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1 JOHDANTO 

”Olethan sylissäni sinä, terve ja ihana lapsi. Ja minulla kaikki hyvin. Millään muulla ei 

pitäisi olla väliä, mutta niin sillä vain on.” K13 

Hyvinvoiva ja terve lapsi ei yksinään tarjoa edellytyksiä onnistuneelle 

synnytyskokemukselle, kuten yllä olevassa sitaatissa Minä myös synnyttäjänä  

-kampanjaan osallistunut nainen kirjoittaa. Sosiaalisessa mediassa organisoitu kampanja 

on nostanut esiin suomalaisten naisten kokemuksia fyysisestä ja henkisestä väkivallasta 

suomalaisessa synnytyksen hoidossa (Minä myös synnyttäjänä). Synnytyksen hoidon 

tasosta on käyty laajaa kansainvälistä keskustelua 2010-luvulla: Maailman 

terveysjärjestö WHO julkaisi vuonna 2015 lausunnon, jonka mukaan useat naiset 

ympäri maailmaa kokevat epäkunnioittavaa ja vahingoittavaa hoitoa synnytyksen 

yhteydessä. Yhdistyneiden kansakuntien (YK) erikoisraportoija Dubravka Šimonović 

toi saman huolen esiin YK:n yleiskokouksessa vuonna 2019. Šimonovićin (2019) 

mukaan epäasiallinen hoito synnytyksessä on vakava maailmanlaajuinen ongelma, 

johon tulisi puuttua viipymättä. Kansainvälisten järjestöjen rohkaisemana useat 

sosiaaliset liikkeet ympäri maailmaa ovatkin nostaneet ongelman esiin ja vaatineet 

muutosta hoidon prosesseihin ja käytänteisiin (mt.). 

Parhaimmillaan synnytystä kuvataan onnistuneena ja jopa voimaannuttavana 

kokemuksena, mikä on linjassa monen Suomessa synnyttävän naisen 

synnytyskokemuksen kanssa (kts. mm. THL, 2018). Toisaalta etenkin 2010- ja 2020-

luvuilla yhteiskunnalliseen keskusteluun ovat nousseet myös synnytyksen varjopuolet 

(esim. Helsingin Sanomat, 2021). Vaikka synnytys on Suomessa tilastollisesti 

katsottuna erittäin turvallista (THL, 2019), synnyttäjän subjektiivinen synnytyskokemus 

ei aina vastaa lääketieteellisten indikaattoreiden arvioita synnytyksen onnistumisesta. 

Fyysisesti terveestä ja hyvinvoivasta lapsesta ja äidistä huolimatta synnytystä voidaan 

kuvata negatiivisena ja traumaattisena kokemuksena. Negatiivisen synnytyskokemuksen 

luomat fyysiset ja psyykkiset haitat voivat aiheuttaa kauaskantoisia seurauksia niin äidin 

kuin lapsenkin elämään. Negatiivisen synnytyskokemuksen on muun muassa todettu 

olevan keskeisesti yhteydessä synnytyksen jälkeiseen posttraumaattiseen stressiin 

(Garthus-Niegel, von Soest, Vollrath & Eberhard-Gran, 2013; Mäkelä, Airo, Tokola, 

Saisto & Rouhe, 2021).  
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Suomessa on tehty erittäin vähän yhteiskuntatieteellistä tutkimusta negatiivisista 

synnytyskokemuksista ja synnytyksestä ylipäänsä. Tutkielmani osallistuu Koneen 

Säätiön rahoittamaan yhteiskuntatieteelliseen tutkimushankkeeseen Kamppailu 

synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros, jonka tarkoituksena on tutkia 

suomalaisen synnytyskulttuurin murrosta vuonna 2019 alkaneen yhteiskunnallisen 

keskustelun (mm. Minä myös synnyttäjänä -kampanja) pohjalta. Hanke on ensimmäinen 

Suomessa toteutettu laaja yhteiskuntatieteellinen tutkimushanke synnytyksestä. Sen yksi 

keskeisimmistä tavoitteista on tuottaa tietoa suomalaisesta synnytyskulttuurista eri 

toimijoiden näkökulmasta. Hankkeen yhteydessä toimivan BIRRES-tutkijaverkoston 

avulla näkökulmat synnytyksen tutkimiseen ovat monitieteelliset. (Kamppailu 

synnytyksessä.) Verkoston osana pyrin tutkielmani avulla tuottamaan 

sosiaalipsykologista ymmärrystä negatiivisista synnytyskokemuksista, tarkastelemalla 

toimijuuden rakentumista kyseisessä kontekstissa. 

Toimijuus on synnytyksen näkökulmasta hyvin hedelmällinen tutkimuskohde. 

Erityisesti synnytyksen lisääntyneen medikalisaation myötä synnyttäjän on 

välttämätöntä tukeutua hoitohenkilökuntaan sekä lääketieteellisten interventioiden että 

sairaalaympäristössä tapahtuvan synnytyksen näkökulmasta, mutta toisessa 

vaakakupissa painavat synnyttäjän asiantuntemus, kokemus ja määräysvalta suhteessa 

omaan kehoonsa (kts. mm. Davis-Floyd, 2001; Oakley, 2016). Näiden olemassa olevien 

jännitteiden valossa on mielenkiintoista tutkia, miten toimijuus määrittyy 

synnytyskertomuksissa, joissa nykyaikaista synnytyksen hoitoa kritisoidaan. 

Aineistonani toimii Minä myös synnyttäjänä -kampanjaan osallistuneiden naisten 

synnytyskertomukset, joiden avulla tarkastelen millaiseksi ja miten synnyttäjien 

toimijuus rakentuu synnytyskertomuksia kirjoittaessa. 

Luvussa kaksi esittelen aiempaa, lähinnä yhteiskuntatieteellistä tutkimuskirjallisuutta, 

jonka tarkoitus on kontekstualisoida tutkimusaihettani. Luvussa piirtyy esiin kuva 

synnytyskulttuurin ja äitiyden murroksesta, joka on mahdollistanut synnytyksen hoitoa 

kritisoivien sosiaalisten liikkeiden synnyn. Tutkimani ilmiön yhteiskunnallisen 

kontekstin avaaminen on tärkeää, koska synnyttäjien omissa kertomuksissaan 

rakentamat toimijuuden määrittelyt eivät tapahdu tyhjiössä vaan erilaisten sosiaalisten, 

kulttuuristen ja yhteiskunnallisten rakenteiden ympäröimänä.  
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Luvussa kolme keskityn tutkielman tutkimuskohteeseen ja keskeiseen teoreettiseen 

käsitteeseen toimijuuteen. Ensin tuon esiin aiempaa tutkimuskirjallisuutta, jossa 

toimijuutta on tarkasteltu synnytyskontekstissa. Tämän jälkeen tarkastelen toimijuutta 

teoreettisena käsitteenä ja metodologisella tasolla, minkä avulla avaan oman tutkielmani 

tulokulmaa ilmiön määrittelyssä. Luvussa neljä esittelen tutkielman metodologisia 

lähtökohtia eli narratiivis-diskursiivista lähestymistapaa, joka on yksi sosiaalisen 

konstruktionismin suuntauksista. Luvun neljä lopussa määrittelen tarkemmin tutkielman 

tutkimuskysymykset, joihin pyrin vastaamaan tulosluvussa kuusi. Luvussa viisi esittelen 

tutkimusaineiston ja analyysimenetelmän. Suhteutan lopuksi luvussa seitsemän 

tutkimuksen tuloksia aiempaan kirjallisuuteen tutkielman diskussio-osuudessa, missä 

tarkastelen myös tutkimuksen rajoitteita sekä tulosten merkitystä. 

 

2 SYNNYTYSKULTTUURIN MURROS 

Tutkielmani kannalta on keskeistä tarkastella yhteiskunnallisia muutoksia ja sosiaalisia 

rakenteita, jotka ovat vaikuttaneet synnytyksen määrittelyyn ja synnytyksen hoidon 

muotoutumiseen länsimaissa. Synnytys ja siihen liittyvät odotukset muovautuvat 

vuorovaikutuksessa ajallisiin ja paikallisiin ilmiöihin. Länsimainen synnytyskulttuuri on 

muotoutunut laajojen yhteiskunnallisten keskustelujen pohjalta, jossa erilaiset 

näkemykset synnytysten hoidosta, äitiydestä ja naiseudesta ovat haastaneet toisiaan (kts. 

mm. Cohen Shabot, 2016; Cohen Shabot & Korem, 2018; Cosslett, 1994; Davis-Floyd, 

2001). Synnytyskulttuuriin liittyvät vastakkainasettelut, muun muassa medikalisoidun ja 

luonnollisen synnytyksen välillä, ovat muovanneet paljon julkista keskustelua 

nykyaikaisen synnytyksen hoidon ympärillä ja määrittäneet aiheeseen liittyvää 

tutkimusta (kts. esim. Oakley, 2016). Tutkielmani teoreettisena ja metodologisena 

painopisteenä oleva toimijuus ei sekään ole immuuni ympäröiville sosiaalisille voimille: 

synnytyskulttuurissa vallitsevat keskeiset diskurssit vaikuttavat vahvasti siihen 

millaiseksi ja miten synnyttäjän toimijuus sosiaalisessa vuorovaikutuksessa rakentuu. 

Tässä luvussa avaan tutkimusaiheeseeni liittyvää laajempaa yhteiskunnallista kontekstia 

eli länsimaista synnytyskulttuuria. Tutkielmani rajaus länsimaiseen synnytyskulttuuriin 

pohjautuu tutkimusaineistoni kontekstiin, joka keskittyy suomalaisiin 
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synnytystarinoihin ja Suomessa tapahtuvaan synnytyksen hoitoon. Tämän luvun 

tavoitteena on esitellä synnytyksen yhteiskunnallista taustaa tarkastelemalla aiempaa 

yhteiskuntatieteellistä tutkimuskirjallisuutta synnytyksestä, synnytyksen hoidosta ja 

äitiydestä, sekä nostaa esiin aihepiiriin liittyvää julkista keskustelua ja yhteyskunnallista 

liikehdintää. Tarkastelen aihetta kolmen keskeisen teeman eli synnytysdiskurssien, 

äitiyden ihanteiden ja synnytyksen ympärillä käydyn synnytysväkivaltakeskustelun 

avulla. Näiden teemojen avulla on mahdollista tarkastella synnytyskulttuurissa 

tapahtuneita yhteiskunnallisia muutoksia sekä ymmärtää synnytystä sosiaalisena ja 

diskursiivisena ilmiönä. 

 

2.1 Modernit synnytysdiskurssit ja -käytännöt: medikalisoitu vs. luonnollinen 

synnytys 

Synnytyksen eri paradigmat ja diskurssit ovat vaikuttaneet niin julkiseen keskusteluun 

synnytyksestä kuin synnytyksen hoidon muotoutumiseen länsimaissa (Davis-Floyd, 

2001; Oakley, 2016). Tässä luvussa tarkastelen erityisesti jakoa medikalisoidun ja 

luonnollisen synnytysdiskurssin välillä. Länsimainen synnytyksen hoito on vahvasti 

medikalisoitunut, kun synnytyspaikka on siirtynyt kotoa synnytyssairaaloihin, joissa 

valtaosa hoidosta tapahtuu. Yhteiskunnallinen muutos on kuitenkin luonut 

kilpailuasetelman, jossa lääketieteeseen pohjautuva synnytyksen hoito ja synnytyksen 

luonnollisuutta korostavat diskurssit kamppailevat turvallisimman ja tyydyttävimmän 

synnytyskokemuksen määrittelystä. (Davis-Floyd, 2001; Walsh, 2010.) Erityisesti 

sosiaalitieteissä on keskusteltu laajasti medikalisoidun ja luonnollisen synnytyksen 

merkityksestä synnyttäjälle ja tämän toimijuudelle (Oakley, 2016).  

Cosslettin (1994, 47–48) mukaan synnytyksen laaja medikalisaatio juontaa juurensa 

tieteelliseen vallankumoukseen ja ajatukseen siitä, että luonnollisia ilmiöitä, kuten 

synnytystä, voidaan hallita ihmisen tuottamilla interventioilla, joiden määrä synnytysten 

hoidossa on lisääntynyt voimakkaasti. Feministisen kritiikin mukaan synnytyksen 

medikalisoituminen on johtanut tilanteeseen, jossa synnytystä hoidetaan riskilähtöisesti 

ja samalla synnyttävien naisten toimijuus on heikentynyt (Martin, 2003). Erilaisten 

interventioiden, kuten lääkeaineiden, synnytysteknologian ja ennalta määritettyjen 

synnytysasentojen käyttöä perustellaan synnyttäjän ja sikiön turvallisuudella, mutta 
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samalla ne rajoittavat naisten mahdollisuutta kontrolloida ja hallita omaa synnytystään. 

Useat tutkijat korostavatkin luonnollisen synnytyksen etuja, joissa lääketieteen sijaan 

keskitytään reagoimaan synnyttäjän oman kehon tuntemuksiin ja turvautumaan 

luonnollisiin kivunlievitysmenetelmiin, kuten hengitystekniikoihin ja liikkumiseen. 

(Mt.) 

Kritiikki lääketieteellistä synnytyksen hoitoa vastaan on tutkielmani kontekstin kannalta 

keskeinen. Aineistonani toimivat kertomukset on kerätty Minä myös synnyttäjänä  

-kampanjaan osallistuneiden naisten synnytyskokemuksista, joissa kritisoidaan vahvasti 

suomalaista synnytysten hoitoa. Lääketieteelliseen hoitoon kohdistettu kritiikki voidaan 

liittää synnytyksen medikalisoitumisen luomiin valta-asetelmiin ja rakenteisiin, jotka 

mahdollistavat synnyttäjän tarpeet ja toiveet ohittavan hoidon (Davis-Floyd, 2001). 

Davis-Floyd (mt.) toteaa, että synnytyksen hoidon teknokraattinen malli, jossa ihmisen 

keho nähdään hoidettavana koneena ja korostetaan mielen ja kehon erillisyyttä, on 

synnyttävän naisen näkökulmasta kriittinen. Länsimaisessa mieskeskeisessä 

lääketieteessä toimivan kehon prototyypiksi on määrittynyt miehinen keho, jolloin 

naisen keho on perinteisesti nähty epätyypillisenä ja arvaamattomana. Näkemyksen 

johdosta synnytyksen hoito on muovautunut prosessiksi, jossa naisen kehon toimintaa 

pyritään parantamaan ja vauvan syntymistä edesauttamaan lääketieteellisten 

interventioiden avulla. Malli on luonut pohjaa hoidolle, jossa synnyttäjän keho 

määrittyy hoidettavaksi objektiksi, jolloin synnyttäjän subjektiiviset kokemukset ja 

tuntemukset jäävät huomioimatta. (Mt.) 

Hunterin (2006) mukaan puhutulla kielellä on keskeinen vaikutus synnytyksen hoidon 

rakenteiden ja valta-asetelmien muodostumisessa. Hän nimeää synnytyksen hoidon 

valtavirtaa edustavaksi paradigmaksi biolääketieteellisen mallin, jossa korostuu 

synnytyksen tarkastelu riskin näkökulmasta, jolloin käytetyssä kielessä esiintyy paljon 

lääketieteellisiä termejä ja teknologian ja interventioiden merkitys korostuu. 

Teknokraattisen mallin tavoin biolääketiedekeskeisessä puhetavassa korostuu 

synnyttäjän passiivisuus interventioiden kohteena ja ammattilaisten asema niiden 

tuottajana. (Mt.) Sekä Davis-Floyd (2001) että Hunter (2006) tuovat esiin, että 

lääketiedekeskeinen synnytyksen hoito tulisi korvata humanistisemmilla ja 

holistisemmilla lähestymistavoilla. Niissä korostetaan kehon ja mielen yhteyttä (Davis-
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Floyd, 2001), jolloin synnytys ja sen hoito nähdään kokonaisvaltaisina ja naiskeskeisinä 

prosesseina (Hunter, 2006). Naiskeskeisempi puhetapa keskittyy huolehtimiseen 

(caring) ja kunnioitukseen (respect), jolloin synnytyksen keskiöön nousee synnyttäjän 

toiveet ja tarpeet, mikä luo pohjaa ”voimaannuttavalle” (empowerment) 

synnytyskokemukselle (mt.). 

Vaikka lääketieteellistä synnytystä ja puhetapaa on pidetty ongelmallisena, myös 

luonnollisuutta ja voimaantumista korostavaa diskurssia tulee tarkastella kriittisesti. 

Synnytyksen luonnollisuutta korostettaessa onnistuneelle synnytyskokemukselle 

rakentuu jälleen hyvin rajattu ja yksipuolinen määritelmä (Cosslett, 1994). Tämän tuo 

esiin Cosslett (mt.) tarkastellessaan kirjassaan synnytystarinoita naisten näkökulmasta. 

Hänen mukaansa luonnollista synnytystä ihannoivassa diskurssissa on korostettu naisten 

luontaista kykyä selviytyä synnytyksestä ja sen aiheuttamasta kivusta. Hän kuitenkin 

tuo esiin, että sekä lääketiedettä että luonnollisuutta korostavat näkemykset voivat olla 

synnyttäjän kannalta rajoittavia, jos oma synnytyskokemus ei istu kumpaankaan näistä 

ideaaleista. (Mts. 9–10.) Etenkin negatiivisten kokemuksien yhteydessä ongelmat voivat 

liittyä niin epäonnistuneeseen lääketieteelliseen hoitoon, mutta myös synnyttäjän omaan 

kehoon. Synnytyksen määrittyessä negatiiviseksi esimerkiksi komplikaatioiden tai 

äärimmäisten synnytyskipujen johdosta ihanne luonnollisesta ja voimaannuttavasta 

synnytyksestä voi jäädä tavoittamatta.  

Jos onnistunut synnytyskokemus määritellään liian kapeasti, tähän muottiin 

sopimattomat synnytykset voivat määrittyä epäonnistuneiksi. Toimijuuden kannalta 

yhteiskunnallinen diskurssi onnistuneesta synnytyksestä on keskeinen, sillä se vaikuttaa 

siihen, millaisia resursseja naisilla on käytössään puhuessaan tai kirjoittaessaan omasta 

synnytyskokemuksestaan (Cohen Shabot, 2016; Cohen Shabot & Korem, 2018). Vaikka 

hegemoniset eli vallalla olevat diskurssit ovat hyvin rajoittavia ja määrittävät paljon 

sitä, miten onnistunut synnytys sosiaalisesti määritellään, synnyttäjät voivat 

toiminnallaan haastaa näitä diskursseja ja luoda täysin uudenlaisia puhetapoja. Cosslett 

(1994) tuokin esiin kolmannen tavan puhua synnytyksestä: niin sanotuissa Vanhojen 

vaimojen tarinoissa (Old wives’ tales) käydään keskustelua medikalisaatiota vastaan, 

mutta toisaalta kyseenalaistetaan naisen luonnollinen kohtalo äitiyteen ja naisen kehon 

luontainen kyky selviytyä synnytyksestä (mts. 109). Vanhojen vaimojen tarinat 
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tarkastelevat synnytystä usein epäonnistumisen, kivun ja negatiivisten kokemusten 

näkökulmasta. Tarinoiden avulla naiset pyrkivät haastamaan vallitsevia ideaaleja 

onnistuneesta synnytyksestä ja toisaalta oikeuttamaan omaa kokemustaan, joka 

poikkeaa vahvasti niistä. (Mts. 109–116.) Minä myös synnyttäjä -kampanjan 

kertomuksissa on paljon piirteitä Vanhojen vaimojen tarinoista: tarkastellessaan omia 

negatiivisia kokemuksiaan kirjoittajat pystyvät haastamaan ja kyseenalaistamaan 

nykyaikaista synnytyksen hoitoa, mutta myös palauttamaan toimijuuden takaisin 

itselleen kirjoittamalla synnytystarinansa uudelleen omasta näkökulmastaan. Näin ollen 

toimijuutta tulee tarkastella sekä mahdollisuutena vaikuttaa synnytystilanteessa, mutta 

myös kannanottoina, joita kirjoittajat tarinaansa jälkikäteen kertoessaan tuottavat. 

Tutkielmani kannalta keskeistä on, kuinka valtavirrasta poikkeavia negatiivisia 

synnytyskokemuksia tarkasteltaessa voidaan päästä käsiksi toimijuuteen uudesta 

näkökulmasta. Huopalaisen ja Sataman (2020) mukaan synnytyskulttuuri on vahvasti 

sidottu onnistumisen kokemuksiin, joissa korostuvat onnentunteet sekä 

voimaantuminen. He korostavatkin, kuinka on eettisesti tärkeää tutkia myös negatiivisia 

ja traumaattisia kokemuksia, jotka ovat osa synnytystä. Negatiivisia 

synnytyskokemuksia tutkimalla voidaan muun muassa löytää yhteiskunnallisia ja 

rakenteellisia ongelmia, joiden olemassa oloa ei ole aiemmin tavoitettu. Tutkielmani 

tavoitteena onkin tutkia, kuinka toimijuus määrittyy hyvin negatiivisissa 

synnytyskokemuksissa ja millaiset yhteiskunnalliset diskurssit vaikuttavat sen 

rakentumiseen. 

 

 2.2 Äitiyden ihanteet ja diskurssit 

Edellä esitettyjen synnytysdiskurssien ohella ihanteelliseen äitiyteen liittyvät määrittelyt 

ovat keskeinen osa synnytyskulttuuria. Vallitsevat yhteiskunnalliset näkemykset 

hyvästä äitiydestä vaikuttavat paljon siihen, millaisia resursseja naisilla on käytössään, 

kun he kirjoittavat synnytyskokemuksistaan (Cohen Shabot & Korem, 2018). Omassa 

tutkielmassani olen kiinnostunut niistä diskursseista, joilla ”hyvää” äitiyttä rakennetaan 

ja ylläpidetään niin yhteiskunnallisissa keskusteluissa kuin naisten omassa kielessä. 

Vallitseva diskurssi hyvästä äitiydestä on raskaasti rajoittava, kun puhutaan muottiin 

sopimattomista naisista, ja esimerkiksi synnytyskokemuksista, jotka eivät täytä yleisesti 
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hyväksyttyä kaavaa ja mallia onnistuneen äidin synnytyksestä (mt.). Äitiyden ihanteet 

ovat muovautuneet historian saatossa ja onkin tärkeää, että niitä tarkastellaan 

sosiaalisina konstruktioina, jotka määrittyvät ja rakentuvat sosiaalisesti eri tavalla ajasta 

ja paikasta riippuen (Phoenix, Woollett & Lloyd, 1991).  

Harriette Marshall (1991) on tarkastellut isobritannialaisia synnytysoppaita 1990-luvun 

alussa ja todennut, että niissä hyvän ja normaalin äidin määritelmät kietoutuivat äitiyden 

palkitsevuuden ja uhrautuvuuden ympärille. Äitiyttä korostettiin naisen elämän 

suurimpana täyttymyksenä, ja ihanne korostui etenkin vaikeuksien kohdalla, jotka 

määriteltiin normaaliksi osaksi äitiyttä, mutta joiden korostettiin väistyvän äitiyden 

palkitsevuuden tieltä (mts. 68–69). Monen äidin kohdalla tämä ihanne eletään toteen, 

mutta merkittävää on se, millainen vastakategoria tarjoutuu niille naisille, jotka eivät 

koe äitiyttään palkitsevana. Muun muassa Donath (2015) on tutkinut äitiyttään katuvien 

naisten tarinoita ja kertomuksia äitiydestä. Kertomuksissa korostui vastakkainasettelu 

hyväksytyn ja epänormaalin äitiyden välillä. Naiset, jotka katuivat äitiyttään, kuvasivat 

olevansa vastakkain yhteiskunnallisesti hyväksytyn äitiysdiskurssin kanssa, joka 

korostaa äitiyden täyttymyksellisyyttä: äitiyden katuminen on ristiriitainen suhteessa 

ajatukseen, että äidiksi tulemisen ilo sivuuttaisi kaikki vaikeudet ja huolet, joihin 

matkalla törmää. (Mt.) Tärkeää on tiedostaa, että samalla kun yhteiskunnallisesti ja 

sosiaalisesti määritellään vallitsevat diskurssit hyvästä äitiydestä, kategorisoidaan 

diskurssiin sopimattomat äidit helposti vastakkaiseen kategoriaan, kuten huonoiksi tai 

epänormaaleiksi.  

Äitiyden palkitsevuuteen liittyy vahvasti oletus siitä, että äiti kokee äärimmäisen suurta 

ja ehdotonta rakkautta lapseensa, joka tekee äitiyden suurilta osin mahdolliseksi 

(Marshall, 1991, 69). Marshallin (mts. 70–72) mukaan esimerkiksi synnytyksen 

jälkeinen alakuloisuus määriteltiin synnytysoppaissa normaaliksi ja täysin 

hyväksyttäväksi, mutta yleistä palkitsevuutta ja rakkautta korostavaa diskurssia vastaan 

soti vaikeampi synnytyksen jälkeinen masennus, joka näyttäytyi epänormaalina ja 

huolestuttavana. Palkitsevuuden ihanne määrittää tavoiteltavaksi ja onnistuneeksi 

synnytykseksi positiivisen synnytyskokemuksen, jossa synnytyksen aikana esiintyneet 

vaikeudet ovat voitettavissa esimerkiksi äidillisellä vaistolla ja rakkaudella 
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(Huopalainen & Satama, 2020). Jälleen kerran ihanteen luoma ristiriitaisuus nousee 

esiin tilanteissa, joissa näitä tavoitteita ei onnistuta täyttämään. 

Millerin (2007) tutkiessa isobritannialaisia naisia raskauden alusta ensimmäisiin 

lapsivuosiin esiin nousivat odotukset äitiyteen liittyvästä luonnollisuudesta ja 

vaistonvaraisuudesta, joiden avulla äitiyteen liittyvät tiedot ja taidot omaksutaan ikään 

kuin luonnostaan lapsen synnyttyä (vrt. esim. synnynnäinen hoivavietti). Odotukset 

vaikuttivat keskeisesti myös naisten synnytyskertomusten rakentumiseen. Kun naisen 

kehon oletettiin olevan luonnollisesti suunniteltu synnyttämään, esimerkiksi 

interventioiden tulkittiin rikkovan luonnollisen synnytystapahtuman kulkua. Täten 

naisten puheissa keskityttiin vahvemmin siihen, kuinka heidän oma kehonsa oli 

tuottanut pettymyksen interventioihin turvauduttaessa kuin siihen, kuinka vallitseva 

diskurssi luonnollisesta synnytyksestä luo paineita ja rajoja normaalin synnytyksen 

määritelmälle ja yliluonnollisia odotuksia hyvälle äitiydelle. (Mt.) 

Palkitsevuuden ohella äidin ja lapsen väliseen suhteeseen liittyy kiinteästi äidin 

uhrautuvuutta korostava diskurssi. Malacridan ja Boultonin (2012) aineistossa synnytys 

määrittyi siirtymäreitiksi itsekkään lapsuuden ja epäitsekkään äitiyden välillä. He 

tunnistavat intensiivisen äitiyden ihanteen merkityksen tässä siirtymässä ja tarkastelivat 

sitä suhteessa synnytystapaan. Sektiolla eli kirurgisella leikkauksella avustettu synnytys 

näyttäytyi osassa haastatteluista intensiivisen äitiyden näkökulmasta huijaukselta tai 

epäonnistumiselta, sillä epäsiisti ja kivulias alatiesynnytys sopi paremmin äitiyden 

uhrautuvaan ja epäitsekkääseen ideaaliin. Lisäksi osa naisista kokivat epäonnistuneensa 

äitinä esimerkiksi synnytyksen aikaisista komplikaatioista johtuvan hätäsektion takia, 

sillä oma keho ei mahdollistanut siirtymää äitiyteen luonnollisesti. Myös ne naiset jotka 

haastoivat näkemyksen, jonka mukaan synnytystapa määrittää hyvää äitiyttä tunnistivat, 

että ihanne intensiivisestä äitiydestä on yhteiskunnallisesti vahva ja rajoittaa 

määritelmiä hyväksytystä äitiydestä. (Mt.) 

Äitiyteen liittyvät diskurssit siis vaikuttavat osaltaan siihen, miten onnistunut synnytys 

sosiaalisesti määritellään. Hegemonisia diskursseja myös toisinnetaan sosiaalisessa 

kanssakäymisessä esimerkiksi puhuttaessa omasta äitiydestä ja synnytyksestä. Ihanteet 

ovat kuitenkin aina rajoittavia suhteessa niihin naisiin, jotka kuvaavat äitiyttään eri 

tavalla tai joiden synnytys ei täytä ihanteellisiksi katsottuja päämääriä. Esimerkiksi 
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synnytysväkivaltaa kokeneiden synnyttäjien kohdalla tilanne on ongelmallinen, jos 

synnyttäjät eivät haluistaan huolimatta pysty täyttämään ihanteiden vaatimuksia ja 

kuvaavat äitiytensä sitä kautta vajanaiseksi tai vääränlaiseksi. Cohen Shabotin ja 

Koremin (2018) sekä Vihreäsalon (2021) mukaan synnytysväkivallan 

perusmekanismeihin kuuluu synnyttäjien tuntema häpeä kykenemättömyydestään 

täyttää hyvän äidin ja naisen tunnuspiirteitä. Omien negatiivisten kokemusten 

synnytyksessä tulisi olla triviaaleja, sillä hyvä äiti on valmis uhrautumaan lapsensa 

hyvinvoinnin edessä (Cohen Shabot ja Korem, 2018). Kuten edellä esitellyn 

tutkimuskirjallisuuden pohjalta voidaan huomata, synnytys- ja äitiysdiskurssit 

vaikuttavat merkittävästi siihen millaisia resursseja synnyttäjillä on käytössään 

kuvatessaan omia synnytyskokemuksiaan. Toisaalta nämä ajassa ja paikassa 

muodostuvat diskurssit ovat myös haastettavissa ja purettavissa. Murroksessa olevat 

puhetavat synnytyksestä ja äitiydestä ovat luoneet pohjaa synnytysten hoitoa 

kritisoivien liikkeiden synnylle. Seuraavassa luvussa 2.3 esittelen 2000-luvun aikana 

lisääntynyttä tutkimusta synnytysväkivallasta ja ilmiön ympärille rakentunutta 

sosiaalista liikehdintää. 

 

2.3 Synnytysväkivalta ja sen vastainen liikehdintä 

Yhteiskunnallinen keskustelu negatiivisista synnytyskokemuksista ja 

synnytysväkivallasta (obstetric violence) on kasvanut merkittävästi 2000-luvulla, vaikka 

kritiikkiä synnytyksen hoidolle on esitetty myös aiemmilla vuosikymmenillä (Jardim & 

Modena, 2018; Vihreäsalo, arvioitavana). Kiinnostus synnytysväkivallan tutkimukseen 

on lisääntynyt kasvaneen yhteiskunnallisen keskustelun sekä kansainvälisten tahojen, 

kuten WHO:n ja YK:n nostaman huolen myötä (Šimonović, 2019; WHO, 2015). 

Synnytysväkivaltaan keskittyvää tutkimusta on tehty laajimmin Latinalaisessa 

Amerikassa, mutta myös Euroopassa yhteiskunnallinen keskustelu ilmiön tiimoilta on 

kasvanut (Sadler ym., 2016). Kansainvälisissä tutkimuksissa synnytysväkivaltaa on 

määritelty monella eri tavalla: Sadlerin ym. (2016) mukaan keskiössä on 

epäkunnioittava kohtelu ja synnyttäjää vahingoittava hoito. Niscon (2020) mukaan 

väkivallan muodot voivat olla niin fyysisiä, kuten ilman suotumusta tehtyjä tai 

kivuliaita toimenpiteitä sekä kielellisiä, kuten epäkunnioittava puhetta, kommunikaation 
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puutetta tai synnyttäjän aktiivista hiljentämistä. Synnytysväkivaltaa on kuitenkin tutkittu 

akateemisesti verrattain lyhyen aikaa, joten vakiintuneita määritelmiä ilmiölle on vaikea 

antaa (Sen, Reddy & Iyer, 2018).  

Sosiaalitieteellisessä tutkimuksessa synnytysväkivaltaa on tarkasteltu etenkin 

yhteiskunnallisten ja sosiaalisten rakenteiden näkökulmasta. Senin, Reddyn ja Iyerin 

(2018) mukaan ilmiön tarkasteleminen yksilötasolla ei anna mahdollisuutta päästä 

käsiksi taustalla vaikuttaviin rakenteisiin, jotka tekevät epäkunnioittavasta kohtelusta ja 

vahingoittavasta hoidosta mahdollista. Heidän mukaansa keskeiseksi ongelmaksi 

nousee nykylääketieteen sukupuolivinouma ja epäsymmetriset valta-asetelmat, jossa 

synnyttäjien yli valtaa käyttää hoitohenkilökunta. Sen ym. ohella Nisco (2020) nostaa 

esiin ongelman yhteiskunnallisista epäsuhtaisista valtarakenteista, joissa 

hoitohenkilökunnalla on synnyttäjään nähden suurempi valta. Vallan epätasainen 

jakautuminen normalisoi synnytyksen hoidon prosesseja, jotka synnyttäjän 

näkökulmasta määrittyvät väkivallaksi (mt.). Epätasapainoiset valta-asetelmat liittyvät 

erottamattomasti myös toimijuuden käsitteeseen. Monet tutkijat nostavat esiin, kuinka 

epätasaisesti jakautunut valta heikentää synnyttäjien toimijuutta suhteessa 

hoitohenkilökuntaan (kts. mm. Beckett, 2005; Sen ym., 2018; Nisco, 2020). 

Synnytysväkivallan ollessa sosiaalinen ongelma sitä ei tulisi tarkastella vain yksilön 

näkökulmasta vaan keskittää kiinnostus taustalla vaikuttaviin ilmiöihin, jotka tekevät 

ongelmasta mahdollisen. Näin ollen myös kehitystoimia mietittäessä katse tulisi 

yksilöiden sijaan kohdistaa sairaalaorganisaation normeihin ja käytänteisiin sekä 

laajempiin yhteiskunnallisiin diskursseihin naiseudesta ja synnytyksestä (Sen ym., 

2018).  

Suomalaisessa kontekstissa synnytysväkivalta on käsitteenä hyvin kiistelty ja ilmiöstä 

tehty tutkimus on erittäin vähäistä (kts. kuitenkin Keskinen, 2019; Kukkamäki, 2020; 

Strömberg & Zoho 2020; Vihreäsalo, arvioitavana). Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

THL (Bildjuschkin, Klemetti & Luoto, 2019) määrittelee blogissaan, että 

synnytysväkivaltaa voi olla ”puheet ja kirjoitukset, jotka etukäteen pelottelevat 

synnyttäjää, tai viesti siitä, että synnyttäjän tulee taipua mihin tahansa kohteluun 

turvallisuuden nimissä”. Näiden lisäksi THL (mt.) mainitsee muun muassa turhien 

toimenpiteiden suorittamisen tai niihin painostamisen sekä alentavan kohtelun 
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”(väki)vallan” käytön muotoina. Minä myös synnyttäjänä -kampanjassa ja kampanjan 

keräämissä synnytyskertomuksissa synnytysväkivalta määritellään suhteessa 

itsemääräämisoikeuteen: luvatta tehdyt toimenpiteet, toimenpiteisiin painostaminen 

sekä koskemattomuuden loukkaaminen kivuliailla gynekologisilla tutkimuksilla 

rajoittajat synnyttäjän itsemääräämisoikeutta ja ovat näin tulkittavissa 

synnytysväkivallan käsitteen valossa. (Minä myös synnyttäjänä.) Käsitteen käytöstä on 

kuitenkin kiistelty paljon muun muassa sosiaalisten liikkeiden ja hoitoalan 

ammattilaisten välillä (esim. Helsingin Sanomat, 2019; Satakunnan kansa, 2019; YLE, 

2019). 

Synnytysväkivalta käsitteen käyttöä kohtaan noussut kritiikki pohjautuu siihen, 

katsotaanko hoitohenkilökunnan tehneen väkivaltaa tietoisesti. Väkivalta terminä 

kytkeytyy erottamattomasti väkivallantekijään, jolloin synnytysväkivalta käsitteenä 

ymmärrettävästi nostattaa kritiikkiä, sillä hoitohenkilökunnan perimmäinen tarkoitus on 

auttaa potilaitaan. Nisco (2020) ottaa artikkelissaan kantaa siihen, ettei 

synnytysväkivaltaa tulisikaan tarkastella yksittäisen väkivallanteon näkökulmasta vaan 

rakenteellisena ongelmana. Näin yksittäisten toimijoiden sijaan tarkastelu siirtyy 

sukupuolirooleihin ja epäsymmetrisiin valtarakenteisiin, joita toisintamalla esimerkiksi 

hoitotoimenpiteet synnytyksessä voivat määrittyä väkivallaksi (mt.). Käsite ei ole 

vakiintunut suomenkielisessä tutkimuksessa samalla tavoin kuin esimerkiksi 

englanninkielisessä tutkimuskirjallisuudessa (Vihreäsalo, arvioitavana). Koen, ettei 

käsitteen käytöllä tällä hetkellä edistetä eri osapuolten välistä rakentavaa keskustelua, 

joten olen päättänyt pidättäytyä sen käytöstä tutkielmani pohdinnoissa. Toisaalta 

käsittelen aineistossani esiteltyjä väkivallankokemuksia juuri siitä näkökulmasta ja 

niillä määritelmillä, joilla kirjoittajat itse ovat tilannetta tulkinneet. Kokemusten 

analysoiminen kirjoittajan tarjoamasta kontekstista käsin on erittäin tärkeää, mutta myös 

välttämätöntä tutkielmani metodologisen lähestymistavan näkökulmasta, jota avaan 

tarkemmin luvussa neljä. 

Suomessa keskustelu synnytysväkivallasta pohjautuu vahvasti Minä myös 

synnyttäjä -kampanjaan, jossa on korostettu synnyttävien naisten itsemääräämisoikeutta 

ja kritisoitu modernin synnytyksen hoidon laatua (Minä myös synnyttäjänä; Vihreäsalo, 

arvioitavana). Kampanja pohjaa teesinsä vahvasti vuonna 2017 alkaneeseen 
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#metoo-liikehdintään (Minä myös synnyttäjänä). Tarana Burken vuonna 2006 kehittämä 

fraasi ”me too” nousi voimalla kansainväliseksi keskustelunaiheeksi, kun näyttelijä 

Alyssa Milano rohkaisi seksuaalisen häirinnän ja -väkivallan uhreja kertomaan 

kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #metoo (Mendes, Ringrose & 

Keller, 2018). Mendes, Ringrose ja Keller (2018) ovat tutkineet ilmiön ympärillä 

tapahtunutta feminististä liikehdintää ja todenneet, että emotionaalisen vertaistuen 

saamisen ohella kokemusten jakaminen on tapa nostaa esille rakenteellisia ongelmia 

sekä mahdollistaa sosiaalista muutosta. Sosiaalinen media tarjoaa vaikuttamiseen 

uudenlaisen ympäristön, jossa aiemmin hyvin henkilökohtaisiksi mielletyt ongelmat 

voidaan sanoittaa uudelleen yhteiskunnallisten rakenteiden määrittämiksi sosiaalisiksi 

ongelmiksi (mt.). Samoin synnytystä koskevan yhteiskunnallisen liikehdinnän avulla 

hyvin henkilökohtaiseksi mielletty synnytyskokemus nousee sosiaaliseksi ilmiöksi, kun 

synnytyksessä esiintyviä ongelmia tarkastellaan julkisesti. 

Seksuaalinen väkivalta ja -häirintä ovat vahvasti sukupuolittuneita ongelmia, sillä 

häirinnän ja väkivallan uhreiksi joutuvat huomattavasti suuremmissa määrin naiset kuin 

miehet (Attila, Pietiläinen, Keski-Petäjä, Hokka, & Nieminen, 2018; WHO, 2021). 

Puhuttaessa sukupuolittuneesta ilmiöstä on kuitenkin tärkeää tiedostaa, ettei sukupuolta 

tulisi tarkastella vain binaarisella jaottelulla. Sukupuolen tarkastelu vain nais- ja 

mieskategorian avulla sulkee ulkopuolelle muita sukupuoleen liitettyjä identiteettejä, 

kuten trans- ja intersukupuoliset. (Riley & Evans, 2017, 412–409.) Myöskään kaikki 

synnyttäjät eivät identifioi itseään naisiksi, ja Itkonen (2016, 17) on tuonut esiin tämän 

synnyttämisen ja naiseuden välisen ongelmallisen suhteen sukupuolen näkökulmasta. 

Itkosen tavoin pyrin omassa tutkielmassani käyttämään naista kategoriana harkitusti ja 

korvaamaan sitä tuloksia esitellessäni käsitteillä kertoja tai synnyttäjä. Toisaalta, kun 

käytän tutkielmassani käsitteitä nainen tai naiseus, ymmärrän niiden olevan vain yksi 

tapa määritellä moninaista sukupuolen käsitettä. Kirjallisuudessa synnytyksessä 

tapahtuva epäkunnioittava hoito määritellään seksuaalisen häirinnän tavoin usein 

sukupuolittuneena ilmiönä. Huolimatta siitä kuinka sukupuoli näiden ilmiöiden osalta 

määritellään, samanlaiset häpeään ja ahdistukseen liittyvät tunteet nousevat esiin sekä 

seksuaalisen häirinnän että synnytysväkivaltakokemusten yhteydessä (kts. mm. Nisco, 

2020; Vihreäsalo, arvioitavana).  
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Luvussa kaksi esittelemieni tutkimusten valossa on selvää, että moderni synnytyksen 

hoito ja synnytyskulttuuri ovat murroksessa, ja tämä murros liittyy vahvasti 

yhteiskunnallisiin ja sosiaalisiin muutoksiin tavassamme puhua naiseudesta, äitiydestä 

ja synnytyksestä. Ilman puhetapojen muutosta myöskään yhteiskunnallisten rakenteiden 

haastaminen ei olisi mahdollista. Sosiaalinen media on tarjonnut uudenlaisen 

ulottuvuuden yhteiskunnalliseen aktivismiin, joka näkyy sekä maailman laajuisessa 

#metoo-liikehdinnässä että synnytyksen hoitoa kritisoivien sosiaalisten liikkeiden 

toiminnassa. Sen lisäksi, että negatiivisten ja traumaattisten kokemusten jakaminen 

tarjoaa vertaistukea tarinan kertojalle, se mahdollistaa rajoittavien yhteiskunnallisten 

diskurssien haastamisen. (Bogen, Bleiweiss, Leach & Orchowski, 2019.) Kokemusten 

jakaminen mahdollistaa toimijuuden palauttamisen takaisin synnyttäjälle, kun oma 

toimijuus kehystetään uudelleen suhteessa hoitohenkilökuntaan ja rajoittaviin 

sosiaalisiin diskursseihin (Nisco, 2020). Toimijuus sosiaalisena konstruktiona kietoutuu 

moniulotteisella tavalla negatiivisiin synnytyskokemuksiin ja vahingoittavaan hoitoon. 

Seuraavassa luvussa tarkastelen lähemmin, kuinka toimijuutta on tutkittu aiemmassa 

synnytyskirjallisuudessa sekä avaan käsitteen ympärillä käytyä teoreettista keskustelua.  

 

3 TOIMIJUUS  

Etenkin länsimaissa synnytys on vahvasti medikalisoitunutta, ja synnytys tapahtuu lähes 

poikkeuksetta sairaalaympäristössä. Näin synnyttävästä naisesta on tullut vahvasti 

lääketieteellisten toimenpiteiden kohde, ja suhdetta hoitohenkilökuntaan voidaan kuvata 

asiakassuhteena. (Helman, 2007.) Toimenpiteiden ja hoidon kohteena oleminen myös 

muodostaa rajoituksia synnyttäjän omalle toimijuudelle, sillä vastuu hoitoprosessista 

täytyy luovuttaa enemmän tai vähemmän ammattilaisten käsiin (Beckett, 2005). 

Synnytysväkivaltakeskustelun ympärillä ovat nousseet esille erityisesti 

itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset ja synnyttäjien oikeus olla osallisena omaa 

hoitoaan koskevassa päätöksenteossa. Yksittäisten toimijoiden ohella myös edellä 

esitetyt laajemmat sosiaaliset ja yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat vahvasti 

synnytykseen, ja olemassa olevien jännitteiden valossa on tärkeää ja mielenkiintoista 

tutkia negatiivisia synnytyskokemuksia ja niihin liittyviä toimijuuskeskusteluja ja -

määrittelyjä. 
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Tässä luvussa esittelen aiempaa tutkimuskirjallisuutta toimijuudesta 

synnytyskontekstissa sekä toimijuudesta käytyä teoreettista keskustelua 

yhteiskuntatieteissä. Tutkielman diskussio-osuudessa luvussa seitsemän keskustelutan 

tutkimukseni tuloksia yksityiskohtaisemmin aiemman tutkimuskirjallisuuden kanssa, 

näin ollen tässä luvussa esitelty katsaus synnytystutkimukseen on yleisluontoisempi 

tiivistys toimijuuden ympärillä tehdystä tutkimuksesta. Alaluvussa 3.2 siirryn 

tarkastelemaan toimijuutta teoreettisena käsitteenä ja käyn tarkemmin läpi 

toimijuusteorioita, jotka ovat keskeisesti vaikuttaneet toimijuuskäsitteen määrittelyyn 

yhteiskuntatieteissä. Lisäksi pohdin ja kuvaan teorian avulla, kuinka hyödynnän 

toimijuuden käsitettä analyysini metodologisena työkaluna. 

 

3.1 Toimijuus aiemmassa synnytystutkimuksessa  

Toimijuutta on tutkimuskirjallisuudessa tarkasteltu suhteessa synnytyskokemuksen 

rakentumiseen. Onnistuneen synnytyksen määritelmä vaihtelee paljon sen perusteella, 

kenen näkökulmasta ja mistä kulttuurisesta kontekstista määrittelyä tehdään. WHO:n 

(2018, 1) julkaisussa onnistuneen synnytyskokemuksen keskiöön nousevat synnyttäjän 

ja lapsen terveyden ohella, synnyttäjän saama emotionaalinen ja käytännöllinen tuki, 

turvallinen synnytysympäristö sekä synnyttäjän odotusten täyttyminen. WHO (mt.) 

onkin synnytyksen hoidon suosituksissaan korostanut yhä enenevissä määrin 

onnistuneen synnytyskokemuksen merkitystä, jolloin arvostavan äitiyshuollon keskiöön 

nousee synnyttävä äiti, jolle pyritään turvaamaan turvallinen ja hänen toiveidensa 

mukainen synnytyskokemus. Suomessa samansuuntaista kehitystyötä on tehty muun 

muassa Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman piirissä vuosina 2014–20 

(Klemetti & Raussi-Lehto, 2013). Ohjelman yhtenä painopisteenä toimi ”hyvä syntymän 

hoito”, jossa korostuu synnyttäjien saama tuki ja aktiivinen toimijuus synnytyksen 

aikaisessa hoidossa (mts. 16–17). 

Kun tarkastellaan onnistuneen synnytyskokemuksen määritelmää synnyttäjien 

näkökulmasta, keskeiseen rooliin nousee hallinnan- ja kontrollintunne. Synnyttäjän 

henkilökohtaisen kontrollintunteen on todettu kvantitatiivisissa tutkimuksissa olevan 

vahvasti yhteydessä onnistuneeseen synnytyskokemukseen (kts. mm. Fair & Morrison, 

2012; Goodman, Mackey & Tavakoli, 2004). Kvantitatiivisen aineiston ohella 
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toimijuutta tulee kuitenkin tarkastella myös laadullisesti, jotta päästään käsiksi ilmiön 

moninaiseen luonteeseen. Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan rakentaa kuvaa siitä, 

millaiseksi kontrolli ja laajemmin toimijuus eri konteksteissa rakentuu. Suomalaisessa 

kontekstissa Hanna-Leena Melenderin (2006) tutkiessa raskaana olevien naisten 

käsityksiä hyvästä synnytyksestä yhdeksi keskeiseksi teemaksi nousi kontrollintunne. 

Haastatteluaineistossa kontrolli käsiteenä kytkeytyi esimerkiksi tietoisuuteen 

tapahtumien kulusta, osallisuuteen päätöksenteossa ja toimintakykyyn, kuten oman 

kehon hallintaan aktiivisella liikkumisella synnytyksen aikana (mt.). Kontrolli 

käsitteenä liittyi onnistuneissa synnytyskokemuksissa vahvasti synnyttäjän aktiiviseen 

toimijuuteen synnytystilanteessa. Tutkielmani kannalta keskeisemmässä roolissa ovat 

negatiivisiksi määrittyvät synnytyskokemukset, joissa kontrollintunne ja lähinnä sen 

puute korostuvat, kuten osoitan tutkielmani tulosluvussa. 

Kontrollintunteen menettämisen on todettu aiemmassa kirjallisuudessa olevan 

yhteydessä negatiivisiin synnytyskokemuksiin (Mäkelä ym., 2021; Waldenström, 

Hildingsson, Rubertsson & Rådestad, 2004). Se voi liittyä niin hallitsemattomiin 

synnytyskipuihin (Reynolds, 1997), sosiaalisen tuen ja kommunikaation puutteeseen 

(Mäkelä ym., 2021) kuin oman kehon kontrollin pettämiseen (Murphyn & Strongin, 

2018). Erityisesti hoitohenkilökunnan sosiaalisen tuen on todettu olevan 

merkityksellistä synnyttäjän toimijuuden ja synnytyskokemuksen kannalta 

(Waldenström ym., 2004). Synnytyksen hoidossa olisi siis ensiarvoisen tärkeää ottaa 

huomioon synnytyskokemuksen merkitys. Tutkittaessa mahdollisia ratkaisuja hoidon 

laadun parantamiseen naiset usein mainitsevat suosivansa synnytyskokemuksen 

parantamiseen keskittymistä lääketieteellisen interventioiden kehittämisen sijaan. 

Merkittäviksi parannuskohteiksi nousevat muun muassa synnyttäjän empaattinen 

kohtaaminen sekä kommunikaation parantaminen. (Murphy & Strong, 2018.)  

Synnyttäjän toimijuutta on kontrollin käsitteen ohella tutkittu myös valintojen 

näkökulmasta, joissa korostetaan tietoon perustuvan valinnan merkitystä. Synnytyksessä 

tehtävät valinnat voivat liittyä hoidon toteuttamiseen, kuten toimenpiteisiin, sekä 

hoitohenkilökunnan ja synnytystavan ja -paikan valintaan (Miller & Shriver, 2012). 

Naisten voidaan katsoa olevan vapaita valitsemaan muun muassa oman synnytyksensä 

synnytystapa, mutta tutkimuksissa on paljon kritisoitu sitä, kuinka vapaita nämä 
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valinnat todellisuudessa ovat. Esimerkiksi laajemmat sosiaaliset rakenteet, kuten 

synnyttäjän ekonominen asema, ja todellinen vaihtoehtojen saatavuus voivat rajoittaa 

merkittävästi synnytystavan valintaa (mt.). Amerikkalaisessa kontekstissa Miller ja 

Shriver (mt.) totesivat synnyttäjien vaihtoehtojen sairaala- ja kotisynnytyksen välillä 

pohjautuvan siihen, kattoivatko sairausvakuutukset kotisynnytyksen kustannuksia ja 

oliko kotisynnytyksiä tekeviä kätilöitä saatavilla omalla kotipaikkakunnalla. Tietoinen 

valinta ja suostumus ovat siis vahvasti kytköksissä ajalliseen ja sosiaaliseen kontekstiin, 

jossa synnytys tapahtuu. 

Synnytysympäristön ohella sosiaalisilla rooleilla ja diskursseilla on keskeinen vaikutus 

valinnan mahdollisuuksiin, joita synnyttäjälle tarjoutuu. Sarah Brubaker (2007) on 

tutkinut afrikkalaisamerikkalaisten teiniäitien kokemuksia synnytyksen hoidosta. 

Haastatteluissa nuoret ja heidän vanhempansa kuvaavat tilanteita, joissa nuorilla 

synnyttäjillä ei ollut pääsyä tarvittaviin tietoihin seksuaalisuudesta ja raskaudesta ennen 

raskaaksi tulemistaan, ja ilman asiamukaista tietoa raskaudenehkäisystä ja raskauden 

alkuoireista, nuoret jäivät ilman hoitoa raskauden alkumetreillä (mt.). Brubaker (2005, 

31) korostaa, että afrikkalaisamerikkalaisten nuorten kohdalla ongelmat synnytyksen 

hoidossa ja tiedon kulussa pohjautuvat vahvasti yhteiskunnallisiin diskursseihin 

sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Hän nostaa esiin ”kiltin tytön” diskurssin, jossa 

nuoret naiset eivät määrity seksuaalisiksi toimijoiksi, jolloin heiltä estyy mahdollisuus 

ilmaista tai myöntää halujaan seksin harrastamiseen. Rajoittavan diskurssin varjossa 

nuorilta rajautuu myös mahdollisuus päästä käsiksi tietoon synnytyksen hoidosta ja 

raskaudenehkäisystä, kun hoidonammattilaiset eivät näe heitä seksuaalisina toimijoina. 

(Mts. 29–31.) 

Synnytys sosiaalisena ilmiönä ei siis suinkaan ole irrallinen ympäröivästä 

yhteiskunnasta ja sen lainalaisuuksista. Sosiaalisia rakenteita on tutkittu paljon 

synnyttäjän toimijuuden näkökulmasta rajoittavina tekijöinä, oli kyse synnytyksen 

hoidossa esiintyvistä epäsuhtaisista valtarakenteista tai sosiaalisista rooleista, jotka 

ajavat ihmiset eriarvoiseen asemaan synnytyksessä. Vaikka sosiaaliset rakenteet 

voidaan nähdä rajoittavina, synnyttäjät voivat toiminnallaan myös haastaa niitä ja täten 

rakentaa toimijuuttaan erilaiseksi. Kun toimijuutta tarkastellaan esimerkiksi 

kannanottoina epäkunnioittavaa hoitoa vastaan, synnyttäjän toimijuus näyttäytyy 
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selvästi vahvemmalta. Synnyttäjät eivät siis ole vain sosiaalisten rakenteiden uhreja 

vaan pystyvät toiminnallaan haastamaan esimerkiksi itselleen epämieluisaa tai 

haitallista synnytyksen aikaista hoitoa (Brubaker, 2007). Seuraavaksi tartun tarkemmin 

toimijuuden käsitteen moninaisuuteen metodologisen määrittelyn avulla. Esittelen 

tutkielmani kannalta keskeiset yhteiskuntatieteelliset teoriat ja määrittelen, kuinka 

hyödynnän toimijuuden käsitettä omassa analyysissani. 

 

3.2 Toimijuus teoreettisena käsitteenä ja metodologisena työkaluna 

Sosiaali- ja yhteiskuntatieteissä toimijuutta on tutkittu paljon, mutta käsitteen määrittely 

ja sen käyttö ovat olleet ajoittain ristiriitaisiakin (Campbell, 2009). Keskeinen 

tieteellinen debatti toimijuuden käsitteen ympärillä perustuu siihen, nähdäänkö 

toimijuus yksilön omista haluista ja tietoisesta päätöksestä suoritettuna toimintana vai 

määritteleekö toimintaa sosiaaliset rakenteet, kuten tilannetekijät. Toimijuuden 

tarkastelu toimijan (agent) autonomisena toimintana kytkee toimijuuden käsitteenä 

vahvasti yksilöön ja tämän sisäisiin ominaisuuksiin. (Vesala, 2012, 180.) Tutkimuksessa 

täten korostuu yksilön aktiivinen toiminta sekä hänen mahdollisuutensa toiminnan 

suorittamiseen, joihin voivat vaikuttaa esimerkiksi erilaiset kognitiiviset rakenteet 

(Campbell, 2009). Monet tutkijat ovat kuitenkin eri mieltä siitä, että yksilöt toimisivat 

täysin omasta tahdostaan ja haluistaan käsin, jolloin keskusteluun nousevat sosiaaliset 

rakenteet (mt.). Sosiaalipsykologiassa valtavirtaa toimijuustutkimuksessa edustaa juuri 

sosiaalisia rakenteita tarkasteleva tutkimus, jossa huomio yksilön sisäisten 

ominaisuuksien tarkastelun sijaan siirtyy yksilön toimintaa määrittäviin sosiaalisiin 

rakenteisiin (Vesala, 2012, 180). Sosiaaliset rakenteet tarjoavat kehyksen ihmisten 

toiminnalle ja resurssien epätasaisen jakautumisen pohjalta, jotkut ryhmät omaavat 

toisia laajemmat mahdollisuudet toimia. Erityisesti sosiaalisen konstruktionismin 

tutkimusperinteessä toimijuutta on tutkittu suhteessa sosiaalisiin rakenteisiin ja niiden 

rajoittavuuteen. (Campbell, 2009.)  

Eri näkökulmat toimijuuden määrittelyyn ovat ymmärrettävästi luoneet epäselvyyttä 

siihen, kuinka toimijuutta tulisi tutkia ja miten käsite voidaan määritellä. Campbell 

(2009) ehdottaa epäselvyyden lievittämiseksi toimijuuden tarkastelemista kahdella eri 

tasolla. Toimijuuden tasolla yksi 1) toimijuus voidaan määritellä yksilön 
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mahdollisuuksiksi ja haluksi suorittaa tiettyä toimintaa. Näin ollen toimijuutta 

tarkastellaan aktiivisena toimimisena ja vahvasti yksilön näkökulmasta käsin. Tasolla 

kaksi 2) sen sijaan tarkastellaan lähemmin sosiaalisia rakenteita ja kuinka yksilö pyrkii 

toimimaan niiden rajoittavuudesta huolimatta ja mahdollisesti jopa muuttamaan niitä. 

(Campbell, 2009.) Tällä tasolla toimijuutta tarkastellaan siis suhteessa sosiaalisiin 

rakenteisiin ja huomioidaan se, etteivät yksilöt toimi tyhjiössä (Niska, 2015, 30). 

Campbell (2009) painottaakin, että kun nämä kaksi toimijuuden tasoa ymmärretään 

erillisiksi ja toisistaan riippumattomiksi, toimijuuden käsitteen ristiriitaisuus vähenee. 

Tämän tutkielman analyysissa toimijuutta tarkastellaan enemmän tyypin kaksi 

toimijuuden eli sosiaalisten rakenteiden ja niiden rajoittavuuden näkökulmasta. Näin 

ollen tarkastelu keskittyy siihen, kuinka sosiaalinen vuorovaikutustilanne, tutkimukseni 

tapauksessa synnytys, tarjoaa yksilölle mahdollisuuksia toimia toimijana. Näin 

tarkasteltuna toimijuus on lähellä Vesalan ja Niskan (2013, 5) esittelemää määritelmää 

toimijuudesta, jossa korostuu yksilön kyky ”saada asioita tehdyksi, erotuksena sille, että 

asiat määräytyisivät ympäristövoimista ja sosiaalista rakenteista käsin”. Tästä 

näkökulmasta tarkastelen synnytystarinoiden kertojien kuvaamaa mahdollisuutta 

vaikuttaa synnytykseen sekä sen etenemiseen ja toisaalta niitä rakenteita, jotka 

rajoittavat tätä mahdollisuutta. 

Syventääkseni analyysia aion tarkastella toimijuutta metodologisesti kahdella eri tasolla. 

Edellä esitellyt lähestymistavat toimijuuteen tarkastelevat toimijuutta kykynä tai 

mahdollisuutena toimia jostakin huolimatta (agency over something/-one) (kts. mm. 

Niska, 2015). Kun keskityn yksilön kuvaamiin mahdollisuuksiin vaikuttaa 

synnytystilanteessa, operoin toimijuuden suhteen tällä agency over -tasolla. Sen sijaan 

tarkastellessani toimijuutta kykynä tai mahdollisuutena toimia muiden toimijoiden 

puolesta (agency for something/-one), tarkastelen toimijuutta päämies–agentti-suhteen 

(principal-agent relationships) näkökulmasta. Synnyttäjät positioivat itseään 

kertomuksissaan useisiin eri rooleihin ja monesti näiden eri positioiden johdosta syntyy 

tilanne, jossa kertojat kuvaavat toimivansa jonkun toisen henkilön (päämiehen) käskystä 

tai tämän etuja ajatellen. Sosiaalisessa maailmassa on hyvin yleistä, että ihmiset 

toimivat agentteina muille päämiehille eli toimivat toisten ihmisten ja myös ei-

inhimillisen asioiden etuja ajaen. Inhimillisten päämiehien ohella ei-inhimillisiä 
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päämiehiä voivat olla muun muassa kollektiiviset toimijat, kuten organisaatiot, 

abstraktit periaatteet, kuten totuus ja oikeudenmukaisuus, tai ei-toimijat, kuten vielä 

syntymätön sikiö. Yksilöt voivat tehdä valintoja useiden eri päämiesten välillä, ja usein 

nämä vaihdokset ovatkin nopeita ja toiminta lyhytaikaista. Agentit voivat 

samanaikaisesti toimia myös useamman päämiehen puolesta, mikä voi johtaa 

ristiriitaisuuksiin esimerkiksi tavoitteiden ollessa vastakkaisia. (Meyer & Jepperson, 

2000.) 

Erityisesti sairaanhoidossa toimijuuden tutkiminen päämies–agentti-suhteen 

näkökulmasta on mielenkiintoista. Lääketieteessä hoitohenkilökunta joutuu usein 

tilanteisiin, joissa potilaat eivät pysty kommunikoimaan omia toiveitaan, jolloin 

hoitohenkilökunnan täytyy tehdä päätöksiä heidän puolestaan yrittäen noudattaa 

potilaan oletettuja toiveita hoidon etenemisestä (Buscariolli & Vesala, 2021; Shapiro, 

2016). Toiminnan ei siis välttämättä tarvitse olla omasta vapaasta tahdosta lähtevää, 

jotta henkilöä voidaan kutsua aktiiviseksi toimijaksi. Synnytyksessä päämies–agentti 

-suhde korostuu, sillä hoitohenkilökunnan päämies voi olla sekä synnyttäjä että syntyvä 

lapsi tai vain toinen heistä. Samoin synnyttäjä voi toimia oman tahtonsa mukaisesti, 

mutta myös lapsensa tai hoitohenkilökunnan puolesta. Lisäksi syntymätön sikiö on 

toimijana päämies, joka ei pysty kommunikoimaan omaa tahtoaan, jolloin muiden 

toimijoiden täytyy tehdä itsenäisiä päätöksiä ajatellen sikiön parasta. Konflikteja syntyy, 

jos sikiön agenttien eli hoitohenkilökunnan ja synnyttäjän tulkinnat sikiön parhaasta 

ovat ristiriidassa keskenään. Seuraavaksi siirryn tarkastelemaan tutkielmani 

tieteenfilosofista taustaa ja metodologista viitekehystä narratiivis-diskursiivista 

lähestymistapaa, joiden pohjalta toteutin toimijuuteen keskittyvää analyysiani. 

Kirjallisuuden pohjalta esittelen luvun neljä lopussa tutkielmani tutkimuskysymykset. 

 

4 TIETEENFILOSOFINEN JA METODOLOGINEN VIITEKEHYS JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tutkielman laajempi teoreettis-metodologinen viitekehys nojaa sosiaaliseen 

konstruktionismiin, jossa maailmaa ja sosiaalisia ilmiöitä kuvataan prosessien ja 

suhteiden avulla. Tutkimuksessa voidaan tarkastella muun muassa yhteiskunnallisia 
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rakenteita ja ihmisten välistä vuorovaikutusta, joiden katsotaan heijastavan ja toisaalta 

myös rakentavan kiinnostuksen kohteena olevaa sosiaalista ilmiötä. Tässä tutkielmassa 

tarkastellen toimijuutta sosiaalisesti rakentuvana ilmiönä. Naisten synnytystarinoita 

analysoidessa olen kiinnostunut, millaiseksi ja miten toimijuus rakentuu Minä myös 

synnyttäjänä -kampanjaan kirjoitetuissa kertomuksissa ja kuinka sosiaaliset diskurssit 

synnytyksestä sekä äitiydestä ja yhteiskunnalliset rakenteet vaikuttavat tähän 

rakennustyöhön.  

Luvussa 4.1 esittelen tarkemmin sosiaalisen konstruktionismin peruskäsitteet 

ja -ymmärryksen sosiaalisesta maailmasta. Samalla vertaan lähestymistapaa 

sosiaalipsykologian valtavirtana pidettyyn realistiseen lähestymistapaan luodakseni 

tarkemman kuvan siitä, minkä tason kysymyksiin pyrin tutkimuksellani vastaamaan. 

Tämän laajemman tieteenfilosofisen keskustelun jälkeen siirryn tarkastelemaan 

yksityiskohtaisemmin tutkielman metodologista pohjaa eli narratiivis-diskursiivista 

lähestymistapaa. Narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa pohjaa kriittiseen 

diskursiiviseen psykologiaan sekä narratiiviseen tutkimukseen, jotka esittelen 

tarkemmin alaluvuissa 4.2.1 ja 4.2.2.  

 

4.1 Sosiaalinen konstruktionismi 

Sosiaalinen konstruktionismi on laaja teoreettinen viitekehys tai tieteenfilosofinen 

suuntaus, jonka näkemystä sosiaalisesta maailmasta hyödyntävät useat eri 

lähestymistavat. Tutkielmani teoreettinen pohja narratiivis-diskursiivinen 

lähestymistapa kumpuaa sosiaalisen konstruktionismin perusajatuksista. Sosiaalisen 

konstruktionismin sisällä maailman ”itsestäänselvyytenä” pidettyjä asioita tarkastellaan 

kriittisesti. Se toimii vastakohtana niin sanotulle kovalle tieteelle, joka pyrkii 

tarkastelemaan maailmaa objektiivisesti ja realistisesti. (Burr, 2015, 1–2.) Sen sijaan 

että esimerkiksi synnytyskertomuksen katsottaisiin heijastavan totuudenmukaista kuvaa 

synnytystilanteesta, sosiaalisen konstruktionismin valossa kertomuksen analysoinnissa 

keskitytään siihen, kuinka synnytys sosiaalisena tapahtumana jäsentyy ja miten sitä 

aktiivisesti rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Näin ollen vuorovaikutuksen 

ulkopuolinen ja siitä riippumaton (objektiivinen) todellisuus ei ole kiinnostuksen 

kohteena, vaan todellisuutena tarkastellaan sosiaalisesti rakentuvaa todellisuutta. 
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Sosiaaliseen todellisuuteen liittyvien ”totuuksien” nähdään myös olevan sosiaalisesti 

rakentuvia ja vahvasti kietoutuneita historiallisiin ja kulttuurisiin konteksteihin. 

Sosiaalista todellisuutta pidetään yllä ja rakennetaan ihmisten välisessä 

vuorovaikutuksessa, jolloin sen on myös mahdollista muuttua uudenlaisten 

määrittelyjen myötä. (Mts. 3–4.)  

Sosiaalista konstruktionismia ja realismia edustavien tutkimussuuntauksien ero perustuu 

siis siihen, kuinka maailman nähdään jäsentyvän. Sosiaalista konstruktionismia 

edustavat tutkimussuuntaukset pohjautuvat suurilta osin relationistiseen näkemykseen 

maailmasta. Emirbayerin (1997) mukaan relationistisen metateorian ero suhteutettuna 

subtantialistiseen lähestymistapaan (vrt. realismi) on, että substantialistisesti 

tarkasteltuna maailma koostuu erillisistä itsenäisinä olemassa olevista entiteeteistä, kun 

taas relationistisesti tarkasteltuna sosiaaliset ilmiöt rakentuvat suhteissa ja prosesseissa. 

Relationistisessa tutkimusperinteessä ei siis olla substantialistisen perinteen tavoin 

kiinnostuneita sosiaalisten ilmiöiden kausaalisuhteista vaan siitä, kuinka ilmiöt 

määritellään ja rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. (Mt.)  

Synnytyksen aikaista toimijuutta tarkastellessani olen relationistista lähestymistapaa 

mukaillen kiinnostunut siitä, kuinka kirjoittajat kuvaavat ja rakentavat toimijuuttaan 

suhteessa muihin toimijoihin, yhteiskunnallisiin rakenteisiin ja sosiaalisiin 

diskursseihin. Perinteisesti laadullisessa tutkimuksessa keskitytään juuri prosessien ja 

suhteiden kuvaamiseen, sillä esimerkiksi rajallisen haastatteluaineiston pohjalta on 

kestämätöntä lähteä tekemään johtopäätöksiä ilmiöiden yleisyydestä tai niiden välisistä 

kausaaliyhteyksistä. Vaikkei laadullisen tutkimuksen pohjalta voida tehdä pitkälle 

meneviä yleistyksiä, lähestymistavan etuna on kyky tarjota tarkkaa ja yksityiskohtaista 

tietoa siitä, millaiseksi sosiaaliset ilmiöt voivat määrittyä ja rakentua tietyissä 

konteksteissa ja osoittaa näin kyseisen konstruktion mahdollisuus myös tarkasteltavan 

kontekstin ulkopuolella (Peräkylä, 2020, 456). Tämän tutkielman tavoitteena on 

tarkastella, millaiseksi toimijuus voi määrittyä hyvin negatiivisissa 

synnytyskokemuksissa ja millaisia sosiaalisia prosesseja toimijuuden rakentumisen 

taustalta voidaan löytää. 
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4.2 Tutkielman teoreettismetodologinen lähestymistapa 

Tutkielmani teoreettismetodologisena viitekehyksenä toimii narratiivis-diskursiivinen 

lähestymistapa, joka on yksi sosiaalista konstruktionismia edustava suuntaus. 

Narratiivien tutkiminen diskursiivisesta näkökulmasta on hyvin mielenkiintoista, sillä 

narratiivien voidaan katsoa olevan muutakin kuin vain aiempien tapahtumien 

kuvaamista: kuvailevan puolen lisäksi narratiiveilla on vuorovaikutuksellinen puoli, 

joka tulee esiin kertojan tavassa kertoa tarinaansa ja suhteuttaessaan itseään muihin 

tarinan henkilöihin ja kuulijoihin. (Wortham, 2000.) Tästä lähtökohdasta aion tutkia, 

kuinka naiset synnytyskertomuksissaan suhteuttavat itseään kertomuksissa esiintyviin 

toimijoihin ja millaiseksi ja miten toimijuus rakentuu näiden suhteiden pohjalta. Lisäksi 

on otettava huomioon, että kertomukset ovat kirjoitettu kannanottoina synnytysten 

hoitoa vastaan, jolloin kertomuksissa esiintyneiden toimijoiden lisäksi tulee ottaa 

huomioon mahdollinen lukija ja kuinka kirjoittaja suhteuttaa itseään häneen. 

Kirjoittajan suhde lukijoihin tulee esiin, kun tarkastelen kirjoittajien luomaa 

vastapuhetta synnyttäjän toiveet ohittavaa hoitoa vastaan. 

 

4.2.1 Diskurssianalyysi ja kriittinen diskursiivinen psykologia 

Narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa juontaa juurensa diskurssinanalyysista, jota 

pidetään ”väljänä teoreettisena viitekehyksenä” (Jokinen, Juhila & Suoninen, 2016, 25–

26). Diskurssianalyysia hyödyntävillä tutkijoilla on yhteinen mielenkiinto kielenkäytön 

ja sosiaalisen todellisuuden tutkimiseen. Diskurssianalyysissa kielenkäyttö ymmärretään 

toimintana, jonka avulla ihmiset luovat ja tekevät ymmärrettäväksi sosiaalista 

todellisuutta (mts. 230–233). Diskurssianalyysin kenttä on kuitenkin hyvin hajanainen 

ja erilaisia suuntauksia löytyy useita (mts. 267–268). Sosiaalipsykologiassa 

kielenkäyttöä ja diskursseja, eli yleisesti käytettyjä puhetapoja sosiaalisessa 

vuorovaikutuksessa, on tutkittu sekä mikro- että makrotasolla. Edellistä lähestymistapaa 

edustavat muun muassa etnometodologia ja keskusteluanalyysi, joissa keskitytään 

tarkkarajaisen sosiaalisen vuorovaikutustilanteen tutkimiseen. Näin ollen tutkimuksessa 

korostuu puhujan toimijuus, sillä keskiössä on yksilöiden tapa toimia 

vuorovaikutuksessa hyödyntäen olemassa olevia resursseja. Makrotasolla eli 

esimerkiksi poststrukturaalisessa analyysissa sen sijaan tarkastellaan laajemmin 
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sosiaalisia rakenteita, kuten sukupuolirooleja, jotka rajoittajat puhujan toimijuutta ja 

kielenkäyttöä. (Venäläinen, 2017, 19.) Molemmat lähestymistavat tarjoavat 

mielenkiintoisen näkökulman kielen tutkimiseen, mutta korostavat hieman 

vinoutuneesti joko kielenkäyttäjän toimijuutta tai sosiaalisten rakenteiden rajoittavuutta 

(Wetherell, 1998). Tutkielmani diskursiivisen tulokulman painopiste löytyykin näiden 

kahden lähestymistavan väliltä kriittisestä diskursiivisesta psykologiasta. 

Wetherellin (1998) mukaan kriittinen diskursiivinen psykologia pyrkii vastaamaan 

edellä mainittujen lähestymistapojen ongelmiin ottamalla huomioon niin sosiaalisen 

vuorovaikutuksen mikro- kuin makrotason ilmiöt. Analyysissa ollaan kiinnostuneita 

mikrotason sosiaalipsykologisista ilmiöistä, mutta niiden tulkinnassa hyödynnetään 

poststrukturaalisen perinteen mukaisesti laajempaa yhteiskunnallista kontekstia 

(Wetherell, 1998; Benwell & Stokoe, 2006, 41; Varjonen, 2013, 31). Kriittisessä 

diskursiivisessa psykologiassa analyysin kohteena on tarkkaan rajattu tilanne ja ilmiöt, 

jotka tapahtuvat tämän vuorovaikutustilanteen sisällä (Taylor & Littleton, 2006). 

Tutkielmani näkökulma ei ole rajattu näin tarkasti koskemaan vain yhdessä 

vuorovaikutustilanteessa tapahtuvia ilmiöitä. Sen sijaan keskityn narratiivis-

diskursiivisen lähestymistavan tavoin, myös mahdollisuuksiin ja rajoituksiin, joita 

yksilöt tuovat vuorovaikutustilanteeseen sen ulkopuolelta (mt.).  

Kriittinen diskursiivinen psykologia tarkastelee ihmisiä niin diskurssien tuotteina, kun 

diskurssit määrittävät ja rajoittavat ihmisten vuorovaikutusta, mutta myös diskurssien 

tuottajina, kun diskursseja toisinnetaan ja luodaan vuorovaikutuksessa (Edley, 2001, 

190.) Edleyn (2001, 189) mukaan kriittisen diskursiivisen psykologian kolme 

keskeisintä käsitettä ovat tulkintarepertuaarit, ideologiset dilemmat ja subjektipositiot. 

Analyysissani hyödynnän subjektiposition käsitettä, joka nähdään erilaisina paikkoina 

keskustelun sisällä, joihin puhujat voivat positioitua. Ne tulevat relevateiksi tietyissä 

tilanteissa ja tietynlaisessa puheessa, mutta ihmiset myös aktiivisesti muovaavat 

subjektipositioita omia intressejään tukeviksi vuorovaikutuksen aikana. (Mts. 209–210.) 

Analyysissani subjektiposition käsite tulee relevantiksi tarkasteltaessa, miten synnyttäjät 

positioivat itseään ja tulevat positioiduiksi agentin ja päämiehen rooleihin. Toisaalta 

synnyttäjän toimijuuden kannalta relevantiksi nousee myös se, millaisiin positioihin 
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kertomusten muut toimijat, kuten hoitohenkilökunta ja sikiö, positioituvat. 

 

4.2.2 Narratiivinen tutkimus sosiaalipsykologiassa 

Toinen narratiivis-diskursiivisen lähestymistavan keskeinen analyyttinen näkökulma on 

narratiivinen tutkimus. Narratiivista tutkimusta on sosiaalitieteissä tehty paljon useasta 

eri näkökulmasta. Näkökulmat ovat vaihdelleet Smithin ja Sparkesin (2008) mukaan 

niin henkilön sisäisiin ominaisuuksiin keskittyvästä individualistisesta tarkastelusta 

vahvasti relationistiseen lähestymistapaan, jossa korostuu sosiaalisten suhteiden 

merkitys. Narratiivis-diskursiivinen tulokulma narratiiveihin sijoittuu jatkumon 

relationistiseen päähän, sillä tuotettujen narratiivien ei katsota kuvaavan yksilön sisäisiä 

ominaisuuksia tai kokemuksia vaan ennemmin toimivan resursseina, joiden avulla 

kertojat positioivat itseään erilaisiin rooleihin ja rakentavat omaa identiteettiään. 

Narratiivien kerronta on vahvasti sosiaalista, sillä ne rakennetaan vuorovaikutuksessa, 

jolloin myös sosiaalisen maailman lainalaisuudet kuten erilaiset prosessit ja rakenteet 

vaikuttavat kerrontaan. (Taylor & Littleton, 2006.) Näin ollen narratiiveja ei tule 

tarkastella vain totuudenmukaisina kuvauksia tapahtumista vaan työkaluina, joiden 

avulla näitä tapahtumia myös rakennetaan.  

Yksi keskeisimpiä narratiivisen tutkimuksen kehittäjiä sosiaalispsykologiassa on ollut 

Jerome Bruner (Taylor, 2010, 32). Bruner (1987, 29) on sosiaalisen konstruktionismin 

hengessä tuonut esiin ajatuksen, ettei elettyä elämää voida erottaa kerrotusta elämästä, 

sillä kokemuksista kertominen on tapa sanoittaa omaa elämää ja samalla muovata sitä 

yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Jos kokemusta tarkastellaan vain yksilön tuottamia 

kuvauksina todellisista tapahtumista, kokemus nähdään hyvin substantialistisena 

käsitteenä. Tutkielmassani tarkastelen kokemuksen käsitettä relationistisesti ja 

hyödynnän sitä kontekstina aineiston luvulle. Tutkielmassa käytettävät kertomukset 

voidaan luokitella negatiivisten synnytyskokemuksien piiriin, sillä niissä synnyttäneet 

naiset kertovat epäkunnioittavasta hoidosta ja huonoista kokemuksista. Tämä konteksti 

luo rajoitteensa aineistonluvulle ja siitä tehtäville johtopäätöksille, jotka otan huomioon 

tuloksia esitellessäni. Kokemusta ei näin ollen tarkastella todellisuuden peilinä, vaan 

käsite toimii ajattelun tukena ja on yksi tapa sanoittaa ja hahmottaa sitä, kuinka 

kirjoittajat kytkevät itsensä tietynlaiseen toimijuuden versioon esittämissään 
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narratiiveissa. Näin ollen tutkielmassani huomio kiinnittyy eletyn elämän sijaan 

vahvemmin kerrotun elämän tarkasteluun ja siihen, kuinka synnytyskertomusten avulla 

rakennetaan toimijuutta. 

Kriittisen diskursiivisen psykologian perusajatuksia mukaillen kertomuksissa tuotettuja 

narratiiveja voidaan tulkita sekä kertojan tarinankerrollisina resursseina että kerrontaa 

rajoittavina tekijöinä (Taylor, 2007, 113–114). Narratiivit voidaan nähdä osana 

kerronnan kulttuuria, jolloin keskiöön nousee Brunerin (1991) termein kanoniset 

(canonical) narratiivit. Kanoniset narratiivit ovat yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä 

tapoja kertoa elämästä, joissa korostuvat sosiaalisesti hyväksytyt säännönmukaisuudet 

siitä, kuinka elämän tulisi edetä kontekstista riippuen (mt.). Esimerkiksi naisten 

kuvatessa ihanteellista asuinpaikkaansa Taylor (2010, 70–71) on tunnistanut heidän 

tukeutuvan kanoniseen narratiiviin, jossa naisen keskeinen elämäntehtävä on olla 

vaimo, äiti ja kodintekijä. Näin ollen heidän kertomuksissaan idealisoitiin asuinpaikkaa, 

jossa he itse ja heidän sukunsa oli kasvanut ja elänyt (mts. 70–71). Kanoniset narratiivit 

voivat toimia niin puhujan resurssina, jonka avulla omaa identiteettiä rakennetaan, 

mutta ne voivat myös luoda rajoja sillä, mikä on sosiaalisesti hyväksyttävä tapa kuvata 

omaa elämää. 

Sen lisäksi että narratiiveja tarkastellaan ikään kuin diskursiivisina rakenteina, 

narratiivis-diskursiivisessa lähestymistavassa korostuu narratiivien paikallinen käyttö 

osana vuorovaikutuskontekstia. Näin ollen huomio keskittyy siihen, kuinka ihmiset 

käyttävät narratiiveja selittäessään, perustellessaan ja oikeuttaessaan omia 

kokemuksiaan ja elämäntilanteitaan (Taylor, 2010, 32–33). Täten narratiivien käyttöä 

tarkastellaan kielenkäytön näkökulmasta, jolloin kertojan toimijuus narratiivien 

rakentamisessa ja hyödyntämisessä korostuu. Narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa 

siis tarkastelee narratiiveja hyvin samalla tavalla kuin diskursseja eli mahdollistamisen 

ja rajoittavuuden näkökulmasta. Tutkielmassa hyödynnän aineiston analyysissa 

enemmän kriittisen diskursiivisen psykologian käsitteistöä, kuten diskurssia ja 

subjektipositiota. Toisaalta hyödynnän myös narratiivisen tutkimuksen elementtejä 

analysoidessani, millaisia tarinankerronnallisia elementtejä kertojat käyttävät 

rakentaessaan kuvaa omasta toimijuudesta. Seuraavaksi vedän yhteen narratiivis-

diskursiivisen lähestymistavan keskeiset osa-alueet, joita hyödynnän analyysissani ja 
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joiden pohjalta muodostan tutkielmani tutkimuskysymykset. 

 

4.2.3 Narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa 

Tutkielmani teoreettisena lähestymistapana toimii Taylorin ym. (kts. mm. Reynolds, 

Wetherell & Taylor, 2007; Taylor, 2010; Taylor & Littleton 2006) kehittämä 

narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa, jossa narratiivinen tutkimus yhdistyy 

diskursiiviseen lähestymistapaan (Taylor, 2010). Lähestymistavassa kriittinen 

diskursiivinen psykologia kohtaa narratiivisen tutkimuksen, jolloin narratiiveja 

tarkastellaan diskursiivisesti kahdesta eri näkökulmasta: Ensinnäkin tutkitaan hallitsevia 

yleisesti hyväksyttyjä narratiiveja, jotka kuvaavat puhetapoja, joita kertojat käyttävät 

kokemuksiaan rakentaessa (Reynolds ym., 2007). Kriittisen diskursiivisen psykologian 

tavoin nämä hallitsevat narratiivit nähdään niin puhujan resursseina eli mahdollistajina 

sekä puhetta rajoittavina tekijöinä (Taylor, 2010, 36). Analyysissani pyrin erottelemaan 

keskeisiä puhetapoja, joilla synnyttäjät kuvaavat toimijuuttaan. Kertomusten ottaessa 

kantaa epäkunnioittavaan hoitoon, tarkastelun keskiöön nousee muiden toimijoiden 

merkitys ja se, kuinka he asemoituvat suhteessa synnyttäjään. Aiemman tutkimuksen 

pohjalta synnyttäjien toimijuus kietoutuu vahvasti diskursseihin synnytyksen 

medikalisoitumisesta, jossa synnyttäjän toimijuus suhteessa hoitohenkilökuntaan ja 

sairaalaympäristöön on heikentynyt sekä toisaalta sosiaalisiin määritelmiin hyvästä ja 

onnistuneesta äitiydestä.  

Laajempien diskursiivisten puhetapojen ohella narratiiveista ollaan kiinnostuneita myös 

sosiaalisena toimintana ja sosiaalisesti konstruoituvina ilmiöinä (Taylor, 2010, 36–37). 

Näin ollen keskiöön nousee kertojien tapa esittää, perustella ja oikeuttaa omia 

kokemuksiaan (Taylor, 2007, 118–120), jolloin kielenkäyttöä, kuten tuotettuja 

perusteluja voidaan tarkastella toimijuuden näkökulmasta. Kun narratiiveja tulkitaan 

kielenkäytön näkökulmasta, on tärkeää ottaa huomioon konteksti, joka vaikuttaa 

narratiivien rakentamiseen ja ilmaisuun. Kerronta, järkeilyt ja perustelut muuttuvat sen 

mukaan millaiselle yleisölle tarinaa kerrotaan, mutta toisaalta narratiivis-diskursiivisen 

lähestymistavan mukaan yksilön aiemmat subjektipositiot ja niiden päälle rakentunut 

identiteetti vaikuttavat ajallisesti tutkittavassa vuorovaikutustilanteessa (Taylor & 

Littleton, 2006). Näin ollen etenkin aiemmin tuotettujen elämänkerrallisten narratiivien 
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ja niistä johdettujen identiteettimäärittelyiden voidaan katsoa olevan jollain tasolla myös 

stabiileja (Bruner, 1991). 

Narratiivisessa tutkimuksessa käytetään paljon elämänkerrallisia kirjoituksia, joista on 

luontaisempaa tutkia identiteetin rakentumista. Tutkielmani aineistona toimivat 

synnytyskertomukset kertovat yksittäisistä synnytystilanteista eivätkä mahdollista 

syväluotaavaa analyysia identiteetin ajallisesta rakentumisesta. Tästä syystä 

analysoidessani narratiiveja kielellisenä toimintana keskityn tarinassa esiintyvien 

toimijoiden positioihin ja niiden merkitykseen suhteessa synnyttäjän toimijuuteen. 

Synnyttäjän ja muiden toimijoiden positioita analysoidessani käytän hyväkseni 

päämies–agentti-suhdeteoriaa. Teorian valossa keskityn siihen, kuinka toimijuus 

muodostuu suhteessa siihen, kenen intressejä kirjoittajat kuvaavat kertomuksissa 

esiintyvien toimijoiden, kuten itsensä ja hoitohenkilökunnan edistävänsä. Lisäksi 

tarkastelen kertojien toimijuutta suhteessa siihen, miten he perustelevat ja ottavat kantaa 

synnytyskulttuuriin, jota he kuvaavat kertomuksissaan toimijuuttaan rajoittavana. 

 

4.3 Tutkimuskysymykset 

Edellä esitettyjen teoreettisen ja metodologisen viitekehyksen valossa 

tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

1. Millaisia versioita Minä myös synnyttäjänä -kampanjaan osallistuvien naisten 

toimijuudesta rakentuu synnytyskertomuksissa? 

 

2. Miten kirjoittajien toimijuus rakentuu suhteessa päämiehen ja agentin 

subjektipositioihin? 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin hahmottamaan, millaiseksi synnyttäjät 

kuvaavat toimijuuttaan synnytystilanteessa. Näin ollen toimijuutta tarkastellaan 

mahdollisuutena vaikuttaa synnytystilanteeseen (vrt. agency over), jossa muut toimijat 

joko tuottavat haasteita tai tukevat synnyttäjän toimijuutta. Toisen tutkimuskysymyksen 

kohdalla tarkastelen toimijuutta mahdollisuutena toimia muiden toimijoiden puolesta 

(vrt. agency for), jolloin keskiöön nousevat päämiehen ja agentin subjektipositiot. 

Analyysissani tarkastelen sekä synnyttäjän että muiden toimijoiden positioitumista 
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päämies–agentti-suhteen näkökulmasta ja sen merkitystä synnyttäjän toimijuudelle. 

Narratiivis-diskursiivinen lähestymistapa tukee analyysia siinä, että diskurssit ja 

narratiivit nähdään synnyttäjän näkökulmasta sekä resursseina että rajoittavina 

konstruktioina. Lisäksi tarinankerrontaa tarkastellaan kielenkäytön näkökulmasta, 

jolloin tuon esiin kertojien rakentamaa argumentaatiota ja tarinankerronnallisia 

elementtejä, heidän kuvatessaan omaa toimijuuttaan. 

 

5 TUTKIMUSAINEISTO JA ANALYYSI 

5.1 Aineisto 

Narratiivis-diskursiivisessa tutkimuksessa voidaan käyttää hyvin erilaisia aineistoja, 

mutta keskeisimmiksi Taylor ja Littleton (2006) nostavat omaelämänkerralliset 

haastatteluaineistot, joissa haastateltavat rakentavat omaa identiteettiään 

vuorovaikutustilanteessa haastattelijan kanssa. Käyttämäni aineisto kuvaa rajattua 

kontekstia kertojien elämästä, joten keskitän analyysini identiteettityön sijaan 

toimijuuden ilmiöön. Tutkielmani aineisto koostuu synnytyskertomuksista, jotka ovat 

koottuna Minä myös synnyttäjänä -kampanjan verkkosivuille. Kampanjan tarkoituksena 

on nostaa tietoisuuteen suomalaisessa synnytyksen hoidossa tapahtuva 

synnytysväkivalta ja epäkunnioittava hoito, johon myös kertomusten kirjoittajien on 

pyydetty ottavan kantaa omia kokemuksiaan jakamalla. Verkkoon julkaistut 

kertomukset ovat monitahoinen aineisto, sillä niiden avulla voidaan tutkia rakennettuja 

representaatioita koetuista tapahtumista, kertomuksen sisäisiä vuorovaikutussuhteita 

sekä kirjoituksien viestinnällistä puolta, kuten kannanottoja (Nisco, 2020).  

Kampanjan nettisivujen 30:stä kertomuksesta valitsin lopulliseen aineistooni 17 

kertomusta. Pyrin aineiston rajauksessa valitsemaan kertomusten joukosta ne, joissa 

kuvattiin riittävällä laajuudella synnytyksen aikaista hoitoa, jolloin aineiston 

ulkopuolelle rajautuivat esimerkiksi neuvola- ja pelkopolikäyntejä tarkastelevat tarinat 

sekä erittäin lyhyet niukasti synnytyksen aikaista hoitoa käsittelevät tarinat. Lisäksi 

rajasin aineiston ulkopuolelle tyyliltään poikkeavat, kuten runonomaisesti kirjoitetut 

kertomukset sekä englanniksi kirjoitetut tekstit. Lopulliseen aineistoon valitut 17 tarinaa 

käsittelevät erilaisia sairaalaolosuhteissa tapahtuvia synnytyksiä alatiesynnytyksestä, 
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suunniteltuun- ja hätäsektioon. Kertomuksista kahdeksan kertoi ensisynnytyksestä, 

kolme uudelleen synnytyksestä ja toiset kolme molemmista. Kolmen tarinan kohdalla ei 

ollut selvää oliko kyse ensisynnyttäjästä vai uudelleen synnyttäjästä. Siirsin nettisivuilta 

kerätyt kertomukset Word-tiedostoon, jonka kokonaispituudeksi tuli 41 tekstisivua. 

Yksittäisten kertomusten pituudet vaihtelivat yhdestä sivusta seitsemään sivuun. 

Kampanjan sivuilla jaetut kertomukset ovat julkaistu nimettöminä ja ne ovat 

synnyttäneiden naisten omia kertomuksia heidän kokemastaan epäasiallisesta kohtelusta 

synnytyksen aikana. Kertomuksien tapahtumapaikat sijoittuvat laajasti eri puolille 

Suomea useisiin eri synnytyssairaaloihin. Kertomusten käyttämiseen tutkimusaineistona 

on pyydetty lupa kampanjan yhteyshenkilöiltä, mutta naisilta itseltään suostumuksen 

saaminen nimimerkeillä julkaistujen kertomusten anonymiteetin johdosta ei ollut 

mahdollista. Tutkimusetiikan kannalta merkittävää on tutkittavien henkilöiden 

vapaaehtoinen osallistuminen tutkimukseen (Mäkelä, 2005). Osallistumisen 

vapaaehtoisuudesta ja tietoon perustuvasta suostumuksesta voidaan poiketa tilanteissa, 

joissa suostumuksen pyytäminen ei ole mahdollista tai se estäisi tutkimuksen tekemisen. 

Edellytyksenä on, ettei aineiston käyttäminen tuota suurta haittaa tutkittaville. Lisäksi 

julkista aineistoa voidaan käyttää tutkimuksen aineistona ilman suostumuksen 

pyytämistä. (Mt.) Oman aineistoni kohdalla vapaaehtoisuuden varmistaminen ei 

onnistunut, mutta aineisto on julkisesti nähtävillä kampanjan verkkosivuilla1. Näin ollen 

aineisto voidaan määritellä julkiseksi aineistoksi ja sen käyttö ei edellytä 

henkilökohtaista suostumusta tutkittavilta. Tutkittavien anonymiteetista on pidetty 

huolta kertomusten nimettömyyden ohella tunnistetietojen, kuten nimien ja 

synnytyspaikkaan liittyvien sijaintietojen muuttamisella. Lisäksi en käytä tutkielmassa 

sitaatteja, joiden yksityiskohdista voisi tunnistaa kirjoittajan henkilöllisyyden. 

Aineiston kohdalla on tärkeä painottaa, että jaetut kertomukset ja niissä esitellyt 

kokemukset ovat subjektiivisia ja niissä tulee esiin vain kirjoittajan oma näkökulma 

tapahtumiin. Kertomukset eivät siis edusta kaikkien synnyttävien naisten 

synnytyskokemuksia, joista monet ovat hyvin positiivisia kokemuksia. Tutkielmassa ei 

myöskään ole tarkoituksellista tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä kertomuksissa 

                                                 
1 Vuoden 2020 kesällä tarinat poistuivat sivustolta yllättävien teknisten ongelmien johdosta. 

Sittemmin kertomukset on palautettu, mutta niiden kokoonpano poikkeaa aineistonkeruun 

ajankohdasta. 
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esiintyvien hoitohenkilökunnan jäsenten tai sairaaloiden toiminnasta vaan keskittyä 

siihen, millaiseksi ja miten kirjoittajat ovat toiminnan ja tilanteen kuvanneet. Toisaalta 

tämä rajattu konteksti ei ole ongelmallinen teoreettisen lähestymistapani johdosta, sillä 

laadullisen tutkimuksen tavoitteena on tarkastella, miten sosiaaliset ilmiöt on 

mahdollista määritellä ja rakentaa. Hyvin perusteltujen tulosten pohjalta voidaan vetää 

johtopäätöksiä siitä, että samanlainen määrittely on mahdollinen tutkimustilanteen 

ulkopuolella ja tästä syystä keskeinen. (Peräkylä, 2020, 456.) Johtopäätöksissä tulee 

kuitenkin ottaa huomioon, että kertomukset tarjoavat vain yhdennäkökulman 

tapahtumiin ja toisen toimijan kertomana ilmiö voisi rakentua erilaiseksi.  

 

5.2 Analyysi 

Taylor ja Littleton (2006) kuvaavat narratiivis-diskursiivista analyysia 

yksityiskohtaiseksi ja ajoittain työlääksi lähestymistavaksi. Aineiston analysoiminen 

tapahtuu prosessina alhaalta ylöspäin (bottom-up), jolloin analyysin alkuvaiheessa 

keskitytään yksityiskohtaiseen aineiston tarkasteluun, minkä jälkeen löydöksiä 

suhteutetaan laajempaan yhteiskunnalliseen perspektiiviin. Yksityiskohtaisen 

tarkastelun johdosta analyysi on hyvin aineistolähtöistä, jolloin aineistoa tutkitaan ilman 

vahvoja ennakko-oletuksia ja määritelmiä siitä, mitä aineistosta pyritään löytämään 

(Eskola & Suoranta, 1998, 19). Puhtaan aineistolähtöinen analyysi on kuitenkin hyvin 

harvinaista, sillä laadullisesta aineistosta olisi mahdollista löytää ääretön määrä 

mielenkiintoisia tuloksia (mts. 19). Näin ollen käytän analyysissa 

teoreettismetodologisia käsitteitä, etupäässä toimijuutta ja subjektipositiota, aineiston 

luvun tukena. Näin ollen pystyn rajaamaan kiinnostuksen kohdettani tutkielmani 

tavoitteen kannalta keskeisiin ilmiöihin.  

Analyysi toteutettiin kahdella tasolla, jotka molemmat laadulliselle analyysille 

ominaisesti tapahtuivat limittäin useiden uudelleen luentojen ja lajittelujen avulla. 

Narratiivis-diskursiivisessa analyysissa aineistosta etsitään ensin yhteneväisyyksiä, 

jotka leikkaavat aineistoa joko saman kertomuksen sisällä tai useiden eri kertomusten 

välillä. (Taylor & Littleton, 2006.) Taylor ja Littleton (mt.) kutsuvat näitä aineistosta 

löydettyjä yhteneväisyyksiä diskursiivisiksi resursseiksi, joihin kerrotut narratiivit 

nojaavat. Resurssien löydyttyä tutkitaan tarkemmin, kuinka kertojat hyödyntävät niitä 
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omassa puheessaan (mt.). Tähän voi Taylorin ja Littletonin (mt.) mukaan liittyä 

hankaluutta (trouble), jos käytettyjen resurssien välillä on jänniteitä tai niitä käytetään 

ristiriitaisesti. Lähestymistavan mukaisesti toteutin analyysin kahdella eri tasolla: Ensin 

tarkastelin luokittelevan analyysin keinoin, millaisia yhteneväisiä versioita synnyttäjien 

toimijuudesta kertomuksien sisällä ja välillä muodostuu. Tämän jälkeen pyrin 

tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin sitä, kuinka nämä versiot rakentuivat 

kirjoituksissa ja millaisia konflikteja (vrt. hankaluus) niissä muodostui. Lopulta 

suhteutin löydettyjä tuloksia aiempaan tutkimuskirjallisuuteen, joka tulee näkyväksi 

tutkielman diskussio-osuudessa. 

Aineistolähtöistä analyysia noudattaen aloitin analyysin useammalla luentakerralla, jotta 

aineisto tuli mahdollisimman tutuksi. Kuten jo aiemmin on mainittu, analyysini ei ollut 

puhtaan aineistolähtöinen, sillä hyödynsin tutkielmassani keskeisesti toimijuuden 

käsitettä metodologisena työkaluna. Näin ollen alkua seuranneiden luentakertojen 

aikana kirjasin ylös yhteisiä teemoja, jotka nousivat aineistossa merkittäviksi juuri 

toimijuuden näkökulmasta. Alkuun merkitsin ja erottelin Word-tiedostosta kaikki 

toimijuutta käsittelevät katkelmat värikoodein tarkempaa tarkastelua varten, joiden 

avulla loin ensimmäisiä muistiinpanoja siitä, millaisiksi toimijuuden eri versiot 

muodostuivat. Aineistossa toimijuuden versiot linkittyivät vahvasti kertomuksien 

muihin toimijoihin eli hoitohenkilökuntaan, lapseen, kipuun ja teknologiaan, joiden 

avulla aloin hahmotella tulosluvun keskeiskimpiä teemoja. 

Toimijoista henkilökunnan merkitys korostui ja se kattaakin tulosluvusta merkittävän 

osan. Toisaalta kertomusten kontekstin näkökulmasta tämä oli odotettua, sillä kertojat 

ottivat kertomuksillaan kantaa synnytyksen hoitoon. Toisaalta hoitohenkilökunnan 

ohella myös syntyvä lapsi, kipu ja synnytyksessä käytetty teknologia nousivat omiksi 

vahvoiksi teemoikseen. Yhtenäisten teemojen tarkastelun jälkeen keskityin tiiviimmin 

tarkastelemaan toimijuutta päämies–agentti-suhteen näkökulmasta. Teoria tarjosi 

minulle analyyttisen välineen tarkastella kertojien tapaa hyödyntää diskursiivisia 

resursseja rakentaessaan omaa toimijuuttaan. Se millaiseen positioon synnyttäjät 

asemoituivat tai asettivat itsensä, vaikutti merkittävästi siihen, millaiseksi heidän 

toimijuutensa muodostui. Myös muiden toimijoiden positiot suhteessa synnyttäjään 

nousivat aineistossa kiinnostavasi ilmiöksi toimijuuden näkökulmasta. 
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Analyysini koostui siis vahvasti toimijuuden tarkastelusta kahdella tasolla sekä 

mahdollisuutena vaikuttaa synnytystilanteen kulkuun että toimimisena muiden 

toimijoiden puolesta päämiehen ja agentin positioissa. Näiden ohella nostan 

tarkasteluun myös kirjoittajien tavan argumentoida ja ottaa kantaa synnytyksen hoitoon 

ja sen epäkohtiin, korostaakseni kertomusten luomaa argumentatiivista kontekstia. Näin 

synnyttäjien toimijuutta tarkastellaan myös synnytystilanteen ulkopuolella 

kirjoittamisesta kumpuavana kykynä luoda kannanottoja ja määritellä uudelleen 

tilanteita, joissa kertojien toimijuus on alun perin määrittynyt heikoksi. 

 

6 TULOKSET 

Seuraavaksi esittelen analyysista saatuja tuloksia ja vastaan aiemmin esitettyihin 

tutkimuskysymyksiin: 1) Millaisia versioita Minä myös synnyttäjänä -kampanjaan 

osallistuvien naisten toimijuudesta rakentuu synnytyskertomuksissa? ja 2) Miten 

kirjoittajien toimijuus rakentuu suhteessa päämiehen ja agentin subjektipositioihin? 

Tulososio on jaettu kolmeen pääteemaan, joista ensin tarkastellaan synnyttäjien 

toimijuutta suhteessa hoitohenkilökuntaan, seuraavaksi synnytyskipuihin ja 

viimeisimpänä teknologiaan. Näiden ohella aineistosta keskeiseksi toimijaksi nousi 

syntyvä lapsi, jonka merkitys synnyttäjän toimijuudelle tulee esiin muiden tulososion 

teemojen sisällä. Edellä esitetyt tutkimuskysymykset kulkevat tulososiossa rinnakkain, 

sillä ne kietoutuvat vahvasti toisiinsa. Ensimmäisen kysymys vastaa kuvailevaan 

kysymykseen millaisia, jolloin keskiössä ovat kertomuksessa rakentuneet toimijuuden 

versiot suhteessa muihin toimijoihin. Toisen tutkimuskysymyksen avulla pyrin 

syventämään analyysia tarkastelemalla, miten toimijuus rakentuu näissä versioissa 

suhteessa päämiehen ja agentin positioihin.  

Toimijuuden versioita tarkasteltaessa huomio kiinnittyy siihen, millaiseksi synnyttäjän 

toimijuus kuvatuissa synnytystilanteissa muodostuu. Tarkasteltaessa synnyttäjän 

suhdetta hoitohenkilökuntaan luvussa 6.1 aineistosta onnistuttiin erottamaan kolme 

teemaa, joissa synnyttäjän toimijuus rakentuu heikoksi. Kaikille näille toimijuuden 

versioille yhteistä on synnyttäjän oman toimijuuden vähyys tai estyminen, mutta näiden 

vähäisen toimijuudenversioiden välillä on vivahde-eroja, minkä johdosta ne nousivat 
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omiksi luvuikseen. Neljäs hoitohenkilökuntaan kietoutuva toimijuudenversio sen sijaan 

kuvaa synnyttäjän vahvaa toimijuutta. Kuvaukset vahvasta toimijuudesta ovat kuitenkin 

vain hetkellisiä tapahtumia negatiivisen synnytyskokemuksen sisällä, jossa toimijuus 

rakentuu pääosin estyneeksi. Hoitohenkilökunnan ohella toimijuuden versiot rakentuvat 

suhteessa synnytyskipuihin ja teknologiaan. Näissä versioissa toimijuus kuvataan 

jälleen pääsääntöisesti rajoittuneeksi, mutta teknologian koetaan ajoittain myös tukevan 

synnyttäjän toimijuutta. Ensimmäinen tutkimuskysymys pyrkii siis vastaamaan siihen, 

millaiseksi toimijuudenversiot rakentuvat synnytyskertomusten eri vaiheissa.  

Kuvailun ohella pyrin syventämään analyysia tarkastellessani, miten esitellyt 

toimijuudenversiot rakentuvat subjektipositioiden näkökulmasta. Vastatakseni 

kysymykseen käytän analyysin apuna teoriaa päämies–agentti-suhteesta. Teorian avulla 

pääsen tarkastelemaan, miten toimijuuden eri versiot rakentuvat suhteessa siihen kenen 

etuja synnytystilanteessa ajetaan. Erot versioiden välillä muodostuvat vahvasti sen 

pohjalta määrittyykö synnyttäjä tilanteessa päämieheksi vai toimiiko hän mahdollisesti 

itse jonkin toisen päämiehen, kuten syntyvän lapsen agenttina. Teorian avulla avaan 

yksityiskohtaisemmin jännitteitä, joita syntyy, kun synnyttäjä kuvaa toimijoiden, kuten 

hoitohenkilökunnan tai teknologian, toimivan synnyttäjän intressejä vastaan, tai kun 

synnyttäjä itse luopuu asemastaan päämiehenä. Tulososio pitää sisällään suoria 

lainauksia kampanjaan lähetetyistä synnytyskertomuksista, jotka ovat ajoittain hyvin 

raskasta luettavaa. Lukijan on syytä huomata, että näiden emotionaalisesti 

voimakkaiden kertomusten lukeminen voi nostaa esiin voimakkaita tunteita ja 

mahdollisesti muistoja omista traumaattisista kokemuksista. 

 

6.1 Toimijuus suhteessa hoitohenkilökuntaan 

Seuraavaksi esittelen aineistokatkelmia, joissa synnyttäjät kuvaavat omaa toimijuuttaan 

suhteessa hoitohenkilökuntaan. Minä myös synnyttäjänä -kampanjan julkaisemissa 

synnytystarinoissa otetaan vahvasti kantaa epäkunnioittavaan ja vahingoittavaan 

hoitoon ja näin ollen myös analyysissa tulee vahvasti esiin teemoja, jossa 

hoitohenkilökunta kuvataan synnyttäjän näkökulmasta toimijuutta rajoittavana tekijänä. 

Rajoittavuus tulee esiin hätätilanteissa, joissa synnyttäjän on toimittava 

hoitohenkilökunnan ohjeiden ja suositusten mukaisesti turvatakseen oman ja syntyvän 
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lapsensa terveyden. Toisaalta toimijuus rajoittuu myös kiireettömissä tilanteissa, joissa 

synnyttäjän toiveet ja odotukset päämiehenä ovat ristiriidassa hoitohenkilökunnan 

toiminnan kanssa. Estyneen toimijuuden lisäksi synnyttäjät kuvaavat hetkiä 

synnytyksessä, jossa he onnistuvat vahvistamaan omaa toimijuuttaan haastamalla 

hoitohenkilökunnan toimintaa. Nämä toimijuuden versiot ovat kuitenkin vain yksittäisiä 

kuvauksia negatiivisten synnytyskertomuksien sisällä. 

 

6.1.1 Hoitohenkilökunta ohjaksissa 

Ensin tarkastelen synnytyskertomuksien käännekohtia, jossa sikiön tai synnyttäjän 

terveydentila heikentyy kriittisesti tai synnytyksestä tehdään riskiarvio. Kun synnytys 

luokitellaan hätätilanteeksi tai lääketieteellisestä riskiarviosta käsin, hoitohenkilökunta 

tarttuu ohjaksiin ja kontrolloi synnytystä. Tilanne määrittyy usein (hengen)vaaralliseksi 

joko syntyvälle lapselle, synnyttäjälle tai heille molemmille, jolloin myös tilanteen 

hallinnan kuvataan siirtyvän osaaville ammattilaiselle. Alla olevassa katkelmassa 

synnytyksen ajautuessa kriittiseen tilaan synnyttäjä kuvaa, kuinka ammattitaitoinen 

henkilökunta siirtyy aktiivisesti ohjaamaan synnytystä: 

Yritin sisukkaasti ponnistaa kätilön ohjeiden mukaan, mutta joka kerta kun 

supistus tuli, ja yritin ponnistaa, kävi kipu selässä niin infernaaliseksi, etten 

saanut ponnistuksiini mitään voimaa [– –] Ponnistusyritysten epäonnistuessa 

hän [kätilö] suuttui minulle, ja sanoi etten yritä tarpeeksi. Yritin tuolloin jo 

aivan itkuisena kertoa, että ponnistaminen tuottaa silmitöntä kipua, kovinta 

kipua mitä olisin koskaan voinut kuvitella, enkä siis onnistu siinä mitä hän 

minulta pyytää [– –]  

Pyysin ja anelin, että kätilö pyytäisi lääkärin meitä katsomaan, että hän 

varmasti on nyt toista mieltä ponnistusyritysten tuloksellisuudesta. Kerroin 

haluavani sektioon meidän molempien turvallisuuden vuoksi. [– –] Kätilö ei 

kuitenkaan reagoinut pyyntöihini, ei millään tavalla, ei edes vastannut mitään. 

En voinut enää muuta kuin huutaa, ja ilmeisesti huusinkin riittävästi, sillä 

yhtäkkiä huone oli kätilöitä täynnä [– –] 

Lääkäri teki nopean alapään tutkimuksen ja sanoi kätilölle hiljaa jotain. 

Lääkäri kiiruhti jo ulos, kun pyysin myös itse saada tietää mitä hän sanoi. 

Lääkäri kertoi vain nopeasti, että ”vielä on pitkä matka, lapsi on korkealla ja 
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alat mennä takaisin kiinni”. Kätilö jatkoi vaatimustaan, että nyt täytyy 

ponnistaa, nopeasti! Huusin kirjaimellisesti kuin ”syötävä”, kipu vain yltyi ja 

yltyi, menetin ohikiitäväksi hetkeksi tajuntani. K15 

Synnyttäjä kuvaa tilannetta, jossa hänen ponnistusyrityksensä epäonnistuvat kovien 

kipujen johdosta ja synnytys uhkaa keskeytyä. Synnytyksen hidastuminen tai 

keskeytyminen on vaarallista sekä synnyttäjälle että sikiölle, joten terveyttä uhkaavan 

tilanteen johdosta synnyttäjälle ei jää muita vaihtoehtoja, kuin noudattaa 

hoitohenkilökunnan ohjeita. Kontrolli tilanteessa on ammattilaisilla, jotka pyrkivät 

turvaamaan synnyttäjän ja sikiön terveyden. Katkelmassa tämä tulee esiin erityisesti 

kohdassa, jossa lääkärin kuvataan saapuvan huoneeseen tekemään riskiarvio 

synnytyksen hidastumisesta: ammattilaisen arvion jälkeen synnyttäjä kuvaa, kuinka hän 

toimii kätilön vaatimuksien mukaan ja ponnistaa uudelleen kivuistaan huolimatta. 

Vaikka tilanteessa synnyttäjällä näyttää olevan hyvin vähän mahdollisuuksia vaikuttaa 

synnytyksessä tehtäviin päätöksiin, hän kuitenkin kuvaa toisenlaista toimijuutta: 

suurista kivuistaan huolimatta synnyttäjä jatkaa ponnistamista edistääkseen synnytystä 

ja ylittää omia fyysisiä rajojaan. Katkelmassa toisintuu ihanne äidillisestä 

uhrautuvuudesta, kun suurista synnytyskivuistaan huolimatta, synnyttäjä pystyy 

ylittämään omat rajansa ja toimimaan syntyvän lapsensa parhaaksi. 

Kertomuksesta 15 otetussa katkelmassa näyttääkin siltä, että synnyttäjä päämiehen 

sijaan positioituu hoitohenkilökunnan ja syntyvän vauvan agentiksi. 

Hoitohenkilökunnan agenttina synnyttäjä päätyy noudattamaan annettuja ohjeita, kun 

hänen omia tuntemuksiaan suurista kivuista ja ponnistusyrityksien tehottomuudesta ei 

oteta huomioon. Hän toimii hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaan, vaikkei se suurien 

kipujen näkökulmasta ole hänen etujensa mukaista. Synnyttäjän toimijuuden kannalta 

päämiesaseman menettäminen hoitohenkilökunnalle näyttäytyy negatiiviselta, ja hän 

kuvaa kuinka sivuutetuksi tuleminen ei tarjoa hänelle muita toimintamahdollisuuksia 

kuin huutamisen ja kipujen kanssa kamppailun. Toisaalta toinen tilanteessa määrittyvä 

ulkoinen päämies eli syntyvä lapsi näyttää tarjoavan synnyttäjälle voimaa ylittää omia 

rajojaan. Syntyvän lapsen terveyden turvaaminen tarjoaa synnyttäjälle agenttina 

mahdollisuuden ylittää kovat kivut, jotta synnytystä saadaan edistettyä. Näin ollen 

synnyttäjän toimiessa lapsensa agenttina, myös hänen toimijuutensa määrittyy 

voimakkaammaksi ja kertomuksessa piirtyy kuva narratiivisen analyysin termein 
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sankarista (kts. mm. Cunliffe & Coupland, 2011), joka pystyy ylittämään suuria esteitä 

tavoitteisiin päästäkseen.  

Päämiesasemasta luopuminen voi siis näkökulmasta riippuen määrittyä sekä synnyttäjän 

toimijuutta rajoittavaksi että sitä vahvistavaksi ilmiöksi. Seuraava katkelma tarkastelee 

edellisen tavoin tilannetta, jossa synnytys ajautuu kriisiin ja synnyttäjä positioituu 

muiden toimijoiden agentiksi:  

Tässä välissä olin jo avautunut tunnissa 4cm -> 7cm mutta kätilö päätti 

vauhdittaa synnytystä oksitosiinilla. Tämän johdosta kohtu supisteli aivan liikaa 

ja vauvan sydänäänet katosivat. Itkin, että tehkää sektio, tämä ei ole normaalia! 

Kaksi lääkäriä tuli paikalle, tekivät sisätutkimusta toisen perään. Huusivat, että 

”nyt ponnistat”! Sanoin, että en pysty! Sattuu liikaa! Mieheni pyysi taas 

sektiota, mutta lääkäri päätti ottaa imukupin käyttöön. Ponnistin uudestaan ja 

uudestaan. Imukuppi irtosi kolmesti. Viimeinen imukupin kiinnitys. 

Etupäivystäjä repii imukupilla ja takapäivystäjä painoi kohtua vatsan päältä ja 

huusi ”tee yhteistyötä”! Lopulta syntyi eloton vauva. Joonas vietiin tehohoitoon. 

[– –] Noin 16 tuntia myöhemmin jouduin verenvuoto shokkiin, minut leikattiin ja 

kohtu jouduttiin poistamaan, koska se oli revennyt niin pahasti. K4 

Kertomuksesta neljä löytyvässä katkelmassa kuvataan, kuinka sikiön terveydentilan 

kriittisen heikentymisen johdosta hoitohenkilökunta jälleen kontrolloi 

synnytystilannetta. Katkelmassa synnytystä pyritään edesauttamaan vauvan päähän 

asetettavan imukupin avulla, jonka tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa 

alatiesynnystä tilanteessa, jossa synnyttäjän omat ponnistusyritykset ovat liian heikkoja. 

Synnyttäjä kuitenkin kuvaa kipujaan poikkeuksellisen vahvoiksi ja pyytää sektiota eli 

lääketieteellistä toimenpidettä, jossa lapsi syntyy alatiesynnytyksen sijaan kirurgisen 

leikkauksen avulla. Hoitohenkilökunta kuitenkin päätyy tilanteessa 

imukuppiavusteiseen alatiesynnytykseen, johon myös synnyttäjän on mukauduttava. 

Synnytyksen jälkeen sekä äidin että lapsen terveydentila heikkenee ja he molemmat 

tarvitsevat tehohoitoa. Vaikka synnyttäjä pyrkii tilanteessa tarjoamaan vaihtoehtoista 

synnytystapaa, hänen mahdollisuutensa vaikuttaa tilanteeseen näyttäytyvät hyvin 

rajallisilta. Kriittisessä tilanteessa hoitohenkilökunta tekee lopullisen päätöksen 

synnytyksen etenemisestä ja he pyrkivät imukupin avustuksella takaamaan lapsen 

nopean ja turvallisen syntymän. Tilanne tuottaa suurta kipua synnyttäjälle, mutta hän 

onnistuu tästä huolimatta synnyttämään alateitse hoitohenkilökunnan avustuksella. 
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Jälleen synnyttäjä positioituu agentiksi ja joutuu luopumaan päämiehen asemastaan. 

Hänen on toimittava hoitohenkilökunnan ohjeistuksen mukaan, sillä tilanne on kriittinen 

sekä hänelle itselleen että syntyvälle vauvalle. Päämieheksi määrittyvät sekä 

hoitohenkilökunta, jonka ohjeita noudatetaan että lapsi, jonka turvallista syntymistä 

pyritään edesauttamaan. Lapsen määrittyessä päämieheksi synnyttäjästä piirtyy jälleen 

kuva uhrautuvana äitinä, joka pystyy toimimaan lapsensa parhaaksi oman 

hyvinvointinsa kustannuksella. Toisaalta, kuten edellisenkin kertomuksen kohdalla, 

päämiesasemasta luopuminen näyttäytyy negatiiviselta, kun kuvataan 

hoitohenkilökunnan kontrollia synnyttäjän yli. Molemmissa edellä esitetyissä 

katkelmissa kertojat kuvaavat negatiivisia kokemuksia ja tunteita, jotka kietoutuvat 

vahvasti heidän asemaansa synnytystilanteessa. Synnyttäjien määrittyessä 

ammattilaisten agenteiksi heidän omat tarpeensa ja toiveensa eivät tule täytetyksi. Tämä 

konkretisoituu etenkin tilanteessa, jossa koviin synnytyskipuihin ei saada apua, vaikka 

niistä kerrotaan hoitohenkilökunnalle. 

Molemmissa katkelmissa kertojat kuvaavat kyseenalaistaneensa hoitohenkilökunnan 

päätöksen synnytystavasta ja tarjonneensa alatiesynnytyksen vaihtoehdoksi sektiota, 

mutta heidän toiveensa tulevat sivuutetuiksi, kun synnytys etenee hoitohenkilökunnan 

määrittämällä tavalla. He kuvaavat keskustelleensa hoitohenkilökunnan kanssa siitä, että 

uskovat sektion olevan turvallisempi vaihtoehto niin itselleen ja kuin lapselleenkin. 

Vaikka sekä hoitohenkilökunta että synnyttäjät pyrkivät toiminnallaan turvaamaan 

syntyvän vauvan terveyden, heidän näkemyksensä yhteisen päämiehen parhaasta ovat 

ristiriitaiset. Synnyttäjän toimijuus lapsensa agenttina kyseenalaistuu, kun hänen 

oikeutensa ja kykynsä toimia lapsensa parhaaksi sivuutetaan. Äidin voidaan usein 

katsoa olevan lapsensa pääagentti, jolla on mahdollisuus määrittää omalle lapselleen 

sopivimmat toimintatavat. Synnytyksessä ulkopuolinen toimija eli hoitohenkilökunta 

positioituu kilpailevaksi agentiksi, joka onnistuu haastamaan äidin position lapsensa 

ensisijaisena agenttina. Katkelmissa tilanne kuvataankin kertojien toimijuuden kannalta 

hyvin kriittiseksi, kun päätöksenteosta sivuuttaminen estää heitä toimimasta lapsensa 

parhaaksi. Kertomuksen neljä kirjoittaja kuvaakin tarinansa lopussa kokemuksiensa 

voimakkuutta kirjoittamalla: ”Jos minua olisi kuunneltu niin meillä olisi täällä tällä 

hetkellä elävä poika, Joonas”. 
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Vaikka synnyttäjät osoittavat kertomuksissaan pystyvänsä toimimaan myös muiden 

päämiesten, kuten lapsen ja hoitohenkilökunnan puolesta, kertomuksissa korostuu 

vahvasti vastapuhe synnyttäjän toiveet ohittavaa hoitoa vastaan. Kun synnyttäjä kuvaa 

tulleensa ohitetuksi päätöksenteossa ja kertoo ettei hänen kokemuksiaan oman kehonsa 

tuntemuksista oteta huomioon, synnytyksen onnistumiseen sekä lapsen ja äidin 

terveyden turvaamiseen tähtäävä hoito määrittyykin kertomuksissa hyvin negatiiviseksi. 

Keskeistä ovat kuvaukset synnyttäjän toimijuuden estymisestä, jotka linkittyvät 

kontrollin puutteeseen synnytystilanteessa, mutta myös kuvauksiin, joissa synnyttäjän 

arviot omasta ja lapsensa parhaasta tulevat sivuutetuiksi. Samalla kertomuksissa 

synnyttäjien oikeus määrätä omasta kehostaan, mutta toisaalta myös lapsensa parhaasta 

estyy. Kertojat kuitenkin ylläpitävät myyttiä äitiyden voimasta, jonka avulla 

epätoivoisissa tilanteissa oman lapsen terveyden turvaaminen on mahdollista kovista 

kivuista huolimatta. Näin ollen syntyvän lapsen agentteina synnyttäjät rakentavat 

kertomuksissaan kuvaa myös vahvasta toimijuudesta, jonka avulla on mahdollista 

ylittää suuria esteitä. 

 

6.1.2 Vuorovaikutuksen puute 

Synnyttäjät kuvaavat akuuttien toimenpiteiden ohella tilanteita, joissa hoitohenkilökunta 

näyttäytyy synnyttäjän toimijuutta rajoittavana tekijänä, vaikka synnyttäjän tai sikiön 

terveys ei ole välittömässä vaarassa. Esiin nousevat vahvasti kommunikaation puute 

sekä epäkunnioittava hoito, joissa hoitohenkilökunnan toiminnan sekä synnyttäjän 

toiveiden välille syntyy ristiriitaisuuksia. Seuraavassa katkelmassa synnyttäjä kuvaa, 

kuinka hänen synnytystoivelistaansa kirjatut toiveet tulevat ohitetuksi 

hoitohenkilökunnan toimesta: 

Pian toinen lääkäri tuli paikalle ja sanoi tekevänsä sisätutkimuksen. 

Pyöräyttävänsä kalvoja, josko synnytys käynnistyisi. Hetken kuluttua hän oli 

puhkaissut kalvot ja asettanut skalpin vauvan päähän minulta kysymättä. Totesi 

vain, että eihän niitä olisikaan tarvinnut puhkaista, no nyt on pakko sitten 

käynnistää. Kummankin toimenpiteen olin maininnut synnytystoivelistassani, ja 

toivonut että minua informoitaisiin näistä. K12 
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Katkelmassa synnyttäjä kertoo toiveistaan tulla informoiduksi lääketieteellisistä 

toimenpiteistä, kuten sikiökalvojen puhkaisusta ja sikiön sydänääniä mittaavan 

scalp-anturin asennuksesta. Kertomuksessa hoitohenkilökunta kuitenkin suorittaa 

toimenpiteet ilman synnyttäjän suostumusta, rajoittaen näin synnyttäjän 

mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon. Toimenpiteet vaikuttavat myös 

synnytyksen etenemiseen siten, että niiden johdosta lääketieteellinen synnytyksen 

käynnistys osoittautuu välttämättömäksi. Synnyttäjän mahdollisuus kontrolloida 

synnytystään näyttäytyy näin ollen hyvin heikolta. Keskeiseksi teemaksi nousee 

vuorovaikutuksen puute, jolloin myös vaatimus tietoon perustuvasta suostumuksesta 

toimenpiteitä tehtäessä jää uupumaan. Ilman suostumusta tehdyt toimenpiteet vievät 

synnyttäjältä kaikki mahdollisuudet kontrolloida tilannetta ja näin ollen myös toimijuus 

määrittyy estyneeksi.  

Hoitohenkilökunta näyttäytyy katkelmassa itsenäiseltä toimijalta, joka ei toimi oletetun 

päämiehensä eli synnyttäjän toiveiden mukaisesti vaan jopa niitä vastaan. Sairaalassa 

tapahtuvassa synnytyksessä asiakkaan eli synnyttäjän oletetaan positioituvan 

päämieheksi, jonka toiveita ja tarpeita pyritään täyttämään. Ilman suostumusta tehdyt 

toimenpiteet ovat kuitenkin selvästi ristiriidassa synnyttäjän esittämiin toiveisiin, ja 

kommunikaation puute johtaa tilanteeseen, jossa synnyttäjän intressit päämiehenä eivät 

tule täytetyksi. Katkelmassa toimenpiteet määrittyvät synnyttäjän toimijuuden kannalta 

rajoittaviksi, kun hän kuvaa hoitohenkilökunnan agenttina toimineen häntä vastaan. 

Edellisen alaluvun kertomuksiin peilaten merkittävää on se, ettei tilanne määrity 

kiireestä tai terveyttä uhkaavasta tilanteesta käsin, sen sijaan synnyttäjän toiveiden 

ohittaminen tapahtuu kiireettömän rutiinitarkastuksen yhteydessä, jossa olisi hyvin 

aikaa informoida toimenpiteistä ja niiden välttämättömyydestä.  

Edellisen ohella myös seuraavassa katkelmassa kommunikaation puute määrittää 

vahvasti synnyttäjän toimijuutta. Synnyttäjä kuvaa tilannetta, jossa hoitohenkilökunta 

suorittaa erittäin kivuliaan hoitotoimenpiteen lähes kokonaan ilman vuorovaikutusta. 

Synnyttäjän toiveita, pyyntöjä ja vaatimuksia ei oteta huomioon hoidon edetessä ja 

synnyttäjän toimijuuden näkökulmasta tilanne määrittyy hyvin epätoivoiseksi:  

Synnytyksen jälkeen istukka jäi kohtuun. Kätilö kertoi että sitä pitää saada ulos 

ja hän vei minut leikkaussaliin. Leikkaussalissa minut siirrettiin nopeasti 
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pöydälle ja raajojani teipattiin kiinni pöytään. En pystynyt liikkumaan ja olin 

kauhuissani. Minulle sanottiin että istukka pitää ”painaa” ulos ja että minulle 

annetaan kivunlievitystä. Sen jälkeen minulle ei enää puhuttu. 

En pysty sanoin kuvailla miten paljon se sattui. Itkin, huusin ja anoin 

lopettamaan kun kirurgi nyrkillään iski ja iski ja iski. Olin varma että 

sisäelimeni puhkeavat ja tunsin kun peräsuoleni tuli ulos. Yritin paniikissa 

saada silmäkontaktia hoitajan ja lääkärin kanssa (jotka istuivat minun pääni 

molemmin puolin) mutta he katsoivat kivinaamaisena suoraan eteensä kun itkien 

anoin heidät auttamaan minua ja päästämään minut pois. Huusin -Ei, 

lopettakaa, apua, älä, kiltti, päästäkää minut pois. Lopulta vain huusin [– –] 

Synnytyskertomuksestani luin että minulle oli synnytyksen jälkeen tehty 

toimenpide nimeltä ”Creden ote”. Vasta vuosia myöhemmin, #metoon 

yhteydessä, tajusin että olin kokenut synnytysväkivaltaa. K7 

Synnyttäjälle on sairaalassa kirjatun synnytyskertomuksen mukaan tehty 

lääketieteellinen hoitotoimenpide nimeltään Creden ote, jonka tarkoituksena on 

synnytyksen jälkeen edesauttaa istukan irtoamista kohdusta. Toimenpide kuitenkin 

määrittyy synnyttäjän kertomuksessa vakavana väkivallanmuotona, kun synnyttäjän 

toimijuus tilanteessa kuvataan estyneenä. Katkelmassa toimijuuden kannalta on 

merkittävää se, että synnyttäjä toistuvista avunpyynnöistään huolimatta ei pysty 

keskeyttämään toimenpidettä tai hallitsemaan tilannetta. Synnyttäjä kuvaa, ettei hän 

onnistunut saamaan yhteyttä hoitohenkilökuntaan ja näin ollen hänen kokemuksensa 

kivusta ja hädästä tulevat sivuutetuiksi. Toimijuuden rajoittumista kuvaa myös se, että 

synnyttäjän fyysinen liikkuminen ja mahdollisuus vastustukseen estettiin sitomalla 

hänet kiinni leikkauspöytään. Kommunikaation puute ja synnyttäjän avunpyynnön 

sivuuttaminen johtavat tilanteeseen, jossa synnyttäjän toimijuus määrittyy 

olemattomaksi.  

Päämies–agentti-suhteen näkökulmasta synnyttäjän tarpeet ja toiveet 

hoitohenkilökunnan päämiehenä tulevat täysin sivuutetuksi, kun hoitohenkilökunta ei 

pysty vastaamaan päämiehensä tarpeisiin. Kuten jo edellä on mainittu, tilanne 

näyttäytyy hyvin ristiriitaiselta, sillä hoitohenkilökunnan tulisi toimia potilaan parhaaksi 

ja pyrkiä asemassaan vähentämään kipua ja kärsimystä. Vaikka edellä esitetty 

toimenpide olisikin synnyttäjän terveyden kannalta välttämätön, ilman asianmukaista 

vuorovaikutusta se määrittyy synnyttäjän kertomuksessa väkivallaksi. Kivun ohella 
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merkittävää on se, ettei synnyttäjälle tarjoudu minkäänlaista mahdollisuutta vastustaa 

toimenpidettä, jolloin myös hänen toimijuutensa määrittyy olemattomaksi. 

Katkelmissa naiset ottavat kantaa synnytyksen hoitoon, jota määrittää vuorovaikutuksen 

puute. Esimerkkien valossa kommunikaation merkitys hoitotyössä on erittäin suuri ja 

sillä voi olla myös vahva yhteys synnyttäjän kuvaamaan kokemukseen omasta 

toimijuudestaan. Vuorovaikutuksen puute johtaa tilanteeseen, jossa synnyttäjillä ei ole 

mahdollisuutta antaa tietoon perustuvaa suostumustaan toimenpiteisiin ja näin ollen 

heidän oikeutensa määrätä omasta kehostaan ja hoidostaan määrittyy vähäiseksi. Nämä 

tilanteet kuvataan toimijuuden kannalta hyvin kriittisiksi ja korostavat synnytyksestä 

kirjoitettuja negatiivisia kuvauksia. Kertomuksissaan kirjoittajat kritisoivat tilanteita, 

joissa hoitohenkilökunta ei toimi synnyttäjän toiveiden mukaisesti ja samalla 

lääketieteelliset toimenpiteet voivat määrittyä väkivaltaisiksi. Keskeistä on synnyttäjän 

oikeudet päämiehenä, joiden kuvataan kyseenalaistuvan hoitohenkilökunnan toimiessa 

synnyttäjää vastaan. Kertomuksien perusteella synnyttäjien voidaan tulkita 

kyseenalaistavan synnytysten hoitoa, jossa hoidon keskiössä ei olekaan synnyttäjä itse 

ja tämän toiveet ja tarpeet. Seuraavan luvun katkelmissa kirjoittajat kuvaavat hyvin 

samanlaisia ilmiöitä, mutta toimijuuden kannalta keskeiseksi nousevat 

sairaalaorganisaatio ja sen lainalaisuudet. 

 

6.1.3 Sairaalaorganisaatio sivuuttaa synnyttäjän 

Kommunikaation puutteen ohella myös sairaalassa suoritetut rutiinitoimenpiteet ja 

yleiset toimintatavat kuvataan synnytystarinoissa synnyttäjän toimijuutta rajoittavina. 

Esimerkiksi seuraavassa katkelmassa sairaalaorganisaatiossa käytettävät 

rutiinitoimenpiteet rajoittavat synnyttäjän valinnanvapautta: 

Lapsen synnyttyä saan hänet rinnalleni ja sillä samalla hetkellä avustava kätilö 

lähestyy minua piikin kanssa. “Hetkinen”, sanon. “Eikö sitä istukkaa voi 

synnyttää niin että mahan päältä painellaan, niin mulla on aikaisemmillakin 

kerroilla tehty?” kysyn. “Niin, mutta tää on nyt uusi käytäntö meillä. Kaikille 

laitetaan tää automaattisesti”, kätilö sanoo. “[Toisessa synnytyssairaalassa] 

myös? Ei viimeksi vaan laitettu.” “Juu, ihan joka paikassa on nyt tää uusi sama 

käytäntö”, kätilö sanoo ja iskee piikin reiteeni. Olo on voimaton, turhautunut ja 
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mieli täynnä tuhansia kysymyksiä. Tässä tilanteessa ei jaksa vaatia perusteluja, 

vaikka enemmän kuin mitään muuta haluaisin ne tietää. Ja onko oikeus tehdä 

rutiinitoimenpiteitä, jos äiti ei niitä halua? K13 

Synnyttäjällä ei ole mahdollisuutta kieltäytyä hoitohenkilökunnan tekemästä 

rutiinitoimenpiteestä, eli tässä tilanteessa lääketieteellisestä interventiosta, jossa istukan 

syntymistä edistetään mekaanisen painelun sijaan reiteen pistettävällä lääkeaineella. 

Synnyttäjän kohdalla tilanteen ristiriitaisuus nousee esiin erityisesti siinä, että aiemman 

synnytyksen kohdalla toimintatavat ovat olleet erilaiset ja silloin mekaaninen 

toimenpide oli mahdollinen. Tästä huolimatta toimenpiteelle ei kyseisessä 

sairaalaympäristössä löydy vaihtoehtoja, vaan synnyttäjän on otettava vastaan uusi 

itselleen epämieluinen hoitotoimenpide. Sairaalan toimiessa synnytyksen kontekstina 

myös tämän tilan lainalaisuudet, kuten vakiintuneet käytänteet vaikuttavat synnyttäjän 

mahdollisuuksiin vaikuttaa synnytystilanteeseen. Toimijuus määrittyy kyseisessä 

katkelmassa mahdollisuutena valita itselle tehtävät toimenpiteet, mutta pakollisen 

rutiinitoimenpiteen johdosta tämä valinnanmahdollisuus estyy. Synnyttäjä kuvaa 

tilanteen luomia ristiriitaisia tunteita ja ottaa kantaa siihen, onko toimenpiteiden 

tekeminen hyväksyttävää äidin toiveista riippumatta, vaikka ne ovat 

sairaalaorganisaation yleisen toimintatavan mukaisia. 

Katkelmassa kätilö toimii yleisten ohjeistuksien ja suosituksien mukaan, joita 

kyseisessä sairaalaorganisaatiossa noudatetaan. Näin ollen päämieheksi synnyttäjän 

sijaan näyttää määrittyvän sairaalaorganisaatio, ja synnyttäjä kyseenalaistaakin tämän 

päämiehen muutoksen vaatimalla selitystä toimenpiteen tarpeellisuudesta. Kahden 

mahdollisen päämiehen, synnyttäjän ja sairaalaorganisaation, intressit ovat ristiriitaiset, 

joka nostaa jännitteitä hoitohenkilökunnan ja synnyttäjän välille. Keskiöön nousee 

synnyttäjän kuvaus oman päämiesasemansa merkityksestä, joka tulee esiin niin 

perusteluja vaadittaessa kuin rutiinitoimenpiteiden pakollisuutta kyseenalaistaessa. 

Kuten edellisessäkin luvussa kertomuksessa nousee toimijuuden kannalta merkittäväksi 

synnyttäjän toiveiden kuuntelu, minkä tulisi olla keskiössä synnyttäjän posituoituessa 

päämieheksi. Kun näin ei käy, katkelmassa kuvataan toimenpiteiden määrittyvän 

synnyttäjän toimijuutta rajoittaviksi, jolloin hoito näyttäytyy negatiivisessa valossa. 

Erona edelliseen on se, että hoitohenkilökunnan toiminta määrittyy synnyttäjän 

toiveiden vastaiseksi sairaalaorganisaatiosta käsin. Synnyttäjän ohella kilpailevaksi 
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päämieheksi nousee ei-inhimillinen organisaatio, joka luo omat rajoitteensa 

hoitohenkilökunnan toiminnalle synnyttäjän agenttina. 

Kello 20.30 soitimme uudestaan kelloa, ja tällöin olin jo ihan järkyttävän kipeä. 

En missään tapauksessa pyrkinyt luomu-synnytykseen vaan päinvastoin olin 

erittäin valmis lääkkeelliselle kivunlievitykselle. Silloin tapahtui pahin hetki 

synnytyksessäni: Koppava nuori kätilö tuli kellon soittamisen jälkeen 

huoneeseen, ja sanoi: ”Meillä on nyt raportti, sinun pitää vain kestää!” ja lähti 

kiireesti pois  

[– –] Nyt toteutuivat nämä kohdat: En saa apua, kun pyydän, kipu 

lamaannuttaa, minua ei oteta tosissaan kivun kanssa [ja] koen, että en voi 

vaikuttaa tilanteeseen. Tuohon asti henkinen kanttini oli kestänyt hyvin. Minulla 

oli ollut turvallinen olo edetä synnytystä eteenpäin tuohon asti 

nimikkokätilönäni olleen henkilön kanssa. Paniikki valtasi minut. Olin 

helvetillisissä tuskissa ilman mitään kipulääkkeitä, vieraan naisen kanssa 

samassa huoneessani, ja tajusin, että turvalliseksi kokemani kätilö lähtee nyt 

pois. K3 

Ylläolevassa katkelmassa synnyttäjä kuvaa tilannetta, jossa hoitohenkilökunta ei 

pyynnöstä huolimatta pysty auttamaan synnyttäjää koventuvien synnytyskipujen kanssa, 

sillä he ovat kiireisiä raporttipalaverissa. Kertomuksessaan kirjoittaja on jo aiemmin 

tuonut ilmi vahvat synnytyspelkonsa, jotka liittyivät muun muassa oman toimijuuden 

ylläpitämiseen synnytyksen aikana. Katkelmassa synnyttäjä kuvaa, kuinka hänen 

pelkonsa käyvät toteen ja omaa toimijuutta tukevat tekijät, kuten kuulluksi tuleminen, 

mahdollisuus vaikuttaa synnytystilanteeseen, toimintakyvyn ylläpitäminen sekä 

avunsaanti heikkenevät tai estyvät täysin. Tilanne määrittyy hyvin epätoivoiseksi, ja 

synnyttäjä kuvaa joutuneensa paniikkiin, kun aiemmin turvalliselta tuntunut 

synnytystilanne muuttuu turvattomaksi ja hallinnantunne suhteessa synnytyskipuihin 

katoaa.  

Katkelmassa tulee hyvin esiin tilanne, jossa synnyttäjän odotuksista huolimatta 

hoitohenkilökunta ei toimi potilaan toivomalla tavalla ja tarvittavaa apua 

synnytyskipujen lieventämiseen ei onnistuta tarjoamaan. Kuten edellä esitetyn 

rutiinitoimenpiteen kohdalla, myös tässä katkelmassa synnyttäjän tarpeet ja 

sairaalaorganisaation toimintatavat näyttävät olevan ristiriidassa. Hoitohenkilökunnan 

yhteinen raporttipalaveri näyttää katkelman perusteella sivuuttavan synnyttäjän tarpeet 
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potilaana ja asettaa synnyttäjän toissijaiseen rooliin, jolloin organisaation asema 

henkilökunnan päämiehenä vahvistuu. Katkelmassa esiintyvä kätilö näyttäytyy 

kertomuksen perusteella toimivan ennemmin sairaalaorganisaation kuin itse synnyttäjän 

agenttina, joka pyytää tilanteessa apua. Myöhemmin kertomuksessaan synnyttäjä 

kritisoikin tilannetta hyvin vahvasti kirjoittaen seuraavasti: ”Ymmärrän, että 

synnytysosastolla voi olla kuoleman kiire, mutta tuollainen käytös ”Meillä on raportti, 

sinun pitää vain kestää!” on mielestäni anteeksiantamatonta  

[– –] Sanotaanko ponnistavallekin naiselle, että meillä on raportti, pidätä vähän.” 

Kahdessa edellä esitetyssä katkelmassa kumpikin naisista haastaa tilanteen, jossa 

sairaalaorganisaation toimintatavat ohittavat synnyttäjän toiveet. Kertomuksessa 13 

synnyttäjä kyseenalaistaa rutiinitoimenpiteiden tekemisen äidin halusta riippumatta ja 

kertomuksessa kolme synnyttäjä kritisoi tilannetta, jossa synnyttäjä jää yksin kipujensa 

kanssa hoitohenkilökunnan ollessa kiireinen. Synnyttäjät luovat vastapuhetta 

asetelmalle, jossa sairaalaorganisaatio päämiehenä rutiineineen, toimintatapoineen, 

resursseineen ja kiireineen ohittaa synnyttäjän toiveet. Oletusarvoisesti hoitosuhteessa 

hoitohenkilökunta toimii aina potilaan tarpeita tukien, mutta tilanteessa jossa näin ei 

tapahdu, vaan esimerkiksi kiire ei mahdollista onnistunutta hoitoa, konfliktit synnyttäjän 

ja hoitohenkilökunnan välillä voivat olla merkittäviä. Synnyttäjän toimijuuden kannalta 

tilanne määrittyy kriittiseksi siten, että ei-inhimillinen sairaalaorganisaatio rajoittaa 

heidän mahdollisuuksiaan vaikuttaa itselle tehtäviin toimenpiteisiin tai avunsaantiin. 

Sairaalaympäristössä synnyttäjän on mukauduttava tilan luomiin rajoitteisiin, ja ne 

voivat määrittyä hyvin negatiiviseksi etenkin, jos ne kuvataan rajoittavina suhteessa 

omaan toimijuuteen.  

 

6.1.4 Synnyttäjä hoitokäytäntöjen haastajana 

Viimeisen teeman yhteydessä tarkastelen toimijuuden estymisen sijaan tilanteita, joissa 

synnyttäjät kuvaavat vahvaa toimijuutta synnytystilanteessa. Vahvaa toimijuutta 

osoittavat tilanteet, joissa synnyttäjä pystyy aktiivisesti haastamaan synnytyksen hoidon 

prosesseja. Näissä tilanteissa esimerkiksi toimenpiteistä onnistutaan kieltäytymään tai 

oman kehon rajoja kunnioittamaan. Vahvaa toimijuutta kuvaavat katkelmat ovat 

kuitenkin vain hetkittäisiä kuvauksia negatiivisiksi kehystyvien synnytystarinoiden 
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keskellä, mihin osaltaan vaikuttaa kertomusten konteksti osana synnytysten hoitoa 

kritisoivaa kampanjaa. Onkin mielenkiintoista tarkastella, mitkä tekevät näistä 

hetkellisistä tapahtumista merkittäviä toimijuuden vahvistumisen kannalta, kun 

toimijuus muuten kertomuksissa kuvataan hyvin estyneenä ja rajoittuneena. 

Kertomuksessa 14 nuori synnyttäjä kirjoittaa ensisynnytyksestään, jossa hän kuvaa 

tulleensa aktiivisesti ohitetuksi päätöksenteossa. Kertomuksessaan synnyttäjä kuvaa, 

kuinka synnytyksen aikaisista toimenpiteistä keskustellaan pääsääntöisesti hänen 

mukaansa tulleen vanhemman tukihenkilön kanssa ja hänet synnyttäjänä sivuutetaan 

päätöksenteossa. Synnyttäjä kuvaa muuttuneensa synnytyksen aikana ”objektiksi”, mikä 

kuvaa vahvasti hänen toimijuutensa heikkenemistä ja näkymättömyyden tunnetta 

hoitoprosessissa. Seuraavassa katkelmassa synnyttäjä kuitenkin kuvaa hetkeä, jolloin 

hän onnistui haastamaan hänet ohittavan hoidon ja palauttamaan toimijuutta itselleen: 

Kivut kuitenkin voimistuivat, minulle nousi kuume, sain antibioottitipan ja 

jossain vaiheessa kätilö kysyi minulta, haluaisinko jotain kivunlievitystä. 

Vastasin etten oikein tiennyt mitä, toivoen että saisin vaihtoehtoja, mutta niitä ei 

minulle kuitenkaan annettu, vaan kätilö kääntyikin tätini puoleen. Ja tästä 

lähtien oikeastaan kaikki keskustelu toimenpiteistä ym. käytiin tätini kanssa ja 

minä muutuin objektiksi, jota vain käskettiin tekemään asioita selittämättä, miksi 

ja mitä toimenpidettä varten. 

[– –] Koska valitin edelleen selkäkipua, jossain vaiheessa kuulin kätilön 

keskustelevan tätini kanssa spinaalipuudutteesta, asiasta ei kysytty minulta 

ollenkaan, vaan siitä kerrottiin ilmoitusluontoisesti vasta siinä vaiheessa, kun 

anestesialääkäri olikin jo ovella kärryineen. Silloin sain jostain voimaa ja 

sanoinkin tiukasti ”Ei, en halua sitä puudutetta!” Tämä oli synnytyksen 

voimaannuttavin hetki. Ja onneksi minua edes silloin kuunneltiin. K14  

Kertomuksensa alussa synnyttäjä kuvaa haluavansa ”lääkkeettömän, luonnonmukaisen 

sairaalasynnytyksen”, mutta synnytyksen edetessä hänen toiveensa eivät tule kuulluksi, 

sillä vuorovaikutus toimenpiteistä ja päätöksistä siirtyy vahvasti kätilön ja synnyttäjän 

tädin väliseksi. Yllä olevassa katkelmassa synnyttäjä kuitenkin kuvaa synnytyksensä 

voimaannuttavinta hetkeä, jolloin hän onnistuu kieltäytymään tarjotusta 

kivunlievitysmenetelmästä eli spinaalipuudutteesta. Kieltäytyminen näyttäytyy 

kertomuksessa hyvin voimakkaana kokemuksena ja hetkellisesti synnyttäjä kuvaa 
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tulleensa aidosti kuulluksi ja huomioiduksi. Toimenpiteestä kieltäytyminen näyttäytyy 

toimijuuden kannalta merkittävänä, sillä synnyttäjä pystyy toiminnallaan 

kontrolloimaan synnytystilannetta ja vaikuttamaan itselle tehtyihin toimenpiteisiin. 

Tämän hetkellisen kokemuksen kuvaaminen hyvin positiivisessa valossa alleviivaa 

toimijuuden merkitystä synnytyksessä: kuvaus kuulluksi tulemisesta ja 

mahdollisuudesta vaikuttaa asioiden kulkuun määrittyy pääosin negatiivisen 

synnytyskertomuksen sisällä synnytyksen onnistuneimpana ja synnyttäjän sanoin 

voimaannuttavimpana hetkenä. 

Nuoren synnyttäjän kohdalla heikoksi rakentunut toimijuus määrittyy uudelleen, kun 

hoitohenkilökunnan tarjoamasta toimenpiteestä onnistutaan kieltäytymään. Synnyttäjä 

onnistuu tilanteessa palauttamaan itsensä päämieheksi ja kommunikoimaan toiveensa 

päämiehenä selkeämmin. Näin ollen ristiriita hoitohenkilökunnan toiminnan ja 

synnyttäjän toiveiden välillä vähenee. Jälleen kerran keskiöön nousee kommunikaation 

merkitys: ilman toimivaa vuorovaikutusta hoitohenkilökunta ei onnistu toimimaan 

synnyttäjän toiveita kunnioittaen ja pahimmillaan synnyttäjä kokee tulleensa 

sivuutetuksi kokonaan. Myös seuraavan katkelman kohdalla synnyttäjä kuvaa 

kieltäytyneensä tarjotusta hoitotoimenpiteestä, mutta hän kuvaa myös haastaneensa 

kieltäytymisen johdosta esiintynyttä epäkunnioittavaa kohtelua: 

Lääkäri ei katso minuun, ei puhu minulle. “Nyt laitetaan oksitosiinitippa, niin 

saadaan supistuksia vielä voimistumaan”, hän selittää tärkeänä kätilölle. 

”Anteeksi mitä?” huudahdan pöyristyneenä. Olen 9cm auki ja viittä vaille 

ponnistamassa, tässäkö vaiheessa tunkisitte minuun jotakin synteettistä 

oksitosiinia? Supistukset ovat muutenkin niin hirveitä, aivan infernaalisia, 

äärirajoillani olen niitä kestänyt tähän hetkeen asti. “Sitten voidaan laittaa sulle 

pudendiaalipuudutus, jos tuntuu, ettet ilokaasun kanssa enää pärjää”, lääkäri 

sanoo. 

Silloin alan hermostua toden teolla. Kerron, että edellisessä synnytyksessä 

tilanne oli sama, ja että kätilö sai reunan tuosta vain helposti siirtymään 

ollessani jakkaralla ja muutenkin olen lapseni suhteellisen luomuna synnyttänyt 

enkä halua ylimääräisiä tippoja tai puudutuksia varsinkaan enää tässä 

vaiheessa, etenkään kun itse ongelman [edessä oleva reuna] kannalta niistä ei 

olisi mitään apua [– –] Hän [lääkäri] taputtaa minua jalkaan ja sanoo 

ivallisesti: “Kuule, jos sä haluat luomuna synnyttää niin sitten pitää mennä 
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saunaan synnyttämään.” En kuuntele enempää. Joudun raivon valtaan. Kuin 

kuoleman kielissä, kauheissa kivuissa nousen sängyltä pystyasentoon ja sanon 

painokkaasti, että tuo oli aivan asiaton kommentti, ja että kyllä itse asiassa 

tuhat kertaa mieluummin synnyttäisin saunassa kuin täällä [– –] “Vauvan 

parastahan tässä kuule vain ajatellaan”, lääkäri ja kätilö selittelevät molemmat. 

“Niin, mutta ei todellakaan tarvitse heitellä tuollaisia typeriä kuitteja!” huudan 

vihaisesti. Kuin leijonaemo tunnen yhtäkkiä nousseeni kivun ja noiden vieraiden 

ihmisten yläpuolelle. Minun vartaloni, minun synnytykseni, minun vauvani, minä 

tunnen meidät parhaiten. Sinä, lapseni, minä auttaisin sinut ulos. Yhdessä me 

onnistuisimme, minä tiedän sen, meidät on rakennettu toimimaan niin. K13 

Kertomuksessa 13 synnyttäjä kertoo toiveistaan luomusynnytykseen, joissa 

lääketieteellisten interventioiden käyttö olisi mahdollisimman vähäistä. 

Lääketieteellisen teknologian käyttö kuitenkin osoittautuu välttämättömäksi ja ennen 

yllä esitettyä katkelmaa kirjoittaja kuvaakin synnytystään hyvin epätoivoisena. 

Teknologiset laitteet, joita tarkastellaan tarkemmin luvussa 6.3, rajoittavat hänen 

liikkumistaan ja näin ollen myös mahdollisuuksia hallita synnytyskipuja. Lisäksi 

ongelmaksi muodostuu myös katkelmassa kuvattu kohdunsuunreuna, jonka 

siirtämiseksi synnyttäjän on supistuksien ajaksi palattava makuuasentoon, vaikka kivut 

tässä asennossa voimistuvat. Ongelmien jatkuessa synnytyksessä mukana oleva lääkäri 

suosittelee supistuksia voimistavan lääkeaineen käyttöä. Synnyttäjä kyseenalaistaa 

päätöksen, sillä ei usko sen auttavan esiintyneen ongelman (kohdunsuunreunan) 

hoitamisessa ja ilmoittaa samalla toiveistaan lääkeaineiden välttämiseksi. Tilanne 

kärjistyy, kun synnyttäjä loukkaantuu lääkärin epäasiallisesta kommentista, ja puolustaa 

itseään ja omia valintojaan voimakkaasti. Kertoja kuvaa elävästi, kuinka hän nousee 

puolustamaan itseään ja lastaan näiltä vierailta ihmisiltä.  

Katkelmassa aiemmin heikoksi rakentunut toimijuus määrittyy uudelleen. 

Hoitohenkilökunnan haastaminen saa synnyttäjän kuvaamaan itseään voimakkaana 

leijonaemona, joka onnistuu puolustamaan niin itseään kuin lastaan. Jälleen aiemmin 

hyvin epätoivoiseksi kuvattu tilanne rakentuu uudelleen, kun katkelman lopussa 

kirjoittaja kuvaa jopa runollisesti kykyjään nousta tilanteen yläpuolelle ja lisätä 

valtaansa suhteessa hoitohenkilökuntaan. Toimijuus vahvistuu, kun synnyttäjä kuvaa 

pystyvänsä jälleen kontrolloimaan synnytystilannetta haastaessaan hoitohenkilökuntaa, 

jonka toiminta on ristiriidassa hänen toiveisiinsa nähden. Synnyttäjän näkökulmasta 
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ammattilaiset eivät pysty täyttämään velvollisuuksiaan synnyttäjän agentteina, vaan 

heidän päämieheksi synnyttäjän sijaan positioituu sikiö. Päämiehen muutos tulee esiin 

tilanteessa, jossa toimenpiteiden perusteluina lääkäri ja kätilö kertovat ajattelevansa 

syntyvän vauvan parasta. Hoitohenkilökunnan tulkinnan lapsen parhaasta ollessa 

ristiriidassa äidin toiveiden kanssa synnyttäjän ja hoitohenkilökunnan välille syntyy 

konflikti. Päämiehen vaihdoksen merkitys synnyttäjän toimijuuden heikkenemiseen on 

tuttu aiemmista tulosluvuista, mutta kertomuksessa 13 kirjoittaja kuvaakin, kuinka hän 

onnistuu palauttamaan asemansa päämiehenä ja pystyy lopulta kieltäytymään 

toimenpiteestä: ”Sanon, että haluan olla pystyasennossa, koska uskon sen auttavan. 

“No, jos sinä olet sitä mieltä, niin voit sinä olla pystyasennossa ja kokeilla mitä vaan 

ikinä haluat”, lääkäri toteaa turhautuneeseen ja hieman ivalliseen sävyyn [– –]” 

Nuoren synnyttäjän (K14) tavoin kertomuksen 13 kirjoittaja kuvaa toimijuuden 

vahvistumista hyvin voimakkaasti, ja se muodostaa uuden sävyn aiemmin hyvin 

epätoivoiseksi värittyneeseen kertomukseen. Katkelman lopussa rakentuu kuva 

sankarista, joka onnistuu nousemaan niin fyysisien esteiden, mutta myös muiden 

inhimillisten toimijoiden eli hoitohenkilökunnan yläpuolelle. Katkelmassa korostuu 

jälleen äitiyden uhrautuvuuden voima, jonka avulla synnyttäjä pystyy voittamaan muun 

muassa suuret synnytyskivut puolustaessaan itseään ja lastaan. Syntyvä lapsi näyttäytyy 

siis jälleen päämieheltä, joka tarjoaa synnyttäjälle voimaa toimia ja rakentaa näin 

synnyttäjällekin vahvempaa toimijuutta. Synnyttäjän toimijuuden vahvistumista kuvaa 

myös se, että synnyttäjä positioi itsensä onnistuneesti syntyvän lapsensa agentiksi, kun 

hoitohenkilökunta myöntyy hänen toivomuksiinsa. Verrattuna aiempiin katkelmiin, 

joissa synnyttäjät kuvasivat tulleensa sivuutetuiksi lastansa koskevassa päätöksenteossa, 

edellä esitetyssä katkelmassa toimijuus tässä suhteessa rakentuu selvästi vahvemmaksi, 

kun vastuu päätöksenteosta siirtyy synnyttäjälle itselleen.  

Luvussa 6.1 esitettyjen tulosten valossa hoitohenkilökunta voi näyttäytyä synnyttäjän 

toimijuutta rajoittavana tekijänä useassa eri kontekstissa. Akuutissa hätätilanteessa 

synnyttäjän on toimittava hoitohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti turvatakseen omansa 

ja lapsensa terveyden, vaikka se vaatisi suunnattomien kipujen kanssa kamppailua. 

Toisaalta epäkunnioittava hoito, jossa korostuu vuorovaikutuksen vähäisyys tai puute 

voi johtaa tilanteeseen, jossa synnyttäjällä ei ole mahdollisuutta vaikuttaa 
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synnytystilanteen etenemiseen. Näiden lisäksi myös sairaala ympäristönä voi näyttäytyä 

rajoittavana, jos esimerkiksi rutiinitoimenpiteet tai resurssien puute johtavat synnyttäjän 

toiveiden ohittamiseen. Päämies–agentti-suhteen näkökulmasta synnyttäjän toimijuuden 

kannalta merkittävää on se, toimiiko hoitohenkilökunta synnyttäjän tarpeista ja toiveista 

käsin vai onko toiminta ristiriidassa näiden kanssa. Synnyttäjän positioituessa 

päämieheksi, jonka toiveet tulevat kuulluksi näyttäsi luvun 6.1.4 katkelmien perusteella 

vahvistavan synnyttäjän omaa toimijuutta. Sen sijaan, jos sikiö tai sairaalaorganisaatio 

määrittyvät hoitohenkilökunnan päämieheksi tai synnyttäjä menettää päämiesasemansa 

hoitohenkilökunnalle joutuen ainoastaan seuraamaan heidän ohjeitaan, synnyttäjät 

kuvaavat toimijuuttaan selvästi heikompana. Näissä tilanteissa synnyttäjän toiveet ja 

tarpeet tulevat sivuutetuiksi ja mahdollisuus vaikuttaa synnytyksen kulkuun heikkenee.  

Toisaalta, kun synnyttäjää tarkastellaan muiden toimijoiden agenttina, erityisesti lapsen 

agenttina toimiminen näyttäisi kertomuksien perusteella antavan äideille voimaa ylittää 

suuriakin esteitä. Positio korostaa äidillistä kykyä uhrautua oman lapsensa hyvinvoinnin 

puolesta sekä luo kirjoittajasta kuvaa kertomuksen sankarina, joka esteistä huolimatta 

onnistuu hänelle annetussa tehtävässä. Kääntöpuolena naisten on kestettävä suuria 

kipuja ja ajoittain jopa uhrattava oma hyvinvointinsa. Lapsen agenttina toimiminen ei 

kuitenkaan värity toimijuuden kannalta negatiiviseksi toisin kuin hoitohenkilökunnan 

agenttina toimiminen, mikä näyttäisi osaltaan toisintavan yhteiskunnallista näkemystä 

siitä, että äitiyteen kuuluu vahvasti kyky uhrautua lapsensa puolesta. Lapsen ja äidin 

välistä vahvaa suhdetta alleviivaa myös ilmiö, jossa toimijuus määrittyy heikoksi, kun 

synnyttäjältä viedään mahdollisuus toimia lapsensa agenttina. Hoitohenkilökunnan 

määrittäessä sikiön kannalta parhaat toimintatavat, kertojat kuvaavat tuleensa 

sivuutetuksi sekä itseään, mutta keskeisesti myös lastaan koskevassa päätöksenteossa. 

Tämän oikeuden vieminen määrittyy kertomuksissa toimijuuden kannalta hyvin 

kriittiseksi, ja kertomuksissa otetaan vahvasti kantaa siihen, että myös äidin 

asiantuntemus omasta kehostaan ja syntyvästä lapsestaan tulisi ottaa huomioon 

synnytyksen hoidossa. Näin ollen synnyttäjän toimijuuden kannalta on keskeistä, että 

synnyttäjä pystyy itseensä kohdistuvien toimenpiteiden ohella vaikuttamaan myös 

lapsensa hoitoa koskevaan päätöksentekoon. 
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Hoitohenkilökunnan ohella synnytyskertomuksissa kuvataan toimijuutta suhteessa 

omaan kehoon ja synnytyskipuihin sekä synnytyksessä käytettävään teknologiaan, joita 

kuvaan seuraavissa tulosluvuissa. Molemmat teemat kietoutuvat osittain 

hoitohenkilökuntaan ja heidän toimintaansa, mutta ne erottuvat aineistosta vahvasti 

erillisinä teemoina ja tästä syystä esittelen ne omina tuloslukuinaan. 

Hoitohenkilökuntaan verraten kyse on ei-inhimillisistä toimijoista, jotka ovat 

merkittäviä synnyttäjän toimijuuden näkökulmasta. 

 

6.2 Kipu lamauttaa 

Äärimmäiset synnytyskivut ovat synnyttäjän toimijuuden näkökulmasta erittäin 

kriittisiä: Voimakkaat ja erityisesti pitkittyneet kivut heikentävät synnyttäjän voimia 

aktiiviseen synnytyksen edistämiseen ja hallintaan. Lisäksi kipua ei välttämättä pysty 

synnyttäjän omilla resursseilla hallitsemaan, jolloin keskeiseksi nousee muiden 

toimijoiden, kuten hoitohenkilökunnan tarjoama tuki. Kertomuksissa kipujen suhde 

toimijuuteen nousee vahvasti esille: Synnytyskipuja kuvatessaan synnyttäjät kertovat 

kehonsa ruumiillisten voimien ehtymisestä, jotka johtavat toimijuuden supistumiseen 

synnytyksessä. Katkelmissa kuvataan tilanteita, joissa oma keho ja sen rajallisuus 

tekevät synnytyksen hallinnasta hyvin vaikeaa tai jopa mahdotonta. Pahimmillaan 

synnytyskipuja kuvattiin niin suurina, että ne johtivat ikään kuin todellisuuden 

hämärtymiseen ja synnytystilanteesta sulkeutumiseen. 

Selkä tuli koko ajan kipeämmäksi ja supistukset pahensivat kipua. Pelkäsin. 

Tilanne oli inhottava [– –] Yritin supistusten ja selkäkivun keskellä selittää, että 

tilanne on minusta pelottava ja olen todella kipeä. Kätilö kertoi, että vauva on 

avosuisessa tarjonnassa, mistä kipu varmaankin johtuu. Menetin ajantajuni, 

enkä pystynyt enää kuin itkemään ja huutamaan. Jossain taustalla kätilö ja 

lääkäri kiistelivät siitä, syntyykö lapsi pian vai annetaanko jotain. Ihmisiä tuli ja 

meni, mutta en varsinaisesti huomannut enää, mitä tapahtui. En ollut muistanut 

vauvaa tai mitään muutakaan enää pitkään aikaan. 

Anestesialääkäri laittoi käden olkapäälle ja sanoi sen toisen mukavan lauseen, 

joka minulle synnytyksessä sanottiin: ”Sinä olet ollut kovassa kivussa jo 

pitkään, minä autan sinua.” Minulle laitetaan spinaalipuudutus ja kipu lakkasi. 

K10  
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Katkelmassa perinteisten supistuskipujen sijaan synnyttäjä kuvaa ääretöntä kipua 

selässään, joka johtuu vauvan avosuisesta virhetarjonnasta synnytyskanavassa. 

Synnytyskipujen voimakkuuden vaihtelu on hyvin yksilöllistä, mutta kipujen 

voimakkuuteen voi vaikuttaa muun muassa sikiön poikkeava asento synnytyskanavassa 

eli virhetarjonta (Sarvela & Nuutila, 2009). Synnyttäjä kuvaa kipujen vieneen häneltä 

mahdollisuuden vaikuttaa synnytyksen kulkuun, sillä huomio keskittyi ainoastaan 

hallitsemattomaan kipuun. Kipujen johdosta kirjoittaja kuvaa pystyneensä vain 

”itkemään ja huutamaan” ja ajautuneensa tiedostamattomaan tilaan, jossa hän ei enää 

kyennyt kiinnittämään huomiota ympärillä oleviin tapahtumiin. Synnyttäjä kuvaa, 

kuinka hoitohenkilökunta keskustelee hoidon etenemisestä, mutta kivut ovat vieneet 

häneltä mahdollisuuden olla läsnä tilanteessa. Kun kipuja ei onnistuta enää 

hallitsemaan, ne vievät synnyttäjän mahdollisuuden osallistua omaan hoitoonsa tai sitä 

koskevaan päätöksentekoon. 

Helpotusta tilanteeseen tarjoutuu, kun anestesialääkäri tarjoaa synnyttäjälle 

kivunlievennyskeinona spinaalipuudutuksen, jolla kivut hellittivät. Keskeistä on, ettei 

synnyttäjä pysty omien resurssiensa avulla selviytymään tilanteesta, vaan avuksi 

tarvitaan muita toimijoita. Hoitohenkilökunnan tarjoama kivunlievitys tuo apua 

kipuihin, mutta koska tilanne oli jo muovautunut hyvin epätoivoiseksi, synnyttäjän 

kokemus omasta toimijuudestaan jää heikoksi. Hän kuvaa tilannetta myöhemmin 

kertomuksessaan seuraavasti: ”Tilanne oli hirveä: kukaan ei kuunnellut, kun pyysin 

apua enkä voinut paeta mitenkään. Tiesin, että on pakko pysyä kasassa, koska en voinut 

tehdä tilanteessa mitään eikä vauva ollut vielä syntynyt.” 

Myös jo edellisessä luvussa esitellyssä kertomuksessa 15 synnyttäjä kuvaa vakavan 

virhetarjonnan tuottamia kipuja, jotka johtavat toimijuuden rajuun heikkenemiseen: 

[– –] oksentamiseni alkoi taas, koin olevani kuin unen omaisessa tilassa. En 

oikein kuullutkaan enää mitään mitä ympärillä tapahtui. [– –] Olin niin heikossa 

kunnossa, että pitelin vain sängyn päädystä kiinni, muuhun en enää pystynyt, 

hirvittävä palelu hikoilun tilalla alkoi vaivata [– –] Mieheni nosti ja kannatteli 

minua, että pääsin ympäri, ja kun lysähdin selälleni, näkyi vatsani päältä 

vauvan pyörähdys [– –] Selkäsärky loppui kuin seinään käännöksen jälkeen  

[– –] Siinä samassa hetkessä alkoi vauva ”repiä” tietään maailmaan. Runsaasti 

annostellun oksitosiinin voima oli hirmuinen, tunsin, kuinka hirvittävällä 
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voimalla kohtu supisteli. Lääkäri huusi että ”älä ponnista, älä ponnista!” En 

pystynyt puhumaan ja kertomaan etten pysty pidättelemään enää, että vauva 

tulee väkisin, niin kovin kohtu supisteli. Tuntui että keuhkotkin painuivat kasaan. 

Seuraavassa hetkessä tyttäreni melkein ”lensi” lääkärin käsiin [– –] Lääkäri 

ompeli minua pitkään, ja kertoi koko ajan mitä näkee ja tekee. Minulla oli 

kuulemma pitkä repeämä, hänen mukaansa kuin ”kyntöura”, johtuen vauvan 

loppumetreillä tekemästä kiihdytyksestä. K15  

Kertomuksessa 15 synnyttäjä kuvaa sikiön virhetarjonnan aiheuttamia kipuja 

selänalueella, jotka hidastavat synnytyksen etenemistä. Pitkittyneiden kipujen johdosta 

myös fyysiset voimat heikkenevät: Katkelmassa kuvataan, kuinka pitkään jatkunut 

synnytys äärimmäisten kipujen kanssa ajaa synnyttäjän osittain tiedostamattomaan 

tilaan, jossa hallinta synnytyksestä vähenee. Kipujen voimistuessa synnyttäjä ei saa 

enää omalla toiminnallaan edistettyä synnytystä vaan kuvaa toimintaansa hyvin 

passiivisena yrittäessään selvitä kipujen kanssa. Jälleen synnyttäjä kuvaa, kuinka hän 

pystyy keskittymään tilanteessa ainoastaan synnytyskipuihin, jolloin muu ympärillä 

tapahtuva toiminta hämärtyy. Toimijuutta kuvataan heikoksi myös katkelman lopussa, 

kun virhetarjonnan korjautuessa synnyttäjällä ei ole enää voimia pidätellä vauvan 

syntymistä ja vauvan tekemä kiihdytys synnytyskanavassa aiheuttaa synnyttäjälle 

vakavan repeämän. Vauvan syntymistä tilanteessa vauhdittaa myös synnyttäjälle 

annettu oksitosiini-lääkeaine, jonka tarkoituksena on voimistaa kohdun supistelua 

synnytyksen hidastuessa. Oksitosiini kuitenkin toimii synnyttäjän kannalta 

epäedullisesti, kun heikentyneiden voimavarojensa johdosta synnyttäjä ei pysty 

hallitsemaan kovia supistuksia ja hidastamaan vauvan etenemistä synnytyksen 

loppumetreillä. 

Äärimmäiset synnytyskivut näyttäytyvät aineistossa vahvasti synnyttäjän toimijuutta 

rajoittavina, sillä erityisesti pitkittyneiden kipujen kanssa kamppailu heikentää fyysisiä 

voimavaroja, joita tarvitaan synnytyksessä. Edellisissä katkelmissa kirjoittajat kuvaavat 

sekä heikentyneitä kykyjään hallita synnytyksensä edistymistä esimerkiksi sen 

hidastuessa, mutta myös estyneitä mahdollisuuksiaan osallistua omaa hoitoaan 

koskevaan päätöksentekoon. Kirjoittajat kuvaavat kipujen johdosta ajautuneensa jopa 

osittain tiedostamattomaan tilaan, jossa tietoisuus ympärillä olevista tapahtumista ja 

muista toimijoista hämärtyy. Edellisten ohella kipujen ja väsymyksen tuottaman 

uupumuksen voidaan kuvata estävän synnyttäjää puolustamasta itseään 
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epämiellyttävältä toiminnalta. Seuraavassa katkelmassa kertoja kuvaa, kuinka 

synnytykseen mukaan pyydetty doula, eli synnyttäjän tukihenkilö ottaa kuvia 

synnyttäjästä synnytyksen jälkeen, vaikka ennen synnytystä tilanteen kiusallisuudesta 

oltiin käyty keskusteluja: 

Lisämausteena tähän päälle vielä se, että sinällään ystävällinen doula otatti 

minusta ja miehestäni sekä vauvastamme kuvia vielä silloin, kun minä makasin 

haarat levällään parsittavana. Olin niin shokissa kivusta ja heikkona, että 

minulla ei ollut voimia sanoa mitään tai puolustautua. En voi ymmärtää, olimme 

doulan kanssa lukuisia kertoja puhuneet synnytysasentojen aiheuttamasta 

häpeän tunteesta minulle [– –] Onneksi kätilö hetken päästä tajusi tilanteen, ja 

sanoi, että annetaan äidin palautua. K3  

Synnytyksen aikainen kipu ja osin siitä johtuva voimattomuus kuvataan synnyttäjän 

toimijuutta rajoittavana ja jopa estävänä: ”minulla ei ollut voimia sanoa mitään tai 

puolustautua”. Kipujen aiheuttama voimavarojen ehtyminen estää synnyttäjää pitämästä 

puoliaan, kun hän ei tilanteessa kykene mainitsemaan, kuinka epämiellyttävänä hän 

kokee mukana olleen doulan toiminnan. Erona edellisiin katkelmiin synnyttäjä kuvaa 

olevansa hyvin tietoinen ympärillään tapahtuvasta toiminnasta, muttei silti kykene 

puolustamaan itseään. Synnyttäjän toimijuuden kannalta keskeistä onkin, pystyvätkö 

muut toimijat tällaisessa tilanteessa tarjoamaan tukensa synnyttäjälle ja toimimaan 

onnistuneesti hänen agenttinaan. Vaikka doulan toiminta oli synnyttäjän toiveiden 

vastaista, kirjoittaja kuvaa, kuinka ammattitaitoinen ja tarkkaavainen kätilö onnistuu 

pelastamaan tilanteen. Synnyttäjän ollessa kykenemätön puolustamaan itseään hän 

kuvaa, kuinka kätilö toimii hänen odotuksiensa mukaisesti ja keskeyttää kuvaamisen. 

Hoitohenkilökunta näyttäytyykin kertomuksissa ajoittain synnyttäjän toimijuutta 

vahvasti tukevana tekijänä etenkin, jos he toiminnallaan menettelevät synnyttäjän 

odotuksien ja toiveiden mukaisesti. Keskeistä päämies–agentti-suhteen valossa on, 

ovatko synnyttäjän odotukset ja agentin toiminta yhteneväisiä. 

Kaikki edellisten katkelmien synnyttäjät kuvaavat, kuinka he luovuttavat itsensä muiden 

toimijoiden huolehdittavaksi: apua voivat tarjota niin hoitohenkilökunta kuin mukana 

olevat tukihenkilöt, kuten oma puoliso. Synnyttäjän voidaan näin katsoa hyödyntävän 

muita toimijoita esimerkiksi Banduran (2001) välillisen toimijuuden -käsitteen (proxy 

agency) näkökulmasta. Kun toimijalla loppuvat toimintaan tarvittavat resurssit, 
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esimerkiksi fyysiset voimat synnytyskipujen ollessa liian suuria, hän voi käyttää muita 

agentteja hyödykseen tai toimia ikään kuin heidän kauttaan (mt.). Näissä tilanteissa 

synnyttäjä on päämies, jota muut toimijat palvelevat, esimerkiksi tarjoamalla 

kivunlievitystä tai pitämällä synnyttäjän puolia. Näin ollen, vaikka synnyttäjän omat 

mahdollisuudet vaikuttaa synnytystilanteen kulkuun ovat heikot, voi hänen 

toimijuutensa vahvistua, jos muut toimijat pystyvät toimimaan häntä tukevalla tavalla. 

Synnytyskipujen kohdalla muiden toimijoiden tuki nousee erittäin keskeiseksi, sillä 

kipujen voimistuessa synnyttäjän omat mahdollisuudet niiden lievittämiseen voivat olla 

olemattomia.  

Kipu toimijuutta rajoittavana ilmiönä ei suoraan liity ulkopuolisiin tekijöihin, kuten 

hoitohenkilökuntaan, vaan synnyttäjän omiin voimavaroihin ja niiden 

riittämättömyyteen. Liialliset kivut heikentävät huomattavasti synnyttäjän 

mahdollisuuksia aktiiviseen toimijuuteen, jolloin keskiöön nousee muiden toimijoiden 

tarjoama tuki synnyttäjälle. Toimijuus voi kivuista huolimatta vahvistua, jos muut 

agentit toimivat synnyttäjän toimijuutta tukien. Kampanjan synnytyskertomuksissa 

kuitenkin valitettavasti kuvataan tilanteita, joissa hoitohenkilökunta ei pysty tarjoamaan 

synnyttäjälle tarvittavaa apua synnytyskipuihin käytössä olevasta 

kivunlievitysteknologiasta huolimatta. Synnytysten hoidossa käytetyn teknologian 

tuomia rajoitteita tarkastellaan lähemmin seuraavassa luvussa, ja ne nousevatkin 

analyysin pohjalta synnyttäjän toimijuuden kannalta merkittäviksi: teknologia voi sekä 

tarjota suurta apua synnytyskipujen hoitoon mutta myös rajoittaa synnyttäjän 

toimijuutta raskaasti esimerkiksi puutteellisen ohjeistuksen johdosta. 

 

6.3 Teknologia rajoittaa 

Synnytyksessä käytettävää teknologiaa voidaan hyödyntää niin synnytyskipujen hoitoon 

kuin sikiön ja synnyttäjän terveyden seurantaan. Synnytyskipujen hoitoon voidaan 

käyttää sekä lääkkeettömiä että lääkinnällisiä apukeinoja: Esimerkiksi supistuskipujen 

hallintaan tarkoitettujen laitteiden, kuten TENS-laitteen tarkoitus on antaa lääkkeetöntä 

kivunlievitystä synnytyskipuihin. Laitteiden lisäksi sairaalaympäristössä on käytössä 

erilaisia lääkinnällisiä aineita, kuten ilokaasua, tai puudutteita, kuten epiduraali- tai 

spinaalipuudutteita, joiden avulla kipuja pyritään hallitsemaan. Kun teknologia toimii 



56 

 

oikein ja helpottaa synnytyskipuja, niitä kuvataan kertomuksissa positiivisessa valossa 

suhteessa omaan toimijuuteen: ”supistukset alkoivat. Ne olivat sellaisia lempeitä ja 

mukavia oikeastaan, tuntui, että hei, kyllä mä nämä kestän! Lähdettiin osastolle. TENS 

riitti mainiosti näihin supistuksiin” K16. Teknologia voi siis tarjota synnyttäjälle 

lisäkeinoja synnytyskipujen hallintaan ja usein apuna toimii myös toinen toimija, kuten 

hoitohenkilökunta tai tukihenkilö: ”Supistusten alkaessa käytimme monia omia keinoja; 

liikuimme paljon, kävelimme portaissa saadaksemme supistuksia nopeutumaan, mieheni 

painoi aku- ja vyöhykepisteitä, istuin jumppapallolla, laskutti supistuksia 

supistuslaskurilla, Tens-laite oli hurjan hyvä ja antoi minulle hallinnan tunnetta” K3. 

Kertomuksissa kuvataan kuitenkin paljon tilanteita, joissa synnytyskipujen hoidossa 

epäonnistutaan. Tämä on erityisen kriittistä toimijuuden näkökulmasta, sillä kuten 

edellä käsiteltiin, äärimmäiset kivut heikentävät synnyttäjän toimijuutta huomattavasti. 

Synnytyksessä hyödynnettävä teknologia toimii ideaalitilanteessa synnyttäjän agenttina, 

jolloin synnyttäjä päämiehenä pystyy hyödyntämään sitä kipujen lievittämiseen tai 

synnytyksen hallintaan. Kipujen lieventäminen synnyttäjän omin voimin voi olla jopa 

mahdotonta, joten teknologian hyödyntäminen voi tässä suhteessa olla erittäin 

tarpeellista. Toisaalta, kun teknologia ei toimi odotetulla tavalla se voi tuottaa 

tarpeetonta haittaa synnyttäjälle. Seuraavissa katkelmissa kuvataan tilanteita, joissa 

synnytyksen apuna käytetty teknologia kääntyykin synnyttäjää vastaan rajoittaen hänen 

toimijuuttaan ja mahdollisuuksiaan hallita omaa kehoaan ja synnytystään. 

Kello 20 aikaan pyysin siis lisäapua kipujen kanssa. Minulle näytettiin, missä on 

ilokaasu, ja kokeilin sen hengittämistä. Minua ei neuvottu laitteen kanssa 

enempää, eikä mm. kerrottu, että ilokaasun määrää pystyy itse määrittämään 

(joka synnytyksen jälkeen minulle kerrottiin). Ilokaasu teki minut todella 

huonovointiseksi, enkä kokenut siitä olevan apua. K3 

Katkelmassa synnyttäjä kuvaa, kuinka kipujen lievittämiseen tarkoitettu teknologia ei 

toimi odotetulla tavalla. Synnyttäjän pyytäessä apua lisääntyneisiin kipuihin, avuksi 

tarjotaan ilokaasua, joka on yleisesti synnytyksessä käytettävä kivunlievitysmenetelmä. 

Huonon ohjeistuksen johdosta synnyttäjä ei kuitenkaan pysty hyödyntämään tarjottua 

teknologiaa oikealla tavalla, jolloin se kivun lievittämisen sijaan tekee synnyttäjän 

”todella huonovointiseksi”. Katkelmassa avuksi tarkoitettu teknologia määrittyy 

synnyttäjän toimijuutta rajoittavaksi tekijäksi, kun se tuottaakin enemmän haittaa kuin 
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hyötyä. Kyseisessä katkelmassa teknologia yhdistyy vahvasti hoitohenkilökuntaan, 

jonka antama puutteellinen ohjeistus ilokaasun oikeaoppisesta käytöstä johtaa 

tilanteeseen, jossa teknologiaa ei pystytä hyödyntämään oikein. 

Teknologian toimiessa synnyttäjän agenttina onkin merkittävää, että se nivoutuu hyvin 

vahvasti hoitohenkilökuntaan tai muihin inhimillisiin toimijoihin. Jotta synnyttäjä 

pystyy hyödyntämään teknologiaa, jonkin toisen toimijan on tarjottava se hänelle ja 

ohjeistettava käytöstä. Tässä suhteessa teknologia synnytyksessä määrittyy toimijuutta 

vahvistavana vain, jos synnyttäjällä on edellytykset hyödyntää sitä. Usein nämä 

edellytykset määrittyvät suhteessa hoitohenkilökuntaan, jotka tarjoavat synnyttäjälle 

käytössä olevan teknologian. Kertomuksissa nouseekin esille tilanteita, joissa 

teknologian hyödyntäminen osoittautuu mahdottomaksi, kun hoitohenkilökunta ei pysty 

tarjoamaan sitä oikea-aikaisesti. 

Synnytys käynnistettiin oksitosiinitipalla ja supistukset olivat alusta asti hyvin 

voimakkaita ja tulivat taukoamatta. Pyysin/huusin/itkin apua ja kivunlievitystä 

monesti mutta kesäsunnuntai-yöllä kukaan ei ehtinyt minua 

auttamaan/sulkemaan tippaa. Jossain vaiheessa minulle luvattiin epiduraali, 

mutta kun anestesialääkäri saapui tuntien odottelun jälkeen olin jo valmis 

synnyttämään. K7 

Kertomuksessa seitsemän synnyttäjä kertoo, kuinka ei saa apua lisääntyvien 

synnytyskipujensa kanssa. Vaikka mahdollisuus lääkkeelliselle kivunlievitykselle, kuten 

epiduraalipuudutukselle, on olemassa, synnyttäjä ei pysty sitä hyödyntämään ilman 

hoitohenkilökunnan aloitetta. Puutteellisen kivunlievityksen ohella supistuksia 

voimistava ja synnytyksen käynnistämiseen/edistämiseen tarkoitettu oksitosiinilääkitys 

tuottaa synnyttäjälle lisäkipuja voimistuneiden supistuksien muodossa. Näin ollen 

synnyttäjän näkökulmasta teknologia sekä epäonnistuu kivunlievityksessä, sillä 

synnyttäjälle ei pystytä tarjoamaan sitä oikea-aikaisesti, että voimistaa jo olemassa 

olevia synnytyskipuja. Synnyttäjien pystyessään harvoin hyödyntämään 

kivunlievitysteknologiaa itsenäisesti, hoitohenkilökunnan rooli sen tarjoajana korostuu. 

Alla olevassa katkelmassa synnyttäjä kuvaa samankaltaista tilannetta, jossa teknologian 

hyödyntäminen olisi mahdollista, mutta hoitohenkilökunnan toiminta estää sen: 
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Sain oksitosiinin ja ilokaasua. Myöhemmin päivällä epiduraalin, joka helpotti 

oloani hetkeksi. Epiduraali ”kanyyli” meni selkääni, mutta kätilö oli käskenyt 

laittaa lääkkeen annostelun pois päältä melko pian epiduraalin laitosta, jotta 

olisin enemmän läsnä synnytystilanteessa. Synnytin siis tietämättäni ilman 

mitään kivunlievitystä. K1 

Kertomuksessa yksi synnyttäjä kuvaa erilaisia kivunlievityskeinoja, joita hänelle 

synnytyksen aikana on tarjottu. Hän kuvaakin muun muassa epiduraalipuudutteen tehoa 

kertoen, että se “helpotti oloani hetkeksi”. Synnytyksessä toimiva kätilö kuitenkin 

lopettaa lääkkeen annostelun ilmoittamatta siitä synnyttäjälle. Tässä tilanteessa 

synnyttäjä kuvaa synnyttäneensä tietämättään ilman kivunlievitystä, jolloin hänen 

oikeutensa päättää hoitoaan koskevista toimenpiteistä kyseenalaistuu. Synnytyskipujen, 

kuten muidenkin kipujen hoitaminen, on hoitoetiikan kannalta välttämätöntä, ja lisäksi 

kun otetaan huomioon aiemmassa luvussa esitetty kipujen jopa lamauttava vaikutus, 

näyttäytyy teknologian oikea-aikainen ja riittävä hyödyntäminen synnyttäjän 

toimijuuden kannalta tärkeältä. Kertomuksissa kritisoidaankin vahvasti hoitoa, jossa 

kivunlievitystä ei pystytä tarjoamaan synnyttäjälle asianmukaisesti. Toimijuuden 

kannalta keskeisiksi nousevat tilanteet, joissa päätökset teknologian käytöstä tehdään 

ilman synnyttäjän suostumusta tai synnyttäjän mahdollisuudet käyttää teknologiaa tai 

lopettaa sen käyttö estyvät. 

Teknologiaa hyödynnetään synnytyksen hoidossa kivunlievityksen ohessa synnytyksen 

seurantaan ja mahdollisten poikkeamien tarkasteluun. Erityisesti sairaalaympäristössä 

käytetään paljon erilaisia laitteita synnytyksen ja sikiön terveyden seuraamisessa, jotta 

mahdollisiin ongelmatilanteisiin pystytään reagoimaan nopeasti. Kertomuksissa tulee 

kuitenkin ilmi, että seurantaan tarkoitettu teknologia tuottaa ajoittain haittaa 

synnyttäjälle. Seuraavassa katkelmassa synnyttäjä kuvaa, kuinka sikiön sydänäänten 

seurantaan tarkoitettu laite rajoittaa hänen vapaata liikkumistaan: 

[– –] kätilö alkaa asetella sängylle ja sen kautta ympärilleni jonkinlaisia vöitä ja 

kehottaa käymään pitkäkseen. “Mitä nämä ovat?” kyselen hämmentyneenä. 

Kätilö selittää, ettei heillä ole samanlaisia langattomia sydänäänten 

seurantalaitteita kuin toisessa synnytyssairaalassa, että käyrää on otettava 

puolisen tuntia ja sen aikaa minun on maattava sängyllä. Kysyn, eikö ole 

mahdollista olla pystyasennossa. Kuulemma ainoastaan sängyn vieressä on, 

piuhojen puitteissa. Kätilö poistuu huoneesta, nousen heti ylös ja laite kadottaa 
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signaalin saman tien. Virittelemme vöitä miehen kanssa ees taas, siirtelemme 

niitä eri kohtiin vatsalleni mutta ääniä ei saada kuuluviin. Sama juttu 

keinutuolissa. Ahdistaa ja masentaa, käyn alistuneena makaamaan sängylle, 

tämä on minulle jotain totaalisen uutta [– –] Välillä nousen ylös mutta signaali 

katoaa taas: on palattava sänkyyn. Tunnen itseni avuttomaksi, alistetuksi, 

kieriskelen kivun kourissa sängyllä kuin selälleen kellahtanut ötökkä. K13 

Katkelmassa synnyttäjä kuvaa hyvin elävästi, kuinka teknologia rajoittaa hänen 

mahdollisuuttaan liikkua synnytyksen aikana. Jälleen kerran kuvaus toimijuuden, tällä 

kertaa liikkumisen, rajoittamisesta liittyy hoitohenkilökunnan suorittamiin 

toimenpiteisiin, mutta ensisijainen syy löytyy teknologian ominaisuuksista. Edellisistä 

synnytyksistä poiketen ja uuden synnytysympäristön takia sikiön sydänäänten kuuntelu 

ei onnistu langattomasti, mihin synnyttäjä on tottunut. Käytettävät langallisen laitteet, 

kuitenkin rajoittavat synnyttäjän liikkumista, joka ei määritykään enää synnyttäjän 

toiveista käsin vaan teknologian rajoitteiden puitteissa. Yrityksistä huolimatta laitteiden 

signaali katoaa pystyasennossa ja keinutuolissa, jolloin ainoaksi mahdolliseksi 

asennoksi tarjoutuu sängyllä makaaminen. Synnyttäjä kuvaakin tekstissään 

tuntemuksiaan avuttomuudesta, alistumisesta ja ahdistuksesta, joita teknologian rajoihin 

mukautuminen hänessä herättää. Lapsen terveyden seurannan ollessa keskiössä 

synnyttäjälle ei kuitenkaan tarjoudu muuta vaihtoehtoa kuin sopeutua tilanteeseen. 

Teknologian hyödyntämisen kohdalla mielenkiintoiseksi ilmiöksi kivunlievityksen 

ohella nousee juuri sikiön voinnin tarkkailussa hyödynnetty laitteisto. Sikiön seurantaan 

tarkoitetut teknologiat, kuten sydänkäyrät, voivat näyttäytyä synnyttäjän toimijuutta 

rajoittavina, vaikka niiden käyttö voi sikiön terveyden seurannan kannalta olla 

välttämätöntä. Kertomuksessa 13 synnyttäjä muun muassa kuvaa, kuinka sikiön 

seurantaan tarkoitetut laitteet rajoittivat hänen vapaata liikkumistaan, kun laitteet 

toimiakseen vaativat tietynlaisia asentoja. Tilanteessa sikiön avuksi tarkoitettu 

teknologia rajoittaa synnyttäjän toimijuutta ja sen päämieheksi näyttää positioituvan 

synnyttäjän sijaan sikiö. Synnyttäjän perspektiivistä syntyvä vauva voi siis sivuuttaa 

synnyttäjän päämiehenä, jolloin synnyttäjän on otettava vastaan itselleen epämieluisa 

toimenpide lapsensa hyvinvoinnin tähden.  

Sikiön seurantaan tarkoitetun teknologian käyttöä ei kertomuksissa kyseenalaisteta 

samalla tavalla kuin synnyttäjään kohdistettuja toimenpiteitä, vaikka ne molemmat 
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rajoittavat synnyttäjän toimijuutta. Vaikka seurantateknologian aiheuttamaa toimijuuden 

heikkenemistä kuvataan hyvin negatiivisilla tunteilla ja kokemuksilla, sen käytön 

kyseenalaistaminen voi olla hankalaa, koska kyse on syntyvän lapsen terveydestä, jota 

myös äidin tulee vaalia. Näin ollen vaatimus synnyttäjäkeskeisestä hoidosta, johon 

kertomuksissa otetaan kantaa, kohtaa haasteen suhteessa hyvän ja uhrautuvan 

äitiysdiskurssin toisintamisessa. Myös kertomuksen 13 lopussa kirjoittaja kuvaa näiden 

diskurssien välistä ristiriitaa kirjoittaen: ”Monta, monta kysymystä ja silti kaiken tämän 

pitäisi olla triviaalia: olethan sylissäni sinä, terve ja ihana lapsi. Ja minulla kaikki 

hyvin. Millään muulla ei pitäisi olla väliä, mutta niin sillä vain on.” 

Teknologiaa voidaan siis hoitohenkilökunnan tavoin kuvata hyvin rajoittavana tekijänä 

toimijuuden näkökulmasta. Teknologian luomat rajat muun muassa vapaaseen 

liikkumiseen näyttäytyvät vahvasti toimijuutta rajoittavina. Toisaalta myös teknologian 

suhde hoitohenkilökuntaan tulee esiin katkelmissa. Teknologia ja hoitohenkilökunta 

nivoutuvat vahvasti toisiinsa, sillä teknologian tarjoajina toimivat lähes poikkeuksetta 

niiden käyttöön erikoistuneet hoidonammattilaiset. Näin ollen muun muassa 

hoitohenkilökunnan puutteellinen ohjeistus teknologian käytössä voi johtaa tilanteeseen, 

jossa synnyttäjä kuvaa toimijuuttaan rajoittuneeksi. Kertomuksissa joissa teknologian 

rajoittavuutta kuvataan, synnyttäjät positioivat itsensä päämiehiksi, joiden tarpeet eivät 

tule tyydytetyksi. Teknologia ei pysty agenttina täyttämään synnyttäjän toiveita tuottaen 

synnyttäjälle enemmän haittaa kuin hyötyä. Teknologia on kuitenkin vahvasti 

kytkeytynyt hoitohenkilökuntaan, jonka toiminnan johdosta teknologian hyödyntäminen 

estyy. Näin ollen kertojien kannanotot teknologian rajoittavuutta kuvattaessaan 

keskittyvät vahvasti synnyttäjän tarpeet ohittavan synnytyksen hoidon kritisointiin. 

Kertomuksista tulee vahvasti esille vaatimus siitä, että synnyttäjän tulisi positioitua 

päämieheksi, jonka tarpeiden ja toiveiden tyydytys on keskeisin osa onnistunutta hoitoa. 

Kun näin ei tapahdu, synnyttäjien toimijuus näyttäytyy heikolta, jota kuvataan usein 

voimakkaiden negatiivisten tunteiden, kuten epätoivon, ahdistuksen ja avuttomuuden 

avulla. 
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7 DISKUSSIO 

Onnistunut synnytyskokemus rakentuu monista osatekijöistä, joista toimijuus on yksi 

keskeisimpiä. Useiden tutkimusten pohjalta nousevat esiin kokemus kontrollin ja 

hallinnan tunteista, kun naiset kuvaavat onnistuneita synnytyskokemuksiaan (Fair & 

Morrison, 2012; Goodman ym., 2004; Melender, 2006; Uusitalo, 2021). Toisaalta 

toimijuuden merkitys korostuu jopa voimakkaammin päinvastaisissa eli negatiivisissa ja 

traumaattisissa synnytyskokemuksissa, kun hallinnan menetys ja 

vaikutusmahdollisuuksien heikkeneminen värittävät vahvasti negatiivisia kokemuksia 

(Mäkelä ym., 2021; Uusitalo, 2021; Waldenström ym., 2004). Aiempaa kirjallisuutta 

tukien tämän tutkimuksen tulokset osoittavat jälleen kerran, kuinka keskeinen ilmiö 

toimijuus on synnytyskontekstissa. Synnytyskertomuksissa kuvatut negatiiviset 

kokemukset ja tunteet, kuten lohduttomuus, ahdistuneisuus ja epätoivo kietoutuivat 

vahvasti toimijuuden heikkenemisen tai menettämisen ympärille. Suomalaisessa 

kontekstissa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta toimijuudesta ja sen merkityksestä 

synnytykselle on tehty vain vähän. Tutkielmani keskeisenä tavoitteena olikin tuottaa 

uutta sosiaalipsykologista ymmärrystä toimijuuden merkityksestä erityisesti 

negatiivisissa synnytyskokemuksissa. Analyysissani tarkastelin millaisia versioita Minä 

myös synnyttäjänä -kampanjaan osallistuneiden naisten synnytyskertomuksissa 

ilmentyy ja miten nämä toimijuuden versiot rakentuvat suhteessa muihin toimijoihin. 

Synnytyskertomuksissa toimijuus kuvattiin pääsääntöisesti heikoksi tai täysin 

estyneeksi. Tulokset olivat aineiston kontekstin pohjalta odotettuja, sillä kirjoittajien 

tarkoituksena oli ottaa kantaa epäkunnioittavaan hoitoon, jossa synnyttäjän oikeuksia ja 

itsemääräämisoikeutta on loukattu. Vaikka kertomukset kuvaavatkin vain pientä osaa 

suomalaisista synnytyskokemuksista, niiden tutkiminen on ensiarvoisen tärkeää osana 

suomalaista synnytystutkimusta. Yhteiskunnallisesta näkökulmasta negatiivisten 

synnytyskokemusten merkitys nousee esiin muun muassa syntyvyyskeskustelussa. 

Suomi on monen muun länsimaan tavoin kärsinyt pitkään alhaisesta syntyvyyden 

tasosta (Tilastokeskus, 2018), ja poliittisessa päätöksenteossa on pyritty keksimään 

ratkaisuja, joilla syntyvyys saataisiin nousemaan. Samalla kun negatiivisten ja 

traumaattisten kokemusten tiedetään heikentävän naisten halua synnyttää uudelleen 

(Gottvall & Waldenström, 2002), on yhteiskunnallisesti ensiarvoisen tärkeää pohtia 
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niitä ongelmia, joita suomalaisessa synnytyksen hoidossa esiintyy. Lisäksi synnytys on 

monille yksi elämän merkittävimmistä kokemuksista, ja siihen liittyvät negatiiviset 

kokemukset voivat tuottaa mittavia ja kauaskantoisia seurauksia (Garthus-Niegel ym., 

2013; Mäkelä ym., 2021). Synnytyskirjallisuuden alleviivatessa toimijuuden merkitystä 

naisten synnytyskokemuksille on tärkeää, että ilmiötä tutkitaan myös suomalaisessa 

kontekstissa. 

Tutkielman diskussiossa tarkastelen tutkimuksessani saatuja tuloksia suhteessa 

aiempaan toimijuutta tarkastelleeseen synnytyskirjallisuuteen. Johtopäätöksien ohella 

tuon esiin tutkielmani keskeisimmät rajoitukset suhteessa tutkimuseettisiin 

kysymyksiin, aineistoon ja omaan asemaani tutkijana. Lopuksi tarkastelen tuloksieni 

merkitystä käytännön hoitotyön näkökulmasta sekä nostan esiin ehdotuksia 

jatkotutkimuksille. 

 

7.1 Johtopäätökset 

Tutkielmassani pyrin vastaamaan tutkimuskysymyksiin 1) Millaisia versioita Minä 

myös synnyttäjänä -kampanjaan osallistuvien naisten toimijuudesta rakentuu 

synnytyskertomuksissa? ja 2) Miten kirjoittajien toimijuus rakentuu suhteessa 

päämiehen ja agentin subjektipositioihin? Narratiivis-diskursiivisen lähestymistavan 

pohjalta olin kiinnostunut, millaisia versioita kertojat rakentavat omasta toimijuudestaan 

suhteessa synnytyskertomuksissa esiintyneisiin inhimillisiin ja ei-inhimillisiin 

toimijoihin, ja miten kertomuksen sisällä toisintuneet yhteiskunnalliset rakenteet ja 

diskurssit vaikuttavat rakennustyöhön. Tarkastelin analyysissa toimijuuden ilmiötä 

kahdesta näkökulmasta sekä mahdollisuutena toimia synnytystilanteessa erilaisista 

rajoittavista rakenteista ja toimijoista huolimatta että kykynä toimia muiden puolesta. 

Edellisestä näkökulmasta toimijuus rakentui tarinoissa pääsääntöisesti heikoksi, kun 

kertomukset kuvasivat hyvin negatiivisia kokemuksia, joissa synnyttäjän oma 

mahdollisuus vaikuttaa synnytyksen kulkuun kuvattiin vähäisenä. Toisaalta 

tarkasteltaessa toimijuutta jälkimmäisestä näkökulmasta, synnyttäjien toimijuus ei 

näyttäytynyt ainoastaan heikentyneeltä, vaan esimerkiksi syntyvän lapsen terveyden 

turvaamiseksi synnyttäjät olivat kykeneviä tekemään suuria henkilökohtaisia uhrauksia. 

Seuraavaksi esittelen analyysini pohjalta tehdyt johtopäätökset peilaten niitä tarkemmin 
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aiempaan tutkimuskirjallisuuteen. Hyödynnän esityksen pohjana toimijuuden agency-

over ja agency-for jaottelua, jonka avulla kiteytän tutkimukseni keskeiset johtopäätökset 

ja tuon esille toimijuuden moninaisen näkökulman. 

Synnyttäjien toimijuus mahdollisuutena toimia esteistä huolimatta (agency-over) 

rakentui suhteessa muihin inhimillisiin ja ei-inhimillisiin toimijoihin. Keskeisimmäksi 

kertomusten kontekstin pohjalta nousi synnyttäjän suhde hoitohenkilökuntaan. 

Medikalisoidun synnytyksen hoidon myötä synnytyksistä valtaosa tapahtuu 

sairaalaympäristössä. Tässä ympäristössä keskeinen valta-asema on ammattitaitoisella 

hoitohenkilökunnalla (kts. mm. Beckett, 2005), jonka tarkoituksena on tarjota 

synnyttäjälle ja syntyvälle lapselle onnistunut ja turvallinen synnytyskokemus. 

Synnyttävän naisen toimijuuden näkökulmasta tilanne voi kuitenkin määrittyä 

ristiriitaiseksi: synnytyksessä tarvittava hoitohenkilökunnan apu voi parhaimmillaan 

tukea synnyttäjän omaa toimijuutta, mutta epäonnistuessaan se voidaan kokea vahvasti 

omaa toimijuutta rajoittavana (Van der Pijl ym., 2020). Hollantilaista 

synnytysväkivaltaa vastustavaa kampanjaa tutkineet Van der Pijl ym. (mt.) totesivat, 

että naisten kuvatessa huonoa kohtelua (mistreatment) synnytyksessä keskeiseksi nousi 

hoitohenkilökunnan tehoton kommunikaatio ja tietoon perustuvien suostumusten puute, 

joiden koettiin vievän synnyttäjältä valtaa ja voimaa kontrolloida synnytystilannetta. 

Samoin omassa analyysissani hoitohenkilökunta näyttäytyi pääsääntöisesti synnyttäjän 

toimijuutta heikentävänä toimijana. Keskeiseksi teemaksi nousi synnyttäjän tarpeet ja 

toiveet ohittava hoito, jossa synnyttäjän henkilökohtaista toimijuutta ei tuettu. 

Hoitohenkilökunnan toiminta toimijuuden näkökulmasta kulminoitui 

hoitohenkilökunnan kontrolliin kiireellisen hoidon yhteydessä, joissa äidin tai lapsen 

terveys oli vaarassa sekä vuorovaikutuksen puutteeseen. Kiireellisessä hoidossa 

synnyttäjät kuvasivat olevansa toimenpiteiden kohteita, kun he joutuivat vain 

seuraamaan hoitohenkilökunnan ohjeita. Kirjoittaessaan negatiivisista 

synnytyskokemuksista synnyttäjät usein kuvaavat itsensä passiiviseen rooliin, jolloin 

hoitohenkilökunnan toiminta aktiivisena toimijana korostuu (Nisco, 2020). Vaikka 

kiireellisissä hoidossa hoitohenkilökunnan on usein välttämätöntä ottaa aktiivisen 

toimijan rooli pelastaessaan ihmishenkiä, voi tilanne synnyttäjän toimijuuden 

näkökulmasta määrittyä hyvin negatiiviseksi, etenkin jos synnyttäjän toiveet ja tarpeet 
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eivät tule kuulluksi. Kokemus sivuutetuksi tulemisesta synnytyksen hoidon yhteydessä 

nousi vahvasti esiin analyysini tuloksissa. 

Kokemukset sivuutetuksi tulemisesta ovat nousseet esiin myös aiemmassa 

synnytystutkimuksessa. Murphy ja Strong (2018) huomasivat, että naisten 

traumaattisissa synnytyskokemuksissa kokemus toimijuuden heikkenemisestä näyttäytyi 

muun muassa heikentyneinä mahdollisuuksina kontrolloida omaa kehoaan ja sille 

tehtäviä toimenpiteitä, mutta myös näkymättömyyden tunteena suhteessa 

hoitohenkilökuntaan ja lääketieteellisiin prosesseihin (mt.). Elmir, Schmied, Wilkes, & 

Jackson (2010) löysivät meta-etnografisessa tutkimuksessaan samansuuntaisia tuloksia: 

Naiset jotka kokivat synnytyksensä traumaattisena, korostivat kokemuksiaan 

näkymättömyydestä sekä kontrollin puutteesta. Kontrollin puute määrittyi rajallisina 

mahdollisuuksina vaikuttaa synnytyksen aikaiseen päätöksentekoon, ja toisaalta 

suhteessa kiireeseen, jonka koettiin estävän synnyttäjän osallisuus synnytyksen 

kulkuun. Puhuessaan kontrollin puutteesta naiset korostivat tuntemuksiaan 

näkymättömyydestä ja kasvottomuudesta suhteessa hoitotyön prosesseihin. (Mt.) 

Synnyttäjä voi positioitua omassa synnytyskertomuksessaan sivurooliin, kun 

hoitohenkilökunta määrittyy kertomuksen aktiivisena toimijana. Tilanne on synnyttäjän 

henkilökohtaisen toimijuuden kannalta kestämätön ja voi herättää kertomusten 

perusteella vahvoja negatiivisia tunteita ahdistuksesta epätoivoon. 

Sairaala synnytyksen ympäristönä voi kiireellisen hoidon yhteydessä korostaa 

hoitohenkilökunnan aktiivisempaa roolia suhteessa synnyttäjään. Toisaalta kiireellisen 

hoidon ohella synnyttäjät kuvasivat tulleensa sivuutetuiksi kiireettömissä 

rutiininomaisissa hoitotoimenpiteissä. Kiireettömän hoidon yhteydessä synnyttäjä on 

riippuvainen hoitohenkilökunnan onnistuneesta kommunikaatiosta, jonka puute voi 

pahimmassa tapauksessa estää synnyttäjää osallistumasta omaa hoitoaan koskevaan 

päätöksentekoon tai määrittää synnytyksessä tapahtuvat hoitotoimenpiteet väkivallaksi 

(Vihreäsalo, arvioitavana). Kommunikaation merkitys sekä onnistuneen 

synnytyskokemuksen että synnyttäjän toimijuuden kannalta on todettu useissa eri 

tutkimuksissa (kts. mm. Bohren ym., 2015; Davis-Floyd, 2001; Kjaergaard, Foldgast ja 

Dykes, 2007; Uusitalo, 2021). Keskeiseksi nousee niin kommunikaation toimivuus 

(Van der Pijl ym., 2020) että hoitohenkilökunnalta saatu emotionaalinen tuki 
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(Kjaergaard ym., 2007). Sairaala synnytyksen ympäristönä ajaa synnyttäjät tilanteeseen, 

jossa heidän on otettava riski oman toimijuutensa menettämisestä. Keskeiseksi 

nouseekin, kuinka hoitohenkilökunta toiminnallaan ja sairaalaympäristö omine 

valtahierarkioineen ja lainalaisuuksineen pystyy tukemaan synnyttäjän toimijuutta 

näissä tilanteissa.  

Tarkasteltaessa toimijuutta päämies–agentti-suhteen näkökulmasta synnyttäjien 

toimijuus määrittyi kertomuksissa ajoittain uudessa valossa. Toimijuus kuvattiin 

edelleen heikoksi suhteessa hoitohenkilökuntaan ja sairaalaorganisaatioon, jos ne eivät 

agentteina toimineet synnyttäjän odottamalla tavalla. Hoitohenkilökunnan ja potilaan 

välisiä päämiehen ja agentin positioita on tutkittu lähinnä konteksteissa, joissa potilaat 

eivät pysty sanoittamaan omia toiveitaan, kuten saattohoidon yhteydessä (Buscariolli & 

Vesala, 2021; Shapiro, 2006). Tutkimukseni kuitenkin osoittaa, että hoitohenkilökunnan 

toiminta potilaan agenttina on erittäin relevantti tarkastelunkohde myös tilanteissa, 

joissa potilas pystyy kommunikoimaan toiveensa ja osallistumaan hoidonsuunnitteluun. 

Suhteen merkitys jopa korostuu, sillä menettäessään päämiespositionsa 

hoitohenkilökunnalle tai sairaalaorganisaatiolle, synnyttäjän kokemus sivuutetuksi 

tulemisesta näyttäytyy tuloksien perusteella hyvin vahvalta, jolloin toimijuus määrittyy 

olemattomaksi. Vastaavasti hetkelliset kuvaukset päämiesaseman palautumisesta 

synnyttäjälle tämän haastaessa hoitokäytäntöjä, kuvattiin kertomuksissa vahvoina 

voimaannuttavina kokemuksina negatiivisen synnytyskokemuksen sisällä.  

Position vaihdos tulee mahdolliseksi synnyttäjien aktiivisen haastamisen tai toiveidensa 

selkeämmän kommunikoinnin avulla. Näin aiemmin synnyttäjän toimijuuden kannalta 

rajoittavaksi määräytynyt tilanne voidaan rakentaa uudelleen. Samoin esimerkiksi 

Millerin ja Shriverin (2012) tutkimuksessa synnyttäjät, jotka joutuivat tyytymään 

epämieluisaan synnytystapaan, pyrkivät vahvistamaan toimijuuttaan synnytyksen 

aikaisilla valinnoilla. Esimerkiksi kun luonnollista kotisynnytystä toivonut nainen joutui 

tyytymään sairaalasynnytykseen, hän pyrki toiminnallaan ja valinnoillaan tekemään 

synnytyksestä mahdollisimman luonnollisen kieltäytymällä lääketieteellisistä 

interventioista. (Miller & Shriver, 2012.) Synnyttäjät eivät siis ole vain rakenteiden 

uhreja vaan pystyvät myös toiminnallaan haastamaan itselleen epämieluisaa tai 

haitallista hoitoa. Haastaminen näyttäisi kuitenkin tuloksieni valossa vaativan, että 
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synnyttäjällä on mahdollisuus synnytystilanteessa positioitua päämiehen asemaan, jossa 

hänen toiveensa ja tarpeensa tulevat kuulluksi. 

Toisaalta päämiesaseman menettäminenkään ei aina määrity synnyttäjän toimijuutta 

heikentävänä. Kun synnyttäjät positioivat itsensä syntyvän lapsensa agenteiksi, he 

kuvasivat toimijuuttaan hyvin erilaisessa valossa. Äidillinen uhrautuvuus ja kyky 

selviytyä suuristakin haasteista lapsensa vuoksi (Cohen Shabot & Korem, 2018; 

Marshall, 1991) tuli esiin, kun synnyttäjät kuvasivat selvinneensä suurista kivuistaan 

edesauttaakseen lapsensa syntymää. Lapsen puolesta toiminen rakensi synnyttäjän 

toimijuuden selvästi vahvemmaksi kuin hoitohenkilökunnan ohjauksessa toimiminen. 

Ihmiset pystyvät monissa tilanteissa aktiivisesti valitsemaan kenen agentteina he 

toimivat, mutta joutuvat ajoittain tekemään suuriakin henkilökohtaisia uhrauksia 

valintojensa johdosta (Campbell, 2009; Haapoja, Lampinen & Vesala, 2021). 

Tuloksieni valossa näyttäisi siltä, että eri toimijoiden puolesta toimiminen määrittyy 

synnyttäjän toimijuuden kannata erilaisena, vaikka omasta päämiesasemastaan 

luopuminen vaatisi molemmissa tilanteissa henkilökohtaisia uhrauksia. Toisaalta 

aiemman tutkimuksen pohjalta on ymmärrettävää, että äidin ja potilaan positiot 

tarjoavat synnyttäjälle hyvin erilaisia resursseja määritellä omaa asemaansa suhteessa 

palveltavaan päämieheen (Cohen Shabot & Korem, 2018; Vihreäsalo, arvioitavana). 

Hoitohenkilökunnan ohella kertomuksissa keskeiseksi teemaksi nousi synnytyskivut. 

Kivut ovat keskeisesti läsnä synnytyksessä ja niiden merkitys toimijuudelle ja 

synnytyskokemukselle on todettu useissa eri tutkimuksissa (kts. mm. Kjaergaard ym., 

2007; Nystedt, Högberg & Lundman, 2006; Reynolds, 1997; Uusitalo, 2021; 

Waldenström ym., 2004). Tanskalaisessa tutkimuksessa Kjaergaard, Foldgast & Dykes 

(2007) totesivat synnytyskipujen hallinnan liittyvän keskeisesti naisten kokemukseen 

omasta toimijuudestaan. Onnistunut synnytyskipujen hallinta esimerkiksi 

kivunlievityksen turvin määrittyi naisten kertomuksissa toimijuutta vahvistavaksi, kun 

kontrolli suhteessa synnytystilanteeseen ja omaan kehoon vahvistui (mt.). Uusitalon 

(2021, 23–25) mukaan onnistunut kivunlievitys tarjoaa synnyttäjälle mahdollisuuden 

keskittyä synnytysprosessiin, kun taas voimakkaat hoitamattomat kivut ajavat huomion 

vain kivusta selviytymiseen. Synnytyskipujen merkitys toimijuudella juuri kontrollin 

näkökulmasta tuli vahvasti esiin analyysissani. Pitkittyneet ja äärimmäiset kivut 
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kuvattiin kertomuksissa keskeisesti omaa toimijuutta rajoittavina, kun ne estivät 

liikkumisen, itsensä puolustamisen ja ajoivat synnyttäjät tiedostamattomaan tilaan, jossa 

muu ympäristö tuntui hämärtyneen. Kipujen lamauttava voima kytkeytyi kertomuksissa 

vahvasti synnyttäjän omaan kehoon ja sen rajallisuuteen. Pitkittyneiden ja äärimmäisten 

kipujen kanssa kamppailun kuvattiin heikentävän omia voimavaroja, jolloin 

synnytystilanteen ja oman kehon hallinta heikkeni.  

Nystedt, Högberg ja Lundman (2006) nostivat tutkimuksessaan esiin hyvin 

samansuuntaisia tuloksia: synnyttäjät kuvasivat kontrollin menettämistä suhteessa 

uupumukseen ja voimattomuuteen, kun voimavarojen loppumisen johdosta kyky hallita 

omaa kehoa ja siihen liittyviä kipuja menetettiin. Uupumus, voimattomuus ja kipuihin 

liittyvät pelot johtivat kuvauksien pohjalta tilanteisiin, joissa synnyttäjät eivät pystyneet 

osallistumaan omaa synnytystään koskevaan päätöksentekoon vaan joutuivat jättämään 

synnytyksen ammattilaisten käsiin. (Mt.) Tuloksieni ja aiemman tutkimuksen 

perusteella kivun merkitys toimijuudelle on keskeinen. Hallitsemattomat kivut 

heikentävät synnyttäjän mahdollisuuksia kontrolloida itseään ja ympärillään olevaa 

tilannetta, joka äärimmillään saa synnyttäjät kuvaamaan synnytystilanteen ulkopuolelle 

sulkeutumista. Vaikka ilmiötä voidaan tulkita toimijuutta vahvasti heikentävänä, 

esimerkiksi Walsh (2010) tuo esiin, että aktiivinen sulkeutuminen synnytystilanteesta 

kovien synnytyskipujen johdosta, voi osoittaa synnyttäjän erilaista toimijuutta. 

Tilanteessa, jossa kipujen voima on sietämätön synnyttäjä voi kuvata suojelevansa 

itseään eristäytymällä heikoksi muuttuneesta ruumiistaan (mt.). Keskeistä onkin tutkia 

toimijuutta useista eri näkökulmista, jolloin saavutetaan laajempi näkemys ilmiöstä. 

Analyysini pohjalta on kuitenkin perusteltua väittää, että hoitamattomat ja 

hallitsemattomat synnytyskivut ovat synnyttäjän toimintakyvyn kannalta keskeisiä ja 

kertojien kuvaamat lohduttomuuden, ahdistuneisuuden ja epätoivon tunteet korostavat 

synnytyksen hoidon eettistä velvollisuutta kipujen lievittämisessä. 

Naisten kuvatessa synnytyskipujaan ja omien voimien heikkenemistä tuloksissa tuli 

ilmi, että he myös turvautuivat aktiivisesti muiden toimijoiden tarjoamaan apuun. Siitä 

huolimatta, että kertomuksissa oman toimintakyvyn kuvattiin olevan olematonta 

kertojat korostivat, kuinka muut toimijat, kuten hoitohenkilökunta tai tukihenkilöt, 

pystyivät toimillaan vahvistamaan synnyttäjän toimijuutta. Banduran (2001) välillisen 
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toimijuuden -käsitteen valossa synnyttäjät eivät täten positioidu passiiviksi toimijoiksi 

vaan toimijoiksi, jotka kykenevät hyödyntämään muiden apua omaksi parhaakseen. 

Jälleen kerran keskeiseen rooliin nousee se, kuinka nämä muut toimijat pystyvät 

toiminnallaan tukemaan synnyttäjän toimijuutta. Kertomuksissa esiin tullut ei-

inhimillinen teknologia nousee synnytyskipujen hallinnan kohdalla keskeiseen rooliin. 

Esimerkiksi kivunlievitysteknologian avulla kovien synnytyskipujen hallinta on 

mahdollista, joka tarjoaa keinon synnyttäjän toimintakyvyn ylläpitämiseen. 

Analyysissani nousi esiin hetkellisiä kuvauksia, joissa teknologian kuvattiin tukevan 

synnyttäjän toimijuutta, mutta keskeisemmäksi teemaksi nousi kuitenkin teknologian 

rajoittava luonne. 

Teknologian toimiessa synnyttäjän toimijuutta rajoittavana analyysissa nousi esiin niin 

teknologian rajoittavat ominaisuudet että hoitohenkilökunnan rooli sen tarjoajana. 

Kertomuksissa teknologian hyödyntäminen epäonnistui, jos sitä ei tarjottu oikea-

aikaisesti tai käyttöönottoon tarjottu ohjeistus oli puutteellista. Näissä tilanteissa 

synnyttäjän toimijuutta tukevaksi tarkoitettu teknologia kääntyi synnyttäjää vastaan 

aiheuttaen enemmän haittaa kuin hyötyä. Länsimainen synnytysten hoito on hyvin 

vahvasti medikalisoitunut ja teknologian käyttö sen osana on arkipäivää (Davis-Floyd, 

2001). Davis-Floydin (mt.) mukaan teknokraattinen lähestymistapa synnytykseen, jossa 

teknologiaa käytetään oletusarvoisesti ja synnyttäjän kehoa hoidetaan koneen tavoin, 

heikentää vahvasti synnyttäjän toimijuutta. Synnytystä tulisikin tarkastella 

moniulotteisempana sosiaalisena ilmiönä ja Huopalainen ja Satama (2020) tuovatkin 

esiin, kuinka esimerkiksi lihallisuus (flesh) sekoittaa lääketieteellisen synnytyksen 

kaavaa: kontrollointiin ja kliinisyyteen pyrkivät synnytysprosessit rikkoontuvat, kun 

keskiöön nousee lihallisen kehon tuntemat kivut sekä synnytyksen sotkuisuus. Tästä 

lihallisuudesta hiljentyminen ja synnytyksen tarkasteleminen vain lääketieteellisestä 

katsantokannasta käsin, toisintaa sosiaalisesti muodostunutta häpeää synnytyksen 

sotkuisuuden ja naisten lihallisuuden ympärillä. (Mt.) 

Teknologiaa tarkasteltaessa mielenkiintoiseksi teemaksi nousi myös sikiön terveyden 

seurantaan käytetty laitteisto. Erilaisten sikiön elintoimintoja mittaavien laitteiden 

kuvattiin kertomuksissa rajoittavan synnyttäjien toimintamahdollisuuksia muun muassa 

estämällä vapaata liikkumista. Laitteiden käyttöä kuitenkin kyseenalaistettiin hyvin 
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vähän. Hyvän äidin kuvataan stereotyyppisesti olevan valmis uhrautumaan lapsensa 

puolesta myös synnytyksessä. Näin ollen teknologian tarjotessa turvaa syntyvälle 

lapselle äidin positio ei tarjoa synnyttäjälle resursseja vastustaa teknologian käyttöä. 

(Cohen Shabot & Korem, 2018; Vihreäsalo, arvioitavana.) Toisaalta kertomuksissa, 

joissa hoitohenkilökunnan valintojen, kuten imukupin käytön tulkittiin aiheuttavat 

vaaraa myös syntyvälle lapselle, teknologian käytön kritisointi oli vahvempaa. 

Erityisesti tilanteissa, joissa synnyttäjän tarjoamaa vaihtoehtoa esimerkiksi 

synnytystavasta ei huomioitu, kertojat kuvasivat tilanteen toimijuutensa näkökulmasta 

erityisen rajoittavana. Äitiyteen liittyvien diskurssien valossa synnyttäjien tulee olla 

valmiita uhrautumaan lapsensa puolesta, mutta toisaalta myös äidin voidaan olettaa 

toimivan lapsensa ensisijaisena agenttina. Kun tämä asema kyseenalaistetaan, naisen 

toimijuus rajoittuu niin synnyttäjänä kuin äitinä. 

Yhteiskuntatieteellisesti on erittäin tärkeää tutkia sekä rakenteiden rajoittavaa että 

mahdollistavaa vaikutusta suhteessa synnyttäjien toimijuuteen. Näkökulma määrittelee 

vahvasti sitä, millaiseksi synnyttäjän toimijuus jopa saman synnytystilanteen sisällä 

rakentuu. Jo edellä esitettyjen johtopäätöksien ohella haluan tuoda esiin 

synnytyskertomusten kirjoittamisen merkityksen synnyttäjän toimijuudelle. Kuten muun 

muassa Nisco (2020) ja Van der Pijl ym. (2020) ovat todenneet, negatiivisten 

synnytyskokemuksien jakaminen sosiaalisessa mediassa voi vahvistaa 

synnytystilanteessa heikoksi määrittynyttä toimijuutta. Toimijuus voidaan kehystää 

uudelleen muun muassa kritiikiksi epäkunnioittavalle hoidolle, jolloin synnyttäjä ei 

enää näyttäydy olosuhteiden uhrina vaan aktiivisena toimijana, joka vastustaa häneen 

kohdistettuja toimenpiteitä. Sosiaaliset liikkeet synnytysväkivallan ilmiön ympärillä 

ovat mahdollistaneet aiemmin näkymättömän sosiaalisen ongelman tarkastelun osana 

synnytyskulttuuria (Vihreäsalo, arvioitavana). Keskustelu synnytyksen epäkohdista on 

yhteiskunnallisesti välttämätöntä ja analyysini pohjalta suomalaisessa synnytyksen 

hoidossa kritiikin kohteeksi nousee etenkin kommunikaatio ja sen puute sekä 

synnyttäjän toiveiden ja tarpeiden sivuuttaminen. 
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7.2 Tutkielman arviointi 

Tutkimuksen arvioinnin kannalta keskeistä on tarkastella tutkimusprosessin eettisyyttä. 

Keskeinen tutkimuseettinen kysymys pohjautuu tutkimuksen osallistujiin. (TENK, 

2019.) Aineistoni kohdalla minulla ei ollut mahdollista pyytää kirjallista suostumusta 

tutkimuksen osallistujilta. Julkisen aineiston käyttö tutkimuksessa on mahdollista ilman 

aineiston tuottajien nimenomaista suostumusta, mutta osallistujien anonymiteetistä on 

tästäkin huolimatta pidettävä huolta (Mäkelä, 2005). Aineistoni oli julkaistu 

verkkosivuille nimimerkkien turvin ja pyrin vähentämään varaa tunnistautumiselle 

vaihtamalla nimimerkit kertomusten numerointiin sekä poistamalla kertomuksista 

yksityiskohtia, jotka voisivat paljastaa tutkittavien henkilöllisyyden. Tästäkin 

huolimatta kirjoitusten ollessa julkisesti saatavilla ja sitaattien ollessa suoria lainauksia 

kertomuksista esimerkiksi tarinoiden kirjoittajat voivat tunnistaa oman kertomuksensa 

aineistosta. Analyysi on kuitenkin pyritty toteuttamaan sensitiivisesti niin kirjoittajaa 

kuin kertomuksessa esiintyviä henkilöitä kohtaan, jotta analyysin mahdollisesti tuottama 

haitta on saatu minimoitua. 

Aineiston rajoituksista on tutkielman aikana keskusteltu useaan otteeseen. Huolimatta 

siitä, että näkökulma tarjoaa vain pienen ikkunan suomalaisen synnytyskulttuurin 

tarkasteluun, merkittävää on, että synnytyskokemukset ja hoito voivat voimaannuttavien 

ja onnistuneiden kokemusten ohella määrittyä erittäin negatiivisiksi (Huopalainen & 

Satama, 2020). Tuloksia lukiessa tulee kuitenkin ottaa huomioon, että jos 

synnytystilannetta tarkasteltaisiin toisen toimijan näkökulmasta, tulokset voisivat olla 

hyvin erilaisia. Muun muassa Buscariolli ja Vesala (2021) ovat tutkimuksessaan 

todenneet lääkäreiden vetoavan korkeampiin moraalisiin periaatteisiin perustellessaan 

potilaiden puolesta tehtyjä päätöksiä. Esimerkiksi sikiön ja synnyttäjän terveyden 

edistämistä tavoitellessaan hoitohenkilökunta voisi vedota toimenpiteiden 

tarpeellisuudessa yleiseen pyrkimykseen turvata elämää. Tilanne voi kuitenkin 

synnyttäjän näkökulmasta määrittyä jopa synnytysväkivaltana, jos hän kokee 

toimenpiteiden loukkaavan itsemääräämisoikeuttaan. Näin ollen tulosten perusteella ei 

tule ottaa kantaa muuhun kuin synnyttäjän tarjoamaan näkökulmaan omasta 

toimijuudestaan. Konteksti ei kuitenkaan vähennä tulosten relevanssia, sillä synnyttäjän 

toimijuuden tukeminen tulisi olla keskeinen osa synnytysten hoitoa. Tuloksieni 
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osoittaessa, että synnyttäjän toimijuus voi määrittyä hyvin heikoksi synnytyksessä, on 

erityisen tärkeää kehittää hoitoprosesseja niin, että vastaavanlaiset tilanteet pystytään 

minimoimaan. 

Aineiston rajoitteiden ohella haluan nostaa esille asemani tutkijana. Minulla ei ole 

henkilökohtaisesti kokemusta synnytyksestä tai sen eri vaiheista. Olen tutkielmaa 

tehdessäni kuitenkin perehtynyt tutkimuskirjallisuuden ja BIRRES-tutkijaverkoston 

avulla ilmiöön, ja näin saanut tarvittavaa pohjatietoa synnytyskertomusten analysointiin. 

Voi kuitenkin olla, että ilman henkilökohtaista kokemusta tulkitsen aineistoa ja teen 

analyysia hieman eri tavalla kuin synnytyksen kokeneet tutkijat. Toisaalta minulla ei 

myöskään ole valmiiksi vahvoja ennakkokäsityksiä synnytyksen kulusta tai sen 

aikaisista tuntemuksista, mikä auttaa minua tutkimaan aihetta enemmän ulkopuolisen 

näkökulmasta. Tutkimuksen teko ei kuitenkaan koskaan ole objektiivista tutkijan 

toimesta (Johnson, 1997), joten vaikka en omaa henkilökohtaisia kokemuksia, lukemani 

tutkimuskirjallisuuden ja muiden taustatietojen valossa minulla on valmis 

ennakkokäsitys synnytyksestä ja sen kulusta sekä siihen mahdollisesti vaikuttavista 

tekijöistä, jotka ovat vaikuttaneet analyysin tekoon.  

Aineistonani toimivien synnytyskertomuksien lukeminen on ajoittain ollut hyvinkin 

emotionaalista niiden käsitellessä erittäin surullisia kokemuksia. Aineiston luvussa olen 

kuitenkin hyödyntänyt teoreettisia käsitteitä, jotka tuovat etäisyyttä tutkittavaan ilmiöön 

ja mahdollistavat kirjoitusten tarkastelun tutkijan perspektiivistä (Silverman, 2020, 13–

14). Näin ollen, vaikka kertomusten lukeminen on ajoittain ollut hyvinkin raskasta, olen 

analyyttisten työkalujen avulla pystynyt irrottamaan itseäni kertomuksen tunteellisesta 

sisällöstä ja keskittymään analyyttisen tason tarkasteluun. Kertomusten luonteesta 

johtuen tulee myös ottaa huomioon niiden merkitys lukijalle. Toin tutkielmani aikana 

ilmi, että kertomukset voivat herättää lukijassa voimakkaitakin tunteita esimerkiksi 

omien synnytyskokemusten pohjalta. Mielestäni on eettisesti tärkeää valmistaa lukijaa 

mahdollisiin reaktioihin, joita tutkielmani osana toimivien kertomusten lukeminen voi 

herättää. Kertomusten arkaluontoisuuden vuoksi palaan jälleen analyysin 

sensitiivisyyden merkitykseen: kirjoittajien kertoessa hyvin henkilökohtaisista ja 

herkistä kokemuksista tehtäväni tutkijana on toteuttaa analyysi kunnioittaen 

kertomusten kirjoittajien kärsimystä. Tutkijana arvostan suunnattomasti sitä, että 
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kokemuksiaan jakamalla kirjoittajat ovat mahdollistaneet suomalaisessa 

synnytyskulttuurissa piilevän sosiaalisen ongelman esille nostamisen ja myös sen 

tutkimisen. 

 

7.3 Tulosten merkitys hoitotyölle ja jatkotutkimus 

Tutkielmani viimeisessä luvussa tarkastelen tutkimukseni tuloksien merkitystä 

käytännön hoitotyölle ja mahdollisia jatkotutkimusaiheita. Aineistosta nouseva kritiikki 

toimimattomalle kommunikaatiolle ja synnyttäjän näkymättömyydelle suhteessa 

hoitoprosesseihin tuo esiin suuren kehityskohteen suomalaisessa synnytyksen hoidossa. 

Toimivan kommunikaation pohjana on synnyttäjän kohtaaminen kokonaisvaltaisesti 

(Davis-Floyd, 2001). Davis-Floyd (mt.) tuo esiin holistisen synnytyksen hoidon 

tarjoamat mahdollisuudet hoidon kehittämisessä. Kun synnyttäjää hoidetaan 

kokonaisvaltaisesti kuunnellen hänen kokemuksiaan, synnytys rakentuu synnyttäjän 

toimijuutta tukevaksi (mt.). Lääketieteessä puhetyyli ja hoidollinen näkökulma tulisi 

keskittää interventioiden ja riskiajattelun sijaan, synnyttäjän kokonaisvaltaiseen 

hyvinvointiin ja kielenkäyttöön, joka mahdollistaa synnyttäjän aidon osallisuuden 

sairaalassa tapahtuvassa synnytysprosessissa (Davis-Floyd, 2001; Hunter, 2006). Kyse 

on kuitenkin rakenteellisen tason kehitystyöstä, sillä ongelma ei pohjaudu yksittäisiin 

toimijoihin (Sen ym., 2018). Tutkimukseni tuo esiin useita suomalaisen synnytyksen 

hoidon keskeisiä kompastuskiviä, jotka mahdollistavat synnyttäjän näkymättömyyden 

hoitotyönprosesseissa. Kehitystyön kannalta keskeistä olisikin tuottaa lisää tutkimusta 

siitä, mitkä rakenteelliset ja sosiaaliset tekijät mahdollistavat tämän ongelman. 

Kiireettömässä hoidossa synnyttäjän kohtaamiseen tarvittava aika on usein 

käytettävissä, mutta kriittisissä hätätilanteissa asetelma voi olla toinen. 

Hoitohenkilökunnalta voidaan vaatia lapsen ja synnyttäjän terveyttä uhkaavassa 

tilanteessa nopeita toimia, jolloin kommunikaation määrä vähentyy. Terveyden 

turvaamiseen pyrkivä hoito voi kuitenkin synnyttäjän näkökulmasta määrittyä 

synnytysväkivallaksi, jolloin keinoja kommunikaation ja empaattisen kohtaamisen 

parantamiseen tulee löytää toiveiden kuuntelun ja arvostavan vuorovaikutuksen keinoin 

(Uusitalo, 2021, 57–58). Vaikka kommunikaatio itse synnytystilanteessa olisi 

haastavaa, tulisi synnytyksen hoidossa huolehtia keskeisen informaation tarjoamisesta 
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esimerkiksi synnytyksen jälkeen käytävässä jälkikeskustelussa. Toisaalta, jotta 

hoitotyönprosesseja pystytään parantamaan, tarvitaan entistä laajempaa tutkimustietoa 

synnytyksestä eri toimijoiden näkökulmasta. Etenkin hoitohenkilökunnan näkökulma 

ongelman tarkastelussa tarjoaisi arvokasta ymmärrystä siitä, kuinka synnyttäjien 

toimijuutta hoitotyötä tehdessä voidaan vahvistaa. Hoitotyön kehittyminen vaatii hoidon 

diskurssien muuttumista synnyttäjäkeskeisemmiksi, mutta myös vaadittavien resurssien 

ohjaamista äitiyshuollon piiriin. 

Tutkielmani otsikossa synnyttäjä esittää kysymyksen: ”Miksi tämän piti olla niin karsea 

kokemus?”. Tuloksieni pohjalta juuri heikentynyt toimijuus on merkittävä osatekijä 

negatiivisen synnytyskokemuksen muodostumisessa. Toisaalta toimijuuden ilmiö 

synnytyksessä on moniulotteinen: kun synnyttäjät rakentavat toimijuuttaan suhteessa 

useisiin eri toimijoihin, voi toimijuus saman synnytystilanteen sisällä määrittyä monella 

eri tavalla. Synnytyksen hoitoa kehitettäessä tulee ottaa huomioon toimijuuden ilmiön 

moninaisuus, sillä esimerkiksi äidin positio tarjoaa synnyttäjille erilaisia 

mahdollisuuksia ja rajoitteita toimia suhteessa potilaan positioon. 

Yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen avulla päästään käsiksi näihin synnytyksessä 

vaikuttaviin sosiaalisiin rakenteisiin, joilla on suuri merkitys synnyttäjän toimijuudelle 

ja synnytyskokemuksen rakentumiselle.  

Kamppailu synnytyksestä – Suomalaisen synnytyskulttuurin murros -tutkimushankkeen 

myötä suomalaista synnytyskulttuuria tutkitaan ensimmäistä kertaa laajasti 

yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta. Tutkimus on ensiarvoisen tärkeää, sillä 

synnytykseen sosiaalisena tapahtumana kytkeytyy laajasti erilaisia yhteiskunnallisesti 

relevantteja sosiaalisia ilmiöitä, joiden tuominen tutkimuksen piiriin mahdollistaa 

hoidon kehittämisen. Vihreäsalo (arvioitavana) toteaa, että on tärkeää nähdä synnyttäjät 

yhdenvertaisina keskustelukumppaneina äitiyshuoltoa kehitettäessä. Keskiöön tulisi 

kohdentaa entistä vahvemmin synnyttäjien kokemukset ja murtaa ajatus siitä, että terve 

ja hyvinvoiva lapsi takaa onnistuneen synnytyksen (Cohen Shabot & Korem, 2018). 

Näin voimme vahvistaa synnyttäjien toimijuutta synnytyksen hoidossa ja purkaa puhe- 

ja toimintatapoja, jotka ovat haitallisia synnyttäjän osallisuudelle hoitoprosessissa.  
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