. Mitä kauemmin mietin, sitä kau-
emmin sikiö kasvoi sisälläni ja sitä enemmän siihen kiinnyin. (Maria)

Maria kuvaa haluttomuuttaan hankalaan päätöksentekoon. Hän listaa syitä 
siihen, miksi lapsen saaminen on mahdotonta. Pohtiessaan asiaa hän huo-
maa samalla kiintyvänsä sisällään kasvavaan sikiöön. Kiintymys tekee päät-
tämisestä yhä vaikeampaa. Kertomus kuvaa tunteita, jotka kulkevat järkevän 
päätöksen vierellä kuin sitä häiriten. Maria kuvaa ”järjen tasolla” tapahtu-
vaa huomiointiaan, joka kulkee erillään siitä, mitä ”tunnetasolla tapahtuu”: 
rakkaus ”pikkupähkinään” alkaa, ja tunteikas kommunikointi piirtää esiin 
syntymättömän lapsen, jolle Maria yrittää itkien selittää päätöstään.

Järjen tasolla päätös abortin tekemisestä tuntui selvältä. Tunnetasol-
la ei. Minulla oli ollut vauvakuume jo pitkään, vaikken miestä ollut 
halunnutkaan. Järjen tasolla näin gynekologin ultraäänitutkimuksessa 
vain cashewpähkinältä näyttävän solukasan. Tunnetasolla tuo pikku-
pähkinä oli minulle jo oikea ihminen, jota olin alkanut jo rakastaa. 
Muistan tuijottaneeni vatsaani peilistä useita kertoja päivässä. Silit-
telin vatsaani ja yritin puhua sikiölle järkeä. Itkin ja pyytelin anteeksi 
sitä, etten pitäisi häntä sisälläni. Selitin uudestaan ja uudestaan miten 
vaikea ja mahdottomalta tuntuva tilanne on. (Maria)

Kertojista ne, jotka haluaisivat äidiksi, kuvaavat raskauden tunteitaan mo-
nivivahteisesti. Anni päätyy aborttiin vaikeassa tilanteessa kuten Mariakin. 
Hänelle päätös on vielä vaikeampi. Raskaana oleminen saa kertomukses-
sa ihmeen kaltaisen hohteen. Annin kokemus ”siunatusta tilasta” tuntuu 
ruumiissa lämpimänä, hyvänä ja pehmeänä olona. Se muuttaa olemusta 
”äidilliseksi” ja tuntuu näkyvän ulospäin. Anni kirjoittaa ”luokitelleensa 
tuntemuksensa keholliseksi” ja itsensä ”jotenkin enemmän henkiseksi olen-
noksi”. Hän tekee erottelun raskauden tunteiden ja oman päätöksensä vä-
lillä kuten Mariakin kuvatessaan tunteiden tason ja järjen tason ristiriitaa.
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Raskaana ollessani koin, että olen todella ”siunatussa tilassa”. Oli 
lämmin, hyvä ja jollakin tavalla pehmeä ja äidillinenkin olo. Näytin-
kin jotenkin erilaiselta. Koin lämpöä alaselässäni ja kevyen painon 
tunteen alavatsassa. Keholleni raskaus oli kuin toiveiden täyttymys. 
Koin, että se on juuri sitä mitä kehoni kaipaa. Tein ehkä sen virheen, 
että luokittelin nämä tuntemukset kehollisiksi, ja itseni jotenkin enem-
män henkiseksi olennoksi. Ja siksi kai uskalsin viimein tehdä valinnan 
abortin puolesta. En ymmärtänyt, kuinka paljon raskaus minua oli 
kokonaisuudessaan muuttanut. (Anni)

Annin tekstissä emotionaalinen kokemus on vahvasti merkittyä. Raskauden 
kokemuksesta tulee erityistä toistuvilla pienillä sananvalinnoilla, tila on to-
della siunattu, raskaus on täyttymys, juuri sitä, mitä keho kaipaa. Marian 
ja Annin kertomuksissa tunteilla kuvatataan – ja kuvauksella luodataan ja 
luodaan – suhteita: suhdetta omaan ruumiiseen, suhdetta syntymättömään. 
Anni kertoo raskauden avaamasta laajemmasta sosiaalisten suhteiden ver-
koston mahdollisuudesta, suvun jatkumosta sekä omasta paikastaan siinä. 
Hän kirjoittaa myös valinnan toisesta puolesta, siitä, millainen tulevaisuus, 
naisena ja ihmisenä oleminen on nyt mahdotonta, ja kuvaa äitiyshaaveiden-
sa vastaisen valinnan tuottamaa tyhjiötä.

Muutokseen liittyy tuo perspektiivin laajeneminen, jota jo osittain ku-
vasin. Yhtäkkiä hahmotin paikkani maailmassa muuttuneen. En enää 
ollut maailman keskiössä. Olin lenkkinä sukupolvien ketjussa, toiseksi 
viimeisenä lenkkinä, takanani esi-isien pitkä ketju ja edessäni synty-
mätön lapseni, maailmani uusi keskiö. Tuntui mahtavalta olla tuos-
sa uudessa positiossa. Tai se olisi ollut mahtavaa, mutta oivallettuani 
vanhemmaksi tulemisen salaisuuden tuo maailmani uusi keskiö oli jo 
poissa, ja tilalla oli vain ammottava tyhjyys. Valtava, yhtäkkinen kas-
vun harppaus ja siitä syntyneet voimavarat olivat yhtäkkiä vailla koh-
detta. Paluu vanhaan oli mahdotonta, sillä olin muuttunut ja kasvanut 
ulos vanhasta, ja minulle ennen niin tärkeät askareet tuntuivat näper-
telyltä äitiyteen verrattuna. Abortin myötä estin siirtymiseni uuteen 
positiooni, jolloin jäin leijumaan ikään kuin tyhjän päälle, ja olemassa-
oloni tuntui täysin hyödyttömältä ja tarkoituksettomalta. (Anni)

Anni kuvaa tarkasti, millaiseen positioon uusi tilanne olisi hänet asetta-
nut: itsen sijasta maailman keskiössä olisikin lapsi. Toiveikkaat tunteet 
äitiydestä kutovat samalla kuvaa vanhan ja uuden väliin asettumises-
ta ja vahvasta tulevaisuuteen suuntautumisesta, joka ilman lasta ker-
rotaan mahdottomaksi. Äidiksi tulo ja äitiys kuvataan uutta luovana, 
ihmeiden täyteisenä ja merkittävänä toimintana. Äitiys näyttäytyy toi-
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mijuutena; suuntautumisena ja osallisuutena sosiaaliseen, jotka abortti 
katkaisee. Lapsesta tulee kertomuksessa tulevaisuudenperspektiivi ja 
suvusta kehys, jossa tämä uuteen astuminen voi tapahtua. Tunteiden 
kautta juurrutetaan itseä paitsi ideaalikertomukseen äitiydestä, per-
heestä ja suvusta myös perheeseen instituutiona, jonka uusintamisen 
kautta löytyy itsen ja yhteisön tarkoitus.

Marian ja Annin kertomuksissa sekä muissa kertomuksissa, joissa kuva-
taan raskaana olemista positiivisilla tunneilmaisuilla, ruumis kuvataan 
paitsi tunteiden myös toisenlaisen tiedon lähteenä. Ensiksi analysoimissani 
kuvauksissa raskautuva ruumis oli yllättävä ja järkyttäväkin toiseus, 76 jota 
verrataan tuttuun, ennustettavasti toimivaan (lisääntymisen unohtaneeseen) 
ruumiiseen. Raskautta tarkemmin kuvaavissa kertomuksissa raskautuva 
ruumis tunteineen ja tuntemuksineen kuvataan puolestaan järjen haastaja-
na, ei siis aivan vieraana vaan sellaisena osana itseä, jonka kanssa asioista 
täytyy neuvotella. Ruumiin väistämättömyys liitetään kertomuksissa vais-
toihin ja luontoon. Myös Tuija Virkki kuvaa naisten vihakertomusten ana-
lyysissään tunteiden kertomisesta luonnonvoimina ja järjen vastakohtana. 
Hän tulkitsee tämän jatkumona filosofisen keskustelun Platonista ja Sok-
rateesta lähtevälle jatkumolle, jossa tunteiden käsitettiin kuuluvan sielun 
alempiin, eläimiltä periytyviin osiin, sielun ylemmän osan, järjen, hallitessa 
näitä passiivisia ja reaktiivisia mukautumisia (Virkki 2004, 44–45).

Vaikka ruumista kuvataan luonnonvoimana, se ei suinkaan ole irral-
laan sosiaalisesta vaan tulee kertomuksissa juuri ihmisten välisen yh-
teisyyden välineeksi. Ruumiseen liitetyn luonnon kautta aborttikerto-
muksissa rakennetaan sosiaalista: suhdetta itseen, syntymättömään ja 
toisiin ihmisiin. Tunteiden kautta kuvataan ruumiin merkittävää halua 
ja tuon halun kiinnityskohtia toisiin ihmisiin ja laajempiin yhteyksiin. 
Halusta olla äiti kirjoitetaan myös haluna kuulua sosiaalisen maailman 
järjestykseen, josta Anni kirjoittaa toiveena kuulua ”esi-isien ketjuun”. 
Raskaana olon tunteiden kautta kirjoitetaan siis esiin sosiaalisen maail-
man ja itsen mahdollisuuksia hahmottelevaa, rakentavaa ja ennakoivaa 
toimijuutta. (Vrt. Riis & Woodhead 2010, 52–53.) 

Tunteellinen toimijuus on lomittaista ja yhtäaikaista – vaikkakin usein 
ristiriidassa – järkeilyn ja päättelyn kanssa. Hyvinkin emotionaalisissa 
kertomuksissa kertojat kuvaavat yhtä aikaa älyllistä prosessointia: Anni 

76  Nekin naiset jotka järkyttyvät raskaudesta ja ovat abortistaan varmoja, tunnustelevat 
kyllä kertomuksissa raskauden tunnetta ja äitiyden mahdollisuutta: Nautin yhden yön 
siitä tunteesta, että olin raskaana. Seuraavana päivänä soitin lääkärille ja tilasin ajan 
keskustellakseni raskaudenkeskeytyksestä. Tummatukka 
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kertoo itsensä luokittelemisesta henkiseksi ja tämän luokituksen ristirii-
dasta ruumiin tunteiden kanssa. Maria erittelee tarkasti järjen ja tunteen 
tasoja kokemuksessaan. 

Tunteiden ja järjen kiihkeässä dialogissa ei aina päädytä tyydyttävään ratkai-
suun. Maria on kertomuksen kirjoittamisen hetkellä tyytyväinen vaikeaan 
päätökseensä. Anni kaipaa vielä kertomusta kirjoittaessaankin auktoriteet-
tia, joka olisi tukenut hänen tunteitaan raskaudesta sekä hänen tulkintaan-
sa noiden tunteiden moraalista ja kannustanut tekemään lapsen.77  

Keskusteltuani abortin tehneen lääkärin kanssa jälkeenpäin hän sanoi, 
että usein vastaanotolle tuleva nainen vaikuttaa siltä, että hän on sel-
keästi tehnyt päätöksensä, eikä hän lääkärinä halua ruveta päätöstä 
kyseenalaistamaan. En tiedä, miltä itse vaikutin, mutta olin kaikkea 
muuta kuin varma päätöksestäni aborttia edeltävillä vastaanottokäyn-
neilläni. Ja luulen, että niin on moni muukin. Epävarmuuttaan ei vain 
mielellään näytä. Minusta on lisäksi arveluttavaa jättää kertomatta 
naiselle toimenpiteen mahdollisista vaikutuksista tai rajata ne tekni-
siin: ”vuotoa voi olla ensin hieman, mutta kipuja ei yleensä, ja olet 
työkykyinen jo seuraavana päivänä” –tyyppisiin toteamuksiin. Vaikkei 
mentäisi hengelliselle puolelle tai eettisiin kysymyksiin, voisivat lääkä-
rit sentään kertoa naisen biologiasta ja vaistotoiminnasta, joka ohjaa 
ennen kaikkea suojelemaan jälkikasvua. Ja siitä, mitä luonnollisten 
viettien vastainen toiminta voi ihmisen keholle ja psyykelle aiheuttaa. 
Biologia kai sentään kuuluu puhtaan lääketieteen piiriin.

Luin myös netistä, että kun kymmenelle aborttia harkitsevalle naisel-
le oli tehty sikiön yksityiskohtaisesti näyttävä (ilmeisesti 3D-) ultra, 
naisista vain yksi oli päätynyt aborttiin. Omat kaksi epämääräistä 
ultraäänikuvaani saivat minut tuntemaan valtavaa ylpeyttä lapsesta, 
ja huomasin, että ne vaikuttivat myös lapsen isään, jolle näytin en-
simmäistä ultraäänikuvaa. Jos lapsen näkisi tarkasti jo idullaan, se 
edistäisi kiintymisen syntymistä, jolloin moni abortti ja murhenäytel-
mä jäisi näkemättä. (Anni)

Annin tunteista tulee kertomuksessa asioiden todellista olemusta koskevan 
tiedon ja moraalisten johtopäätösten lähde. Oman ruumiin kokemukset 
eivät jää sisäiseen tunnusteluun ja omaan kertomukseen, vaan Anni yleis-
tää ne naisen biologian ja vaistotoiminnan tasolle ja päättelee siltä poh-

77  Anni kertoo myös rukoilleensa aborttipäätöksen yhteydessä useaan otteeseen Jumalalta 
merkkiä siitä, mihin suuntaan ratkaisu pitäisi tehdä. Rukoilemista ennen aborttipäätös-
tä kuvaa pari muutakin kertojaa.
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jalta, millaista teknologian tukemaa visuaalista informaatiota naisille pi-
täisi aborttitilanteissa tarjota, ja millaiseen suuntaan heitä pitäisi ohjata. 
“Murhenäytelmä”-ilmaisulla hän vahvistaa ajatusta aborttiin sopivista 
tunteista. Kertomuksessa naisten tunteet uskottaisiin mieluusti sellaisen 
auktoriteetin haltuun, joka vahvistaisi tiedollisesti kokemuksen raskauden 
ja naiseuden suhteesta ohittamattoman luonnollisena. Annin emotionaali-
nen kokemus ei johda haluun ymmärtää naisten erilaisia tunteita ja tilan-
teita vaan vakuuttumiseen tunteiden ja ruumiillisuuden antaman opetuksen 
yleistettävyydestä. Tämä ajatus naisten tunteiden ja etiikan oikeasta suun-
nasta esitetään myös Armahdettu ja vapahdettu -työkirjassa, jonka pohjal-
ta toimivaan Itu-ryhmään Anni on osallistunut. 

Myös Peppi kuvaa tunteitaan raskaudesta positiivisesti ja pohtii niitä 
suhteessa biologiaan. Hän puolestaan tulkitsee ruumiin tiedon – jota 
kutsuu myös alitajunnaksi – raskaaksi tulemisesta auttaneen nopeassa 
päätöksenteossa. Peppi esittää kertomuksessa vertauksen oman ruumiin 
ja eläinnaaraan tuntemusten välillä. Toisin kuin Annin kertomuksessa 
ruumiin kuvataan viestivän tuntumien tasolla kulkevaa tietoa. Johto-
päätökset siitä on tehtävä itse. Tuntemusten ja järjen välinen hierarkki-
nen tehtävänjako siis säilyy selvänä.

Muistelen sen kuukauden ajan jonka olin raskaana tunteneeni itseni 
hyvin rauhalliseksi ja seesteiseksi kaikista muutoksista ja stressistä 
huolimatta. Luulen että se johtui raskaudesta, uskon myös että tun-
sin silloin rakastellessamme että hedelmöittyminen tapahtui. En ole 
varma voiko nainen tuntea nuo asiat, jotkut muut eläimet kyllä voi. 
Joidenkin lajien naaraat eivät parittele toista kertaa jos hedelmöitys 
heti onnistuu. Luulen että tiesin raskaudesta koko ajan ja mietin eri 
vaihtoehtoja alitajuisesti, siksi lopullinen päätös oli mahdollista tehdä 
niin nopeasti lääkärissä käynnin jälkeen. (Peppi)

Tunteiden ja ruumiin kautta kuljetaan kertomuksissa siis useampaan 
kuin yhteen suuntaan. Ruumis ja sen tuntemukset sekä tarkemmin nime-
tyt tunteet otetaan tiedon lähteiksi, niillä pohjustetaan omaa päätöstä tai 
omaa eettistä toimijuutta. Tunteita ja ruumiin tuntemuksia tulkitsemalla 
voidaan perustella paitsi omaa ratkaisua myös ymmärrystä todellisuu-
den rakentumisesta. Tästä voi seurata myös toiveita siitä, miten todelli-
suuden pitäisi rakentua. Se, miltä ruumis tuntuu, on perusta sille, mitä ja 
millaisia suhteita haluaa, millaiset suhteet ja teot ovat oikeita ja sillekin, 
millainen naiseus tai toiminta naisena on hyvää. Tunteilla oikeutetaan 
siis poliittisia ja uskonnollisia näkemyksiä – ehdotuksia yhteisen maa-
ilman tai jopa tuonpuoleisen järjestämiseksi. Toisaalta tunteet voidaan 
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kokea vain yksityisinä jopa niin, että abortin kokemuksen jakaminen 
voi vaikuttaa mahdottomalta. Tätä analysoin vielä luvun lopussa esitel-
lessäni kertomuksissa ilmeneviä tunteiden jakamisen mahdollisuuksia. 
Samalla analysoin sitä, millaisia ehdotuksia tunteista naiset kohtaavat 
kertomuksissaan neuvotellessaan päätöksistään toisten kanssa.

8.3. Tunteet ristiriitojen kuvaajana

Raskauden tunnustelu kerronnassa merkitsee aborttipäätöksen kanssa 
ristiriidassa olevien halujen, mahdollisten maailmojen ja intentioiden hah-
mottamista. Raskaustunteilla hahmotetaan itsen ja suhteiden rakentumista 
sekä sitä, mitä abortissa koetaan katkeavan ja jäävän kesken. Ristiriitaisten 
tunteiden kuvaus ei jää vain raskauden kuvaukseen. Se toistuu abortista 
päättämisen ja abortin reflektoinnin yhteydessä niin usein, että sen merki-
tyksiä on syytä analysoida hieman lisää.

Katjan kertomuksessa, jota lainasin laajasti jo uskontoanalyysissä, ku-
vataan aborttia edeltävät tunteet päätöksen taisteluparina. Tunteiden ja 
järjen äänen voi kertomuksessa lukea – ja melkein kuulla – epätasapainoi-
sena, lähes riitaisena keskusteluna.

Koko ajan yritin vakuutella itselleni, että teen oikein, teen oikein. Minulla 
ei ole muuta mahdollisuutta kuin abortti, ei ole, ei ole, En voi enää lisää 
vaikeuttaa elämääni. Minulla on oikeus tehdä se. En päästänyt luontai-
sia abortinvastaisia tunteitani pinnalle. Painoin ne alas, alas, alas…Sinne 
mieleni syvyyksiin, josta ne tunteet eivät kuitenkaan koskaan häviä.

Selviää vaan seuraavaan päivään kun ei anna niiden nousta.

Minulle kyllä sanottiin gynen polilla, että aina voi perua, vaikka sa-
mana aamuna, jos siltä tuntuu. Se oli jälkeenpäin ajateltuna kyllä ihan 
hyvä, että oli se mahdollisuus. En kuitenkaan ajatellut perua, koska 
olin tappanut sellaiset tunteet. (Katja)

Katja ei nimeä tunteitaan. Äänekäs sisäinen dialogi kuitenkin paljastaa 
jotain niiden paikasta ja energiasta. Tunteet ovat sitkeitä ja voimakkaita, 
ne pitää saada vakuuttumaan päätöksen oikeutuksesta, ne ovat syvällä, ja 
ne halutaan pitääkin siellä. Samalla niiden kanssa taistelu tuntuu turhalta 
– ne eivät koskaan häviä. Tunteet kuvataan jälleen luonnonvoimana. Ne 
voidaan voittaa vain järkeäkin järeämmillä keinoilla: tunteet on täytynyt 
tappaa aborttitilanteessa ja kertomuksessa eteenpäin pääsemiseksi.
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Kuten muissakin kertomuksissa, joissa aborttiin päädytään ristiriitaisin tun-
tein, myös Katjan kertomuksessa oman toiminnan uudelleen arviointi ja itsen 
hyväksyminen vaatii aikaa ja tunteiden käsittelyä jälkeenpäin. Katja käsittelee 
tunteitaan ammattilaisen avulla intensiivisessä psykoterapiassa, jossa “minulle 
alkoi valjeta asiani ja mihin olin ajautumassa. Siitä alkoi toipumiseni, kun aloin 
antamaan itselleni anteeksi asioita, eikä vähäisin niistä ollut abortti”. 

Surutyö-sanaa käytetään kuvaamaan abortin jälkeistä tunteiden käsit-
telyä seitsemässä kertomuksessa. Kolmessa kertomuksessa puhutaan 
tai kirjoitetaan aborttiasian työstämisestä. Ennen tämän tutkimuksen 
kanssa samoihin aikoihin ilmestyvää kirjaa Abortti ja siitä selviytymi-
nen (Kauranen 2011) ainoa löytämäni maininta naisten aborttitunteista 
suomenkielisessä psykologiakirjallisuudessa on Soili Poijulan Surutyö-
kirjassa (Poijula 2002). Catherine E. Foote ja Arthur W. Frank lukevat 
surutyötä psykologisena käsitteenä ja käytäntönä, jonka yksi tarkoitus 
voi olla normalisoida ja nopeuttaa surun käsittelyä. He vertaavat surua 
kuolemaan, joka on pyritty länsimaissa eristämään omaan lokeroonsa, 
jotta se ei rikkoisi ja häiritsisi normaalia elämää (Foote & Frank 1999). 
Surun työstämistä terapiassa kuvataan Katjan kertomuksessa asiana, 
joka auttaa hoitamaan arkiset velvollisuudet. Muissakin kertomuksis-
sa työstäminen auttaa joko takaisin arkeen, tai lopputuloksena saattaa 
jopa ”selvitä jaloille[ni] ehjempänä ja onnellisempana ihmisenä” (Ella). 
Voisi siis sanoa, että niissä kertomuksissa, joissa ”tehdään surutyötä”, 
se muodostuu reitiksi eheään subjektiuteen ja maailmassa toimimiseen.

Aborttiin liittyvä suru on kuitenkin kulttuurissamme vielä monimutkai-
sempaa kuin muut kuolemaan liittyvät surut. Abortissa menetettyä synty-
mätöntä ei useimmiten tulkita kuolleeksi läheiseksi eikä abortin kokenutta 
kohdella ihmisenä, joka on menettänyt omaisensa. Koska abortissa sureva 
ei saa surulleen yhteisöllistä vahvistusta, Soile Poijula kutsuu aborttiin liit-
tyvää surua ”äänioikeudettomaksi” (Poijula 2002). Ehkä tämän ristiriitai-
suuden vuoksi aborttiin liittyvää surua ei ole juuri diagnosoitu eikä medika-
lisoitu: post abortion -syndroomasta tai abortin jälkeisestä masennuksesta 
kirjoitetaan lähinnä Pro Life-liikkeen teksteissä. 

Surua monimutkaistaa myös abortin laillisuuden kysymyksen läsnäolo. 
Katjan kuvaama tunnetyö johtaa oivallukseen omista oikeuksista Suomen 
laissa. Sitä, mitä Poijula kuvaa yksilön psykologiaan vaikuttavaksi äänioi-
keudettomuudeksi, voisi rikastaa historiallisilla huomioilla. Se, että abortin 
oikeuksien puolesta on täytynyt taistella lähihistoriassa, on tehnyt abor-
tista oikeuksiin liittyvää toimintaa jopa siinä määrin, että aborttiin liitty-
vien tunteiden saatetaan kokea uhkaavan tuota oikeutta. Analysoidessani 
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naisten tunteita olen saanut palautetta vanhemmilta feministinaisilta siitä, 
että aborttikysymystä tulisi käsitellä nimenomaan vain naisten oikeutena ja 
puhtaasti sellaisena. Tätä on perusteltu sekä sillä, ettei abortinvastustajille 
pitäisi antaa lisää argumentteja taisteluunsa, että sillä että abortti ei edes 
ole kovin ihmeellinen asia. Abortti voidaan siis nähdä oikeuksiin liittyvänä 
jopa siinä määrin, että se halutaan strategisesti erottaa tunteista.

Harva enää tuntee tai muistaa myöskään naisia, jotka olisivat kuolleet 
tai vammautuneet laittomissa aborteissa. Olen keskustellut tutkimuk-
sen aikaan ihmisten kanssa, jotka muistavat lapsuudestaan lähipiirin 
naisten vaikeuksia saada laillinen abortti tai heidän kotikutoisia ras-
kaudenkeskeytyksiään. Abortin laittomuuden ajan kokeneet vanhem-
man sukupolven naiset eivät kuitenkaan välttämättä jaa kokemuksiaan 
seuraaville sukupolville ainakaan osana omia lisääntymiselämäkerto-
jaan (ks. esim Nätkin 1997, 172–173). Tämä rakentaa eroa sukupolvi-
en välille.  Abortti on tunnekokemuksena erilainen laittomuuden ajalla 
eläneille kuin 1970-luvun lakimuutoksen jälkeen syntyneille ihmisille. 
Abortin laittomuuden ja laillistamisen puolesta taistelun historia raken-
taa silti vieläkin osaltaan ideoita siitä, mitä tunteita aborttiin liittyy, ja 
millä tavalla aborttiin liittyvistä tunteista (ei) voi puhua.

Aborttiin liittyville tunteille ei siis ole juuri tilaa feministisessä retoriikassa tai 
yhteisöllisissä rituaaleissa, eikä abortin tunteista ole tarjolla suomeksi juurikaan 
psykologisia käsitteellistyksiä. Silti – tai ehkä juuri retorisen tilan ahtauden ta-
kia – vahvat oletukset aborttiin liittyvästä surusta ja traumasta määrittävät 
kertojien tunnekokemuksia. Kertomuksissa aborttiin oletetaan liittyvän surua, 
ja raskaiden tunteiden puuttuminen herättää hämmennystä. Veera kirjoittaa 
abortin jälkeen päällimmäiseksi tunteeksi ihmetyksen. Hänen suhtautumistaan 
aborttiin kuvaa parhaiten yllätys siitä, että raskaita tunteita ei tulekaan.

Päällimmäisenä tunteena kaikesta silloin tapahtuneesta on minulla 
ihmetys. Ihmettelen sitä, miten kevyesti olen abortin sivuuttanut. En 
ole jäänyt sitä vatvomaan enkä murehtimaan, vaikka vatvominen ja 
murehtiminen kuuluvat luonteeseeni.

Olen myös hyvin herkkä. Suhtaudun asioihin hyvin tunteenomaisesti. 
Olen myös mestari tuntemaan syyllisyyttä kaikesta mahdollisesta ja 
mahdottomasta.

Siksi minusta on hyvin outoa, miten helpolla olen itseni tästä päästä-
nyt. En ole tuntenut syyllisyyttä, en itkenyt enkä murehtinut asiaa sen 
enempää. En syitä enkä seurauksia. 
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En, vaikka olen periaatteessa sitä mieltä, että abortti on hyvin väärin. 
Se on elämän tappamista. Uskonnollinen en ole enkä kuulu kirkkoon, 
mutta aborttia vastustan. Aiemmin suhtautumiseni oli erilainen. Mut-
ta sitten kun minusta tuli äiti, aloin tajuta, miten ihmeellisestä asiasta 
on kyse kun lapsi saa alkunsa ja syntyy. Abortti alkoi tuntua aika ko-
valta ratkaisulta. Siis noin yleensä.

Miksi en ole asiaa jäänyt murehtimaan? Onko se itsesuojelua? Vai 
onko vain kyse siitä, että abortti oli niin itsestään selvä ratkaisu. En 
edes pohtinut mitään muuta vaihtoehtoa.

[…] 

Jossain syvällä mielen perukoilla se kuitenkin on. Ja aina silloin täl-
löin ajattelen, että minua siitä vielä rangaistaan. Että luonto rankaisee. 
(Veera)

Veeran kuvauksessa omista tunteistaan kuuluvat myös muissa kertomuksis-
sa esille tuleva hahmotus: tunteellisuus on moraalista ja oikein. Susannan 
kertomuksessa tämä kuvataan vielä voimakkaammin moraalisin äänenpai-
noin. Oikeilla tunteilla kertojaminästä tehdään moraalinen hahmo: ”Myös se 
että olen surrut niin paljon, on merkki siitä että osaan rakastaa. En ole välin-
pitämätön, se on nimittäin mielestäni synneistä ehkä raskain”. Aborttiin liitty-
vät moraaliset tunteet eivät kertomusten mukaan voi olla mitä vain tunteita. 
Katumuksen tunteen puutetta ihmetellään monessa muussakin kertomuksessa. 
Ihmetys ei aineistossani ole tuntemus, jonka voisi liittää abortista koettujen 
moraalisten tunteiden listalle.  Paitsi ihmetystä myös helpotusta ja iloa kat-
sotaan tarpeelliseksi piilotella toisilta, esimerkiksi Jarnan kertomuksessa, jota 
analysoin lääkärikohtaamisten kuvausten yhteydessä kuudennessa luvussa.

Veera kirjoittaa siitä, kuinka tunteet voivat vaikuttaa siihen, millaisena mo-
raalisena toimijana kertoja näkee itsensä. Hän kuvaa usealla lauseella, mil-
laisena hän on tuntenut itsensä. Veera tietää, mitä hän on: tunteellisuuden 
ja herkkyyden lisäksi abortinvastainen, periaatteellinen ihminen. Omalle 
kohdalle sattuvan välttämätön raskaudenkeskeytys ja siitä seuraavat tun-
nelmat saavat tämän aikaisemman tutun minän näyttäytymään oudossa 
valossa. Kokemus itsestä toimijana muuttuu, horjuu ja sitä koetaan tar-
peelliseksi punnita uudelleen. Veera pohtii, kuinka hän lastensa syntymää 
arvostavana äitinä voi päästää itsensä näin helpolla. Katja uskoo pitkän te-
rapian jälkeen, että ei ole murhaaja. Hän ymmärtää, että Elämässä kun on 
sellaisia pakkotilanteita, jolloin ei ole hyviä ratkaisuja olemassa – on vain 
tehtävä joku päätös, jonka sen hetkisellä tietämyksellä ajattelee oikeaksi.
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Katjan kertomus päättyy helpotuksen kuvaukseen. Helpotuksen tuo it-
sen hahmottaminen tilanteissa toimivana eettisenä ihmisenä, ja siihen 
päätyminen vaatii tunteiden kanssa tehtävää työtä ja tunneasiantuntijan 
apua. Veeran kertomuksessa tunteet jäävät ikään kuin auki. Kertomuk-
sessa ei kuvata sitä, millainen itsestä on myöhemmin tullut. Sitkeää ih-
metyksen tunnetta, joka on Veeran kertomuksen keskeinen teema, voi 
kuitenkin tarkastella myös toiminnan laatuna: pysähtymisenä, itsen uu-
delleen arviointina, vaikean tilanteen ja omien arvojen muutoksen kes-
tämisenä ja merkitysten auki jättämisenä suhteessa aborttiin, jonka arvo 
usein pyritään määrittämään irrallaan eletyn elämän yhteyksistä.78

Sekä Veera että Katja ovat äitejä abortin tehdessään ja kuvaavat tunteitaan 
suhteessa äitiyden tunteisiin. Myös lähes kaikissa muissa kertomuksissa 
aborttiin liittyviä tunteita pohditaan suhteessa äitiyden tunteisiin. Soili Poi-
julalla on ymmärtävä ratkaisu abortin tekijän suruun äidin suruna:

…ajatus siitä, että abortoinut nainen kokee äidin surua, on estetty. 
Tämä johtuu piilopäätelmistä, joiden mukaan abortoijat ovat itsekkäi-
tä, koska he asettavat oman hyvinvointinsa potentiaalisen lapsen edel-
le. On hyvä uudelleenmäärittää abortin jälkeinen surullisuus äitiyteen 
liittyväksi suruksi. Naisen äidinvaisto suojeli tulevia lapsia keskeyttä-
mällä nykyisen raskauden. (Poijula 2002, 172)

Aineistoni valossa on toisinaan kyse lähes päinvastaisesta asiasta. Äi-
tiyden tunteiden ja ajatusten läsnäolo on hämmentävää aborttia tah-
tovalle, joka ei halua tai kykene ottamaan elämäänsä joko lainkaan 
äitiyttä tai ainakaan lisää sitä. 

Uskontososiologit Ole Riis ja Linda Woodhead kuvaavat tunnejärjes-
telmän (emotional regime) käsitteellä kestäviä tunnejärjestyksiä, jotka 
vaikuttavat yksilöihin muotoillen, mitä he voivat tuntea ja millä tavoin, 
miten tunnettua on mahdollista ilmaista ja miten tämä vaikuttaa sosiaa-
lisiin suhteisiin ja toiminnan mahdollisuuksiin. Olennaista on myös, että 
tunnejärjestykset voivat rajoistaan huolimatta ajautua muutoksiin, epä-
tasapainoon ja hajaannukseen (Riis & Woodhead 2010, 10–11, 53).

78  Filosofi Sara Heinämaa kuvaa kirjassaan Ihmetys ja rakkaus Maurice Merleau-Pontyn 
käsitystä ihmetyksestä passiivisuutena affektiivisen havainnon osalta. Tämä pysähdys 
tekee mahdolliseksi suhteutua havaintoon uudella tavalla. Tässä tulkinnassa ihmetys 
on filosofista vastuuta (Heinämaa 2000, 105). Nostan esiin tämän näkökulman ihme-
tykseen yhtenä mahdollisuutena laajentaa retorista tilaa sille, mitä abortin tuottama 
pysähdys voisi tarjota eettisen toiminnan jäsentämiseksi uudella tavalla.
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Aborttiin liittyy vahvoja sukupuolittuneita uskomuksia ja tunteita, jot-
ka näyttävät paitsi kiinnittyvän äitiyden merkityksiin ja tunteisiin myös 
asettuvan niiden kanssa ristiriitaan. Aborttikertomukset viidenkymme-
nen vuoden ajalta tuovat esille naisten elämässä tapahtuneita muutok-
sia, mutta myös sitä, mikä on muuttunut hitaasti: aborttiin liittyvät ja 
naisten kertomat tunnejärjestykset kantavat mukanaan kuvia ja ideaa-
leja sellaisesta naiseudesta ja äitiydestä, joita on vaikeaa sovittaa yh-
teen nykynaiseuden kokemusten kanssa. Tätä ristiriitaista kohtaa naiset 
joutuvat aborttitilanteissa toisinaan pohtimaan yksin, sillä kokemuksia 
abortista ei ole kovin helppoa jakaa.

8.4. Tunteiden jakamisen halu

Ruumiillisuuden tunteminen, sellaisena kuin naiset sitä kuvaavat, voi-
daan tulkita oman sisäisyyden tarkasteluna, ulkoisten mahdollisuuksien 
kuvitteluna sekä elämäntilanteen ja suhteiden hahmotteluna. Abortit 
kuvataan kertomuksissa tilanteina, jotka saavat kertojat suhtautumaan 
vakavasti ruumiinsa ja mielensä havainnoimiseen sekä paikantumiseen 
yhteisten merkitysten maailmassa. Se on melkein kaikille aineistoni ker-
tojille käännekohta, joka tuntuu vaativan selityksiä ja havahduttavan 
kysymään oman toiminnan merkityksiä. Mutta kuinka toiset ihmiset ja 
toisten merkitysten maailma suhtautuvat naisen ruumiiseen ja tunteisiin 
aborttitilanteissa? Olisiko toisten suhtautumisella jotain tekemistä sen 
kanssa, kuinka huolellisesti naiset kuvaavat tunteitaan ja pohdintojaan 
sekä perustelevat ja oikeuttavat aborttipäätöksiään? 

Päätöksistä kertovassa luvussa analysoin, miten tärkeää tunteiden jaka-
minen voi olla omaehtoiselle päätöksenteolle. Tarkastelin myös, kuinka 
suhteiden ja omien tunteiden jakamisen kautta tapahtuvasta aborttiin 
päätymisestä voi tulla eettistä, elämään merkityksiä antavaa toimintaa. 
Kuvatessani, kuinka aineistoni rakentuu suhteessa lääketieteen kent-
tään, pohdin miten lääkäreiden oletukset aborttiin liittyvistä tunteista 
sekä lääketieteen positio aborttietiikan asiantuntemusta tuottavina dis-
kursseina ja institutionaalisina käytänteinä, rajaavat mahdollisuuksia 
kokea ja toimia aborttitilanteessa. 

Uskontoon liittyvät analyysiesimerkit risteävät kaikista selkeimmin tässä 
luvussa esiin piirtämäni emootioiden kentän kanssa. Kirjoittajat ja haas-
tateltavat, jotka kuvaavat raskautta ja syntymää pyhänä, aborttia syntinä, 
abortin tekoa syyllisyyttä herättävänä sekä abortin jälkeen tehtäviä rituaale-
ja, lähestyvät kokemuksiaan juuri tunteiden kuvauksen kautta. Uskontoon 
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liittyvä tunteiden kokeminen ja kehystäminen on kertomuksissa sosiaalista 
toimintaa: siitä, mikä tuntuu pyhältä, miltä abortti väärintekona tuntuu, 
mikä abortissa on syvästi koskettavaa ja merkittävää, sanallistetaan muun 
muassa keskusteluissa papin tai terapeutin kanssa, Itu-ryhmässä ja rituaali-
terapiassa toisten ”omia tunteita” ja ”omaa pyhää” etsivien kanssa. Emoo-
tioiden ja uskonnon kentät limittyvät siis aineistossani sisällöllisesti: uskon-
non ja tunteiden rakentamaa toimijuutta on mahdotonta ruotia kokonaan 
erilleen toisistaan. Terapian ja uskonnon alueet toimivat toistensa lomissa 
myös asiantuntijakenttinä tarjotessaan välineitä ja käsitteitä abortin jälkei-
seen ”surutyöhön” ja ”paranemistyöhön”.

Ronjan kertomuksessa uskonnon ja terapian kenttien limittyminen tulee 
monipuolisesti kuvatuiksi: ennen aborttia hän kuvaa keskusteluita papiksi 
opiskelevan siskonsa, perheterapeuttitätinsa ja Väestöliiton seksuaalitera-
peutin kanssa. Abortin jälkeen hän hakee apua Mielenterveysseuran Os-
viitasta,79 kirkosta jumalanpalveluksista ja keskusteluista suntion kanssa, 
sielunhoitotapaamisista papilta sekä shiatsuterapeutiltaan. Hänelle päätös 
on vaikea, ja abortti aiheuttaa masennusta, siksi apujoukkojakin tarvitaan 
paljon. Apua haetaan useasta paikasta myös Katjan ja Susannan kertomuk-
sissa. Kuvasin jo uskontoanalyysissäni sitä, kuinka uuden yhteyden löytä-
minen itseen on näiden kertomusten käännekohta. 

Uudistunutta keskusteluyhteyttä itseen ja omien tunteiden hyväksyntää 
etsitään eri tahoilta. Tärkeimmäksi kuvataan se, että kokemuksesta voi 
puhua jollekulle. 1950-luvulla tehdyn puoskariaborttinsa jälkiseurauksia 
pohtiva Meeri ja 1990-luvulla aborttiin päätynyt Tiina kuvaavat sitä, miltä 
tunteiden jakamisen mahdottomuus tuntuu, ja mitä se aiheuttaa.

Sen jälkeen jouduin Naisten klinikalle putsaukseen. Käsittely oli hir-
veän raakamaista. Sairastuin ja olin osastolla hoidossa melkein kuolin 
komplikaatioihin. Syvä henkinen lama seurasi minua tapahtuman jäl-
keen. Syytin itseäni, kauhea häpeä ja syyllisyyden tunne olivat raskas 
taakka. Yritin kävellä puolialastomana että kuolisin pois. Kenellekään 
en voinut puhua, en edes huonetovereilleni. (Meeri)

hva: Niin, että sulle tulee, ni että sä voit ajatella, että se[järkyttävä koke-
mus] on ikäänku haava, joka pyrkii parantumaan, mutta se trauma on 
se, et sulle tulee ulkopuolelta jotaki, joka niinku jyrää sen haavan yhä uu-
destaan ja uudestaan auki. Et sanotaan, että traumatisoituneella ihmisellä 
niinku ajatukset rullaa sitä samaa. Lopultahan se usein onkin, et se on se 

79 Osviitta on Mielenterveysseuran matalan kynnyksen apupaikka elämänkriiseihin.
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sama kehä. Mut mun ajatus on se, et ihminen on niinku sosiaalinen 
olento, että ne tulee ulkopuolelta ne kehykset, jotka laittaa sut niin-
ku toistamaan semmosta jotain. Et se traumatisoituminen tapahtuu 
sitten niinku myöhemmin. Ku esimerkiksi niinku abortin suhteen 
niin traumatisoituminen tapahtuu, kun sä yrität keskustella siitä ja 
sä et onnistu keskustelemaan. Tai, tai joku vastaa sulle sanomalla, 
että aina sulle kaikkee tapahtuu tai

hja: Niin, niin.

hva: ..tai sitten joku sanoo, että omapa oli vikas, että...

hja: Niin, niin. Ootsä niinku, onks sulle tullu tollasta palautetta kau-
heesti sitte, tai miten?

hva: No itseasiassa mää en oo siitä mun abortista keskustellu kauhees-
ti kenenkään kanssa. (Tiina)

Tiina puhuu siitä, kuinka abortin tunteista voi traumatisoitua, jos niitä ei 
pysty jakamaan, tai jos ei tule ymmärretyksi. Meeri kirjoittaa tunteistaan 
uudelleen toisen aborttinsa jälkeen, johon hän on päätynyt laillisesti kuljet-
tamalla suljetussa kuoressa aborttilääkärille hänelle suositellulta mielisai-
raalan lääkäriltä saadun ”paperin”, psykiatrisen lausunnon.

Ei ollut taaskaan ketään kellekkä olisin saanut kertoa tai suurta tus-
kaani purkaa.

Sairastuin taas sekä ruumiillisesti, että sielullisesti. Olin täysin lamassa 
itkin yksin. (Meeri)

Sen, että Meerin on ollut vaikeaa puhua tunteistaan muille, on osin luetta-
vissa abortin tuolloisen laittomuuden ja leimaavuuden piikkiin80. Abortin 
tunteista voi olla vaikeaa puhua myös vuosituhannen vaihteen Suomessa, 
mutta painotukset ovat muuttuneet. Tiinan kertomuksessa vaikeuksien dy-
namiikkaa kuvataan traumatisoitumisen kuvalla. Syytös ei kohdistu tässä 
itseen, vaan Tiina tulkitsee osan abortin haavoittavuudesta syntyvän siitä, 
että muut eivät kuule tai halua kuulla, miltä abortin kokemus on tuntu-
nut. Jarnan kertomuksessa ei kuvata aborttia ja kommunikoinnin puutetta 
traumatisoivana tapahtumana, mutta siinäkin kuvataan, kuinka kertomi-
nen abortista saattaa merkitä sosiaalista hyljeksintää.

80  Yksi vertauskohta ovat ne hiljaisuudet, joita homoseksuaalisuuden laittomuus ja lei-
maavuus on aiheuttanut (Juvonen 2002).
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Se[abortti] on myös tabu; ne muutama ihminen, joille puhuin äidin ja 
avokin lisäksi asiasta, eivät pystyneet vähään aikaan oikein suhtautu-
maan muhun normaalisti. Toinen palautui muutamassa kuukaudessa, 
toinen ei ikinä. Hän taitaa pitää minua edelleen kouluesimerkkinä ih-
misestä ilman moraalia, moraalifilosofi kun on, eikä löytänyt teostani 
mitään periaatetta paitsi kyvyttömyyden sovittautua äidin rooliin... 
(aivan kuin se ei olisi tärkeä moraalisuuden elementti: sen määritys, 
mitkä teot sopivat juuri tähän minuuteen, tai ehkä pikemmin tähän 
minuuksien joukkoon). (Jarna)

Hän kommentoi perustelujani sen suuntaisesti, että ei ikinä voisi ar-
vata, että luen filosofiaa, kun tuommoisia suustani päästelen. No, 
toisaalta en ole kyllä koskaan halunnutkaan kuulostaa formaalilta 
argumentaatioketjulta, ja raskaaksi tuleminen on varsin ruumiillinen 
ja alkukantaisia kauhuja nostattava kokemus. Kuvittelin puhuvani asi-
asta useamman kanssa, mutta kokemukseni kahdesta ensimmäisestä 
ei-ydinperhe-tutusta lannisti täysin. Tajusin, että puhuminen saattaisi 
merkitä laajempien turvaverkkojen repeilyä. (Jarna)

Sofian ja Kaisan kertomuksissa kuvataan toista puolta yksityisistä asioista 
puhumiselle ja tunteiden jakamiselle: omia tunteita halutaan suojata ulko-
puoliselta kritiikiltä.

Ehkä raskain asia, minkä abortti jätti jälkeensä on se, ettemme ole uskal-
taneet puhua asiasta kuin muutamalle ihmiselle. Ainakin minä pelkään 
ihmisten tuomitsevan tai olevan kykenemättömiä ymmärtämään tekoam-
me. Tuntuu ikävältä piilotella asiaa, mutta ainakin toistaiseksi on tuntu-
nut helpommalta olla tuomatta asiaa sen enempää esille. (Kaisa)

Mietin toisinaan miten vanha ensimmäinen lapseni olisi, mutta sen 
enempää en mieti millainen se olisi tai millaista minulla tai meillä olisi. 
Yleensä se tulee mieleen näin ”aha, toukokuu, silloin se olisi tullut. 
Ihan hyvä että ei tullut.”

Tästä (että ajattelen näin tai ultraäänikuvista) en yleensä kerro kenel-
lekään koska luulen että sitä ei ymmärrettäisi. Ne on minun henkilö-
kohtaisia ajatuksia ja aarteita enkä halua kenenkään sanovan niistä 
mitään ikävää. (Sofia)

Aborttiin liittyvien tunteiden jakamisen vaikeutta kuvataan kertomuksis-
sa suhteessa kumppaniin sekä suhteessa ystäviin ja vanhempiin. Monessa 
kertomuksessa kritisoidaan sitä, että aborttiin ei ole tarjottu jälkihoitoa, 
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vaikka kahdessa kertomuksessa tällaista sairaalassa kerrotaankin tarjotun. 
Osassa kertomuksia etsitään omalle kokemukselle turhaan heijastuspintaa 
kirjallisuudesta ja internetistä. Internetistä löytyviä näkemyksiä kuvataan 
koviksi ja rankoiksi ja niiden kerrotaan lisäävän surua ja häpeää. Aineistos-
sa on Jarnan lisäksi vain kaksi kertojaa, jotka sanovat tai kirjoittavat, että 
oikeastaan erityistä tarvetta jakaa abortin kertomusta ei ollut.

Kertomuksissa kuvataan tätä kokemuksen ja tunteiden jakamisen tar-
vetta sekä suhteissa rakkaisiin että suhteessa asiantuntijoihin ja insti-
tuutioihin. Tässä puutteessa – sekä niiden kohtien kuvauksissa, joissa 
jakaminen tuleekin mahdolliseksi81 – heijastuu abortin kokemuksesta 
puhumiseen liittyvä yksityinen ja intiimi sävy. Samaan aikaan tulee 
kuitenkin nähtäväksi, että kyse ei ole mistä tahansa intiimistä ja yksi-
tyisestä asiasta, joita on tapana jakaa läheisten ja ystävien kanssa, ja 
joiden setvimiseen voi suhteellisen helposti hakea apua, jos oma sieto- 
tai käsityskyky pettää. Kuten Jarna kuvaa: abortin kokemuksen jaka-
minen voi olla niin vaikeaa, että siitä kertomiseen saattaa liittyä pelko 
turvaverkkojen repeilystä. Tästä poikkeuksena aineistossani kerrotaan 
Itu-ryhmän vertaistuesta, jossa tunteita saa jakaa, mutta niiden nimeä-
miselle ja oikealle suunnalle on olemassa selkeä raami.

Puhumisen vaikeus, jota Jarnan kertomuksessa kutsutaan tabuksi, ei 
tarkoita, että abortin tunteista vallitsisi kulttuurissamme täysi hiljai-
suus. Abortin kokijan saatavilla on netissä, lehdissä ja keskusteluissa 
näkemyksiä siitä, millaisia tunteita abortista oikeastaan kuuluisi tuntea. 
Kertomukset kuvaavat toistuvasti sitä, miten kokijat vertaavat toisten 
abortin kokemuksia ja tunteita omiinsa. 

Siis onko tämä minulle vain yksi tarina muiden joukossa? Olen tätä 
kirjoittaessani yrittänyt kaivaa kaikki tunteet esiin, muitakin on var-
maan, mutta eivät ilmaannu. 

Ja nyt kun kirjoitan, ulkoa ja sisältäpäin tulevat tunteet sekoittuvat: 
mitä oikeastaan ajattelen itse, mitä ajattelen että minun pitäisi tun-
tea? Mitä muut kirjoittavat? Miltä minun kirjoitukseni näyttää niiden 
rinnalla? Onko se karkea? Tunnenko enemmän tai vähemmän kuin 
muut? Tai kuin tässä kerron? Miksi edes yritän tätä kaikkea mitata? 
(Es)

81  Esimerkkejä kokemuksen onnistuneesta jakamisesta aineistossani on päätöksentekoa, 
lääkärikohtaamisia ja uskontoa analysoivissa poiminnoissa.
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Halu jakaa aborttiin liittyviä tunteita, kokemukset jakamisesta ja sen puut-
teista kuvaavat raskaudenkeskeytyksen merkityksen sosiaalista muotoutu-
mista. Samalla jakamisen halu on kuva siitä, millaiseksi merkityksenanto 
muotoutuu, kun siihen tarjoutuvat diskursiiviset tilat muodostuvat ensi-
sijaisesti kieltojen ja normien kautta. Aineistoni kertojat eivät halua jakaa 
abortin kokemustaan suinkaan vain sen takia, että se olisi koettu traumaat-
tisena. Ahdistuksen, syyllisyyden, häpeän ja katumuksen lisäksi vaikeasti 
jaettaviksi kuvataan myös hämmennystä ja ihmetystä, helpotusta ja iloa. 

Negatiivisten tunteiden jakamisen mahdollisuuksia tarjoutuu kertojille kui-
tenkin hieman enemmän. Ainakin, jos surua ja katumusta on valmis työstä-
mään, siihen löytyy myös vertaistukea ja apua. Aborttikokemuksen jakamisen 
vaikeuksista saattaa seurata lamaantumista ja masennusta erityisesti sellaisissa 
kertomuksissa, joissa aborttiin on päädytty ristiriitaisin tuntein tai tilanteen pa-
kottamana äitiyshalusta huolimatta. Pohdinnan ja tunteiden jakamisen mahdol-
lisuuden joko yksityisesti tai vaikkapa terapiassa tai vertaistukiryhmässä kuva-
taan sekä helpottavan päätöstilannetta että lievittävän abortin jälkeisiä tunteita 
jopa vuosia tapahtuneen jälkeen. Susannalle terveydenhoitaja, jolle saa itkeä, on 
”pelastava enkeli”. Heli puhuu rituaaliterapiassa koetusta rohkaisevasta kah-
vitauosta ja siitä seuranneesta aborttikokemuksen jakamisesta kaksikymmentä 
vuotta abortin jälkeen (ks. lainaus Helin kertomuksen yhteydessä luvussa 7).

Pelastava enkeli oli äitiysneuvolamme tuttu ja empaattinen terveyden-
hoitaja jolle soitin ja joka otti minut vastaanotolleen. Edes yksi ”viran-
omainen” kuunteli minua, ymmärsi minua, sain siellä itkeä ja minulle 
annettiin nenäliina. (Susanna)

Millaista toimijuutta on tällainen tunteiden ja kokemusten kuulemista ja ymmär-
tämistä kaipaava toimijuus? Autonomisen ja rationaalisen yksilötoimijuuden nä-
kökulmasta kyseessä saattaisi olla ihminen, jota tunteet liikuttavat ilman järjen 
välttämätöntä ohjastusta, ja joka kaivelee sisäisyyttään, tarvitsee toisia alituiseen, 
on fragmentoitunut ja epäitsenäinen. Tällainen luenta abortin kokemuksesta ja 
tunteista lieneekin ollut vallalla. Ainakaan naisten kokemukset ja tuntemukset 
abortista eivät ole juurikaan mahtuneet abortin asiantuntemuspuheen piiriin. 
Ainoastaan katumuksen ja surun tunteet ovat saaneet jonkin verran huomiota 
kristillisen vertaisterapian ja psykologian sisällytettyä ne retoriikkaansa.

Aborttitilanteissa järkeä ja tunteita ei ole mahdollista erotella toisistaan. 
Aineistossani tunteet rakentuvat rinnakkain tietämisen kanssa. Abortin 
kokeneet ja tunteitaan tunnustelevat kertojat eivät ehkä halua ”kuulos-
taa formaalilta argumentaatioketjulta”, ja raskaaksi tuleminen saattaa 
olla ”varsin ruumiillinen ja alkukantaisia kauhuja nostattava kokemus”. 
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Säikähdyksen, itkun, raskaaksi tulemisen tunteiden ja abortin jälkeisten 
tunnereflektioiden tunnusteleva tieto etsii logiikkaa ruumiin ja elämän 
yhteyksistä. Aineistoni naiset ovat dialogeja ja yhteisiä arvoja puhuen ja 
kirjoittaen kohtikurottavia, tilannettaan ja arvojaan tunteiden ja ruu-
miin kautta kartoittavia sosiaalisia toimijoita. Riisin ja Woodheadin so-
siologisessa analyysissä puhutaan tunteista kognitiivisen elämän osittain 
artikuloimattomana kehyksenä. Suuntaudumme maailmaan formaalia 
argumentaatioketjua laajemmalla tarttumapinnalla, joka on tuntevaa ja 
toisiin suuntautuvaa ruumiillisuutta. Tässä tulkinnassa tunteet ja aja-
tukset ovat molemmat enemmän kuin mielen liikahduksia, ne ovat so-
siaalisia tilanteita, jotka muotoutuvat suhteessa siihen, kuinka kussakin 
kontekstissa toimivat toiset reagoivat tunneilmaisuihimme, toimintaam-
me ja aloitteisiimme. (Riis & Woodhead 2010, 16–17.)

8.5. Mitä tunteet tekevät, mitä tunteilla tehdään?

Se, millaisia tunteita muut odottavat abortintekijän tuntevan, näyttää vai-
kuttavan abortinkokijan tunteisiin ja toimintaan. Kertomusaineistooni ei 
kylläkään kirjoittanut naisia, jotka olisivat jättäneet abortin tekemättä ja 
pitäneet lapsen toisten ihmisten mielipiteiden vaikutuksesta. Tutkimuksen 
aikana kenttäpäiväkirjaan merkitsemissäni keskusteluissa olen kuitenkin 
kuullut kolme kertomusta, jossa nainen lääkärin kanssa keskusteltuaan on 
päättänyt pitää lapsen. Yksi näistä naisista oli tyytyväinen ratkaisuunsa, 
kaksi heistä koki jatkaneensa raskauden loppuun vasten todellista tahto-
aan. Aineistossani on naisia, joiden tunteisiin ja jopa päätökseen abortin 
puolesta vaikuttaa mieskumppanin tai lääkärin mielipide. Näissä tapauk-
sissa ja niiden esimerkkien kohdalla, joissa lääkäri esittää, mitä abortin 
hakijan tulisi tuntea, tai ennustaa, mitä hän luultavasti tulee abortin jäl-
keen tuntemaan, puhetta tunteesta voidaan tulkita (asiantuntija)vallan-
käyttönä. Abortinhakutilanteissa naisten ilmaisut omista tunteistaan eivät 
ole samalla viivalla lääkärin ehdottamien tunteiden kanssa, vaan asetelma 
on aborttilain ja sen mukana muotoutuneen institutionaalisen käytännön 
vuoksi aina hierarkkinen. Se, että tunteita ehdotetaan tunnettaviksi, ei 
johda useinkaan ehdotukseen suostumiseen vaan useammin hämmennyk-
seen, strategiseen keskusteluun kuten tunteiden piilottamiseen ja valehte-
luun tai vastarintaan. Naiset tekevät kertomuksessaan tiliä myös läheisille 
ja lukijalle ja ovat usein kriittisiä tunteidensa suhteen. 

82  Kulttuurintutkija Elsbeth Probyn tiivistää trauma-asiantuntijoiden kuvausta traumasta: 
”Trauma on ylitsepääsemätön tunne, että tunteita on liikaa. Affektitulva aiheuttaa ruu-
miiseemme sulkeutumisen halun, halun kääntyä pois.”(Probyn 2005, 224).
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Silloin, kun abortti liittyy muihin elämänkriiseihin tai sen kokeminen aiheut-
taa trauman,  voivat abortinjälkeiset tunteet käydä kohtalokkaiksi. Abortin 
vaikutuksesta sen kokeneen tunteisiin ja hyvinvointiin on saatavissa tutkimus-
tietoa, jossa todetaan itsemurhariskin lisääntyvän abortin jälkeen enemmän 
kuin raskauden tai keskenmenon jälkeen (Gissler et al 1996). Tätä STAKE-
Sin tutkimusta on käytetty Yhdysvaltalaisten abortinvastaisten yhdistysten 
nettisivuilla. Siihen vedotaan myös abortinvastaisessa argumentoinnissa suo-
malaisissa nettikeskusteluissa. Tutkimusta on myös kritisoitu muun muassa 
kontekstualisoinnin puutteesta (mm. Stotland 2001). Viime vuosina on tehty 
määrällistä ja laadullista tutkimusta yhdistäviä analyysejä naisten hyvinvoin-
nista abortin jälkeen (mm. Kero et al. 2004). Näissä on todettu, että abortti 
lisää naisten hyvinvointia pitkällä aikavälillä (ks. myös sivu 130).

Naisten aborttikertomusten kannalta on kiinnostavaa tuoda esille tutkimuk-
sissa havaittujen asioiden seurauksia. Huolimatta Suomessa jo 1996 julkais-
tusta tilastollisesta huomiosta abortin itsemurhaa lisäävistä vaikutuksista li-
sätutkimusta asian kulttuurisista ja yhteiskunnallisista syistä ei ole syntynyt. 
Suomessa ei myöskään ole tehty tutkimusta esimerkiksi aborttiin liittyvästä 
terapian tarpeesta, eikä erityisesti abortin kokeneille suunnattuja terapiapal-
veluita ole ollut tarjolla tutkimuksentekoni aikana. Kristillinen Itu-projekti, 
jonka vertaistukiryhmät tarjoavat apua muun muassa abortin kokeneille, on 
toiminut vuosituhannen vaihteesta lähtien. Aborttiin liittyvää (populaari)
psykologista tai feminististä kirjallisuuttakaan ei ole suomeksi juuri tarjolla. 
Abortin tunteista tehtyä tutkimusta on toki saatavilla muilla kielillä, mutta 
suomenkielisen populaarikirjallisuuden ja tutkimuksen puutteet kertovat ai-
heen marginaalisuudesta tunnekentän asiantuntijapuheissa ja käytänteissä. 

Suomalainen feministinen keskustelu työelämän tasa-arvon painotuksineen 
ei ole myöskään ollut erityisemmin kiinnostunut abortin tunteista ja ruu-
miillisuudesta. Ruumiillisuuden puuttumisesta naisliikkeen keskusteluista 
ja muodolliseen tasa-arvoon keskittymisestä voi seurata tiettyjen naiseri-
tyisten kysymysten vaientamista (Oinas & Ahlbeck-Rehn 2007, 19). Tällä 
tendenssillä lienee vaikutuksensa myös naisten aborttikokemuksiin: samas-
tumispintoja on aineistoni mukaan vähän, ja retoriset tilat abortin tunteista 
puhumiselle ovat kapeita. Esimerkiksi abortinvastaisilla kristillisillä kes-
kusteluilla on vuosituhannen vaihteen suomalaisissa keskusteluissa vahva 
jalansija juuri muiden puhetapojen vähäisyydestä johtuen.

Miksi tunteet ovat tärkeitä abortin kokijan toimijuuden kannalta? Kuten 
esimerkit aineistostani osoittavat, eivät tunteet suinkaan ole yksityisiä. Tun-
teilla luodaan suhteita, perustellaan ja vahvistetaan tekoja, tarjotaan ja evä-
tään (sosiaalisen) elämän mahdollisuuksia nykyhetkessä ja tulevaisuudessa. 
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Otetaan tästä esimerkiksi vielä suru, josta lähdin liikkeelle emootioiden 
kentän hahmottamisessa. Analysoimassani 1999 käydyssä Kirkko & kau-
punki - lehden keskustelussa naisen suru abortin jälkeen tulkittiin viestiksi 
siitä, että nainen on tehnyt syntiä eli väärin (Tuomaala 2001). Myös muissa 
kristillisissä keskusteluissa abortin suru pyritään kytkemään syyllisyyteen. 
Siinäkin diskurssissa, jossa ’abortti on naisen oikeus’, suru saattaa olla häi-
riötekijä. Kun abortti käsitetään naisen positiivista toimijuutta vahvista-
vaksi vapaudeksi, sen oletetaan ehkä sujuvan ilman suurempia tunteiluja 
tai siitä oletetaan seuraavan pelkkää huojennusta ja iloa. Se, että suru näyt-
tää häiritsevän päämääräorientoituneiden aborttidiskurssien polkuja, tai 
että se pyritään paikantamaan osaksi katumusta tai äitiystunteita, osoittaa, 
että kokemusten moninaiset äänet ja niiden tuottamat tavat ajatella ja toi-
mia ovat edelleenkin marginaalissa aborttiin liittyvää puhetta, kirjoitusta ja 
tietoa tuotettaessa. Kun naisten kokemukset ja pohdinnat jätetään toissijai-
siksi, on abortti mahdollista nähdä ’moraalisena’, ’oikeudellisena’ tai ’us-
konnollisena’ ongelmana, joka on jo ratkaistu tai ainakin ratkaistavissa.

Kokemuskertomusten analyysi osoittaa, että aborttiin liittyvät tunteet vaih-
televat abortin kokijoiden välillä. Ne saattavat vaihdella myös yksittäisen 
abortin kokijan kertomuksessa: ambivalenssi on tyypillisempää abortin ko-
kemuksille kuin alusta loppuun samaksi palaava tunne. Joissain kertomuk-
sissa suru sekoittuu helpotuksenhuokauksiin ja riemunkiljahduksiin. 

Stella vertaa keskenmenoon ja aborttiin liittyvää surua. Keskenmeno näyttäytyy 
asiana, jolle itse ei mahtanut mitään, jolloin suru oli puhdasta, eikä siihen liit-
tynyt omaa syyllisyyttä. Hänellä suru abortista on toisenlaista. Siihen itsellä on 
osuutensa, siksi surustakin tulee oman toimijuuden tuottaman syyllisyyden vä-
rittämää. Ero kuvataan kertomuksessa merkittävänä. Stella on surullinen, että 
joutui estämään yhden lapsensa elämän, suruun sekoittuu oman toimijuuden 
ymmärtäminen, oman valinnan painon oivaltaminen ja syyllisyys siitä. Juuri 
tämä tekee Stellan surusta hänen aborttikokemukselleen ominaista surua. 

Toisaalla Stella kuvaa omaa rooliaan aborttipäätöksen teossa näin:

Ehkä mä silloin koin, että mä olin niinkun itsenäinen, moderni nainen, 
joka päättää elämästä. Ehkä se vahvisti semmosta, semmosta tunnetta, 
että naisena voi tehdä myös sellasia päätöksiä, joita varmasti – tai nyt 
en pysty kyllä sanoon – että ei olis varmasti äiti tehny. (Stella)

Kuvatessaan itseään itsenäisenä, modernina, ehkä äidistään poikkeavana 
naisena Stella tulee samalla kertoneeksi aborttiin liittyvien tunteiden ja toi-
mijuuden – ja äitiyden – historiallisuudesta.
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Aineistossani kuvataan pelon kaventavia vaikutuksia elämään ennen ehkäi-
syvälineitten yleistymistä83. Nykykertomuksissa kuvataan yllätystä ja järky-
tystä raskaaksi tulevasta ruumiista ja toisaalta luottamusta ehkäisyn avulla 
toisiin toimiin sopivaksi tehtyyn ja ennakoitavaan ruumiiseen. Kuten ruu-
mista myös tunteita kuvataan omaehtoisena toimijana, joka saattaa hyökyä 
järjen ja suunnitelmallisen elämän tielle ja horjuttaa aiemmin tutun identitee-
tin vakautta. Tunteet kuvataan tekstissä itseen vaikuttavina voimina, mutta 
ne ovat tekstissä myös vakuuttamisen ja vaikuttamisen välineitä. Tunteiden 
kuvauksella korostetaan ja pyhitetään raskauden tilaa ja niillä legitimoidaan 
omaa ratkaisua. Omien tunteiden avulla tehdään tulkintoja raskauden luon-
nollisuudesta ja lisääntymisen moraalista. Tunteilla tunnustellaan sosiaalisen 
maailman ja itsen mahdollisuuksia sekä ennakoidaan tulevan elämän suun-
taviivoja. Ristiriitaisten tunteiden kanssa tehdään myös töitä. Tunteiden työs-
tämiseen haetaan apua psykoterapiasta, muista terapioista ja uskonnollisilta 
asiantuntijoilta. Abortinkokijat kuvaavat tunteitaan paitsi sosiaalista maail-
maa rakentavaksi myös sitä rikkovaksi: abortista koettujen erilaisten tuntei-
den ääneen ilmaiseminen on vaikeaa, joskus jopa vaarallista ihmissuhteille.

Abortin kokemiseen ja siitä kertomiseen liittyy siis voimallisia, poissul-
kevia normatiivisia olettamuksia. Aborttikokemusten oletetaan olevan 
olemukseltaan tietynlaisia, ja vaikka näitä malleja on tarjolla muuta-
ma, suurin osa aineistoni abortin kokeneista ihmisistä tuntee vaikeuksia 
samaistua niihin. Tarjotuista malleista näyttää puuttuvan aborttikoke-
muksen moniäänisyys ja ristiriitaisuus. Vaikuttaa siltä, että aborttidis-
kurssien eri suuntiin painottuva normatiivisuus ei suostu jättämään 
rauhaan edes kaikkein päättäväisintä ja huojentuneinta abortintekijää. 
Jarna kuvaa kertomuksessaan, kuinka sairaalassa abortin jälkeen ”huo-
netovereiden kyyneleet”, ”muiden suru” saa hänetkin ”hyppelehtimään 
käytävällä” kielletyn ilonsa ajamana. 

Pian pääsin takaisin huoneeseen, josta lähdin aamulla. Sain juotavaa 
ja leivänpalan, ja oloni muutti vieläkin paremmaksi. Kylläpä ruoka 
oli hyvää! Hoitajat hymyilivät iloisesti. Toiset naiset itkivät edelleen ja 
pyysivät kipulääkettä, vaikka heidän raskautensa oli ollut paljon lyhy-
empi kuin minun, ja operaatio siten pienempi. Tein omat johtopäätök-
seni kivun erottamattomasta psyykkisyydestä. (En kyllä muutenkaan 
usko mieli/ruumis –erotteluun.) Saatuani luvan kävellä oloni kohentui 

83  Stellan kertomuksessa: äiti on semmosen naisen kasvattama, joka on niinku eläny nuo-
ruutensa tuhatkaheksansataaluvun lopussa ja äiti on syntyny tuhatyheksänsataaluvun 
alussa. Että mä oon saanu sellasen hyvin varovaisen kasvatuksen tähän ja semmosen, 
että miehii ei jollain lailla niinku...Sillon ei ollu ehkäsykeinoja eikä muita, ku äiti oli 
nuori, eli tavallaan sitä raskautta piti niin paljon pelätä.
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loistavaksi. Raskauden oksetus, turvotus ja väsymys olivat poissa, ja 
tunnistin taas oman ruumiillisuuteni tunnut. Muiden surun keskellä ei 
voinut hehkuttaa onneaan, joten hyppelehdin käytävää eestaas type-
rissä läpsyvissä tohveleissa. (Jarna)

Poijulan ehdotuksen abortin surun nimeämisestä hyvän äitiyden suruksi voi 
nähdä uudenlaisena keskustelun avauksena aborttitunteisiin. Siinä aborttia ei 
nimetä synniksi eikä abortin tekijää palauteta (katuvaksi) syntiseksi kuten tar-
kastelemassani kristillisessä diskurssissa, vaan abortin tekijän suru määritellään 
positiivisen naisidentiteetin osaksi. Silti hänenkin esityksessään naiseuden suhde 
äitiyteen jää purkamatta. Näin ohitetaan ne abortin teot ja tunteet, jotka liit-
tyvät naisen itseen, omaan tahtoon ja elämään, haluun olla olemassa itselleen 
olematta joku jollekin toiselle, haluun olla ihminen olematta äiti. Kummassakin 
rajauksessa surusta tunteet ovat kuitenkin helposti tunnistettavissa ja liitettävis-
sä naisten perinteisiin rooleihin. Asia, jota näissä tapauksissa ei katsota tarpeelli-
seksi kyseenalaistaa, on se, että abortin tunteita kokee nimenomaan nainen. 

Useissa kertomuksissa samaistutaan tunteisiin, joita abortista kuuluukin tun-
tea. Osa kertojista ei myöskään arkaile tehdä henkilökohtaisesta tunnemaa-
ilmastaan vahvoja poliittisia johtopäätöksiä. Vaikka aborttiin liittyvä tuntei-
den diskurssi on voimakasta ja sukupuolittavaa, tämä ei tarkoita, että abortin 
kokeneiden tunteet ja toimijuus rajautuisivat vain ulkoisista diskursseista kä-
sin. Abortin kokijat elävät emootioiden normien keskellä niistä neuvotellen 
ja niitä vastustaen. Tunnejärjestyksen rajalinjat eivät silti jousta loputtomiin: 
kertomuksissa kuvataan tunteita, joille kertoja ei saa arvostusta, huomiota 
tai edes tule kuulluksi. Emootioiden rajat tulevat näkyviin retorisen tilan – 
kuulluksi tulemisen, ymmärtämisen ja vakavasti ottamisen – loppumisena 
(vrt. Code 1995, ix–x). Silloin, kun omalle tunteelle ei löydy peiliä, vaaroiksi 
kuvataan traumatisoitumista ja suojaverkkojen repeilyä.

Tavat, joilla tunteet järjestyvät, ja joilla ne järjestävät kertojien elämää 
aborttitilanteissa, muodostavat selkeärajaisia paikkoja, mutta nuo paikat 
ovat myös liikkeessä ja ne koetaan eri tavoin.  Naisten kokemat ja tarvit-
semat vapauden ja toiminnan tilat eivät ole keskenään samanlaisia. Jarna 
kuvaa sairaalan aborttiosastoa paikkana, jossa aborttiin liittyvät tunteet 
kohtaavat ja haastavat toisensa. Abortista seuraava ilo ja huojennus pur-
kautuvat toiminnaksi, jota nolottaa näyttää toisten abortin kokeneiden 
näyttäessä tunteiden toista puolta. Ronja kuvaa tunteitaan ja toimintaan-
sa pyhiinvaelluksella, jonne palasi siksi, koska lapsikin oli saanut alkunsa 
vastaavalla taipaleella. Hänelle pyhiinvaelluksella koetut tunteet ja siellä 
konkreettisesti koettu rististä luopuminen olivat merkittäviä raskaasta ja 
ristiriitaisesta aborttikokemuksesta toipumisen kannalta.
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Koska kaikki oli saanut alkunsa pyhiinvaellukselta, tunsin tarvetta 
palata pyhiinvaellukselle. Koin tällä toisella vaelluksella voimakkaan 
elämyksen, joka osaltaan auttoi minua antamaan syntini itselleni an-
teeksi. Pyhiinvaelluksella oli tapana, että joku pyhiinvaeltajista kantaa 
vaellusjoukon kärjessä suurta ristiä. Eräänä päivänä vaelluksen vetäjä 
tarjosi ristiä kannettavakseni ja minä suostuin. Kannoin ristiä aikani, 
kunnes minusta tuntui, että se alkoi painaa niin paljon, että luhistuisin 
pian sen alle. Rististä oli tullut oma syntini, jota en yksinkertaisesti 
enää jaksanut kantaa. Vaihdoimme kantajaa. Jälkijoukoissa tajusin 
jälleen, mikä merkitys Jeesuksella on kristityn elämässä. Minun täytyi 
saavuttaa vielä lopullinen pohja ennen kuin mieleni oli valmis aloit-
tamaan toipumisen. Pyhiinvaelluksen pääte symboloi minulle erään 
elämänvaiheen loppua. Tein vaelluksen päätteeksi voimakkaan mieli-
kuvaharjoituksen, joka auttoi minua jättämään kipeän asian taakseni 
ja suuntaamaan kohti tulevaisuutta. 

Masennus kesti kaikkiaan puolisen vuotta, josta olin neljä kuukautta 
sairaslomalla. Pikkuhiljaa aloin toipua ja sain taas otteen omasta elä-
mästäni. (Ronja)

Kertomukset tunteista ovat kuvia siitä, kuinka yksityistä ja yhteistä ele-
tään ja luodaan. Tunteiden kautta arvotukset ja merkittävät asiat juurtuvat 
ruumiiseen. Tunteilla kudotaan verkkoja itsen ja toisten välille ja pitempiä 
lankoja yleisiin merkityksiin. Kuten Suvi Ronkainen lainaa Agnes Helle-
riä, tunteminen merkitsee sitoutumista johonkin (Ronkainen 1999, 64). 
Aineistossani aborttitilanteisiin liittyy myös kokemuksia ja mielikuvia kat-
koksista, esimerkiksi syntymättömän lapsen kuolemisesta, rakkauden lop-
pumisesta, ymmärtämisvaikeuksista, yhteisestä ulosjätetyksi tulemisesta ja 
vallankäytöstä, jossa ei tulla kuulluksi. Tällöin tunteilla työstetään suhdetta 
maailmaan, johon sitoutuminen ei onnistu. Tällöin suhde maailmaan, toi-
siin ja merkityksenantoon muodostuu hankalaksi. Se tulee lähelle sitä, mitä 
Terhi Utriainen ja Marja-Liisa Honkasalo kuvaavat kärsimyksenä: ihmisen 
ote kiinnipitävästä maailmasta on uhattuna tai merkityksiä luova ja kiin-
nittävä kehys kyseenalaistuu (Utriainen & Honkasalo 2004, 8). He huomi-
oivat myös, että nykyisessä terapiasuuntautuneessa kulttuurissa ajatellaan 
– toisin kuin ennen – että kärsimyksestä täytyy puhua, siitä voi vapautua 
(Utriainen & Honkasalo 2004, 27). Tämä tendenssi näkyy aineistossani 
muun muassa surutyön käsitteen käytössä. 

Koska ruumiillistuneet merkitykset ovat toiminnan lähde, naisten toimijuu-
den ja valinnan mahdollisuuksien kannalta aukkokohdat psykologian dis-
kursseissa ja käytännöissä ovat huomionarvoisia. Samoin tunneilmaisujen 
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aineisto tuo näkyviin uskonnon ja lääketieteen, tasa-arvon ja oikeuden 
diskurssien ja käytäntöjen normatiivisia ehdotuksia naisten tunteiden suh-
teen. Abortin tunteet eivät siis loksahda selvästi erilliselle tunteiden kentäl-
le, vaan tunteiden kautta tulee näkyviin sitä, miten eri kenttien käytännöt 
omaksutaan osaksi itseä ja ruumista. Tunteiden kuvaaminen kenttänä tuo 
esille myös sen, että kentät eivät ole selvärajaisia vaan piirtyvät sosiaalisiin 
toimijoihin ajassa. Abortin kokijoita muotoava tunteiden kenttä ei ole val-
mis eikä instituutiohin juurtunut. Sellaisena se on useiden muiden kenttien 
ja niissä rakentuvien toimijuuksien resurssia.

Naisten oikeuksien kannalta tarkasteltuna hiljaisuudet ja vahvat risti-
riitaiset oletukset tunteista rajaavat sekä naisten kykyä ajatella aborttia 
että ajatella omaa toimijuuttaan ja elää eteenpäin abortin jälkeen. Diane 
Tietjens Meyersin mukaan hiljentäminen on vastakohta mahdollisuudelle 
artikuloida oma kokemuksensa ja päämääränsä omalla tavallaan: elet-
täväksi tulevat tällöin toisten määritelmät itsestä, ajattelusta ja tunteista 
(Tietjens Meyers 2002, 16). Jos toimijuutta kuitenkin ajatellaan tietyillä 
kentillä ruumiiden historioissa rakentuvana (Bourdieu 1990, 54), tulee 
näkyviin se, että tunteiden osoittamat vapaudet ovat aina suhteellisia ja 
rajallisia: vapaudetkin voivat ilmetä vain suhteissa tiettyihin historiallises-
ti muodostuneisiin merkitysten kenttiin (vrt. Mahmood 2005, 148). Tun-
teista kirjoittaneen kulttuurintutkijan Sara Ahmedin mukaan kertominen 
vaikeista aiheista uusilla tavoilla on niiden merkitysten uudelleen luomis-
ta, joiden varassa me elämme (Ahmed 2004,200). Ajatukseen tunteiden 
kanssa tehtävästä työstä voi ottaa uuden näkökulman: emotionaalisis-
sa kamppailussa ei ole kyse ”eteenpäin menemisestä” tietyistä tunteista 
eroon pääsemiseksi. Aborttiin liittyvien tunteiden artikulointi on asettu-
mista uudenlaisiin suhteisiin toisten kanssa. Näin ollen se on työtä jota ei 
tulisi jättää vain abortin kokeneiden naisten vastuulle. Uudet suhteet ovat 
mahdollisia vain jos kertomukset tulevat kuulluksi ja vastaanotetuiksi, jos 
tunnejärjestykset liikahtavat niin, että abortista puhumiselle useammalla 
tavalla löytyy resonanssia yhteisistä merkityksistä.
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9.  TOIMIJUUDEN JA VAPAUDEN 
EHTOJA ELÄMÄSSÄ

Väitöstutkimukseni yläotsikko tiivistää työn suuntaviivoja kahdella sanal-
la: Keskeytyksiä elämässä. Otsikko on kuva niistä kohdista, jotka kertojat 
puhuivat ja kirjoittivat esiin: abortti on sen kokevan arkeen ja elämään 
kevyesti tai syvemmin leikkaava keskeytys. Se saattaa olla vain lyhyt py-
säytys elämänmenossa, yksinkertainen huomiota vaativa päätöstilanne ja 
sairaalassa käynti. Aineistoni haastateltaville ja kirjoittajille se on ollut 
myös jälkipysähdyksen arvoinen kuvauksen tai kertomuksen verran. Osalle 
kertojista abortti on aiheuttanut vuosienkin pohdinnan tai noussut esiin 
vuosikymmeniä myöhemmin kohtana, joka vaatii huolellisemman käsitte-
lyn, kuin mihin abortin tapahtuessa on pystynyt. Joskus siis abortti aiheut-
taa yhden ihmisen elämässä yhden keskeytyksen sijasta useampia erilaisia 
katkoksia tai pysähtymisiä. Keskeytykset eivät kuitenkaan leikkaa elämää 
veitsen tavoin. Abortin kokijan elämä jatkuu läpi keskeytyksen kokemisen 
ja sen jälkeen tuntien, toimien sekä toimintaa ajatellen ja arvioiden. Ana-
lyysissäni olen tarkastellut toimijuuden käsitteen avulla näitä kokijoiden 
kertomuksissaan ottamia suhteita sosiaaliseen maailmaan ja itseensä.

Analyysi on tuonut esiin, että kun raskaus keskeytetään, annettu sukupuo-
littuneen lisääntymiselämän järjestys ja merkityksenanto eivät aina keskey-
dy sen myötä: tilanne saattaa jopa korostetusti nostaa esiin vaatimukset 
parisuhteesta, äitiydestä ja perheestä. Se, että abortista kertoo kuulijalle, 
joka on valmis pysähtymään kokemuksen äärelle, saattaa antaa tilaisuuden 



196

myös oman elämän intiimien ja poliittisten mahdollisuuksien reflektoin-
tiin. Tämän tutkimuksen myötä olen pysähtynyt ja pysäyttänyt aihees-
ta kiinnostuneet laajentamaan retorista tilaa, jossa naisten kokemukset 
voisivat tulla kuulluiksi, ymmärretyiksi ja vakavasti otetuksi. Vakavasti 
ottaminen on tarkoittanut pyrkimystä tuoda kertomusten huolellisen ana-
lyysin myötä katkos lähes konsensukseksi muodostuneeseen varmuuteen 
naisten hyvistä aborttioikeuksista Suomessa. Samalla kertomukset haas-
tavat selkeitä kuvia siitä millaisia abortin kokevat naiset ovat, mitä he 
aborttia harkitessaan tuntevat ja ajattelevat.

Jotta aborttia olisi mahdollista ajatella uudestaan naisten elämän ja oikeuk-
sien kannalta, olen näyttänyt, kuinka usealla kentällä aborttitilanteiden ko-
kemisen ja niissä toimimisen ehtoja määritellään. Tutkimus kuvaa naisten 
toimijuuksia eri kentillä: päätöstilanteiden intiimeissä ja väestöpoliittisissa 
konteksteissa, lääketieteen ja uskonnon puhetapojen ja käytäntöjen väleis-
sä sekä tunteiden ilmaisemisen ja kokemisen maastoissa.

Analyysi tarjoaa näkymiä siihen, kuinka abortteja eletään. Tutkimus 
osoittaa alueita, joilla abortista tietämisen ja keskustelun ehtoja määri-
tellään sellaisilla tavoilla, joita naisten elämän, kokemuksen ja toimin-
nan synnyttämä tieto ei ole riittävästi informoinut. Tutkimus osoittaa 
abortin alueeksi, jonka suhteen feministinen iskulause henkilökohtaisen 
elämän poliittisuudesta on jäänyt monella tavalla puolitiehen. Tutki-
muksen intressi ja sen tulokset ottavat kantaa siihenkin, millä tavalla 
abortissa on kysymys elämästä. Aborttikokemusten analyysin myötä 
tulevat esiin naisten eletyt elämät toisistaan eroavina, sosiaalisiin suhtei-
siin ja merkityksenantoon kiinnittyvinä.

9.1. Koettu, kerrottu ja historialliseen juurtuva vapaus

Analyysi tarjosi näkymiä siihen, millä tavalla toimijuus muotoutuu, kuin-
ka vapaudet ja toiminnan mahdollisuudet tarjoutuvat abortin kokeville, 
ja millaisia toimijuuksia naiset kertomuksissaan rakentavat paikantamieni 
kenttien puitteissa. Vapauksien myötä piirtyi näkyviin toimijuutta muovaa-
via rajoituksia ja esteitä. Aborttitilanteissa puhumiseen ja toimimiseen on 
tapoja, jotka tulevat ymmärretyiksi ja vahvistetuiksi. Analyysi osoitti, että 
on myös sanktioituja tai vaiettuja tapoja päättää abortista, kokea se, ker-
toa siitä taikka käyttää aborttikertomusta elämän rakennusaineena. Tässä 
luvussa vedän yhteen analyysiä sekä pohdin naisten kertomusten kuvaamia 
vapauksia ja rajoituksia suhteessa siihen, millaiseksi abortin vapautta nyky-
kulttuurissamme yleisemmin kuvataan.
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Tutkimukseni on tuonut fokukseen sekä naisten toimijuuksia että niiden 
reunaehtoja. Miten nämä ehdot ilmenevät, ja mitä ne tarkoittavat mahdol-
lisuuksille päättää abortista, asettaa aborttikokemus osaksi elämänkerto-
mustaan ja elää elämää eteenpäin? Analyysin kautta saavutetut vastaukset 
ovat tarkentuvia havaintoja naisista yhteisen merkityksenannon rajoitta-
mina ja yhteistä merkityksenantoa tarvitsevina – ja sitä luovina – eettisinä 
ja poliittisina toimijoina.  Ajatuksen vapauden tärkeydestä abortin toimi-
juuden teemana sain haastateltaviltani. Enkä vain ideaa vaan myös aihioita 
toimijuuden analyysiin. Siksi otan aineistoni puhetta mukaan loppulukuun; 
keskusteluun analyysini päätelmistä.

Stella kuvaa aborttipäätöstään suhteessa 60–70 -lukujen ”vapautusliikkei-
siin”. Suurten yhteiskunnallisten muutosten kuten naisten vapautusliikkeen 
ja seksuaalisen vapautumisen valossa hän kertoo omista mahdollisuuksistaan 
vapauteen. Samalla hän puhuu naisten jatkumosta 1800-luvulta itseensä ja 
nykypäivään asti. Tätä sukupuolittunutta jatkumoa ja sen tarjoamaa va-
pautta hän kuvailee opittuna ja ruumiillisena perintönä. Stella kertoo ole-
vansa ”itsenäinen moderni nainen”, joka kokee ”hyvin paljon vapautta ja 
itsenäisyyttä”. Tämä tulee näkyviin suhteessa äidin ja isoäidin opettamaan 
varovaisuuteen itsen ja naiseuden toteuttamisessa, joiden vaikutuksia Stella 
yhä jossain määrin kantaa sisällään (ks. lainaukset s.125). Stellan kertomuk-
sessa esiintyvä tapa viitata 60–70 -lukujen naisten vapautumiseen, seksi- ja 
lisääntymisoikeuksien, työn ja (perhe)talouden muutoksiin on tavallisempi 
vanhempien naisten kertomuksissa. Samantapaista lähihistorian ja edellis-
ten naissukupolvien heijastetta löytyy silti pari vuosikymmentä nuoremman 
Tiinan kuvauksessa omasta vapaudestaan. Tiinan kuvauksessa nousee vielä 
yksityiskohtaisemmin esiin rajaus vapaan ja itsenäisen naisen toimijuuden 
mallista, jossa merkittävää on mahdollisuus vaikuttaa oman elämän osa-alu-
eisiin. Tätä kuvataan paikalle jäämisen ja liikkumisen vastakkaisilla vertaus-
kuvilla kuten aineiston kuvauksissa kotiäitiydestäkin.

Kyllä mä koen olevani paremmassa asemassa ku mun äiti. Mä koen, 
et mulla on enemmän mahdollisuuksia. Mahdollisuuksia oli hänel-
läkin, mutta mä nään enemmän mahdollisuuksia itelläni muuttaa 
elämääni jossain kriisitilanteissa esimerkiks. Et jossain tollasessa ag-
raariyhteiskunnassa, kaikki on niin yhen kortin varassa, ku sä oot 
siinä, niin sä et siitä lähe. Että jos sulle tulee tiukka paikka niin sä 
vaan sopeudut, painat kuhmut kupeesees. Että, jossain kaupunkielä-
mässä on nyt mahollisuus vaihtaa kuvioita, tai jollakin tavalla löytää 
elämäänsä uusia sisältöjä. Se on taas sitten toinen äärimmäisyys, että 
sitä vapautta voi olla liikaakin ja yksinäisyyttä voi olla liikaa. Kuka 
sitä kestää? Mun äiti eikä isoäiti, ei ne oo sillä tavalla niinku joutunu 
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niin miettiin, että kuka hän on ja mitä hän tekee. Ne on jääneet sii-
hen, mihin ne on...siemen putoo puusta ja juurtuu ja kasvaa siihen, 
mihin on sattunna tipahtaan. (Tiina)

Kokemus abortin vapaudesta näyttäytyy ruumiin rajoja koettelevana, intii-
meissä suhteissa tapahtuvana ja neuvotteluina edellisten sukupolvien naisten 
kanssa. Laki käytänteineen on siis toisaalta avannut mahdollisuuksia naisten 
kokemalle vapaudelle ja toisaalta rakentanut kokemusten rajoja. Kun va-
pautuminen heijastuu lähihistoriaan ja tulee kertomuksissa esiin suhteiden 
myötä, se ei näyttäydy valmiiksi tehtynä vapautena. Kokemus vapaudesta 
muotoutuu sosiaalisissa suhteissa. Ruumiillisuus tulee esiin esimerkiksi mer-
kitysten kiinnittyessä historiaan ja sen muutoksiin – muun muassa äideiltä 
opittujen ja omaksuttujen asenteiden ja niistä poikkeamisen kautta.

Länsimaisen nykykulttuurin aborttidiskurssiin liittyvät kiinteästi kuvaukset va-
pautuvasta abortista. Vapauden tarkastelu ruohonjuuritasolta, kokijoiden kerto-
musten kautta tuo tähän uuden näkökulman. Valitsemani tulokulma vapauteen 
muistuttaa Michael Foucault’n intressiä vapauden suhteen siinä, että kiinnos-
tuksen kohteena ovat vapauden käytännöt eivätkä vapautumisen prosessit. Hän 
kuvaa tämän painotuksen sisältävän epäluulon sellaista ajatusta kohtaan, että 
ihminen olisi luonnoltaan vapaa, ja tämä perustava ihmisyyteen liittyvä vapa-
us olisi viety tietyissä historiallisissa prosesseissa ja saavutettu takaisin toisissa. 
Foucault’n mukaan kaikki vuorovaikutus tapahtuu vallan sisällä, ja vapaudet-
kin syntyvät vallan peleissä ja käytännöissä (Foucault 2000, 283–285).

Vapautumisen prosessien kuvaukset ovat merkittävä osa länsimaista abortti-
keskustelua. Esimerkiksi ranskalainen filosofi Xaviére Gauthier on kirjoittanut 
1900-luvun seksuaalisen vapautumisen historiasta esimerkkinään ranskalaiset 
aborttilain kehityskulut ja niiden vaikutukset ranskalaisten naisten elämään 
(Gauthier 2002). Hän paneutuu kirjassaan yksittäisten naisten kokemiin laitto-
miin abortteihin kuvauksessaan historiallisesta taistelusta, joka naisten solidaa-
risuuden ja järjestöjen työn ansioista on saavuttanut ihailtavia voittoja naisten 
vapauksien saralla suurimpana niistä abortin laillisuuden takaaminen naisille.

Myös Suomessa naiset ovat aiemmin olleet aktiivisia aborttilain kehittä-
misessä (Ala-Nikkola 1991, 13; Nätkin 1997, 117). Gauthier’n esittelemä 
historiallinen kertomus laillisen aborttioikeuden taistelusta naisille on läsnä 
myös Suomen aborttilain kehityksestä kirjoitettaessa. Kehityksen kuvauk-
sissa ’vapaus’ on kuin itsestään selvä sanavalinta. Muun muassa Väestölii-
ton vuoden 1994 YK:n väestö ja kehityskonferenssiin Kairoon valmistama 
vihkonen The Evolution of Sexual Health in Finland. How we did it kertoo 
Suomen aborttilain muutoksesta otsikolla The struggle for free abortion.
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Sosiologit Ilpo Helén ja Mianna Meskus ovat tarkastelleet aborttiin liittyvän 
vapauden kehittymistä Suomessa biovallan näkökulmasta (Helén 1997, Mes-
kus 2003 ja 2009). Tästä kulmasta vapautta voi tarkastella yhtenä moder-
nisoituvan yhteiskunnan hallinnan metodina. Aborttilaki kehityskulkuineen 
voidaan nähdä osana naiskansalaisuuden rakentumista. Biovallan kehyksessä 
modernin kansalaisuuden tarjoama vapautuminen sisältää aina suhteen val-
lanalaisuuteen. Vapaus on yksi kansalaisuuden ideologinen peruslähtökohta. 
Moderniin kansalaisuuteen tullaan yksilöllistymisen, kansalaisten oman elä-
män hallinnan projektien kautta. Tämä ilmenee sekä asiantuntijavallan että 
yksilön sisäisen hallinnan lisääntymisenä (vrt. Foucault 1980, 218). Suomes-
sa erityinen piirre naisten kansalaistumisessa on 1960-luvulta lähtien ollut 
sellainen tasa-arvo, jonka keskiössä on kuva ansiotyöhön kykenevästä nai-
sesta. Aborttilain yhtenä uudistuksena on katsottu normalisoineen naisten/
äitien ansiotyötä, höllentäneen seksuaalista valvontaa ja antaneen naisille 
uusia oikeuksia omaan ruumiiseensa (Julkunen 1993, 294).

Tutkimukseni tuo esiin, miltä naiskansalaisuuden kehittyminen näyttää 
subjektiivisista näkökulmista vuosituhannen vaihteen aborttikertomusten 
kautta katsottuna. Kansalaisuus ei ole kuitenkaan tärkein kehys, jossa ai-
neistoni naisten kokemukset ja ilmaisut, niiden mahdollisuudet ja rajoitteet 
rakentuvat. Se, missä ja miten abortin päätökset, tunteet ja uskonnollinen 
arvottaminen rakentuvat, on monella tavalla tärkeää sekä yksittäisten nais-
ten elämän kannalta että laajemmin. Myös uskonnon ja tunteiden rajaukset 
voivat olla poliittisia. Analyysini on osoittanut että eri kohdissa kertomuk-
sia intiimi, eettinen ja poliittinen rakennetaan ilmaisuissa hieman eri tavoin. 
Myös resurssit kokemiseen, elämiseen ja merkitysten rakentamiseen vaihte-
levat kentästä riippuen. Toimijuuksien analyysissäni olen etsinyt ja nostanut 
esiin näitä vapauden reunaehtoja ja erilaisten vapauksien risteyskohtia.

9.2. Suhteet toimijuuden ensimmäisenä ehtona

Kertomuksissa kuvattiin päätöksiä ja päätöstilanteita. Kohdassa, jossa naiset 
tekevät aborttipäätöksiä, on lähisuhteilla useimmiten merkitystä päätöksente-
ossa. Kertojien omat päätökset rakentuvat suhteissa toisiin – tai tällaisten tär-
keiden toisten puutteessa painotetusti yksin. Nämä suhteet toisiin voivat olla 
kokonaan se asia, joiden varassa päätös raskaudenkeskeytyksestä tapahtuu: 
joskus joku toinen, esimerkiksi äiti, päättää abortista nuoren ja epävarman 
kertojan puolesta. Toisinaan aborttipäätös ja suhteiden vaikutukset siihen 
ovat naisen itsensä päätettävissä. Kuitenkin itsenäistä päätöstäkin kuvaavat 
naiset päättävät abortista lähisuhteissa – niissä kumppanin kuvataan antavan 
tilaa itsenäiselle päätökselle konkreettisesti kuuntelemalla ja tukemalla.
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Toisin kuin yleisimmät mielikuvat abortista päättävän naisen kuvaavat, 
kokemuskertomuksissa päätöstoimijuus on suhteista toimijuutta. Suhteet 
eivät toimijuuden kannalta katsottuna kanna yksioikoisesti positiivista tai 
negatiivista arvolatausta, vaan toimijuuden suhteisuus saa monenlaisia 
painotuksia. Lähisuhteissa oma päätösvalta voi vahvistua, tai sen voidaan 
kokea kutistuvan, jos suhteet toisiin ovat alisteisia. Kertojien tilat omille 
elämänvalinnoille muodostuvat perheen käytännöissä ja suhteessa perhet-
tä kuvaavaan normittavaan puheeseen. Heteroparisuhteen asettaminen 
ensisijaiseksi sekä sukupuolen ja vanhemmuuden arvon määrittyminen 
tämän mukaan toistuvat äitinä elävien kertomuksissa. 

Suhteisuus rakentuu abortista päättävän toimijuuteen siis paitsi vuorovai-
kutuksena lähisuhteissa, myös aivan erityisellä tavalla sukupuolittavina 
toimijuuden reunaehtoina, joita pidetään yllä laajemmissa yhteiskunnalli-
sissa puhetavoissa ja rakenteissa.

Helvin 1900-luvun puolivälin kertomuksessa äitiys kuvataan sukupuo-
lirakenteiden, diskurssien ja käytäntöjen väistämättömänä seurauksena; 
hankalana sopeutumisena pakottaviin normeihin. Tätä vasten abortti 
näyttäytyy kertomuksessa aktiivisena omana toimijuutena. Aborttiin 
liittyvä toimijuus saa Helvin kertomuksessa hyvin toisenlaisen sävyn 
kuin uudemmissa kertomuksissa. Mahdollisuus aborttiin kyllä kirjoi-
tetaan eräänlaisena vapautuksena epätoivotuista raskauksista, laitto-
masta abortistra päättäminen valintana – mutta toisin kuin nykyker-
tomuksissa tämä ei näyttäydy valintana monien joukossa vaan melkein 
ainoana keinona tehdä eroa elämään, jossa sukupuoli määrää ruumiin 
toimia, aikaa ja suuntaa. Tapa, jolla abortin tekijä viime vuosisadan 
puolivälissä on voinut toteuttaa vapauttaan, on siis ristiriitaista ja ko-
kemuksellisesti yksinäistä toimijuutta.

Vuosituhannen vaihdetta kuvaavissa aborttikertomuksissa äitiydestä on tul-
lut osa elämänrakennusprojektia. Kertomusta valinnan mahdollisuuksista 
rakennetaan käytäntöjen kuvauksilla. Osa valinnan mahdollisuuksia raken-
tavista poliittisista käytännöistä artikuloidaan esiin: esimerkiksi perheisiin 
liittyvää sosiaalipolitiikkaa kritisoidaan. Toisaalta naiset myös puhuvat it-
sestään oman onnensa ja vapautensa seppinä, reflektoimatta yksilön kontolle 
artikuloitua vastuuta. Näissä kuvauksissa vapaus työhön ja omaan aikaan on 
jotakin, jota naisen on kyettävä itse itselleen järjestämään. Tämän vapauden 
menettämisen uhka toistuu kuitenkin kertomuksissa. Aborttipohdinnoissa 
työ ja oman elämän vapaus ovat tärkeitä teemoja. Sekä äitien että äidiksi 
tahtomattomien kertomuksissa äitiyttä kuvataan toistuvasti oman vapaan 
elämän vastakohtana. Sitä ei haluta joko lainkaan tai lisää, ei ainakaan sinä 
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nimenomaisena hetkenä, kun raskaus on alkanut. Äitiys näyttäytyy 
aborttia harkitseville sitovana ja vakavasti otettavana, koko elämään 
vaikuttavana projektina. 

Kertomuksissa perheen ideat ja käytännöt rajaavat äitiyden ideoita, käy-
täntöjä ja mahdollisuuksia. Raskauden loppuun saattamista ilman ydin-
perhettä ei nähdä kertomuksissa mahdollisena (vrt. Krok 2009, 93). Yh-
teiskunnalliset rakenteet ja politiikka vahvistavat tätä tunteiden kautta 
ruumiillistuvaa ja arjen käytännöissä elettyä sosiaalista merkityksenantoa. 
Toistetun ja yhteisenä arvona tunnetun ajatuksen kautta (oikeanlaisen) per-
heen puuttumisesta rakentuu tapa oikeuttaa raskauden keskeytys. Abortin 
kokijat vetoavat tähän ymmärrykseen kirjoittaessaan ja puhuessaan. Nor-
matiiviseen perheymmärrykseen ja äitiysideaaliin vetoamisen voi siis lukea 
aborttipäätösten legitimoinnin strategiana. 

Toimijuuden mahdollisuuksia perheen sisällä rakennetaan suhteessa ”omaan 
elämään”, ”vapauteen” ja kotiäitiyden ”staattisuudesta” ulos kutsuvaan 
”työelämään”. Se, millaiseksi kertojat määrittelevät paikkansa perheessä äiti-
nä, tapahtuu suhteessa työhön: uudesta lapsesta kieltäytyminen on toimintaa, 
joka mahdollistaa osallistumisen työelämään. Nekin naiset, jotka eivät ole 
vielä äitejä, näkevät äitiyden uhkana omalle elämälle ja toiminnalle äitiyden 
ulkopuolisissa rooleissa. Äitiys, josta aborteissa kieltäydytään, muotoillaan 
siis kertomuksissa kokonaisvaltaiseksi äitiydeksi. Kertomusten kuvaamissa 
ideoissa ja käytännöissä miehen osuus vanhemmuudesta on vähäinen. 

Aborttikertomuksissa kuvatut suhteet rakentuvat ymmärryksessä intiimien 
suhteiden järjestyksestä. Yksityisen alue rakentuu siis suhteessa kulttuurin 
tarinavarantoihin, ideoihin miehistä, naisista ja perheestä. Raskaudenkes-
keytyspäätöstilanteiden toimijuuden rajojen voi nähdä muodostuvan suh-
teissa muihin sosiaalisiin järjestelyihin sekä perhe- ja väestöpolitiikkaan. 
Esimerkiksi äitiydestä kieltäytymisessä voi olla kyse tutkimuksessakin 
useasti havaitusta hankaluudesta yhdistää äitiys ja työelämä. (Fast 2006; 
Hakovirta 2008; Repo 2009). Sillä, kuinka yhteiskunnallisissa käytännöis-
sä rakennetaan ja tuetaan toimijuuden sukupuolittumista perheessä, on 
merkitystä naisten raskaudenkeskeytyksille ja kertomuksille niistä. Perheen 
ideat käytännöt ja politiikka rakentavat ”äitiyttä”, joka vuorostaan asettaa 
ehtoja aborttikertomusten lisääntymismuotoilulle.

Aborttipäätöksiä ja aborttiin päätymisiä luonnehtivat kertomuksissa välttä-
mättömyydet oman elämän olosuhteiden ja ihmissuhteiden vaikeakulkuisis-
sa maastoissa. Sekä autonomisemmin että relationaalisemmin painottuvat 
aborttipäätökset rakentuvat intiimien suhteiden käytännöissä. Autonomi-
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sen toimijuuden ideaaliin nähden relationaalisuus on parhaimmillaan sil-
loin, kun suhde esimerkiksi kumppaniin tai ystäviin on tasavertainen ja 
auttaa naista tekemään päätöksensä itsenäisesti. Muutamissa kertomuksis-
sa aborttiin kuvattiin päädyttävän ilman omaa erillistä päätöstä vaikkapa 
naispuolisten ystävien tai äidin tuella ja saattelemana. Tällöin päättäminen 
ei vain tapahdu neuvotteluna suhteissa, vaan erillistä omaa päätöstä ei ker-
tomuksessa kuvata. Aborttipäätöksen jakaminen toisten kanssa voi tehdä, 
mutta ei aina tee, aborttikokemuksesta siedettävämpää. Kun abortinkoki-
jan suhteet läheisiin ovat hierarkkisia, relationaalisuudesta tulee este omalle 
päätökselle tai toisten kanssa yhdessä abortin ratkaisuun päätymiselle. 

9.3. Pyydetty vapaus 

Kertomuksissa lääketieteen kenttä näyttäytyy abortista tietämisen kenttä-
nä. Tämä asiantuntijuus juurtuu suomalaiseen aborttilainsäädäntöön. Tar-
kastelin, millä ehdoilla lääkärin allekirjoitusta abortilleen hakeva nainen 
voi tietää, tahtoa ja päättää abortistaan. Lääketieteen kentän analysoinnin 
antina on suomalaisten naisten aborttipäätösten vapauksien tarkastelu suh-
teessa institutionaalisen vallan diskursseihin ja niiden tuottamien käytän-
töjen vaikutuksiin. Se, mitä Väestöliiton esite kutsuu ”seksuaaliterveyden 
evoluutioksi Suomessa”, ja minkä tutkijat nimeävät kaikkien saatavilla 
olevaksi vapaaksi abortiksi, näyttäytyy naisten kertomuksissa käynnissä 
olevina neuvotteluina lääkäreiden ja naisten välillä. Kyse ei ole siitä, ettei 
lähes kaikkien aborttia haluavien naisten olisi mahdollista saada abortti 
Suomessa, ainakin jos puhuu suomea ja on tietoinen omista laillisista oi-
keuksistaan. Kysymys on siitä, millaiseksi aborttilaki käytäntöineen edel-
lyttää aborttia tahtovia naisia muotoilemaan omaa lisääntymistahtoaan.

Aborttiluvan hakeminen kahdelta lääkäriltä on naisen tietämistä ja tahto-
mista rajaava tekijä. Kaikki kertomukset kuvaavat tilanteita, joissa aborttia 
haetaan tai anotaan lääkäriltä. Kertomuksissa, joissa kuvataan abortteja 
ennen vuotta 1970 ja heti sen jälkeen, lääkäreiden osoittama valta on suo-
rasukaisen moralisoivaa ja uhka raskaudenkeskeytyksen estymisestä konk-
reettinen. Uudemmissa kertomuksissa naiset tietävät tai oppivat viimeistään 
lääkärikohtaamisissa, millainen strategia abortin saamiseksi on luotava. 
Kohtaamisia vertailtaessa voi huomata eroja sen välillä, millainen kertomus 
on uskottavin, helpoimmin läpi menevä sekä eniten myötätuntoa herättävä. 
Vaikka aineistoni otos on pieni, se kuvaa hyvin yhden kohdan lain ja lää-
ketieteen vallan vaikutuksesta abortin kokijan subjektiiviseen maailmaan. 
Lain muotoilu ja lääkärikäytäntöjen tavat asettavat naiset abortin hakijoi-
na eriarvoiseen asemaan ja tuottavat naisille erilaisia kokemuksia abortin 



203

vapaudesta ja oikeudesta. Äitiys ja äidiksi haluaminen sekä äitiyteen liitty-
vien tunteiden ilmaiseminen ovat suotavampia positioita ja saavat enem-
män ymmärrystä kuin muut lähtökohdat ja abortin haluamisen syyt.

Historiallisesti tämä asetelma on ymmärrettävissä sitä kautta, että abortti-
laki on kehittynyt osana väestöpolitiikkaa ja äitiyshuoltoa (Meskus 2003). 
Aborttilain mukaan abortti on suotava naiselle, jolle äitiys olisi liian suu-
ri rasitus. Tämä jättää lääkäreille tulkinnanvaraa suhteessa niihin naisiin, 
joiden ruumiillinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne olisi heidän näkö-
kulmastaan sopiva lapsen saannille. Laadullinen aineistoanalyysi osoittaa, 
että se vaikuttaa toisinaan naisten mahdollisuuksiin muotoilla oma lisään-
tymistahtonsa abortinhakutilanteissa. Se asettaa lapsia haluavat ja jo äitinä 
olevat eriarvoiseen positioon äitimishaluttomien naisten kanssa. Lisäksi se 
asettaa ylemmäksi lääkärin tietämyksen, tahdon ja päätösvallan suhteessa 
abortinhakijan tietämykseen, tahtoon ja päätösvaltaan. 

Lääkäreiden moraalinen ylemmyys suhteessa naisiin aborttitilanteiden asi-
antuntijoina ei jää lääkärinvastaanoton seinien sisälle. Sitä on vahvistamassa 
lääkäreiden positio aborttimoraalin asiantuntijoina, mikä ilmenee lääkärei-
den tuottamana asiantuntijapuheena abortista ja abortin moraalista. Ku-
vaamani kontekstualisoiva aineisto, muun muassa lääkäreiden kirjoittamat 
aborttieettiset pohdinnat pyrkivät kohti yleistä abortin moraalia, naisten 
aborttitilanteiden tyhjentävää luokittelua sekä etsimään selkeitä ratkaisuja 
abortin ongelmaan. Tämä suuntaus ei ole pelkästään lääketieteen kentän 
yksinoikeus. Ratkaisukeskeisyys ja elettyjen tilanteiden toistuva sivuuttami-
nen on enemmän sääntö kuin poikkeus myös moraalifilosofiassa ja uskon-
nollisessa aborttiin liittyvässä opetuksessa. Lääketieteen ulkopuolisissakin 
aborttimoraalin perusteluissa viitataan toistuvasti lääketieteen edistyksen 
tuottamiin faktoihin sikiöstä ja sikiön elävyydestä. Samalla sivuutetaan 
naisten elämän erityisyys ja aborttitilanteiden pohdinnat sekä näiden tuot-
tamat aborttivalintojen ja kokemusten hankalat kohdat. Aborttiongelman 
ratkaisu ikään kuin kokonaisuutena nähdään tärkeämpänä kuin abortin 
ottaminen vakavasti olemassa olevana osana naisten elämää. (Elettyyn elä-
mään sidotusta tietämisen etiikasta esim. Mahmood 2005 ja Code 1995.)
Näkökulmani lakiin yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti muovautuvana 
kontekstina, joka vaikuttaa naisten päätöksiin, saa tukea viimeaikaisesta 
feministisestä oikeustieteestä. Siinä on purettu ajatusta, että laki pystyisi 
kohtelemaan ihmisiä neutraalisti sukupuolista ja muista eroista riippumat-
ta (Pylkkänen 2009). Suomessa valtion, perheen ideoille ja väestöpoliitti-
sille intresseille rakennettuja lisääntymisoikeuksia on kritisoitu siitä, että 
niissä ei ole otettu huomioon naisia yksilöinä (Pylkkänen & Svensson 2004, 
27–30). Olen ottanut analyysissäni suhteen suomalaiseen aborttilakiin ja 
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sen käytäntöihin Drucilla Cornellin ehdottamasta näkökulmasta. Cornell ei 
puolusta yksilöllisyyttä jo toteutuneena oikeutena tai kaikkia ihmisiä samal-
la tavalla koskevana universaalina ideaalina. Hän käsittää yksilöllistymisen 
jatkuvana prosessina, johon laki voi parhaimmillaan suoda mahdollisuuksia 
(Cornell 1995, 40). Suomalainen yhteiskuntatieteilijä Mervi Patosalmi on 
kiinnittänyt huomiota siihen, että Cornellille yksilöllisyys edellyttää ruumiil-
lista koskemattomuutta. Tämä puolestaan muotoutuu elämän ja toiminnan 
mahdollisuuksiin vaikuttavassa mielikuvastossa eli imaginaarisessa, jonka 
rakentumiselle toiset ovat välttämättömiä. Ruumiillisuuden ja toiminnan eh-
toihin eivät vaikuta pelkästään läheiset, vaan valtio ja laki muotoiluineen 
sääntelevät yksilöllistymisen imaginaarisia ehtoja (Patosalmi 2009, 131). 

Lain muotoilema paikka naisten toimijuuden mahdollisuuksille on siis yhtä 
aikaa yksityinen ja poliittinen kysymys. Populaarissa ymmärryksessä, joka 
on toistunut myös tutkimuksessa, juuri suomalaisen aborttilain on katsot-
tu tuoneen ja taannen suomalaisille naisille vapauden aborttiin. Analyysini 
naisten kokemuskertomuksista osoittaa, että tämä vapaus on ehdollista. 
Aborttilain tarjoama vapaus on väestöpolitiikan muotoileman kansalaisuu-
den myötäistä ja keskittyy naiseen äitinä ja osana perhettä. Kaikilta abortin 
hakijoilta aborttiluvan pyytäminen edellyttää kykyä kertoa oma tilanteensa 
lain myötäisillä syillä. Lasta haluamattomilta naisilta nykyinen käytäntö vaa-
tii tietoisempaa strategista toimijuutta. Lupakäytäntö myös asettaa lääkärit 
etiikan asiantuntijoina abortin hakijan edelle. Abortin kokijan tietämisen ja 
tiedon artikuloimisen toiminnalle – ja sitä myöten naisten kokemusten kan-
nalta kehittyvälle eettiselle tiedolle – jää vähän tilaa asetelmassa, jossa naisen 
oma tahto ei voi olla abortin saamisen perusteena. 

Analyysini – kuten aborttilain muotoutumisen historian tutkimuskin – osoit-
tavat selviä puutteita naisten yksilöllisten tarpeiden huomioimisessa. Tutki-
mukseni kuitenkin väittää sekä abortin kokevien tarpeiden – että aborttiky-
symyksen uudelleen muotoilun tarpeen – menevän yksilöllisten oikeuksien 
vaatimuksia pidemmälle. Haastateltavan Tiinan puhe historiallisesta vapau-
den muutoksesta kertoo, että ”mahdollisuus vaihtaa kuvioita” ja ”löytää elä-
määnsä uusia sisältöjä” on nyt suurempi kuin ennen. Samalla hän toteaa, että 
”vapautta voi olla liikaakin ja yksinäisyyttä” ja kysyy, että ”kuka sitä kes-
tää?”. Tämä on tärkeä kysymys. Abortti ei ole vain yksilöllisiä tekoja, vaan se 
tapahtuu muun elämän ja sosiaalisen merkityksenannon tavoin perustavan-
laatuisesti suhteissa. Siksi abortin eettisyydessä ei ole kysymys vain abortin 
kokevien naisten vastuusta ja valinnoista aborttitilanteissa, vaan siitäkin, että 
olemme yhteiskunnallisina toimijoina vastuussa toistemme elämän ja ilmai-
sun mahdollisuuksien ehdoista. Tulkinta laista yhtenä näitä ehtoja luovana 
kenttänä osoittaa abortin etiikan selvästi poliittisesti kysymykseksi. 
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9.4. Uskonnollisen toimijuuden ehdot

Aborttikertomusten uskonnolliset ilmaisut ovat toimijuuden vapauden 
kannalta haastavia analysoitavia. Vaikeaksi analyysin tekee naistutki-
muksen perinteestä nouseva vapauden käsitteellistäminen tavalla, jossa 
uskonnot on lähes järjestelmällisesti tulkittu rajoittaviksi, rationaalista 
ajattelua estäviksi sekä naisia alistaviksi. Tätä feminismin ja uskonnon 
suhdetta on kyseenalaistettu enemmän vasta viimeisen kymmenen vuoden 
aikana (esim. Mahmood 2005; Vuola 2008). 

Mahmood on kritisoinut feminististä toimijuuden tutkimusta siitä, kuinka 
suuren osuuden liberaalin vapauden ja sosiaalisen muutoksen näkökulma 
on saanut, ja kuinka vähälle toimijuuden erityislaatujen tutkiminen on jää-
nyt (Mahmood 2005; ks. myös Honkasalo 2006). Hän kritisoi etnografi-
assaan sellaista liberalistisen perinteen vapauskäsitystä, jonka feministinen 
tutkimus on useassa kohti sisäistänyt, jossa vapautta voidaan tarkastella 
vain oikeudellisena käytäntönä ja toimijuutta itsehallintana tai aukto-
riteettien ja rakenteitten vastustamisena (Mahmood 2001, 205). Hänen 
mukaansa huomiotta ovat jääneet sellaiset tavat elää ja toimia, joissa toi-
mijuuden omaksuminen edellyttää esimerkiksi kuuliaisuutta tai vaatimatto-
muutta suhteessa vaikkapa opettajaan tai yliluonnollisiin auktoriteetteihin 
(Mahmood 2005, 148–149). Mahmood siis esittää, että toimijuutta tulisi 
ajatella toiminnan kapasiteettina, jonka mahdollisuudet syntyvät historial-
lisesti määrittyneiden alistussuhteiden seurauksena (Mahmood 2001, 203; 
vrt. myös Foucault 2000, 262). Mahmoodin vapauskäsityksen kritiikki on 
merkittävää omalle analyysilleni: kertomusten uskonnollisten painotusten 
tarkastelu tuo esiin, että auktoriteetille, esimerkiksi Jumalalle alistuva toi-
minta voi naisten kerrotussa kokemuksessa saada vapautumisen merkityk-
siä. Tästä yksi esimerkki on Ronjan kertomus ristin kantamisesta, siitä luo-
pumisesta ja tulevaisuuteen suuntautumisesta edellisen luvun lopussa.

Olen tehnyt aineistoni kertomuksista tulkintoja Mahmoodin ehdotta-
malla tavalla ottaen lähtökohdaksi, että toimijuutta on välttämätöntä 
tarkastella ensiksi sen omassa kontekstissaan. Osalle ainestoni kertojista 
vapaus tarkoittaa sellaista kristillistä tulkintaa abortista, jonka valossa 
abortti on kaduttavaa väärin tekemistä. Tunnustaminen ja katuminen 
tapahtuvat sosiaalisessa kontekstissa, yhteisössä, jossa nämä eleet saavat 
arvonsa ja merkityksensä. Kolmelle aineistoni kertojalle tämä on kris-
tillinen vertaistukiryhmä, joka tukee ja kannustaa naista ilmaisemaan 
tunteitaan abortista erityisen kaavan mukaan. Itu-ryhmän tarjoama 
kaava tunteille tulee naisten kertomuksissa esiin tavoilla, joissa tunteet 
kuvataan nimenomaan omilta ja oikeilta tuntuviksi. 
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Olen analysoinut mitä Itu-ryhmän käyneiden naisten kertomuksissa mahdol-
listuu, ja mitä katuminen ja tunnustaminen toimijuuden tapoina taas rajaa-
vat pois. Itu-ryhmäläiset kuvaavat ryhmää abortin pohdinnan ja eheytymisen 
mahdollistavana tilana, paikkana surutyölle ja merkitystä antaville teoille. 
Koska abortti painaa näiden kertojien mieltä väärintekona – ja ryhmän ope-
tussisältö vahvistaa kokemuksen ja tulkinnan – omantunnon vapauttaminen 
tästä taakasta sovitusretoriikalla avaa tulevaisuusnäkymän ja ”auttaa elä-
mään eteenpäin”. Itu-ryhmän tarjoamassa tunnediskurssissa naisen paikka 
rakentuu abortista vastuullisena ja aborttiin syyllisenä. Abortin jälkeiselle toi-
mijuudelle näytetään katumuksen ja Jumalan tarjoaman sovituksen suunta. 
Keskeiseksi kuvataan antautumista yliluonnollisen tarjoamalle positiiviselle 
muutokselle: kristillisen uskon vastaanottamiselle tai vahvistamiselle omassa 
elämässä ja abortin merkityksen rakentamiselle suhteessa tähän.

Osa kokijoista yleistää surun ja katumuksen abortin kokemukseen luonnollises-
ti liittyviksi tunteiksi Itu-ryhmän työkirjan ehdottamalla tavalla. Tämä tulkinta 
mukailee Suomen Pro Life järjestön esittämää tulkinta naisen suhteesta aborttiin. 
Aborttikokemus tulkittuna tämän erityisen kristillisen kehyksen läpi ei siis ole 
aina vain henkilökohtaisen elämän etiikkaan jäävä asia vaan yhdistyy toivee-
seen yhteiskuntajärjestyksestä, jossa abortinvastaisia näkökulmia huomioitaisiin 
nykyistä enemmän. Yleistävä tulkinta tekee surusta ja katumuksesta poliittisen 
kannanoton, jonka vaikutus ulottuu henkilökohtaisen uskonnollisuuden yli. 

Itu-ryhmät tarjoavat naisille paikan puhua tunteistaan sellaisessa retorises-
sa tilassa, jossa paikkoja jakaa abortin kokemuksia on varsin harvassa. Ne 
avaavat mahdollisuuksia tehdä rituaaleja ja merkityksellistää aborttia ja 
suhdetta syntymättömään niiden avulla (vrt. Stålhandske 2006). Kirjeen 
kirjoittaminen syntymättömälle, kynttilän sytyttäminen tai yhdessä kir-
kossa tehty rituaali ovat esimerkkejä näistä teoista, joiden kautta abortin 
kokeneet ja sitä katuvat pyrkivät irrottautumaan abortin teon luomasta 
merkityksettömyyden kokemuksesta. Abortin väärinteon ja katumisen ko-
kemuksen vahvistaminen sosiaalisesti hyväksyttynä positiona suovat myös 
tilaisuuden tehdä kokemuksesta poliittinen kannanotto naisten aborttioike-
uksia vastaan, ja tämän mahdollisuuden osa kertojista käyttää. 

Kristillistä kielenkäyttöä, tunnemaailmaa ja käytäntöä kuvataan kertomuk-
sissa laajemminkin. Kirkolliseen traditioon turvaudutaan kriisin hetkellä 
esimerkiksi liittymällä kirkkoon, käymällä puhumassa papille tai itkemässä 
jumalanpalveluksessa ilman, että sitä tarvitsee erityisesti pohtia tai analysoi-
da. Vapauden ja toimijuuden mahdollisuuksien kannalta merkittäviä ovat 
myös tunteiden muunnelmat. Katumus, jota Itu-ryhmän käyneet korosta-
vat syntien katumisena, toistuu ei-kristillisessäkin merkityksenannossa. 
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Helin kertomuksen kuvaus rituaaliterapiasta siirtää abortin eksisten-
tiaalisia merkityksiä poispäin yliluonnollisesta. Sen sijaan kokijasta 
itsestä ja tunteista puhutaan luonnollisina. Kurssilla tehdyssä rituaa-
lissa Heli kuvaa spontaania itsen löytämistä. Tunteita ei nimetä etukä-
teen, mutta etsintä kohdistuu kuitenkin merkitysti ja toistuvasti itsen ja 
spontaaniuden kultivointiin. Spontaanin itsen löytyminen ja omien tun-
teiden tutkiskelu ovat Helin kuvaaman rituaalin tekemisen ytimessä.

Aineistossa kuvattu ”itse tehty pyhä” ja ”rituaaliterapia” lähestyvät 
ruumiillisuutta ja eksistentiaalisia arvoja eri tavalla kuin kristillinen pu-
heen tapa. Sen sijaan, että esittäisivät valmiin mallin naisen toiminnasta 
tai paikasta ja määrittelisivät abortin kokijan eettisyyttä ylhäältä päin, 
ne ottavat luonnolliseksi mielletyn ruumiillisuuden totuudellisuuden 
lähtökohdaksi. Ajatus ruumiin ja tunteiden aitoudesta ei synny kokijalle 
itsestään, vaan näyttää sekin vaativan kertomuksissa intensiivistä tun-
ne- ja arvo-ohjausta ja opettelua. Uskonnollinen toimijuus näyttääkin 
aineistoni kertomuksissa rakentuvan tunteisiin ja arvoihin kohdistuvan 
normituksen kautta. Uskonnon kentällä määritetään aborttiin liittyvien 
tunteiden ja käytäntöjen moraalisuutta ja eettisyyttä. Naiset tekevät itse 
tällä toimijuudella kertomuksestaan ja elämästään arvokkaita sekä toisi-
naan myös arvottavat toisten abortin kokijoiden elämää ja toimijuutta.

Vapaus tehdä laillinen abortti – toisin sanoen lain luomien käytäntö-
jen rajoittama abortin hakeminen – tapahtuu erilaisia puhetapoja, käy-
täntöjä ja institutionaalisia reunaehtoja vasten kuin ilmaisunvapaus eli 
mahdollisuus sanoittaa abortissa koetut teot ja tunteet jälkeenpäin. Us-
konnollisen toimijuuden vapauden ehdot liittyvät ennenkaikkea jälkim-
mäiseen. Analyysi osoittaa, että uskonnon ja lain kentät eivät kuitenkaan 
ole erillisiä toisistaan: uskonnollisilla painotuksilla on myös poliittisia 
merkityksiä. Näyttää ennenaikaiselta ajatella, että uskonto vaikuttaa 
vain ihmisten yksityisiin valintoihin. Uskonnon kentällä on vaikutus-
ta naisten toimijuuden ehtoihin intiimillä ja eksistentiaalisella tasolla. 
Eettisten normien elettävyys ei ole kuitenkaan vain yksityinen kysymys. 
Tutkimukseni osoittaa sen myös kysymykseksi, jota määritellään yhtei-
sissä keskusteluissa, uskonnollisissa neuvotteluissa ja julkilausumissa. 

Yhtä yhteisen keskustelun kehyksistä nykyajassa voi kuvata ekspres-
siiviseksi individualismiksi: abortin herättämille tunteille halutaan ja 
osataan etsiä ja antaa ilmaisuja. Omista tunteista puhumisen kehys on 
merkittävä sekä  puheessa uskonnollisista ja eettisistä teemoista, että 
puheessa itsestä ja suhteista.
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9.5. Toimijuuden kiinnityskohtia ja retorisen tilan avauksia

Yhteiskuntatieteilijä Suvi Ronkainen on kuvannut sitä, kuinka merkitykse-
nanto rakentuu olennaisesti tunteiden tasolla. Tunteiden kautta me kiinn-
ymme ja kiinnitymme tiettyihin minää muovaaviin merkityksiin.

Sitoutuminen on toiminnan olennainen osa. Se ei ole toiminnan seu-
raus, vaan aina toiminnassa läsnä sitä konstruoiden. Sitoutuminen 
kutoutuu edelleen tunteeksi ja tuntemiseksi. (...) Merkitykseen kiin-
nittyminen johtaa kiintymiseen. Voisiko tästä jatkaa vielä pidem-
mälle? Johtaisiko kiintyminen myös hyvin perustaviin ”valintoihin”, 
artikuloimattomaan kokemukseen siitä mikä on hyvää tai pahaa, 
oikein tai väärin, tärkeää tai vähemmän tärkeää: subjektiviteettia lei-
maaviin arvotuksiin. (Ronkainen 1999, 64 )

Analyysini osoittaa, että tunteet rakentavat aineistossani siltoja rakenteen 
ja yksilön välille. Ne myös yhdistävät eri diskursseja ja käytäntöjä toisiinsa. 
Tunteita opetetaan ja arvotetaan esimerkiksi uskonnon kentällä: uskonto 
määrittää tunteiden moraalisuutta, ja uskonnolliset ilmaisut sekoittuvat 
kertomuksissa terapeuttiseen kieleen. Tunnerajauksien avulla käytetään 
valtaa myös lääkäreiden ja naisten kohtaamisissa. Tunteet ovat myös 
naisen sisäisen ja naisten välisen kontrollin väline: abortinkokijat esittä-
vät kertomuksissaan toiveita itselleen tai toisille sopivasta tunneskaalasta. 
Aborttiin liittyvissä tunneilmaisuissa kuvastuu hyvin, ettei normatiivisuutta 
voi paikantaa yhteen auktoriteettiin tai instituutioon. Tunteiden kautta ra-
kennetaan sisältä käsin kokemuksia toiminnan mahdollisuuksista. Abortin 
ymmärtäminen tunteita koskettavana tilanteena on merkittävä ele. Se vah-
vistaa kuvaa abortista yksityisenä: abortin etiikka on ratkaistava ”tunne-
elämässä”, naisen omana ja intiiminä asiana. 

Toisinaan tunteisiin liittyvät vallan liikkeet ovat selkeästi paikannettavia ku-
ten siinä, mitä tunteva ja millä tavalla aborttia haluava nainen on lain, lää-
ketieteen tai väestöpolitiikan intresseihin sopivin abortin hakija. Kristillisen 
kentän intressit näkyvät selvästi siinä, millaista tuntevaa naiseutta abortin 
kokijalle rakennetaan sekä ulkoapäin että kokemuksesta käsin. Kuten aineis-
toni analyysistä ilmenee, se, kuka näitä paikkoja rakentaa, ei ole kuitenkaan 
itsestään selvää. Naiset esimerkiksi tarttuvat hanakasti kristillisen vertaistu-
kiryhmän rakenteisiin ja Itu-ryhmän työkirjaan. Abortin tunteiksi ehdotetut 
katumus, suru ja sovituksen helpotus tuntuvat heille tutuilta. Vallan suunta 
tulee esiin selvimmin silloin, kun subjekti on epäsopiva ja huomaa tuntevansa 
vääriä tunteita. Tunteiden epäsopivuuksissa ja niiden toistumisessa piirtyy 
esiin normaalina, luonnollisena ja sopivana pidetty abortin kokeva nainen. 
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Abortti ja aborttiin liittyvät tunteet piirtyvät kertomuksissa esiin spesi-
fillä tavalla yksityisenä asiana. Abortin tunteista voi olla vaikea puhua, 
mutta toisin kuin moniin muihin vaikeisiin intiimeihin asioihin abor-
tin tunteista puhumiseen ei ole tarjolla juurikaan apua. Samaan aikaan 
aborttiin liittyvien tunteiden oletetaan olevan hyvin vaikeita lähes aina: 
aborttiin liittyvää surua normalisoidaan ja luonnollistetaan sekä naisten 
puheessa että kontekstualisoivassa aineistoissa naisten normaaliksi tun-
teeksi. Aborttiin tilastotutkimuksissa liitetystä itsemurhariskistä huo-
limatta abortin tunteiden kohtaamisesta ei ole suomeksi tarjolla juuri 
lainkaan informaatiota eikä koulutusta.

Aborttiin liittyvät tunteet ja ruumiillisuus eivät ole tähän mennessä kiin-
nostaneet feministisiä tutkijoita tai poliittisia toimijoita Suomessa. Tämä 
ei ole yllättävää, jos tarkastellaan pohjoismaista feminististä politiikkaa 
laajemmin. Ruumiillisuuteen liittyvät kysymykset ovat jääneet toissi-
jaisiksi esimerkiksi työelämän tasa-arvon edistämisen rinnalla. Tässä 
mielessä aborttiin liitettävät tunteet ja tunteiden kenttä yleensä eivät 
ole olleet kiinnostavia. Ajatusta tunteiden liittymisestä tasa-arvoon sekä 
toimijuuteen ja vapauteen ei ole pidetty abortin kohdalla tarkastelun 
arvoisena aiheena. Aineistoni perusteella juuri tunteet näyttävät merkit-
tävän alueen, jolla naiseuden suhdetta aborttiin määritellään. Tunteiden 
nostaminen neuvotteluun ja analyyttiseen keskusteluun olisi siksi tärke-
ää myös aborttioikeuksien ymmärtämisen kannalta.

Tunteiden merkityksistä rakentuva lisääntymisruumis, sen kuvaaminen 
luonnollisena ja pakottavana ja tunteissa esiin tulevat ristiriidat abortin ko-
kevien naisten elämässä ovat merkittäviä elämän käytäntöjen ja yhteiskun-
nallisen toiminnan kannalta. Abortista on aineistoni perusteella mahdollis-
ta tuntea eri kentillä oikein tai väärin, liian vähän tai liian paljon. Se, mikä 
on mahdollista ja sopivaa, määrittyy sekä sisäistyneesti naisten itsereflek-
tiossa että suhteissa. Tunteiden rajat näkyvät retorisen tilan avautumina ja 
ahtaina nurkkina myös yhteiskunnallisten instituutioiden, lähinnä kirkon 
ja sairaalan abortin kokijoille tarjoamissa puheissa ja käytännöissä.

Yhteiskuntatieteilijä Lois McNay esittää, että toimijuutta on tarkoituksen-
mukaista tarkastella muuten kuin vallan- ja vastarinnan kaksinaisuuden 
kautta. Hänen mukaansa Pierre Bourdieun kentän käsite on tässä avuksi, 
koska siinä yhteiskuntaa ei ymmärretä kaikenkattavaksi yksiköksi vaan 
sitä tarkastellaan avoimina ja historiallisesti muuttuvina rakenteina (Mc-
Nay 2000, 51). Bourdieun ymmärrys habituksesta, jossa kietoutuvat yh-
teen ymmärrys ihmisen ruumiillisesta olemuksesta ja toimimisesta, ylittää 
liberaalin subjektin käsitteen vapauden ja rajoittumisen piirteet (em. 47). 
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Koska kentän käsite on avoin ja pyrkii huomioimaan ruumiillisuuden, se tar-
joaa kehyksen, jossa on mahdollista tarkastella alistumisen ja autonomian 
epätasaisia ja epäsystemaattisia toteutumistapoja naisten elämässä (em. 71). 
Tästä näkökulmasta ajateltuna uskonnon kenttä ei ole tutkimuksessani ainoa 
kenttä, jossa toimijuutta – tässä aborttiin liittyviä vapauksia – on syytä tar-
kastella niiden rajoitusten puitteissa, joihin naisten toiminta juurtuu heidän 
kokiessaan abortteja ja kertoessaan kokemuksistaan.

Kokemuskertomusten analysointi sosiaalisena toimintana tuo näkyviin ken-
tän ja toimijuuden suhdetta dynaamisena, ei toimijaa determinoivana vaan 
myös luovana suhteena maailmaan (vrt. em. 39). Marja-Liisa Honkasalon 
pienen toimijuuden käsitteen yhteydessä avaama näkökulma vapauteen 
edustaa myös analyysiäni lähelle tulevaa vaihtoehtoa liberalistisen vapauden 
sävyttämälle toimijuuskäsitykselle. Honkasalo perustaa ymmärryksensä va-
paudesta Hannah Arendtin ajatukselle siitä, että vapaus uuden aloittamisen 
kykynä ei ole yksilöllinen piirre, vaan se on sidoksissa historiaan ja toisiin 
ihmisiin – aikaisemmin aloitettuun ja toimittuun (Honkasalo 2008).

Aineistoni kertojat ovat monen ikäisiä, tulevat eri yhteiskuntaluokista 
ja uskovat eri tavoin. Kun abortin vapautta tarkastellaan heidän kerto-
mustensa kautta ruumiillistuneena, historiallisena ja sosiaalisena, toimi-
juudesta tulee näkyviin useita sävyjä. Abortista päättämisessä itsenäi-
nen ja järkiperäinen valinta sekoittuu tilanteesta riippuen toisten kanssa 
päättämiseen ja tunteiluun. Suhteet puolestaan eivät ole vain yksilöiden 
vallassa olevia asioita vaan saavat aborttitilanteessa merkityksensä siitä, 
kuinka miehen ja naisen välinen suhde ja perhe ovat rakentuneet histo-
riallisesti ja poliittisesti. Erityisen selvästi naisten toimijuutta aborttiti-
lanteissa rakennetaan lääkärikohtaamisissa – jotka liittyvät jokaiseen 
Suomessa tehtyyn lailliseen aborttiin – ja uskonnon kontekstissa. Kris-
tinuskolla on kulttuurissamme merkittävä asema naisten aborttimoraa-
lista neuvottelijana. Kentät, joiden teksteissä, puheissa ja käytännöissä 
abortin tekemistä ja ajattelemista määritellään, mahdollistavat ja rajaa-
vat olennaisia merkityksiä naisten kertomuksissa. 

Aborttiin liittyvässä toimijuuden vapaudessa ei ole kysymys vain laillisesta 
oikeudesta tehdä abortti vaan siitäkin, millaisilla ehdoilla abortin tekonsa 
voi kokea, ymmärtää, ja missä siitä voi keskustella jälkeenpäin. Vapaus ei 
läheskään aina tarkoita kertojille yhtä asiaa, vaan vapaudet toteutuvat suh-
teissa, yhteisessä merkityksenannossa ja mielikuvituksessa. Vapauteen, sen 
suhteellisuuteen ja suhteiden mukana tuleviin hierarkioihin sisältyy myös 
vallan ja vallan vääristymisen mahdollisuus. Retorisen tilan avaaminen 
naisten kertomuksille on yksi tapa rakentaa abortin vapautta. Kun ker-
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tomukset saavat tulla esiin moninaisuudessaan, ne ovat elämän ja toi-
mijuuden mahdollistajia antaessaan variaatioissaan lisää tilaa kuvitella 
ja ajatella. Aineistossani kuvataan sellaisiakin hetkiä, jolloin tehdään 
väärin tai ajatellaan epäröivästi tai ristiriitaisesti. 

9.6. Jatkokysymyksiä abortin vapaudesta

Analyysini monentaa kysymyksen abortin vapaudesta kysymyksiksi abortin 
toimijuuden mahdollisuuksista eli siitä, millä tavalla ihmiset asettavat toisilleen 
elämisen, toiminnan, arvojen, mielikuvituksen ja päätösvallan ehtoja. Tutki-
mus nostaa esiin diskursseja ja käytäntöjä, jotka vaikuttavat abortin kokevien 
naisten toiminnan ja ajattelun mahdollisuuksiin. Kullakin esiin nostamistani 
kentistä naisten toimijuuden mahdollisuuksia olisi kuitenkin syytä tarkastella 
tarkemmin, erilaisin metodein ja eri aineistojen valossa. 

Tutkimus esittää tarkennuksia ajatukseen abortin vapaudesta lain suoma-
na oikeutena Suomessa. Laki ei kohtele kaikkia naisia samanarvoisina, vaan 
keskittyy äiteihin ja näkee naiset potentiaalisina äiteinä. Omaa tahtoa lisään-
tymiseen ei tällöin tulla kysyneeksi. Tämä rajoittaa mahdollisuutta sanoittaa 
aborttipäätös etukäteen omin sanoin. Abortin vapaus on Suomessa lääkäriltä 
pyydettyä vapautta. Naisten kokemusten ja kertomusten analyysin kautta laki 
näyttäytyy yhtenä diskurssina ja käytäntönä muitten joukossa. Se suo mahdol-
lisuuden hygieeniseen aborttiin abortin hakijoille, mutta asettaa samalla ehtoja 
sille, kuinka aborttia voi hakea, ja millaisilla perusteilla ja millaisella asenteella 
sen voi saada. Se osoittaa, että naisten asiantuntijuus abortin suhteen hylätään 
aborttilaissa, joka asettaa lääkärin tiedon abortin tarpeellisuudesta aborttia ha-
kevan naisen tiedon ja tahdon edelle. Miksi naisten erilaiset tarpeet ja toisaalta 
heidän tietonsa abortin etiikasta eivät näy poliittisissa avauksissa abortista? 
Tutkimukseni johtaa ehdotukseen, että aborttiin liittyen yksityisen ja poliittisen 
suhteesta tulisi esittää tarkempia analyyttisiä kysymyksiä.

Uskonnon kentällä kysymys abortista ja naisista kaipaisi teologista analyysiä, 
ja sitä olisi syytä laajentaa kysymyksiksi naisten, erityisesti yksinelävien naisten 
lisääntymistoimijuudesta. Poliittinen liikehdintä, joka Suomessa pitää yllä kes-
kustelua abortista, on kristilliseen prolife-ajatukseen tukeutuvaa argumentoin-
tia, jossa naisten oikeudet asetetaan vastakkain sikiön oikeuksien kanssa. Us-
kontoa tulisi kuitenkin tarkastella laajemmin kuin naisten oikeuksien vastaisen 
diskurssin näkökulmasta. Analyysini on myös aloite tutkimukselle uskonnol-
listen diskurssien ja instituutioiden vaikutuksista naisten lisääntymisoikeuksiin 
siitä näkökulmasta, mitä merkityksiä naiset itse uskonnolle antavat. Tätä kaut-
ta voitaisiin paremmin ymmärtää toiminnan reunaehtoja, joiden sisällä ihmiset 
tekevät eettisiä ja arvolatautuneita päätöksiä. 
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Aborttiin liittyvää vapautta voi tarkastella mahdollisuuksina ja kykyinä toimia, 
ajatella, tietää ja tahtoa. Nämä toteutuvat naisten kertomuksissa suhteissa toi-
siin: ystävyyssuhteissa, suhteessa äitiin, suhteessa mieheen, suhteessa lapsiin ja 
perheeseen. Samalla käy ilmi, että suhteet toisiin määrittyvät suhteessa yhteis-
kuntaan. Mahdollisuudet toimia, vapaus toimia (vapaus päättää abortista tai 
päätyä siihen) muodostuvat sosiaalisessa merkityksenannossa sekä ihmisten 
kahdenkeskisyydessä että institutionaalisemmalla tasolla. Analyysissäni ilmeni, 
että aborttitilanteessa ideat perheestä ja naisten ja miesten rooleista siinä saavat 
traditionaalisia painotuksia. Yksi syy tähän voi löytyä siitä, että aborttipäätös 
pitää tehdä nopeasti, ja tilanne saattaa olla stressaava. Tällöin tutuimpiin ajatte-
lun malleihin on helppo turvautua. Kaikesta huolimatta perheen ideaali ja koti-
äidin aseman traditionaalisuus eivät näyttäydy vain naisten mielissä lehahtavina 
menneisyyden varjoina. Naisten konkreettiset elämänkäytännöt osoittavat sa-
maan suuntaan kuin tutkimustulokset: naisten vastuu pienten lasten hoidosta ja 
kodin töistä on yhä suuri huolimatta sitkeästä poliittisesta työstä vanhemmuu-
den tasa-arvon eteen. Myös työelämän tasa-arvokysymykset ovat yhä suurelta 
osin ratkaisematta, ja työelämän epävarmuus heijastuu naisten päätöksiin.

Abortin merkityksiä muovataan poliittisten kenttien ohella myös toisen-
laisella yksityisen alueella: tunteiden kentällä. Päättämisen tai muitten 
kanssa aborttiin päätymisen lisäksi on tärkeää, kuinka abortti on mah-
dollista sanoittaa jälkeenpäin, millä tavalla abortti voidaan ymmärtää ja 
kommunikoida toisille emotionaalisena kysymyksenä, arvokysymyksenä 
ja omaan itseen liittyvänä kysymyksenä.

Aborttiaiheen kohdalla ruumiillisen koskemattomuuden ja itsemääräämis-
oikeuden ideoita ei ole suomalaisessa psykologiassa otettu analyysin koh-
teeksi, saatikka että neuvottelu olisi levinnyt keskusteluna laajemmalle. So-
siologisesta näkökulmasta katsottuna tunteet eivät synny tyhjästä. Abortin 
tunteisiin liittyvien asiantuntijuustekstien vähyyden voi nähdä retorisen ti-
lan kapeutena: kun tietoa ja keskustelua on vähän, saattavat aborttiin liitty-
vät normatiiviset emootioiden määrittelyt saada suhteettoman suuren pai-
noarvon abortin kokijan mielessä. Toisaalta nykytilanteen voi nähdä myös 
mahdollisuutena keskusteluille, joissa aloite ei olekaan esimerkiksi tuntei-
den psykologisilla asiantuntijoilla. Tällöin tunteiden yhteyksiä toimijuuteen 
voidaan pohtia lähtien liikkeelle niiden yhteiskunnallisista seurauksista.

Se, millaisena eettisenä ja emotionaalisena kysymyksenä abortti nähdään, ei 
ole vain yksittäisen yksilön, abortin kokijan etiikkaa. Abortin etiikkaa on 
myös se, millaisen mahdollisuuden päättää abortista ja kokea abortti toiset 
ihmiset – yksityisesti, yhteiskunnallisissa suhteissa, poliittisessa, uskonnol-
lisessa, ja kulttuurisessa keskustelussa – raskaudenkeskeytyksen kokijalle, 
abortissa toimivalle ja tuntevalle naiselle suovat.
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Huomio siitä, että abortin vapaus ja vastuu ovat sosiaalisesti rakentuvia 
asioita, ei vie ajatusta syrjään raskaana olevan naisen vapauksista ja vas-
tuusta. Kokemuskertomukset näyttävät yksilöllisetkin valinnat eletyissä 
yhteyksissään ja siinä mielessä väistämättä sosiaalisina. Raskaaksi tuleva ja 
abortista päättävä nainen on abortin keskeisin toimija siitä yksinkertaisesta 
syystä, että kysymyksessä on hänen raskaaksi tuleva ruumiinsa: raskaaksi 
tuleminen ja abortti tapahtuvat juuri tuon erityisen eletyn ruumiin kaut-
ta. Elettynä tuo ruumis on yhteydessä toisiin, yhteydessä historian tuomiin 
merkityksiin ja sitä ympäröiviin yhteiskunnallisiin ehtoihin.

Naisten aborttikokemusten kuuleminen ja vakavasti ottaminen – retorisen 
tilan antaminen niiden moninaisuudelle – on elämän puolelle asettumista 
aborttitilanteissa. Se on epävarman tai vaarallisen elämän puolelle asettu-
mista filosofi Judith Butlerin tarkoittamassa mielessä: siinä ei ole kysymys 
elämästä etukäteen määriteltynä ihmisyksilön sisäisenä elementtinä, vaan 
elämästä prosessina joka on riippuvainen sosiaalisista verkostoista ja niiden 
tarjoamista ehdoista (Butler 2009, 23). Nämä ehdot määrittävät naisten 
mahdollisuuksia ajatella raskauksiaan, tuntea ne ja päättää niistä.
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Liite 1. Tiedot kertojista haastattelu- tai kirjoitushetkellä * 

Haastatellut: 
Ikä
24
34
35
36
50
51

Kirjoittajat:
Ikä
21
24
24
24
25
26
28
30
31
33
33
33
34
35
36
38
40
41
42
44
45
45
46
49
57
58
60
65
66
66
76
yli 70

Nimi (haastattelukoodi)
Elina (AB1, AB4)
Tiina (AB3, AB10)
Jutta (AB7, AB11) 
Irene (AB0)
Stella (AB5, AB9)
Heli (AB2, AB6, Ab9)

Nimi 
Mindy
Anni
Kaisa
Sofia
Peppi
Jarna
Maria
Jaana
Eva
Ella
Es
Susanna
Meikku
Tummatukka
Ronja
Minna
Tupuna
Veera
Arja
Anneli
Anu
Tara
Katja
Sinikka
Eila
Marja-Liisa
Ilmari
Irja
Helvi
Kaija
Elsa
Meeri
Aini

Ammatti
muusikko
freelancer
taiteilija
kuvaaja
suunnittelija
terapeutti 

Ammatti
ei tietoa
terveydenhoitoala
opiskelija
opiskelija
opiskelija
opiskelija
ei tietoa
tiedottaja
poliisi
kotiäiti
tutkija
freelancer taiteilija
merkonomi
ei tietoa
toimittaja
atk-ohjelmoija
terveydenhoitoala
toimittaja
ei tietoa
sihteeri
ei tietoa
sihteeri
terveydenhoitoala
dosentti
merkonomi
ei tietoa
eläkeläinen
eläkeläinen, terveydenhoitoala
eläkeläinen, kanslisti
merkonomi
eläkeläinen
ei tietoa
ei tietoa

* Kertomukset talletettu SKS:n kansanrunousarkistoon 2011. 
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Lapsia
0, haluaa lapsia
1, haluaa lisää lapsia
0 
0, luopunut lapsihaaveista
2
0, luopunut lapsihaaveista

Lapsia
0, haluaa lapsia
0, haluaa lapsia
0
0, ei halua lapsia
0
0, ei halua lapsia
0, ei halua lapsia
0
0, haluaa lapsia
2
0
4, 2 biologista
1, haluaa lapsia
2
1
ei tietoa
3, ei halua lisää
2 
0
3
2
2, haluaa lapsia
2
0
2
2, 1 lapsenlapsi
2
2, 1 lapsenlapsi
3 lasta
ei lapsia
2
2, 4 lastenlasta
ei tietoa

Abortteja
1
1
3
2
1
1

Abortteja
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1

2
2
1
1
1
1

Asuinpaikka
pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseutu
keskisuuri kaupunki
pääkaupunkiseutu

Asuinpaikka
ei tietoa
pääkaupunkiseutu
keskisuuri kaupunki
pääkaupunkiseutu
keskisuuri kaupunki
pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseutu
pääkaupunkiseutu
taajama
pieni kaupunki
ulkomaat
pieni kaupunki
taajama
pieni kaupunki
pääkaupunkiseutu
taajama
taajama
pieni kaupunki
keskisuuri kaupunki
ei tietoa
keskisuuri kaupunki
keskisuuri kaupunki
pieni kaupunki
pääkaupunkiseutu
pieni kaupunki
taajama
ei tietoa
pääkaupunkiseutu
pieni kaupunki
pieni kaupunki
pieni kaupunki
ei tietoa
ei tietoa
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Liite 2. Kirjoituskutsu 

Kirjoita abortista

Suomessa tehdään vuosittain lähes 11 000 aborttia. Aborttiin liittyviä 
kokemuksia ei kuitenkaan ole paljon tutkittu. Teen abortin kokemisesta 
väitöstutkimusta. Olen kiinnostunut abortin kokeneiden naisten kerto-
muksista ja siitä, millaista on olla aborttiprosessissa mukana läheisenä, 
kumppanina, (mies)ystävänä tai puolisona. Haluaisin käyttää kertomuk-
sia abortista osana tutkimustani. Vastaukset arkistoidaan myös tutkimus-
käyttöön Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran kansanrunousarkistoon.

Onko sinulle tai läheisellesi tehty raskaudenkeskeytys? Voisitko kirjoit-
taa siitä? Voit kertoa esimerkiksi: Miten abortti tuli ajankohtaiseksi? 
Millaisia keskusteluja kävit(te), kenen kanssa? Millaisia kohtaamisia oli 
sairaalahenkilökunnan kanssa? Vaikuttiko abortin kokeminen tai myö-
täeläminen ihmissuhteisiisi tai maailmankuvaasi? Kirjoita omin sanoin 
millaisia ajatuksia, tunteita, muistoja ja ehkä uniakin abortti sinussa he-
rätti. Keskity asioihin, jotka tuntuvat sinulle tärkeiltä. Sinun ei tarvitse 
ajatella, että abortista pitäisi kirjoittaa jollain tietyllä tavalla.

Merkitse kirjoituksen alkuun: nimi ja ammatti tai koulutus, syntymäaika, 
osoite ja puhelinnumero, allekirjoitus sekä miten haluat kirjoitustasi käsitel-
tävän: saako kirjoitusta, tai osia siitä julkaista tutkimuksessa, jos huolehdi-
taan siitä, etteivät kirjoituksessa esiintyvät henkilöt ole tunnistettavissa, mitä 
nimimerkkiä haluat kirjoittajana käyttää, jos kirjoitustasi käytetään tutki-
muksessa, haluatko kirjoituksesi arkistoitavaksi Kansanrunousarkistoon 
henkilötiedoilla vai nimimerkillä. Kirjoita enintään 50 liuskaa suomeksi, 
ruotsiksi tai englanniksi. Lähetä paperille kirjoitettu tai printattu kirjoituk-
sesi osoitteeseen: ”Kirjoituksia abortista”, Salome Tuomaala, Uskontotieteen 
Laitos PL 59, 00014 Helsingin Yliopisto. Sähköpostilla kertomuksia voi 
lähettää osoitteeseen: salome.tuomaala@helsinki.fi

Salome Tuomaala
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